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ПЕРЕДМОВА 

 
Із завершенням Другої світової війни в Європі протиборство між 

тоталітарним комуністичним режимом і українським національно-
визвольним рухом набуло нового змісту і форм. Цьому сприяли нові 
геополітичні чинники. Крах нацистської Німеччини та її союзників 
кардинально змінив розстановку сил у Європі та світі. СРСР поширив свій 
вплив на Центрально-Східну Європу, заявив про себе як світову мілітарну 
потугу. Активну підтримку Радянським Союзом комуністичних та 
антиколоніальних рухів у світі були змушені враховувати держави Західної 
Європи та США. Водночас, у СРСР було достатньо сил для знищення всіх 
своїх противників в середині країни й уніфікації всіх сфер громадсько-
політичного, соціально-економічного та культурного життя. 

Перед українським національно-визвольним рухом постало питання 
перспектив подальшої боротьби. Тепер доводилося протистояти одному 
режимові, який безжально нав’язував підконтрольним країнам та народам 
свою владу, нехтував політичні, економічні та культурні права окремих 
людей і цілих націй, що зумовило наростання руху опору радянській владі у 
Західній Україні, Західній Білорусії, Литві, Латвії, Естонії, Польщі, 
Угорщині. За цих умов український національно-визвольний рух здобував 
потенційних союзників у вигляді збройних організацій Фронту литовських 
активістів та Армії вільної Литви, Організації латвійських незалежних 
партизанів, “Лісових братів” в Естонії, “Білоруської національної армії”, 
спадкоємиці Армії крайової – “Вольносць і Нєподлєґлосць” (ВіН) в Польщі, 
численних підпільних організацій. Учасники національно-визвольних рухів 
сподівалися на зовнішню допомогу зі сторони Великобританії, Франції та 
США, очікували на початок Третьої світової війни між західними 
демократіями та радянським режимом. Такі сподівання мали широкий 
розголос і серед населення Західної України. 

Керівництво ОУН та УПА весною 1945 р. виступило з ініціативою 
створення антибільшовицького блоку народів. Лідери ОУН стверджували, 
що зовнішній конфлікт СРСР з іншими державами може стати каталізатором, 
але аж ніяк не передумовою для створення власної держави. На їхнє 
переконання жодна світова імперія не могла принести поневоленим народам 
визволення: “Лиш той, хто визволиться сам – той вільний буде!”. Головні 
надії у майбутній боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу 
покладалися насамперед на власні сили, оскільки сподівання на створення 
єдиного антирадянського фронту з поневолених народів Радянського Союзу 
та країн Центрально-Східної Європи впродовж 1945 – 1946 рр. не вдалося 
реалізувати. Поступово рух опору радянському тоталітаризму слабшав. У 
Чехословаччині, Польщі, Угорщині, Румунії було ліквідовано демократичні 
інститути, заборонено діяльність опозиційних політичних партій. 
Антирадянська збройна боротьба в цих країнах не набула значного 
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поширення. В Прибалтиці та Західній Білорусії радянська влада зосередила 
значні військові сили, встановивши тотальний контроль над усіма сферами 
суспільного життя. Національно-визвольні рухи в Литві, Латвії,  Естонії  та  
Білорусії  продовжували  свою  діяльність  до середини 1950-х рр., але діяли 
вони окремо від Організації українських націоналістів та Української 
повстанської армії. За цих умов боротьба УПА за своєю масовістю і 
розмахом опинилася на вістрі протистояння народів Європи з радянським 
тоталітарним режимом за демократію і права людини. ОУН ще з 1943 р. 
активно втілювала в життя гасло “Воля народам – воля людині”, що у 
післявоєнній Європі набуло особливого значення. 

З огляду на ситуацію, що склалася весною 1945 р., лідери українського 
національно-визвольного руху прийняли рішення про зміну методів 
боротьби. Її потрібно було продовжувати, готуючи нові кадри, поступово 
переключатися з масової на індивідуальну роботу, ліквідувати другорядні 
фронти й не допускати непорозумінь з потенційними союзниками. У рамках 
зміни тактики і стратегії боротьби було проведено демобілізацію у рядах 
ОУН та УПА. На випадок посилення репресій передбачалося значне 
скорочення діючого в підпіллі членства ОУН до 15-20 осіб на район, 
ліквідація багатьох загонів самооборони. Значна увага відводилася 
пропаганді та ідеологічній боротьбі. Однак на Прикарпатті до лютого 1946 р. 
продовжували діяти відділи УПА у складі куренів і сотень. 

Реорганізація торкнулася всієї системи організації збройних загонів 
УПА та підпілля ОУН. У Галичині було створено три крайові проводи ОУН: 
Львівський, Подільський та Карпатський. Станіславівська область 
підпорядковувалася Карпатському проводу. Лише північна частина області 
до р. Дністер належала до Подільського проводу. Завдяки такій реорганізації 
підпілля могло діяти автономно від центру, що було особливо актуальним в 
умовах відсутності налагоджених зв’язків. Значна увага зверталася на 
підтримку тісного зв’язку між повстанцями й українським населенням, а 
загалом боротьба українських повстанців набула рис не поодиноких сутичок, 
а справжньої війни. Твердинею національно-визвольних змагань українців у 
1945 р. стала саме Станіславівська область1. Тому, за визначенням наркома 
внутрішніх справ УРСР Т. Строкача: “Внутренних войск HКВД на 
теppитоpии Станиславской области имеется в 1-2 и даже по отношению к 
некоторым областям в 3 pаза больше...” (док. 289). Тут повстанці активно 
нападали на районні центри Тисменицю, Надвірну, Отинію, Ланчин, Яремчу, 
Коршів та ін., здійснювали сміливі операції в Станіславові, ліквідовували 
районні відділення НКВС та НКДБ, звільняли в’язнів, підривали залізничне 
полотно, нищили лінії зв’язку, нафтопромисли, вступали в бої із великими 
радянськими підрозділами – ротами, батальйонами, а в Надвірній здійснили 
напад на танковий полк (док. 259, 349, 354, 363, 357 та ін.). 

                                                 
1 Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Історичні нариси. / Відповідальний 
редактор С. В. Кульчицький. – К.: Наукова думка, 2005. – С. 394, 398. 
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Восени 1945 – взимку 1946 рр. було проведено чергову реорганізацію 
управління ОУН та УПА з метою посилення автономної діяльності менших 
структурних підрозділів. Вона здійснювалася в умовах “великої блокади”. З 
2 січня 1946 р. в усі населені пункти Західної України радянською владою 
спрямовувалися значні військові підрозділи, які мали паралізувати діяльність 
українського національно-визвольного руху, а також забезпечити проведення 
виборів до Верховної Ради СРСР. “Велика блокада” тривала і після 
проведення виборів. Українські повстанці в цей час не лише оборонялися і 
відступали, але й активно нападали на гарнізони сіл, чинили замахи на 
окремих представників радянської адміністрації. УПА та ОУН зазнали 
взимку – навесні 1946 р. значних втрат, що, однак, не вплинуло на розмах 
національно-визвольної боротьби та її гостроту.  

ОУН та УПА з червня 1946 р. розпочали перехід до нових форм 
боротьби, де вагома роль відводилася засідкам, проведенню різноманітних 
диверсійних та пропагандистських операцій, точковим ударам малих 
підвідділів – чот та роїв. Саме вони проводили найактивнішу діяльність у 
ході “літньої блокади” 1946 р. Водночас на літо-осінь 1946 р. припадає 
велика кількість втрат серед командного складу українських повстанців. 
Радянські спецпідрозділи розгорнули справжнє полювання на крайові, 
окружні, надрайонні та районні проводи. Втрати серед керівництва 
українського національно-визвольного руху складали понад 50 %. Нові 
командири за рівнем своєї підготовки часто поступалися попередникам. З 
іншого боку, більшість учасників збройних відділів УПА та підпілля ОУН 
отримали великий боєвий досвід під час різноманітних блокад і більш 
ефективно реагували на дії радянської влади, часто діяли на випередження. 

На загальнонаціональному фоні у 1945 – 1946 рр. ситуація на 
Прикарпатті нагадувала загальні тенденції, хоча й мала певні відмінності. 
Власне про закономірності і особливості розвитку національно-визвольної 
боротьби українців у краї розповідається в даній книзі. 

Працюючи над першою книгою другого тому, упорядники сподівалися 
вмістити найбільш важливі документи і матеріали, що стосуються 
українського національно-визвольного руху на Прикарпатті у 1945 р. – кінці 
1950-х рр., в єдиній другій книзі другого тому. Однак у процесі роботи було 
виявлено і упорядковано велику кількість нових історичних джерел. 
Враховуючи їхню наукову новизну, а також значний інтерес громадськості 
краю до цього видання, політичні дискусії в українському суспільстві, було 
вирішено підготувати не одну, а дві книги. Адже лише документи можуть 
виступити аргументом проти сучасних політичних спекуляцій навколо 
суперечливих проблем нашого історичного минулого. Матеріали, вміщені в 
другій книзі, охоплюють період з 9 травня 1945 р. до 31 грудня 1946 р. Третя 
книга буде присвячена подіям 1947 – кінця 1950-х рр. 

Книга друга збірника документів і матеріалів висвітлює національно-
визвольну боротьбу українців Прикарпаття в умовах утвердження радянської 
влади. Саме на цей період, як засвідчують документи, припадає апогей 
національно-визвольної боротьби в Україні. До наших днів в населення 
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Прикарпаття жертовна боротьба і діяльність ОУН та УПА асоціюється 
насамперед з подіями цього часу. 

Під час роботи над даною книгою, як і над попередньою, упорядники 
дотримувалися принципів історизму та об’єктивності. Тому документи і 
матеріали, вміщені в ній, є надзвичайно різнопланові, висвітлюють різні 
точки зору на ідеологію воюючих сторін, їхні цілі та завдання, 
характеризують життя, діяльність, методи боротьби. Вони розташовані в 
хронологічному порядку, включно з тими матеріалами, датування яких було 
здійснене упорядниками, виходячи з опосередкованих даних, що містяться в 
них. 

Аналізуючи документи та матеріали, вміщені у даній книзі, слід 
зазначити, що вони розкривають найбільш дискусійні проблеми боротьби 
ОУН та УПА у 1945 – 1946 рр. Завдяки джерелам довідуємося про основні 
цілі воюючих сторін. Населення Прикарпаття підтримувало ідею створення 
Української Самостійної Соборної Держави, висунуту ОУН, виступало проти 
становлення радянської влади в регіоні. Найбільш критично місцеве 
населення сприймало насаджування атеїзму, заперечення радянським 
режимом існування Бога і церкви (док. 256, 261, 321, 322). 

Свідченням антирадянських настроїв населення краю стала боротьба 
ОУН та УПА, завдяки якій до осені 1945 р. радянська влада зосереджувалася 
переважно в містах та районних центрах Прикарпаття. В області постійно 
відбувалися бої між радянськими військами та відділами УПА. Українські 
повстанці нападали на обласний та районні центри, підривали залізниці, 
пускали під укіс військові ешелони, нищили лінії зв’язку, ліквідовували 
радянські каральні загони, що проводили збір податків, військових позик, 
здійснювали депортацію населення. Вони на рівних воювали із доволі 
значними радянськими військовими підрозділами. ОУН в цей час 
використовувала і методи індивідуального терору проти представників 
радянської влади, найбільш активних агітаторів, енкаведистів, організаторів 
колгоспів, активно проводила антирадянську агітацію (док. 345, 347, 353). 
Найбільшу увагу читачів швидше за все привернуть документи, які 
розкривають питання збройної боротьби УПА і зокрема протистояння між 
повстанськими куренями і сотнями та радянськими підрозділами. 
Наймасштабніші з них відбувалися на території Чорного лісу (док. 259, 356). 

Документи і матеріали засвідчують, що тривалий час населення 
Прикарпаття опиралося створенню органів радянської влади, колгоспів, 
надавало всебічну підтримку підпіллю ОУН та відділам УПА. Вони 
допомагали українським повстанцям всім, чим могли, всім тим, чого й самим 
не вистачало. 

У кожному населеному пункті області діяло націоналістичне підпілля, 
велася заготівля продовольства, одягу, амуніції, зброї для УПА, збиралися 
розвіддані, була створена система зв’язку, а також мережа численних криївок 
і бункерів, у яких переховувалися підпільники і повстанці, зберігалася зброя, 
боєприпаси, продукти харчування, одяг, взуття, ліки, націоналістична 
література. Не було такого села, міста чи містечка краю, з якого б не пішли 
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добровольцями в ОУН та УПА молоді хлопці та дівчата. Зараз не можливо 
встановити точну кількість учасників українського національно-визвольного 
руху на Прикарпатті. Відомо, що лише в 2 кварталі 1945 р. на території 
Станіславівської області було вбито 3208 та затримано 15471 особу. Серед 
затриманих було 4834 особи, які прийшли в органи радянської влади 
“з повинною”. Це був результат демобілізації в УПА (док. 229, 231). Однак і 
в наступні місяці кількість загиблих, заарештованих та тих повстанців, які 
явилися “з повинною” була значною. У другому півріччі 1945 р. загинуло 
1159 повстанців, затримано 7206 (док. 254). За даними Станіславівського 
обкому компартії у 1946 р. на Прикарпатті загинуло 2370 повстанців, 4170 
було заарештовано (понад 70 % втрат ОУН та УПА припадала на період 
“великої блокади”). Загалом у радянських документах вміщено дані про 
понад 33,5 тис. повстанців, яких було виявлено і знищено на Прикарпатті у 
1945 – 1946 рр. Слід пам’ятати про те, що багато вояків УПА і підпільників 
ОУН продовжували боротьбу далі. Таємні криївки, бункери були знайдені 
майже в кожному четвертому селянському господарстві Прикарпаття.  

Звертаємо увагу читачів, що дані статистики ніколи не були повними і 
точними. Питання чисельності українських повстанців на Прикарпатті у 
1945 – 1946 рр. є надзвичайно суперечливе, адже радянська система 
звітування породжувала численні похибки у документах, коли одні й ті ж 
“успіхи” приписували собі різні силові структури і відомства і в результаті 
їхня діяльність виглядала більш вражаючою, ніж це було насправді. В 
офіційних документах різнилися дані про кількість загиблих, заарештованих 
повстанців, а відомості про кількість активних боївок УПА подавалися надто 
заокруглені – біля “п’ятсот осіб”, “триста осіб” і т.д. Іноді одні й ті ж 
радянські посадові особи, звітуючи про один і той же відділ УПА, у різних 
документах з інтервалом у кілька днів подавали дані, що різнилися у рази. 

Існувала й практика обвинувачень в участі в українському 
національно-визвольному русі тих осіб, що не були до нього причетні. 
Прикладом цього може бути “викрита” НКДБ в Косівському районі “запасна 
молодіжна сотня УПА”. Там з 89 юнаків віком 16-18 років, звинувачених у 
“бандитизмі”, після проведення додаткового розслідування 86 були звільнені 
і лише справи трьох були передані до суду (док. 346). Цей та схожі випадки 
змушують науковців вести підрахунок українських повстанців за кількістю 
вилученої стрілецької зброї в загиблих, заарештованих та тих, що прийшли з 
повинною.  

Ще важче підрахувати кількість військових, прикордонників, 
оперуповноважених НКВС та НКДБ, працівників спецпідрозділів, спецгруп, 
бійців винищувальних батальйонів, що воювали проти ОУН та УПА. 
Загальну цифру зараз встановити проблематично. Відомо лише, що в окремі 
періоди – як під час “великої блокади” – радянські військові формування на 
Прикарпатті переважали сили повстанців у 3-4 рази, а в окремих районах – 
навіть у 8 разів (док. 362). Більш точних даних, з доступних на сьогодні 
архівних джерел, немає. Вивчення цього питання ускладнюється ще й 
частими ротаціями радянських військ на Прикарпатті. Про масштабність змін 
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серед особового складу радянських військ та каральних органів, “большую 
текучесть” кадрів неодноразово заявляло радянське керівництво (док. 323). У 
зв’язку з цим, дослідник І. Андрухів висловлює припущення, що Західна 
Україна загалом і Прикарпаття зокрема виступали своєрідним полігоном, на 
якому радянські спецслужби відпрацьовували стратегію і тактику боротьби з 
національно-визвольними рухами, щоб у майбутньому ефективно з ними 
боротися в країнах Центрально-Східної Європи. 

Не викликають довіри науковців і документи про кількість втрат 
воюючих сторін. Традиційно радянські документи завищували кількість 
втрат ОУН та УПА і применшували свої. Повстанські джерела (переважно 
звіти СБ ОУН) були більш точними, але в них дуже часто у висновках про 
втрати свої і противника подається: “кількість втрат не устійнена”(док. 360).  

На боці радянських військових була перевага в озброєнні, рівні фахової 
підготовки. Повстанці ж краще знали місцевість, а їхні відділи були більш 
маневрені і вдало переховувалися серед мирного населення. Документи, 
вміщені в даній книзі, детально характеризують відмінності в організації та 
методах, які використовували воюючі сторони. Так, серед методів повстанців 
радянські джерела вказують на використання “приманок” у вигляді молодих 
жінок чи дівчат для заманювання радянських працівників та командирів. 
Оунівські джерела натомість повідомляють про “досі ще не практикований 
засіб – палення лісів ... хемічними середниками при помочі літаків” (док. 
332). Серед представлених матеріалів описуються й десятки інших методів 
протистояння. Детальний аналіз тактики боротьби особливо підкреслює її 
надзвичайну гостроту, засвідчує героїзм і винахідливість повстанців. 

Характерною рисою радянського режиму на Прикарпатті у 1945 – 
1946 рр. була особлива жорстокість КП(б)У, підрозділів НКВС та НКДБ. 
Вона знаходила свій вияв у різноманітних зловживаннях та злочинах. Їх 
розкривають документи, присвячені порушенням “радянської законності”. 
Найпоширенішими злочинами, які скоювали радянські працівники на 
Прикарпатті, були пограбування, незаконне утримування під вартою, 
фальсифікація кримінальних справ, тортури, зґвалтування і вбивства. Про 
наявність серйозних проблем із дотриманням законів стверджували 
представники Вищої ради юстиції УРСР, знало про них і керівництво 
республіки. Український науковець В. Сергійчук припускає, що на окремих 
етапах боротьби з українським національно-визвольним рухом радянський 
режим не звертав уваги на цей вид злочинності, а то і заохочував до неї. 
Лише після того, як кількість порушень “радянської законності” досягла 
загрозливих масштабів і почала серйозно перешкоджати встановленню 
радянської влади в регіоні, більшовики почали з нею боротися. Але 
відсутність серйозних покарань часто сприяла продовженню злочинної 
діяльності. Всього в 1945 – 1946 рр. у Станіславівській області офіційно було 
зафіксовано 210 фактів “порушення радянської законності”. У судовому 
порядку покарано винних було лише у 8 випадках. У решті випадків влада 
обмежувалася дисциплінарними покараннями, про що повідомляв начальник 
особливої інспекції МДБ УРСР Сервіанов (док. 363). 
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Серед зловживань службовим становищем можна навести кілька 
характерних прикладів. Оперуповноважений Тлумацького РВ НКДБ Вашнін 
і начальник пожежної охорони Шумілов затримали громадянина Циника і 
відібрали в нього бричку з конем, корову, 4 мішки ячменю, значну кількість 
жита, пшениці, полотна, одяг. Після викриття злочину Цинику повернули 
лише коня, корову і бричку. Особам, які вчинили злочин, оголосили догану 
(док. 255). В іншому випадку начальник загону істребків Солотвинського 
РВ НКВС Матвєєв систематично вживав алкогольні напої, змушував до 
інтимних стосунків ув’язнених, “принуждал к сожительству зав. РОНО 
Маринич, сотрудницу райотдела Юркову и др.” (док. 255). Участковий 
уповноважений Калуського РВ НКВС Зозуля 18 червня 1945 р. поранив 
пострілом з нагана громадянку Черковську, яка намагалася захистити власне 
майно. Вийшовши з будинку останньої, Зозуля вбив працівника Калуського 
райкому КП(б)У. Уповноважений Отинійського РВ НКВС М. Єрінов 
22 серпня 1945 р. у селі Ворона розстріляв “ни в чем не повинных” 2 пастухів 
віком 12 і 13 років. Оперуповноважений РВ НКВС Станіславівського району 
Осокін “систематически избивал граждан”. Співробітник Городенківського 
РВ НКВС Горбунов заарештував сім’ю інваліда Червоної армії Борискевича, 
жорстоко побив заарештованих і привласнив їхнє майно. Він же відібрав 
наручний годинник у вчительки місцевої школи (док. 305). 

Керівник Станіславівського управління НКДБ Неізмайлов 
санкціонував незаконні арешти та депортацію сімей заможних селян. Він 
видав наказ упродовж 21 лютого – 10 березня 1946 р. скласти доказову базу 
на всіх “кулаков, в отношении которых будут получены материалы об их 
пособнической деятельности в ОУН-УПА” з наступним їх арештом і 
депортацією за межі республіки. При цьому наказувалося у випадку 
відсутності доказів співпраці з повстанцями оформляти арештованих “как 
социально-опасный элемент” і теж депортувати (док. 308). Виконання наказу 
спричинило різні зловживання, в результаті яких понад 40 % з усіх 
депортованих з Прикарпаття були позбавлені майна і вивезені незаконно 
(док. 340). Однак, навіть після виявлення цих порушень радянська влада 
офіційно своїх помилок не визнала і нікому із вивезених не дозволили 
повернутися додому. 

Поряд із грабунками надзвичайно поширеними злочинами були 
зґвалтування. Через делікатність проблеми справжні її розміри встановити 
важко. Однак її наявність засвідчують матеріали воюючих сторін. Радянські 
джерела насамперед вказують на окремих працівників НКВС, НКДБ, інших 
структур, що змушували до інтимних стосунків заарештованих жінок та 
дівчат, а в низці випадків навіть цілеспрямовано проводили арешти жінок. 
Т. Строкач підкреслював, що серед заарештованих НКВС та НКДБ жінки 
складають 60 %. Документи ОУН стверджують, що “майже всі дівчата, що 
були арештовані”, хворі на венеричні хвороби (док. 356). Повстанці 
припускали, що поширення різноманітних епідемічних хвороб, зокрема тифу, 
робилося радянською владою цілеспрямовано.  
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Повстанські документи стверджують, що під час різноманітних облав, 
обшуків, ревізій, збору контингенту, податків найчастіше відбувалися 
пограбування продуктів, грошей, одягу, взуття, особистих речей. Під час 
проведення арештів і виселення – привласнювали меблі, знаряддя праці (док. 
352). Характерно, що в радянських джерелах серед порушень радянських 
органів влади та спецслужб найпоширенішими називаються 
“противозаконные методы следствия”. Вони становили 38,7 % від всіх 
порушень (док. 379). Привертає до себе увагу й та обставина, що злочини, 
скоювані радянськими працівниками, потрапляли в поле зору органів юстиції 
лише у випадку їхньої масовості, коли потерпіли десятки осіб, чи тоді коли 
потерпіли представники радянської адміністрації, вчителі, лікарі й мав місце 
громадський резонанс.  

З боку повстанців теж траплялися випадки помилок, а то і злочини. В 
низці випадків, за відсутності перевіреної інформації, страчували невинних 
людей чи піддавали їх фізичним покаранням. Серед таких прикладів можна 
вказати на наслідки різного роду провокацій. З іншого боку, СБ ОУН у низці 
випадків страчувала не лише окремих радянських працівників, але і їхні 
родини. Чисельність таких фактів, як і причини надмірної жорстокості, 
встановити зараз вкрай складно. Зі зміцненням радянської влади в регіоні й з 
ослабленням контролю проводів за окремими повстанцями прояви 
неправомірних дій очевидно зростали. Цьому сприяла й депортація сімей 
учасників ОУН та УПА у віддалені райони СРСР та створення колгоспів, що 
ускладнювало забезпечення національно-визвольного руху харчовими 
продуктами, взуттям та одягом. У низці випадків злочини, які приписувалися 
ОУН та УПА, виявилися результатом діяльності спецгруп НКВС. Вважаємо, 
що дати об’єктивну оцінку тому чи іншому злочину, виявити імена 
справжніх злочинців на сьогодні могла б Служба безпеки України за 
наявності відповідних звернень потерпілих громадян чи їхніх родичів. 

Свого часу радянська пропаганда стверджувала, що в УПА перебували 
лише заможні селяни, інші “класові вороги”, яким не подобалася радянська 
влада. Однак, документи демонструють, що серед учасників ОУН та УПА 
значно переважали бідні селяни, селяни-середняки. Вихідців із заможних 
селянських родин серед українських повстанців було не більше 20 %. Серед 
повстанців переважали молоді люди віком до 30 років. Основна частина 
упівців та оунівців мала у 1945 – 1946 рр. лише 16-25 років. Хоча траплялися 
й особи значно молодші й значно старші (док. 273-277). Більшість з них 
загинула чи потрапила до рук радянських каральних органів на віддалі 5-10 
кілометрів від рідної домівки. Навіть картотеки і справи на повстанців у 
НКВС та НКДБ велися по населених пунктах. У цілому ж документи даної 
книги засвідчують національний характер і антирадянську спрямованість 
повстанського руху на Прикарпатті. 

Документи повідомляють про наявність серед повстанців осіб 
неукраїнської національності – росіян, білорусів, поляків, євреїв, німців, 
казахів та ін. При цьому загальна кількість представників інших 
національностей на території краю не перевищувала сотні (док. 280). З 
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документів довідуємося і про спроби ОУН та УПА налагодити контакти з 
польським підпіллям, що припинилися після переселення польського 
населення з Прикарпаття до Польщі (док. 250, 281). Натомість радянська 
влада намагалася активно використовувати місцеве польське населення для 
боротьби з українськими повстанцями. В низці випадків поляки складали 
основу винищувальних загонів, виступали провокаторами, співпрацювали як 
таємні агенти та інформатори (док. 358, 365). Однак, більшість польського 
населення Прикарпаття займала нейтральну позицію у протистоянні між 
радянським режимом та українським національно-визвольним рухом. 

Важливим елементом критики ОУН та УПА в радянській історіографії 
були звинувачення у терорі українських повстанців щодо представників 
радянської влади, мирного населення Прикарпаття, що прихильно ставилося 
до більшовиків, “розв’язанні в Україні громадянської війни”. Однак, навіть 
радянські документи, вміщені у даній книзі, стверджують, що терор УПА та 
ОУН проти вихідців зі східних областей України не був тотальним, а мав 
вибірковий, індивідуальний характер. Він у першу чергу спрямовувався 
проти тих вихідців із Наддніпрянщини, що брали активну участь у створенні 
колгоспів, реквізиціях майна, збирали інформацію про національно-
визвольний рух, всіляко сприяли зміцненню радянського режиму. Оунівські 
документи засвідчують, що покарання відбувалося після численних 
попереджень і засторог. Особливо неприйнятною для ОУН була ситуація, 
коли молоді вчителі залучали місцеву молодь до комсомолу, випитували в 
учнів про повстанський рух і співпрацювали з НКВС: “Хто з вчителів не 
схоче протиставитися більшовицьким намовам і вступить в “комсомол”, буде 
вважатися зрадником українського народу.., хто ж вступив в “комсомол”, 
нехай з місця пірве всякі зв’язки з цею організацією” (док. 252). Повстанці 
вважали, що вчителі повинні виховувати дітей в патріотичному дусі, і 
наказували їм у випадку співпраці з радянськими репресивними органами 
залишати сільські школи (док. 229). Окремі вчителі Прикарпаття, 
прислухавшись до погроз, здавали комсомольські квитки, виїздили з області. 

Різноманітними були і методи протистояння українських повстанців з 
радянським режимом у соціально-економічній сфері. Керівництво ОУН 
закликало громадськість краю не допускати зміцнення радянської влади на 
селі, “саботувати підписку на позику, здачу хліба та інших 
сільгосппродуктів, не допускати перепису і паспортизації населення... 
знищувати в сільрадах всі книги і списки” (док. 229). Значна увага 
відводилася боротьбі з організацією колгоспів. Керівництво ОУН та УПА 
вбачало в колгоспах головну небезпеку для національно-визвольного руху, 
оскільки його соціальну опору становили селяни-одноосібники. Тому 
українські повстанці вели агітацію проти колективної системи 
господарювання, знищували колгоспне майно, переслідували прихильників 
колгоспів. Натомість колективні господарства часто створювалися за рахунок 
майна повстанських родин, вивезених до Сибіру (док. 290). Документи 
засвідчують, що саме створення колгоспів найбільше вдарило по 
економічному становищу ОУН та УПА. 
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Упродовж 1945 – 1946 рр. напади на колективні господарства на 
Прикарпатті, ініціаторів їх створення, знищення колгоспного майна, 
антиколгоспна пропаганда були надзвичайно поширеним явищем. 
Наприклад, лише 21 серпня 1945 р. було заміновано молотилку в с. Турка 
Коломийського району, у Городенківському районі знищено 6 молотилок. 
Того ж дня відбувся напад на оперативну групу райвідділу Коломийського 
НКВС, що стеріг пшеничне поле (док. 244).  

У документах даної книги зазначається, що населення Прикарпаття 
значно слабше підтримувало відділи УПА та підпілля ОУН у випадках, коли 
повстанці не проводили активної антирадянської діяльності. Коли така 
діяльність пожвавлювалася, зростала й підтримка руху з боку мирного 
населення. Тоді СБ ОУН звітувала: “наша пропаганда вбиває ворожу 
пропаганду між українським населенням, населення піддержує рух...” 
(док. 260). В окремих випадках радянська влада на місцях відверто заявляла 
про своє безсилля. Так, керівництво Яблунівського району просило секретаря 
Станіславівського обкому М. Слоня допомогти їм “решить вопрос 
немедленного выселения села Космач – целиком все село”, як і сіл 
Акрешори, Баня-Березів, Березів Нижній, Люча (док. 266). Уповноважений 
ЦК КП(б)У Позняков у своїй доповідній записці стверджував: “В результате 
плохой работы такие села, как: Цветова, Дубрава, Сивко-Войниловское, 
Лука, Зборы, Верхнее, Завадка, Гуменное находятся в руках бандитов” (док. 
233). Аналогічні звернення були щодо низки населених пунктів Прикарпаття. 

Підтвердити наявність контролю радянської влади над Прикарпаттям 
мали вибори до Верховної Ради СРСР 10 лютого 1946 р. Вони 
супроводжувалися безпрецедентною агітацією, терором, депортаціями та 
репресіями з боку радянської влади. У Станіславівській області 
зосереджувалося 342 гарнізони середньою чисельністю 20 бійців. Окрім того, 
було створено 70 мобільних груп чисельністю 20-100 осіб. Крім них до 
“великої блокади” залучили партійний актив, працівників радянських 
установ, каральних структур у кожному районі (док. 302). Цими силами владі 
вдалося заблокувати села і перекрити доступ до них повстанців. Останні 
пережили надзвичайно важку зиму, під час якої вели виснажливі бої з 
переслідувачами. Однак “велика блокада” не зламала їх, а населення 
Прикарпаття вибори бойкотувало. Вагому роль у цьому відіграли саме 
відділи УПА та підпілля ОУН. Вони у антивиборчій кампанії найчастіше 
вдавалися до пропаганди серед місцевого населення. Так ще в листопаді 
1945 р. у селі Липиця-Долішня Більшівцівського району “бандиты ночью 
проводили собрание, на котором присутствовали жители села – по одному от 
каждой хаты. Стоял вопрос о срыве выборов...” (док. 280). Аналогічні 
випадки були майже в кожному населеному пункті області. 

На завершення блокади на керівника каральних акцій на Прикарпатті 
командувача 38-ю армією генерал-полковника К. С. Москаленка та генерал-
майора О. О. Єпішева поблизу с. Майдан відділ УПА вчинив замах. За 
схожих обставин українським націоналістам вдалося 4 травня 1946 р. 
знищити генерал-лейтенанта військ НКВС І. І. Москаленка. Хоча радянська 
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влада звітувала про понад 90 % виборців, які проголосували за блок 
комуністів та безпартійних – правда змушувала їх вживати негайних 
каральних заходів. Вже з травня 1946 р. на Прикарпатті відбувалася так звана 
“літня блокада”. Можна припустити, що саме невдачі у боротьбі з 
українськими націоналістами стали причиною частої зміни радянського 
керівництва Станіславівської області. 

Документи і матеріали засвідчують, що ОУН та УПА надзвичайно 
мобільно змінювали тактику і методи ведення боротьби, тривалий час 
випереджаючи радянську каральну систему, завдаючи їй нищівних ударів. 
Лише застосування системи заручництва, прилюдних відкритих судів і страт, 
колективної відповідальності через систему десятників, сотників і куткових, 
масові провокації, вивезення до Сибіру родин повстанців змогли ослабити 
український національно-визвольний рух (док. 307). Слід зазначити, що, 
звітуючи про “успіхи” у боротьбі з повстанцями та описуючи різноманітні 
“спецоперації”, керівництво Станіславівської області, звертаючись до 
М. Хрущова, Д. Коротченка, неодноразово зазначало, що “ми керувалися 
виключно Вашими вказівками”. Більшість радянського керівництва не лише 
УРСР, але і СРСР в тій чи іншій мірі робила свою політичну кар’єру саме у 
боротьбі з українськими повстанцями на території Західної України. 

Серед учасників українського національно-визвольного руху існували 
різні точки зору на тактику і стратегію антирадянської боротьби. Частина з 
них готова була легалізуватися і зайняти нейтральні позиції. Тим більше, що, 
усвідомлюючи всі складнощі і труднощі боротьби з радянською владою, ще 
на початку 1946 р. керівництво ОУН та УПА прийняло рішення про 
демобілізацію тих бійців, що мали проблеми зі здоров’ям, із утримуванням 
своїх сімей. Окрім того у ході великої блокади відбулося перегрупування 
відділів УПА і тепер бойові дії велися невеликими силами – куренями, а 
маленькими мобільними групами – роями, чотами, просто боївками з 
особистої охорони районних, надрайонних керівників ОУН та УПА. Не всі 
бандерівці виявилися придатними до ведення боротьби новими методами. 
Наприклад, керівництво ОУН було змушене відмовитися від масового 
використання жіночої підпільної мережі. Також частині повстанців під час 
цих змін було наказано з’явитися з повинною до радянської влади і 
спробувати налагодити своє життя, влаштуватися на роботу до міст чи навіть 
зайняти посади в радянських органах влади (док. 336). З іншого боку, 
частина учасників українського національно-визвольного руху за жодних 
умов іти на компроміси з радянською владою не могла й продовжувала 
боротьбу. 

Деякі сучасні історики мусують думки про масовість дезертирства з 
УПА, про численні доноси, написані членами ОУН та УПА. Матеріали даної 
книги збірника висвітлюють питання “героїв і зрадників”. Самі оунівці та 
упівці зазначали, що понад 80 % учасників українського національно-
визвольного руху, потрапивши в оточення, вважали за краще воювати до 
кінця, ніж здаватися в полон до радянських каральних органів (док. 332). Ці 
дані підтверджуються і радянськими документами. Значна частина 
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повстанців була налаштована продовжувати боротьбу навіть у безвихідних 
ситуаціях, не сподіваючись на милість з боку переможців. Вони чинили опір 
до останнього патрона чи гранати. Наприклад у с. Підмихайлівці 26 серпня 
1945 р. оперативною групою НКВС було виявлено криївку, в якій ховалися 
повстанці: “При вскрытии схрона бандиты оказали вооруженное 
сопротивление. На неоднократные предложения бандитам сдаться, 
последние категорически отказались. После предупреждения опервойсковой 
групой был подожжен сарай. По окончании пожара из бункера было 
извлечено 5 трупов, 4 автомата и 4 пистолета” (док. 249). 13 січня 1946 р. у 
с. Космачі за аналогічних обставин було захоплено живими трьох повстанців. 
Вони пообіцяли показати інший бункер, але, завівши військову групу в ліс, 
спробували втекти і були вбиті (док. 298). У лютому 1946 р. поблизу 
с. Братківці місцевим гарнізоном було виявлено бункер з 5 повстанцями – “на 
предложение войсковой группы сдаться бандиты оказали сопротивление и, 
находясь в безвыходном положении, покончили с собой”. Серед загиблих був 
референт пропаганди Станіславівського окружного проводу Євген, керівник 
Лисецького районного проводу Граніт, керівник кущового проводу 
Сагайдачний, машиністка Люба, бойовик Рись (док. 309). 24 лютого 1946 р. в 
Чорному лісі, потрапивши в оточення, підірвали себе стрілець Серна, 
районний референт Козачка, кущові санітарки Галина та Марія (док. 345). 
Аналогічних випадків лише за матеріалами даної книги можна навести кілька 
десятків, а загалом вони мали місце в сотнях сіл краю. Вважаємо, що 
наявність великої кількості повстанців, що боролися до кінця, засвідчує 
безкомпромісність і самовідданість не лише командирів і відомих 
підпільників, але й рядових учасників українського національно-визвольного 
руху. Особливо ж масовими були самогубства серед жінок-підпільниць. 
Вони, навіть потрапивши до радянських в’язниць, вистрибували з вікон, 
різали собі вени, стрибали в колодязі. 

Завдяки численним документам та матеріалам довідуємося, що 
випадки зради серед українських повстанців були, але вони не мали масового 
характеру. За іронією долі радянська система сама породжувала зрадництво і 
сама ж за нього карала. Більшість тих, хто висловив згоду співпрацювати з 
радянською владою, згодом теж зазнавали переслідувань і репресій 
(док. 227). Повної довіри до них з боку радянської влади ніколи не було. 

Архівні джерела, вміщені в даній книзі, засвідчують, що ті учасники 
національно-визвольної боротьби, які потрапляли в полон до радянської 
влади, іноді давали свідчення про ОУН та УПА. Однак в абсолютній 
більшості випадків робили це не добровільно, а після тривалих і нещадних 
тортур. З документів також довідуємося про різноманітні “спецоперації” та 
“методи”, якими вибивалися зізнання. Це був і свідомий обман, і так звана 
“бочка” і багато інших. НКВС використовувало і різноманітні провокації, 
свідомо підставляючи найбільш активних борців за волю України, керівників 
сотень, станиць, підкидаючи їм компрометуючі матеріали про “зраду”, для 
того, щоб у подальшому вони були знищені Службою безпеки ОУН 
(док. 242). Частими були навіть родинні трагедії.  
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Однак траплялися випадки, коли учасники повстанського руху 
здавалися в полон добровільно і видавали учасників підпілля та вояків УПА, 
яких знали, показували місця їхніх криївок чи надавали радянським 
спецслужбам інформацію про їхні родини. Так, у звітах ОУН повідомляється 
про провокаторів Привида, Салстуна, Піцера, лікаря Алі (док. 288). 
Провокатор “Хитрий” очолював спецгрупу з 25 чоловік і видавав себе за 
керівника окружної СБ. Найбільш активно діяв він на території 
Коломийщини (док. 370). 

Аналізуючи окремі протоколи допитів учасників ОУН та УПА, можна 
стверджувати, що навіть ті, хто погодився на співпрацю з радянською 
владою, далеко не завжди були при цьому щирі й послідовні. Дехто з них 
здавався в полон за спеціальним завданням керівництва ОУН. Були випадки, 
коли підпільники здавалися після арештів їхніх родин. Так, після масових 
арештів селянських родин у Липівці Рожнятівського району з повинною 
здалося понад 30 повстанців. Не відомо, чи після цього їхні сім’ї були 
звільнені. Враховуючи радянські методи боротьби, оунівці обмежували обіг 
інформації у своєму середовищі. У випадку арешту того чи іншого повстанця 
радянськими органами вся інформація (про бункери, криївки, склади, псевда) 
відома йому, підлягала негайній ревізії – псевда оунівці змінювали, 
переходили в інші криївки, міняли місця зберігання зброї та продовольства. 
Часто під час допитів заарештовані націоналісти говорили лише частину 
того, що знали, свідомо приховуючи найбільш цінну й актуальну 
інформацію. Прикладом цього є протокол допиту Ніни Бойчук (док. 243). 

З тих, що “прийшли з повинною”, часто формувалися загони 
“істребків”2, що мали воювати проти УПА. Але тривалий час вони не 
проводили жодних ефективних дій. Більше того, винищувальні загони 
перетворилися на своєрідних постачальників зброї до УПА. За травень 1945 – 
грудень 1946 р. УПА роззброїло 22 винищувальних батальйони, відібрало в 
них понад тисячу гвинтівок, десятки автоматів і кулеметів (док. 380). 
Роззброєння “істребків” зазвичай відбувалося без значного опору з їх 
сторони. Були випадки, коли винищувальні загони частково, або й повністю 
переходили на сторону УПА (док. 222, 314, 327).  

Радянська влада відводила важливу роль у боротьбі з українським 
національно-визвольним рухом особливим спецгрупам. Нарком внутрішніх 

                                                 
2 Винищувальні загони (“истребительные отряды”, звідси – “истребители”, “истребки”) – формувалися на 
Прикарпатті переважно з місцевого населення у примусовому порядку. За документами, вміщеними в цій 
книзі, зафіксовано десятки випадків відмови від участі в цих загонах, а також покарання за таку відмову. 
Кожен такий загін перебував під постійною опікою НКВС чи НКДБ. Плани радянського керівництва щодо 
ролі істребків у боротьбі проти ОУН та УПА змінювалися. Насамперед, наявність винищувальних загонів 
мала доводити, що далеко не всі жителі Прикарпаття вороже ставляться до радянської влади. Більше того, 
робилася спроба продемонструвати громадськості нібито боротьбу прихильників радянської влади і її 
противників серед самих українців. Після численних роззброєнь істребків українськими повстанцями 
радянське керівництво вирішило відмовитися від масовості винищувальних загонів. Кількість їх різко 
зменшилася, а контроль за їхньою діяльністю зріс. Поступово до них почали набирати добровольців, людей 
переважно із кримінальним минулим. Саме істребки найчастіше проводили брутальні каральні акції, 
провокації, діяли під виглядом боївок УПА. Вони ж дуже часто виступали порушниками радянської 
законності. На сьогодні з’ясувати, хто потрапив в істребки добровільно, а хто примусово, хто і які ролі там 
виконував, надто складно, а в окремих випадках і неможливо.  
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справ В. Рясной доповідав Л. Берії про те, що до цих груп необхідно залучати 
тих повстанців, які “з’явилися з повинною”, мають “широкі зв’язки з 
керівниками оунівського підпілля і УПА”. Він стверджував: “...частину цих 
людей ми почали використовувати спочатку як окремих агентів-бойовиків, а 
пізніше у групах особливого призначення, названих нами спеціальними 
групами. Агенти-бойовики отримували завдання проникати в оунівське 
підпілля, або в банди УПА для захоплення, або фізичного знищення 
керівників ОУН-УПА” (док. 240). На спецгрупи покладалися завдання 
знищення дрібних повстанських загонів, системи зв’язку ОУН, виявлення 
складів УПА, збирання розвідданих та проведення провокацій стосовно 
місцевого населення (док. 267). 

На території Станіславівської області станом на 20 червня 1945 р. діяло 
11 таких спецгруп із загальною кількістю учасників у них 70 (док. 240). Про 
їхню активну діяльність у наступні місяці повідомляють і документи СБ 
ОУН. Зокрема, за свідченнями повстанців, довідуємося про діяльність 
спецгруп, очолюваних лейтенантом Чортовим, що називав себе “отаманом 
Хмарою”, капітаном Котовим, лейтенантом Кузнецовим, що видавали себе за 
повстанців, мали “навіть мазепинки з тризубами”, провокували населення, 
вимагали харчі, медикаменти, погрожували селянам повішенням, піддавали 
фізичним покаранням (док. 359). 

До результатів діяльності таких спецгруп на Прикарпатті дослідник 
А. Русначенко відносить вбивство командира групи “Чорний ліс” Василя 
Андрусяка (псевдо “Різун”), захоплення в полон командира відтінка 
“Магура” Ярослава (Дмитра) Вітовського. Загалом за підрахунками цього 
історика в результаті діяльності спецгруп та військових операцій Крайовий 
провід ОУН “Карпати” втратив 7 осіб, 115 провідників окружних проводів, 
23 – надрайонних, 20 провідників районів, 9 комендантів СБ, 2 командирів 
відтинків, 3 курінних3. 

Підступність, терор і жорстокість однієї воюючої сторони викликали 
аналогічні дії противника. Так, на масовий державний терор проти ОУН та 
УПА, а також мирного населення краю, повстанці проводили широку 
кампанію індивідуального терору проти радянських офіцерів, керівників та 
найбільш активних співробітників спецслужб, працівників радянських 
органів влади. Наприклад, 23 вересня 1945 р. поблизу Тисмениці був важко 
поранений заступник начальника політвідділу 38-ї армії Голубєв, поранені 
підполковники Харцієв та Селіхов (док. 253).  

У цілому, вміщені в даній книзі документи та матеріали свідчать про 
героїчну і трагічну історію українського національно-визвольного руху на 
Прикарпатті у 1945 – 1946 рр., розкривають його складні й суперечливі 
моменти. Вони демонструють весь спектр існуючих тоді політичних, 
економічних та соціальних протиріч, висвітлюють обставини, методи і 
засоби боротьби українського народу за свою незалежність. 

 

                                                 
3 Русначенко А. М. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в 
Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-50-х рр. – К.: Пульсари, 2002. – С. 292. 
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*                             * 
* 

Звертаємо увагу читачів на те, що мовні й правописні особливості 
документів збережено, а упорядники лише в низці випадків виправили 
технічні помилки, про що вказано в примітках. Наголошуємо на тому, що у 
збірнику є різні варіанти написання окремих прізвищ, назв населених 
пунктів, урочищ, які подані в оригіналі з помилками чи згідно з тогочасними 
нормами правопису. Це стосується документів різного походження. Іноді 
різночитання трапляються навіть в одному документі. 

Пошукові та науково-технічні аспекти роботи над збірником 
виконували співробітники Наукового центру дослідження українського 
національно-визвольного руху Інституту історії і політології 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса 
НАН України кандидати історичних наук, доценти: Микола Вітенко, Тамара 
Галицька-Дідух, Ігор Гурак, Андрій Міщук та магістр Галина Пославська. 
Значна кількість документів і матеріалів ввійшла до збірника за сприяння 
докторів історичних наук, професорів Ігоря Андрухіва, Олега Жерноклеєва, 
Миколи Кугутяка, Олександра Лисенка, Володимира Сергійчука та 
кандидата історичних наук, доцента Олександра Марущенка, краєзнавця 
Петра Арсенича. Іменний покажчик упорядкував Микола Вітенко, а 
географічний – Андрій Міщук. Колектив упорядників працював під 
керівництвом відповідального редактора доктора історичних наук, професора 
Миколи Кугутяка.  

Редакційна рада та упорядники збірника документів висловлюють 
щиру подяку за надані матеріали керівництву і працівникам Центрального 
державного архіву вищих органів влади і управління України, Центрального 
державного архіву громадських об’єднань України, Галузевого державного 
архіву Служби безпеки України, Державного архіву Івано-Франківської 
області, Івано-Франківського обласного архіву Міністерства внутрішніх 
справ України, Музею визвольних змагань Прикарпатського краю в м. Івано-
Франківську, Музею визвольних змагань Прикарпатського краю в м. Косові, 
Музею історії Надвірнянщини, Історико-меморіального музею Степана 
Бандери у с. Старий Угринів Калуського району. 

Редакційна рада та колектив упорядників сподіваються, що дана книга 
заповнить ще одну “білу пляму” в історії нашого краю, житті наших батьків 
та дідів, продемонструє читачам героїзм та трагізм національно-визвольного 
руху 1945 – 1946 рр. на Прикарпатті, допоможе відновити історичну пам’ять 
нашого народу, сприятиме подальшому об’єктивному вивченню довголітньої 
боротьби ОУН та УПА за відновлення самостійної держави, а також 
утвердженню в сучасній Україні об’єктивної точки зору на минуле нашого 
народу.  

 
Микола Вітенко, Микола Кугутяк, 

Олександр Лисенко, Олександр Марущенко 
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РОЗДІЛ 4. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА УКРАЇНЦІВ 

ПРИКАРПАТТЯ В УМОВАХ УТВЕРДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ 
(9 ТРАВНЯ 1945 р. – 31 ГРУДНЯ 1946 р.) 

 
 
 
 

№ 218 
Звернення Головного командира УПА Тараса Чупринки до особового 

складу Повстанської армії у зв’язку з розгромом гітлерівської 
Німеччини та необхідністю продовження збройної боротьби за 

Українську Самостійну Соборну Державу 
 

Не раніше 9 травня 1945 р. 
 
БІЙЦІ Й КОМАНДИРИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ! 
 
Гітлерівська Німеччина остаточно розгромлена й розбита. Не боятися 

більше українському народові ні винищування у газових камерах, ні масових 
розстрілів цілих десятків сіл озвірілими гестапівцями. Не буде вже німець 
бити по лиці свободолюбного українського селянина, ні відбирати його 
землі, щоб повернути його в раба німецького пана. Не гнатиме тисяч і 
десятків тисяч робітників і селян у новітній “ясир” в Німеччину. Не ждатиме 
український інтелігент на свою чергу, коли його фізично знищать, бо він міг 
би в прийдешньому бути постійною загрозою для окупанта. Західний варвар 
не буде вже панувати на українській землі. 

Великий вклад у перемогу над Німеччиною внесли й Ви, Українські 
Повстанці. Ви не допускали, щоб німець свобідно господарив на українській 
землі й вповні її використовував для своїх загарбницьких цілей. Ви не 
дозволяли йому грабити українського села, не допускали до вивозу в 
Німеччину. Ваша караюча рука гідно відплачувала за розстріли й палення 
сіл... У боротьбі з Німеччиною наша Українська Повстанська Армія 
зорганізувалася і пройшла першу бойову школу. 

Та з розвалом Німеччини вернувся і розгосподарився на Україні ще 
гірший окупант – Росія. Від віків поневолюючи Україну, вона не зрезигнує з 
неї ніколи, незалежно, чи в неї царський режим, чи “найдемократичніша в 
світі республіка”. І саме оця “соціалістична республіка” вирішила остаточно 
покласти край українським самостійницьким змаганням. Скувавши весь 
народ у нову соціяльну систему державного капіталізму, пануюча кліка 
створила жахливі економічні умовини, щоб перемінити свободолюбну 
людину в вічно голодну тварину, що ні про що інше не вміє думати, як про 
їжу. Ввівши культуру “по формі національну, а по змісту соціалістичну” 
соввлада руками українських заляканих рабів тичин, бажанів, вишень, 
возняків насильно прищіплює Україні російську культуру. Для більшого 
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обдурення українських мас створює в Україні ще й комісаріяти оборони й 
закордонних справ, які не мають ніяких прав, хіба тільки вихвалювати 
Сталіна. Невиданий в історії людства терор, провокації мають остаточно 
перетопити в російськім горнилі український народ, що має назавжди забути, 
що він був самостійним, і погодитися бути вічним наймитом “старшого 
брата” – новітньої великої Росії. Для свободолюбних має ця 
“найдемократичніша республіка” сибірську тайгу, Соловецькі острови, 
масові розстріли, палення сіл, штучні голоди та інші “новітні” “виховні” 
засоби. 

Та український народ і тепер не скапітулював перед наступаючим 
ворогом. В 1943 р. Вам, Українські Повстанці, передав він зброю в руки з 
наказом до останнього боронити ідею української самостійности. З 
неперевершеною стійкістю і героїзмом, з небаченою до цього часу вірою і 
запалом виконуєте Ви вже більше як два роки цей наказ нації. Ні голод, ні 
інші недостачі, ні терор відносно Ваших родин не захитали Вашого завзяття, 
Вашої віри в перемогу. Ще завзятіша, ще успішніша боротьба є Вашою 
відповіддю на всі підступні “звернення уряду УРСР”. Ви добре пам’ятаєте, 
що так само старалася розкладати Росія воїнів Мазепи, так само “даровувала” 
провини українським повстанським загонам у 1920-23 рр. Всіх, що далися 
обманути, “нагороджено” каторжними роботами чи розстрілами, як тільки 
вони перестали бути потрібними Росії. Коли Ви зараз вступили на шлях 
боротьби зі сталінським режимом, то на те, щоб перед ним капітулювати, бо 
з ворогом, що загрожує існуванню нації, треба боротися на життя і смерть. Я 
впевнений, що зброї, яку одержали Ви з рук нації, не посоромите і 
прийдешнім поколінням передасте своє ім’я, вкрите безсмертною славою. 

Українські Повстанці! У світі ще не заіснував мир. Революційні рухи 
поневолених народів та протиріччя між західними державами і СССР 
зростають. Росте в усьому світі свідомість, що несе зі собою ідея “диктатури 
пролетаріату”, голошена з Кремля. В боротьбі проти нього Ви сьогодні не 
самі! Завзяті серби, хорвати ведуть бої проти московського ставленника Тіта, 
болгари також піднімаються проти кривавого терору, принесеного 
“союзним” СССР. Гори Семигорода залюднилися тими румунами, що не 
піддалися Росії. Навіть мала Словаччина веде партизанку проти наїзника. 
Польські патріоти саботажами й збройною боротьбою відповідають на 
намагання Сталіна їх поневолити. Ряди борців проти східного сатрапа 
ростуть. Це все створює сприятливі умови для нашої дальшої боротьби і 
наближає момент розвалу СССР. 

Дотримати зброю в руках до тієї хвилини і станути на чолі воюючих 
проти Сталіна мас – Ваше священне завдання. Вірю, що виконаєте його з 
честю і фанатизмом, як виконували всі дотеперішні завдання. Новими 
методами боротьби, пристосованими до нової обстановки, дайте відповідь 
ворогові на його наступ. 

 
З незламною вірою вперед, до перемоги! 
Хай живе Українська Самостійна Соборна Держава! 
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Вічна хвала тим, що полягли в боротьбі з наїзником! 
Слава Україні! 
 
В травні 1945 р. 
Тарас Чупринка Гол[овний] Ком[андир] УПА 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 10. Життя і боротьба генерала “Тараса 
Чупринки” (1907-1950). Документи і матеріали. – Київ-Торонто, 2007. – 
C. 244-246. 

 
 

№ 219 
Виступ секретаря КП(б)У М. Хрущова на нараді у Львові про боротьбу з 

українськими націоналістами 
 

15 травня 1945 р. 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
товарища Н. С. Хрущева на совещании секретарей обкомов КП(б)У, 

начальников областных управлений НКВД и НКГБ западных областей УССР 
в городе Львове 15 мая 1945 года. 

(Живая запись) 
 

Партийные организации западных областей УССР, органы НКВД и 
НКГБ, а также пограничные и внутренние войска проделали огромную 
работу по разгрому оуновских банд. Задача по разгрому националистических 
банд в основном выполнена. Теперь обстановка в западных областях УССР 
по сравнению с осенью 1944 года изменилась к лучшему. В настоящее время 
имеется только несколько отдельных крупных банд, которые насчитывают от 
200 человек. В ряде районов остались мелкие бандитские группы. В связи с 
тем, что обстановка изменилась, необходимо делать соответствующие 
выводы. 

ЦК КП(б)У в своих решениях требовал, об этом мы неоднократно 
говорили на наших активах и совещаниях о том, что в результате 
проводимых мероприятий банды будут распыляться на мелкие группы и 
поэтому надвигалось требование расширить нашу агентуру, как следует 
наладить чекистскую работу, ведь бандитов-одиночек очень трудно найти. 

[…] Нужно принять ряд мер для того, чтобы совершенно очистить 
наши села от украинско-немецких националистов. Война кончилась, 
необходимо кончить и с бандитами, рассчитывая на свои собственные силы. 
Следует очиститься от подозрительных людей. Если взять даже 
неодушевленный предмет – костюм, он через несколько часов запылится, 
необходимо взять щетку и почистить его, часа через 2 опять. В нашей работе 
необходимо время от времени просматривать советские и другие 
организации и очищаться от сомнительных и подозрительных людей. Ведь 
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украинско-немецкие националисты насаждают свою агентуру в наши 
советские, хозяйственные и даже партийные организации на техническую и 
другую работу. Мне кажется, следует почистить также и истребительные 
батальоны, там есть люди, которые связаны с бандитами, есть просто 
балласт. Необходимо также почаще выводить истребительные батальоны на 
активные действия. На совещании секретарей райкомов Львовской области я 
слышал ряд жалоб на войска НКВД. Некоторые говорили, что имели место 
случаи, когда они проявляли медлительность и недостаточную четкость при 
проведении операций. Необходимо тов. МАРЧЕНКО проверить эти факты, о 
которых там говорили. 

Весь вопрос в оперативности, надо, чтобы работники НКВД за этим все 
время следили. Во Львовской области был такой возмутительный случай, 
когда из совхоза, расположенного недалеко от Львова, угнали 90 коров, а 
наши органы НКВД не могли догнать. Это исключительный пример 
расхлябанности. Тов. ГРУШКО неплохой работник, но, видимо, зазнался. 
Мы его хвалили. Он думал, успехи большие, волноваться нечего, и когда ему 
позвонили об этом факте, он, видимо подумал: “Успею, не такие дела 
делали”. 

Я думаю, что на тов. ГРУШКО следует наложить партийное взыскание, 
когда взгреем за этот факт вопиющей расхлябанности, люди будут 
чувствовать ответственность и не будут допускать больше таких случаев, а 
если мы это пропустим, то могут такие случаи повторяться. Бывают и в 
районах факты расхлябанности, и с ними надо строго бороться... 

В связи с новой обстановкой необходимо перестроить чекистскую 
работу, а также работу всех других наших организаций в западных областях 
УССР. Следует признать, что у нас агентура еще в недостаточном количестве 
и во многих случаях она слаба. Работники НКВД во многих районах тоже 
слабые. 

[...] В дополнение к тому, что уже нами принято раньше, я предлагаю 
провести еще ряд мероприятий. Руководители партийных организаций 
органов НКВД и НКГБ не должны пропустить ни одного случая 
бандпроявлений безнаказанно, а у нас иногда понимают это так, что раз 
нужно кого-нибудь наказать, то наказывают наших партийных и советских 
работников. Конечно, если они допустили расхлябанность, их нужно 
наказать, но я имею ввиду прежде всего наказание пособников бандитов, и в 
этом должны сыграть большую роль органы НКГБ. Бандиты опираются на 
кулаков, торговцев, попов и другие элементы. Таких враждебных нам людей 
необходимо взять на учет и, если в селе было бандитское проявление, 
необходимо поехать туда и расследовать этот факт. Нужно узнать наиболее 
неблагонадежных элементов, которые проживают в этом селе, вызвать, 
арестовать и выслать их с семьями, а крестьянам объявить, что это 
пособники, которые помогали банде. 

К сожалению, у нас еще есть случаи, когда потворствуют кулакам и 
пособникам. В Тернопольской области был такой случай в Залещиках. 
Послали председателя райисполкома в одно село для проведения ряда 
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мероприятий. Этот председатель остановился жить у кулака. Кулак сказал 
председателю райисполкома: “Пока вы будете у меня жить, я гарантирую, 
что с Вашей головы волос не упадет, можете быть спокойны, никакие 
бандиты сюда не придут”. И действительно, председатель жил 5 или 6 дней и 
не было ни одного бандпроявления, а только он выехал из этого села, как 
налетела банда и натворила разных пакостей. Ясно, что этот кулак был 
связан с бандитами, а наш председатель райисполкома только ушами хлопал.  

Это показатель того, как иногда наши люди не разбираются в 
обстановке, и мне кажется, что этого председателя райисполкома надо 
привлечь к строжайшей ответственности.  

Я бы порекомендовал еще такой метод: в селах наметить несколько 
кулаков и сказать им, чтобы сообщали о замыслах бандитов и были бы 
нашими агентами. Этих кулаков надо предупредить, что они отвечают за 
любое бандпроявление в этом сельсовете. Наш актив должен следить за тем, 
что если происшествие будет, немедленно предупрежденных кулаков 
арестовывать и высылать. Это, бесспорно поможет нам в борьбе с остатками 
банд. 

Кроме того, можно еще практиковать следующий метод: собрать 
крестьян и здесь указать, кто является пособниками бандитов, кто наводит 
бандитов. Нужно, чтобы эти люди, на кого вы указываете, были на собрании. 
Здесь же надо объявить, что за то, что они помогали бандитам, к ним будут 
применены репрессии. 

Одновременно с проведением этих мероприятий необходимо усилить 
политическую работу среди населения. 

В ряде районов есть много случаев нарушения революционной 
законности. Нужно усилить борьбу с нарушителями наших советских 
законов. 

О спецгруппах. Я считаю правильным создание спецгрупп из бывших 
бандитов. У нас иногда используют их неправильно. Нельзя же до 
бесконечности посылать спецгруппу с заданиями, ведь это бандиты, и они 
могут манкировать, подводить нас. Нужно дать одно конкретное задание и, 
когда они его выполнят, можно сказать, что они свою вину искупили, и 
отпустить их. 

Правительство УССР и ЦК КП(б)У готовят обращение к населению 
западных областей, где будет указан срок, до которого должны явиться с 
повинной все участники банд, а после этого срока мы будем их привлекать к 
строгой ответственности. 

Я думаю, что целесообразно установить срок явки двухмесячный. 
Проведена большая робота, надо ее хорошо завершить. Если мы еще 

хорошо поработаем, встряхнемся еще больше, привлечем массу 
сочувствующих нам людей, то мы в ближайшее время доконаем все остатки 
украинско-немецких националистов. 
 
Копія. Машинопис. 
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№ 220 
Постанова політбюро ЦК КП(б)У “Про звернення до робітників, селян і 

інтелігенції західних областей України” та текст звернення 
 

19 травня 1945 р. 
 

№ 63/3-оп. 
 

1. Затвердити текст звернення до робітників, селян і інтелігенції 
західних областей України (див. додаток). 

2. Опублікувати текст звернення до робітників, селян і інтелігенції 
західних областей УРСР в змінних сторінках республіканських газет, а також 
у всіх обласних, міських і районних газетах західних областей УРСР. 

3. Запропонувати Львівському, Дрогобичському, Станіславському, 
Чернівецькому, Волинському, Ровенському і Тернопільському обкомам 
КП(б)У забезпечити ознайомлення всього населення з текстом звернення, для 
чого зачитати звернення на зборах у всіх населених пунктах, розклеїти на 
видних місцях плакати з текстом звернення, а також видати листівкою і 
невеликою брошурою масовим тиражем. 

4. Одноразово ЦК КП(б)У вимагає від обкомів КП(б)У, обласних 
управлінь НКВС і НКДБ, начальників внутрішніх і прикордонних військ 
НКВС посилення збройної боротьби з українсько-німецькими 
націоналістами. 

5. Зобов’язати перших секретарів обкомів КП(б)У систематично 
інформувати ЦК КП(б)У про хід виконання цієї постанови. 

 
Додаток 

ЗВЕРНЕННЯ 
до робітників, селян і інтелігенції західних областей України 

 
Дорогі товариші, селяни і селянки, робітники і робітниці, 

радянська інтелігенція! 
 

Настав довгожданий День Перемоги. Гітлерівську Німеччину 
розгромлено, ворога розбито вщент. Весь наш народ святкує перемогу. 

Радянські люди славлять свого вождя і полководця товариша Сталіна, 
під чиїм мудрим проводом героїчна Червона Армія відстояла честь і 
незалежність нашої Батьківщини і завоювала перемогу над ворогом. 

Багато горя і страждань зазнав радянський народ у дні Великої 
Вітчизняної війни. Важко перелічити усі злодіяння, вчинені німецькими 
фашистами. Виконуючи вказівки людожера Гітлера про винищення 
слов’янських народів, гітлерівські мерзотники вигадували різні способи, щоб 
якнайбільше знищити наших людей, – шибениці, розстріли, отруєння в 
душогубках, спалювання живцем і багато, багато інших тортур застосовували 
гітлерівці до наших людей. 
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Довго ще не висохнуть сльози матерів, батьків і дітей, які втратили 
своїх рідних і близьких, замордованих гітлерівськими вбивцями. 

Але ще жахливішу долю готували німецькі фашисти нашому народові 
в майбутньому, коли б вони лишились на нашій землі. Важко навіть уявити 
собі всі лиха і страхіття, що їх готували гітлерівські кати радянському 
народові, та й не тільки радянському, а й усім народам Європи. 

Отаман розбійницької зграї фашистів Гітлер говорив: “Якщо ми хочемо 
створити нашу велику німецьку імперію, ми повинні, насамперед, витіснити і 
винищити слов’янські народи – росіян, поляків, чехів, словаків, болгарів, 
українців, білорусів”. 

Слов’ян німці і за людей не вважали, вони говорили, що “людина 
слов’янської раси ближча до мавпи, ніж до людини. Її не можна називати 
людиною в повному розумінні слова”. 

За задумом Гітлера земля у радянських селян мала бути відібрана і 
навіки передана німцям – поміщикам. “Мова йде про те, говорив Гітлер, щоб 
відсторонити слов’янських селян від землі і перетворити їх на безземельних 
пролетарів. На всьому східному просторі лише німці мають право бути 
власниками”. 

У кожному слові кривавого тирана Гітлера – звіряча ненавість до 
наших слов’янських народів. “Хто може заперечувати моє право, говорив 
людожер Гітлер, знищити міліони людей нижчої раси, які розмножуються як 
комахи”. 

Німецькі фашисти та їх спільники – українсько-німецькі націоналісти 
на практиці здійснювали ці людиноненависницькі плани Гітлера, 
сподіваючись бути господарями на нашій землі. Але гітлерівці і їх посібники, 
їх слуги прорахувались. Гітлерівці не зважили, що, розпочавши війну з 
багатоміліонним радянським народом, вони знайдуть собі в цій війні могилу. 

Ще задовго до війни великий вождь нашого народу товариш Сталін 
застерігав паліїв війни. Він говорив: “...ми стоїмо за мир і відстоюємо справу 
миру, але ми не боїмось погроз і готові відповісти ударом на удар паліїв 
війни..., а ті, що спробують напасти на нашу країни, – дістануть нищівну 
відсіч...”. 

Так воно й сталося. Коли гітлерівська Німеччина віроломно напала на 
Радянський Союз, товариш Сталін, у ці найтрудніші дні, взяв на себе 
командування всіма збройними силами радянської країни. Тоді товариш 
Сталін, звертаючись до народу, говорив: справа наша справедлива, ворога 
буде розбито, перемога буде за нами, буде свято і на нашій вулиці.  

І це велике свято, Свято Перемоги настало. 
9 травня 1945 року Велика Вітчизняна війна нашого народу проти 

гітлерівської Німеччини закінчилась. Розбитий ворог упав на коліна і благає 
пощади у переможця. Гітлерівці розгромлені ударами, які були завдані 
славними синами радянського народу зі Сходу, військами наших англо-
американських союзників з Заходу. 
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Ми перемогли ворога тому, що наша радянська соціалістична держава, 

створена Леніним і Сталіним, – могутніша, ніж гітлерівська Німеччина з 
усіма її спільниками. 

Робітники і робітниці заводів і фабрик повністю забезпечили Червону 
Армію всім необхідним для перемоги над ворогом. 

Самовіддано працюючи, радянські селяни безперебійно постачали 
фронтові і тилу продукти харчування та сировину. 

Наша радянська інтелігенція, розвиваючи сучасну науку і техніку, 
своєю творчою працею забезпечила перевагу нашої воєнної техніки над 
технікою ворога. 

Радянська держава усією своєю діяльністю здійснює волю радянського 
народу. Вона забезпечила міцний союз українського народу з великим 
російським народом, і з усіма народами Радянського Союзу, які спільними 
силами розгромили ворога і врятували український народ, його державність і 
культуру. Сила нашої держави у непорушній дружбі народів, у великих 
ленінсько-сталінських ідеях, які перетворюються в життя більшовицькою 
партією під проводом товариша Сталіна. 

Війну закінчено. Народ з нечуваною радістю зустрів це повідомлення, 
зустрів слова свого вождя товариша Сталіна про історичну перемогу 
радянського народу. 

Почався період мирного розвитку. Робітники і селяни Радянського 
Союзу відзначають ці знаменні дні самовідданою працею. Прагнучи 
прискорити загоєння ран, завданих війною, і швидше рушити вперед, 
трудящі віддають всі свої сили, всю свою працю, щоб ще більше зміцнити 
нашу радянську державу. З своїх особистих заощаджень трудящі 
Радянського Союзу в цьому році протягом 8 днів травня дали в позику 
державі понад 26 міліардів карбованців. 

Колгоспне і одноосібне селянство України, успішно впоравшись з 
весняною сівбою, бореться за одержання високого врожаю перемоги. 

Робітники Радянської України з величезним ентузіазмом здійснюють 
рішення уряду про індустріалізацію західних областей України, про дальший 
економічний і культурний розвиток цих областей. 

Інтелігенція всі свої сили і знання віддає справі зміцнення могутності 
радянської держави, справі дальшого розквіту нашого народу, нашої 
культури, науки і мистецтва. 

Чимало синів і дочок українського народу, в тім числі і ваших дітей, 
героїчними ділами на фронтах і в тилу помножили славу радянської 
Вітчизни, вписали свої подвиги на сторінки історії всього радянського 
народу. 

Уряд Радянської України від імені всього українського народу 
поздоровляє з перемогою героїв фронту і тилу, батьків і матерів, що зростили 
таких героїв, а також усіх трудящих, які своєю діяльністю сприяли 
розгромові німецько-фашистських загарбників. 
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*** 
 
 

Ми знаємо, що не всі зразу зрозуміли радянську владу, не всі повірили 
в її силу і непорушність. Були й такі, які говорили: “Почекаємо трохи, може 
бути, що німці знову повернуться”. Вони не вірили в силу радянського 
народу і помилились. 

Німців вигнано і розбито. Не зрозумівши дійсності, не розібравшись де 
правда, дехто обдурений брехливою фашистською пропагандою, виконуючи 
вказівку Гітлера, провадив руйницьку роботу, спрямовану проти 
українського народу. 

Але слова правди дійшли в ліси і схрони. Багато обдурених уже 
скористались правом, яке було надане у відомих зверненнях Уряду 
Радянської України. Кинувши свою протинародну справу, вони разом з усіма 
трудяться тепер на благо своєї Батьківщини, одні в лавах Червоної Армії 
боронили честь радянського народу і у багатьох з них груди прикрашені 
орденами та медалями, інші самовідданою працею допомагають зміцнювати 
наш радянський лад. 

Ті ж учасники українсько-німецьких націоналістичних банд, що не 
схаменулися і не кинули своєї підлої діяльності і продовжували служити 
своєму хазяїну Гітлеру, розгромлені органами радянської влади. Лишились 
нікчемні недобитки українсько-німецьких бандитів. 

Війну закінчено! До зубів озброєну, сильну, багатомільйонну армію 
гітлерівської Німеччини розбито. Фашистських розбійників чекає 
справедливий суд народів Європи. Три роки тому Гітлер заявив всьому 
світові, що він знищить Росію, що вона ніколи не зможе піднятися. А на ділі 
вийшло інакше. Німеччину розбито, німецькі війська капітулювали. 
Радянський Союз святкує Перемогу. 

Цілковита перемога Червоної Армії над гітлерівською Німеччиною 
викликала паніку і розгубленість серед недобитків українсько-німецьких 
націоналістичних банд. Ті, що усвідомили свій злочин перед народом, 
виходять з лісів, але частина ще залишилась в бандитських зграях. 

Не бажаючи даремно проливати кров, Президія Верховної Ради 
Української Радянської Соціалістичної Республіки, Рада Народних Комісарів 
Української Радянської Соціалістичної Республіки і Центральний Комітет 
Комуністичної партії (більшовиків) України дають учасникам українсько-
німецьких націоналістичних банд останню можливість покаятися і чесною 
працею спокутувати свою провину перед українським народом. 

Президія Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної 
Республіки, Рада Народних Комісарів Української Радянської Соціалістичної 
Республіки і Центральнигй Комітет Комуністичної партії (більшовиків) 
України оголошують усім учасникам українсько-німецьких націоналістичних 
банд термін для явки з повинною до 20 липня 1945 року. До цього дня вони 
мусять передати себе разом зі зброєю, боєприпасами в руки органів 
радянської влади. Уряд Радянської України простить їм їх участь у 
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бандитських групах. Вони зможуть виправдати себе чесною працею на 
радянську державу, на свій народ, для своєї родини. 

Це останній термін і останнє попередження. Після зазначеного 
терміну до всіх учасників банд будуть застосовані найсуворіші заходи, як до 
зрадників Батьківщини і ворогів радянського народу, а їх пособники і родини 
будуть покарані з усією суворістю радянських законів. 

Непоправну помилку зроблять ті, хто не скористується терміном, який 
дається для явки з повинною учасникам банд українсько-німецьких 
націоналістів. Нами дано вказівки органам Народного Комісаріату 
Внутрішніх Справ та Народного Комісаріату Державної Безпеки в 
найближчий термін ліквідувати всі рештки українсько-німецьких 
націоналістів і забезпечити нормальне життя і роботу радянських громадян. 

Український народ не потерпить тих, хто перешкоджає йому мирно 
жити. Сорокамільйонний український вільний народ не дозволить, щоб якась 
мізерна купка бандитів перешкоджала йому мирно працювати. Огидні і 
нікчемні бандити будуть розчавлені. Якщо ворог не здається, його 
знищують, – така воля українського народу. 

 
*** 

 
Закінчивши справедливу переможну Вітчизняну війну, радянський 

народ вступив у період мирного розвитку. 
Президія Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної 

Республіки, Рада Народних Комісарів Української Радянської Соціалістичної 
Республіки і Центральний Комітет Комуністичної партії (більшовиків) 
України закликають усіх робітників, селян і інтелігенцію Львівської, 
Дрогобичської, Станіславської, Чернівецької, Волинської, Ровенської і 
Тернопільської областей ще більше напружити свої сили для швидкої 
ліквідації наслідків німецької окупації і дальшого розвитку народного 
господарства, культури і добробуту трудящих. 

Натхненні великими історичними перемогами над сильним і 
небезпечним ворогом – гітлерівською Німеччиною, робітники, селяни і 
інтелігенція віддадуть всі свої сили і знання дальшому зміцненню своєї 
Української Соціалістичної Республіки – невід’ємної частини могутнього 
Радянського Союзу. 

Хай живе наша перемога! 
Хай живе і квітне наша Радянська Україна! 
Хай живе наша велика Батьківщина – Союз Радянських Соціалістичних 

Республік! 
Хай живе велика дружба російського, українського, всіх народів 

Радянського Союзу! 
Хай живе натхненник і організатор перемог радянського народу –

Всесоюзна Комуністична партія (більшовиків)! 
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Слава нашому мудрому батькові, великому учителю, геніальному 
полководцеві – Маршалу Сталіну! 

 
Голова Президії Верховної Ради Української РСР М. Гречуха 

 
Голова Ради Народних Комісарів Української РСР М. Хрущов 

 
Секретар Центрального Комітету 

Комуністичної партії (більшовиків) 
України Д. Коротченко 

 
19 травня 1945 р., м. Київ  
Певно: Білик 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. – 
Київ-Торонто, 2001. – С. 154–159. 

 
 

№ 221 
Інформація ЦК КП(б)У про реагування населення західних областей, 

членів формувань УПА і підпілля ОУН на звернення президії Верховної 
Ради УРСР, Ради народних комісарів УРСР і ЦК КП(б)У від 19 травня 
1945 р. “До робітників, селян і інтелігенції західних областей України” 

 

26 травня 1945 р. 
 

Секретарю ЦК КП(б) УКРАИНЫ 
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С. 

 
О реагировании населения и участников банд немецко-украинских 

националистов в западных областях Украины на обращение правительства 
УССР от 19/ V-45 г. 

Обращение партии и правительства к населению западных областей 
Украины по-прежнему стоит в центре внимания рабочих, крестьян и 
интеллигенции этих областей. 

Обсуждение этого обращения на собраниях проходит с большим 
подъемом, трудящиеся одобряют меры, принятые правительством Украины 
по ликвидации оставшихся украинско-немецких банд, клеймят позором 
бандитов, как злейших врагов украинского народа, мешающих 
восстановлению мирной жизни населения, и требуют применения по 
отношению к ним самых решительных мер. 

С каждым днем растет число бандитов, явившихся с повинной в органы 
советской власти. 

Так, например, в Жабьевском районе Станиславской области в РО 
НКВД с 20 по 24 мая явились с повинной 130 бандитов, из них сотенных – 1, 
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районных референтов СБ – 1, четовых – 2, участников СБ – 6, рядовых 
бандитов – 120. 

За один день – 24 мая явились с повинной в этом районе еще 
86 человек, которые принесли с собой 4 пулемета, 19 винтовок и 
4000 патронов. 

По Ровенской области с 21 по 25 мая явились с повинной 50 человек 
бандитов, из них 30 человек явились с повинной в Березновском районе. 

По Черновицкой области на 26 мая явились с повинной 42 бандита. В 
Вижницком районе явилось 30 бандитов, в том числе 2 главаря банд: Бенлюк 
Иван и Дарный Иван. Два бандита пришли в село из леса со своими семьями. 

По Тернопольской области с 21 по 25 мая явились с повинной 
44 бандита. За один день – 24 мая в Боровском районе с повинной явились 
11 человек. 

По Львовской области с 21 по 24 мая явились с повинной 12 бандитов. 
За один день – 25 мая, явилось 5 бандитов. 

Среди участников банд, как об этом рассказывают явившиеся с 
повинной, усилился процесс разложения. 

В селе Никитовка4 Станиславского сельского района Станиславской 
области 22 мая задержан бандит Федорин Иван, который заявил: 

“У нас дело плохо. Наше положение безнадежное и безвыходное, но у 
нас установлен жестокий террор тем, кто явится с повинной. У нас ждут, что 
скажут на конференции в Сан-Франциско нашим представителям УПА”. 

В этом же районе была задержана бандитка Гринева Одарка из банды 
Грызуна. Она говорит: 

“Обращение правительства произвело на бандитов большое 
воздействие. Многие участники ушли из банды и теперь прячутся от 
советской власти и от бандитов. Имеются такие разговоры среди бандитов, 
что на конференции в Сан-Франциско есть члены УПА, которые при первом 
голосовании получили 41 голос за самостийную Украину. Посмотрим, что 
решит конференция, тогда будет видно”. 

В Надворнянском районе Станиславской области бандиты Алексишин 
и Федоров в беседе с гр. Гринь Дарьей заявили: 

“Наша борьба бесполезна, мы чувствуем, что наше положение 
безвыходное”. 

В селе Колтиевка этого же района три неизвестных бандита в разговоре 
с зав[едующей] санитарной станцией Рвачевой заявили: 

“Ну что ж, ваше правительство дало нам пожить еще два месяца, авось 
и еще дадут”. 

В Корецком районе Ровенской области председатель исполкома 
райсовета тов. Газала зашел на квартиру крестьянки Зинковец и задал ей 
такой вопрос: “Где находится Ваш сын Николай?”. На вопрос тов. Газала 

                                                 
4 Можливо мова йде про село Микитинці – зараз у складі Івано-Франківської міської ради. Або ж тут, як і в 
схожих моментах, влада видавала бажане за дійсне, звітуючи перед керівництвом про успіхи, яких не було, 
приписуючи неіснуючим людям з неіснуючих населених пунктів такі слова на підтримку радянської влади, 
яких годі було чекати від мешканців Прикарпаття.  
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крестьянка Зинковец заявила, что она о нем ничего не знает. Тов. Газала с 
этим же вопросом на другой день опять зашел к крестьянке Зинковец. После 
краткой беседы Зинковец сказала: “Мой сын находится в клуне, идите и 
берите его”. 

В этом районе 22-23/V., кроме явившихся с повинной, взято в схронах 
18 человек бандитов. 

В Березновском районе явившийся с повинной из банды Донца рядовой 
стрелок Шевчук заявил: 

“В настоящее время бандиты открыто говорят, что мы никогда не 
завоюем самостийной Украины и, если мы будем продолжать находиться в 
банде, то, кроме смерти, ничего другого не получим”. Шевчук дальше 
продолжает: “За последние дни главарем банды Донцом задушено 
9 бандитов, которые подозревались в сотрудничестве с органами НКВД. В 
числе задушенных бывший сотенный Батько”. 

Бандит Шевчук заявил, что это не единичный случай. Главарем банды 
Панченко также было задушено 35 человек бандитов. 

21 мая органами НКВД была обнаружена могила с 35-ю трупами 
задушенных. Раскопка могилы происходила в присутствии крестьян. Сам 
факт вызвал большое возмущение и негодование среди крестьян. 

Парюк Адам, по кличке “Веселый”, явившийся с повинной из банды 
Панченко, заявил: 

“По подозрению в дезертирстве из банды Панченко задушено 
70 человек. Настроение рядовых стрелков в банде Панченко очень упало. 
Большинство из них скитаются по лесам. В связи с окончанием войны с 
Германией замечается массовое дезертирство. Несмотря на строгий режим и 
надзор со стороны главарей, многие бандиты все же достают обращение 
правительства и тайно читают его”. В конце своего объяснения Парюк Адам 
заявил: “После обращения правительства никакие репрессии главарей не 
удержат рядовых в бандах. Скоро они все явятся с повинной”. 

Явившийся с повинной в Отинийское РО НКВД бандит Дубчик заявил: 
“В связи с обращением правительства многие бандиты хотят явиться с 

повинной, но боятся СБ”. 
В с. Виноград этого района с повинной явился дезертир Мельничук 

Дмитрий, который заявил, что еще 15 дезертиров желают явиться с 
повинной, но боятся расправы СБ. 

Аналогичные высказывания зафиксированы в Надворнянском районе 
этой же области. Они заявляют, что СБ угрожает репрессиями каждому, кто 
будет являться с повинной. 

Характерны высказывания группы бандитов, явившихся с повинной в 
Рогатинском районе. Некоторые из остающихся в банде желают прийти с 
повинной, однако просят, чтобы им разрешили проживать в схроне, дабы 
избежать репрессии СБ. 

Задержанный бандит Кичак из сотни Берлота заявил: 
“Вся наша банда страшно завшивела, голодная, оборванная. Многие 

хотят явиться с повинной, особенно после последнего обращения 
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правительства, которое произвело на нас сильное впечатление. Сотенный 
Берлота удерживает банду террором и обманом. Я нашел удобный случай, 
меня отпустили переодеться, и я больше не вернулся. Тогда, когда Красная 
Армия взяла Берлин, нас информировали, что немцы наступают”. 

22 мая с. г. в Торчинское РО НКВД пришла жена бандита Люковская 
Анна Леонтьевна, 1921 года рождения, жительница села Ботин Торчинского 
района и заявила, что она присутствовала на собрании, когда оно проходило 
в их селе, на котором обсуждалось обращение правительства, и решила 
придти в НКВД за советом: как лучше явиться ее мужу, находящемуся ныне 
в банде. Получив разъяснение, Люковская заявила начальнику РО НКВД о 
том, что в ближайшее время она придет в НКВД со своим мужем. 

После обсуждения на собрании крестьян села Бискупичи-Шляхетское 
Борецкого района в НКВД явился с повинной зам[еститель] районного 
коменданта СБ, житель этого села Остаток Степан Владимирович, под 
кличкой “Серго”, с собой привел одного бандита, который не желал явиться с 
повинной. 

В связи с обращением житель села Гробовица Борецкого района 
заявил: 

“Теперь бандиты будут являться с повинной. Раньше они боялись идти 
в армию, а теперь надежды на Германию рухнули, будут идти из банд”. 

Окончание войны и последнее обращение правительства Украины, как 
видно из показаний бандитов, усилили процесс разложения внутри банд. 
Стараясь отдалить свою неизбежную гибель, бандитские верховоды усилили 
распространение разного рода провокационных слухов. 

Задержанный в селе Микитовки Станиславского района Станиславской 
области бандит Хлобишин заявил: 

“Нам говорили, что мы выиграем. На конференции в Сан-Франциско 
есть представители УПА, которые при первом голосовании получили 
41 голос за самостийную Украину”. 

В селах Беньковцы и Дибринев Рогатинского района после проведения 
митинга по обсуждению обращения правительства, группа бандитов собрала 
собрание, на котором говорили: 

“Не слушайте советов, нам остается продержаться 1,5 – 2 месяца, пока 
закончится конференция в Сан-Франциско, которая решит наш вопрос, а 
пока нам нужно накапливать силы для решительного удара”. 

Бандиты забрали у крестьян села Беньковцы две лошади, две коровы и 
четыре свиньи, предложили председателю сельсовета тов. Юркову 
организовать им обед, и когда тот отказался, избили его и ушли из села. 

Житель села Цумань Волынской области Локачук Зиновий в беседе 
заявил: 

“Советы призывают, чтобы мы шли к ним с повинной. Этого не было и 
не будет. Они считают, что нас осталось мало, это неверно. Есть много 
наших людей, которые будут продолжать борьбу с советской властью”. 

Житель г. Дрогобыч, активный участник ОУН Пасечник заявил: 
“Советское правительство написало обращение в связи с тем, что оно 
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не имеет людских резервов для предстоящей войны с Англией и Америкой, 
поэтому хотят оторвать от нас рядовой состав и направить его в Красную 
Армию”. 

В селе Гусятичи-Дерминев Каменно-Бугского района Львовской 
области после чтения обращения ни один из присутствующих не выступил, 
видимо, потому, что 17 мая на село напали бандиты, убили учителя, побили 
окна в сельсовете и сожгли документы. 

Работник Станиславского обкома КП(б)У тов. Бибик передал такой 
факт: в селе Великие Ключи5 Печенежского района бандитами уведена 
Крутикова Антонина, уполномоченная ЦК ЛКСМУ. Судьба ее не известна. 

23 мая с. г. при разговоре с пособником банды ОУН из села Силец 
Владимир-Волынского района Волынской области Красук Ефросиния 
Кузьминична заявила: 

“Бандиты – это наши украинцы, и мы не должны слушать какие-то 
обращения советского правительства, мы должны снабжать продуктами 
питания наших хлопцев”. 

Член ОУН Юрчик Антон 23 мая с. г. в разговоре в отношении 
обращения правительства и ЦК КП(б)У заявил: 

“Есть предатели украинского народа, которые работают в пользу 
Советов и этим предателям скоро будет некуда деваться, они будут 
уничтожены”. 

Житель села Желуши Пушкарь заявил: 
“Пусть советское правительство что хочет, то и говорит, но советская 

власть здесь быть не должна. Есть люди нашей национальности, которые 
беспокоятся о нас в Америке и Англии. Много наших коммунистов против 
советской власти. Вот Молотов приехал в Москву. Удрал с конференции 
потому, что там требовали распустить колхозы, а он не согласился”. 

В Цуманском районе Волынской области участники боевки СБ 
“Голуба” Слуцак Семен, Пушкарь Марко, прочитав обращение 
правительства, явились с повинной в РО НКВД и при допросе показали, что 
рядовые участники СБ “Голуба” прочитали обращение и склонны явиться с 
повинной, но узнав это, глава банды “Голуб” для предупреждения ухода из 
банды прикрепил к каждой пятерке рядовых бандитов своего преданного 
головореза и сказал, что он головой отвечает перед ним, если кто из пятерки 
явится с повинной. 

 
К. Литвин 

26/V-45 г. 
 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 4. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-
МВС, МДБ-КДБ (1943-1959). кн. 1, (1943-1945). – Київ-Торонто, 2002. – 
С. 416-420. 

                                                 
5 Насправді Великий Ключів. 
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№ 222 
Повідомлення секретаря Станіславівського обкому КП(б)У М. Слоня 

про діяльність винищувальних батальйонів в області 
 

30 травня 1945 р. 
 

Пролетарі всіх країн, єднайтеся 
 
                                                                                                   ЦІЛКОМ ТАЄМНО 
 
ВХ 313/14/V-45 г 

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ (більшовиків) УКРАЇНИ 
СТАНІСЛАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ 

МК, РК КП(б)У, Військовий відділ ОК КП(б)У, т. Храпко. 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 37 
засідання бюро Станіславського Обкому КП(б)У 

 
від 30 травня 1945 року. 

 
“Про стан роботи винищувальних батальйонів 

та груп самооборони в районах області” 
(доп. т. Николайчев, Мищенко) 

 
Виконком обласної Ради депутатів трудящих та бюро Обкому КП(б)У 

відмічають, що особовий склад винищувальних батальйонів провів значну 
роботу по боротьбі з українсько-німецькими націоналістичними бандами 
ОУН і УПА, а також по виявленню агентури противника і очищенню від 
ворожо-преступного елементу в районах області. 

Однак, в ряді районів області партійно-радянські організації і 
начальник РВ НКВО не приділяють достатньої уваги керівництву 
винищувальними батальйонами і бойовими групами самооборони, внаслідок 
чого в роботі винищувальних батальйонів є серйозні недоліки. 

Відсутність політичної і виховної роботи серед особового складу 
винищувальних батальйонів привела до ряду випадків уходу з зброєю в 
банди і проявлення мародерства – у Богородчанському, Надвірнянському, 
Кутському, Обертинському, Косівському та інших районах. 

Бойова підготовка проводиться слабо, внаслідок чого – серед 
особового складу винищувальних батальйонів є випадки поранень і жертв – 
Бурштинський, Коломийський, Богородчанський райони. 

Штати особового складу винищувальних батальйонів повністю не 
укомплектовані. 

Особовий склад, який находиться на казарменому положені, в ряді 
районів приміщенням, харчуванням і ремонтом одягу та взуття – зовсім не 
забезпечується – Снятинський, Лисецький, Жовтневий, Перегінський райони. 
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З боку облуправління НКВС відсутній контроль, керівництво і 
практична допомога в роботі винищувальних батальйонів.  
 
Секретар обкому КП(б)У                                                                         М. Слонь 
 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П - 38. – Оп. 1. – Спр. 20. – Арк. 15. 
 
 

№ 223 
Звіт секретарю Городенківського райкому партії Дубині про результати 

діяльності МДБ на території району і успіхи в боротьбі з УПА 
у травні 1945 р. 

 
Не раніше травня 1945 р. 

 
Сов. секретно 

 
СЕКРЕТАРЮ ГОРОДЕНКОВСКОГО РК КП(б)У 

Тов. ДУБИНЕ 
Здесь. 

Согласно намеченного плана по борьбе с банд. ОУНовским подпольем 
и антисоветским элементом на территории Городенковского района райотдел 
МГБ проделал следующую работу: 

Убито бандитов – 6 человек, как-то: 
1. ЛЕВКО Василий Николаевич, 1928 года рождения, кличка 

“Сорока”, на нелегальном положении с 1945 года, в ОУН занимал положение 
СБиста районного “провода”. 

2. ДИДИК Михаил Петрович, 1927 года рождения, кличка “Серко”, на 
нелегальном положении с 1945 года, в ОУН занимал положение СБиста 
районного “провода”. 

3. ПРОНЫЧ Иван Дмитриевич, 1927 года рождения, кличка “Граб”, на 
нелегальном положении с 1943 года, в ОУН занимал положение связного 
кущевого “провода”. 

4. МАРЬЯШ Николай Григорьевич, 1919 г. рождения, кличка “Зоб”, в 
ОУН занимал положение разведчика кущевого “провода”. 

5. УГРИН Николай Степанович, 1927 года рождения, кличка “Кулак”, 
на нелегальном положении с 1944 года, в ОУН занимал положение 
заместителя коменданта боевки районного “провода” ОУН. 

6. КРУЦ Николай Васильевич, 1929 года рождения, кличка “Крот”, на 
нелегальном положении – с 1943 года, в ОУН занимал положение курьера 
кущевого “провода” и занимался распространением антисоветских листовок. 

Кроме этого, по неофициальным даным, убито еще 2 бандита, но трупы 
последних не обнаружены. 
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Арестовано участников ОУН и изменников Родины – 29 человек, из 
них участников ОУН – 8 человек и 12 человек антисоветского элемента из 
кулачества. 

1. СЕМЕНЮК Михаил Николаевич, Москалик Екатерина Семеновна, 
Ощепко Василий Макеевич, Иванчук Николай Алексеевич, Березовский 
Иван Николаевич, Баран Максим Васильевич, Пулько Петр Васильевич, 
Велитчук Петр Петрович, Бойчук Иван Степанович, МАЦАК Юрий 
Иванович, Франкив Василий Степанович, Залещук Степан Гаврилович, 
Алексюк Николай Степанович, Гультай Василий Дмитриевич, Бойчук 
Василий Михайлович, Бойчук Демьян Юрьевич, Кухта Василий Ульянович, 
Липчук Федор Григорьевич, Гайдыч Василий Степанович и Лобач Федор 
Иванович. 

В настоящий период времени подготавливаются к аресту 5, из них три 
участника ОУН. 

 
ЗАМ. НАЧ. ГОРОДЕНКОВСКОГО РО МГБ 

Ст. лейтенант                                                           ГОСТЕВ 
 

Данный документ после использования подлежит возврату 
ЗАМ. НАЧ. ГОРОДЕНКОВСКОГО РО МГБ 

Ст. лейтенант                                                           ГОСТЕВ 
 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. 12-П. – Оп. 1. – Спр 126. – Арк. 8. 
 
 

№ 224 
Декларація Проводу ОУН(б) у зв’язку із закінченням Другої світової 

війни в Європі 
 

Травень 1945 р. 
 
 

За Українську Самостійну Соборну Державу! 
Воля народам і людині! 

 
ДЕКЛЯРАЦІЯ ПРОВОДУ 

ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 
після закінчення другої світової війни в Європі 

 
З нагоди розвалу ганебної пам’яті німецького імперіялізму та у зв’язку 

з закінченням другої імперіялістичної війни в Європі, що замикає окремий 
період історії, а далі у зв’язку з існуючою дійсністю на українських землях, 
що позначається збройною боротьбою народних мас з жорстокою 
большевицькою окупацією, як теж у зв’язку з зарисованням нової констеляції 
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на міжнародному терені, що проявляє симптоми чергової, третьої світової 
війни, – Провід Організації Українських Націоналістів (ОУН) після аналізи 
міжнародного й внутрішнього становища українського народу та в повній 
свідомості серйозности становища, в якому опинився український народ, і в 
свідомості історичної відповідальности, яку бере на себе, – віщає оцю свою 
деклярацію. 

 
І. 

Наші ідейно-політичні основи 
У вогні нашої (ОУН) шістнадцятирічної визвольно-революційної 

боротьби оформилися й утвердилися в другій світовій війні вартості, що для 
українського народу стали єдинонезахитними правдами. 

Основні з них це: 
1. Ідея Української Самостійної Соборної Держави, що є точно 

визначеним поняттям і не може бути підмінена жодними “совєтськими 
Українами” чи іншого роду експозитурами чужого імперіялізму. 

2. Українська нація, що є вихідною всіх чинників і кінцевою всіх 
змагань. Всі намагання поставити український  народ у підрядне становище 
щодо таких понять, як кляса, раса чи союз народів, у наслідку ведуть до 
імперіялістичного поневолення. 

3. Політична і військова революційна організація, що в визвольний 
період творить хребет народу й його провід. Без такої сили, опертої на народі 
і ним визнаваної, годі говорити про національну й політичну зрілість нації та 
вірити в успішність її змагань до власної незалежности. Суть не в назві 
організації, більш чи менш приємливій для широкого світу, а в змісті, що 
його організована українська суспільність визнає, а визвольно-революційний 
провід реалізує. Український визвольно-революційний рух не був і не є 
тотожним поняттям з італійським фашизмом чи німецьким націонал-
соціалізмом, бо в теорії і в практиці поставив себе в становище противника 
тих доктрин. 

4. Незалежна політика й орієнтація на власні сили. Бездержавному 
народові в боротьбі за волю можна, а часто і треба мати союзників, але 
ніколи – імперіялістичних опікунів. Політична група, яка узалежнює свою 
визвольну тактику від політики чужої держави, стає шкідливою для 
національно-визвольної справи. 

5. Революційна стратегія й тактика визвольної боротьби, що єдина 
дотепер виправдала себе в українській дійсності. Всі намагання українських 
партійних чинників легально-опортуністичним шляхом реалізувати 
визвольну концепцію покінчилися повною невдачею. Революційний табір 
хоч не здобув ще держави, та своїми діями й осягами видимо наблизив день її 
повстання і сьогодні консеквентно реалізує обраний плян. 

6. Прогресивна програма, що синтезує всі здорові соціяльні надбання 
минулого й сучасного та сміло накреслює органічні для народу напрямні в 
побудові нового змісту державного життя та нового безклясового 
суспільства. 
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7. Спільний фронт поневолених народів проти російсько-
большевицького імперіялізму як єдино реальний міжнародний чинник і 
союзник у визвольній боротьбі українського народу. 

8. Міждержавна система, що включатиме вільні самостійні держави 
всіх народів без окремої супремації великих держав над малими. 

 
ІІ. 

Підсумки другої європейської імперіялістичної війни 
І. Війна, що вибухла у вересні 1939 р. і тривала до травня 1945 р., 

велася, по суті, між Англією й Німеччиною за володіння над частиною світу. 
Війну цю Англія виграла. Тим часом на європейському побойовищі 
заіснували умови, які ставлять під знак запитання виграш Англії. На місце 
імперіялістичної Німеччини – прийшла друга європейська (і азійська) 
імперіялістична суперниця, тим більш грізна й небезпечна, що овіяна 
легендою перемоги над гітлеризмом і з експортовим ідейно-політичним 
багажем, що знаходить покупця також на внутрішніх ринках англійської 
імперії. Це є нова, відроджена большевицька Росія, що на руїні Німеччини 
успішно капіталізує свою перемогу. Для Англії, таким чином, війна не 
закінчена, і перед нею на всю широчінь стає питання третьої європейської 
війни. 

2. В цій війні у площині ідейно-політичній Англія протиставила 
німецькому тоталітаризмові формально свою демократію і в ім’я тої 
демократії закликала весь світ до боротьби з Гітлером. До неї приєдналися 
США (і другі народи), що в знаній Атлантійській карті визначили свої цілі в 
війні. Задля перемоги тієї демократії Англія, а за нею США всіми засобами 
допомогли відродитися большевицькій Росії і тим на ділі довели до перемоги 
в Європі большевицької “демократії”, що є, по суті, російським 
імперіялістичним тоталітаризмом, який є більш реакційний і небезпечний від 
німецького, бо хитро маскується кличами з демократичного арсеналу. Перед 
Англією і сьогодні стоїть завдання консеквентно перевести інтерпретацію 
самого поняття демократія, а в дальшому – відбольшевизовувати Європу, що 
означає збройно зударитися з СССР. 

3. Англія, а за нею і США стали в цій війні в обороні своїх інтересів, 
збройно протиставляючись намаганням Гітлера творити панєвропейську 
систему т. зв. “нової Європи” під гегемонією Берліна. Сьогодні Сталін 
ліквідує впливи Англії і США в поодиноких європейських народах, і на ділі 
підготовляє створення європейського союзу совєтських республік під такою 
ж нахабною, як і в Гітлера, гегемонією Москви. І так, як у Гітлера були 
Квіслінг, Гаха, Ляваль і другі, і в Сталіна є Тіто, Гроза, Осубка й інші. 
Різниця лише в назві, а не в суті. 

4. Війна з німецьким мілітаризмом, хоча й довела до його знищення, 
створила основи для росту й завершення російського мілітаризму. В 
протилежність до першої імперіялістичної війни, коли багато говорилося про 
роззброєння чи про зменшення озброєнь, тепер роздувається до небувалих 
розмірів культ військової сили і далі будується велетенські, по зуби озброєні 
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армії. Таким чином, намагання видлімітувати війну з засобів полагодження 
міжнародних конфліктів є порожнім звуком, бо кожний імперіялізм, ставши 
на рейки воєнної надпродукції, прямує в консеквенції до воєнного 
виладування. 

5. Творення міжнародної організації “Об’єднаних націй” не розв’язує в 
позитивному дусі життєвої справи народів, тому що основи, на яких 
базується ця організація, є в самому корені нездорові. Віддання сталої керми 
організації в руки на ділі трьох великодержав і уштивнення її рішень 
способом голосування, що виключає захитання інтересів котроїсь із трьох 
великодержав, є остаточно творенням монопольного тресту з метою 
експлуатувати й асимілювати малі народи, що знаходяться в сфері їхніх 
впливів. Ми й на хвилину не сумніваємося, що ця організація ролі, яку вона 
собі декляративно ставить, не сповнить. 

6. З усього, що зараз діється на міжнародному терені, виходить, що 
багато основних політичних проблем залишилося ще нерозв’язаними в цій 
війні. Великі ідеї стали крамничним товаром на світових базарах, а на 
засобах німецького терору і поневолення змінено лише вивіски. Це іще раз 
доказує, що людство прямує до нової війни, може, ще більш жорстокої, як 
досі. 

III. 
Імперіялістичне обличчя СССР 

1. Найбільш виразно окресленою імперіялістичною державою в світі є 
нині большевицька Росія. Під плащиком “будови соціялізму в одній країні” 
наступило насильне цементування населення народів СССР в напрямі 
творення російської нації шляхом впровадження однієї мови, культури, 
патріотизму, месіянізму та економічного життя. Тим то сьогодні 
большевизм – це, справді, оновлений російський націоналізм з усіма 
хворобливими імперіялістичними ознаками. 

2. Щодо зовнішнього світу російсько-большевицький імперіялізм 
виявляється: 

а) в однобічній анексії чужих земель (терени Фінляндії, балтійські 
держави і другі землі) за історичними і стратегічними принципами; 

б) в большевицькій “демократизації” т. зв. “визволених” червоною 
армією європейських країн, що є на ділі підготовкою до включення їх як 
чергових союзних республік до московської метрополії; 

в) у вмішуванні в чужі внутрішні справи шляхом організації 
комінтернівських профспілок і “товариств дружби з СССР”, що є власне, 
творенням п’ятої колони в державах, що тяготіють до центрів конкуруючих 
великодержав, або й в середині самих великодержав; 

г) у видвигненні реакційних імперіялістичних ідей слов’янофільства і 
православ’я, щоб на базі слов’янського расизму і релігійного централізму 
залучувати культурно поодинокі країни до орбіти своїх впливів; 

д) в намаганні зайняти в міжнародній організації “Об’єднаних націй” 
стале керівне становище і системою голосування і кількістю голосів 
виелімінувати будь-яке неприємливе для себе рішення; 
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є) в більш чи менш формальнім розподілі світу між великодержавами 
на окремі сфери впливів. 

3. Союзом з Гітлером Сталін здобув три європейські держави (Литва, 
Латвія й Естонія) та поширив територію СССР за рахунок трьох інших 
держав (Фінляндія, Польща, Румунія). Союзом з Англією й США він здобув 
терени Німеччини й Австрії і міцно закріпив свої позиції в сімох 
європейських державах. Це видиме намагання територіяльно зростати 
говорить само за себе. 

4. Конкретне намагання большевизувати всю Европу виявляється в 
підривно-диверсійній акції большевиків у Греції, Франції, Бельгії, Італії та 
других краях, де вона проходить під кличами соціяльної перебудови, у 
вигляді робітничих страйків, змін урядів та використання для себе судів над 
воєнними злочинцями, а також у відношенні до Еспанії, Португалії і других 
невтральних країв, яких всіми можливими засобами намагається Москва 
викинути поза рамки організованого європейського життя. 

5. Сьогоднішній СССР – це великий воєнний табір, в якому все працює 
для побільшення воєнного потенціалу шляхом дальшої мілітаризації країни, 
озброєння та виховування громадян у завойовницькому дусі. 

IV. 
Англійсько-совєтські суперечності 

1. Англія завжди була проти найсильнішої держави в Європі. Після 
розвалу Німеччини захиталася рівновага сил в Європі, і Росія виступила як 
безконкуренційна європейська потуга з усіми прикметами імперіялістичної 
держави. 

2. Большевицька Росія реалізує у себе і широко пропагує у світі свою 
соціяльно-економічну систему, що діяметрально протилежна і себе 
виключаюча щодо соціяльно-економічної системи в Англії і взагалі на 
Заході. Активізація комуністичних партій в європейських державах є грізною  
пересторогою для Англії. 

3. Сталінська Росія кожну воєнну передишку використає для 
грандіозних озброєнь і творення армії, тому що терористичною й 
експлуатаційною системою большевицького тоталітаризму і диктатури 
приневолить 200 міл. населення працювати для чергових воєнних п’ятирічок. 
Ані Англія, ані США, зі своєю толеранцією страйків, проблемою безробіття 
та ліберальною політикою у внутрішніх справах, не зможуть терпіти такого 
темпа озброєнь і швидше чи пізніше будуть змушені стати перед конечністю 
воєнного зудару з СССР. 

4. Нервними місцями англійської імперії є, в першій мірі, Середземне 
море й Індії. Сьогодні сталінська політика різними засобами добирається до 
Середземного моря (Югославія, а зокрема питання Трієсту, Греція, 
Туреччина) і до Індій (заява Молотова на конференції в Сан-Франціско). 

5. З другого боку, англійці на спілку з американцями дотепер зуміли 
максимально використати большевиків у поваленні свого німецького 
конкурента й системою позичок і воєнних доставок зброї, боєприпасів і 
харчів узалежнити Сталіна від себе. 
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6. Сьогодні англійці надіються, що присутність большевиків в Європі 
спричинить подвійний процес: а) реакцію “визволених” європейських країн 
на большевицьку окупацію і б) відбольшевизовання совєтського громадянина 
в наслідок безпосередньої зустрічі з Європою. 

7. Так само большевики не можуть відкладати на довше збройної 
розправи з буржуазно-капіталістичними західними великодержавами, бо, по-
перше, доведений до межі нужди і безправ’я, совєтський громадянин може 
відмовити послуху (революційна боротьба поневолених народів), а, по-друге, 
большевики знають, що кожне закінчення війни в демократично-буржуазних 
країнах веде з собою господарсько-економічну кризу й є найкращим часом 
для розгортання соціяльних революцій, тобто добрим тлом для “визвольної” 
місії червоної армії. 

8. На сьогоднішній день формально ще існує між західними аліянтами і 
большевиками згода і дружба, хоча й тут уже пробиваються дрібні конфлікти 
(Польща, Аргентина, Трієст), тому що англо-американці ще думають над 
тим, як би використати мільйонову червоноармійську мужву в боротьбі з 
Японією, або, щоб не бути змушеними рівночасно воювати з Японією і 
СССР, а бити кожного по черзі. 

9. Міжнародна організація “Об’єднаних націй”, по суті, є для Англії 
засобом майбутньої акції проти СССР, а для СССР – надією, що цей засіб 
стане трибуною його ідей у боротьбі проти буржуазно-капіталістичних 
великодержав. 

10. Ми в питаннях соціяльно-економічних є як проти большевицької 
системи, так і проти буржуазно-капіталістичної. В можливій війні західних 
аліянтів проти СССР ми заінтересовані остільки, оскільки вона несе ще один 
шанс поневоленим народам визволитися від всякого імперіялізму. 

V. 
Фронт поневолених і загрожених народів 

1. Намагання большевиків побудувати соціяльно справедливу і 
заможну країну робітників і селян закінчилися тим, що на ділі створено 
гнобительську систему державного капіталізму, а робітників і селян 
поставлено в умови злиднів, експлуатації і безправ’я. З метою вдержання в 
руках влади кремлівських вельмож почався в СССР процес творення нової 
панівної верстви, складеної з сталінських, наглядачів, орденоносців, 
комісарів і політруків, а останньо і військової офіцерщини. Робітників 
насильно прикріплено до варстату праці й надмірними нормами, 
стахановщиною і соцзмаганнями в умовах жахливої жнттєвої нужди й 
поліційного терору експлуатується, як невільників. Подібно діється і з 
колгоспним селянством, яке для здобуття шматка хліба відробляє 
панщизняні трудодні продовж цілого року й у наслідку голодує. 

2. З усіх колись, в період революції, так дорогою ціною куплених ідей 
не залишилося нічого. Основні демократичні права, як свобода слова, друку, 
асоціацій, не існують. Всім рядить кремлівська верхівка за посередництвом 
монопольної комуністичної партії, творячи таким чином чистої форми 
партійну диктатуру. 
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3. Ідеї самовизначення і відокремлення народів у самостійні держави 
кремлівська верхівка замінила адміністративними т. зв. “союзними 
республіками”, позбавляючи поодинокі народи всіх політичних прав. Всі 
останньо впроваджені новості, як от творення комісаріятів оборони і зак-
справ, служать лише ширмою для обдурення чужинців і зденаціоналізованих 
громадян. 

4. Ставши раз на позицію “побудови соціялізму в одній країні”, 
большевики цілком переключилися на рейки російського націоналізму й 
імперіялізму. За русскими або зрусифікованими імперіялістичними 
елементами забезпечено керівництво всіх вищих посад в партії, адміністрації, 
війську, промисловості і других ділянках. На базі російської мови, російської 
культури, патріотизму, історії, расизму та месіянізму большевики 
намагаються створити з усіх народів і народностей, що замешкують 
сьогоднішній СССР, чистої форми нову совєтську націю, що є, по суті, нічим 
іншим, як російською нацією. 

5. Розгнузданий сталінський імперіялізм, під ширмою оборони 
батьківщини, “визволення”, слов’янофільства і псевдореволюційної 
фразеології, жене мільйонові маси червоноармійського вояцтва до маняка 
світової революції з метою підбити найперше Європу, а згодом – цілий світ, 
густо зрошуючи кров’ю бійців і слізьми населення свій божевільний 
імперіялістичний шлях. 

6. Перед народами СССР, поневоленими сталінською диктаторською 
клікою, стоїть на всю широчінь питання повалення реакційного, 
протинародного режиму шляхом революційної збройної боротьби і 
створення самостійних національних держав, побудованих за етнографічним 
принципом, та укладення міжнародного порядку за принципами 
справедливої рівности і сусідської дружньої співпраці. 

7. На найближчий період перед поневоленими народами СССР стоять 
слідуючі завдання: 

а) на кожному кроці розшифровувати імперіялістичну, реакційну і 
гнобительську суть сталінського режиму, а зокрема розкрити ролю компартії 
та привілеї панівної верхівки; 

б) організувати революційно-підпільні клітини у всіх середовищах 
багатогранного життя СССР; 

в) фізично ліквідувати найбільш докучливих вислужників й агентів 
сталінських вельмож; 

г) саботувати всі інспіровані чи ініційовані партією і НКНД 
“добровільні” позики, позанормові праці, стахановщину і соцзмагання; 

д) протидіяти всій агітаційно-політичній роботі, що її проводить 
компартія й уряд у робітничих, колгоспних і шкільних середовищах; 

е) творити центральні проводи революційно-визвольних організацій в 
рамках поодиноких національних середовищ; 

є) консолідуватися з другими подібними підпільно-революційними 
організаціями з метою творення одного фронту і здійснювання одної 
революційної стратегії й тактики; 
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ж) за прикладом України і других народів розгортати збройну боротьбу 
з ненависними сталінськими паразитами в ім’я самооборони народу і 
проведення всесоюзної проти-сталінської революції. 

8. Боротьба поневолених народів СССР проходитиме під 
революційними кличами: 

– за знищення московсько-большевицького імперіялізму, що жене 
народи на чергові війни; 

– за повалення диктатури сталінської партійної кліки; 
– за зміну гнобительської сталінської системи і режиму; 
– за повну демократизацію всього державного й суспільного життя; 
– за встановлення національних урядів, покликаних свобідною волею 

народів; 
– за здійснення національно-політичного самовизначення і державного 

відокремлення; 
– за створення справедливої міждержавної системи, що буде опиратися 

на правдивій дружбі і співпраці під кличем: “Воля народам і людині”. 
9. До поневолених народів СССР ми зачисляємо й російський народ. 

Імперіялістичні елементи російського народу, що пішли на службу Сталіна і 
його партійної кліки, стали на ділі ворогами свого народу, тому що 
підтримують режим, що спричинив і спричинює багато горя самому 
російському народові, подібно тому, як імперіялістичні гітлерівські елементи 
німецького народу довели свій народ до трагічного занепаду. Таким чином, у 
визвольно-революційній боротьбі зі сталінсько-большевицьким російським 
імперіялізмом в одній лаві йдуть усі народи сьогоднішнього СССР без 
різниці національності, віри й раси. 

10. До фронту поневолених народів СССР долучується новий фронт 
загрожених народів Середньої й Південної Європи, останньо “визволених” 
червоною армією з-під німецької окупації. Перед тими народами на всю 
широчінь стоїть питання збройної революційної оборони перед намаганнями 
Сталіна включити їх у склад СССР. З об’єднаня цих двох фронтів повстане 
блок поневолених і загрожених народів, що в наслідку своїх революційних 
дій спричинить створення вільного життя на руїнах сталінської тиранії. 

11. Поневолені й загрожені народи й їх визвольно-революційна 
боротьба – це один з найважливіших елементів в сьогоднішній ситуації. 
Завтра і в майбутньому їх значення буде зростати ще більше, щоб, нарешті, 
перерішити світову систему в свою користь. 

VI. 
Становище на Україні 

1. Сталінсько-большевицька окупаційна політика на Україні 
виявляється в слідуючих напрямах: 

а) в політичному поневоленні українського народу, що в загальному 
зводиться до ліквідації української самостійної державности та ліквідації  
всяких самостійницьких змагань і спровадження українського питання до 
позему регіональної й адміністративної округи Росії; 
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б) в культурній асиміляції, цебто в намаганні найперше 
денаціоналізувати українство, а потім зрусифікувати шляхом накинення 
українському народові російської мови, культури, патріотизму, 
традиціоналізму, расизму й месіянізму з метою перевиховання народу і 
створення нової совєтської ментальности людини – роботи – раба; 

в) в господарській експлуатації, яка виявляється в колоніяльному 
становищі України у відношенні до московської метрополії, в грабіжництві 
наземних і підземних багатств та в індивідуальній експлуатації працюючих 
низів України через надмірну працю і нужденну зарплату; 

г) в поліційному терорі, що засобом збірної, а зокрема родинної, 
офіціяльної, відповідальності, переселеннями в пустелі Сибіру і Казахстану, 
засланнями до північних концтаборів, тюрмами і розстрілами, а далі 
облавами на людей, шантажем, провокацією й донощицтвом придушує й 
паралізує намагання народу визволитися з-під ненависного ярма. 

2. У відповідь на жорстоку больщевицьку окупацію український народ 
проводить визвольно-революційну боротьбу, яка виявляєтся: 

а) в підпільно-революційній політичній боротьбі зорганізованого 
національного активу з метою підготовки і проведення протибольшовицької 
національної революції; 

б) в збройно-революційній самооборонній акції українських 
повстанчих загонів, що силою зброї охороняють населення перед терором 
опричників та паралізують намагання окупанта реалізувати свою окупаційну 
політику; 

в) в загальному опорі населення у зв’язку з насильним накидуванням 
большевицьких експлуатаційних та протинародних суспільно-державних 
планів та експериментів; 

г) в солідарності, співдії, жертвенності, посвяті й героїзмі всіх 
суспільних верств у боротьбі з кривавим наїзником. 

3. За українським народом 26 років боротьби з російсько-
большевицьким окупантом.  На тому героїчному шляху він поніс велетенські 
жертви в людях, а зокрема в керівних національно-політичних кадрах. 
Загинули з рук ворога вожді народу, люди науки, письменники й поети, 
загинули або пропали безвісти сотні тисяч найбільш національно-свідомих 
земляків, померли голодовою смертю мільйони селян, робітників і 
інтелігенції. Великий рахунок втрат жде свойого вирівнання. 

4. Зокрема завзялися московсько-большевицькі окупанти терором 
знищити населення західних областей України. Не маючи змоги добратися зі 
своїми отруйними ідеями до народних мас, вони наслали сюди тисячі своїх 
агентів, що методом найбільш кривавого терору почали навертати земляків 
на свою большевицьку віру. Та населення західних областей України не 
зломилося, а чудово доказує свою національну й політичну зрілість. В 
нерівному змаганні, хоч і платить велетенські жертви, все ж переможно 
прямує до мети. 

5. З українських політичних партій, що раніше діяли на українських 
землях, не залишилася на полі бою жодна: вони або емігрували, або 
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припинили свою діяльність, або включилися в один революційний фронт, що 
сьогодні, сконсолідований, веде народ до перемоги. 

VII. 
Україна на міжнародній конференції 

1. Намагання українського народу вийти як суверенний рівнорядний 
чинник на міжнародному терені весь час паралізували імперіялістичні 
загарбники, а зокрема большевицька Росія, яка силою зруйнувала українську 
державну самостійність і зіпхнула Україну на становище колонії. 

Сьогодні на міжнародній конференції в Сан-Франциско одноголосно 
признано за Україною право участи в міжнародному житті і тим 
здемасковано заходи Москви щодо України, незалежно від того, що сьогодні 
большевики для своїх власних імперіялістичних користей (кількість голосів) 
заризикували українським атутом. Та ми знаємо, що ці розрахування Москви 
проваляться. 

Для нас факт залишається фактом: Україна є на міжнародному терені, 
незалежно від того, які безпосередні причини діяли при запрошуванні її до 
Сан-Франциско. 

2. Одначе, ми якнайрішучіше виступаємо проти того, щоб український 
народ був заступлений на міжнародній конференції делегацією, складеною зі 
сталінсько-большевицьких агентів. Якщо зовнішньо-політичний світ визнає 
демократичні принципи, то є найбільшим насильством над ними й самим 
українським народом допускати агентурну большевицьку делегацію як 
єдиного представника нашого народу. 

 
VIII. 

У відповідь на большевицькі звернення 
1. У боротьбі з визвольно-революційним рухом українського народу 

московсько-большевицькі окупанти видвигнули і засобами велетенського 
пропагандивно-агітаційного апарату роздули слідуючі брехливі закиди на 
його адресу: 

а) несамостійність визвольно-революційної політики в минулому і 
сьогодні; 

б) співпрацю з німцями в період німецької окупації і німецьку 
агентурність сьогодні; 

в) протинародність, фашизм і реакційність. 
2. Від гетьмана Мазепи (починаючи, почерез XVIII, XIX і XX ст. 

Москва, біла і червона, завжди плямувала визвольну, самостійницьку 
українську політику п’ятном агентурности і продажности: раз закидали 
співпрацю зі шведами, то знову з поляками, турками, англійцями, 
австріяками, а нарешті, з німцями. Ми знаємо, що протягом історії останніх 
минулих сторіч українська національно-визвольна політика була самостійна, 
а п’ятно агентурности треба було б приписати тим українським політичним 
чинникам, що орієнтувалися на Росію. Це не означає, що не існували в 
Україні люди, що були агентами чужих держав, але з ними революційний 
табір, зокрема останніх десятиріч, нічого спільного не мав, а тим більше не 
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має сьогодні. Наша визвольно-революційна політика була й є самостійна, бо 
ми в основі орієнтуємося на власні сили. 

3. Вже з перших днів німецької окупації українських земель в 1941 р. 
опинився в умовах підпільно-конспіративної боротьби з німцями весь 
революційний український табір і своєю безкомпромісовою політикою 
поставив себе в становище ворога німецького імперіялізму. Безпосередня 
підготовка до збройного зудару з німецьким окупантом спричинила масові 
арешти і розстріли найвизначніших членів визвольного руху. Це не тільки не 
захитало непримиримої постави щодо німців, але спричинилося до широкого 
розгорнення збройної боротьби. Починаючи з 1942 р. до останніх днів 
німецької окупації 1944 р., УIIА зводила нерівні криваві бої з німцями, 
охороняючи населення від насильного вивозу в Німеччину і від цілковитого 
грабунку хліба. Ми: рішуче проти ставлення нас в один ряд з всякого рода 
вислужниками німців, що їх, зрештою, не бракує в жоднім сьогоднішнім 
європейськім народі, а тим більше проти закидування нам німецької 
агентурности. 

4. Ми, як рух, зродилися в народі і з народом прямуємо до своєї мети. В 
наших програмових постановах виразно сказано, що ми боремося за народну 
владу, в якій на першому місці будуть поставлені інтереси народу. В 
соціальній перебудові ми прямуватимемо до побудови безклясового 
суспільства, чим ми стали на найбільш прогресивний шлях. Ми називаємо 
себе революціонерами-самостійниками, бо в зударі з большевицькою 
інтернаціональною доктриною і тактикою ми мусимо яскраво відмежувати 
свої ідеї й форми від загниваючого сталінського реакційного світу. Для нас 
однаково ворожий як фашизм, так і большевизм, і недивно що гітлерівці 
називали нас спільниками Сталіна, а большевики – союзниками Гітлера. 

5. Заманювати українських революціонерів і повстанців, до 
енкаведівських станиць шляхом обіцянок прощення “провини” є грубою 
наївністю большевицьких партійних диктаторів. Коли хто відважився на 
боротьбу зі сталінськім режимом, то не на те, щоб потім просити ласки у 
своїх найлютіших ворогів. Та, зрештою, досвід показує, що всі ті, що коли-
небудь повірили Москві і добровільно здавали зброю, швидше чи пізніше 
загинули фізичною чи моральною смертю. 

 
X. 

Що далі? 
1. Ми свідомі того, що наша визвольна боротьба входить у свій 

найважчий період. На великому священному шляху визвольної боротьби 
поневоленого народу бувають дні тріумфу й занепаду, і не нам узалежнювати 
наші дії від майбутньої розв’язки. Ми, як діюче народне покоління, 
сповняємо свій почесний обов’язок, незалежно від того, чи нам дадуть на це 
терновий, чи лавровий вінок. Ми віримо в силу і воскресення України і 
знаємо, що своїми діями наближаємо день національного і соціяльного 
визволення. Коли б ми і впали, то на нашій крові і ділах зродяться нові борці, 
що почате діло попровадять далі, так як і ми продовжуємо труд і працю 
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наших батьків. А втім, ми знаємо і віримо, що день нашої перемоги вже 
недалекий. 

2. Хоч війна в Європі закінчилася, ми, виходячи з вище-наведеної 
аналізи внутрішнього і міжнародного становища, стверджуємо, що події 
розвиваються в напрямі успішного завершення визвольної боротьби 
українського народу. Заіснували лише інші відмінні умови воєнної 
передишки, в якій: 

а) нам треба й ми мусимо дальше вести збройно-революційну боротьбу 
в ім’я оборони народу перед фізичним та моральним знищенням; 

б) нам треба бути готовими на найгірше, щоб все-таки берегти других і 
себе перед знищенням; 

в) нам треба берегти і розбудувати максимум революційних сил до часу 
вирішального чергового моменту; 

г) нам треба ввійти в новий мирний, післявоєнний стиль революційної 
роботи і почати діяти на довшу мету; 

д) нам треба бути там, де наростають вогнища революційної боротьби, 
й їх поширювати; 

є) нам треба вирощувати нові революційні кадри, нових людей, що 
дивилися б з вірою в майбутнє; 

є) нам треба з масових форм підпільної роботи переключитися на 
вужчі, індивідуальні форми конспірації, з кількости на якість, з екстенсивної 
на інтенсивну роботу, вглиб, а не вшир; 

ж) нам треба вмілої конспірації, прецизности в підпільній роботі, 
підпільно-революційного мистецтва, бо тоді напевно успішно пройдемо 
важкий період боротьби; 

з) нам треба ліквідувати другорядні фронти і дрібні непорозуміння з 
іншими співзвучними силами в ім’я спільної затяжної боротьби із спільним 
ворогом. 

3. За нами період неповторних визвольно-революційних змагань. Ми 
горді за цей могутній геройський зрив, за цю відчайдушну мужню поставу в 
боротьбі з гітлерівською й сталінською тиранією. Весь народ радіє 
відродженням нашої збройної революційної сили, нашої Повстанчої Армії, 
що зародилася і діє в таких дуже важких умовах. Ми, нарешті, горді за 
безмежну всенародну жертвенність для Справи, за дружню солідарність всіх 
верств і земель України, за щиру консолідацію визвольно-самостійницьких 
сил, за великі посунення вперед Української Національної Революції. 

4. На крові тих, що впали на полі бою в обороні рідних хат, сімей і 
населення, в наступі на гестапівські й енкаведівські гнізда й загони, в 
індивідуальному двобою в час конспіративної підпільної роботи, на крові 
тих, що замучені по тюрмах і таборах, виросла безсмертна легенда воюючої 
поневоленої нації, що вогненним смолоскипом горить у серцях і думах 
народу й освічує шлях у майбутнє. Україна живе й бореться та силою 
здобуває перемогу. Хай же вічна буде слава впавшим Героям, що склали своє 
життя на жертівнику нації! 

5. Ми боліємо жертвами, що їх несе зі собою революційна боротьба, 
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але рівночасно знаємо, що і без тієї боротьби нас, українців, вигинуло б 
вдвоє, а то й більше. В 30-тих роках нашого сторіччя за пляном кремлівських 
можновладців вигинуло на Україні голодною смертю мільйони наших 
земляків, подібно тому, як останньо в рядах червоної армії. Чи ж не краще, 
щоб ці мільйони були дорогою ціною окупили свою смерть у боротьбі з 
большевицьким окупантом. 

6. Ми, Провід Організації Українських Націоналістів далі залишаємося 
з народом на полі бою нашої визвольної війни, на наших окупованих землях. 
Рам’я-в-рам’я з революціонерами й повстанцями ми підемо в першій лінії до 
дальшої боротьби за волю. Ми знаємо й віримо, що недалекий вже час 
остаточного визволення українського народу і створення самостійної 
держави, і цю віру передаємо народові. Ми хочемо разом з народом дійти до 
остаточної Великої Мети. Ми далі несемо й понесемо наш величний прапор, 
що на ньому написані слова: 
 
СМЕРТЬ БОЛЬШЕВИЦЬКИМ ОКУПАНТАМ! 
ХАЙ ЖИВЕ ФРОНТ ПОНЕВОЛЕНИХ НАРОДІВ! 
ВІЧНА СЛАВА УПАВШИМ ГЕРОЯМ! 
ХАЙ ЖИВЕ УКРАЇНСЬКА САМОСТІЙНА СОБОРНА ДЕРЖАВА ! 

 
ПРОВІД 

В травні 1945 р.                                        Організації Українських Націоналістів 
 

Оригінал. Машинопис (у вигляді брошури). 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 4. – Арк. 83-90. 

 
 

№ 225 
Звіт секретаря Станіславівського обкому М. Слоня голові РНК УРСР 
М. Хрущову про перебіг заходів, спрямованих проти ОУН та УПА на 

території області у травні 1945 р. 
 

2 червня 1945 р. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
УКРАИНЫ 

товарищу ХРУЩЕВУ Н.С. 
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ БОРЬБЫ С УКРАИНСКО-НЕМЕЦКИМИ НАЦИОНАЛИСТАМИ В 
СТАНИСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА МАЙ МЕС. 1945 г. 

 
Выполняя постановления ЦК КП(б)У от 10.1.45 г. и 26.ІІ.45 г. и 

неоднократные личные указания Н.С.ХРУЩЕВА о быстрейшей ликвидации 
оуновского подполья и банд УПА, Областная партийная организация, 
направляя массово-политическую работу и вооруженную борьбу партийных 
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и советских организаций, органов НКВД-НКГБ, пограничных и внутренних 
войск НКВД, − провела в мае месяце работу, в результате которой нанесен 
значительный удар оуновскому подполью и бандформированиям в 
Городенковском, Чернелицком, Обертинском, Отынийском, Гвоздецком, 
Жабьевском, Кутском и др. районах области. 

Всего за отчетный период силами пограничных и внутренних войск 
НКВД, оперативного состава НКВД; советско-партийного актива области и 
бойцами истребительных батальонов, проведена 161 чекистско-войсковая 
операция. В итоге за истекший месяц нанесены значительные удары и 
ликвидировано: бандитско-повстанческих групп – 5, в том числе сотни: 
“ИСКРА”, “ТУРИСТ”, “ОЛЕГА”, “ГОНТА”, “КАРМЕЛЮКА” и кроме того 
разгромлено и уничтожено 54 местных боевок. 

При ликвидации бандитско-повстанческих групп и бандитов-одиночек: 
Убито.......................................................................................  − 749 
Задержано...............................................................................  − 965 
Явилось с повинной...............................................................  − 900 
Из них: бандитов....................................................................  − 889 
уклоняющихся от службы в Красной Армии......................  – 11 
Убито дезертиров из Красной Армии..................................  − 3 
Задержано дезертиров из Красной Армии...........................  − 17 
Явилось с повинной дезертиров из Красной Армии...........  − 3 
Задержано уклоняющихся от службы в Кр. Армии............  – 1696 
Убито уклоняющихся от службы в Красной Армии...........  − 13 
Ликвидировано групп, состоящих из дезертиров 
и уклоняющихся от службы в Красной Армии................... 

 
 − 14 

Задержано бандпособников...................................................  – 146 
В результате проведенных чекистско-войсковых операций и засад 

убито руководящего состава ОУН и УПА: 
ОУН: Членов областного провода и руководителей.........  –  
Окружных руководителей....................................................  − 1 
Сотрудников повитового провода.......................................  − 1 
Районных руководителей.....................................................  − 3 
Районных комендантов СБ...................................................  − 6 
Районных господарчих.........................................................  − 1 
Подрайонных руководителей..............................................  − 1 
Подрайонных комендантов СБ............................................  − 1 
Подрайонных господарчих..................................................  − 2 
Кустовых руководителей.....................................................  − 1 
Станичных руководителей...................................................  − 3 
Станичных господарчих.......................................................  − 4 
Разведчиков и боевиков........................................................  − 586 
Связных..................................................................................  − 18 
УПА: Сотенных..................................................................... 
(“Кармелюк”, “Турист”, “Святослав”). 

 − 3 

Четовых..................................................................................  − 5 

 48



  

Роевых....................................................................................  − 7 
 
Арестовано руководящего состава ОУН и УПА: 
ОУН: Районных руководителей..........................................  − 1 
Районных комендантов СБ...................................................  − 1 
Подрайонных руководителей..............................................  − 2 
Кустовых руководителей.....................................................  − 3 
Станичных руководителей...................................................  − 21 
Станичных господарчих.......................................................  − 7 
Разведчиков и боевиков........................................................  − 327 
Связных..................................................................................  − 19 

 
За этот же период изъято оружия у бандитов, дезертиров и другого 

преступного элемента: 
Минометов...................................................................................  − 2 
Станковых пулеметов................................................................  − 17 
Ручных пулеметов......................................................................  − 30 
ПТР...............................................................................................  − 1 
Винтовок......................................................................................  − 330 
Автоматов....................................................................................  − 104 
Пистолетов..................................................................................  − 55 
Гранат...........................................................................................  − 842 
Патронов......................................................................................  − 112464 
Мин..............................................................................................  − 919 
Снарядов......................................................................................  −  
Захвачено: Раций........................................................................  − 2 
Телефонных аппаратов..............................................................  − 4 
Типографий.................................................................................  − 2 
Пишущих машинок....................................................................  − 7 
Радиоприемников.......................................................................  − 1 
Биноклей......................................................................................  − 15 
Повозок........................................................................................  − 1 
Лошадей.......................................................................................  − 9 
Складов разных...........................................................................  − 8 
Уничтожено: Разных складов.................................................... 7 
Оборудованных лагерей бандитов в лесу................................ 2 
Бункеров и др. оборудованных тайников................................ 125. 

 
К числу характерных боевых столкновений наших войсковых частей 

следует отнести: 
3-го мая с.г. в районе села Жуков, Обертинского района, при 

проведении операции подразделение 17-й бригады столкнулось с 
бандгруппой местного куста самообороны. В результате боя 24 бандита 
убито и 20 задержано. 
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4-го мая с.г. при проческе села Бортники Отынийского района, наше 
подразделение столкнулось с боевиками СБ “Дуба” и “Березы”. В результате 
боя боевики полностью ликвидированы. При этом убито бандитов 25, вместе 
с руководителями, и захвачено 44 бандита. 

5-го мая с.г. при проведении операции в селе Кривотулы Старые 
Отынийского района, подразделением 17-й бригады в боестолкновении 
убиты: районный проводник по кличке “Степовой”, подрайонный 
руководитель СБ “Довбуш” и два боевика. 

Располагая агентурными данными о наличии организационного 
руководителя Станиславского областного провода ОУН в селе Нижнев 
Тлумачского района, 5-го мая, на основании этих данных, началась 
чекистско-войсковая операция, в ходе которой произошло боестолкновение с 
личной боевкой и охраной областного руководящего состава ОУН, при этом 
было убито бандитов 11, захвачено – 35. В числе убитых опознаны: 
областной политреферент БУГАЙ Иван по кличке “Богдан” и 
ВОДОСЛАВСКИЙ Михаил, он же “Безрыльнев”, который ранее руководил 
ликвидационной группой СБ Тлумачского повита, затем был сотником 
полевой жандармерии, а в последний период был комендантом СБ района. В 
доме, где находились бандиты, изъяты типография и пишущая машинка. 

8 мая, при проведении операции в районе села Попельники 
Заболотовского района, оперативно-войсковой группой ликвидирована 
районная боевка СБ. Убито бандитов – 6, в том числе – районный комендант 
СБ Артюк Михаил по кличке “Байскучный”. 

11-го мая в районе с. Манява Солотвинского района, при проведении 
операции подразделение 87 погранотряда столкнулось с бандой “Искра”. В 
ходе боя и преследования в горно-лесистой местности, убито бандитов 31, 
захвачено – 10. в числе убитых – два четовых. 

16-го мая в районе лесных массивов Солотвинского района, была 
проведена операция. Подразделение 19-й бригады столкнулось с сотнями 
“Гонты” и “Олега” из состава куреня “ПРУТ”. В результате боя 57 бандитов 
было убито и 38 бандитов захвачено. 

27 мая, при проведении операции в селе Неговцы Войниловского 
района, оперативно-войсковая группа УНКВД в составе 21 человека 
окружила и в бою полностью ликвидировала группу руководства СБ 
Калушского округа ОУН. В бою убито 10 бандитов, среди которых опознан 
бывш. зам. коменданта военно-полевой жандармерии Калушского округа 
затем комендант СБ округа “Степан” Боевая группа взяла оружие и ценные 
документы, захватив одного из них живым. 

Несмотря на большую работу, проведенную по разгрому боевок и 
подполья ОУН, на территории области все еще продолжает действовать ряд 
отдельных боевок и 7 бандотрядов УПА, которые совершают нападения на 
сов. парт. работников, актив и офицеров органов НКВД-НКГБ. 

В отчетном периоде зарегистрировано 27 бандпроявлений, в итоге 
которых наши потери составляют: 
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Категория Убито Ранено Уведено ВСЕГО:
1. Работники НКВД……........................... 3 2 2 7 
2. Офицеров…............................................ 2 1 − 3 
3. Рядового состава………........................ 2 1 1 4 
4. Бойцов истребительного б-на……....... 5 3 4 12 
5. Сов. парт. работников и актива……… 5 1 3 9 
6. Других граждан…….............................. 9 3 7 19 

ВСЕГО: 26 11 17 54 
 

В наибольшей степени бандитские проявления имели место в 
Войниловском, Калушском, Выгодском и Солотвинском районах. 

 
АГЕНТУРНАЯ РАБОТА. 

Для вскрытия оуновского подполья и его разработки в отчетном 
периоде проводилась чистка агентурного аппарата от балласта и 
приобреталась квалифицированная агентура из числа членов ОУН и 
участников банд УПА. 

Таким образом, агентурно-осведомительный аппарат УНКВД на 29 мая 
1945 года увеличился, по неполным данным, на 129 человек, которые по 
категориям делятся: 

Агентов – 23, из них: маршрутных агентов – 12, 
                                     агентов-внутренников – 11. 
Резидентов – 2, 
Осведомителей – 182. 
 

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ. 
В целях быстрейшей ликвидации банд, боевок и подполья ОУН, 

Управлением НКВД заведено и находится в разработке дел 60, с числом 
разрабатываемых по ним лиц – 679, в том числе: 

Дел-формуляров – 45 
Учетных дел – 98. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩИХ БАНД 
На территории Станиславской области действуют курени: 

1. “Скаженных” – куренной “Резун”, численностью 200 – 250 человек, 
формировался в Войниловском районе из числа активных членов ОУН и 
участников банд УПА различных районов области. Состоит из сотен: “Прут”, 
“Бровко” и “Парис”. Дислоцируется в “Черном лесу” и окружающих Черный 
лес районах: Лисецком, Богородчанском, Калушском и Надворнянском. 
2. “Журавли” – численностью 150 человек, состоит из остатков 
разгромленных сотен “Довбуша”, “Грозного” и “Снегиря”. Дислоцируется в 
Рожнятовском, Выгодском и Перегинском районах. 
3. “Довбуша” – куренной “Искра”, до 200 человек, состоит из сотен “Листа”, 
“Бобика” и “Искры”. Сформирован из остатков разбитого куреня “Грома” и 
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других бандформирований на территории Солотвинского района, оперирует 
на территории Ланчинского, Надворнянского и Солотвинского районов. 
4. “Кныша” – численностью до 150 человек, сформирован из остатков 
разбитого куреня “Недобитого”, “Степового” и других бандформирований, 
скрывается в горно-лесистой местности Яблоновского и Жабьевского 
районов. 
5. “Скуба” – численностью до 200 человек, сформирован из активных членов 
ОУН и участников УПА Яблоновского, Жабьевского и Косовского районов, 
дислоцировался в Яблоновском и Косовском районах. В связи с массовыми 
операциями на данном участке в апреле мес. 1945 г., как показывает 
задержанный начальник школы УПА “полковник “Крапива”, ушел в 
Закарпатье. 
Сотни: 
“Коса” – численностью до 80 человек, сформировалась из кустов 
самообороны Рогатинского района, оперирует в Букачевском, Рожнятовском 
районах и Тернопольской области. 
“Вия” – до 100 человек, оперирует в Выгодском и Войниловском районах. 
Сформирована из остатков разгромленных банд куреня “Романа” и других 
бандформирований. 
 

РАБОТА ПО КУЛАКАМ 
Осуществляя указания ЦК КП(б)У и Н.С. Хрущева, органы НКВД-НКГБ с 
помощью партийных организаций во второй половине мая месяца 
развернули работу по учету кулаков, проживающих на территории области, в 
результате чего, по неполным данным, учтено 504 кулацких семей, которые 
по районам области распределяются следующим образом: 
Тисменицкий……………………15 отобрано подписок  − 
Галичский………………………..20   – // –   5 
Большевцовский…………………30  – // –   6 
Тлумачский………………………35  – // –   9 
Букачевский………………………40  – // –   − 
Войниловский……………………7   – // –   6 
Жовтневый……………………….52  – // –   − 
Отынийский……………………...10  – // –   5 
Коломийский……………………..25  – // –   8 
Снятинский……………………….80  – // –   50 
Заболотовский……………………..5  – // –   − 
Гвоздецкий……………………….50  – // –   3 
Кутский……………………………42  – // –   10 
Бурштынский……………………..31  – // –   5 
Богородчанский…………………...6  – // –   4 
Калушский…………………………30  – // –   − 
Рожнятовский……………………...8  – // –   − 
Долинский……………………..….18  – // –   − 
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Одновременно с этим проводится работа с кулаками в направлении 
обеспечения безопасности в селах и районах, к ним прилегающим. От 
кулаков отобрано 111 подписок – обязательств, распределение которых по 
районам области показано выше. 

Следует отметить, что кулаки, которые нами обязываются недопускать 
бандитских проявлений по их месту жительства и предупреждаются о 
персональной ответственности за каждое совершенное бандпроявление, 
весьма болезненно реагируют на дачу подписок. 

Характерным в данном случае является поведение кулака ДЕМЬЯНЮК 
Василия Петровича, жителя с. Дебеславцы, Коломийского района. Демьянюк 
в начале отказался дать подписку оперативному работнику, но после того, 
когда он был соответственно “предупрежден” – дал необходимую нам 
подписку и заявил: 

“Теперь мне все равно – бандиты меня убьют, однако, я подберу себе 
людей и будем охранять село”. 

Одновременно с этим Демьянюк рассказал оперативному работнику об 
известных ему бандитах из села Дебеславцы, которые в 1944 году 
участвовали в убийстве 5-ти местных жителей. 

Далее следует указать на поведение кулака из села Залучье – ВЕРЧАК 
Ивана Михайловича. Верчак после дачи подписки нашему оперативному 
работнику заявил, что его сын находится в банде и что если он добровольно 
не явится, − он сам приведет и сдаст его органам Советской власти. 

Работа по полному учету кулаков продолжается. 
 

РАБОТА ОК КП(б)У ПО ДОВЕДЕНИЮ ДО НАСЕЛЕНИЯ 
СТАНИСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА, СОВНАРКОМА УССР и ЦК КП(б)У 

К РАБОЧИМ, КРЕСТЬЯНАМ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ. 

Текст обращения получен 19.V.45 г., в этот же день Бюро Обкома 
КП(б)У приняло решение, в котором наметило мероприятия по доведению 
Обращения до населения области. 

19.V.45 с.г. Обращение опубликовано в областной газете 
“Прикарпатская правда” тиражем 15 тысяч экземпляров. Днем 19 и утром 
20 мая газеты с текстом Обращения доставлены самолетами во все районные 
центры области. Кроме того, текст Обращения отпечатан: отдельной 
листовкой 15 тыс. экземпляров, плакатом – 4 тыс. экз. и брошюрой – 10 тыс. 
экз., которые также направлены в районы. 

20-21 мая Обращение напечатали 26 районных газет общим тиражем 
42 тысячи экземпляров. 

23-го мая в областной газете помещен тиражем 15 тыс. приказ 
Народного Комиссара Внутренних Дел УССР тов. Рясного, а также 
отпечатан листовкой для сбрасывания с самолетов 10 тысяч экземпляров и 
плакатом для расклейки 4 тысячи. Кроме того, приказ тов. Рясного помещен 
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во всех районных газетах. Всего отпечатано – Обращения 86.000 экз., 
приказа – 71.000 экземпляров. 

Газеты и плакаты с текстом Обращения и приказом тов. Рясного 
вывешены в населенных пунктах, на газетных витринах, сброшены с 
самолетов в леса и горные населенные пункты. Во многих районах на стенах 
домов в селах написали выдержки из Обращения Правительства и приказа. 

Обращение Правительства и приказ обсуждаются в парт. и 
политшколах, кружках, семинарах руководителей агитколлективов и 
агитаторов, на совещаниях сельского советского актива, на межрайонных 
совещаниях учителей области. 

После обсуждения Обращения на межрайонном совещании в 
Бурштыне, учителя взяли на себя обязательство непосредственно и через 
учащихся школ довести Обращение до населения области. 

Для оказания практической помощи в проведении массово-
политической работы по разъяснению Обращения и приказа во все районы 
области Обкомом КП(б)У командирован областной партактив. 

Начиная с 19 мая в городах, райцентрах, селах, предприятиях, 
учреждениях и школах проводятся митинги, собрания и беседы, 
посвященные Обращению Правительства Украины и приказу Наркома 
Внутренних Дел УССР тов. РЯСНОГО. 

На митинге рабочих, ИТР и служащих кожзавода № 14 г. Станислава 
т. БРЕНДЗЕЙ заявил: 

“Мы празднуем торжество свободного труда, которое принесла нам 
Красная Армия. Мы гордимся тем, что в рядах Армии-победительницы есть 
наши земляки. Но мы презираем тех, кто еще сегодня сидит в схроне и ночью 
творит свое черное дело – убийства и грабежи. Это люди без будущего. Наше 
Советское Правительство хочет из них сделать честных людей. Перед ними 
есть один путь – выход из лесов и честный труд, или мы поможем нашей 
Армии уничтожить их, как фашистскую погань. На нашем заводе много 
рабочих из ближайших сел. Мы должны помочь разъяснить обманутым 
людям правду Советской власти, помочь стать им на путь честного труда, а 
всех, кто будет мешать нам строить счастливую жизнь, − уничтожить“. 

“Советская власть никогда не хотела и не хочет кровопролития – это не 
немцы и не паны-поляки, заявил бухгалтер Станиславского Леспрома 
Т. Якимовский, − Советская власть призывает всех к честному труду для 
себя, а не на капиталистов. Украинско-немецкие националисты хотят снова 
навязать нам капиталиста и помещика. Они обманывают народ сказкой − “О 
независимой Украине”. Какую еще хотят независимость, мы не знаем, но 
хорошо знаем, что они наши заклятые враги, а с врагами мы должны 
поступать так, как говорил М. Горький: “Если враг не сдается – его 
уничтожают”. 

С большим подъемом проходят собрания и митинги, посвященные 
Обращению по селам области. 

“Спасибо товарищу Сталину, что освободил нас от немецких 
захватчиков – выкрикнул из толпы крестьян, собравшихся на митинг в 
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райцентре Большевцы, старик лет 80. – Я прошу передать благодарность 
Советскому Правительству. Плохо, что нам говорить опасно. Я прошу 
Советское Правительство уничтожить быстрее лесных зверей, которые 
мешают нам жить”. 

Фамилию свою назвать старик отказался, заявив секретарю РК КП(б)У 
тов. Николаенко: “Фамилию я скажу Вам потом”. 

В с. Старый Лисец, Лисецкого района, на собрании крестьян после 
того, как было зачитано Обращение, один крестьянин также отказавшийся 
назвать свою фамилию, раскрыл взаимосвязь украинско-немецких 
националистов с гитлеровцами, − он заявил: 

“Когда были немцы, у нас “партизаны”, которые, якобы боролись 
против немцев. Однажды, перед приходом Красной Армии, к нам приехал 
представитель от немцев и договорился бороться против Советской власти, 
что они и делают. У нас в селе есть такие люди, которые знают где находятся 
бандеровцы. Мы найдем такого человека, пошлем его к ним для передачи 
Обращения Правительства и он одновременно договорится о встрече их с 
представителями районной власти. Они боятся выходить. А Вы тоже 
вышлите представителя для встречи”. 

Когда уполномоченный РК КП(б)У уехал из села, дав согласие на 
встречу с бандеровцами, крестьяне еще около двух часов не расходились, 
советовались между собой. 

На следующий день – 21 мая рано утром в Лисецкий РК КП(б)У 
пришла крестьянка из села Старый Лисец ФЕДЕНКО София, которая 
заявила: 

“Мы вчера долго обсуждали Обращение Правительства, кое-кто еще 
сомневается, не верят, что бандитам простят их вину. Поэтому я пришла еще 
раз узнать – правда ли это”. 

Когда ее еще раз убедили, что бандеровцам Правительство простит, 
если они сами явятся, крестьянка Феденко сказала: 

“Хорошо, я иду в село. Передам ихнему представителю это. О месте 
встречи я Вас предупрежу”. 

Крестьянин села Иванковцы Лисецкого района тов. Мочарнок заявил: 
“О злодеяниях украинско-немецких националистов мы знаем на 

примерах нашего села – они убили лучшего человека нашего села – 
председателя сельсовета и многих других ни в чем неповинных людей. 
Воззвание Правительства направлено к тому, чтобы те люди, которые в 
банды попали несознательно, − стали на путь честного труда. А тех, которые 
и дальше будут творить злодеяния, − мы поможем нашим органам 
разоблачить и уничтожить”. 

В селе Пшеничники, Тисменицкого района, председатель земельной 
громады крестьянин Валанда С. – заявил: 

“Советское Правительство этим Обращением еще раз доказывает, что 
оно не хочет напрасно проливать кровь даже таких людей, которые 
заблудились и вредят в работе. Но когда Советское Правительство 
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установило последний срок явки, то большую, непоправимую ошибку 
сделает тот, кто не явится с повинной”. 

На митинге села Голоскив, Отынийского района председатель 
сельсовета тов. БОНДАРЬ заявил: 

“Наше Правительство и большевистская партия последний раз 
обращается к бандитам, которые продались фашисту Гитлеру, изменили 
своему народу и по указанию наших врагов, ведут с нами борьбу. Они много 
принесли нашему народу бедствий и страданий. Не так давно в нашем селе 
сожгли 9 хат, вырезали 21 человека крестьян и до сих пор продолжают вести 
свое гнусное дело. И после этого наше правительство прощает им все их 
преступные дела, дает возможность оправдать себя перед народом честным 
трудом. Это решение является для бандитов спасительным, если они хотят 
дальше жить”. 

На митинге в селе Озеряны, Отынийского района крестьянин Блендер 
заявил: 

“В наше село бандиты и носа не показывают, они знают, что крестьяне 
нашего села им поддержки не оказывают, наоборот – ведут с ними борьбу. У 
нас в селе неплохо организована самооборона. Украинский народ верит 
своему правительству и во всем его поддерживает, ибо знает, что Советская 
власть сильная и непобедимая, потому что это власть всего трудового народа 
Советского Союза. А Красная Армия, разгромив такого сильного врага, как 
Германия, с бандитами справится быстро”. 

В селе Джурков, Гвоздецкого района, после митинга, где обсуждалось 
Обращение, в беседе многие крестьяне заявляют: 

“Хорошо все же делает Советская власть для людей, вот только 
великоватый срок дали бандитам для покаяния. Сколько им говорить: хватит 
для них 2-3 недели. Скорее бы с ними покончить – пусть не издеваются над 
честным народом”. 

Явившись с повинной в Жабьевский Райотдел НКВД, бывший сотник 
Дорошенко заявил: 

“Я малограмотный крестьянин. Долгое время не мог понять где мой 
враг, а где мой товарищ. Ослепленный бандитской пропагандой, я выполнял 
их указания и даже был назначен командиром сотни. Но теперь я понял, что 
был обманут. Обещаю вернуть из лесов всю свою сотню”. 

Дорошенко активно работает с группой людей в нашу пользу. 
На собраниях задавалось много вопросов, например: 
“Что будет с теми, кто не явится в срок. Вернут ли из Сибири семьи 

бандеровцев, которые уже репрессированы. Что решили на конференции в 
Сан-Франциско”. 

На вопросы были даны исчерпывающие ответы. 
Областная газета “Прикарпатская правда” за 25-е мая и 2 июня 

вместила “Открытое письмо” бывших бандеровцев, явившихся с повинной в 
Жабьевский, Ланчинский, Косовский и др. районы. 
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В результате проведенной массово-политической работы вокруг 
Обращения Правительства и приказа с 20.V по 1.VI-45 г. явилось с повинной 
600 бандитов. 

Явившиеся с повинной бандиты заявляют, что многие из тех, которые 
скрываются, имеют желание легализироваться. Так, явившиеся с повинной в 
Отынийский РО НКВД бандит Дубчик, заявил: 

“В связи с Обращением Правительства, многие бандиты хотят явиться 
с повинной, но боятся “СБ”. 

Аналогичные высказывания имеют место в Надворнянском районе, где 
легализирующиеся заявляют: 

“СБ” – угрожает репрессиями каждому, кто будет являться с 
повинной”. 

В с. Олеево-Короливка, Городенковского района, в период разъяснения 
Обращения, явилась с повинной связная ОУН Туманская Мария. Она 
заявила: 

“Я являюсь связисткой, будучи обманута ОУН и убедившись в 
безперспективности борьбы против Советской власти, порываю связь с 
бандами”. 

В этом же селе население выдало органам НКВД 2-х курьеров и одну 
разведчицу. 

Характерны высказывания групп бандитов в Рогатинском районе, где 
они заявили, что желают прийти с повинной, но просят, чтобы им разрешили 
проживать в бункере, дабы избежать репрессий СБ. 

Задержанный бандит из сотни “Чернота” Кичак Василий Иванович 
заявил: 

“Вся наша банда страшно завшивела, голодная, оборванная. Многие 
хотят явиться с повинной. Особенно последнее Обращение произвело на нас 
сильное впечатление. Сотенный “Чернота” удерживает банду террором и 
обманом. Я нашел удобный случай – меня отпустили переодеться и я больше 
не вернусь”. 

И рассказывает дальше: 
“Когда Красная Армия взяла Берлин, то нас информировали, что 

немцы наступают”. 
По многочисленным показаниям задержанных и явившихся бандитов 

можно сделать вывод, что окончание войны и последнее Обращение 
Правительства Украины произвело на них сильное впечатление. 

Стараясь спасти себя от скорого и полного провала, наиболее активная 
часть ОУНовского подполья усилила распространение провокационных 
слухов, например, задержанный в селе Микитинцы, Станиславского района 
бандит С…6 Ф.И. заявил: 

“Нам говорили, что мы еще выиграем. На конференции в Сан-
Франциско есть представитель УПА, который при первом голосовании 

                                                 
6 Прізвище написане нерозбірливо 
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получил 41 голос за “Самостійну Україну” и дальше: “Англия и Америка нам 
помогут сделать “Самостійну Україну”. 

В с.с. Бенькивцы и Добринив Рогатинского района после того, как 
работники района провели митинг по обсуждению Обращения и уехали в 
другое село, группа бандеровцев собрала собрания, где говорили: “Не 
слушайте Советов, − они говорят неправду. Нам остается продержаться 1-
2 месяца пока закончится Конференция в Сан-Франциско, она решит наш 
вопрос. А пока нам нужно накапливать силы для решительного удара”. 

И для этого “решительного удара” бандиты забрали у крестьян 
с. Добринив 2 лошади, 2 коровы, 4 свиньи. Они же предложили 
председателю сельсовета т. Юркову организовать им обед, тот отказался, − 
бандиты его избили и ушли из села. 

В этом же районе между селами Вержбивцы и Бабухив в ночь на 
24 мая с.г. были расклеены листовки следующего содержания: 

“Покуда враг будет на нашей земле, мы не сложим оружия. Будем 
продолжать борьбу”. 

Однако, несмотря на отдельные факты бандпроявлений и 
антисоветской агитации, население более активней становится на путь 
борьбы с бандеровцами и помощи советской власти. 

Например: в Кутском районе в каждом селе созданы крепкие группы 
самозащиты, в которых ведут борьбу с бандитами 341 чел. Они создали 
вокруг сел укрепления, порыли окопы, имеют свою агентуру. 
Самостоятельно провели боевые операции против банд, которые пытались 
проникнуть в села: Кобаки, Рожнев, Большой Рожен. 

И, как результат, в этом районе бандпроявления почти ликвидированы. 
За май месяц имелось только два и то одно с целью грабежа. 

Подобные факты активной борьбы местного населения с бандитами 
имеются в Отынийском, Букачевском, Надворнянском и др. районах. 

В Заболотовском районе группа партактива в количестве 5 человек, 
которую возглавлял второй секретарь РК КП(б)У т. Нарижный, куда входили 
местные товарищи Юрчук Ф. В., Марчук Н. В., Марчук П. Д. и 
уполномоченный НКВД т. Булат Н. И., – обнаружила в селе Попельники 
группу бандитов, которая готовилась совершить на них нападение. 

Тов. Нарыжный решил ликвидировать бандгруппу, предложил им 
сдаться. Бандит бросил в него гранату – граната не взорвалась. 
Одновременно бандиты открыли огонь из одного дома, в который 
пригласила пообедать группу т. Нарижного хозяйка – участница этой банды. 

Тов. Нарыжный принял бой. Бандиты в группу Нарыжного бросили 
более 15 гранат, но не сдавались. Во время боя загорелся дом и бандеровцы 
начали из него выскакивать, из которых 3 бросились с пистолетами на 
т. Нарыжного. Он очередью из автомата убил всех троих – Марчук, Юрчук, 
Булат – убили по одному, два сгорело в доме, два сдались в плен. Всего 
убито – 8 и взято в плен – 2 бандита. Захвачены следующие трофеи: 

Винтовок.....................................  − 3 
Автоматов...................................  − 1 
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Пистолетов..................................  − 3 
Патронов......................................  − 400 шт. 
Ножей...........................................  − 4 

1 полевая сумка с документами. 
Из 3-х убитых т. Нарижным оказались: районный проводник Корпюк, 

сотенный Сохват, четовой Зозуля. 
Население села осталось довольно разгромом банды главарей. 

Крестьяне сами бросили трупы бандитов в яму и забросали камнями, а на 
второй день вытащили из ямы бандита Корпюка и повесили его в знак мести 
за долгое издевательство над ними. 

Значительно изменилось положение и в Жабьевском районе. Это был 
один из самых пораженных районов нашей области. 

Обком КП(б)У уделил и уделяет ему исключительное внимание. Здесь 
уже выходит райгазета, работает кино и радиоузел, – связь осуществляется 
самолетом и автотранспортом. Часто бывают товарищи из областного 
партактива. 

С 13. IV по 19.IV.45 г. проведена воинско-чекисткая операция на 
территории Жабьевского, Косовского, Яблоновского, Яремчанского и, 
частично, Печенежского районов, в которой участвовало 8 тысяч войск. 
Также была послана группа 25 чел. областного партийного актива, которая 
непосредственно участвовала в операции. Эта операция дала хорошие 
результаты. 

Таким образом, оказанная вами помощь помогла руководству района 
перестроить всю свою работу, особенно в области массово-политической 
работы среди населения и в ликвидации бандформирований. 

Сейчас в Жабьевском районе восстановлена работа всех сельсоветов. 
Во всех 18 селах есть агитколлективы, в которых насчитывается 
115 агитаторов. Успешно проведена работа по размещению 4-го Военного 
заема (за 3 дня заем в районе размещен на 100 %). 

Местное население – гуцулы принимают самое активное участие во 
всей проводимой работе и втягиваются в вооруженную борьбу с бандами. 

Как результат проведенной работы в Жабьевском районе за ІІІ-ю 
декаду мая явилось с повинной 428 бандитов. 

Большую работу и помощь органам НКВД оказывает бывший 
сотенный из Жабье – Дорошенко, который, собрав вокруг себя до 50 бывших 
бандитов своей сотни, с участием наших оперативных работников, 
передвигается по району, распространяет листовки с текстом Обращения 
Правительства и приказа, лично призывает бандитов к явке с повинной. 
Одновременно проводит вооруженную борьбу по разгрому остатков 
бандформирований. Тех из бандитов, которые не желают сдаваться, 
уничтожает. 

В результате помощи, оказанной ОК КП(б)У ряду районов в усилении 
массово-политической работы и вооруженной борьбы, значительно усилился 
выход бандитов в других горно-лесных районах области. 

 

 59



  

Так, за III-ю декаду мая месяца явилось с повинной: 
В Яремчанском районе – 84 бандита 
-//- Надворнянском -//-  − 22 -//- 
-//- Солотвинском   -//-  − 18 -//- 
-//- Кутском             -//-  − 14 -//- 
-//- Обертинском    -//-  − 11 -//- 
Поставив в центр массово-политической работы разъяснение 

Обращения Правительства Украины, сочетая эту работу с усилением 
вооруженной борьбы, добились того, что III-я декада мая стала переломным 
моментом в нашей работе по ликвидации банд в области, о чем 
свидетельствуют цифры выхода за последнюю декаду мая – 600 человек в то 
время, когда за первые две декады выход составил 300 человек. 

Работа нами в этом направлении продолжается. 
* * * 

Анализируя проведенную работу прихожу к следующему выводу: 
1. Бандпроявления, если еще не уменьшились по количеству случаев, 

то по своему характеру изменились; 
Во-первых – вместо активного нападения, как правило, действуют из 

засад. 
Во-вторых – если раньше бандиты нападали на райцентры, на объекты 

государственных органов власти, применяя жестокий террор, учиняя 
беспощадную расправу, то сейчас бандиты переходят на акты диверсии, − 
нападение на промышленные объекты; совхозы и подсобные хозяйства 
предприятий и учреждений. При нападениях людей трогают меньше, а 
объекты уничтожают, так, например: за последнюю декаду мая было два 
нападения на спиртзаводы – был выпущен спирт из цистерн, но ни один 
человек не был убит. 

В Калушском и Войниловском районах произведено нападение на 
сельсоветы – в Калушском районе – на 7, в Войниловском районе – на 8. 
Бандиты уничтожили документы, побили мебель, но ни одного человека не 
тронули – ни председателей сельсоветов, ни дежурных. 

Мы считаем, что это поведение их объясняется: 
а) Что они бессильны вести операции, имеющие хотя бы видимость 

политических актов; 
б) Желанием смягчить свою вину перед населением, которое 

возмущено бандитским террором и показать, что они борятся не против 
населения, а против Советов и большевиков. 

Если раньше была необходимость действий крупными войсковыми 
группами против бандитов, − теперь имеем возможность дислоцировать и 
действовать небольшими гарнизонами − 80-120 человек на район. И только 
изредка проводить комбинированные операции по окружению и 
уничтожению бандитов, о которых нами указано в настоящем отчете. 

3. Еще крайне недостаточно – только в ряде случаев начала 
активизироваться агентура и этим создаются условия, когда информируют не 
о прошедшем, а о предстоящем и даже конкретно наводят на объект. 
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Характерным случаем является полное уничтожение окруженной 
группы СБ, указанное в этом отчете по Войниловскому району (навел агент). 

За период года работы и жесткой борьбы с бандитизмом и оуновским 
подпольем, ряд работников партийно-советского актива, райкомов КП(б)У, 
исполкомов, работников НКВД-НКГБ и войсковых товарищей, а также из 
числа бойцов истребительных батальонов, формировавшихся в основной 
массе из местного населения, проявили себя в этой ожесточенной борьбе. 

Полагал бы, что в целях оценки проведенной работы и 
самоотверженной борьбы, проявленного геройства, а также в целях 
дальнейшей активизации борьбы по окончательному уничтожению остатков 
банд и оуновского подполья в ближайший период следует представить к 
Правительственным наградам. 
 
СЕКРЕТАРЬ СТАНИСЛАВСКОГО 
ОБКОМА КП(б)У                                                                                   М. СЛОНЬ 
 
2 июня 1945 года. 
 
Оригінал. Машинопис. 
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1697. – Арк. 163-177. 
 
 

№ 226 
Інформація ЦК КП(б)У про наслідки реагування населення західних 

областей, членів формувань УПА і підпілля ОУН на звернення Президії 
Верховної Ради УРСР, Ради Народних Комісарів і ЦК КП(б)У 

від 19 травня 1945 р. “До робітників, селян і інтелігенції західних 
областей України” 

 
2 червня 1945 р.7 

 
Секретарю ЦК КП(б)У 

товарищу КОРОТЧЕНКО Д. С. 
 
 

О реагировании населения и украинско-немецких националистов в западных 
областях Украины на обращение правительства УССР от 19 мая 1945 г. 

 
Обращение партии и правительства к населению западных областей 

Украины по-прежнему стоит в центре внимания рабочих, крестьян и 
интеллигенции. 

По Станиславской области с каждым днем растет число явившихся 
бандитов с повинной в органы советской власти. Так, например, с 21 мая по 

                                                 
7 Дата останніх подій про які йдеться в документі. 
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1 июня явилось с повинной 600 человек. В Жабьевском районе за это же 
время явились с повинной 460 бандитов. 

Из установленных фактов, этот район являлся очагом бандитизма в 
области. За последнее время в этом районе уже создано 22 агитколлектива, в 
которых насчитывается 115 агитаторов из местного актива. За сравнительно 
короткий срок создана районная газета и радиоузел. 

По другим областям Западной Украины явилось с повинной в органы 
советской власти с 21.V. – 1.VІ. с. г. следующее количество: 

 
по Черновицкой области............. – 103 бандита 
[по] Ровенской [области].............  – 76 [бандита] 
[по] Волынской [области]...........  – 62 [бандита] 
[по] Тернопольской [области]....  – 35 [бандита] 
[по] Львовской [области]............  – 22 [бандита] 
[по] Дрогобычской [области]......  – 40 [бандита] 

 
По данным оргинструкторского отдела ЦК КП(б)У числится, что за это 

время по Дрогобычской области явилось 4 бандита, по нашим данным, по 
этой области с повинной явилось 40 бандитов. Об этом свидетельствует 
следующий факт: из банды Нечая 22 мая явилось с повинной 16 бандитов, 25 
мая – еще 10, из других банд – 14 бандитов. Таким образом, всего по 
Дрогобычской области с 21-го по 1-е июня явилось 40 бандитов. 

В течение мая во всех областях, согласно информации первых 
секретарей обкомов партии, явилось с повинной 1650 бандитов, в апреле – 
4309 чел. 

В Станиславской области сотенный Дорошенко пришел с повинной и 
привел с собой в органы советской власти 50 бандитов; он заявил: 

“Когда я прочел обращение правительства, я понял, кто мои друзья и 
кто – враги”. 

Сейчас Дорошенко в своем районе разъясняет обращение 
правительства среди бандитов, в необходимых случаях он вступает в бой и 
уничтожает их. 

Есть случаи, когда крестьяне не только клеймят позором бандитов, но и 
активно помогают органам советской власти бороться с украинско-
немецкими националистами. 

В Кутском районе этой области из местного населения организованы 
12 групп самообороны в количестве 341 человек. 

Во время проведения собраний крестьян в селах Кобаки, Рожнев и 
Большой Рожнев банды пытались сорвать собрания крестьян, но группы 
самообороны нападение бандитов отбили и собрания крестьян были 
проведены. 

Крестьянка села Новосилки Федиковского района Дрогобычской 
области Довгун, муж которой находится в банде, на собрании заявила: 
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“Мы сделаем все возможное, чтобы обращение было доведено до 
сведения всех укрывающихся в лесах. Я заставлю своего мужа прийти с 
повинной к органам советской власти”. 

На митинге в районном центре Крукевица Дрогобычской области 
граждане Воглан и Мульский заявили: 

“Нам – всем жителям – нужно активно помогать советской власти в 
скорейшем разгроме бандитов. Нужно о каждом появившемся бандите 
немедленно сообщать в органы советской власти”. 

Бандит УПА Сорока Василий, по кличке “Береза”, в одном из сел 
Винниковского района Львовской области заявил: 

“Мою мать выслали в Сибирь, а меня, наверняка, поймают и убьют, 
лучше добровольно явиться с повинной”. 

Наряду с положительными реагированиями на обращение 
правительства, имеются антисоветские высказывания. 

Так, например, житель села Глубокое Глубоковского района 
Черновицкой области Зеленко Н. В. заявил: “Хорошо, что война окончилась, 
но как нам избавиться от советской власти. Я слышал, что русские здесь 
будут недолго, так как Англия и Америка предложили им освободить 
северную Буковину”. 

Житель села Опершаны этого же района Гавур в разговоре с местными 
жителями заявил: 

“Хотя советы и закончили войну с Германией, но это еще не значит, 
что война кончилась. Англия, Америка и Турция объявят войну Советскому 
Союзу, коммунисты не должны существовать на земле. Война окончится 
только тогда, когда не будет Советского Союза”. 

В ночь на 23 мая с. г. в селах Охлопов и Косев Гороховского района 
Волынской области оуновцы написали на стенах домов антисоветские 
лозунги и вели вражескую агитацию среди населения. Они говорили: 

“Советский Союз и союзники поссорятся при разрешении польского и 
японского вопросов, а ОУН получит поддержку со стороны Англии и 
Америки в создании самостоятельной Украины”. 

Одновременно с популяризацией среди населения обращения 
правительства, органы советской власти усилили борьбу с бандитами. Так, 
например, в Дрогобычской области с 21 .V. – 1.VІ. убито 165 бандитов, взято 
в плен 124 бандита. 

В Ровенской области 22 мая было проведено 13 чекистско-войсковых 
операций. В результате операций было убито 16 бандитов, взято в плен 
23 бандита. За 23 мая в этой же области проведено 6 чекистско-войсковых 
операций, в результате которых было убито 10 бандитов, взято в плен 
9 бандитов. 

В Дубровицком районе полностью ликвидирована бандитская группа 
“Черемхи”. В результате операции убито 15 бандитов, взято в плен 
22 бандита. 

В Бобркском районе Львовской области на 29.V. ликвидирована 
бандгруппа, убито 4 бандита, захвачено в плен 2 бандита. При обыске у 
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бандитов обнаружена газета с обращением правительства и приказом тов. 
Рясного. На вопрос — почему они не являются с повинной, бандиты 
ответили: “Срок, указанный в обращении для явки с повинной, еще не 
истек”. 

К. Литвин 
24/VІ-45 г. 

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 4. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-
МВС, МДБ-КДБ (1943-1959). кн. 1, (1943-1945). – Київ-Торонто, 2002. – 
С. 421-423. 

 
 
 

№ 227 
Заява О. Луцького до начальника Київської тюрми НКДБ УРСР 

 
10 червня 1945 р. 

 
До 

Начальника Внутрішньої тюрми Н.К.Д.Б. У.Р.С.Р. в Києві 
 

Арештований Боднар Антон Андрійович8 
 
 

Просьба 
 

Прошу [пр]о відіслання мене до шпиталя тюремного, де була б 
можливість лічитися. Мотиви: я хворий на: екзем (часотка?), кров із мочевого 
міхура, ревматізм, запалення составів, опухлі ноги, гемороїди кровавлять і на 
кишках маю т. зв. “шуш”. 

Мимо найменшої волі тюремного лікаря, я тут у тюрмі не дістаю 
достаточно лікарств, так що екзем розкинувся по цілім тілі і на голові, а 
навіть нема можности обрити голову і лице, щоб намастити лікарством, нема 
можности збадати від чого спухли ноги [ноги опухлі ще від 20.IV.45] – не 
дістав досі жодного лікарства на ревматизм і запалення составів. Занедбане 
лічення грозить катастрофою для мене. 

Тому ще раз прошу, якщо то можливе, відіслати мене на лічення до 
якоїсь тюремної лічниці. 

 
Київ, 10. VI. 1945. Боднар Антон Анд[рійович]. 
 
У верхньому лівому куті резолюція начальника внутрішньої тюрми 

                                                 
8 Псевдо назване О. Луцьким під час арешту. 

 64



  

НКДБ УРСР: “С. В дело з/к посколько нет никакой надобности заниматься 
этим. Смешко. 11.VI.45.”9. 

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 9. Боротьба проти повстанського руху і 
націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих 
радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1944-
1945. – Київ-Торонто, 2007. – С. 427. 

 
 

№ 228 
Наказ начальника УНКВС Станіславівської області  

№ 0019 “Про оперативні заходи з ліквідації націоналістичних банд” 
 

Червень 1945 р. 
 

Во второй половине июня с. г. на территории области значительно 
активизировалась деятельность бандитских групп. Боевики СБ и бандиты 
мелкими группами 10-20 чел. совершают нападения на села области, где, 
главным образом, уничтожают документы сельсоветов, молоко- и 
спиртзаводы. 

Особенно активизировалась деятельность бандгрупп в Калушском, 
Коршевском, Обертинском, Яремчанском, Тлумачском, Выгодском и 
Долинском районах. В этих районах боевики СБ, собрав вокруг себя группы 
бандитов, зачастую демонстративно совершают нападения на сельсоветы и 
совхозпредприятия. 

Для ликвидации боевок и банд, действующих в упомянутых районах 
области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В районах: Тлумачском, Отынийском, Гвоздецком, Коршевском, 

Ланчинском, Рогатинском, Букачевском, Бурштынском, Долинском и 
Болеховском провести чекистско-войсковую операцию с задачей ликвидации 
действующих в этих районах банд и боевок.  

2. Для проведения операции районы области разделить на три 
оперсектора:  

первый – Тлумачско – Коршевский;  
второй – Калушско – Болеховский:  
третий – Рогатинский.  
3. Начальнику отдела ББ УНКВД капитану госбезопасности 

тов. Александрову к 27 июня 1945 г. представить мне справки оперативной 
обстановки.  

                                                 
9 Зазначена резолюція стала свого роду вироком для О. Луцького. Вона зайвий раз демонструє жорстокість 
радянської системи, адже ув’язнений раніше погодився на співпрацю із радянськими спецслужбами. Уривки 
з допитів О. Луцького дивіться в в 1-й книзі нашого видання, а також у виданні “Літопис УПА. Нова серія, 
Т. 9. Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих 
радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1944-1945. – Київ-Торонто, 2007”. 
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4. Выехать для оперативного руководства чекистско-войсковыми 
операциями на участках действий:  

25-й бригады ВВ НКВД – зам. начальнику УНКВД Станиславской 
области майору госбезопасности т. Похвалову;  

256-го полка – зам.начальнику УНКВД полковнику милиции 
т. Плиенко; 19-й бригады – нач. ОББ УНКВД, капитану госбезопасности 
т. Александрову.  

5. Операцию начать во всех секторах с 24.00 30 июня 1945 г. и 
продолжать до 5 июля 1945 г. включительно. 

 
Оригінал. Машинопис.  
Архів УМВСУІФО. Накази, директиви розпорядження УНКВС 
Станіславської області за 1945 р. Колекція документів. – Т. 3. – Спр. 7. – 
Арк. 30.  
 
 

№ 229 
Повідомлення таємного агента НКДБ в українському націоналістичному 

підпіллі “Сокола” про реорганізацію структури ОУН 
 

Червень 1945 р. 
 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ОУН И О НОВЫХ МЕТОДАХ И 
ФОРМАХ ПРОПАГАНДИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКО-НЕМЕЦКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ. 
 

В Станиславское областное управление НКГБ поступил доклад 
секретного агента “Сокол” о реорганизации структуры ОУН и о новых 
методах и формах пропагандистской и террористической деятельности 
украинско-немецких националистов. 

Агент “Сокол” с февраля по июнь 1945 года занимал пост начальника 
канцелярии СБ Надворнянского повита на Станиславщине. 

В его обязанности входило ведение канцелярии повитовой СБ, сбор и 
обработка материалов, поступающих от районных информаторов СБ, 
составление отчетов для окружного провода СБ, составление протоколов 
допросов. 

В канцелярии повитовой СБ сосредотачиваются материалы, 
присылаемые районными информаторами СБ на лиц, которых они считают 
“неблагонадежными”. Эти материалы рассматривал сам руководитель СБ 
Надворнянского повита по кличке “Сурмач”. Ознакомившись с таким делом, 
“Сурмач” обычно ставил отметки: букву “К” – что означало убить (кокнуть) 
или букву “С” (до справи) – это означало, что этого человека нужно 
арестовать и доставить к “Сурмачу”. 

В местонахождение боевки – в село Манява Солотвинского района 
прибыли работники краевого провода “Нечай” и “Обух”, которые 
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потребовали как можно шире развернуть националистическую пропаганду 
среди населения и дали ряд новых установок по ведению пропаганды, смысл 
которых сводится к следующему: выступая перед массами не следует 
упоминать названия ОУН, а надо говорить от имени УГВР (“Українська 
Головна Визвольна Рада”). ОУН скомпрометировала себя сотрудничеством с 
немцами и поэтому среди широких масс населения стала не популярной. 

После поражения Германии восторжествовали демократы, а 
националисты потерпели поражение. Поэтому популяризировать в настоящее 
время идеи национализма не целесообразно и даже вредно. Большевики 
используют это и представляют националистов перед населением и перед 
мировым общественным мнением как немецко-фашистских пособников. 

В связи с этим надо перестроить пропагандистскую работу. Для 
участников организации существует ОУН, и работая с участниками 
организации, нужно воспитывать их в духе традиций ОУН. Но для населения 
не должно существовать даже слова ОУН, массы должны знать только УПА 
и УГВР, как широкие демократические организации. При проведении работы 
среди населения мы должны маскироваться под демократов, оставаясь на 
деле националистами. 

Были также получены указания центрального провода ОУН о роспуске 
женских референтур и о передаче женских кадров ОУН в “Украинский 
червоный хрест”. Это решение центральный провод принял еще в ноябре 
1944 года, но на Станиславщину оно дошло лишь теперь. 

Причины, побудившие центральный провод ОУН расформировать 
женскую референтуру, были следующие: 

1. Несоблюдение женщинами правил конспирации, благодаря чему 
советским органам госбезопасности удалось быстро расшифровать сетку 
ОУН и, в ряде случаев, ликвидировать ее. 

2. Женщины и девушки – члены ОУН в большинстве случаев никакой 
конкретной работы в организации не ведут, бездельничают, дискредитируют 
ОУН в глазах населения, а попадая в руки советских органов 
госбезопасности быстро признаются и легко идут на вербовку. 

3. В условиях большевистской действительности женская сеть ОУН 
себя не оправдывает. Сейчас в ОУН остались только женщины и девушки, 
исключительно хорошо показавшие себя на подпольной работе. Таких 
оказалось очень немного, остальные женщины из ОУН отсеяны и могут 
принимать участие в националистической работе только как симпатики. Ни в 
какие дела организации они не посвящаются. О том, что женщины отсеяны 
от организации, они не знают, т. к. им об этом не сообщается. 

На “Украинский червоный хрест” возложены следующие задачи: 
1. Уход за больными и ранеными. 2. Оказание помощи лицам, пострадавшим 
от большевиков. 3. Националистическая пропаганда среди населения. 

Организация “УЧХ” существует только при районах. Во главе 
районной организации стоит шеф – женщина, которая связана с районным 
проводником ОУН. С ним она контактирует работу “УЧХ”, но действует 
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самостоятельно. Ни шеф “УЧХ” в районе, ни участники “УЧХ” на периферии 
с сеткой ОУН не связаны и в дела организации не посвящаются. 

Районная организация “УЧХ” состоит из 3 отделов: санитарного, 
общественной опеки и аптечно-фармацевтического. В повитовых округах и 
выше проводниц “УЧХ” нет. 

Ликвидация женских референтур и создание районных организаций 
“УЧХ” из-за облав и арестов еще не закончены. 

По данным агента “Сокол”, в данное время в ОУН происходит 
реорганизация, целью которой является всемерное укрепление всех ее 
звеньев. 

В западных областях Украины созданы 3 края: Прикарпатский, 
Подольский и Волынский. Во главе каждого края стоит краевой провод ОУН. 

В состав Прикарпатского края вошли области: Дрогобычская (не 
полностью), Станиславская, Закарпатская Украина и Буковина. 

В состав Подольского края вошли Львовская и Тернопольская области. 
В состав Волынского края вошли Волынская и Ровенская области. 
Есть основание полагать, что краевой провод Прикарпатья возглавляет 

некто “Роберт”, бывший областной проводник Станиславщины. 
Областные проводы ОУН ликвидируются. 
По административной линии за краем идет округ. Причем часть 

округов, существующих до реорганизации, также будут расформированы и 
количество их уменьшиться. Так, например, Калушского округа не будет, 
часть его территории отойдет в Стрийский, остальная часть в Станиславский 
округа. 

Повиты переименовываются в надрайоны. В состав надрайона входит 
3-5 районных организаций ОУН. 

Районные организации делятся на кущевые. В состав районов входит 
от 3 до 5 кущей. Каждый кущ объединяет 4-6 станиц. 

Станичные проводы ликвидированы. Станичные проводники и члены 
ОУН станичной организации должны обязательно находиться при кущевой 
организации. В станицах остаются только симпатики. 

В состав кущевого провода входят: кущевой проводник, его 
заместитель и станичные. 

Заместитель кущевого проводника ОУН должен являться обязательно 
агентом СБ. Об этом никто из членов кущевой организации не должен знать, 
даже сам кущевой проводник. В обязанности агента СБ входит слежка за 
всеми членами ОУН куща, а также за членами провода. 

Все члены ОУН куща должны находиться при кущевой организации. 
Таким образом они смогут организовать оборону. Этого нельзя будет 
сделать, если они будут находиться в селах, где их быстрее переловят 
поодиночке. Кроме того, советским органам госбезопасности труднее будет 
вербовать из их среды агентуру. 

В состав районного провода ОУН входят: проводник, референт СБ, 
господарчий референт и пропагандист. 
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В состав районной референтуры СБ входят: проводник (референт СБ 
районного провода), его заместитель (он же районный информатор), 
технический референт (начальник канцелярии) и 3 следователя. При каждом 
районном проводе СБ имеется так называемый делегат – специальный 
курьер, обычно назначаемый на эту должность из числа самых преданных 
членов ОУН. Его обязанность – доставлять в вышестоящие проводы СБ 
письменные, а также и устные доклады. 

Все мероприятия по реорганизации сетки ОУН вызваны острой 
нехваткой кадров. Освободившиеся, после реорганизации, люди направлены, 
главным образом, на низовую работу – в районы и кущи, с целью укрепления 
низовых организаций испытанными кадрами. 

Основное внимание уделено районной организации ОУН. 
Руководители ОУН говорят: “Мы должны противопоставить свой район – 
большевистскому, в противном случае мы не сможем устоять”. 

Связь в ОУН также реорганизована по новой структуре. Связь теперь 
поддерживается только от куща до куща. От района и выше связь 
поддерживается только через специальных курьеров (которые ходят на 
задания парами и должны быть полностью вооружены). 

Так как реорганизация еще не закончена, то в некоторых местах связь 
осуществляется по-старому: от станицы к станице, при чем используются для 
связи и женщины. 

На случай особого положения, когда организации придется работать в 
чрезвычайных условиях, для связи предусмотрены так называемые “мертвые 
пункты”, т. е. тайники. 

Связь СБ строится совершенно самостоятельно от связи ОУН. 
В целях укрепления организаций ОУН и усиления их кадрами 

“профессиональных революционеров”, как выражаются руководители ОУН, 
в настоящее время проводится чистка членов ОУН. 

Причины чистки руководители ОУН объясняют следующим образом: 
В связи с окончанием войны и наступлением мирного периода, 

большевики, бесспорно, примут все меры для окончательной ликвидации 
ОУН. ОУН в таком виде, в каком она есть сейчас, существовать не может, 
ибо будет уничтожена большевиками. Поэтому сейчас стоит задача 
внутреннего укрепления организации и сбережения ее от полного 
уничтожения. 

С этой целью проводится детальная проверка членов ОУН и изоляция 
ненадежных ее членов или даже устранение их путем физического 
уничтожения. 

ОУН должна стать своеобразным “орденом”, с крепкой железной 
дисциплиной, с беспрекословным подчинением членов – проводникам. 
Приказы проводников должны слепо и безоговорочно выполняться. 

Организацию “Украинский червоный хрест” совершенно отделить от 
ОУН. Оставить в подполье в “УЧХ” минимум проверенных лиц. 
Остальных – легализировать. 
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Строго соблюдать конспирацию в работе. Ввести в жизнь 6 пункт 
декалога, который гласит: “про дела можно говорить только с кем нужно”. 

За деконспирацию – расстреливать. 
Воспитывать кадры индивидуальных террористов. Каждый член ОУН 

должен стать “профессиональным революционером”. Он должен являться 
информатором СБ и проводить внешнюю разведку, т. е. разведку вне 
организации. 

Не допускать укрепления советской власти в селах. Саботировать 
подписку на заем, сдачу хлеба и других сельхозпродуктов, не допускать 
переписи и паспортизации населения, ибо это облегчит большевикам 
вылавливание наших людей. Уничтожать в сельсоветах все книги и списки. 

Следить за большевистской администрацией и парализовать всю ее 
работу. 

Наблюдать за работой в школах. Учителя должны воспитывать детей в 
националистическом духе. За невыполнение этого учителей выгонять из сел. 

С восточниками, работающими в селах, обращаться как можно лучше, 
помогать им продуктами, искать с ними связь, воспитывать в 
националистическом духе. 

Во что бы то ни стало удерживать связь с народом, говорить народу 
правду, не дезинформировать народ, не скрывать перед ним трудностей 
нашей борьбы. 

Иметь по селам доверенных людей, давать им клички. А от тех, кто 
выезжает в другую местность, брать адреса. 

Копать и тщательно маскировать бункера для укрытия членов ОУН. 
(Такой бункер члены ОУН насмешливо называют “самостоятельной 
дыркой”). 

Истребки – наши враги. Бить их на каждом шагу. Приказать им, чтобы 
они сидели дома. В противном случае конфисковать их имущество, 
хозяйство сжигать, родственников угонять. 

Массовой ликвидации элементов, враждебных ОУН, не проводить. 
Бить только активных агентов НКГБ-НКВД. Осведомителей – стращать. 
Следует выследить всю сетку секретных осведомителей на селе (связного 
убить, а всех остальных запугать, тем самым парализовать их активность). 

Уничтожать мосты и связь между районами и селами. Главные дороги 
не трогать. Искать польское подполье и налаживать с ним связь, однако 
большевистских прислужников из числа поляков – бить. 

О работе СБ имеются следующие новые установки: 
1. Проверить действующие в районе кадры СБ, изолировать 

ненадежных, подобрать свежие силы из числа членов ОУН. СБ имеет 
неограниченное право контроля над работой организации, всех ее членов. Из 
членов ОУН никто не имеет права вмешиваться в дела СБ. СБ обязаны 
контролировать выполнение указаний и приказов вышестоящих органов 
ОУН. 
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Район – основная ячейка СБ и от нее будут требовать максимум 
работы. Районные информаторы СБ имеют задачу вести внутреннюю и 
внешнюю разведку по линии СБ. 

Работу внутри ОУН они ведут, вербуя информаторов из среды членов 
ОУН, из расчета один информатор на кущ. 

Внешняя разведка, т. е. борьба с агентурой НКГБ и НКВД должна 
проводиться каждым членом ОУН. Все участники ОУН должны 
отчитываться перед СБ за облавы, вызовы, аресты, проводимые органами 
советской власти в селах и городах. 

Каждый член ОУН должен быть ознакомлен с работой органов НКГБ, 
НКВД. Районные информаторы обязаны знать структуру большевистской 
администрации в своем районе, ее личный состав и, главным образом, 
структуру органов НКВД и НКГБ, их личный состав, служебные и домашние 
адреса. Завести на этих лиц специальную картотеку. 

Районный информатор добывает всеми доступными ему способами 
большевистскую прессу (газеты, журналы) и тщательно обрабатывает ее, 
черпая различные сведения о лицах советской администрации и характере их 
деятельности. 

Наиболее активных большевистских администраторов, враждебно 
выступающих против ОУН, ловить и вешать прилюдно. 

Следователи СБ в агентурную работу не вмешиваются, они обязаны 
вести только следствие, при этом они должны особое внимание обращать на: 

1. Методы работы органов НКГБ и НКВД. 
2. Как инструктируется агент, какими вопросами интересуются органы 

НКВД-НКГБ, какая дается легенда. 
3. Вопросы связи с агентом. 
4. Кого он выдал из членов ОУН и когда. 
Следователь должен собирать и направлять вышестоящим проводам 

СБ различные документы, медали, ордена, печати, командирские погоны и 
мундиры от майора и выше; давать отчеты о деятельности польского 
населения против украинцев. 

В данное время руководителями ОУН даны указания о том, кто не 
может быть членом ОУНовской организации: 

1. Все лица, арестовывавшиеся или задерживавшиеся органами НКВД, 
НКГБ и “Смерш”. 

2. Все лица, бежавшие из тюрем, пересыльных пунктов, из Красной 
Армии, возвратившиеся из концлагерей. 

3. Возвращенцы из Германии, из восточных областей Украины, 
бывшие военнослужащие дивизии “СС-Галичина”, заключенные периода 
1939 – 41 гг. и вернувшиеся по отбытии наказания, а также инвалиды 
Красной Армии. 

4. Уволенные, как нестроевые из военкоматов, члены ОУН, которые 
проходили единолично перепись, попадали в облавы или переходили линию 
фронта. Лица, отбившиеся в бою и через некоторое время возвратившиеся 
вновь в организацию. Лица, принятые в ОУН во второй половине 1944 года и 
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в первой половине 1945 года, а также лица саботировавшие приказы ОУН, 
трусы и политические спекулянты. 

В июне 1945 года районный проводник ОУН “Василь” получил от 
надрайонного проводника Надворнянщины “Проминя” эстафету, в которой 
тот писал ему о следующем: 

1. В настоящее время большевики проводят на Галичине широкую 
украинизацию. В связи с этим возможно, что галичане широко будут 
допущены на ответственные посты в советском и хозяйственном аппаратах. 
Надо предупредить их, чтобы они были крайне осторожны и не шли на 
призыв большевиков, т.к. большевики проводят эти мероприятия с целью 
выявления активного украинского элемента, который впоследствии будет 
большевиками арестован и вывезен в Сибирь. 

2. Следует уничтожать молотилки и разный сельскохозяйственный 
инвентарь в совхозах, колхозах, МТС, не допускать организации колхозов и 
вывоза хлеба из Галичины. Предупредить население о том, что большевики 
стремятся создать на Галичине искусственный голод. 

3. Предложить бойцам советских истребительных батальонов идти в 
Красную Армию или выехать на работу в Донбасс и тем самым прекратить 
их предательскую деятельность на Галичине. Неподчиняющихся – 
уничтожать. 

4. Дать обстоятельные отчеты о большевистском терроре. Эти 
документы будут использованы для пропаганды заграницей и поэтому 
особенно тщательно их отработать. 

5. Категорически запретить членам ОУН пить водку и курить. 
Организация должна быть морально здоровой и крепкой. 

Референтура пропаганды краевого провода ОУН выпустила 
специальную инструкцию для своих пропагандистов. Текст этой инструкции 
прилагается к бюллетеню. 
 
Копія. Машинопис. 
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1705. – Арк. 25-36. 
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№ 230 
Доповідна записка члена ради допомоги західним областям України 

Т. Строкача про морально-політичний стан особового складу, 
порушення окремими бійцями і командирами 32-ї дивізії 

внутрішніх військ НКВС військової дисципліни та радянської 
законності 

 
30 червня 1945 р. 

 
№ 8/156327                                                                                      30 июня 1945 р. 

Совершенно секретно 
 

Секретарю Центрального Комитета КП(б)У 
Товарищу КОРОТЧЕНКО Д. С. 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

о политико-моральном состоянии личного состава частей 
32 дивизии внутренних войск НКВД по охране 

ж[елезно]д[орожных] сооружений 
 

Политико-моральное состояние личного состава частей 32 дивизии 
внутренних войск НКВД по охране железнодорожных сооружений в 
основном здоровое. 

Личный состав добросовестно относится к выполнению воинского 
долга по охране железнодорожных коммуникаций, а также по борьбе с 
бандитизмом. 

Только за 1-й квартал 1945 года части дивизии одновременно с охраной 
объектов провели более 305 войсковых операций по борьбе с бандами УПА, 
в результате которых убили 950 бандитов, пленили 1820 человек, захватили 
большое количество оружия и боеприпасов. 

За отвагу и добросовестное выполнение поставленных задач 
168 человек из числа офицерского, сержантского и рядового состава 
награждены высокими правительственными наградами. 

Однако, наряду с этим, в частях дивизии продолжают иметь место 
факты грубых нарушений советско-воинской дисциплины, граничащих с 
преступлением, нарушение советской законности, систематические пьянки и 
бытовое разложение, самовольные отлучки, связи отдельных 
военнослужащих с бандитским элементом, притупление революционной 
бдительности. 

Причиной этого является недостаточная постановка политико-
воспитательной и массово-разъяснительной работы в частях дивизии, 
отсутствие повседневной мобилизующей роли партийных организаций. 

Подтверждением этому может служить тот факт, что за 5 месяцев 
1945 года по линии органов контрразведки “СМЕРШ” выявлено более 
90 человек, проводящих антисоветскую деятельность среди личного состава 
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дивизии, из которых 32 человека арестованы и привлечены к уголовной 
ответственности. 

Из привлеченных к уголовной ответственности 20 человек осуждены 
Военным Трибуналом войск НКВД на разные сроки, вплоть до высшей меры 
наказания – расстрелу. 

Так, например: 
Рядовой 62-го полка Мещеряков Степан Антонович, 1906 года 

рождения, русский, б[ес]п[артийный], среди личного состава подразделения 
систематически проводил антисоветскую пропаганду, направленную против 
колхозного строя, возводил клевету на сталинскую Конституцию, кроме 
того, распространял провокационные слухи о том, что, якобы, у нас в тылу, в 
результате войны, население умирает от голода целыми районами. 

Мещеряков Военным Трибуналом осужден к 15-и годам 
исправительно-трудовых работ. 

Рядовой 3-го батальона 154 полка Доценко Иван Григорьевич, 
1906 года рождения, русский, бе[с]п[артийный], образование 2 класса, 
неоднократно среди личного состава полка высказывал намерение изменить 
Родине, уйти в банду украинских националистов, к этому склонял и других 
бойцов, своих сослуживцев. 

1 апреля с. г. во время обеда в столовой гарнизона Доценко стал 
открыто провоцировать бойцов к групповой измене Родине, заявив: 

“Давайте, хлопцы, убежим отсюда к бандеровцам, а то здесь пропадешь 
с голоду. В бандерах обувают, одевают и жить можно, а здесь одевают плохо 
и голодом морят. Все равно здесь с голоду пропадешь, а туда уйдем, там 
будем жить и кушать вдоволь”. 

Доценко Военным Трибуналом войск НКВД осужден к 10-и годам 
ИТЛ. 

Начальник гарнизона по охране жел[езн]одор[ожного] моста 157 км, 
154 полка Ковалев Александр Николаевич, 1913 года рождения, русский, 
член КП(б)У, образование среднее, установил тесную связь с украинско-
немецкими националистами Стефарешиным, Арапчуком, Валошиным. По 
заданию бандита Арапчука [Ковалев] освобождал бандитов из-под ареста без 
ведома командования, принимал их на гарнизон в качестве бойцов, снабжал 
последних документами, участвовал в пьянках с бандитами, укрывал их на 
гарнизоне. 

Сам не вел борьбы с бандитизмом и призывал к этому весь личный 
состав. 

Ковалев арестован, дело следствием закончено и передано по 
подсудности. 

Начальник гарнизона ж[елезно]д[орожного] моста 155 км, 154 полка 
сержант Коротких Василий Иванович, 1921 года рождения, русский, член 
ЛКСМУ, вместе с начальником соседнего гарнизона сержантом Семиным 
Иваном Дмитриевичем поддерживали связь с бандитами УПА, скрывали их 
от репрессий органами НКВД, выдавали бандитам справки, что они являются 
бойцами их гарнизонов. 
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Коротких со своего гарнизона передал бандитам ручной пулемет, 
винтовку, гранаты, патроны, составлял фиктивные справки и лично выезжал 
в Тисменицкое РО НКВД освобождать задержанных бандитов. Таким путем 
им было освобождено 20 бандитов. 

Коротких и Семин арестованы и предаются суду Военного Трибунала. 
Кроме того, за разные должностные и другие преступления по линии 

Военной Прокуратуры привлечено к уголовной ответственности и осуждено 
Военным Трибуналом 57 человек, направлено в штрафные роты более 
28 человек. 

Из наиболее характерных фактов аморальных явлений, 
зарегистрированных в частях дивизии, приводим следующие: 

Командир 73-го бронепоезда капитан Резуненко Николай Петрович, 
1905 года рождения, украинец, член КП(б)У вместе с командиром десантно-
маневренной группы лейтенантом Бычковым Николаем Федоровичем, 
1919 года рождения, русский, член КП(б)У с ноября месяца 1944 года по 
апрель месяц 1945 года систематически пьянствовали и присваивали 
имущество, изъятое у бандитского элемента во время проводимых операций. 

В эти преступные дела втягивали своих подчиненных. 
В марте месяце 1945 года они, грубо нарушив революционную 

законность, после одной операции расстреляли двух задержанных –
неизвестных лиц, а 1 апреля в гор. Садовая Вишня Дрогобычской области, 
будучи пьяными, убили начальника 1-й части райвоенкомата старшего 
лейтенанта Пономарева К. М. 

Резуненко и Бычков от занимаемых должностей отстранены и преданы 
суду Военного Трибунала. 

Красноармеец 154-го полка Груздаев Александр Сергеевич, 1922 года 
рождения, русский, б[ес]п[артийный] 22 марта с. г., находясь в группе 
бойцов на операции в с. Каменное Станиславской области, избил гражданку 
Оленюк. Он же, возвращаясь с операции, по дороге встретил 14-летнюю 
девушку – Еремчук Анну, пытался ее изнасиловать, а потом убил и труп 
спрятал в кювете. 

Груздаев Военным Трибуналом приговорен к 10-ти годам ИТЛ. 
Ст[арший] писарь ПФС 330 полка Кривцов Павел Алексеевич, 

1894 года рождения, русский, б[ес]п[артийный], писарь Охотников Егор 
Прокофьевич, 1917 года рождения, русский, член КП(б)У и писарь 
Панкратов Александр Егорович, 1921 года рождения, русский, член ЛКСМУ 
систематически занимались хищением продуктовых талонов из кассы ПФС, 
совершали самовольные отлучки и пьянствовали. 

Только в марте месяце с. г. они похитили из кассы ПФС более 
400 продуктовых талонов, продали их на базаре в г. Стрый, а вырученные 
деньги – более 5000 рублей – пропили. 

Кривцов, Охотников и Панкратов преданы суду Военного Трибунала. 
Красноармеец 62-го полка Хлапов Михаил Алексеевич, 1925 года 

рождения, русский, беспартийный, 6 апреля с. г., находясь в наряде по охране 
грузов на ст. Красно Львовской области, напился пьяным и стал угрожать 
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убийством вагонному мастеру гражданину Скибе. Последний отобрал у него 
карабин и предложил Хлапову следовать за ним к Военному коменданту 
ст. Красно. В это время подошел какой-то сержант из проходящего 
воинского эшелона, отобрал у Скибы карабин и передал Хлапову. Последний 
мгновенно в упор произвел выстрел в Скибу и убил его. 

Хлапов предан суду Военного Трибунала. 
Начальник гарнизона р[айона] Буг (Ровенская область) 117-го полка 

лейтенант Тихонов Алексей Филиппович в дни усиленной охраны объектов с 
24.ІV. по 5.V.1945 года вместо того, чтобы находиться на своем объекте и 
контролировать службу бойцов, занялся пьянством, трое суток подряд 
совершенно не был на гарнизоне, втянул в пьянку своего подчиненного 
старшего сержанта Баранова, который в одной из совместных пьянок 
случайно убил гр[аждан]ку Гайко. 

Баранов за совершенное им преступление осужден Военным 
Трибуналом, а лейтенант Тихонов привлечен к партийной ответственности. 

В 5-м батальоне 62-го полка красноармейцы Кузнецов Николай 
Михайлович и Грядин Дмитрий Михайлович 6 апреля с. г. при возвращении 
с патрульной службы зашли на станцию Дубляны, где достали водки, 
напились до бессознания, после чего устроили бесцельную стрельбу из 
винтовок, в результате убили дежурного по станции Дзези К. О. и рабочего 
Добуша Г. Ю. 

Кузнецов и Грядин преданы суду Военного Трибунала. 
Начальник гарнизона “Гвоздец” 2-го батальона, 154-го полка 

мл[адший] лейтенант Шункарев систематически использует своих 
подчиненных в личных целях по приобретению вблизи расположенных сел 
незаконным путем продуктов и вина. Пользуясь таким положением, его 
подчиненные систематически совершают самовольные отлучки в села, где 
мародерствуют и пьянствуют. 

18 апреля с. г. из-за попустительства Шункарева ушел в самовольную 
отлучку сержант Александров, который пьянствовал в селе с бандитами и 
был убит. 

Кроме того, мл[адший] лейтенант Шункарев послал в село своих 
бойцов, которые по его приказанию из хозяйства райпотребсоюза принесли 
7 ульев с медом. 

Только вмешательство Гвоздецкого райпрокурора прекратило его 
преступную деятельность. 

Шункарев предается суду Военного Трибунала. Ведется следствие. 
Командир 2-го батальона 117-го полка майор Прохоренко Николай 

Никитович, член КП(б)У и его заместитель по политчасти лейтенант 
Новогородов Иван Иванович, 1910 года рождения, член КП(б)У, 31 января 
с. г. в нетрезвом состоянии, находясь на ст. Сарны Ковельской железной 
дороги, зашли к работнице транспорта гражданке Лужко, которую пытались 
изнасиловать. 

Благодаря вмешательству проходящего мимо наряда оперативных 
войск НКВД данный случай был предотвращен. 
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Прохоренко и Новгородов привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Аморальные проявления среди личного состава частей дивизии не 
уменьшаются, а, наоборот, имеют рост. 

Основное зло, побуждающее к совершению разного рода 
преступлений, является пьянство. 

Если в IV квартале 1944 года по далеко неполным данным случаев 
пьянства было 114, то в 1-м квартале 1945 г. их стало более 170, из которых 
среди офицеров – 28, сержантов – 63, рядовых – 79, среди коммунистов – 40, 
комсомольцев – 33. 

В результате пьянства и связей с подозрительными лицами из числа 
гражданского населения, в 1-м квартале 1945 г. более 50 человек 
военнослужащих дивизии заразились венерическими болезнями. 

Среди лиц, совершивших разного рода преступления и аморальные 
проступки, немалое число занимают члены и кандидаты КП(б)У и члены 
ЛКСМУ, о чем говорят следующие данные: 

За период с 1 января по 31 мая с. г. исключено из членов КП(б)У 
45 человек, из них: офицеров – 13, сержантов – 22 и рядовых – 10. 
Привлечено к партийной ответственности 46 человек, из них: офицеров – 17, 
сержантов – 24 и рядовых – 5. 

По линии союзной молодежи: 
Исключено из членов ЛКСМУ – 40 человек, из них: офицеров – 5, 

сержантов – 13 и рядовых – 22. 
Члены и кандидаты КП(б)У и члены ЛКСМУ были привлечены к 

ответственности за следующие совершенные ими проступки: 
За нарушение революционной законности                  – 19 ч. 
За пьянство и морально-бытовое разложение              – 46 ч. 
За самовольные отлучки и дезертирство                      – 16 ч. 
За утерю партийных билетов                                         – 35 ч. 
За претупление революционной бдительности 
и связь с чуждым элементом                                        

 
 – 7 ч. 

За халатное отношение к своим обязанностям            – 9 ч. 
За невыполнение боевого приказа                                – 12 ч. 
За утерю личного оружия                                               – 4 ч. 
Растрата, хищение, злоупотребление своим 
служебным положением                                                

 
 – 10 ч. 

Из наиболее характерных фактов преступлений, совершенных членами, 
кандидатами КП(б)У и членами ЛКСМУ приводим следующие: 

Пом[ощник] командира батальона 154-го полка лейтенант Крестников 
Алексей Прокофьевич, кандидат в члены КП(б)У, в период январь-март 
мес[яц] 1945 г. систематически пьянствовал, с подчиненными обращался 
грубо. 

31 января с. г. на ст. Чертков, будучи пьяным, угрожал расстрелом 
кр[асноармей]цев Жавлакова и Базвалюк. 
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5 марта в гор. Белобожица со своими подчиненными организовал 
пьянку и драку. Порученную ему работу довел до полного развала. 

Решением ДПК лейтенант Крестников исключен из кандидатов в 
чл[ены] КП(б)У и предается суду Военного Трибунала. 

Командир взвода по заготовке продуктов 154 полка лейтенант 
Коваленко Иван Денисович в течение 1-го квартала, находясь в 
командировке в Галичском районе Станиславской области, систематически 
пьянствовал вместе с подчиненными. В селе Медынка10 угрожал расстрелом 
местному священнику, если последний не своевременно представит ему обед 
с вином. В том же селе публично в пьяном виде стрелял по домашней птице, 
убил 5 кур, 3 гуся и несколько уток, которых забрал себе для питания. 

Коваленко исключен из членов ЛКСМУ и Военным Трибуналом 
осужден на 5 лет ИТЛ. 

Начальник гарнизона 62-го полка лейтенант Тимофеев Павел 
Васильевич, член КП(б)У установил интимную связь с дочерью сотника 
банды УПА Трофимчук Таней, стал систематически пьянствовать, вступил в 
ходатайство перед РО НКВД Лановского района не выселять семью 
Трофимчука из пределов Западной Украины. 

Под влиянием Трофимчука Тимофеев стал производить религиозные 
отправления. 14 февраля с. г. хоронил бойца Полякова и на его могиле 
поставил крест. 

Решением ДПК лейтенант Тимофеев из рядов КП(б)У исключен. 
Зам[еститель] командира батальона по политчасти 117-го полка 

ст. лейтенант Беляев Александр Федорович, член КП(б)У, на протяжении 
января-февраля и марта мес[яца] 1945 г. организовывал коллективные пьянки 
с подчиненными. 

В одной из таких пьянок на ст. Ковель ранил себя из личного оружия и 
тут же утерял свой револьвер системы “Наган”, который найден не был. 

Беляев из рядов КП(б)У исключен и Военным Трибуналом осужден на 
5 лет. 

Зам[еститель] командира 154-го полка по политчасти подполковник 
Стадник Иван Ильич, член КП(б)У самоустранился от выполнения своих 
служебных обязанностей, не руководил политработой во вверенной ему 
части, в результате чего в отдельных подразделениях по месяцу и более 
среди бойцов не велась никакая полит[ическая] работа. 

Кроме этого, в феврале мес[яце] с. г. в штабе полка он допустил читку 
контрреволюционной литературы. 

Решением ДПК от 15.III-45 г. подполковнику Стаднику объявлен 
выговор с занесением в учетную карточку. 

Начальник политотдела дивизии подполковник Петанин проявляет 
мягкотелость и либеральное отношение к фактам грубых нарушений, 
попустительствует своим подчиненным. За весь период 1945 года он, как 
начальник политотдела, не сделал ни одного политического доклада, 

                                                 
10 Можливо – Мединя. 
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нацеливающего партийные и комсомольские организации на укрепление 
советско-воинской дисциплины в частях дивизии. 

Несмотря на то, что за плохую постановку политико-воспитательной 
работы в частях дивизии подполковник Петанин имеет предупреждение от 
начальника Главного Управления ВВ НКВД по охране ж[елезно]д[орожных] 
сооружений, однако он для себя соответствующих выводов не сделал и 
вследствие своей мягкотелости выправить положение в дивизии не может. 

Улучшить политико-моральное состояние в частях дивизии возможно 
только путем обновления руководства политотдела дивизии. 

НКВД УССР даны указания командиру дивизии, охраняющей 
ж[елезно]д[орожные] дороги в западных областях Украины, об укреплении 
воинской дисциплины, улучшения партийно-политической работы среди 
личного состава и недопущения в дальнейшем фактов нарушения советской 
законности. 

Кроме того, поставлено в известность Главное Управление Войск по 
охране железных дорог для принятия соответствующих мер. 

 
Член Совета помощи западным областям Украины                           Т. Строкач 

 
30 июня 1945 года 
№ 8/156327 
гор. Киев. 

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 4. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-
МВС, МДБ-КДБ (1943-1959). кн. 1, (1943-1945). – Київ-Торонто, 2002. – 
С. 425-431. 

 
 
 

№ 231 
Витяг із доповідної прокурора Станіславівської області про результати 

ліквідації збройного підпілля в другому кварталі 1945 року 
 

Не раніше 1 липня 1945 р. 
 

В pезультате пpавильной оценки сложившейся обстановки, Упpавление 
HКВД по Станиславской области совместно с командованием войсковых 
соединений, пpисланных для пpоведения опеpаций, всю свою pаботу 
напpавило на быстpейший pазгpом действующих банд УПА и ликвидации 
ОУHовского подполья. Главный чекистско-войсковой удаp наносился по 
pайонам, pасположенным у подножья Каpпатских гоp, где деятельность банд 
УПА гpозила сpывом меpопpиятий, пpоводимых советскими и паpтийными 
оpганами. В ходе пpоведения с 1 апpеля по 1 июля 1945 г. опеpаций нанесен 
решительный удаp по бандфоpмиpованиям, боевикам и ОУHовскому 
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подполью в Долинском, Калушском, Коpшевском, Яблуновском, 
Жабьевском, Солотвинском и дpугих pайонах области. 

За отчетный пеpиод было пpоведено 576 чекистско-войсковых 
опеpаций силами погpаничных внутpенних войск HКВД, бойцами 
истpебительных батальонов и опеpативного состава оpганов HКВД. В 
pезультате пpоведенных опеpаций полностью и частично pазгpомлено 
23 бандитско-повстанческих гpупп, в том числе: 

а) куpени: “Hедобитого” – в составе 3-х сотень; “Степового” – в 
составе 3-х сотень; “Беpкута” – в составе 3-х сотень; “Книша” – в составе 3-х 
сотень; “Пеpебийноса” – в составе 3-х сотень; “Искpы” – в составе 3-х 
сотень. 

б) сотни: “Гонты”, “Веpшника”, “Довбуша”, “Билого”, “Овода”, 
“Туpиста”, “Олега”, “Каpмелюка”, “Ясменя”, “Спаpтака”, “Коса”, “Бея”, 
“Моpоза”, “Пpута”, “Иpкута”, “Тютюнника”, “Кpука”. 

Учебно-запасных сотень – 9, командиpами котоpых являлись: 
“Боявиp”, “Явиp”, “Гоpка”, “Веpховинец”, “Гонта”, “Святослав”, “Вовк”, 
“Бояpинов”, “Цветко”. 

Пpи ликвидации бандитских гpупп и ОУHовского подполья за втоpой 
кваpтал: убито – 3208, задеpжано – 15471. 

В числе убитых: бандитов – 2749, дезеpтиpов РККА – 14, 
уклонившихся от службы в РККА – 49, бандпособников – 7, пpочего 
антисоветского элемента – 389. 

В числе задеpжаных: бандитов – 5244, дезеpтиpов РККА – 137, 
уклонившихся от службы в РККА – 7845, бандпособников – 1849, пpочего 
антисоветского элемента – 389. 

За это вpемя явилось с повинной – 4834, в том числе бандитов – 4655, 
уклоняющихся от службы в РККА – 179 человек. 

 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. Р-584. – Оп. 2. – Спр. 6. – Арк. 13-14. 

 
 

№ 232 
Доповідна записка заступника уповноваженого Наркомату зв’язку СРСР 
при РНК УРСР про напади формувань УПА на установи зв’язку і пошти 

 
6 липня 1945 р. 

 
№ 381                                                                                     Совершенно секретно 
 

Секретарю Центрального Комитета Коммунистической Партии 
(большевиков) Украины 
тов. КОРОТЧЕНКО Д. С. 

 
В дополнение к нашей докладной записке № 207 от 5 апреля 1945 года 

докладываю, что за время с 5 апреля по 10 июля с. г. в западных областях 
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Украинской ССР банды украинско-немецких националистов продолжают 
нападения на предприятия связи и почту в пути следования по трактам, 
нападают на маршруты спецсвязи, разрушают и уничтожают телеграфно-
телефонные линии путем спиливания столбов и вырезывания проводов, 
снимают телефонные аппараты, установленные в сельсоветах, убивают и 
уводят с собой работников связи. 

За этот период хозяйству связи западных областей Украинской ССР 
нанесен большой ущерб: 

1) разрушено и уничтожено 27 км линий (спилено 534 столба, вырезано 
162 км провода). 

2) совершено 43 нападения и ограбления предприятий связи и почты, 
следовавшей по трактам. 

Похищено 112 воинских посылок и до 70 тысяч рублей наличных 
денег. Имущество почтовых отделений, инвентарь, ценности и служебные 
документы бандитами похищены и уничтожены. 

3) Совершено 4 нападения на маршруты спецсвязи и похищено 
40 секретных пакетов. 

4) Бандитами уведено и убито 30 работников связи и 12 бойцов 
ремонтно-восстановительного отряда связи № 2176 во главе с командиром 
взвода лейтенантом Гладковым. 

Наиболее активные действия бандитов по разрушению хозяйства связи 
наблюдаются в Ровенской, Тернопольской, Львовской, Волынской и 
Дрогобычской областях. 

1. По Ровенской области: 
а) спилено 386 столбов. Особенно часто проводятся диверсионные 

акты на участках Любахи-Елизаровка и Клевань-Деражно: 
10.ІV.45 г. у с. Суховоля спилено 118 столбов 
18.VІ.45 г. на уч[астке] Клевань-Деражно 130 [столбов]; 
б) совершено 5 нападений на предприятия связи и похищено воинских 

посылок 40 штук, разграблены отделения связи: Уездцы Мизочского района, 
Ст[арая] Рафаловка и Жестцы Владимирского района, Милятин Острожского 
района и Малынск Березнянского района; 

в) бандитами уведены и убиты работники связи: начальник конторы 
связи Морочно Тышковец Иван Адамович, линейный монтер Денисюк, 
линейный надсмотрщик Клепач с женой, почтальоны Головач и Ковальчук. 

2. По Тернопольской области: 
а) совершено 4 нападения и ограбления предприятий связи и почты, 

следовавшей по трактам: 
6 июня бандиты ограбили почту, следовавшую по тракту Кременец – 

Дедеркалы, похитили 53 воинских посылки, повозку с лошадьми и увели с 
собой 3 сопровождающих. 

23 июня бандиты ограбили почту, следовавшую по тракту Кременец – 
Почаев, похитили 30 тысяч рублей наличных денег, 10 воинских посылок, 
убили 3 сопровождающих, а лошади и подводу увели с собой; 

б) совершено 2 нападения на маршруты спецсвязи: 
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24.ІV.45 г. при нападении бандитов на тракте убит фельдъегерь 
Вишневецкой конторы связи Балакин. 

07.V.45 г. на тракте Подволочиск-Новое Село убит фельдъегерь 
Кочевников, похищено 6 секретных пакетов, один автомат и наган; 

в) бандитами уведены и убиты работники связи: 
начальник конторы связи Золотники – Баев, на участках Кременец – 

Дедеркалы – Почаев – 7 человек, сопровождающих почту. 
3. По Дрогобычской области: 

а) совершено 15 нападений на предприятия связи и почту, 
следовавшую по трактам: 

разграблены отделения связи: Мислятичи Крукеничского района, 
Вольнев, Турады, Пуловичи, Берзина, Ливчики Жидачевского района, Раздол 
и Розвадов Николаевского района, Лужок Горный и Угерско Стрилковского 
района, Старая Соль Старо-Самборского района, Белич – Мостиского района 
и др. 

Бандитами сняты и увезены телефонные аппараты, установленные в 
сельсоветах: Литыня, Грушево – Меденицкого района, Терловка, 
Лапушники – Хировского района и другие; 

б) 4 апреля с.г. совершено нападение на спецсвязь на маршруте 
Ходоров – Стрилиско Нове, похищено 34 секретных пакета, фельдъегерь 
Абрамов, стрелок ВОХРа и ездовой бандитами уведены; 

в) бандитами уведены и убиты работники связи: телефонистка Углик 
Антонина Николаевна – член ВЛКСМ, почтальон Оцишина Мария 
Михайловна, повешен начальник отделения связи Ново-Стрилийского 
района Полевой, начальник отделения связи Хировского района Радык. 

4. По Львовской области 
а) совершено 6 нападений на предприятия связи и почту, следовавшую 

по трактам; разграблены отделения связи: Дунаево Поморянского района, 
Турынка В[елико]-Мостовского р-на, Красов Щирецкого района и др. 

30 марта бандиты напали на взвод ремонтно-восстановительного 
отряда связи № 2176, производивший ремонт линий на участке Коцынов-
Бездомыри, увели с собой 12 бойцов отряда вместе с командиром взвода 
лейтенантом Гладковым, захватили инструмент и оружие; 

б) бандитами убиты работники связи: начальник райконторы связи 
Заболотов т. Ольшанский, начальник отделения связи Жолтанцы 
Куликовского района – Сидорко. 

5. По Волынской области: 
а) 24 мая с. г. на участке Спильно – Тростянец бандитами спилено 

113 столбов и разрушена линия связи на этом участке; 
б) 18 июня бандиты напали на почту, следовавшую по тракту Цумань – 

Гараймовка, похитили 35 тысяч рублей наличных денег и 200 экз. газет. 
Разграблены отделения связи: Мельница Голобского района и др. 

9 июня с. г. бандитами сделан поджог Цуманской райконторы связи; 
в) бандитами уведены и убиты работники связи: радист Бурмага 

Василий Степанович, почтальон Ефимчук, начальник отделения связи 
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Мельница Голобского района Неверко. 
6. По Станиславской области: 

2 июля с. г. бандиты напали на маршрут спецсвязи в 4-х км от 
г. Станислав, убит фельдъегерь Богородчанского района Сизов, вся секретная 
корреспонденция и оружие спасены следователем Богородчанского района 
Колисниченко, следовавшим на этой же подводе. 

Одновременно докладываю, что постановление СНК УССР и ЦК 
КП(б)У от 10 мая с. г. “О мероприятиях по охране линий связи и сохранности 
секретной корреспонденции в западных областях УССР” во многих областях 
выполняется не полностью: 

а) патрулирование на магистральных линиях связи организовано 
только в Ровенской области, в остальных областях патрулирование не 
организовано из-за отсутствия людей; 

б) из-за необорудования посадочных площадок, в ряде районов 
западных областей УССР не организована доставка самолетами в эти районы 
секретной корреспонденции. 

Докладывая об изложенном, прошу Ваших указаний органам НКВД 
УССР об организации патрулирования на магистральных линиях связи 
западных областей, а также указаний Украинскому Управлению 
Гражданского Флота об охвате самолетами доставки секретной 
корреспонденции в районы, пораженные бандитизмом. 

 
Зам[еститель] уполнаркомсвязи СССР 
при СНК УССР                                                                                           Морозов 
6 июля 1945 г. 
№ 381 
 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 4. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-
МВС, МДБ-КДБ (1943-1959). кн. 1, (1943-1945). – Київ-Торонто, 2002. – 
С. 442-445. 

 
 

№ 233 
Витяг із доповідних записок ЦК КП(б)У про стан боротьби проти ОУН і 

УПА у Станіславівській області у травні – червні 1945 року 
 

6 липня 1945 р. 
 

Войниловский район Станиславской области 
Из докладной записки уполномоченного ЦК КП(б)У тов. ПОЗНЯКОВА 

 
Плохо то, что все коммунисты, кандидаты партии, комсомольцы, 

работники НКВД – НКГБ и присланные на работу в другие учреждения и 
организации района разговаривают только на русском языке. Это используют 
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враги Советской власти в своей контрреволюционной агитации среди 
населения: 

“Советы говорят, что Украина самостоятельное государство, а 
управляют москали”. 

Начальник райотдела НКВД ПРИЛЕПИН и его заместитель по 
милиции ЛУКЬЯНЧУК работают плохо. 

Тов. ПРИЛЕПИН слабый оперативный работник, систематически 
выпивает, распустил аппарат. 

Тов. ЛУКЬЯНЧУК бездельничает, с подчиненными и населением очень 
груб, не развернул работу истребительного батальона, которого по существу 
нет, на села не выезжает и в партийной жизни не участвует. 

Ни в НКВД, ни в НКГБ целевой агентуры по разработке оуновского 
подполья и формирования бандитских групп УПА нет. 

В результате плохой работы такие села, как: Цветова, Дубрава, Сивко-
Войниловское, Лука, Зборы, Верхнее, Завадка, Гуменное находятся в руках 
бандитов. 

Скоро не разобьешь остатки бандитизма в районе силами 
совпартактива, потому что, кроме указанных мною бездельников из 
райотдела НКВД и начальника штаба истребительного батальона, имеются и 
такие, как райвоенком со всеми офицерами райвоенкомата, в количестве 
8 человек, которые абсолютно не принимают никакого участия в проведении 
важнейших работ. Райвоенком ДОЛГИЙ и другие работники военкомата 
никогда в села не выезжают на операции. 

Я настаивал, чтобы работников военкомата послать на села. Вызывали 
в райком КП(б)У секретаря парторганизации Горбенко и предложили вместе 
с совпартактивом разъехаться по селам. 

Он заявил: “Что это вы вдруг вызываете работников военкомата в 
райком партии, мы подчиняемся только политотделу”. 

Когда мы сказали, что надо проводить работу на селах, он ответил: 
“Капитан Долгий, райвоенком – не поедет, я тоже не поеду, а остальные 
работники у нас заняты”. 

И так из работников райвоенкомата никто не поехал на села. 
 

О положении в Жабьевском и Болеховском районах Станиславской области 
Докладная записка инструктора отдела пропаганды и агитации ЦК КП(б)У 

тов. ШЕВЧЕНКО от 6 июля 1945 года 
 

Жабьевский район. В результате умелого проведения чекистско-
войсковых мероприятий и широкой разъяснительной работы среди населения 
политическая обстановка в районе резко улучшилась. За последние два-три 
месяца явилось с повинной бандитов около 1500 человек. Это явилось 
результатом хорошей работы партийных и советских работников района по 
разъяснению обращения Правительства от 20 мая с/года. 

В районе почти нет бандпроявлений. К работе в местные советские и 
общественные организации широко привлекается местное население. В 
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настоящее время 325 человек местного населения работает на разных 
должностях в сельских районных организациях. 

Болеховский район. Район продолжает оставаться под сильным 
влиянием националистов. Тут активно действует уездный провод УПА, во 
главе с “Искрою” – псевдо Юрия Михайловича Юркива, молодого местного 
учителя из села Тысив. На территории района на протяжении долгого 
времени оперируют две сотни бандитов. 

Ни местные партийные органы, ни органы НКВД-НКГБ до сих пор не 
сумели разгромить этих бандитов и их штабы. Поэтому партийный и 
советский актив в селах бывает только днем, выезжая большими группами с 
большой охраной. 

Обращение правительства УССР не доведено до широких масс 
населения. Ни один бандит не явился с повинной. Националисты усилили 
свою диверсионно-террористическую деятельность в Болеховском районе. 
Они препятствуют подвозить лес, разобрали рельсы узкоколейной железной 
дороги на Церковную и Паляницу, взорвали паровоз, разрушили мосты, 
подожгли склады с лесоматериалами, часто уничтожают документы в 
сельсоветах, запрещают крестьянам выплачивать налоги и вносить деньги на 
займы, ломают сепараторы и разбивают бочки на пунктах приема молока, 
разгоняют людей, которые ремонтируют дороги, грабят кооперативы, из-за 
засады обстреливают машины, которые идут по шоссе на Стрый – Долина. 
Несколько раз националисты угрожали напасть на районный центр. 

30 июня они пытались созвать во многих селах так называемые “веча”. 
В Болехово зарегистрировано несколько случаев, когда бандиты расклеивали 
печатные листовки контрреволюционного содержания на витринах районных 
учреждений. 
 
Копія. Машинопис. 
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1701. – Арк. 2-4. 
 
 

№ 234 
Довідка начальника Надвірнянського НКВС секретарю 

Надвірнянського райкому партії про результати боротьби з ОУН-УПА 
на території району за 1-18 липня 1945 р. 

 
19 липня 1945 р. 

 
Сов. секретно. 

СПРАВКА 
Для 1-го секретаря Надворнянского РК КП(б)У т. БУТКО. 

 
В соответствии с решением бюро Станиславского обкома КП(б)У от 

3/VII-45 г. и решением бюро Надворнянского РК КП(б)У от 9/VII-45 г. по 
вопросу усиления борьбы с украинско-немецкими националистами и 
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ОУНовским контрреволюционным подпольем, за время с 9/VII-45 г. по 
18/VII-45 г. включительно Надворнянским РО НКВД проведена следующая 
работа: 

1. Наряду с созданием советско-партийных групп по селам, были 
созданы из числа сотрудников РО НКВД, НКГБ, отдельных гарнизонов войск 
НКВД, истребительного батальона и групп самозащиты – оперативные 
группы. Работа советско-партийного актива сочеталась с работой и 
оперативных групп по проведению войсково-чекистских операций, засад, 
прочесок. 

В состав оперативных групп был мобилизован весь оперативный 
состав РО НКВД за исключением одного-двух человек, которые проводили 
работу по фильтрации и обработке явившихся с повинной и задержанных 
опергруппами. 

По вопросу легализации ОУНовского подполья и прочего 
антисоветского элемента был включен и озадачен весь негласный аппарат. 

Всего за это время было проведено 7 операций. К наиболее 
характерным относятся следующие операции: 

1. Опергруппа по с. Пасечная под руководством т. ДЕЛЬЦОВА, при 
проческе лесных кустарников х. Кременец задержала 2 чел. нелегалов: 
ТОПУСЯК М. и БЕРЧИК И., которые в результате работы над ними сдали 
находящееся у них на вооружении одну винтовку, один пистолет и к ним 
боеприпасы. Кроме того, указали место укрытия других пяти нелегалов, 
которые в результате произведенной операции следующего дня, т.е. 15/VII-
45 г. были задержаны. При задержании один из них пытался бежать и при 
преследовании был убит. 

2. 14/VII-45 г. в с. Назавизов, к старшему опергруппы НЕДРЕГА 
явилось два нелегала с повинной ИВАНОЧКО Н. И. и МАКСИМЮК В. А., 
которые указали места скрытия других четырех нелегалов, изъявивших 
желание легализоваться, а также указали место укрытия трех нелегалов 
ОУНовцев, в том числе и бывшего коменданта боевки ДЕРЕЩУКА Стефана. 
При проведении операции по ликвидации скрывающейся группировки, 
бандиты оказали вооруженное сопротивление, в результате чего НЕДРЕГА 
был ранен в область ноги. 

В следствие того, что бандиты от сдачи отказались, опергруппа по 
дому, в котором скрывались бандиты, открыла оружейный огонь, а затем 
подожгла. В результате бывший комендант боевки ДЕРЕЩУК был убит, а 
находившиеся с ним бандиты ПРОЦАК и другой, фамилия которого не 
установлена, задохнулись. 

3. По негласным данным РО НКВД стало известно о том, что боевка 
ПИРОЖУКА, оперирующая в с. Битков и прилегающих к нему лесных 
массивах, проводит подготовительные работы к банд-налету на квартиру 
милиционера т. ПАВЛЮК и учинения над ним расправы. В соответствии с 
этими данными начиная с 10/VII-45 г. около квартиры ПАВЛЮК каждую 
ночь выставлялась засада. 15/VII-45 г. в 24.00 ч. боевка, численностью в 
6 чел. столкнулась с засадой и в результате завязавшейся перестрелки один 

 86



  

из бандитов МАКСИМЮК М. А. по кличке “ДУНАЙ” был убит, а второй, 
фамилия которого неизвестна, ранен и унесен в кусты другими бандитами. С 
нашей стороны потерь нет, за исключением ранения одного истребка. 

Остальные операции были безрезультатными. Кроме того оперативные 
группы находящиеся на селе, проводили засады на уязвимых местах. За 
указанный период времени было проведено засад: 

1. с. Назавизов – 6 засад 
2. с. Пасечная – 5 засад 
3. с. Пнив – 7 засад 
4. с. Зеленая – 7 засад 
5. с. Битков – 4 засады 
6. с. Лоевая – 3 засады 
В результате проводимых работ на селе как группами сов. партактива, 

так и опергрупп за последнее время произошло резкое изменение в сторону 
улучшения явки с повинной нелегалов. Так, за время с 9 июля 1945 г. по 
18 июля включительно явилось с повинной 114 чел. Из них по селам: 

1. с. Назавизов – 15 чел. 
2. с. Стримба – 6 чел. 
3. с. Пнив – 32 чел. 
4. с. Пасечная – 28 чел. 
5. с. Лоевая – 2 чел. 
6. с. Битков – 2 чел. 
7. с. Зеленая – 5 чел. 
8. с. Рафайлово – 7 чел. 
9. г. Надворная – 10 чел. 
Из них: 
1. Уклоняющихся от призыва в РККА         75 чел. 
2. Дезертиров из РККА                                   7 чел. 
3.Членов ОУН                                                  8 чел. 
4. Членов УПА                                                 14 чел. 
5. СС                                                                   3 чел. 
ИТОГО……………………………………........107 чел. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

7 чел. явилось в РО НКВД, которые в розыске по селам не указаны. 
Принято от явившихся с самоповинной оружия – одна винтовка. 
 
НАЧ. НАДВОРНЯНСКОГО РО НКВД 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОП.                                       ЛУКЬЯНЕНКО 

 
19 июля 1945 г. 
г. Надворная 

 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-25. – Оп. 1. – Спр. 22. – Арк. 43-44. 
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№ 235 
Доповідна записка радянського керівництва Яблунівського району про 
боротьбу з оунівським підпіллям та відділами УПА в першому півріччі 

1945 р. 
 

20 липня 1945 р. 
 

Сов. секретно 
Экз. …. 

СЕКРЕТАРЮ СТАНИСЛАВСКОГО ОБКОМА КП(б)У  
Тов. СЛОНЬ 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
Яблоновского Райкома КП(б)У, Райотдела НКВД и НКГБ о выполнении 
решения Политбюро ЦК КП(б)У, от 10/І-45 г. и от 26/ІІ-45 г. “Об усилении 

мер борьбы с бандитами украинско-немецких националистов” 
 

1. За период с 15/І-45 г. по 20/VII-45 года проведено в районе крупных 
войсково-чекистских операций – 13. 

2. За этот период силами истребительного батальона, партийно-
советского актива и местного воинского гарнизона проведено 172 операции, 
облавы, засады. При чем все войсково-чекистские операции проводились в 
сочетании с массовой политической работой среди населения, силами 
районного партийно-советского актива. 

3. В результате проведенных войсково-чекистских операций, массово-
политической работы добились следующих результатов: 

а) Явилось с повиной бандитов – 335 чел. 
б) Нелегалов явилось с повинной – 461 чел. 
в) Пленено бандитов – 185 человек. 
г) Пленено руководителей банд: Командир сотни “Гонта”, командир 

сотни “Нечай”, “Цяпка” – нач. полевой жандармарии куреня “Книша”, 
“Шумный” – зам. ком. куреня Книша, и другие подобные – 8 чел. 

д) Убито бандитов в боях: – 315 чел., из них: 
руководителей банд: Котлярчука Дмитрия, кличка “КИЗ” – 

руководителя боевки, он же и подрайонный. “Юрко” – сотенный УПА, 
“Бандура” – сотенный УПА. 

е) Арестовано членов ОУН – 70 человек. Из них руководителей ОУН: 
Масюк Ирина Петровна, псевдоним “ОЛЯ” – подрайонная, Сумный – 
станичный, Генык Стефан Иванович, Безимянный – станичный и другие 
15 человек. 

Кроме этого “Оксана” – подрайонная руков. ОУН. 
В разгроме ОУНовского подполья проведена работа большая, однако 

еще район не очищен от ОУН подполья и еще имеет большое влияние ОУН 
подполье на отсталые слои населения. 

4. При войсковых операциях у бандитов захвачено складов с 
боеприпасами и оружия: 
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а) Пулеметов станковых – 6. 
б) Ручных пулеметов – 13. 
в) Винтовок – 98. 
г) Автоматов – 3. 
д) Миномет ротный – 1. 
е) Винтовочных патронов – 73.000 и др. мелкое вооружение. 
з) Взорвано складов с боеприпасами – 16, в том числе один склад с 

артиллерийскими снарядами – 1800 шт. 
5. Выселено бандитских семей в далекие восточные районы СССР 

105 семей. При чем 630 бандитских семей проживают на нелегальном 
положении в селах: Стопчатов, Ковалевка, Космач, Акрешоры, Баня-Березов, 
Выжний-Березов. 

6. Массовая политическая работа среди населения района: 
а) Проведено сельских собраний, митингов – 208, участвовало– 142.000 

человек. 
б) Проведено бесед с сельским активом, совещаний – 543, участвовало 

17.271 чел. 
На сельских собраниях районный партийный актив разъяснял 

обращение Совнаркома и ЦК КП(б)У к населению западных областей 
Украины. Делались лекции и доклады на тему: Украинско-немецкие 
националисты – злейшие враги Украинского народа, разъяснили законы об 
обязательных поставках сельскохозяйственных продуктов государству. 
Читались лекции исторической роли Советского народа в разгроме немецко-
фашистских захватчиков и обращение тов. Сталина к народу. Довели 
решение июньского Пленума ЦК КП(б)У. Проводились беседы с населением 
на различные хозяйственные, политические темы и разъясняя законы 
Советской Конституции. 

7. В районе 13 сельсоветов. 
а) Организовано постоянно действующих комиссий при сельских 

советах – 42. 
б) Комиссии организованы следующие: Финансовые, Кооперативно-

заготовительные, Земельные, Культурно-бытовые, санитарные, дорожные. 
В них – 329 человек.  
11. В районе истребительный батальон при райотделе НКВД – 77 чел. 
12. В восьми сельских советах организовано милицейские участки и 

при них вооруженные группы самозащиты от 8 до 15 человек при каждом 
милицейском участке. 

а) Участвует местного актива в борьбе против бандитизма – 113 чел. 
РЕЗУЛЬТАТЫ БОРЬБЫ С БАНДИТИЗМОМ: 

18. За май, июнь и 20 дней июля 1945 года: 
а) Явилось с повинной бандитов – 57 чел. 
б) Пленено при операциях – 31 чел. 
в) Убито бандитов при операции – 16 чел. 
г) Итого разгромлено бандитов – 104 чел. 
1. Отбито у бандитов оружия и боеприпасов: 
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а) Пулеметов станковых – 4. 
б) Винтовок – 22 
в) Патронов винтовочных – 25.000 
г) ПТР – 2. 
д) Патронов ПТР – 367. 
19. БАНДПРОЯВЛЕНИЯ 
а) В мае м-це было четыре бандпроявления, бандиты нападали на наши 

милицейские участки в селах: Березов-Средний, Уторопы, Ковалевка, 
Стопчатов, все атаки бандитов были отбиты. Мы имеем одного раненного 
участкового тов. Калинина и тяжело раненого истребка, который через сутки 
умер. 

б) В июне месяце одно бандпроявление в селе Нижний-Березов – 
погибла комсомолька-агент уполнаркомзага тов. Кумскова Дуся. Из-за куста 
выскочил бандит и из автоматной очереди убил агента уполнаркомзага. 

в) В июле месяце одно бандпроявление, нападение банды Мороза на 
наш милицейский участок в селе Березов-Средний. Атаки бандитов отбиты. 
Наши потерь не имели. 

20. В районе имеется четыре сельских совета: Космач, Акрешоры, 
Баня-Березов, Лючки. В этих селах оперирует постоянно три сотни бандитов: 
сотня Мороза, сотня “Белого”, сотня “Соловей”, всего бандитов 500 чел. 
Кроме этого боевка “Сергея” в количестве 40 чел. в селе Космач и 
Акрешоры, боевка “Кузнеца” 15 чел. Березов-Нижний. 

21. В восьми сельсоветах возложена ответственность за 
бандпроявления на кулаков и бандпособников на 24 хозяйств и обнародована 
на сельских собраниях. 

Для полной очистки района от бандитизма необходимы постоянный 
военный гарнизон в село Космач и систематические войсковые операции. 
 
Секретарь Райкома КП(б)У                                                                     Анисимов 
 
Нач. Райотдела НКВД                                                                                Филатов 
 
Зам. Нач. РО НКГБ                                                                                  Картавцев 

 
20 июля 1945 года 

г. Яблонов. 
отп. 4 экз. 
исп. Т. У 
 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-38. – Оп. 1. – Спр. 21. – Арк. 11-12 зв. 
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№ 236 
Доповідна записка радянського керівництва Надвірнянського району 
секретарю Станіславівського обкому партії М. Слоню про соціально-
економічне становище Надвірнянщини та політичні настрої серед 

населення в липні 1945 р. 
 

22 липня 1945 р. 
 

Сов. секретно 
Секретарю Станиславского Обкома КП(б)У 

тов. СЛОНЬ 
гор. СТАНИСЛАВ 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
О выполнении решения ЦК КП(б)У от 10/І-45 г., 26/II-45 г. и решения бюро 
Станиславского Обкома КП(б)У от 13/ІІІ-45 г. и 3/VII-45 г. “Об усилении 
борьбы с украинско-немецкими националистами в западных областях 
Украины” по Надворнянскому району с 19 мая по 20 июня 1945 г. 

 
В основе работы в районе по борьбе с бандитизмом РК КП(б)У 

положил неуклонное выполнение решений ЦК КП(б)У органами НКВД, 
НКГБ. 

Надворнянский район является в основном промышленным районом. 
Расположен у подножья Карпатских гор. Горы покрыты густыми массивами 
лесов, которые прилегают к населенным пунктам и дают возможность 
укрытия банд-группам. В силу естественных укрытий и поддержки бандитов 
со стороны части населения значительно затрудняется борьба по их 
уничтожению. 

За период с 1 января по 19 мая 1945 года в районе было банд-
проявлений – 11. Из них характерные: – убийство председателя Пнивского 
с/с т. КИЗИВА и заготовителя того же села ГАНЗЮКА. В мае м-це в селе 
Назавизово было убито 4 человека, из них одного подростка, в этом м-це в 
районе села Пнив в лесном массиве банд-группой был обстрелян мотовоз, в 
результате чего была убита сан-врач ГРЕЧУХА, а члены партии 
тов. КОЧЕТОВ и БАРМИЯ ранены. 

За это же время было проведено чекистско-войсковых операций – 8, 
чекистких с участием Совпартактива – 39, засад – 11. 

В результате проведенных операций и засад: 
Задержано – 198, 
из них арестовано участников ОУН и УПА 26, остальные – 

уклоняющихся от призыва в РККА. 
Убито бандитов – 43, ранено 11. 
Изъято оружия: 
пулеметов 4, гранат 36, винтовок 13, патронов 15 тысяч. 
Для усиления борьбы и выявления бандоуновского подполья и банд-

формирований по району с 19/V – по 20/VII-45 года было проведено 
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4 войсковых операции и 27 чекистских с участием совпартактива, а также 
45 засад, в результате которых: 

Убито бандитов 23, ранено бандитов 7, взято в плен 6, арестовано 
45 оуновцев и бандитов. Явилось с повинной 211, из них: членов ОУН 21, 
УПА 22, СС 7, уклоняющихся от призыва в РККА 161. 

Взяты трофеи: винтовок 10, пистолетов 3, охотничих ружей 2, 
автоматов 1, гранат 7 и большое количество разных патронов. 

В настоящие данные не включены трофеи погранотряда, взятые на 
нашей территории. Выселено семей бандитов 5 с количеством членов семьи 
17 ч. Вскрыто схронов 10, в которых изъято: детекторный радиоприемник, 
200 винтовок и патронов, 6 гранат. 

В обслуживание органов НКВД и НКГБ входят 8 советов с 
27 населенными пунктами (хуторами), характеристику сельсоветов и 
проведенную в них оперативно-чекистскую работу приводим ниже: 

а) Город Надворная населения 5078 человек, дворов 1180, большая 
часть жителей города занята на предприятиях: леспромхоз, лесхоз, лесозавод, 
стеклозавод, нефтеперегонный завод и ряд мелких предприятий и 
мастерских, а также работающих в советских и государственных 
учреждениях. 

Незначительная часть населения занимается сельским хозяйством. 
Население в основном лояльно к советской власти. 

В городе имеется прослойка бывших чиновников, духовенство, 
церковники, служащие польских учреждений, которые держат тесную связь с 
оуновским подпольем и бандами УПА, таковых снабжают продуктами 
питания, одеждой, медикаментами и занимаются сбором шпионских 
сведений, что подтверждено следственными показаниями обвиняемых 
“Квитка” и “Вера” (участники организации, последняя станичный по городу 
Надворная). 

На оперативном учете органов НКВД и НКГБ по городу состоит 
67 человек, которые нами разрабатываются в принадлежности ОУН, банд 
УПА и другим контрреволюционным формированиям. 

Придавая особое внимание к указанному подполью за отчетный период 
времени по городу Надворной было ликвидировано 2 ОУН подполья, по 
которым арестовано 18 человек участников организаций, кроме того по этим 
же делам дополнительно подрабатываются к аресту 9 человек. 

Кроме указанных дел в процессе разработки, дополнительно 
возбуждены оперативные дела, по которым проходят 48 человек. 

Параллельно с оуновским подпольем на территории города Надворная 
оперировала боевка в количестве 12 человек, руководителем которой 
является “Байда”. 

В результате оперативных мероприятий “Байда” и два участника были 
убиты, три пленены и три пришли с повинной, а остальные находятся на 
нелегальном положении. 
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Указанный результат достигнут в следствие приобретения 
соответствующей агентуры и увеличения таковой к общему количеству на 
25 %. 

Село ПНИВ. – всего населения 4152, дворов 1368, население в своем 
большинстве занимается сельским хозяйством, настроено лояльно к 
Советской власти, однако имеется кулацкая прослойка, находится в тесной 
связи с оуновским подпольем и банд УПА, последних всячески 
поддерживают и оказывают материальную помощь продуктами питания и 
одеждой. 

Учитывая серьезную засоренность оуновским подпольем села ПНИВ, 
органами НКВД и НКГБ направлена агентура по вскрытию и последственной 
ликвидации банд УПА, оуновского подполья и их пособников. 

В результате чего на оперативный учет взято 117 человек, в среду 
внедрен секретный аппарат и соответственно разрабатывается. 

Оперативными мероприятиями по указанному селу было вскрыто и 
ликвидировано участников, принимающих участие в диверсионно-
террористическом акте над партийно-советским активом, по делу арестовано 
3 человека, которые на следствии сознались в преступной деятельности. 

Кроме вышеуказанных учетов органами НКВД и НКГБ активно 
разрабатываются две активные контрреволюционные ОУНовские 
подпольные организации, по которым проходят 20 человек участников. 

С целью предотвращения бандитских нападений на село Пнив по 
линии НКВД создана группа самообороны в количестве 15 ч. Последние 
кроме охраны села также проводят среди населения массово-политическую 
работу, направленную на выполнение мероприятий Советской власти. 

Село НАЗАВИЗОВО: – дворов 350, населения 1461 человек. В 
большинстве население занято сельским хозяйством, и небольшая часть 
населения занята другими видами работы. 

Население в основном лояльно Советской власти, однако имеется и 
небольшая кулацкая прослойка и родственные связи с ОУН, подполья и банд 
УПА, которые активно помогают бандитам. 

На оперативном учете в органах НКВД и НКГБ состоит 41 человек, 
которые активно разрабатываются. 

Проведено две чекистско-войсковые операции, в результате которых 
убито 3 бандита и 7 человек бандитов арестовано. 

Выселено семей бандитов 3. 
В селе создана группа самообороны в количестве 15 чел., руководимая 

уполномоченным милиции тов. Недрега, назначено десятников 35, 
сотников 3. 

Село СТРИМБА: – дворов 344, население 1259, население занимается 
сельским хозяйством, однако до 30 % работает на лесоразработках и ж/д 
транспорте. 

Население лояльно относится к Советской власти, имеется 
незначительная часть кулацкой прослойки и родственные связи семей, 
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репресированых за причастность к ОУН и УПА, которые поддерживают 
бандитов. 

По оперучету РО НКВД и НКГБ числятся 47 человек подозреваемых в 
участии ОУН и УПА. 

Активно разрабатывается по агентурному делу 25 чел., имеющийся 
учет агентурно обставлен. 

В результате оперативных мероприятий во второй половине июля 
месяца была вскрыта и ликвидирована станичная подпольная организация в 
количестве 9 человек. 

Следствием установлено, что указанное подполье принимало активное 
участие в снабжении банд УПА продовольствием, медикаментами, 
собиранием сведений о численности войск и их вооружении, кроме того 
проводила соответствующую контрреволюционную агитацию, направленную 
на подрыв политики партии. 

Руководство указанным подпольем исходило от районного провода 
ОУН, в частности от руководителя “Мороз”, который дислоцируется в 
районе села Пнив в лесном массиве в бункерах. 

Указанный районный провод с подведомственными ему отделами 
состоит из 11 человек с прикрытием боевым 6 человек, вооружены двумя 
пулеметами и автоматами. 

Примечание: ликвидация провода будет произведена после 
тщательного уточнения места нахождения. 

Село ЛОЕВАЯ: – дворов 268, население 1089, последнее занимается 
сельским хозяйством, однако до 40 % работает на лесоразработках и 
железнодорожном транспорте. 

Несмотря на то, что население в своем большинстве составляет 
бедняцкую прослойку, однако подпольем ОУН заложена станичная 
подпольная организация в составе 12 человек, руководителем которой 
является “Копта”. 

Секретный аппарат увеличен до 27 % и направлен на активную 
разработку указанной организации с таким расчетом, чтобы последнюю 
реализовать в первой половине августа месяца с/г. 

Село БИТКОВ: – населения 2231 человек, дворов 633, население в 
своем большинстве работает на предприятиях нефтепромысла и 
лесоразработках. 

Село насыщено кулацкой прослойкой, которая враждебно себя 
проявляет и поддерживает тесную связь с оуновским подпольем и бандами 
УПА, снабжает последних продовольствием и ведет контрреволюционно-
пораженческую пропаганду среди населения. 

Придавая особое значение оуновскому подполью, агентурным путем 
была вскрыта оуновская организация с ее руководителем в количестве 
32 человек, из которых 19 чел. подвергнуто аресту, а остальные скрылись и 
находятся на нелегальном положении, руководителем которой являлась 
Мартенюк. 
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В указанном селе создано группу самообороны в количестве 
12 человек, последней за отчетный период времени убито 6 человек бандитов 
и 3 ранено. 

Село ПАСЕЧНАЯ: – дворов 888, населения 3500, население занято 
сельским хозяйством. Относится к Советской власти лояльно. Имеются 
кулаки, которые поддерживают бандитов. 

На оперучете НКВД и НКГБ состоит 115 чел. из которых активно 
разрабатываются по агентурным делам 65 бандитов. Из которых была 
организована боевка в количестве 14 чел., в результате ликвидации таковой 
было уничтожено 5 чел. и 6 пленено, вооружена была пистолетами и 
гранатами. 

Остальное подполье агентурой обставлено и активно разрабатывается. 
Вновь завербованная агентурная сеть увеличилась на 25 %. Существует 

группа самообороны в количестве 13 чел. Последняя в июле месяце сего года 
принимала активное участие в ликвидации оуновской боевки по селу 
Пасечная. 

Село ЗЕЛЕНАЯ: – дворов 810, населения 1585 человек, население 
занимается на лесоразработках и незначительная часть животноводством. 

Население в основном относится лояльно к Советской власти. Имеется 
кулацкая прослойка, которая поддерживает бандитов и имеет влияние не 
население. 

На оперучете НКВД и НКГБ состоит 147 бандитов, из которых активно 
разрабатываются по агентурным делам 77 бандитов ОУН и УПА. 

Вновь завербованная агентурная сеть увеличилась на 24 %. Создана 
группа самообороны в количестве 24 человека. 

Село РАФАЙЛОВО: – дворов 145, населения 419, население 
занимается в большинстве на лесоразработках и незначительная часть 
скотоводством. 

Население относится лояльно к Советской власти. 
На оперучете НКВД и НКГБ состоит 45 человек из которых 

разрабатываются по агентурным делам 7 человек бандитов ОУН и УПА. 
Вновь завербована агентура по отношению к старой увеличилась на 

10 %. 
В селе стоит комендатура 87 погранотряда. 
Для борьбы с пособниками бандитов совпартактивом и органами НКГБ 

и НКВД была проведена массово-политическая работа по селам среди 
крестьян, а также объявление кулаков и бандпособников на общих собраниях 
крестьян сел, с тем расчетом, что каждому кулаку было отведено 
определенный участок, за который он отвечает в случае какого-либо 
бандитского проявления, а также за охрану мостов, дорог и зданий. 

На собрании в селе Пасечная кулак ГЕГНА Алексей Данилович 
категорически от этого отказывался, так как я все государственные налоги 
аккуратно уплатил, все Советские законы выполняю и т.д. 

Это заявление не было принято во внимание общим собранием 
крестьян и кулака ГЕГНА собрание обязало отвечать за выделенный участок. 
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Крестьяне одобряют это проведенное мероприятие. 
В селе Пасечная на собрании крестьян инвалид Отечественной войны 

тов. Бойчук Григорий Иванович сказал: “Правильное мероприятие проводит 
Советская власть. Давно бы нужно это сделать. Пока будут в селе пособники 
банд, до тех пор не будет нормальных условий жизни для крестьянина”. 

Всего по району объявлено на общих собраниях крестьян 
ответственных за бандпроявление на 44 кулаков и бандпособников. 

В районе организовано 89 постоянно действующих комиссий, в них 
работает 524 человека. 

Организовано земельных громад 5 с количеством хозяйств 144. 
Имеется актив с местного населения 901 человек. 

Организовано 6 групп самообороны, в которых занято 65 человек, все 
группы вооружены. 

Активно участвуют в борьбе с бандитами из местного актива 
237 человек. 

Крестьяне района организовали супряг 818, мясопоставки выполнили 
за 1945 год на 134 %. 

В связи с продолжением срока явки с повинной бандитов и прибытием 
войск 4-го Украинского Фронта в область настроение среди населения 
района приподнятое в ожидании решительных мер борьбы против 
украинско-немецких националистов. 

 
СЕКРЕТАРЬ НАДВОРНЯНСКОГО 
РК КП(б)У: -                                                                                                  БУТКО 
 
НАЧАЛЬНИК РО НКВД: -  
Старший лейтенант госбезопасности                                           ЛУКЬЯНЕНКО 
 
НАЧАЛЬНИК РО НКГБ 
Капитан госбезопасности: -                                                                  ШИТИКОВ 
 
22/VII-45 г. 
г. НАДВОРНАЯ 
 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-25. – Оп. 1. – Спр. 22. – Арк. 24-29. 
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№ 237 
Звіт секретаря Калуського райкому партії П. Кириленка про наявність 
націоналістичного підпілля на території району у першому півріччі 

1945 р. 
 

22 липня 1945 р. 
 

ЗВІТ 
про виконання постанов ЦК КП(б)У від 10 січня і 26/ІІ-45 р. 

 
1. З 20 січня по 20 липня цього року проведено ряд операцій, в 

наслідок яких: 
а) убито активних бандитів – 111 чол. (не враховуючи в/частин) 
б) арештовано 192 чол., з яких направлено до суду – 21 чол., в 

спецлагеря – 61 чол. 
2. Явилось з повинною за ввесь час – 349 чол. В тому числі з 1 по 

20 липня явилось з повинною 97 чол. Крім того, до 100 чол. явилось 
безпосередньо на підприэмства. 

3. Вивезено сімей бандитів та нелегалів 37 сімей. 
4. Захоплено у бандитів трофеїв: 
1) ручних кулеметів – 11 
2) гвинтівок – 63 
3) автоматів – 11 
5. В операціях бере участь з місцевого активу – 35 чол. (кращі 

Пробоїв, Васільев, Бойко, Турлей і другі). 
6. Організовано груп самоохорони в селах району – 4 (Підмихайле, 

Голинь, Хотінь, Студінка) – 72 чол. Озброєно 33 чол. 
7. Винищувальний батальон один всього 20 чол. 
8. Оголошено на зборах куркулів і підсобників – 54, крім того взято 

підписок – 32. 
9. Всього в районі КСМ організацій – 23, в тому числі на селі 

6 (створені за цей час), в них 27 чол. (Підмихайле, Хотінь, Підгірки, Вістова, 
Голинь, Добрівляни). Всього комсомольців в районі 162 чол. Прийнято за 
І півріччя 115 чол., з місцевих – 83 чол. 

10. В районі 17 сіл. Організовано земельних громад – 12, в яких 
налічується 354 господарства. Хорошо працює земельна громада с. Студінка 
(голова гр. Атаман), Підмихайле (Смук). 

11. Сільського активу 708 чол., висунуто в селах на керівну роботу 
128 чол. Постійно-діючих комісій – 94, в яких членів 446 чол. 

12. В районі агітаторів 270 чол., в тому числі на селі 160 чол. 
13. В червні і за 20 днів липня проведено в селах 48 зборів та 613 бесід, 

якими охоплено 11 тис. чол. 
14. В червні і липні були бандпроявлення – с. Пійло убили жінку голови 

сільради, м. Калуш – забрали аптеку, операційний інструмент в райлікарні 
(окраїна міста), спалено в 4-х сільрадах документи, обібрали 4 кооперації. 
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15. В районі заарештовано зараз 3 боївки (Зуба, Галайда, Морозенко) до 
47 чол. і крім того дрібні групи (3-5 чол.) в окремих селах. 

 
Секретар Калушського 
РК КП(б)У                                                                                          П. Кириленко 
22/VІІ-45-р. 
 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. Р-17-П. – Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 7. 
 
 

№ 238 
Довідка начальника Калуського районного відділення НКДБ Лабача 

про наявність націоналістичного підпілля на території району в 
першому півріччі 1945 р. 

 
22 липня 1945 р. 

 
СОВ. СЕКРЕТНО. 

СПРАВКА 
О результатах операции Калушского РО НКГБ по Станиславской 

области по борьбе с ОУН – УПА за время с 26/І – по 20/VІІІ 1945 года. 
 

а) В результате проведенных операций всего убито 111 бандитов 
(совместно с РО НКВД) 

б) Арестовано ………………………………………………..82 человека 
 ИЗ НИХ: 
  Направлено по подсудности ……………………..21 человек 
  Направлено в спецлагерь ……………….………..61 человек 
в) Явилось с повинной ………………………………………..349 человек 
г) Отобрано подписок от лиц кулацкой прослойки, назначенных 

ответственными за состояние спокойствия в населенных пунктах и 
предотвращение бандпроявления от 8 человек. 

д) Захвачено трофеев: 
Ручных пулеметов ……….11 
Винтовок ………………….63 
Автоматов ………………..11. 
Пистолетов ……………….9. 
Гранат …………………….53 
Патрон ………….11000 штук. 
 Вскрыто и ликвидировано складов: 
Продовольственных …….10. 
С обмундированием ……...2. 
Боеприпасами …………….4. 
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Во время проведения операций наши потери: убитых 1 человек и 
ранено 2 человека из спец. группы РО НКГБ. 

За указанный период зарегистрировано ряд случаев бандпроявления, из 
них наиболее характерными являются: 

10/III в селе Репьянка бандой повешена гражданка Мельник П. В., 
уведены в лес – секретарь сельсовета Суслык А. Ф. и гражданин 
Мельник В. И. 

11/III В с. Подмихайлово ограблено 65 хозяйств, уведено 3 коровы и 
11 лошадей. 

18/III в с. Подгорки бандгруппой уведен военрук школы, комсомолец, 
инвалид Отечественной войны Федько С. П. 

20/III в с. Студинка уведен в лес и убит житель села Андрусив И. Г. 
23/III в с. Голынь бандой уведены 3 учительницы: Савченко Ек., Лесик 

Прасковья и Герасименко Мария. 
1/IV в с. Бережница была обстреляна группа сов. партактива, в 

результате был ранен зав. сберкассой тов. Козаченко. 
13/IV в с. Голынь спец. группа НКГБ вела бой с бандой. 
13/VI между селами Репьянка и Яворивка сожжена автомашина 

воинской части, убито 2 человека и ранено 3 человека. 
14/VII в с. Пийло убита жена председателя сельсовета. 
Во всех сельских советах бандами уничтожены документы на каждый 

случай бандпроявлений, райотделом НКГБ совместно с РО НКВД или же 
воинскими частями принимались ответные меры. 

 
Начальник Калушского РО НКГБ 
Майор гос. безопасности                                                                           ЛАБАЧ. 

 
22 июля 1945 года. 
 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. Р-17-П. – Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 16-16 зв. 
 
 
 

№ 239 
Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про ліквідацію залишків банд 
українсько-німецьких націоналістів у західних областях УРСР” 

 
24 липня 1945 р. 

 
№ 68/55-оп. 

 
ЦК КП(б)У устанавливает, что парторганизации западных областей 

УССР, органы НКВД и НКГБ, пограничные и внутренние войска НКВД, 
выполняя решения ЦК КП(б)У от 10 января и 26 февраля 1945 года провели 
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большую работу по борьбе с украинско-немецкими националистами, в 
результате чего разгромлены почти все крупные оуновские банды. 

Окончание Великой Отечественной войны против гитлеровской 
Германии население западных областей УССР встретило с большой 
радостью и выражает единодушное стремление как можно скорее наладить 
нормальную хозяйственную и культурную жизнь. 

В настоящее время положение в западных областях характеризуется 
дальнейшим укреплением органов советской власти, усилением 
политической активности населения. Крестьяне стали принимать более 
активное участие в проведении хозяйственных и политических мероприятий 
советской власти. 

Победоносное завершение Великой Отечественной войны и разгром 
большинства банд украинско-немецких националистов, которые в результате 
окончательной победы Красной Армии над фашистской Германией потеряли 
своих хозяев – немецких фашистов, создали условия для окончательного 
разгрома остатков вооруженных банд украинско-немецких националистов и 
оуновского подполья. 

Среди бандитов усилилась деморализация. Многие рядовые участники 
банд, и даже некоторые активные оуновцы, убедившись в 
бесперспективности борьбы против советской власти, явились с повинной в 
органы советской власти. 

ЦК КП(б)У отмечает, что в разложении банд украинско-немецких 
националистов и улучшении морально-политического положения в западных 
областях положительную роль сыграли обращения Президиума Верховного 
Совета УССР, Совнаркома УССР и ЦК КП(б)У к участникам так называемых 
УПА и УНРА, к населению западных областей Украины. 

Одновременно ЦК КП(б)У отмечает, что партийные организации, 
органы НКВД и НКГБ западных областей УССР, пограничные и внутренние 
войска НКВД медленно перестраивают свою работу в соответствии с 
требованиями изменившейся обстановки. 

Основными недостатками в борьбе с украинско-немецкими 
националистами в настоящее время являются: 

1. До сих пор со стороны некоторых начальников областных 
управлений и районных отделов НКВД и НКГБ, начальников отдельных 
частей войск НКВД допускаются факты беспечности и расхлябанности в 
организации и проведении мероприятий по борьбе с украинско-немецкими 
националистами. 

2. Отдельные работники органов НКВД и НКГБ и некоторые 
командиры  подразделений войск НКВД допускают медлительность при 
проведении операций, а иногда проявляют самоуспокоенность и зазнайство, 
игнорируют мелкие банды и боевки “СБ” и не принимают мер к их полной 
ликвидации. 

3. Органы НКВД и НКГБ плохо выполняют указания ЦК КП(б)У о 
выделении специальных подвижных вооруженных отрядов для 
преследования определенных банд до полного их уничтожения. 
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4. Недостаточно проводится борьба с пособниками бандитов. Обкомы 
и райкомы КП(б)У, органы НКВД и НКГБ недостаточно выполняют 
требования ЦК КП(б)У о том, чтобы ни один случай бандпроявлений не 
оставался без тщательного расследования и сурового наказания бандитов, 
пособников бандитов и их семей. 

5. Со стороны некоторых райкомов КП(б)У имеется недооценка 
политической работы среди населения. Митинги, собрания и беседы среди 
крестьян и интеллигенции проводятся редко. Бывают случаи, когда 
политическая работа подменяется голым администрированием. Слабо 
вовлекаются в общественно-политическую и хозяйственную деятельность 
рабочие, крестьяне и интеллигенция. 

ЦК КП(б)У постановляет: 
1. Обязать секретарей обкомов и райкомов КП(б)У, начальников 

областных управлений и районных отделов НКВД и НКГБ принять меры к 
быстрому устранению отмеченных недостатков и окончательной ликвидации 
остатков банд и подполья украинско-немецких националистов, для чего: 

а) до 1 августа разработать по каждому району и области конкретные 
планы полной ликвидации каждой бандитской группы в отдельности; 

б) начальникам областных управлений НКВД, командующим 
пограничных и внутренних войск НКВД тт. Бурмаку, Демшину и Марченко 
для уничтожения оставшихся банд, боевок и групп “СБ”, создать 
специальные войсковые группы, во главе которых поставить лучших 
командиров и политработников. Перед каждой такой группой поставить 
конкретную задачу преследовать банду независимо от того, в какие районы и 
области будет она двигаться и в течение определенного срока ликвидировать 
эту банду; 

в) потребовать от командиров, чтобы они обеспечили оперативность и 
маневренность при преследовании банд, предупредив, что те командиры, 
которые в результате медлительности или трусости упустят банду, будут 
привлечены к строжайшей ответственности, вплоть до предания суду; 

г) не позже 1 августа представить ЦК КП(б)У планы ликвидации 
бандитских групп, указав состав банды или боевки, фамилии их главарей или 
клички, район действия, кому поручена ликвидация банды и в какой срок. 

Обкомы КП(б)У через каждые две недели обязаны сообщать ЦК 
КП(б)У о результатах операций по каждой банде в отдельности. 

2. ЦК КП(б)У предостерегает партийные организации против 
самоуспокоения и зазнайства. Хотя за последнее время в результате 
проведения чекистско-войсковых мероприятий многие крупные банды 
разгромлены, многие бандиты уничтожены, а большое количество бандитов 
воспользовалось обращением правительства и ЦК КП(б)У, явилось с 
повинной и вернулось к мирному труду, все же в бандах и в оуновском 
подполье остались, главным образом, активные украинско-немецкие 
националисты, имеющие большой опыт подпольной и диверсионной работы. 

Поэтому для окончательной ликвидации банд и выкорчевывания 
оуновского подполья, партийные организации, органы НКВД и НКГБ 
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западных областей должны еще больше усилить чекистско-войсковую 
работу, проявляя при этом максимум оперативности и умения. 

3. В связи с тем, что главари банд украинско-немецких националистов 
рассредоточили банды на мелкие группы и дали им задание вести 
подпольную антисоветскую работу и осуществлять террористические акты, 
решающим в работе органов НКГБ и НКВД является коренное улучшение 
агентурной работы. Областные управления и районные отделы НКГБ и 
НКВД должны значительно расширить сеть нашей агентуры, засылая ее в 
оуновское подполье. 

4. Отмечая положительную роль, которую сыграли спецгруппы в 
борьбе с мелкими бандгруппами и бандитами-одиночками, ЦК КП(б)У 
считает, что организовывать спецгруппы следует только в отдельных 
случаях, давая этим группам конкретные задания, по выполнении которых 
группы расформировывать, а их участников отпускать для работы на 
предприятиях и в селах. 

5. Командующему войсками Львовского военного округа тов. Попову: 
а) разработать план дислокации войск с тем, чтобы часть войск 

расположить на трассах перегона скота, высвободив таким образом войска 
НКВД для использования по прямому назначению – ликвидации остатков 
банд; 

б) установить каждому гарнизону район несения патрульной службы. 
6. Одним из важнейших условий окончательной ликвидации остатков 

банд и разгрома оуновского подполья является борьба с бандпособниками. 
ЦК КЦ(б)У обязывает обкомы и райкомы КП(б)У, областные 

управления и районные отделы НКВД и НКГБ не оставлять без 
расследования ни одного случая бандпроявления, выявлять бандитов и их 
пособников, немедленно их арестовывать и судить. 

Одновременно ЦК КП(б)У рекомендует провести следующие 
мероприятия: 

а) на собраниях в населенных пунктах или индивидуально 
предупредить подозреваемых в бандпособничестве бандитам – кулаков, 
торговцев и другие элементы, что если в этом населенном пункте совершится 
какое-либо злодеяние, то они будут немедленно арестованы и судимы, а их 
семьи будут высланы; 

б) в селах, где будут продолжаться бандитские проявления, к 
подозреваемым в пособничестве бандитам применять репрессии вплоть до 
выселения их семей; 

в) разъяснять на собраниях крестьян о причинах таких репрессий, 
оглашая фамилии бандпособников. 

7. ЦК КП(б)У требует от обкомов и райкомов КП(б)У, областных 
управлений и районных отделов НКВД и НКГБ усилить борьбу против 
польских националистов и реакционеров. 

8. ЦК КП(б)У обращает внимание руководителей партийных и 
советских организаций, всех коммунистов и комсомольцев на необходимость 
решительной борьбы с малейшими проявлениями беспечности. Партийные, 
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советские и комсомольские организации должны еще более повысить 
бдительность. 

Необходимо систематически проверять состав рабочих и служащих на 
предприятиях и в учреждениях, очищая их от украинско-немецких 
националистов, польских националистов и других враждебных элементов. 

9. Работники партийных и советских организаций обязаны сейчас 
глубже заняться вопросами хозяйственного и культурного строительства, 
еще большего укрепления органов советской власти, улучшения работы 
предприятий, учреждений, школ, клубов, библиотек и т. п. 

10. Обязать секретарей обкомов и райкомов КП(б)У западных областей 
УССР коренным образом улучшить массовую политическую работу среди 
рабочих, крестьян и интеллигенции, для чего: 

а) систематически проводить митинги и собрания, беседы и читки, на 
которых разъяснять политические и хозяйственные задачи, стоящие перед 
нашей страной, каждым городом, селом, предприятием, учреждением; 

б) широко разъяснить трудящимся западных областей постановление 
Совнаркома УССР и ЦК КП(б)У “О мероприятиях по восстановлению и 
дальнейшему развитию хозяйства по Львовской, Станиславской, 
Дрогобычской, Тернопольской, Ровенской, Волынсной и Черновицкой 
областям УССР на 1945 год”; 

в) организовать систематическую читку популярных лекций и 
докладов на различные политические и хозяйственные темы, а также по 
вопросам теории и истории большевистской партии, истории нашей Родины, 
литературы и искусства. Наладить научно-просветительную пропаганду; 

г) выделить на всех предприятиях и в селах агитаторов из числа 
проверенного актива и добиться такого положения, чтобы агитаторы 
систематически проводили беседы и читки газет. Регулярно проводить 
семинары агитаторов и руководителей агитколлективов; 

д) шире вовлекать местное население в активную общественно-
политическую и хозяйственную жизнь. Особое внимание обратить на работу 
среди интеллигенции, ее политическое воспитание в духе социалистической 
идеологии и вовлечение в активную политическую и хозяйственную жизнь. 
Лучших и проверенных рабочих, крестьян, интеллигентов из местного 
населения смелее выдвигать на работу в советские и культурные учреждения, 
общественные организации, кооперацию и т. п.  

11. Учитывая, что многие районы западных областей УССР 
освобождены более года тому назад и что за период, истекший после 
освобождения, многие рабочие, крестьяне и интеллигенция принимали 
активное участие в восстановлении советской  власти  и борьбе против 
украинско-немецких националистов, и показали на деле преданность делу 
нашей большевистской партии, партийные организации западных областей 
должны начать работу по отбору из числа местного актива лучших 
товарищей и вовлекать их в ряды КП(б)У. Рост партийных организаций за 
счет местного актива усилит наше влияние и еще больше сблизит партийные 
организации с широкими массами трудящихся западных областей. 
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*** 
ЦК КП(б)У требует от партийных, советских и комсомольских 

организаций западных областей УССР, от всех коммунистов и комсомольцев 
еще больше напрячь свои силы и в ближайшее время полностью 
ликвидировать остатки банд украинско-немецких националистов, еще теснее 
сплотить ряды трудящихся вокруг партии Ленина-Сталина, мобилизовать 
рабочих, крестьян, интеллигенцию на быстрейшую ликвидацию последствий 
немецкой оккупации, на дальнейшее укрепление силы и могущества нашей 
социалистической Родины. 

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. – 
Київ-Торонто, 2001. – С. 169–174. 

 
 
 

№ 240 
Доповідна наркома внутрішніх справ УРСР Рясного наркому внутрішніх 

справ СРСР Л. Берії про діяльність спецгруп під виглядом УПА 
 

26 липня 1945 р. 
 

Цілком таємно 
 

Наркому внутрішніх справ СРСР Л. Берії 
 

26.07.1945 р. № 8/156451 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
СПЕЦІАЛЬНИХ ГРУП ДЛЯ БОРОТЬБИ З ОУНІВСЬКИМ БАНДИТИЗМОМ 

У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ 
 

У зв’язку з організованим поступовим розгромом банд УПА і 
ліквідацією політичної мережі ОУН у поєднанні з партійно-політичною 
роботою у західних областях України з початком весни 1944 р. помітно 
посилилась явка з повинною в органи НКВС бандитів УПА, оунівських 
підпільників та тих, що ухилялися від служби в Червоній Армії. 

Беручи до уваги, що частина тих, що з’явилися з повинною, має широкі 
зв’язки з керівниками оунівського підпілля і УПА, а також добре 
ознайомлена з конспіративними порядками антисовєтського підпілля, 
частину цих людей ми почали використовувати спочатку як окремих 
агентів – бойовиків, а пізніше – у бойових групах особливого призначення, 
названих нами спеціальними групами. Агенти-бойовики отримували 
завдання проникати в оунівське підпілля або в банди УПА для захоплення 
або фізичного знищення керівників ОУН-УПА. 
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У тих випадках, коли агент-бойовик, який влився в банду або підпілля 
ОУН, не мав можливості фізичного знищення або захоплення керівника-
ватажка, у його завданні була компрометація ватажка банди або місцевого 
підпілля для посилення та активізації внутрішнього розкладу банди або 
місцевої організації ОУН. 

Створені при оперативних групах НКВС УРСР, при УНКВС, при РВ 
НКВС спеціальні групи мали такі завдання: 

1) Захоплення або фізичне знищення керівних центрів або ватажків 
ОУН-УПА. 

2) Знищення дрібних банд УПА і місцевих боївок ОУН і СБ. 
3) Підведення банд УПА під оперативний удар органів та військ НКВС. 
4) Знищення системи живого зв’язку ОУН-УПА через розгром зв’язку, 

знищення або захоплення зв’язкових і шефів зв’язку. 
5) Збирання необхідних розвідувальних відомостей перед проведенням 

великих чекістсько-військових операцій. 
6) Виявлення і знищення складів-криївок ОУН-УПА. 
Спецгрупи, як правило, складалися з тих бандитів ОУН-УПА, які 

з’явилися з повинною. Командував спецгрупою один із колишніх ватажків 
банд УПА, оперативне керівництво спецгрупою очолював влитий до її 
складу оперативний працівник НКВС. 

У зв’язку з тим, що комплектування спецгруп проводилося принципом 
підбору агентів-бойовиків, які були перевірені на виконанні завдань 
ліквідації оунівського бандитизму (у тому числі вбивств населення, яке 
співчувало ОУН-УПА), – з боку учасників спецгруп за весь час їх існування 
не було жодного випадку зради. 

У Рівненській та Волинській областях до складу спеціальних груп 
вливались також колишні партизани-ковпаківці, добре обізнані з місцевими 
умовами, які мали великий досвід боротьби з оунівським бандитизмом. За 
своїм зовнішнім виглядом і озброєнням, знаннями місцевих побутових 
особливостей, мови і конспіративним способом дій особовий склад 
спеціальних груп нічим не відрізнявся від бандитів УПА, що вводило в оману 
апарат живого зв’язку та ватажків УПА й оунівського підпілля, давало 
можливість учасникам спецгруп вступати з ними в безпосередні контакти. 

У багатьох випадках дії спецгруп ми тісно узгоджували з діями агентів-
внутрішників, які проникали в банди УПА або оунівське підпілля. 

У випадках загрози розшифровки або неможливості здійснення 
захоплення зазначених за планом ватажків ОУН-УПА учасники спецгруп 
знищують останніх, до того ж у багатьох випадках створюють таке враження 
в оунівському середовищі і серед населения, що знищення керівників ОУН-
УПА проведено бандитами СБ. 

До складу кожної спецгрупи входить від 3-х до 50-ти і більше осіб, 
залежно від легенди і завдання, які являють собою особливий “почет” 
вигаданого бандитського керівника, або один із відділів УПА. 

Спецгрупи відігравали й відіграють значну роль у справі ліквідації 
оунівського бандитизму в західних областях УРСР. 
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Станом на 20 червня 1945 року всього в західних областях України діє 
156 спецгруп із загальною кількістю учасників у них 1783 особи (Таблиця 1). 

 
Таблиця 1. 

Назва області Кількість 
загальна  

У них Примітки 
станом на 

Чернівецька 25 106 – // – 20/06-45 
Львівська 26 219 – // – 20/06-45 
Станіславська 11 70 – // – 20/06-45 
Дрогобицька 10 52 – // – 20/06-45 
Тернопільська 2 34 – // – 15/06-45 
Рівненська 49 905 – // – 20/06-45 
Волинська 33 397 – // – 20/06-45 
Усього: 156 1783+1 гр. чис. 25 осіб 

 
Унаслідок оперативної діяльності спецгруп знищено та захоплено 

живими бандитів УПА і ОУН-ких підпільників (Таблиця 2). 
 
Таблиця 2. 

Вбито Захоплено живими Назва області Бан-
дитів 

Членів 
ОУН Всього Бандитів Членів 

ОУН 
Ухили-
лися 
від сл. 
у Черв. 
арм. 

Живими 
банд-
посіб-
ників 

Всього

Чернівецька 62 – 62 126 – – 72 198 
Львівська 24 – 24 40 – 298 – 69 
Станіславська 30 4 34 93 56 – – 149 
Дрогобицька 47 5 52 3 – – – 3 
Тернопільська 18 – 18 31 – – – 31 
Рівненська 1604 – 1604 614 – 463 139 1216 
Волинська 173 13 186 235 37 75 – 347 
Всього 1958 22 1980 1142 93 639 211 2013 
 

За цей час захоплено трофеїв: 
станкових кулеметів – 1; ручних кулеметів – 31; автоматів – 172; 

гвинтівок – 439; пістолетів – 79; гранат – 216; патронів – 38030; мін – 34; 
радіостанцій – 1; коней – 72. 

Убиті ватажки ОУН-УПА: 
– заступник командувача УПА “Клима Савура” – полковник 

Охрімович – 04.03.45 р. 
– начальник штабу “Дубового” – “Макаренко”. 
– заступник Волинського обласного коменданта СБ – “Кук” – 

25.01.1945 р. 
Захоплені спецгрупами ватажки ОУН-УПА: 
– член Волинського обласного проводу “Степан” – 15.12.1944 р. 

 106



  

– шеф зв’язку обласного проводу ОУН “Комар” – 02.02.1945 р. 
– районний комендант “СБ” – “Василько” – 25.01.1945 р. 
У зв’язку з тим, що керівникам ОУН-УПА стало відомо про існування 

спецгруп та виконувані ними завдання, – за останній час створення нових 
спецгруп припинено; наявні спецгрупи переформовані у великі і діють вкрай 
обережно, оскільки просування по зв’язках ОУН-УПА стало більш важке, а 
настороженість бандитів настільки сильна, що навіть у справді оунівських 
бандах вони підозрівають таємні спецгрупи. 
 
Нарком внутрішніх справ НКВД УРСР                                                      Рясний 
 
Сергійчук В. Тавруючи визвольний прапор. Діяльність агентури та 
спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА. – К.: 
ПП Сергійчук М. І., 2006. – С. 74-78. 

 
 
 

№ 241 
Характеристика заступника начальника управління по боротьбі з 
бандитизмом НКВС УРСР підполковника Задої на колишнього 

сотенного УПА “Дона”, котрий став співпрацювати з каральними 
органами 

 
5 серпня 1945 р. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА БЫВШЕГО 

СОТЕННОГО УПА ПО КЛИЧКЕ “ДОН” 
Дарабан Михаил, 1913 года рождения, уроженец с. Билик, Раховского 

района, Закарпатской Украины, украинец, женат, житель с. Блюдники, 
Галичского района, Станиславской области. В УПА занимал положение 
командира резервной сотни, по кличке “Дон”. 

24 декабря 1944 года был задержан в с. Блюдники у родственников 
жены. 

После задержания “Дон” дал показания об известных ему 
продовольственных складах УПА. 

“Дон” использовался как проводник-наводчик по вскрытию этих 
складов. По его данным было вскрыто 3 склада, из которых изъято несколько 
тонн разного продовольствия. 

В селе Блюдники по указанию “Дона” обнаружена и изъята в схроне 
верховая лошадь с седлом, принадлежащая повитовому проводнику ОУН 
“Довбушу”. 

После проведения операции “Дон” как агитатор выступал на собраниях 
перед населением, призывая оуновских бандитов прекратить бесцельную 
борьбу с Советской властью, а также было опубликовано обращение “Дона” 
к участникам ОУН и УПА в областной газете “Прикарпатская правда”. 
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Текст выступления “Дона” на митингах и обращение, опубликованное 
в газете в переводе на русский язык, выслано Вам при н/ре 267/оп от 
15.2. с. г. 

“Дон” расконспирирован перед оуновским подпольем и в качестве 
агента использовать [его] не представилось возможным. 

В настоящее время “Дон” влит в спецгруппу УНКВД как боевик. 
Нами поручено начальнику ОББ разработать задание и легенду для 

“Дона” для направления его по н/заданию в Закарпатскую Украину. 
 
Заместитель начальника УББ НКВД УССР 

подполковник Задоя 
5 августа 1945 года. 
 
Сергійчук В. Тавруючи визвольний прапор. Діяльність агентури та 
спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА. – К.: 
ПП Сергійчук М. І., 2006. – С. 78-80. 

 
 

№ 242 
Інформаційний бюлетень організаційно-інструкторського відділу ЦК 
КП(б)У про хід боротьби з формуваннями УПА і підпіллям ОУН в 

західних областях України 
 

9 серпня 1945 р. 
 

№ 75                                                                                                9 августа 1945 р. 
Совершенно секретно 
Тов. ХРУЩЕВУ Н. С. 

 
О ходе борьбы с бандитизмом в западных областях Украины 

 
За последнюю неделю, с 1 по 7 августа, в западных областях УССР 

убито 480 бандитов, взято в плен 1014, явилось с повинной 1166 бандитов и 
уклоняющихся от призыва в Красную Армию. 

Захваченные во время операций документы украинско-немецких 
националистов, а также показания пленных и явившихся с повинной 
бандитов свидетельствуют о растерянности и панике в бандитской среде. 

Надрайонный комендант СБ “Мамай” заявил сотруднику Ровенского 
НКВД: “Все пропало. Людей нет. В обслуживаемых мною 5 районах имеется 
только один районный и один подрайонный комедант. Всякая связь между 
отдельными нашими организациями нарушена. В течение последних четырех 
месяцев я не получал никаких указаний от вышестоящих руководителей”. 

Явившийся с повинной в Винниковский РО НКВД Львовской области 
бандит Линда Михаил показал: “Большую панику среди бандеровцев 
вызвало возвращение советских войск с фронта на Родину. Ходят усиленные 
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слухи о том, что раз войска пошли домой, значит Англия и Америка воевать 
с СССР не будут, а фронтовики не простят бандеровцам их бандитских 
действий”. 

Некоторые пленные показывают: “У руководящего состава ОУН были 
последние надежды на Берлинскую конференцию трех государств, от 
которой ожидали решения о “самостийной” Украине. Теперь руководителям 
ОУН-овского подполья придется удирать за границу”. 

Ряд данных свидетельствует об изменении тактики руководства ОУН. 
Легализировавшийся крупный разведчик “Б” (Львовская область) 

заявил: “В настоящих условиях надо сохранить кадры, подготовить их к 
длительной борьбе в подполье, а верхи подполья должны связаться с 
английским правительством, добиваясь через последних влияния на СССР. 
Внутренние силы ОУН из подполья должны беспокоить советское 
правительство”. 

Связной “М”, бывающий в Прикарпатье, заявил: “Бучко вернулся из 
Англии в Рим, назначен кардиналом и возглавляет церковь на Востоке. 
Степан Бандера взял на себя борьбу на украинских землях, а Данило 
Скоропадский – политическое представительство за границей. Этим 
определяется новый курс ОУН. Явка с повинной – это одна из форм очистки 
оуновских организаций от слабых элементов и укрепления монолитности 
организации в новых условиях”. 

Характерно, что являющиеся в последние дни с повинной бандиты 
приходят без оружия и не в свои райцентры, а в другие, и даже в областные 
центры, заявляя о том, что они в бандах УПА не были, а только уклонялись 
от призыва в Красную Армию. 

В селе Полоняки Сокольницкого района Львовской области явились с 
повинной 7 человек из местной бандбоевки без оружия. Как выяснилось во 
время следствия, они явились по указанию райпровода ОУН, который ушел в 
подполье и прекратил активную борьбу. 

Учитывая состояние деморализации и растерянности в бандитской 
среде, органы НКВД и НКГБ, наряду с проведением боевых операций 
применяют и другие методы борьбы. 

Корецкий райотдел НКВД Ровенской области с целью 
скомпрометировать главаря бандбоевки “Голуба” послал ему письмо как 
агенту НКВД с заданием уничтожить оперирующую по-соседству боевку СБ 
“Жолудя”. Агент райотдела НКВД Чирский подбросил указанное письмо в 
хату господарчего банды, проживающего в селе Юзефовка, у которого часто 
бывают бандиты из банды “Жолудя”. Письмо было найдено сыном хозяина 
дома и передано “Жолудю”. “Жолудь” вызвал к себе хозяина дома – 
господарчего банды, долго его допрашивал, избил до потери сознания, а 
затем разоружил всю банду “Голуба”, а самого “Голуба” расстрелял перед 
строем как “сексота” НКВД. 

Тучинский РО НКВД этой же области направил письмо подрайонному 
коменданту СБ по кличке “Мазепа”, в котором последнему предложил 
выполнить еще, якобы, последнее задание, а затем немедленно явиться в 
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райотдел. Расчет удался. “Мазепа” был схвачен и повешен своими же 
бандитами. 

С каждым днем усиливается активность населения, его участие в 
борьбе с бандитизмом и общественно-политической жизни. 

С большим подъемом проходят митинги, посвященные встрече 
демобилизованных воинов Красной Армии. На митинге в селе Микитинцы 
Станиславского сельского района крестьянка Гринева сказала: “Дорогі наші 
синочки, спасибі вам за те, що ви розбили ворога-німця. Дуже прохаємо вас 
знищити в наших лісах і селах залишки вшивих бандитів”. 

Население сильно пораженного бандитами села Селижко 
Винниковского района Львовской области коллективно обратилось к 
районным организациям с просьбой, чтобы у них расквартировали войсковые 
части. Крестьяне заявили: “Мы их будем кормить, поить, будем на них 
стирать, только чтобы в селе было спокойно, чтобы скорее покончить с 
украинско-немецкими националистами, – этими злейшими врагами народа”. 

Являющиеся с повинной и захваченные в плен бандиты жалуются, что 
за последнее время население совершенно не оказывает им никакой 
поддержки, не дает продуктов, прячется и закрывает дома, когда бандиты 
появляются в селе. 

Явившиеся в Чортковское РО НКВД с повинной бандиты Ванчук и 
Гринкевич рассказали: “Когда бандгруппа приходит в село, то население 
отказывается давать продукты и умышленно поднимает панику, что в село 
едут войска НКВД. Имеется много случаев, когда крестьяне выдают 
бандитов, скрывающихся в схронах”. 

14 июля крестьяне села Янковцы Велико-Глубочского района 
Тернополькой области во время уборки сена обнаружили двух бандитов и 
пытались их задержать. Бандиты открыли огонь. Крестьянин Чумачек 
подкрался к одному из бандитов и завязал с ним борьбу. Прибывшие ему на 
помощь женщины убили бандита. 

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 4. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-
МВС, МДБ-КДБ (1943-1959). кн. 1, (1943-1945). – Київ-Торонто, 2002. – 
С. 450-452. 
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№ 243 
Протокол допиту Бойчук Ніни Петрівни 

 
29 серпня 1945 р. 

 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

 
г. Станислав, 29 августа 1945 года. 

 
Я, зам. нач. Надворнянского РО НКГБ ст. лейтенант СМОЛЯНСКИЙ 

сего числа допросил арестованную: 
БОЙЧУК Нина Петровна, 1926 г. рождения, уроженка местечка Делятин, 
Яремчанского р-на, Станиславской области, из крестьян-бедняков, б/п, 
украинка, гр-ка СССР, образование 8 кл., не судимая, не замужняя, член 
ОУН, находилась на нелегальном положении. 

ВОПРОС: Когда, кто и при каких обстоятельствах Вас завербовал в 
ОУН. 

ОТВЕТ: В Организацию украинских националистов я вовлечена в 
июне 1943 года при следующих обстоятельствах: Работая в дорожном отделе 
кассиром в селе Дора, Яремчанского р-на, ко мне на службу пришел 
начальник Яремчанского лесхоза, контора помещалась в селе Микуличин, 
фамилию его я не знала, имя Левко, 35 лет, из Львовской области родом, 
грамотный, последний вручил мне на 500 злотых листовок со штампом 
“2 года провозглашения самостоятельного украинского государства” и велел 
их между населением распространить, а собранные деньги ему возвратить. Я 
ему дала свое согласие, никакими подробностями не интересуясь. На этом я с 
Левко разошлась, получив листовки националистического содержания, я 
обратилась к своему родному брату, который являлся участником 
организации “украинских националистов”, об этом я знала из того, что 
видела у него националистическую литературу. Мне брат сказал, чтобы я их 
распространяла между населением в очень осторожной форме. Так я и 
сделала, будучи в церкви среди верующих продала все ОУНовские билеты и 
собранные деньги я отдала Левко. Позже я узнала, что Левко являлся 
проводником Надворнянского повита ОУН, оуновская кличка “ВОВК”. 

Примерно в сентябре м-це 1943 года мой брат, ОУНовская кличка 
“ПИСНЯ” сказал мне, чтобы я пошла в пустой дом в г. Делятин, где раньше 
жил еврей, что там меня кто-то ожидает. В 17.00 я оделась и пошла в тот дом, 
но там еще никто меня не ожидал, а через несколько минут пришла 
односельчанка АБРАМЮК Ольга, 1925 г. рождения, а затем ОСТАПЮК 
Анна, 1924 г. рождения, так же жительница г. Делятин. После этого туда же 
пришел мужчина, фамилия, имя отчества я его не знала, но его знали 
АБРАМЮК и ОСТАПЮК, позже я также узнала, что это был проводник 
областного провода ОУН – МОКРЫЙ Роман, отчества не знаю, 22 лет, 
ОУНовская кличка “БАЙДА”, последний у нас спросил, знаем ли мы 
10 заповедей ОУНовской присяги, отвечая что не знаем. “БАЙДА” начал 
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объяснять, что должна быть “самостийна Украина” и что мы должны 
состоять в организации “украинских националистов”, звенковой там же 
выделил АБРАМЮК Ольгу, которая нами должна руководить и снабжать 
ОУНовской литературой. На этом разговор с “БАЙДОЙ” был прерван и мы 
разошлись. 

В ноябре месяце 1943 года повитовый проводник “ВОВК” приехал ко 
мне на службу в Делятин, я уже в то время работала в повитовом союзе 
кооперативов, где опять вручил на 500 злотых билетов 2-х летней годовщины 
провозглашения “самостийной Украины”, которые я так же распространила 
среди верующих, будучи в церкви в м. Делятин и собранные деньги отдала 
“ВОВКУ”. 

В последних числах ноября 1943 года повитовый проводник “ВОВК” 
немцами арестован и за националистическую деятельность в г. Станиславе 
расстрелян. Его заместитель МАЛАНЮК Петр, отчества его не знаю, 22 лет, 
житель м. Делятин в январе месяце 1944 года, вручил мне втретье билеты 
ОУНовские для распространения среди населения на сумму 400 злотых, 
реализацию билетов я продолжала использовать церковный приход. 

В том же году в январе месяце меня немецкие власти подвергнули 
аресту, но я бежала при том легко была ранена в правую ногу выше колена. 
МАЛАНЮК так же бежал и пошел в дивизию “СС”. После этого скрывалась, 
а в марте 1944 года ночью на квартиру приехал мой брат “ПИСНЯ” вместе со 
своей боевкой и увез меня в село Черные Ославы, Яремчанского района, где 
я пробыла два дня, а затем вместе с ним переехала в с. Добротив, 
Ланчинского района, где познакомил с проводником Надворнянского 
повитового провода “ЛИС” и сказал, что я с ним все время буду работать, 
узнав “ЛИС”, что я машинистка, сказал, что при повитовом проводе я буду 
работать машинисткой и там же сказал мне, чтобы я избрала себе псевдоним. 

По приказанию “ЛИС” я избрала себе псевдоним “ОРЕЛЯ”, под 
которым и работала в повитовом проводе ОУН до моего задержания, т.е. до 
13 июля 1945 года. Таким образом я была вовлечена в организацию 
“украинских националистов”. 

ВОПРОС: Назовите руководящий состав Надвирнянского повитового 
провода ОУН. 

ОТВЕТ: В руководящий состав Надворнянского повитового провода 
ОУН входят следующие лица: 

1. Повитовый проводник – “ЛИС”, он же “ПРОМИНЬ” – ЧЕРЕВКО 
Дмитрий, отчество не знаю, 30 лет, уроженец с. Россильна, Солотвинского р-
на, Станиславской области, образование 7 кл. 

Его приметы: среднего роста и телосложения, блондин, лицо круглое, 
нос ровный, в своем поведении замкнут, политически малоразвит, как вояка 
слабый, большой трус, одет в китель из сукна стального цвета, брюки синие, 
сапоги хромовые с польским каблуком, головной убор мазепанка, вооружен 
автоматом марки “ППШ” с круглым диском и пистолетом системы “ВИС” 
(польский). 
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2. Зам. повитового проводника по организационным вопросам 
“ГАЛАЙДА” – последний псевдоним, и предыдущие “ДЫР” и “СЫЧ” – 
ЮРЧАК Владимир, отчества не знаю, 1922 г. рождения, урож. г. Тлумач, 
Станиславской области, образование 10 кл. 

Его приметы: высокого роста, среднего телосложения, брюнет, волосы 
курчавые, лицо круглое, 18/ІІІ-45 г. при чекистско-войсковой операции в 
с. Красна, Ланчинского района, убит, на его место не было никого. 

3. Зам. повитового проводника по СБ (служба беспеки11), он же 
руководитель “СБ” “СУРМАЧ”, он же “НАНАШКО”, фамилия, имя и 
отчества его не знаю, 30 лет, родом из г. Калуш, по профессии адвокат. 

Его приметы: среднего роста, комплекция полная, лысый, блондин, 
лицо круглое, в обращении очень культурный, веселый, воинственный, одет 
в форму немецкого офицера, хромовые сапоги, головной убор мазепанка, 
вооружен автоматом “ППШ” и пистолетом “ТТ”. 

4. Зам. повитового проводника по хозяйству (господарчий) “СИРКО”, 
фамилия, имя и отчества его не знаю, 27 лет, откуда уроженец так же не 
знаю. 

Его приметы: низкого роста, шатен, средней комплекции, лицо 
маленькое, круглое, разговорчивый, веселый. 

5. Бухгалтер повитового господарчего “ДНЕПРО” – ЯРЕМИН 
Василий, отчества его не знаю, 22 лет, уроженец с. Ланчин, Ланчинского р-
на, ранее работал зам. гл. бухгалтера Делятинского союза кооперативов, 
весной 1945 года убит пограничниками Ланчинского района. 

6. Зам. повитового проводника по пропаганде “СЕРГИЙ”, он же 
“РОЛАНД”, фамилия, имя и отчества его не знаю, украинец 30 лет, по 
профессии учитель, при немцах служил директором школы в с. Парище, 
Ланчинского района. 

Его приметы: высокого роста, худощавый, блондин, лицо длинное, 
болезненый, в марте месяце 1945 года от пропагандиста отстранен, как не 
справившийся с работой, другая работа ему не поручалась, где он в 
настоящее время не знаю. 

7. Зам. повитового проводника по военному делу – “БОГУН” – 
ГРИЧКА Степан, отчества его я не знаю, 35 лет, уроженец г. Надворная, по 
профессии столяр, образование 7 классов. 

Его приметы: низкого роста, средней комплекции, шатен, лицо 
круглое, разговорчивый, веселый по натуре. 

Семья “БОГУНА” в конце мая с.г. в составе жены, ребенка и матери 
жены умерли от тифа, на похороны в г. Надворную приходил сам “БОГУН”, 
из родственников в г. Надворная никто не остался. 

8. Зам. повитового проводника по женской сетке “СМЕРЕКА”, по 
фамилии ее я не знаю, по имени Ира, 22 лет, уроженка с. Федькив, по 
профессии учительница, в апреле месяце 1945 года в с. Крывец войсками 
была тяжело ранена, позже умерла. 

                                                 
11 Так у документі. 
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ВОПРОС: Какие функции и обязанности в подполье ОУН выполняли 
выше перечисленные лица. 

ОТВЕТ: Функции и обязанности выше перечисленных лиц в 
ОУНовском подполье заключались в следующем: 

1. Повитовый проводник “ПРОМИНЬ” возглавлял руководство всеми 
повитовыми референтурами и входящие в состав повитового провода 
районными проводами ОУН. 

2. Повитовый организатор “ГАЛАЙДА” являлся первым заместителем 
повитового проводника и всю работу референтур и подведомственных 
районных проводов ОУН, повитового провода ОУН, контролировал во всех 
направлениях. 

3. Повитовый руководитель “СБ” – “СУРМАЧ” несет службу 
безопасности по всей территории, входящей в состав Надворнянского 
повитового провода ОУН. Задачи СБ – следить, чтобы не было разложения 
среди участников ОУНовского подполья и участников УПА, а поэтому СБ 
имеет свою агентуру, как среди ОУНовского подполья, так и среди 
участников УПА. Кроме того СБ следит за теми, кто из руководства 
подполья, или же УПА подвергался аресту НКВД – НКГБ, а затем 
освобождался, преследуя цель выявления среди них агентуры НКВД – НКГБ. 

Мне лично “СУРМАЧ” говорил, что кто арестовывался НКВД или 
НКГБ из участников ОУН или УПА, а особенно из руководства, то при 
освобождении от них обязательно отбирается подписка о сотрудничестве. 

4. Повитовый господарчий – “СИРКО” руководит всей хозяйственной 
работой всех подведомственных ему господарчих районных проводов ОУН. 
На нем лежит полное обеспечение продуктами питания и обмундирования, 
как членов ОУН, а так же и участников УПА. Все снабжение идет за счет 
заготовки по селам. 

5. Повитовый пропагандист “РОЛАНД” возглавляет руководство всеми 
подчиненными ему пропагандистами районных проводов ОУН. Среди 
подполья ОУН и УПА ведет националистическую пропаганду, снабжает к/р 
националистической литературой, проводит всевозможные к/р 
националистические митинги и прочее. 

6. Повитовый войсковый – “БОГУН” проводит мобилизацию членов 
ОУН в УПА, снабжает УПА вооружением и боеприпасами, руководит 
войсковыми районных проводов ОУН. 

7. Повитовая руководительница по женской сетке – “СМЕРЕКА” 
проводила всю работу по оказанию помощи господарчему в сборе продуктов 
питания, руководила женской сеткой в районных проводах ОУН, занималась 
организацией санитарной службы – подготовка кадров и сбор медикаментов, 
организовывала лечение участников ОУН и УПА. 

ВОПРОС: Назовите количественный состав “СБ” Надворнянского 
повитового провода ОУН. 

ОТВЕТ: В “СБ” Надворнянского повитового провода ОУН входит до 
25 человек, из них я знаю: руководитель “СБ” “СУРМАЧ”, о котором я ранее 
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сообщала, следователь “СБ” – “ОРЕСТ” – фамилия, имя и отчество его я не 
знаю, урож. с. Зеленое, Надворнянского района, 23 лет, образов. среднее. 

Его приметы: высокого роста, блондин, худощавый, лицо длинное, 
средней комплекции, любит много говорить, веселый, интеллигентный 
человек, в левую ступню ранен мадьярами. 

Комендант “СБ” – “ЛЕВКО”, фамилия, имя и отчество его не знаю, 
25 лет, уроженец с. Пасечная, Надворнянского р-на. 

Его приметы: высокого роста, полной комплекции, шатен, веселый по 
натуре, раненный гестапо при побеге в ногу, но не помню в какую. При 
допросе в гестапо подвергался избиению в результате не имеет много зубов. 

Из рядовых участников боевки “СБ” мне известны: 
1. “РОМКО”, фамилия, имя и отчество его не знаю, 32 лет, уроженец 

села Красна Ланчинского района. 
Его приметы: среднего роста, худощавый, шатен, имеет ранение 

войсками, но куда – не помню. 
Больше из состава повитовой боевки “СБ” мне никто не известен. 
ВОПРОС: Расскажите о структурном построении Надворнянского 

повитового провода ОУН. 
ОТВЕТ: До апреля месяца 1945 года структурное построение 

Надворнянского повитового провода ОУН было: во главе повитового 
провода стоял повитовый проводник, кроме того, имелось в его подчинении 
6 повитовых референтур (отделов), а именно: 

1. Организационная референтура. 
2. СБ (служба беспеки) 
3. Хозяйственная (господарча)  
4. Пропаганда 
5. Войсковая 
6. Женская референтура 
В начале апреля сего года после возвращения повитового проводника 

из окружного совещания, которое состоялось в Черном лесу, структура 
повитового провода изменилась с упразднением трех референтур и 
названием самого провода, а именно: 

Повитовый провод переименован в Надворнянский надрайонный 
провод ОУН, упразднены организационная, войсковая и женская 
референтуры, начиная от краевого провода ОУН и кончая станицей ОУН. 

Причины переименования повитового провода в Надворнянский 
надрайонный провод ОУН мне не известны, упразднение референтур 
вызвано следующими обстоятельствами по каждой референтуре в 
отдельности, а именно: 

Организационная референтура упразднена потому, чтобы сам 
проводник больше вникал в дела подполья и лично сам всем интересовался. 
Войсковая референтура упразднена из тех соображений, что кадры для 
пополнения УПА были в недостаточном количестве, военной техники и 
боеприпасов нет, как ранее, т.е. когда еще был фронт, то мадьярские войска 
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УПА снабжали всем необходимым и вооружением, на автомашинах завозили 
в леса и организовывали целые склады. 

В настоящее время эти запасы исчерпались, и обеспечение 
вооружением возложено на УПА. 

Женская референтура упразднена, как не оправдавшая себя, быстро 
расконспирируется. 

ВОПРОС: Скажите место дислокации Надворнянского надрайонного 
провода ОУН. 

ОТВЕТ: Надворнянский надрайонный провод ОУН до 17 июля с.г. во 
главе надрайонного проводника “ПРОМИНЬ”, меня машинистки “ОРЕЛЯ” и 
личной охраны, состоявшей из 5 человек, находились в лесу возле села 
Крывец Солотвинского р-на. 17 июля с.г. “ПРОМИНЬ” ушел в Зеленский 
район ОУН с. Зелена, Надворнянского района, а я ушла в с. Майдан, где и 
была задержана. 

Где дислоцируется надрайон в настоящее время, я не знаю. Остальные 
референтуры определенного места нахождения не имеют. 

ВОПРОС: Расскажите, в лесу, где Вы там размещались. 
ОТВЕТ: В лесу мы размещались в бункере, оборудованном на 

18 человек. Приметы, где именно находится бункер, я сейчас не помню. 
ВОПРОС: Кто вошел в новый состав Надворнянского надрайонного 

провода ОУН. 
ОТВЕТ: В новый состав Надворнянского надрайонного провода ОУН 

вошли те же самые лица, т.е. надрайонным проводником “ПРОМИНЬ”, СБ – 
“СУРМАЧ”, господарчий – “СИРКО”, пропагандистом после снятия 
“РОЛАНДА” никто не назначен. 

ВОПРОС: Назовите личный состав охраны надрайонного проводника. 
ОТВЕТ: В состав личной охраны Надворнянского надрайонного 

провода ОУН входили следующие лица: 
1. “ОРЛЫК” – фамилия, имя и отчество не известно для меня, 22 лет, 

уроженец с. Россильна, Солотвинского р-на, из крестьян, малограмотный. 
Его приметы: высокого роста, полной комплекции, блондин, по натуре 

спокойный, одет в китель мадьярского сукна, брюки защитного цвета, 
простые, в пилотке, в черных туфлях, брюки носит до колена, вооружен 
пистолетом немецким и автоматом “ППШ”. 

2. “МЕДВЕДЬ” – фамилии не знаю, имя Мирон, 1926 г. рождения, 
родом из г. Бучач, образование 8 классов. 

Его приметы: высокого роста, полной комплекции, брюнет, лицо 
обыкновенное, сутуловатый, очень подвижный, разговорчивый. 

3. “БЕЛЫЙ”, фамилии не знаю, имя Николай, 1923 г. рождения, урож. 
с. Прислон, Солотвинского р-на, 12 июля при операции убит 
пограничниками. 

4. “ЗАПОРОЖЕЦ” – фамилии его не знаю, имя Василий, 1923 г. 
рождения, родом из с. Россильна, Солотвинского р-на, 15 июля с.г. задержан 
при чекистско-войсковой операции и направлен в г. Надворную. 
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5. “КУДЫЯР” – ЧЕРЕВКО Юрий, 25 лет (родной брат проводника 
“ПРОМИНЬ”) вместе задержан с “ЗАПОРОЖЦЕМ”. 

ВОПРОС: Какие районные проводы ОУН входят в состав 
Надворнянского надрайонного провода ОУН. 

ОТВЕТ: В состав Надворнянского надрайонного провода ОУН входят 
районные проводы ОУН, а именно: 

1. Солотвинский провод ОУН, районный,  
2. Цуцыловский районный провод ОУН, 
3. Делятинский районный провод ОУН, 
4. Зеленский районный провод ОУН, 
т.е. по административному делению в Солотвинский провод входят все 

села Солотвинского района, в Цуцыловский районный провод ОУН входят 
все села Ланчинского района, в Делятинский районный провод ОУН входят 
все села Яремчанского района и в Зеленский районный провод ОУН входят 
все села Надворнянского района совместно с городом Надворная. 

ВОПРОС: Место дислокации районных проводов ОУН. 
ОТВЕТ: Место дислокации районных проводов ОУН не зависит от их 

названия и постоянного места нахождения не имеет, однако они в 
большинстве случаев дислоцируются вблизи тех мест, которые имеют 
названия ОУНовские. 

ВОПРОС: Назовите руководящий состав районных проводов ОУН. 
ОТВЕТ: В руководящий состав районных проводов ОУН входят 

следующие лица: 
По Солотвинскому районному проводу ОУН проводником “ЧМИЛЬ” – 

фамилия, имя и отчества его не знаю, 27 лет, уроженец Солотвинского р-на, 
других данных о нем не знаю. 

Его приметы: высокого роста, худощавый, шатен, лицо длинное, одет в 
гражданский пиджак, брюки защитного цвета, бумажные, хромовые сапоги с 
польским каблуком, головной убор мазепанка, вооружен мадьярским 
пистолетом. 

Господарчим – “ЛУНА” – фамилии не знаю, имя Юлий, 25 лет, 
уроженец Солотвинского района, село не знаю. 

Его приметы: Высокого роста, худощавый, горбоносый, блондин, лицо 
длинное, глаза голубые, одет в гражданский черный пиджак, брюки 
бумажные цвета хаки, польского фасона желтые хромовые сапоги, вооружен 
немецким автоматом “М42”, мадьярским пистолетом. 

По Цуцыловскому районному проводу ОУН проводником – 
“ВАСИЛЬ”, фамилии не знаю, имя Василий, остальных данных о нем я не 
знаю, так как не видела. 

По Делятинскому районному проводу ОУН – проводник – 
“СЛАВНЫЙ”, других данных не знаю, так же не видела его. 
Пропагандистом – “НИС”, других данных по той же причине не знаю. 

По Зеленскому районному проводу ОУН – проводником “МОРОЗ” 
ЦАПЕЙ, имя и отчества не знаю, 37 лет, уроженец с. Зеленое, 
Надворнянского района. 
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Его приметы: среднего роста, средней упитанности, блондин, на одном 
глазу имеет бельмо, одет в гуцульскую одежду, вооружен мадьярским 
пистолетом. 

Больше из личного состава районных проводов ОУН я никого не знаю. 
ВОПРОС: Скажите, районные проводники ОУН имеют личную 

охрану? 
ОТВЕТ: Мне приходилось видеть, как “ЧМИЛЬ” при себе имел 2-х 

человек, но псевдо и фамилии я их не знаю, за других проводников не знаю. 
ВОПРОС: Что находится на вооружении в Надворнянском 

надрайонном и районных проводах ОУН. 
ОТВЕТ: Кроме личного оружия, о котором я сообщала, находящегося 

у каждого участника подполья, я ничего не знаю, и мне кажется, что складов 
с оружием не имеется. 

ВОПРОС: В связи с упразднением женской референтуры, кто будет 
организовать службу санитарии. 

ОТВЕТ: Вся служба санитарии переходит в ведение УПА. 
ВОПРОС: В связи с новой структурой ОУНовского подполья, что Вам 

известно о новых методах связи. 
ОТВЕТ: В связи с реорганизацией ОУНовского подполья пункты 

связи аннулированы. 
При УПА имеются спецкурьеры из числа участников УПА, а если 

нужно связаться проводнику ОУН с УПА, посылает в качестве спецкурьера 
из числа личной охраны. 

Другие новости о методах связи мне не известны.  
Почта на имя “ПРОМИНЬ” идет под номером Б-40. 
ВОПРОС: Какие проводы ОУН идет после районного провода ОУН, 

после реорганизации. 
ОТВЕТ: После реорганизации ОУНовского подполья после районных 

проводов ОУН остались те же проводы, т.е. надрайонный провод ОУН и 
станичный провод ОУН. 

После реорганизации ОУНовского подполья упразднены областные 
проводы ОУН и надрайонные провода ОУН входят в состав окружных 
проводов ОУН. 

Из окружных проводов ОУН я знаю: Станиславский, Коломийский, 
Калушский – все они подчинены краевому проводу ОУН. 

Надворнянский надрайонный провод ОУН входит в состав 
Станиславского окружного провода ОУН. 

Окружным проводником окружного провода ОУН является 
“ВСЕВОЛОД” – фамилия, имя и отчество я его не знаю, 22 лет, откуда родом 
тоже не знаю. 

Его приметы: высокого роста, черный, волосы курчавые, симпатичный, 
по характеру веселый. 

Окружным руководителем “СБ” – “ЯР” – фамилии его не знаю, 25 лет, 
откуда родом не знаю, низкого роста, худощавый, брюнет. 
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Окружным господарчим “РОС” – фамилии не знаю, 30 лет, откуда 
родом не знаю, среднего роста, шатен, полной упитаности. 

Руководитель по женской сетке была – “ЗВЕНИСЛАВА”, других 
данных не знаю, по имени Мария, 21 год, низкого роста, черная, полная. 

ВОПРОС: Назовите убитых участников ОУН и УПА. 
ОТВЕТ: Из убитых участников ОУН и УПА мне известны следующие: 
1. Зам. окружного “СБ” – “ПИСНЯ” (мой родной брат) – БОЙЧУК 

Василий Петрович, 1923 года рождения, уроженец г. Делятин, убит 14 марта 
1945 года в селе Белые Ославы. 

2. Повитовый организатор – “ГАЛАЙДА” – ЮРЧАК Владимир, 
22 лет, уроженец г. Тлумач, убит 18 марта 1945 года в с. Красна. 
Ланчинского района. 

3. Повитовая руководительница по женской сетке “СМЕРЕКА”, 
ранена в апреля месяце 1945 года в с. Кравец и умерла в селе Солотвино. 

4. Повитовый курьер женской сетки – “ТИРСА” – ОСТАПЮК Анна, 
1924 г. рождения, уроженка м. Делятин, убита в январе 1945 года в селе 
Красна, Ланчинского района. 

5. Сотенный – “ЧАЙКА” убит зимой в селе Ославы. 
6. Сотенный УПА “ДУКАЛКО”, убит в январе 1945 г. в Ланчинском 

районе. 
7.  Четовый – “НЕЧАЙ” убит 7 июля 1945 г. в Манявском лесу. 
8. Четовый – “КАМИНЬ” убит 12 июля 1945 г. в с. Майдан, 

Солотвинского района. 
9. “БЕЛЫЙ” – участник из личной охраны “ПРОМИНЯ”, убит 12 июля 

1945 года в селе Россильна. 
Больше убитых участников ОУН и УПА мне неизвестно. 
Протокол с моих слов записан правильно и мне прочитан, в чем и 

расписываюсь. 
Подпись Бойчук 

 
Допросил: ЗАМ. НАЧ. НАДВОРНЯНСКОГО РО НКГБ 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ – СМОЛЯНСКИЙ 

Верно:         (підпис) 
 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. – П-25. – Оп. 1. – Спр 22. – Арк. 31-39. 
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№ 244 
Інформаційний бюлетень організаційно-інструкторського відділу 
ЦК КП(б)У про дії формувань УПА і підпілля ОУН, спрямовані на 
зірвання державних хлібозаготівель у західних областях УРСР 

 
29 серпня 1945 р. 

№ 85                                                                                           
Совершенно секретно 
Тов. ХРУЩЕВУ Н. С. 

 
О фактах бандпроявлений, направленных на срыв 

государственных поставок хлеба в западных областях УССР 
 

Украинско-немецкие националисты в последнее время усилили 
вражескую деятельность, направленную на срыв государственных поставок 
хлеба крестьянами и колхозами западных областей УССР. 

В августе во Львовской, Станиславской, Тернопольской и 
Дрогобычской областях зарегистрированы факты уничтожения и поджогов 
скирд хлеба и складов с зерном, молотилок и тракторов. Увеличились случаи 
террористических актов против советских и партийных работников на селе. 

Особенно участились бандпроявления в Тернопольской области. 
Так, 4 августа в селе Шешевцы Борщевского района группа бандитов, 

одетая в красноармейскую форму, разбила два трактора, сожгла молотилку и 
уничтожила документы в сельском совете. 

14 августа в Скала-Подольском районе бандиты, ворвавшиеся в колхоз 
имени Сталина, сожгли восемь копен хлеба и молотилку. 

24 августа прокурор Бережанского района т. Саглицкий и заместитель 
директора Бережанской МТС по политчасти т. Опанасенко в селе Жуков 
были обстреляны восемью бандитами. От разрыва гранаты погиб прокурор 
т. Саглицкий. 

В этот день в селе Германивка Мельницеподольского района бандиты 
подожгли два склада, в которых находилось 1300 тонн зерна. 

28 августа в селе Шиманька Чортковского района бандиты сожгли 
молотилку, принадлежащую МТС. 

В Коршевском районе Станиславской области бандиты напали на 
оперативную группу райотдела НКВД, охранявшую посевы хлеба, 
принадлежавшие переселенцам-полякам, уехавшим в Польшу. 

В селе Турки Коломыйского района этой же области в ночь на 
21 августа бандиты заминировали молотилку. 

В этот же день в Городенковском районе националисты вывели из 
строя шесть молотилок. 

Во Львовской области в селе Мерничи Куликовского района бандиты 
убили председателя сельсовета т. Пись и сожгли скошенный хлеб, 
принадлежавший секретарю сельской комсомолькой организации 
т. Лидович. 
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30 августа в Новомилятинском районе этой же области четыре бандита 
совершили нападение на заместителя председателя райисполкома 
т. Проценко, приехавшего в село по организации хлебозаготовок. Бандиты 
сильно избили т. Проценко и предупредили его, что если он будет 
продолжать работу по хлебозаготовкам, то он и его семья будут уничтожены. 

Следует отметить, что партийные организации и органы НКВД и НКГБ 
не приняли достаточных мер к организации охраны хлеба и молотильных 
агрегатов. Расследование бандпроявлений и поиски бандитов проводятся 
недостаточно энергично. 

По всем приведенным выше фактам обкомы КП(б)У сообщают о том, 
что к местам происшествий были высланы оперативные группы работников 
НКВД. Однако поиски бандитов проходят, пока, безрезультатно. 

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 4. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-
МВС, МДБ-КДБ (1943-1959). кн. 1, (1943-1945). – Київ-Торонто, 2002. – 
С. 453-454. 

 
 

№ 245 
Витяг із наказу начальника УНКВС Станіславівської області № 584 по 

особовому складу 
 

31 серпня 1945 р. 
 

Начальник 1-го отделения ОББ УНКВД Станиславской области 
ст. лейтенант Яценко, находясь в оперативной командировке, проявил 
инициативу и оперативную находчивость в борьбе с бандитизмом. 

В результате умелых действий т. Яценко было задержано 27 и явилось 
с повинной 50 бандитов, вскрыто более 100 бункеров, ликвидирована боевка 
из 7 бандитов. Им лично задержан хозяйственный референт краевого провода 
ОУН, два станичных и вскрыт бандитский склад с продовольствием. 

За умелые оперативные действия т. Яценко объявить благодарность и 
денежное вознаграждение в сумме 1000 руб. 

 
Оригінал. Машинопис. 
Архів УМВСУІФО. Накази, директиви розпорядження УНКВС 
Станіславської області за 1945 р. Колекція документів. – Т. 3. – Спр. 7. – 
Арк. 265.  
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№ 246 
Інформація оунівського підпілля про радянський терор на Калущині й 
реагування на нього відділів ОУН і УПА, а також мирного населення в 

серпні 1945 р. 
 

Не раніше 31 серпня 1945 р. 
Калущина  

ЗВІТ 
за час від 1.VІІ. по 31.VІІ.1945. 
І. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРЕНУ 

І. Вороже середовище 
І. Стан, або зміни большевицької адміністрації. 

Калущина: в Калуші головою РВК назначено б. голову сільр. с. Гориня. 
Головою міськради м. Калуша назначено Оліянина, б. гол. сільр. 

с. Вістови. 
У Войнилові змінено начальника НКВД, секретаря РЗВ, секретаря РФВ 

та нач. райсв’язі. Звільнені зі своїх постів східняки. Вони одержали 
командіровку на схід. Войнилівського нач. райсв’язі (жінка, східнячка), 
засуджено за непереведення телефонічних ліній з райцентру до сільрад 
району. 

Долинщина: в Долині звільнено з поста нач. першої часті воєнкомату, 
ст. лейт. Лепка. Хто обійме його місце, поки що невідомо. 

В Верховині функції секретаря РПК виконує Руденко Атаназій, 
москаль. Перший секр. РПК, Петров, лежить в шпиталі, ранений на 
гошівському мості від большевицького стійкового, в часі переїзду з Болехова 
до Долини (непорозуміння). 

Жидачівщина: персональних змін в адміністрації не було. 
В зв’язку з виїздом поляків на захід залишилося багато необсаджених 

постів в урядах і установах. Большевики намагаються заповнити порожні 
місця українцями-галичанами, переважно здібними селянами. Цих нових 
українців подекуди вербують силою. 

 
Стан охорони райцентрів 

Калущина: охорона Калуша виносить зараз ок. 450 чол., в тому числі 
150 чол. військ НКВД та НКГБ, 21 міліціонерів, 5 стрибків, а решта охорони 
спецчасть. Кромі цього кватирує ок. 1500 фронтовиків зі своїм табором. 

Спецпункт в с. Кадовбне числить 40 чол. 
Охорона Перегінська виносить 394 чол., в тому числі військ НКВД – 

150, пограничники – 150, стрибки (послугачі воєнкомату) – 6, діючі 
стрибки – 68, стрибки при НКВД – 25. 

Спецпункт в Новиці числить – 40 чол., цей спецвідділ, що є під 
ком. кап. Лебедієва, дня 12.VІІ. перебрався до Яворівки. На його місце дня 
18.VІІ. прибув з Перегінська інший відділ в числі 30 чол. (15 рядовиків військ 
НКВД, 5 НКДБ та 10 стрибків). Цей відділ заарештував в селі 27 людей і в 
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ночі 19.VІІ. вибрався до Перегінська. На його місце прийшов новий відділ з 
Калуша в числі 50 людей, що є досі. 

Охорона Войнилова складається з 60 чол., хвилево кватирували тут теж 
переїжджі фронтовики. 

В р-ні діють 4 спецпункти: Збора – 30 чол., Мостища – 222, Довга 
Вой. – 50 та Долпотів – 40, цей стан постійно зміняється. 

В Сівці Войн. замешкали фронтовики з табором: 800 чол. і 500 коней. 
Вони будують міст на Дністрі на шляху Войнилів – Бурштин. З райцентру 
одержали припоручення слідити по селах за мужчинами та рухом 
бандерівців. 

Долинщина: в Долині є на сталому постою 250 чол. НКВД, 
16 міліціянтів та 25 стрільців. В зв’язку з переїздом 11-го і 17-го [числа] укр. 
фронтів в місті кватирує приблизно 900 фронтовиків. 

М. Рожнятів стало охороняє відділ НКВД – 150 чол., 50 стрибків та 
8 міліціонерів. Кватирують переїзжні фронтовики. 

У Вигоді є 300 чол. військ НКВД, 30 стрибків, 9 міліціонерів. 
Охорона Болехова складається з 500 чол. НКВД, 20 стрибків та 

12 міліціонерів, кватирують переїздні фронтовики. 
Спецпункти: Тростянець – 100 чол., Тур’я Вел. – 50, Надіїв – 40, 

Раків – 704, Гошів – 100, Тяпче – 100. 
В часі від 16.-28.VІІ. великими шляхами і всякими засобами льокомоції 

(залізниці, авта, підводи) переїжджали в напрямку Стрий і Вишків на Калуш 
різні формації військових частин. Переїжджала велика кількість 
моторизованих частин. 

 
Долинщина: епідемія тифу зменшується. 
УЧК працює безпланово. 
Жидачівщина: санітарний стан задовільний. Прояви захворювання 

епідемічними недугами вагаються від 3-5 %. Такі тифозні вогнища: як 
Лисків, Потік, Дубравка, Ляховичі Под., Корчівка та Демня ліквідовано 
ізоляторами. 

 
7. Господарський стан. 

Калущина: в цілому терені розпочато жнива. Час переднівку (з кінцем 
червня і початком липня), був дуже прикрий, особливо в Перегінщині. 
Заходами організації місцеве населення одержало допомогу 264 сотн12. 
збіжжя. 

ВСО (Відділ Суспільної Опіки) при УЧК стало забезпечує 27 родин 
підпільників. Крім цього дано одноразові допомоги 97 родинам стрільців 
УПА, 385 убогим, 21 потерпілим через дії УПА, 10 потерпілим внаслідок 
ворожих дій, 10 дітям – сиротам та 16 інвалідам. 

Долинщина: харчова справа у гірських селах покращала. Прийшла 
свіжа ярина. Населення дістало від організації дещо збіжжя і худоби. 

                                                 
12 Центнерів. 
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Відчувається брак товщів. З кінцем місяця населення запопадливо 
забирається до жнив. 

Жидачівщина: заможність українського селянина на цілому терені 
неоднакова. В смузі підлісних сіл Журавенщини не вистачає селянинові 
харчів до нового хліба. Відчувається брак молочних корів та тяглової сили. 
Цьогорічний урожай у порівнянні з попереднім – слабий. Відчувається 
великий брак господарського реманенту та робочої людської сили, в наслідок 
великого відпливу мужчин до ЧА. Збір урожаю зпізнений з причин 
кліматичних. Вимір збіжжєвих поставок большевицькою адміністрацією 
поміркований, але якщо додати до цього добровільно – примусові драчки на 
ЧА, то у відношенні до цьогорічного врожаю та минулорічних драчок – дуже 
великий. 

 
8. Акції УПА. 

Калущина: 
5.VІІ. 26 большевиків наскочило на с. Петранку, а опісля на Угринів 

Середний. Тут долучило до них ще 40 большевиків. Вони разом відійшли до 
Грабівки. Перед вечором переходили до Завою, де на шляху чота УПА 
розташувалась засідкою. Большевики проходили приблизно 300 м від 
засідки. Чота сипнула вогнем, але ворог заляг і почав відстрілюватися. Чота 
відступила без втрат. Ворог пройшов дальше.  

9.VІІ. відділ большевиків наскочив на Бережницю. В одній стодолі 
стрінув двох стрільців і сипнув по них вогнем. Стрільці почали 
відстрілюватися з ППШ і пістолів. Ворог не був зорієнтований про сили в 
стодоли. Большевики втратили 3 вбитими, по іншій стороні один ранений в 
руку. Від вогню згоріло 3 хати, 2 стайні і 2 стодоли. 

20.VІІ. в горах на дорозі Ясень – Кам’янець чота із засідки розбила авто 
большевиків. Тяжко поранено 2 східнячки та 4 енкаведистів (їх привезено до 
Перегінська). За рештою загинув слід. Всіх їхало 16. 

21.VІІ. під час большевицького наскоку на Петранку, один большевик 
застав у хаті 2 наших боєвиків, що не мали при собі зброї. Коли большевик 
спрямував на одного з них зброю, другий кинувся на большевика, відібрав 
від нього десятизарядку і вистрілив. Поранений большевик втік. 

24.VІІ. большевики під час облави в Хотіні застали в стодолі двох 
хлопців. Один із них, щоб не попасти живим в руки большевиків, 
відстрілюючися почав утікати, поранений большевиками розірвав себе 
гранатою. Другий неорганізований здався в руки живим. 

24.VІІ. малий відділ УПА зловив журавенського енкаведиста. 
25.VІІ. в с. Хотіні перед вечором двох стрільців стрінулося з відділом 

большевиків. Вив’язалася стрілянина. У висліді один важко ранений, а по 
стороні большевиків 1 вбитий, а один важко ранений. Оба стрільці 
відступили.  

25.VІІ. чота УПА зайшла до Войнилова, знищила МТС, а перейшовши 
до Сільця спалили хати двох стрибків. 
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26.VІІ. самооборонний відділ знищив у Кудлатівці 2 енкаведистів, 
1 ранено, вбито 2 більшовицькі коні. Наших втрат не було. 

28.VІІ. чота УПА знищила к. Сливок льокомотиву вузькоторівки, що 
возила дерево до тартака в Брошневі. При цьому вбито 9 большевиків, 
7 поранено. 

22.VІІ. бойова група зустріла на вулицях Перегінська 2 большевиків. 
27.VІІ. бойова група обстріляла кулеметним вогнем будинки НКВД і 

інших установ в Перегінську. Цілу ніч в райцентрі тривав алярм (до рана вже 
повставляли вікна). 

30.VІІ. бойова група стрінулася в Льдзянецькому лісі з групою 
большевиків. Вив’язався бій. Впав один большевик (пограничник), 
3 поранено. Большевики розбіглися. По нашій стороні втрат не було. Здобуто 
зброю.  

30.VІІ. большевики, їдучи автом до Завою, стрінули і обстріляли нашу 
бойову групу. Група відступила в ліс і відкрила вогонь по авті. Большевики 
втекли. Мали вбитих і поранених. 

Долинщина: бойових акцій не було. 
Жидачівщина: один бойовий відділ зробив невдалу засідку на ворожий 

відділ райцентру. По нашій стороні втрат не було. 
 

9. Акції КВС13 
Калущина і Долинщина: кущеві самооборонні відділи не діють. 
Жидачівщина: поза сутичкою КСВ під ком. бл. п. Богдана з метою 

відбити арештованих, не зареєстровано жодних бойових дій. КСВ 
занималися будовою сховищ, вели охорону транспортів і в тому часі зводили 
не значні сутички з ворогом. 

 
10. Наші втрати. 

Калущина: 
 арештовано забрано 

облавою
вбито ранено пішло з 

повинною
вивіз 
родин 

ліквідовано 
господарств

Калущина 15 67 12 5 556 11 16 
Долинщина 230 – 13 9 – 6 15 
Жидачівщина 18 – 8 – 52 – – 

 
ІІІ. Співпраця з поневоленими народами 

Осяги на цему відтинку незначні. Поляки, особливо на відтинку 
Жидачівщини останньо підкреслюють свою позитивну поставу до спільної 
боротьби проти большевиків. Ця постава одначе обумовлена у них 
політичною асекурацією себе, як національної меншини на цих теренах. 
Активної співпраці з їх сторони не було. 

 
 
 

                                                 
13 КСВ чи КВС – кущові самооборонні відділи чи кущові відділи самооборони. 
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ІV. Середовище національних меншостей 
Поляки  
Калущина, Долинщина: поляки сконцентровані в райцентрах і 

промислових осередках. У звітному часі масово виїжджали на захід. 
Залишилася дуже мала кількість. 

Жидачівщина: в цілому терені є польські кольонії. Цього питання за 
німецької окупації не розв’язано. Колоніяльні острови слідуючі: Лукавець-
540 госп., ок. 6000 мешканців, Млинська 30 госп., ок. 150 мешк., крім цього 
ок. 40 родин мішаних, з тяготінням в сторону поляків, Руда-Кохавина – 
ок. 180 госп., 500 мешк., Цуцилівці ок. 40 госп., 160 мешк., Журавків – 
7 польських родин. Кольоністи займаються управою рілі, з Руди творять 
50 % робітників фабрики паперу. 

Поляки по райцентрах працюють частично при адміністрації. Явних 
вислужників ворога, що діяли б на шкоду українського населення, не 
запримічується. 

В ділянці шкільництва, свободи релігії та культурного життя 
обдаровані большевиками повною свободою. 

В ділянці господарській заживають повної толеранції ворога. Поставок 
не [...]14 

 
Оригінал. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 41-43. 
 

 
№ 247 

Інформаційний бюлетень організаційно-інструкторського відділу ЦК 
КП(б)У про характер дій формувань УПА і підпілля ОУН та хід 

боротьби з ними в західних областях УРСР 
у серпні – на початку вересня 1945 р. 

 
12 вересня 1945 р. 

№ 94 
Совершенно секретно 
Тов. ХРУЩЕВУ Н. С. 

 
О характере бандпроявлений в западных областях УССР в августе и первой 

неделе сентября 1945 года 
 

По данным обкомов КП(б)У западных областей Украины в августе с. г. 
было 79 бандпроявлений. В том числе: в Волынской области – 24 
бандпроявления, во Львовской – 16, в Ровенской – 13, Станиславской – 13, 
Тернопольской – 12 и в Дрогобычской – одно. 

Бандпроявления, главным образом, направлены на срыв хлебопоставок 
(уничтожались сельскохозяйственные машины, поджигались посевы, 

                                                 
14 У документі відсутнє закінчення. 
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скирды, зернохранилища), а также совершались террористические акты 
против партийных, советских, военных работников и местных активистов. 

В Волынской области в августе были убиты 9 партийных и советских 
работников, два председателя сельских советов и 28 местных жителей. 

В результате чекистско-войсковых операций в семи западных областях 
в августе было убито 1900 бандитов, взято в плен 3552, явилось с повинной – 
1133, а также задержано и явилось с повинной 2985 дезертиров и лиц, 
уклонявшихся от призыва в Красную Армию. 

Следует отметить, что за первые семь дней сентября с. г. 
бандпроявления усилились. С 1 по 8 сентября в шести западных областях 
было 21 бандпроявление, в том числе: во Львовской – 7, в Станиславской – 4, 
Тернопольской – 4, Волынской – 3, Ровенской – 2, Дрогобычской – 1. 

Из 21 бандпроявления 7 направлены на срыв хлебопоставок. 
Так, 1 сентября в селе Торское Залещицкого района Тернопольской 

области бандиты увели в лес уполномоченного по хлебозаготовкам –
зам[естителя] директора Залещицкой МТС по политчасти тов. Петренко. 
Судьба его неизвестна. 

4 сентября в этом же селе бандиты разбили два трактора и молотилку. 
2 сентября в селе Зашков Городокского района Львовской области 

были обстреляны бандитами уполномоченные района по хлебозаготовкам. 
Жертв не было. 

В этот день возле села Санжары Обертинского района Станиславской 
области бандиты перехватили обоз с зерном, направлявшийся на пункт 
“Заготзерно”. Забрав все 25 центнеров хлеба, бандиты отпустили возчиков 
вместе с подводами домой. 

4 сентября в селе Сморжев Лопатинского района Львовской области 
бандиты увели в лес председателя сельсовета т. Кучинского и, продержав его 
до вечера, отпустили, предупредив, что если он будет продолжать заниматься 
организацией хлебопоставок, то его повесят. 

В ночь на 5 сентября бандиты обстреляли зажигательными пулями 
скирду хлеба, принадлежащую крестьянам села Завильне Рогатинского 
района Станиславской области. Пожаром уничтожена молотилка 
Рогатинской МТС и 15 копен хлеба. 

6 сентября в колхозе села Гринковцы Пробежнянского района 
Тернопольской области бандиты подожгли скирду соломы. В результате 
распространившегося пожара сгорела молотилка и нескошенная пшеница на 
площади 16 га. 

Если в августе банды действовали преимущественно из засад, то в 
сентябре участились открытые нападения на села. 

Так, 1 сентября банда совершила нападение на село Жалеево 
Золочевского района Львовской области. В селе находился гарнизон в 
составе 16 бойцов. 

В этот день на село Клинки Ракитновского района Ровенской области 
напали три бандгруппы: “Серомаза”, “Павленко” и “Велеса” в составе 
200 бандитов. В завязавшемся бою убиты участковый уполномоченный 
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райотдела НКВД, 8 бойцов из группы самоохраны, а 20 бойцов были уведены 
бандитами в лес. 

2 сентября бандбоевка “Донбасс” ворвалась в село Липсуки 
Владимирецкого района Ровенской области и обезоружила 12 бойцов 
самоохраны. 

4 сентября бандбоевка в составе 10 бандитов в селе Кобылье 
Збаражского района Тернопольской области зверски убила четырех крестьян-
активистов. 

В результате наших ответных операций за первую неделю сентября 
убито 525 и взято в плен 613 бандитов. Наши потери за это время – 
17 военнослужащих и 10 партийных и советских работников. 

Из крупных чекистско-войсковых операций характерны следующие: 
В Боринском районе Дрогобычской области долгое время оперировала 

хорошо вооруженная банда “Евгения” в количестве 57 бандитов. Ликвидация 
этой банды была поручена заместителю начальника райотдела НКВД 
тов. Рыбченко. Оперативная группа, возглавляемая тов. Рыбченко, на 
протяжении двух недель беспрерывно преследовала банду “Евгения”. В 
завязавшемся бою было убито 10, взято в плен 34 бандита и явилось с 
повинной 11 бандитов. 

В сентябре в Дрогобычской области в результате настойчивого 
преследования были полностью уничтожены четыре банды: “Богдана”, 
“Крука”, “Медведя” и “Дуба”. 

Во Львовской области ежедневно проводится от 5 до 10 боевых 
операций и засад в различных районах. По сообщению обкома КП(б)У эти 
операции, как правило, заканчиваются ликвидацией отдельных бандгрупп. 

На территории Рава-Русского района долгое время оперировала 
разрозненная бандгруппа из банды “Железняка”. Основная часть этой банды 
находилась на территории Польши. По агентурным данным стало известно, 
что эта разрозненная группа, обессиленная в столкновениях с опергруппами 
НКВД, запросила помощь у “Железняка”. 2 сентября вся банда “Железняка” 
пыталась перейти советско-польскую границу, но была встречена огнем 
пограничных частей Рава-Русского района. Рава-Русский погранотряд 
связался по радио с погранотрядами в Магеровском и Яворовском районах, 
где были выставлены заслоны. Банда “Железняка”, преследуемая и 
окруженная пограничниками, была полностью уничтожена. Убито 58 и 
захвачено в плен 4 бандита. Среди трупов был опознан “Железняк”. Бандиты 
вели бой до полного израсходования боеприпасов. Захвачены трофеи: 
34 винтовки, 2 станковых и 5 ручных пулеметов, 2 гранатомета. 

С нашей стороны потери: убито 3 красноармейца и 4 бойца ранены. 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 4. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-
МВС, МДБ-КДБ (1943-1959). кн. 1, (1943-1945). – Київ-Торонто, 2002. – 
С. 460-462. 
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№ 248 
Інформаційний бюлетень організаційно-інструкторського відділу ЦК 
КП(б)У про посилення бойової діяльності формувань УПА на території 

західних областей України 
 

14 вересня 1945 р. 
№ 96                                                                 

Совершенно секретно 
Тов. ХРУЩЕВУ Н. С. 

 
Об усилении подрывной деятельности украинско-немецких националистов 

 
Если в первой декаде сентября с. г. в семи западных областях обкомами 

КП(б)У было зарегистрировано 30 бандпроявлений, то только с 10 по 
14 сентября, т. е. за четыре дня, зарегистрировано уже 21 бандпроявление.  

Из них: во Львовской, Волынской и Станиславской областях – по 
одному бандпроявлению, в Ровенской – 4, в Дрогобычской – 4 (здесь в 
августе и первой декаде сентября было всего два бандпроявления) и в 
Тернопольской области – 9. 

Из 21 бандпроявления 17 – это нападения на группы самоохраны в 
селах, а также уничтожение сельскохозяйственного инвентаря. 

Так, 10 сентября возле села Буты Ракитновского района Ровенской 
области бандиты напали из засады на проходившую по дороге группу бойцов 
и совпартактива. В результате боевого столкновения убиты три бойца из 
группы самоохраны и уполномоченный райкома КП(б)У по хлебозаготовкам 
тов. Силенко. Бандиты скрылись, захватив ручной пулемет и две винтовки. 

В тот же день в совхозе Михальце Чернелицкого района Станиславской 
области бандиты сожгли три скирды хлеба и здание совхоза. 

Также было сожжено в этот день около 500 тонн сена, заготовленного 
воинской частью в селе Сохи Клесовского района Ровенской области. 

В ночь на 11 сентября в селе Русилово Золотопотокского района 
Тернопольской области банда в количестве 10 человек сорвала все лозунги и 
плакаты в помещении сельсовета. Уходя, бандиты оставили на здании 
сельсовета надпись: “Селяни! Хліба не здавайте, бо буде голод”. Эта же 
банда сожгла молотилку на току между селами Русилово и Зубренцы. 

В районном центре Клесово Ровенской области в ночь на 12 сентября 
банда неустановленной численности ворвалась в помещение группы 
самоохраны. Бандиты застрелили участкового уполномоченного райотдела 
НКВД тов. Фатеева и ранили двух бойцов. Забрав 17 винтовок и телефонный 
аппарат, бандиты скрылись. 

В ту же ночь банда численностью около 30 бандитов напала на группу 
самоохраны в селе Товсте Гримайловского района Тернопольской области. 
Обезоружив четырех бойцов из группы самоохраны, бандиты увели в лес 
участкового уполномоченного райотдела НКВД тов. Баликаева. Судьба его 
неизвестна. 
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13 сентября в селе Мшанец Будановского района этой же области 
бандиты обезоружили группу самоохраны, сожгли молотилку, 
принадлежащую совхозу, и увели с собой участкового уполномоченного 
райотдела НКВД тов. Колоса. 

В этот день в соседнем селе Могильницы бандиты убили 
уполномоченного обкома КП(б)У по хлебозаготовкам тов. Педченко – 
директора Тернопольского треста столовых и ресторанов. 

В ночь на 12 сентября банда неустановленной численности совершила 
нападение на железнодорожные станции Речице, Олеховцы и Гае-Выжня 
(первые станции от Дрогобыча по Львовской ж[елезной] д[ороге]). Бандиты 
уничтожили телефонную связь на линиях, а также сняли и разбили 
телеграфно-телефонную аппаратуру на этих же трех станциях. 

Секретарь Дрогобычского обкома КП(б)У тов. Олексенко объясняет 
рост бандпроявлений в сентябре тем, что с территории области ушел полк 
внутренних войск НКВД, а оставшийся батальон не в состоянии обеспечить 
успешную борьбу с бандами. Командиры дислоцирующихся в области 
армейских частей получили приказ провести инспекторский смотр своих 
подразделений и поэтому не участвуют в борьбе с бандитизмом. 

Дрогобычский обком КП(б)У просит увеличить военные силы в 
области за счет войск НКВД. 

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 4. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-
МВС, МДБ-КДБ (1943-1959). кн. 1, (1943-1945). – Київ-Торонто, 2002. – 
С. 463-464. 

 
 

№ 249 
Із звіту секретаря Станіславівського обкому КП(б)У голові Раднаркому 
УРСР про боротьбу з українським національним підпіллям в області за 

серпень 1945 р. 
 

17 вересня 1945 р. 
 

Председателю Совета Народных Комиссаров УССР 
Товарищу Н.С. Хрущеву 

 
Отчет о ликвидации бандформирований и ОУНовского подполья в августе 

месяце 1945 года на территории Станиславской области. 
 
В течении марта-апреля 1945 года на территории Бурштынского района 

было совершено ряд бандитских налетов на сельсоветы и граждан, лояльно 
настроенных к Советской власти, а 26 марта 1945 года в селе 
Подмихайловцы Букачевского района из засады был убит старший сержант 
ВВ НКВД, ранены: офицер Красной Армии и два бойца. 
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7-го апреля с. г. в с. Колокольники Букачевского района, при 
нападении на опергруппу, были убиты старший следователь ОББ УНКВД – 
Моисеев, два красноармейца и три бойца истребительного батальона, тяжело 
ранены – представитель НКВД УССР – майор Пастельняк, 
оперуполномоченные РО НКВД Комиссаров и Аверьяьнов, 
6 красноармейцев и боец истребительного батальона. 

Придавая исключительное значение делу ликвидации банды “Коса”, 
нами, в результате проведения агентурно-следственных мероприятий, были 
установлены: район действия, вооружение, численный состав и преступная 
деятельность банды “Коса”. 

25 августа с. г. агент по псевдониму “Булава” донес, что “Кос” с 
группой бандитов укрывается в селе Подмихайловцы. 

Реализуя агентурные данные, 26 августа оперсоставом ОББ УНКВД, 
силами подразделения 25-й бригады была организована операция в селе 
Подмихайловцы по проверке мест вероятного укрывания бандитов. 

В ходе операции в одном из сараев был обнаружен хорошо 
замаскированный схрон. При вскрытии схрона бандиты оказали вооруженное 
сопротивление. На неоднократные предложения бандитам сдаться, 
последние категорически отказались. После предупреждения опервойсковой 
группой был подожжен сарай. По окончании пожара из бункера было 
извлечено 5 трупов, 4 автомата и 4 пистолета. 

Жителями села Подмихайловцы, а также ранее арестованными 
бандитами из банды “Коса” были опознаны: главарь банды Зобков Владимир 
Дмитриевич по кличке “Кос”, комендант военно-полевой жандармерии 
банды Полевой Степан Николаевич, господарчий Рогатинского 
надрайонного провода ОУН по кличке “Явч”. 

К числу характерных операций по ликвидации антисоветского 
подполья относится ликвидация женской оуновской организации села 
Сокирче, Обертынского района. 

Располагая данными о наличии в селе Сокирче станичной женской 
организации ОУН, оперативной группой РО НКВД Обертынского района и 
подразделением 19 бригады ВВ НКВД 6-го августа 1945 года была проведена 
операция по ее ликвидации, в ходе которой задержано 10 человек ОУН во 
главе со станичной Павлюк Марией, под псевдонимом “Береза”, она же 
“Ласточка”. В числе задержанных – кущевая женской сети Фелакова Мария, 
господарчая Скрипник Анна, под псевдонимом “Роза”, курьер Беген Анна, 
под псевдонимом “Степовая”, остальные задержанные являются рядовыми 
членами ОУН. По учетным данным эта организация ликвидирована 
полностью. 

По данным агентуры было установлено место укрытия хозяйственного 
ревизора краевого провода ОУН в селе Клешувка Рогатинского района. 

На основании данных, 23 августа в районе вероятного нахождения 
хозяйственного референта, опергруппой УНКВД, совместно с 
подразделением 25-й бригады ВВ НКВД, была проведена операция. В 
результате боестолкновения убито 3 бандита из состава куста самообороны 
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совместно с руководителем – Покрышка Иваном Даниловичем и задержан 
хозяйственный ревизор краевого провода ОУН Мороз Василий Михайлович 
по кличке “Губенко”. 
 
Секретарь Станиславского обкома КП(б)У                                            М. Слонь 
 
Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади. Книга 2 
(Підготували Я. Лялька, Р. Коритко, М. Онишкевич та ін.) Автор 
передмови Я. Лялька. – Львів: Галицька видавнича спілка, 1997. – 
С. 230-231. 
 
 

№ 250 
Листівка-звернення ОУН до польського населення Західної України 

(радянська версія) 
 

19 вересня 1945 р. 
 

Перевод с украинского 
Перевод № 10 

(Номеровано нами) 
 

Воля человеку! Свобода народам! Смерть тирании! 
Поляки! 

Сегодня вывозят нас, а завтра Вас... Наша судьба одинакова. Только 
Вас еще пробуют обманывать польскими мундирами, знаменами, выборами, 
наградами и хорошими, но фальшивыми словами о демократической 
Польше. Однако решает о всем не польский народ, а Сталин и его клика. 

Не верьте им! Не верьте этим обманчивым тиранам! Нас также сначала 
дурили Украинским Советским Государством, своим президентом, армией, 
правительством, самостийным управлением и т. п. А потом, как взяли в свои 
руки, – все уничтожили. Арестовали и расстреляли даже тех рисованных 
президентов и премьеров, министров-комиссаров, как сегодняшние Осубки и 
Беруты, а когда то наши Коцюбинские, Скрипники и другие... Осталось 
старое рабство, старая известная нам и Вам русская тюрьма народов, темная 
азиатская тирания. То что вчера делали с нами – сегодня делают с Вами, а то 
что сейчас происходит с нами – завтра ожидает Вас! 

Поляки, наша судьба одинакова и наш путь к свободе тот же самый. 
Встретимся скоро снова, или вместе в Сибири – или вместе в новом 
свободном мире на развалинах Московской тюрьмы народов. Это зависит в 
большей мере от нашего отношения и от нашей борьбы. Поднимайтесь к 
общей освободительной борьбе за общие, большие свободные идеалы 
народной и личной человеческой свободы! 

Да здравствует общий освободительный фронт всех порабощенных 
народов! Прочь московскую тюрьму народов! 
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Прочь московско-большевистский красный фашизм! Смерть тиранам и 
тирании! Да здравствует свободная самостоятельная Украина! Да 
здравствует свободная самостоятельная Польша! 

Да здравствует свобода, равенство, братство и социальная 
справедливость всех народов, всех людей! 
 
Переводил переводчик                                                                         Набока 
 
19.9.45 года 
Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади. Книга 2 
(Підготували Я. Лялька, Р. Коритко, М. Онишкевич та ін.) Автор 
передмови Я. Лялька. – Львів: Галицька видавнича спілка, 1997. – 
С. 231-232.   
 
 

№ 251 
Копія звіту з пропагандиської роботи в Калуському районі, вилученого в 

районного політреферента ОУН “Тараса” (“Каменяра”) 
 

Не раніше 25 вересня 1945 р. 
 

Звіт 
з пропагандиської роботи в першому районі за час від 13.09 до 25.09 

І. Теренова обстановка 
Большовики стало кватирують в станицях: Яворівка, Вістова, 

Підмихайля, Підгірки, Добрівляни, Кадовбня, Кропивник, Голинь, Брошнів. 
В інших селах большовики роблять по ночах засідки і наскоки та щодня в 
силі кількох чоловік наїздять до всіх сіл для збирання контингенту. Через цей 
сильний рух большевиків тяжко терен в цілості охопити нашою 
пропагандиською роботою. Головно небезпечно проводити сходини масові 
чи куткові. 

ІІ. Наша пропаганда 
В першому кущі наша пропаганда не діяла протягом звітного часу з 

причини неналаднаного пропагандивного апарату.  
В цілому районі проведено сходини з масами в таких станицях: 

Тужилів, Сівка, Кропивник, Угарсталь, Мислів, Рип’янка. На сходинах 
обговорено такі справи: 

а) про міжнародне положення, в якому головно підчеркано 
наростаючий конфлікт між большевиками та союзниками; 

б) про орієнтацію на власні сили та сили наших союзників – поневолені 
народи. Про силу і боєву здатність УПА, при чому розказано про бої, які в 
останньому часі відбулися між нашими відділами і большевиками, а також 
про боротьбу наших відділів на чужих теренах (в Польщі). Говорено також 
про заінтересування, яке збуджує наша визвольна боротьба у світі (Канада, 
США). 
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в) піддержка мас на дусі та заклик до видержання; 
г) актуальні справи. Тут обговорено, яке має бути наше ставлення до 

большевицьких заряджень; говорено про здачу нашого контингенту та інших 
збірок. Обговорено справу переходу на православ’я. Завершено також 
шкільні справи; закликувано родичів до масового посилання дітей до школи 
та поучено, щоб заборонили своїм дітям вписуватися в большевицькі 
організації комсомол та піонери. 

В станицях Голинь і Мислів проведено сходини з молоддю, яка 
вернулася з Німеччини. В гуртівці з ними пояснено їм нашу боротьбу та 
остережено перед большевиками, які користаючи з їх тимчасової 
несвідомості намагаються втягнути їх в сітку своїх провокаторів. Молодь 
виказує дуже слабе ознайомлення з нашою боротьбою, але ставиться до неї з 
великою повагою та прихильністю. 

В станиці Рип’янка проведено сходини з дівчатами, які з невідомих 
причин почали занедбувати нашу роботу. Закликувано їх до видержання та 
посилення активності в роботі. 

Проведено гутірку з учителями трьох станиць. Подано вказівки 
відносно навчання та виховання молоді та заборонено їм втягати молодь в 
комсомол та піонери. 

В звітному часі одержано літературу “Шлях до перемоги” та летючки 
до Червоної Армії. Літературу та летючки розіслано на терени. Літератури 
замало. Не вистачає навіть по одному примірнику на кожну станицю і через 
те маси замало з нашою літературою зазнайомлені. 

Наша література робить дуже велике враження на східняків. Говорять, 
що вражає їх правдивість, з якою у нашій літературі висвітлюється 
брехливість більшовицької пропаганди. Східняки радять, щоби не давати для 
червоноармійців коротких, убогих змістом летючок, які не висвітлюють 
нашої визвольно-революційної боротьби, а тільки закликають до громлення 
Сталіна та НКВС. Треба давати летючки обширні, які усвідомлювали б 
несвідомі і збаламучені маси червоноармійців. Східняки зраджуються цим, 
що наші органи безпеки ліквідують деяких невинних на їх думку людей. 
Одна східнячка зауважує, що добре було б подавати до відома громадян, за 
які провини дану людину зліквідовано. 

ІІІ. Ворожа пропаганда 
Большевицька пропаганда в останніх часах дуже слаба. Мітингів вже 

не роблять. Жодних відозв, ані звернень більше не видають. Головний натиск 
кладуть на здачу контингенту. Населення дуже вороже ставиться до 
большевиків. 

IV. Політвиховна робота 
В другому кущі проведено вишкіл кущового активу. Присутні 5 чол. 

Пророблено: 
а) декларація проводу ОУН; 
б) большевицький імперіалізм у світлі закордонної політики; 
в) СССР – імперіалістична держава; 
г) постанови ІІІ ВЗ ОУН; 
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д) з історії України “Київська держава” (до кінця). 
Вишкіл тривав два дні. 
В станицях Мислів і Студінка проведено вишколи станичних активів. В 

ст. Мислів присутніх – 5, в ст. Студінка присутніх – 2. Пророблено: 
а) декларацію; 
б) історія ОУН (перший період); 
в) большевицький імперіалізм у світлі закордонної політики; 
г) з історії України “Київська держава”. 
Вишколи проходять з малим успіхом; симпатики не засвоюють 

проробленого матеріалу. 
 

Копія. Машинопис. 
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1716. – Арк. 2-2 зв. 
 
 

№ 252 
Копія зразка листа до директора школи вилученого у вбитого 

Калуського районного політреферента ОУН “Тараса” (“Каменяра”) 
 

25 вересня 1945 р. 
 
Слава Україні! 

Вп. П. директоре школи в _________ 
В зв’язку з сильним натиском большевицької шкільної влади на 

сталінсько-большевицьке виховування молоді та в зв’язку з намаганням 
втягнути народних вчителів та молодь вищих класів до організації комсомол 
пересилаємо Вам повідомлення, яке Ви обов’язково мусите довести до 
відома всіх вчителів Вашої школи. 

Стоїмо за масове навчання молоді в школах. Зауважуємо однак, що 
населення зражене сталінсько-большевицьким виховуванням молоді, 
старається під різного роду претекстами відхилитись від  дітей до школи. І 
тут не поможуть переконування, застрашування, ані кари. Бо ж українське 
громадянство має право і мусить боронити душу молодого покоління перед 
моральним звихненням. Ми, Українські Повстанці, допоможемо вчителям в 
охопленні молоді шкільним навчанням, але рівночасно допомагаємо і 
наказуємо, щоби в виховуванні української молоді зникло вироблювання 
радянського патріотизму та вщеплювання любові до “найкращого друга – 
батька Сталіна”. Не дозволимо, що в час коли весь український нарід трапив 
у пекло сталінського терору, в час, коли наші батьки і брати голови свої 
кладуть за знищення большевицького окупанта – українську молодь 
примушувано співати про радісне життя та славити оскаженілу 
большевицьку банду з лютим катом Сталіним на чолі. 

Наказуємо: 
а) пропустити в навчанні всі визначені в навчальному плані читанки та 

вірші, метою яких є вироблення радянського патріотизму. 
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б) в навчанні пісень, які являються дуже важливим виховним чинником 
відкинути всякі пісні про “Сталіна рідного”, про “Москву мою”, про “широку 
страну родную” та інші. Вивчати тільки українські народні пісні. 

в) не змушувати дітей ходити в релігійні свята до школи і взагалі 
забороняємо вести в школі антирелігійну пропаганду; 

г) на лекціях історії, географії, природознавства і інших вистерігаємо 
т. зв. “виховних моментів”, бо вони під покришкою наукового висвітлення 
брехливо перекручують факти та ображають релігійні, національні та 
моральні почування молоді; 

д) не змушувати молоді до брання участі в різного рода большевицьких 
святкуваннях; 

е) у виховному плані головну увагу звернути на вироблення в молоді 
додаткових прикмет характеру, відкинути всяку гниль большевицького 
виховання. 

Большевицька шкільна влада сильний тиск кладе тепер на втягнення 
молодих вчителів та старших учнів в “комсомол”. Зазначаємо, що ми рішуче 
проти цієї організації, метою якої є вироблення людей серцем і душею 
запроданих Сталіну, зрадників своєї нації, які на наказ Сталіна готові 
зганьбити і потоптати все, що українському серцю найдорожче і найсвятіше. 
Супротив рішуче ворожої постави нашої шкільної молоді до “комсомолу” 
большевики безсильні і тому головну атаку ведуть тепер на молоде 
вчительство. Сподіваємося, що українські вчителі не послухають закликів і 
погроз більшовиків і не зганьблять своєї національної гідності службою у 
лютого ворога українського народу. На них стоїть на сучасну хвилину одно з 
найважливіших завдань, а саме в теперішній жорстокий час визвольних 
революційних змагань українського народу зберегти молодь у моральному 
здоров’ї, та підготовити її до нового життя в Українській Соборній 
Самостійній Державі, в якій вони мають стати вартісними, творчими силами. 
Віримо, що молоде українське вчительство своєю ворожою поставою 
супроти вступу в комсомол докаже свою дбайливість за моральне і 
національне здоров’я української молоді.  

Хто з вчителів не схоче протиставитися большевицьким намовам і 
вступить в “комсомол”, буде вважатися зрадником українського народу і 
відповідатиме перед народним судом, який для зрадників помилування, ані 
пощади не має. Хто ж вступив в “комсомол”, нехай з місця пірве всякі 
зв’язки з цею організацією На цю справу кладемо великий тиск і в 
переслідуванні українців-комсомольців будемо беззглядні. 

Забороняємо вчителям втягати шкільну дітвору в піонери. Шкільним 
органам влади заявити, що самі діти і їх родичі проти піонерів і через те 
вчителі не в силі їх зорганізувати. Ми зі своєї сторони пояснимо родичам, що 
вони дійсно мусять звернути увагу на це, щоби їхні діти через їх власний 
недогляд та при ревній праці “радянського вчителя” не потрапили в піонери. 

Українські повстанці щиро вітають вчителів зі східних українських 
земель і бажають їм успіху в праці над виховуванням молодого українського 
покоління. Наскільки це буде в їхній силі, допоможуть братам-східнякам 
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морально і матеріально пережити це страшне лихоліття та добитися до 
нового, радісного і щасливого життя в Українській Самостійній Державі. 
Одначе і в них вимагаємо праці і помочи в нашій визвольній боротьбі. 
Вимагаємо, щоби між ними не було ні одного, який би пішов проти нас. Бо 
можуть бути такі, що чи то з несвідомості, чи з причини свідомого ворожого 
ставлення до визвольно-революційної боротьби українського народу підуть 
на службу большевиків проти своїх рідних братів. Горе тому! Не буде їм 
пощади від українського народу. Бажаємо, щоби кожний з наших братів-
східняків, ставши учасником нового життя українського народу, міг сміло 
глянути кожному у вічі і твердо заявити: “Я також боровся за Самостійну 
Державу”. Щоби, однак, могли вони стати разом з нами на шлях нашої 
революційної боротьби, необхідно зазнайомитися з нашою пропагандою, 
читати нашу літературу, а головне не дати втягнути себе у сітку 
большевицьких провокаторів, при помочи якої большевики намагаються 
параліжувати і ліквідувати нашу роботу. Віримо, що в короткому часі 
стануть вони всі свідомими і активними борцями за нашу велику ідею. 

Нагадуємо, що ця листівка мусить бути прочитана кожним вчителем; за 
доручення її вчителям робимо відповідальним директора, чи завідувача 
школи. 
 
Копія. Машинопис. 
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1716. – Арк. 3. 
 
 

№ 253 
Інформаційний бюлетень організаційно-інструкторського відділу 
ЦК КП(б)У про напад бійців УПА на групу радянських 

військовослужбовців у Тисменицькому районі Станіславівської області 
 

26 вересня 1945 р. 
 

№ 98 
Совершенно секретно 
Тов. ХРУЩЕВУ Н. С. 

 
О бандпроявлении 23 сентября 1945 года в Тысменицком районе 

Станиславской области 
 

23 сентября с. г. в 20 часов на, возвращающихся с охоты на трех 
легковых машинах с Тысменицкого района в город Станислав, офицеров 
Красной Армии, в 15 километрах от Станислава напала банда не 
установленной численности. 

В результате перестрелки тяжело ранен зам[еститель] начальника 
политотдела 38-й Армии полковник Голубев и легко ранены подполковники 
Харциев и Селихов. 
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Полковник Голубев 24 сентября от полученных ран скончался. 
Приняты меры к розыску банды. 
 

(Из сообщения по телефону секретаря Станиславского обкома 
КП(б)У т. Слонь, 26 сентября 1945 года) 

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 4. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-
МВС, МДБ-КДБ (1943-1959). кн. 1, (1943-1945). – Київ-Торонто, 2002. – 
С. 468. 

 
 
 

№ 254 
Витяг із радянського оперативного донесення про ліквідацію боївок 

збройного підпілля ОУН та відділів УПА 
 

Не раніше 1 жовтня 1945 р. 
 
За три месяца (июль – сентябрь) на территории области было 

проведено 2179 чекистско-войсковых операций и 556 засад, в результате 
которых ликвидировано значительное количество бандгрупп, а именно:  

1) в Богоpодчанском pайоне, численностью 96 бандитов, возглавляемая 
Гусак Василием по кличке “Вывеpка”, сфоpмиpованная в мае месяце 1945 г. 
из лиц, уклоняющихся от службы в Кpасной Аpмии, и остатков pазбитой 
банды куpеня “Благого”;  

2) в Тлумачском pайоне – численностью 80 бандитов, возглавляемая 
Рыбчиным Михаилом Федоpовичем по кличке “Оpлик”, сфоpмиpованная в 
1944 г. из числа активных членов ОУH Тлумачского, Обеpтинского и 
Отынийского pайонов;  

3) в Букачевском pайоне – численностью 70 бандитов, возглавляемая 
Зубковым Владимиpом Дмитpиевичем по кличке “Кос”, сфоpмиpованная в 
1944 г. из числа активных членов Букачевского, Рогатинского и 
Буpштинского pайонов. 

Полностью ликвидиpовано: боевок – 57, в том числе: “Козака”, 
“Боевиpа”, “Коваля”, “Дуба”, “Клима”, “Даха”, “Доpоша”, “Сеpко”, 
“Моpозенко”, “Львовского”, “Hепоpадного” и дp. 

Кустов самообоpоны – 13: “Аскольда”, “Тыpсы”, “Левина”, “Богдана” 
и дp. Кpоме того, частично pазгpомлены бандгpуппы УПА, возглавляемые 
“Искpой”, “Летуном”, “Чеpнотой”, “Хмаpой”, “Олегом”, “Богуном”, 
“Пpутом”, “Спаpтаком”, “Тютюнником”, “Моpозом” и дp., всего – 42 боевки 
и 11 кустов самообоpоны. 

В pезультате пpоведенных опеpаций pазгpомлено pуководство 
Гоpоденковского, Рогатинского надpайонных пpоводов ОУH, нанесены 
значительные потеpи pуководству ОУH в Калушском, Станиславском, 
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Тлумачском, Галичском надpайонных пpоводах и их низовой сети, из состава 
котоpых полностью ликвидиpовано: pайонных пpоводов – 3, кустовых – 1, 
станичных оpганизаций – 9. 

За отчетное вpемя в pезультате всех пpоведенных меpопpиятий убито 
бандитов – 1159, задеpжано – 7206, из них бандитов – 2871, членов ОУH – 
383, дезеpтиpов КА – 154, уклоняющихся от службы в КА – 2303, 
бандпособников – 1495. 

Пpи ликвидации бандгpупп и оуновских подпольных оpганизаций 
изъято: пушек – 2, минометов – 5, станковых пулеметов – 22, pучных 
пулеметов – 150, винтовок – 1131, автоматов – 344, пистолетов – 224, ПТР – 
3, мин – 2287, гpанат – 1716, патpонов – 347 849, биноклей – 24, 
гpанатометов – 14, взpывчатого вещества – 202,5 кг.  

Взяты другие трофеи: рации – 2, радиоприемники – 14, пишущие 
машинки – 9, телефонные аппараты – 42, лошади – 36.  

Вскрыто схронов: продовольственных – 9, вещевых – 1, с 
вооружением – 25. 

Уничтожено: лагерей бандитов – 9, складов с боєприпасами – 4, 
схронов – 543. 

Проведение чекистско-войсковых операций на территории 
Станиславской области, выселение семей оуновцев и участников банд УПА, 
репрессии в отношении кулачества, проведение собраний и бесед среди 
населения силами партийного и советского актива, разъяснение обращения 
Правительства Украинской ССР, нанесли серъезный удар по идеологическим 
основам ОУН и УПА в области. 

Свидетельством этого является добровольная явка бандитов с 
повинной и выход на легальное положение лиц, уклоняющихся от службы в 
Красной Армии.  

В результате проделанной работы значительно улучшилась 
политическая обстановка в области, подтверждением чего может служить тот 
факт, что количество бандитских проявлений резко уменьшилось. Так, во 
втором квартале было совершено 148 бандпроявлений, а в третьем квартале 
только 60 бандпроявлений. Из общего числа 60 бандпроявлений раскрыто 47. 
Преступники в большинстве убиты при проведении чекистско-войсковых 
операций и в незначительном количестве арестованы. 

В результате нанесенных ударов по бандитам, изменилось настроение 
участников антисоветского подполья и банд, и в отношении к ним населения. 
Подтверждением этого являються высказывания отдельных оуновцев о 
нежелании больше находиться в бандах, что также подтверждается 
захваченными документами, в которых бандиты описывают положение дел в 
организации ОУН, признавая действенность нашей пропаганды и 
мероприятий по возложению ответственности на кулаков. Ниже помещаем 
текст одного из таких документов, изъятых при задержании курьера из 
с. Печенежин. В документе говориться: 

“…Друже проводник станицы “Град”, сообщаю об обстановке нашей 
сотни на территории Печенежин: 
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Отношение власти: 
Власть относится к нам очень грозно, прижимает людей, чтобы 

сдавались и предупреждает, что в случае, если произойдет убийство в 
районе, то вывезут всех кулаков. Люди принимают большевитскую агитацию 
и многие посдавались. 

Отношение масс в с. Печенежин: 
“Массы относятся к нам очень плохо потому, что не видят войсковой 

работы, и потому отказывают сдавать заготовку продуктов для УПА. Люди 
сильно сдаются, а провод ничего не работал”. 

И далее в документе указывается, что “…советы насадили много 
агентуры, которая хорошо замаскирована и поэтому организации ОУН 
работать трудно”. 

Аналогичное положение дел ОУН отмечено и по другим районам 
области. 

Кроме того, имеют место факты, когда офицерам наших войск 
население “незаметно” подкидывает записки, в которых указываются 
бандиты и их места нахождения. Так, например, через село Жовчув 
Рогатинского района проходила оперативно-войсковая группа, из одного 
дома была подброшена на имя командира записка, в которой указывалось 
место укрытия бандитов в бункерах у жителей села – Стельмах, Герасевич, 
Бурка Федора и др. При проверке указанных бункеров были обнаружены и 
изъяты бандиты. 

Лишь только лживая пропаганда, которую распространяют проводники 
ОУН среди населения, и террор, к которому прибегают оуновцы для 
поднятия потерянного авторитета и престижа среди местного населения, 
удерживают отдельную обманутую часть украинцев в нерешительности и в 
заблуждении. 

Как результат всей проделанной работы на территории области, к 
концу отчетного периода можно отметить, что по сравнению с прошлым 
годом уже нет сплоченности организации подполья ОУН в численном 
составе и в ее качестве, ибо значительное количество руководящего состава 
подполья ОУН оказалось убитыми, частью ранеными, а часть заменена 
новыми людьми. Аналогичное положение и в бандах УПА, где также 
произошли серьезные изменения в количественном составе и в качестве 
командования. 

Остатки разгромленных банд оперируют небольшими группами в 
отдельных местах, временами объединяются в группы по 100 – 150 
человек, которые действуют налетами и, не принимая боя с войсковыми 
подразделениями, после налетов рассредотачиваются по четам и 
скрываются, соблюдая строгую конспирацию своего места нахождения. 

 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. Р-584. – Оп. 2. – Спр. 6. – Арк. 37-38. 
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№ 255 
Довідка секретарю ЦК КП(б)У Д. Коротченку, надана відділом кадрів, 
компартії, про численні факти зловживань партійних і державних діячів 

на території західних областей УРСР 
 

8 жовтня 1945 р. 
 

СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)У 
товарищу КОРОТЧЕНКО Д. С. 

Справка 
О выполнении постановлений ЦК КП(б)У от 21 марта и 19 мая 1945 года “О 
фактах грубых нарушений советской законности в западных областях УССР” 

в Волынской, Львовской, Дрогобычской и Станиславской областях. 
 

Проверка выполнения постановлений ЦК КП(б)У от 21 марта и 19 мая 
1945 года “О фактах грубых нарушений советской законности в западных 
областях УССР” в Волынской, Львовской, Дрогобычской и Станиславской 
областях показала, что партийными и советскими организациями, органами 
НКВД, НКГБ и прокуратуры в этих областях проделана большая работа по 
укреплению советской законности. 

Обсуждение постановлений ЦК КП(б)У от 21 марта и 19 мая с. г. 
обкомами КП(б)У, райкомами и первичными партийными организациями, а 
также проведение ряда организационных мероприятий по линии 
прокуратуры, наркоматов НКВД и НКГБ УССР и войск НКВД позволили 
вскрыть и устранить факты нарушений советской законности на местах, а 
также мобилизовать коммунистов и всех работников органов НКВД-НКГБ на 
строжайшее соблюдение советской законности. 

Партийные организации стали быстрее и острее реагировать на все 
случаи нарушений советской законности на местах. 

Большая работа проведена особыми инспекциями областных 
Управлений НКВД и НКГБ и военными прокурорами гарнизонов и войск 
НКВД. 

Особые инспекции и прокуроры войск НКВД закончили следствием 
все дела о нарушении советской законности, имевшие место до 
постановлений ЦК КП(б)У, виновники нарушений привлечены к уголовной и 
административной ответственности. Всего за время с 1 января по 1 сентября 
1945 года в этих областях за нарушение советской законности привлечено к 
уголовной ответственности и осуждено 117 чел. военнослужащих 
внутренних и пограничных войск, 103 чел. работников НКВД и 17 чел. 
работников НКГБ, кроме того, привлечено к дисциплинарной 
ответственности 227 чел. 

Особые инспекции УНКВД и УНКГБ при помощи наркоматов 
ликвидировали запущенность в работе, расчистились от старых дел и имеют 
теперь возможность более оперативно и правильно реагировать на все случаи 
нарушения советской законности. 
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В результате всей проделанной работы случаи нарушений советской 
законности сократились. В Станиславской области, например, до 
постановления ЦК КП(б)У за 5 месяцев с октября 1944 года по март 
1945 года было 119 случаев нарушения советской законности, а после 
постановления ЦК КП(б)У, с апрелая по сентябрь имели место всего 
42 случая. 

Также значительно сократилось число нарушения советской 
законности в Дрогобычской, Львовской и Волынской областях. 

Однако, постановление ЦК КП (б)У в части дальнейшего недопущения 
случаев нарушения советской законности еще не выполнено, отдельные 
работники органов НКВД и НКГБ и военнослужащие войск НКВД 
продолжают нарушать советские законы. 

В течение июля и августа месяцев в этих областях имели место 
128 случаев нарушения советской законности: 
 Июль Август Всего 
Волынская 18 11 29 
Львовская 23 12 35 
Станиславская 11 17 28 
Дрогобычская 15 21 36 
Итого 67 61 128 

Из 128 случаев нарушения законности в июле и августе – 56 случаев 
уголовного порядка, виновники которых осуждены военными трибуналами. 

Продолжают иметь место факты грубых нарушений советской 
законности, так: 

1. Участковый уполномоченный Калушского РО НКВД, Станиславской 
области, Зозуля 18.VI с.г. в пьяном состоянии, выстрелом из “Нагана”, нанес 
ранение в руку гр-ке Черковской; выйдя из дому последней, на улице Зозуля 
встретил зав. военным отделом Калушского райкома КП(б)У Косицына и 
двумя выстрелами убил его. 

Военным трибуналом Зозуля осужден к высшей мере наказания – 
расстрелу. 

2. Уполномоченный Отынийского РО НКВД Станиславской области 
Еринов М. Л, 22 августа с.г. будучи в нетрезвом виде во время операции у 
села Вороны расстрелял ни в чем неповинных мальчиков 12 – 13 лет, пасших 
коровы. 

Дело следствием окончено и находится в военном трибунале. 
3. Уч. уполномоченный Краснянского РО НКВД Львовской области 

Двораковский И. М. в нетрезвом состоянии 10.VI-45 года в селе Устиново 
пошел на квартиру к председателю сельсовета Ситник. Не застав последнего 
дома, Двораковский требовал от жены разыскать Ситник, угрожая при этом 
поджогом дома, а затем выстрелами убил сына Ситник Василия. 

Двораковский осужден к 10 годам тюремного заключения. 
4. Уч. уполномоченный Городокского РО НКВД Львовской области 

Сулимов 10.VII-45 года в селе Великий Любик решил проверить документы 
у проходившего по улице гр-на Монацкого, которого тут же начал избивать, 
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на крик последнего подошел житель села гр-н Бублик Степан. Тогда 
Сулимов набросился и на Бублика, который, испугавшись, стал бежать, 
нагнав Бублика в квартире, Сулимов смертельно ранил его. 

Сулимов осужден к 10 годам тюремного заключения. 
Оперуполномоченный Добромильского РО НКВД, Дрогобычской 

области Федоров В., будучи 12.VI-45 года на операции в селе Нове-Мисто, 
задержал ни в чем неповинного токаря МТС Зварич И. и избил его рукояткой 
револьвера по голове. 

Федоров понижен в должности с отбытием 15 суток ареста, по 
партийной линии ему объявлен выговор. 

6. Пом. уполномоченного Камень-Каширского РО НКВД Волынской 
области Волнышев В. Я. 18.VI-45 года, находясь с группой пьяных бойцов 
истребительного отряда в селе Залесье, организовал производство массовых 
обысков у крестьян, во время которых был подожжен дом крестьянина 
Кулик. В результате пожара сгорело 8 домов с надворными постройками. 

Дело закончено и находится в военном трибунале. 
Установленный ЦК КП(б)У 15 дневный срок для расследования фактов 

нарушения советской законности не выполняется. Так, например, дело на 
уч. уполномоченного Заболотьевского РО НКВД Волынской области 
Кутрякова, совершившего преступление 29 июня с.г., выразившееся в 
незаконном задержании и убийстве гр-на Куц М. М., возбуждено лишь 
24 августа с.г. 

Дело на оперуполномоченного Камень-Каширского РО НКВД, 
Волынской области, Волнышева, совершившего преступление 18 июня с.г., 
выразившееся в проведении массового незаконного обыска и сожжении 
8 домов крестьян села Залесье, было возбуждено только 20 июля с.г. 

Дело на оперуполномоченного Добромильского РО НКВД, 
Дрогобычской области Федорова, избившего токаря МТС Зварич, поступило 
в особую инспекцию УНКГБ 15 июня и закончено лишь 13 июля с.г.  

Дело на оперуполномоченного Каменко-Бусского РО НКВД Львовской 
области Еремина, совершившего преступление 19 июля с.г. (изнасилование 
арестованной Кись Анастасии), до сих пор еще расследованием не закончено. 

Дело на нач. отделения ОББ Станиславского УНКВД Яценко об 
убийстве им во время допроса гр-на Геник, начатое 10 октября 1944 года, 
закончено лишь 15 июня 1945 года. В процессе расследования вскрытие 
трупа не производилось, протокол осмотра места происшествия составлен не 
был. Геник, как бандит УПА, по учету УНКВД и УНКГБ не проходит, а 
принадлежность его к этому подтверждается только справкой РО НКВД и 
протоколом допроса 2-х свидетелей, одного из которых после убийства 
Геник допрашивал сам Яценко. В настоящее время восполнить недостатки 
следствия и принять правильное решение по делу не представляется 
возможным. 

Приведенные факты не единичны. Сроки рассмотрения материалов на 
лиц, привлекаемых к ответственности в административном порядке, также 
затягиваются. 
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Затяжка в проведении следствия особыми инспекциями объясняется 
медлительностью, недостаточной оперативностью в работе, а также 
установленной практикой получения санкций от наркоматов. Особые 
инспекции возбуждают уголовные дела только после получения санкции от 
наркоматов. До истребования санкций проводится проверка поступивших 
материалов. 

Схематически эта процедура представляется в следующем виде: 
1. Поступает материал (“проверочный материал”). 
2. Поступивший материал предварительно проверяется следователем 

особой инспекции. 
3. В зависимости от проверки составляется заключение и требуется 

санкция от республиканского наркомата о привлечении виновника к 
уголовной или административной ответственности. 

4. На лиц, имеющих офицерские звания, требуется санкция Союзного 
наркомата. 

5. После получения санкции от соответствующего наркомата, 
возбуждается уголовное дело. 

До окончания такой процедуры, находящиеся в особых инспекциях 
материалы, как уголовные дела, не учитываются и не расследуются. 
Возбуждение уголовных дел считается только с момента получения санкции. 

Как правило, по большинству дел санкции особыми инспекциями 
требуются несвоевременно и несвоевременно эти санкции получаются от 
наркоматов. 

Имеют место случаи неправильного, либерального рассмотрения дел 
нарушителей советской законности. Так, например: 

1. Расследовав преступление начальника Голобского РО НКВД 
Волынской области Беркут, особая инспекция вынесла заключение 
арестовать Беркута на 10 суток и перевести на рядовую работу (Беркут 
27 июля 1945 года незаконно подверг аресту гр-на Кримус, который 
покончил жизнь самоубийством). 

Особая инспекция НКГБ УССР не усилила наказания, а прибавила 
5 суток ареста и вынесла заключение об оставлении Беркута на занимаемой 
должности. 

2. 3.ІІІ-45 года оперуполномоченный Тлумацкого РО НКДБ 
Станиславской области Вашнин и нач. пожарной охраны Шумилов, во время 
операции в селе Делев, незаконно задержали гр-на Цыник И. И. и изъяли у 
него лошадь с брычкой, корову, 4 мешка ячменя, 125 кг ржи, 50 кг пшеницы, 
20 кг муки, 20 метров полотна, 2 мужских пиджака, 3 брюк. Гр-н Цыник 
освобожден, ему же возвратили только лошадь, бричку и корову, а все 
остальное расхищено. 

Следствие по этому делу было начато только 21 мая и закончено 
30 июня с.г., причем Вашнин и Шумилов наказаны только в 
административном порядке. 

3. Нач. штаба истребительного батальона Солотвинского РО НКВД 
Станиславской области Матвеев разложился в морально-бытовом отношении 
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и совершал должностные преступления: пьянство, привод на квартиру и 
сожительство с заключенными КПЗ Басюц Е., Семанюк, принуждение к 
сожительству зав. РОНО Маринич, сотрудницы райотдела Юрковой и др. 

Все эти факты особой инспекции облуправления НКВД стали известны 
только 5 июня с.г. Следствие было начато 14 июня и прекращено 7 июля с.г. 
разрешением вопроса о Матвееве только в дисциплинарном порядке, тогда 
как Матвеева надо судить. 

Такие факты не единичны… 
Несмотря на то, что партийными, советскими и органами НКВД, НКГБ 

и прокуратурами этих областей проделана большая работа по выполнению 
постановлений ЦК КП(б)У от 21 марта и 19 мая с. г., все же необходимо 
отметить, что осужденные постановлением Центрального Комитета факты 
нарушения советской законности, хотя и в меньшем количестве, но еще 
имеют место. Требуется решительным образом продолжить работу по 
укреплению советской законности в западных областях, что будет 
способствовать окончательной ликвидации остатков банд украинско-
немецких националистов. 

Необходимо произвести следующие мероприятия: 
1. Обязать все обкомы, райкомы и первичные парторганизации 

западных областей провести в течении октября – ноября месяцев партийные 
собрания, на которых обсудить результаты выполнения постановлений ЦК 
КП(б)У от 21 марта и 19 мая с.г. 

2. Обкомам и райкомам КП(б)У усилить контроль за выполнением этих 
постановлений органами НКВД, НКГБ, суда и прокуратуры. Принять меры к 
дальнейшему улучшению политико-воспитательной работы среди 
работников органов НКВД-НКГБ и войск НКВД. 

3. Привлекать к строжайшей ответственности нарушителей советской 
законности и лиц, которые их покрывают, как того требуют постановления 
ЦК КП(б)У. 

4. Наркоматам НКВД – НКГБ и их особым инспекциям необходимо 
улучшить практику ведения следственных дел по нарушителям советской 
законности, в соответствии с постановлением ЦК КП(б)У обеспечить 
расследование всех дел, связанных с нарушением советской законности, в 15-
ти дневный срок. 

Проверку выполнения постановлений ЦК КП(б)У проводили: в 
Волынской области – инструктор Управления кадров тов. Ткач, в 
Дрогобычской и Львовской – тов. Нырко, в Станиславской – зам. зав. 
отделом Управления кадров тов. Шиков. 

Во время проверки во Львовской, Дрогобычской и Станиславской 
областях, в целях устранения отмеченных недостатков, проведены 
совещания облпрокуроров, зам. нач. Управлений НКВД и НКГБ по кадрам, 
начальников особых инспекций и военных прокуроров войск НКВД. 

На совещаниях начальников РО НКВД и НКГБ был также заострен 
вопрос об усилении работы по укреплению советской законности. 
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О результатах проверки проинформированы секретари обкомов 
КП(б)У и начальники УНКВД-УНКГБ этих областей: Волынский обком 
готовит этот вопрос для обсуждения на бюро обкома. 

Наркоматам НКВД и НКГБ УССР нами дано указание о привлечении к 
ответственности виновников затяжки в расследовании фактов нарушения 
советской законности, отмеченных при проверке и пересмотре дел, как 
неправильно решенных. 

 
8.Х.-45 года 

 
ЗАВ. ОТДЕЛОМ УПРАВЛЕНИЯ 
КАДРОВ ЦК КП(б)У                                                                         СТЕЦЕНКО 
 
Оригінал. Машинопис. 
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 2434. – Арк. 1-12. 
 
 
 

№ 256 
Звіт ОУН про політичну ситуацію на території Станіславівського 

надрайону в жовтні 1945 р. 
 

27 жовтня 1945 р.15 
 

Станиславівщина.  
Слава Україні! 

Надрайон. 
Вістки з терену. 

За час від 27.ІХ. до 27.Х.1945 р. 
 

Облави: 
27.ІХ. Вечером до с. Радча Лис. р-ну приїхали з Лисця понад 30 больш. 

Цілу ніч ходили по селу, а досвітком о год. 4-ій виїхали до Лисця. 
30.ІХ. З напрямку Станиславів до с. Майдан приїхало 130 большевиків, 

до них прилучилося 30 больш. Гал. р-ну, отже група в силі 160 больш. 
перевела облаву в сс. Боднарів, Височанка, Бринь Галицького р-ну, а також 
перевіряли Галицький ліс. Під час розшуків знайшли одну криївку, в якій 
стояло 2 кріси та кулемет “Дехтяров” (зброя належить Рисю та його батьку). 
Вечером військо вибралося (130 большевиків) до Блюдники та Медині Гал. 
р-ну, а вернулося до с. Викторів. 

1.Х. В с. Викторів Гал. р-ну більш. в силі 150 осіб перевели облаву. Під 
час облави зловили двох мущин. Ковальчук Степана літ 23 та Медвідь Івана 

                                                 
15 Дата останньої події, про яку йдеться в документі. 
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літ 19. Зловлених доставлено до рай. Гал. Облава тривала цілий день, а 
вечером вибрались до ліса в напрямі с. Сілець (Єзупільський р-н). 

1.Х. в рай. Галич заїхав відділ “Рубаки” в силі 1500 осіб. Штаб 
закватирував в с. Комарів Гал. р-ну, з обслугою 50 штиків, а також мали з 
собою  надавче  та  відбірне  радіо.  Решта  війська  заняли  всі  села 
Галицького р-ну. 

9.Х. Почались сильні труси по селах, по лісах, в наслідок чого зловили 
в с. Комарів 9 осіб, з того 8 осіб випустили, а Микитюк Василя літ 23 
забрали. У с. Викторів зловили Ковальчук Василя і Ковальчук Миколу. 
Зловлених забрали до Галича. 

10.Х. Перевели труси в сс. Боднарів, Бринь та Сапогів. Не зловили 
нікого та переводять дальше труси. 

12.Х. В с. Сапогів Гал. р-ну зловили 6 осіб. Одного зі зловлених 
випустили. 

13.Х. В с. Бринь Гал. р-ну зловили Цапюк Миколу, якого забрали до 
Галича. 

13.Х. Відбулась облава на с. Рибне Стан. р-ну. З напрямку Загвіздя 
ранком в 5-ій год підійшло до села біля 300 больш. (спецвідділ). Перевели 
розшуки і ревізії по цілому селі. Пополудні пішли розстрільною через ліс на 
с. Гутиська Стан. р-ну і тут перевели розшуки і зловили одного чоловіка 
(Віслюк Микола, літ 35, який тепер працює в Станиславові). Вечером всі 
відійшли до Майдану Стан. р-ну. 

13.Х. В с. Колодіївка Стан. р-ну відбулась облава. Облаву проводило р-
не НКВД на чолі з нач. Куцим. Участь в облаві брало 200 больш. військо рай. 
НКВД та обл. НКГБ, які вечером в 10-й год. вирушили зі Станиславова через 
Вовчинець, зайшли попід ліс і в год. 12-ій ночі обложили село. Ранком 
залишивши відповідні застави на всіх вихідних дорогах, почали більш. 
входити в село. Ревізії і розшуки проводили за точними даними. Підчас цієї 
облави арештовано: Дзенків Анна літ 18, Гошовська Марія літ 18, Максимів 
Рузя літ 16, Долішна Анна літ 15, Долішна Настя літ 18, Манілівська Анна 
літ 23, Вихована Марія літ 23. Арештованих забрали до району. З цих дівчат 
задержано і вивезено до Львова Дзенків Анну з 2-ма іншими дівчатами, 
зловленими попередньої облави (решту випущено). В 2-ій год. пополудні 
військо вибралось до Станиславова. 

14.Х. В с. Підпечари Стан. р-ну перевело рай. НКВД та обл. НКГБ 
облаву, в якій брало участь 300 больш. (були між ними також ч-армійці). 
Ранком большевики обложили село. Розшуки та ревізії проводили тільки в 
тих господарів, яких мали на списку. Під час облави вивезено: 1. Василишин 
Никола, жінку та 2-є дітей (5 і 2 роки), і дві сестри Василишина (Марію літ 30 
і Настю літ 31). Майно сконфісковано (корова, ялівка, 4 подушки та все 
збіжжя, приблизно 5 кірців). 2. Семаньків Петро і жінка Софія, майно 
сконфісковано (корова, ялівка, кожух, верета, ковдра і збіжжя). 3. Герега 
Микола (сконфісковано все вбрання та збіжжя). 4. Ільків Дмитро 
(сконфісковано майно). Всіх цих господарів вивезено за синів, які працюють 
при реф. “СБ”. 5. Бойчук Марія арештована за чоловіка, який був у громаді 
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війтом та втік з німцями. Арештували Стадник Дмитра (батько “Юри”), але 
по дорозі випустили. Під час розшуків відкрили больш. 2 криївки. Больш. 
користувалися всипами, але криївок відкрити не могли, хоча знали, що в 
тому господарстві находиться криївка. Арештовано таких людей під час цієї 
облави: Винничук Дмитро літ 17, Артус Йосиф літ 25, Петрунів Анна і 
Катерина (сестри), Степанків Василь літ 40, Хоминець Василь літ 45. Всіх 
цих та вище-згаданих забрали до Станиславова. Такі розшуки проводили 
большевики до полудня. Відтак кинулись до грабунуку. Стріляли кури і 
казали собі варити. В год 5-ій пополудні відїхали до Станиславова. 

10.Х Випустили Герегу Василя, Степанків Василя, Артуса Йосифа, 
Хоминець Михайла, Юрцуляк Василя (ці люди мали броніровки). Всі решта 
сидять дальше. 

Рай. НКВД Галич в числі 40 осіб зробили облаву на с. Тязів Гал. р-ну. 
Притім провіряли ліс та поле. На полі знайшли криївку, з якої витягнули 4-ох 
мущин: Бович Михайло літ 22, Квасний Дмитро літ 23, Квасний Микола літ 
35, а 4-го з місця звільнили. Трьох згаданих забрали до р-ну Галич. 

В с. Перлівці Гал. р-ну була облава. Зловили Довгого Івана. 
Арештували Зімена Петра (сам. ст. Коломия). 

В с. Боднарів Гал. р-ну кватируючі погранвійська перевели облаву. При 
облаві зловлено Дяченка Івана літ 23, якого відставили до р-ну. В селі 
кватирує 100 больш, які роблять засідки. 

До с. Бринь Гал. р-ну з напрямку Боднарева приїхали больш. в силі 
40 осіб та перевели в селі облаву. В облаві зловили Цапюк Петра, Дзундзу 
Івана. Зловлених відставлено до району. Частина війська закватирувала в 
с. Сапогові. Дня 20.Х. в с. Бринь пропав ст. сержант, який збирав сіно на 
контингент, внаслідок чого большевики, що кватирують в Боднареві, роблять 
засідки. 

В с. Ганівці Гал. р-ну 50 больш. перевели облаву. Крім арештованої 
Лесі Савки, не зловили нікого. По трьох днях арештовану звільнили. Військо 
вибралося до с. Острів Галицького р-ну. 

В с. Коропів Гал. р-ну НКВД арештувало Федишин Степана, на якого 
показав місцевий сексот. Арештованого випустили. В час арешту питали, хто 
розліплював бандеровські кличі. 

В с. Комарів 30 больш. з р-ну перевели облаву. Не зловивши нікого 
закватирували і збирають контингент. 

В с. Добрівляни Стан. р-ну відбулась облава, яку перевело обл. НКГБ, 
при помочі погранвійськ, в числі 100 чол. До помочі брали також тих 
20 фронтовиків, які тут кватирують. В 4-ій год ранком село було вже 
обложене. 

Рівнож і тут НКГБ керувалось точними всипами, але облава не дала їм 
бажаних вислідів. Жінка Щербяка Миколи (який пропав без вісти) казала, що 
через Хлабатого Гната пропав її чоловік. У Хлабатого перевели більш. стислу 
ревізію, а жінку його сильно побили, бо знайдено в неї шапку НКВД-ста. 
Крім того арештували 5 людей (головно, старих та тих, що приїхали з 
Німеччини, дівчата й хлопці). Крім того провірювали всіх людей 
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(документи). Арештованих питали на місці, але не довідавшись від них 
нічого, забрали до Станиславова (в 4-ій год. пополудні), а по 4-ох днях 
випустили. 

В с. Суботів Гал. р-ну наскочило рай. НКВД в силі 30 осіб. В селі 
перевели трус і зловили Барановського Стаха. Також НКВД-ст (Столяренко) 
заарештував учительку Федорняк Марту, а також жінку Нечоси. 
Арештованих забрали до р-ну Галич. 

7.ІХ. Раненько 10 больш. з Лисця зайшли до с. Пациків Стан. р-ну і 
обскочили хату Ощур Миколи. Син Ощур Михайло – Козак стрілець УПА, 
що прийшов на лічення, побачив большевиків, виліз на стрих. Больш. почали 
стріляти, та кричати “здайся, бандите”. В той час стр. Козак зліз із стриху і 
почав тікати поміж хати. Під час втечі став ранений тяжко в груди, однак втік 
і скрився в одній стодолі. Большевики перетрусили кільканадцять 
господарств в тому напрямі, де зник Козак. Не знайшовши його, вернули 
знову до хати. Під хатою зістали Дубницького Дмитра (працює легально), що 
був у німецькій уніформі. Большевики назвали його бандитом, та почали 
сильно бити, поки Дубницький не сказав, де скрився стр. Знайшовши Козака 
в стодолі, казали вилазити, він добився з пістоля. Опісля большевики 
знущалися над трупом стрільця, а коло год 10-ої, відійшли знову до Лисця. 

8.ІХ. В год 4.45 рано з напряму Галича до Тязева “сталінські діти” 
вскочили в с. Вікторів Гал. р-ну та окружили господарство Кузьмич Анни 
(чоловік її в ЧА). В вищезгаданої крився син і ще два стрільці кур. Чорного. 
Обскочивши хату почали стріляти запальними кулями, з чого загорілось 
господарство. 

Застукані стрільці, а саме: 
1. Ковальчук Василь літ 24 (Довбня). 
2. Кузьмич Мирослав літ 21 (Іскра). 
3. Бувр Федь літ 22 (Беркут) відстріляючись почали відступати з 

горючої стодоли. Відступаючи, всі три стали тяжко раненими. Серед таких 
обставин залягли за горючий будинок та відстрілювались до останнього 
набоя. Всі згинули геройською смертю, розриваючись гранатами. 

10.Х. Большевики в силі 25 осіб зробили скок на с. Тязів Гал. р-ну. Не 
зловивши нікого, пішли до с. Вікторів цього ж району. 

18.Х. В с. Пукасівці в силі 50 осіб зробили скок, при чим став 
арештований Бабій Лука. Протягом 2-ох днів арештований став звільнений (з 
причин старости). Вечером вибралися до с. Ганівець Гал. р-ну. 

До с. Височанка Гал. р-ну щодня наскакують большевики з Майдану та 
переводять розшуки. В с. кватирує 100 большевиків. 

15-17.Х. В с. Комарів Гал. р-ну відділ більш. в силі 50 осіб перевів 
розшуки по селі, полі та по лісі. Зловили Івашин Тимко літ 39, Микитюк 
Василь, Данилюк Пилип літ 21, Зельманович Іван літ 40. Всіх відставлено до 
району. 

23.Х. В с. Комарів Гал. р-ну нач. заготівлі Баликін, ходячи за 
контингентом, зловив Мельничук Гринька. По дорозі бив його прикладом по 
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голові, плечах. В той час автомат від удару зарядився і начальник Баликін 
“получив” серію в живіт. По кількох годинах помер. 

30.Х. В с. Мединя Гал. р-ну відділ НКВД арештували Куржинського 
Дмитра і ще 3-ох мужчин. По кількох годинах всіх звільнено. 

Майже що ночі наскакують большевики на село Залукву Гал. р-ну. 
З Галича вивезено тюремників до Станиславова. 
1.Х. Понад 50 больш. (спецвідділи із Лисця і Богородчан) перевели 

наскок на с. Радча Лис. р-ну. Перетрусивши в кількох стодолах, перейшли до 
с. Чернієва того ж району. В стодолі Савчук Явдохи знайшли Омель 
Михайла – Розважний, Зеннюк Ярослава – Побитий і Савчук Василя – Тарас 
(стр. СКВ). 

З криївки, зробленої між двома стінами, витягнули Приймак Матія. 
Крім цього арештували Стефіну П., Пленюк І., Мигун У. (які працювали). На 
другий день з арештованими відійшли до Лисця, а друга частина перейшла 
до с. Братковець, де перебували до вечора. Вечером поробили застави 
залізничним шляхом Станиславів-Надвірна, де перебували до ранку. В селі 
ніччю заарештували Пучко Юрка. Досвітком перейшли через село Хомяків 
до с. Забережня. В селі зловили Гречанюк Василя (попередньо арештований і 
втік з рук). З арештованими відійшли до Лисця. 
 
Кватирування військ та спецвідділів. 

Майдан – 300 осіб-дроворубів (спецвідділ). 
Добрівляни – 55 осіб – збирають сіно. 
Боднарів – 50 осіб дроворубів (Гал. р-ну). 
Сокіл – 40 осіб (Гал. р-ну) днем рубають дерево, а ніччю роблять 

засідки. 
Комарів, Сапунів, Мединя Гал. р-ну кватирують большевики, збирають 

контингент збіжжя і сіна. Ніччю шукають за самогонкою, приладдя від 
самогонки нищать. 

27.ІХ. В с. Посіч Лис. р-ну кватирують більш., завважили як жінки 
несли харчі до лісу. Жінок задержали і під лісом зробили заставу. Підчас 
перестрілки став ранений стр. Спартак, інші відступили. Раненого і жінок 
відставили до Лисця. Спартак на другий день помер, а жінок випустили. 

10-20.Х. В с. Блюдники кватирував відділ НКВД в числі 60 осіб. Підчас 
переведених ревізій арештували Капініс Федя, жінку Марію, Шевчук Юрка, 
Галюк Миколу, Савчук Миколу, Свістельницького Гната, Легойну Миколу, 
Шевчук Марію, Лотоцьку Олену і Параску. Арештованих відвезли до Галича 
за те, що не хотіли доносити. З арештованих випустили тільки Лотоцьку П., 
яка мабуть видала Теслюка Андрія (витягнула з криївки). Опісля арештували 
ще Легоду Марію, Шевчук Марію, Пікуляк Василя, Голубчик Федя і 
Михайла, Васильків Гната. 

21.Х арештують Яськів Олексу та Райківського М. і від’їхали в 
с. Мединя. 

В с. Селиська кватирують большевики в числі 40 осіб. Переводять 
труси, влаштовують засідки. 
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В с. Дорогів закватирувало 15 большевиків з району, збирають 
контингент. 

9.Х. Біля 1000 большевиків з р-нів Лисецького, Богородчанського, 
Тисьменецького і з м. Станиславова перевіряли ліс між селами Братківці, 
Ляцьке, Марківці. В корчах біля с. Братковець зловили Краснецького Гната, 
забрали із хати Дожданюків Дмитра і Михайла. Повертаючи з перевірки, 
100 больш. пішли через Черніїв на Лисець, а друга частина 100 осіб 
перейшла на с. Забережжя. 

В цьому селі зловили Ткачук Івана – Оріх, Амброзяк Івана – Чмеляк, і 
Дмитра – Блакитний (стр. УПА). Із зловленими відїхали до Богородчан 

15.Х. Спецвідділ Гал. р-ну перевіряв ліс від с. Тязів до с. Павелче. Всіх 
було біля 50 чоловік, трьоє з них попало в руки УПА. 
 
Спецбоївки НКГБ. 

Спецбоївка обл. НКГБ Бабаниського разом із червоногвардійцями 
прийшли по сина в хату Цвітного Олекси в с. Вовчинець Стан. р-ну. В хаті 
знайшли криївку, з якої витягнули сина господаря. Його питають, де 
станичний. Той відповідає, що тут немає нікого. Погромники закидають 
криївку гранатами. Із криївки починає відстрілюватись станичний Чумак 
(Масник Іван літ 33). Почувши стріл, большевики почали розкопувати 
криївку і витягнули непритомного Чумака, який прострілив себе в гортанну. 
Над непритомним знущаються, масакрують і вкінці дострілюють. Господаря 
з дочкою і сином забирають до Станиславова, а майно конфіскують (забрали 
60 кг тютюну, 30 ц картоплі, 5 кірців збіжжя, 6 пар взуття, 5 спідниць, 
подушки, фартушки, шафи, начиння). По кількох днях господаря 
випускають. 

4.Х. Рай. спецвідділ в силі 50 осіб зайшли до с. Іваниківки Лис. р-ну. 
Під час трусів в одній стодолі зловили Чорноус Василя. Около год. 12-ої 
перейшли до с. Забережжя, тут перевели труси і там заночували. Ранком 5.Х. 
преходячи до с. Братковець Лисецького р-ну заарештували на полі Баришку 
Василя і Івана, Ільків Михайла і Василя, Петра Качур із с. Братковець 
Лисецького р-ну та Савчин Дмитра і Приймак Василя із с. Чернієва (копали 
бульбу на полі). 

В с. Братківці ограбили Федорів Михайла (працює на залізниці). В селі 
переводять сильні труси, а вечером переходять до Іваниківки, де залишились 
ночувати. З цього села забрали зі собою Василик Василя (колишній стрибок), 
заарештували Павликівського Миколу і його дочку Марію. Досвідком 
відійшли до Лисця. 
 
Ревізії і грабунки. 

7.Х. В с. Вовчинець Стан. р-ну в год. 2-ій перед полуднем заїхали нач. 
р-ну НКВД Куций, його заст. Замрач, НКВД-ст Давидов, голова р-ну 
Одинцов. Взявши собі до помочі 15 червоногвардійців (з охорони 
спіртзаводу) перевели ревізії в Масник Дмитра, Масник Михайла, Дзирик 
Василя, Новгородського Василя. Під час ревізії питали за Пров. села 
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Чумаком. Під час ревізії зрабували чоботи. По обіді вибрались до 
Станиславова. 

8.Х. Рано 20 больш. з Лисця зайшли до с. Чернієва Лис. р-ну, 
обскочили хату Савчин Явдохи, перевели ревізію. Нічого не знайшли. Через 
якийсь час відійшли до Лисця. В Савчин Явдохи попередньо зловили 3-ох 
мужчин. Того дня до Чернієва приїхало знова 8 больш., обскочили хату 
Стефіни Дмитра, перевели ревізію і від’їхали. 

9.Х. Большевики, що кватирують в с. Посіч Лис. р-ну ограбили церкву. 
В селі говорять, що будуть кватирувати, доки не ограблять ціле село, щоби 
“бандити” не мали що їсти. 

10.Х. Большевики, що кватирують в с. Чернієві, розбили і ограбили 
хату Данилюк Марії. 

10.Х. В с. Вовчинець Стан. р-ну НКВД з місцевими червоноармійцями 
перевели ревізію в таких громадян: Галько Марія, Масник Василь, Івана 
Чагура, та Возняка Михайла. Нічого не знайшли ані не зрабували. Відтак 
пішли до Чотка Івана, який ходив по хатах та вимагав курей від жінок, яких 
чоловіки або сини в підпіллю. 

12-15.Х. В с. Приліс Гал. р-ну большевики з р-ну в числі 60 осіб 
відкрили всі криївки (провокація). В одній криївці знайшли один кулемет і 
три кріси. 

15.Х. В с. Павельче Стан. р-ну невідомі большевики розбили хату 
Рожецької Насті і забрали всі речі з хати та нарвані овочі. 

В с. Вікторів Гал. р-ну “Рубака” перевела сильні труси, знайшли 
криївку, з якої витягнули Дідух Василь, Самочку Юрка, Босович Дмитра, 
Третяк Володимир, Ковальчук Іван. Під вечір вибрались до Комарова. А 
зловлених відставлено до р-ну Галич. 

18.Х. В с. Рибне Стан. р-ну спецвідділ в числі 60 чол. ограбив господ. 
Галька Івана. Забрали в нього чоботи, хустки та кури. 

19.Х До с. Підлуже Стан. р-ну приїхало кількох больш. і вкрали 
безрогу. Це почув господар і почав кричати. Большевики хотіли безрогу 
застрілити, але вона вирвалась і втекла до господаря. Большевики втекли. 

19.Х. В с. Вовчинець Стан. р-ну НКВД перевело ревізію у Писалій 
Василя, шукали за його сином. Відтак перевели ревізію в таких господарів: 
Вереткий Михайла, Вихованець Михайла і Гренишин Михайла, Мисюк 
Василя, Новгородського Михайла. 

Тут шукали за бувшою станичною. 
19.Х. До с. Рибне Стан. р-ну в 5-ій год. вечера зайшло 45 больш. 

Увійшовши в село, закватирували, а 20.Х. рано пішли на с. Гутиська, де 
перевели  ревізію,  і  підчас  ревізії  вкрали в Харандюк Катерини 1500 крб.  
В 2-ій год. перед полуднем відійшли до с. Майдан Стан. р-ну. Відділ цей 
складався з “сталінських дітей”. 

28.ІХ. До с. Братковець Лис. р-ну приїхало около 30 больш., стягли 
контингент. Один больш. і “стрибок” завважили, як стрільці СКВ відступали 
до ліса, “стрибок” крикнув: “Стій бо стріляю” – тоді ком. СКВ пустив серію з 
ППШ та тяжко ранив стрибка, а больш. кинув кріса і втік. Через годину 
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стрибок помер. Через якийсь час больш. зайшли до Бойчук Семена і знайшли 
на городі криївку. Почали в криївку стріляти та тяжко ранили Бойчук 
Семена. Коли той почав кричати, большевики криївку розбили і раненого 
добили. Тоді ограбили все майно Бойчука. 

7.Х. Стрільці СКВ зловили ст. сержанта між селами Забережжя, 
Тисьменничани. В корчах коло р. Бистриця. Сержант був без зброї і 
документів. Зізнав, що прийшов на розвідку. 

21.Х. В с. Мединя Гал. р-ну відділ УПА роззброїв і розібрав до 
спідного білля 10 кватируючих там большевиків, (які збирали там 
контингент). Большевиків залишили живими. Другого дня приїхало авто 
большевиків в числі 40 осіб і “голих” забрали до р-ну Галич. 

29.ІХ. На шляху між Лисець в с. Радча хтось позрізував телефонічні 
стовпи і цілком знищив новозбудовані телефонічні проводи. 
 
Мітинги. 

7.Х. В с. Ямниця Стан. р-ну місц. голова сільради влаштував мітинг, на 
якому говорив, щоб народ здав контингент до 15.Х. та повідомив, що буде 
перепис мужчин від 18-30 літ. Присутних було дуже мало. 

До с. Вовчинець Стан. р-ну прийшло 3-ох больш. (НКВД), які 
влаштували мітинг (нач. НКВД Куций, Замрач, Давидов). 

До с. Колодіївка приїхало 10 больш. В справі заготівлі зерна. Вони 
скликали десятників і провели мітинг в справі якнайскорішої здачі 
контингенту. 

15.Х. До с. Угринів Дол. Стан. р-ну приїхало з Рибалкою 
(гол. райспоживспілки) і 4-ох больш. Рибалка влаштував мітинг, на якому 
наложив на село ще додатковий контингент 50 кірців. Строк здачі 2 дні. 
Якщо не здадуть, то будуть сконфісковувати майно. 

14.Х. В с. Підгороддю Гал. р-ну кватируючи больш. в числі 30 осіб, які 
рубають в лісі дерево, а ніччю роблять застави. На заставі кватируючого 
війська в с. Підгороддю вбили одного стр., що йшов на відпустку з кур. 
Чорного (провокація). 

13.Х. В с. Ямниця Стан. р-ну відбувся мітинг, присутних було 
б. 200 осіб. Обговорено було міжнародне положення і героїчну боротьбу 
УПА. 

19.Х. В с. Угринів Дол. Стан. р-ну відбувся мітинг, участь узяло 
б. 100 чол. 

22.Х. В с. Височанка Гал. р-ну став замордований станичний Горішний. 
24.Х. До с. Вікторів Гал. р-ну приїхала Палюк Анна, яка була втекла до 

р-ну (св. сот.). 40 больш. приїхало з нею, як її охорона. Забрала зі собою свою 
сестру і від’хала до Галича. 

27.Х. Вечером 30 больш. з Станиславіського р-ну зробили засідку в 
с. Пациків Стан. р-ну. В той час надійшов Джус Федір, що йшов до сусіда 
Коліжак Федора. Больш. з Джусом зайшли до Коліжака. Перевели сильні 
труси і забрали Коліжака зі собою. Пізніше надійшов чот. Миша з кількома 
стрільцями, де по короткій перестрілці Миша відступив, без власних втрат. 
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Другого дня больш. були в селі до полудня і відійшли до Станиславова, 
забравши зі собою Коліжак Федора. 

8.Х. В с. Колодіївка Стан. р-ну прибуло з рай. 12 посіпак, які цілий 
день лазили по тих господарях, що ще не вповні здали контингент та силою 
стягали зерно, яке було в коморах. 

В с. Підлуже Стан. р-ну прийшло 200 больш., стягали контингент. 
Зараз за ними прийшло 3-ох фронтовиків, які ходили по селі та крали, де що 
попало. Стрінувшись з р-ними, мало не пострілялись. Районні 
червоноармійців заарештували. 

До с. Пасічна Стан. р-ну приїхав з р-ну один больш., скликав 
господарів, вище 55 літ, звільнених від контингенту і зобов’язав їх здати до 
3-ох днів.  

До с. Угринів Гор. Стан. р-ну приїхало кількох посіпак та стягали 
контингент. Де знайшли збіжжя та забирали. 

В с. Комарів Гал. р-ну відбувся прилюдний суд над арештованим 
секретарем громади. 

В с. Комарів кватирує 60 больш., які заробляють колгоспне поле та 
збирають контингент. 

9.Х. В год 7-ій вечір до с. Черлівка Лис. р-ну приїхало фірою 8 больш. 
допитували дочку голови сільради – Бойчук Параску. Арештовану другого 
дня рано відпровадили до Лисця. 

10.Х. В с. Колодіївка Стан. р-ну приїхало 10 больш. В справі 
контингенту і заложили ще 30 метрів збіжжя за те, що не виконали 
достроково наложеного контингенту. 

11.Х. В с. Радча Лис. р-ну пропав один чоловік Гаврилюк Іван. 
12.Х. До с. Загвіздь Стан. р-ну прийшло 3-х больш. з р-ну і стягали 

контингент від тих господарів, які колись були звільнені, а тепер мусять 
здати по 4 м збіжжя. 

13.Х. До с. Угринів Гор. Стан. р-ну вечером зайшло кількох больш. до 
Вівчарука Федора за сіном. Господар не давав і дійшло до того, що господар 
зловив большевиків за груди і повалив до землі. За той час 3-тий больш. забіг 
до хати і вкрав чоботи. Сіна господар не дав. Тоді больш. вибили вікна і 
відійшли. Другого дня вище згаданий господар пішов до р-ну, зголосив 
грабунок. В районі йому відповіли, що нехай би припровадив того злодія, 
тепер вже пропало. “Бо хто не краде, той немає. Іди і ти кради і будеш мати”. 

15.Х. До с. Загвіздя Стан. р-ну приїхав Рибалка ще з 3-ма больш. та 
грабував у людей збіжжя, не питаючи чи здав контингент, чи ні. 

16.Х. До цього самого села прибув знову Рибалка з 4-ма больш. і 
сконфіскував майно Драганчук Явдохи, за неповну здачу контингенту. 

17.Х. До с. Загвіздя Стан. р-ну приїхав Рибалка і суддя Герасименко з 
5-ма больш., які наказали скликати всіх господарів. Коли люди зійшлися, 
суддя Герасименко вчинив суд над Дранчук Явдохою, покарано її грошовою 
карою 12.690 крб. На місці суду відбулася продаж майна вищезгаданої 
господині, яке закупила держава по вищій ціні. 

 154



  

18.Х. До с. Підпечар Стан. р-ну прийшов наказ, щоб народ здав ще 
800 метрів контингенту, як надобов’язковий контингент. 

27.ІХ. 10 большевиків, що прийшли стягати контингент в Старім Лисці 
Лис. р-ну зловлено Дзібій Олексу. По дорозі Дзібій почав втікати, 
відійшовши кілька метрів став забитий. 
 
Постій, дня 25.ХІ.1945 р.                                                                 Героям Слава! 
 
Копія. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. № 376. – Т. 81. – Арк. 340-342 зв. 
 
 
 

№ 257 
Донесення начальника Надвірнянського відділення НКВС Лук’яненка 
секретарю Надвірнянського райкому партії Бутку про диверсію на 

Битківських нафтопромислах 
 

30 жовтня 1945 р. 
 

Сов. секретно 
 

СЕКРЕТАРЮ НАДВОРНЯНСКОГО РК КП(б)У 
Тов. БУТКО 

Гор. Надворная 
 

28 октября 1945 года в 24.00 часа в Надворнянский РО НКВД было 
сообщено, что неизвестными преступниками совершен поджег нефтевышек. 

На место происшествия выезжал я, совместно с оперативной группой 
РО НКВД, 112 Погранотрядом и военским подразделением. 

Расследованием установлено, что 28 октября с. г. в 24.00 часа 
неизвестными бандитами численностью приблизительно 100 человек, 
которые расбившись по 5-6 человек, совершили поджег 15 нефтяных вышек 
и 2 кочегарки Битковского Нефтепромысла № 7. 

Из показаний рабочих, работавших в ночной смене, ГОДЗЮРА 
Василия Ивановича, БЕНЮКА Ивана Дмитровича и других видно, что 
бандиты, одетые в разные мадьярские, немецкие и русские шинели и 
гражданских костюмах, вооруженные автоматами и винтовками, по 5-6 
человек заходили в средину вышки, выгоняли оттуда рабочих и совершали 
поджеги, таким образом бандитами в течении 20-25 минут уничтожено 
15 нефтяных вышек и 2 кочегарки 2-й и 6-й секции Битковского 
Нефтепромысла № 7. 

На преследование бандитов было направлено 3 оперативных группы, 
однако положительных результатов не достигнуто. По методу совершенных 
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преступлений можно предполагать, нападение на Нефтепромысел № 7 
совершено сотней “КРУК”, курень “ДОВБУШ”. 

О вновь добытых результатах сообщу дополнительно. 
 

НАЧАЛЬНИК НАДВОРНЯНСКОГО РО НКВД 
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ                                                                           ЛУКЬЯНЕНКО 
 

30 ОКТЯБРЯ 1945 г. 
№ 982 

 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. – П-25. – Оп. 1. – Спр 22. – Арк. 46. 
 

№ 258 
Довідка про результати диверсії, здійсненої загоном УПА на 

Битківському нафтопромислі 
 

30 жовтня 1945 р. 
 

Совершенно секретно. 
СПРАВКА. 

О диверсионном акте на Битковском нефтепромысле в ночь на 29 октября 
1945 года. 

 
Предавая особое оперативное значение Битковскому нефтепромыслу, 

Надворнянским Райотделом НКГБ для оперативного обслуживания такового 
прикреплен специальный оперработник старший о/уполномоченный 
тов. КУЗНЕЦОВ, как более опытный агентурист. 

В процессе агентурно-оперативной работы Райотдел НКГБ направлял 
секретный аппарат на выявление контрреволюционного подполья и вскрытия 
диверсионно-террористических замыслов противника. 

Параллельно с выше указанным приобретался секретный аппарат, 
который способен внедряться в подполье противника и своей умелостью 
предотвращать замысел таковых. 

В результате работы с секретным аппаратом через источника “С” был 
перехвачен очень важный документ, исходящий от окружного “СБ” в “СБ” 
Надворнянский надрайон, выдержку из указанного приводим: 

“…Во всяком случае с сексотами у нас, вернее в УЧХ быть очень 
осторожными и бдительными. Постоянно помнить, что враг намного сильнее 
и хитрее нас. 

Будет передышка. УПА перестанет действовать. Мы должны взять на 
себя проведение акций саботажа. 

В связи с этим заготовьте большее количество взрывчатого материала, 
план объектов (детали проинформирует “ИВАН” (“ПЕТРО”))” и людей для 
этой работы. Это сообщается строго доверчиво – действовать будем тогда, 
когда получим приказ сверху”. 
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Рассматривая серьезность перехваченного документа, Райотдел НКГБ 
своей практической деятельностью в первую очередь приступил к 
приобретению секретного аппарата с последующим направлением в 
интересующие нас подполье на отдаленных секциях, которые расположены 
на северо-запад от села Майдан, Солотвинского района, т.к. эту сторону с 
точки зрения оперативной считаем более уязвимой. 

Направляя секретный аппарат на вскрытие контрреволюционного 
подполья и диверсионно-террористических намерений в сентябре и октябре 
месяцах сего года от агентуры “А” и “Н” были получены следующие 
документы, которых подлинники приводим: 

“…Источник “А” принят 18.ІХ.45 г. в 23 часа.” 
“…15 сентября сего года источник на базаре повстречалась с гр-кой 

САВИЦКОЙ Марией, отчество не знает. Поздоровалась с источником, 
Савицкая М. спросила, думаешь ли ты ехать в Польшу, на что источник 
сказала, что в Польшу уже собираюсь. Тогда Савицкая сказала источнику, 
что у нас идут нехорошие слухи, т. е., бендеровцы предлагают скорее 
выехать полякам из нефтепромысла, с целью, т. е. как будто поляки мешают 
бендеровцам взорвать нефтепромысел, но тут в скором времени подошла 
одна мне не знакомая женщина, где разговор у нас прекратился – мы 
разошлись”. 

Источник “Н” принят 28.Х.45 г. в 22.30. 
“…По Вашему заданию от 9.Х.45 г., который мне говорил о 

бендеровцах, мной установлена его фамилия РУТЬКО Михаил, отчество не 
знаю, работал на нефтепромысле в кузне кузнецом. 

В процессе беседы с ним, т.е. Рутько, который мне сообщил, что 
бендеровцы все время продолжают посещать село Манява и проводят с 
населения сбор продуктов питания. Кроме этого Рутько источнику сообщил, 
что среди жителей села Манява идут разговоры, что бендеровцы 
подготавливают совершить нападение на нефтепромысел и хотят его 
спалить. 

На вопрос источника Рутько, откуда Вам известно о том, что 
бендеровцы хотят спалить нефтепромысел, Рутько ответил – такие разговоры 
идут от жителей села Манява, но фамилий он не назвал и так же не сказал 
откуда и как хотят бендеровцы совершить нападение на нефтепромысел, на 
этом разговор с Рутько у нас прерван”. 

Предавая оперативное значение полученных сигналов от выше 
указанного аппарата “А”, “Н” и “С” нами по документу “А” были 
предупреждены руководящий состав нефтепромысла, где дано им было 
конкретное указание в разрезе проведения профилактических мероприятий, а 
так же особое внимание со стороны нас было обращено начальнику 
Битковского гарнизона войск НКВД, поскольку последние несут охрану 
нефтепромысла, от которого потребовано и предложено провести 
необходимые мероприятия так же профилактического характера. 

Поэтому же вопросу с целью проверки первых указаний выездом на 
место совместно с начальником гарнизона г. Надворная подполковника 
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БУВАЛИК, так же предупредили начальника Битковского гарнизона тов. 
КОРОТКИХ ни в коем случае не ослаблять охрану промыслов, тогда же 
БУВАЛИК предложил ему усилить охрану промысла за счет гарнизона 
города Надворная, но тов. КОРОТКИХ от дополнительных войск отказался, 
мотивируя тем, что обеспечит охрану нефтепромысла Битковским 
гарнизоном. 

По документу “Н” нами официально в оперативных интересах “Н” 
допрошен в тот же вечер, т.е. протокол допроса продолжался 1 час 20 минут, 
где было решено РУТЬКО 29 негласно снять и подвергнуть следственным 
действиям и от результатов его показаний решить вопрос о целесообразности 
использования. (Последний подвергнут аресту 29 октября сего года). 

Других данных в отношении диверсий Райотдел НКГБ не имеет. 
Нападение на нефтепромысел произошло в ночь на 29 октября сего 

года в 12.00, Райотделу НКГБ стало известно в 00 час. 15 минут 29 октября, 
оперативный состав Райотдела прибыл на место происшествия через час, 
войсковые единицы прибыли: первая группа через час 18 минут, вторая 
группа – через час 45 минут. 

По данному делу задержано 12 человек, из показаний последних 
установлено, что подрыв-поджог вышек был единовременным по сигналу 
красной ракеты, в поджогах участвовали группы от 5 до 8 человек. 

После поджога был дан сигнал из ракеты синего цвета, после чего было 
открыто с трех сторон, т.е. с восточной, северной и западной стороны 
массированный пулеметно-винтовочный огонь, который длился примерно до 
25 минут и по сигналу белой ракеты прекращен. 

От места происшествия находился караул внутренних войск НКВД на 
расстоянии до 500 метров, однако, последние сопротивления никакого не 
оказали, за исключением того, что бросили посты и разбежались, этим самым 
дали противнику возможность осуществить поджог секций. 

Следствием установлено, что в лесных массивах в районе села Манява 
была бандгруппа до 80-ти человек, которой жители этого села носили 
продукты питания, банда якобы находилась на горе Винской. 

Райотдел НКГБ в октябре месяце сего года на нефтепромыслах завел 
два агентурных дела: “ПОДРЫВНИКИ” и “МЕЧТАТЕЛИ”, из которых дело 
“ПОДРЫВНИКИ” по плану подлежало реализовать 29 октября сего года. 

Секретный аппарат на нефтепромыслах состоит из 20 человек и двух 
резидентов. 

 

НАЧАЛЬНИК НАДВОРНЯНСКОГО РО НКГБ 
КАПИТАН                                                                                             ШИТИКОВ 

 

Отп. В 2-х экз. 
Экз. № 1 – ОК КП(б)У г. Станислав. 
Экз. № 2 – в дело РО НКГБ 

 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. – П-25. – Оп. 1. – Спр 22. – Арк. 47-50. 

 158



  

№ 259 
Розповідь Ярка про напад куреня УПА “Смертоносці” на райцентр 

Отинію16 
 

5 листопада 1945 р. 
 

Ярко 
НАСКОК НА РАЙЦЕНТР ОТИНІЮ 

Неділя, 5 листопада 1945 р. У Майданському лісі, біля с. Боднарівка, 
Ланчинецького району, заквартирував курінь “Смертоносні” під командою 
хор. Чорного. 

Повстанці весело гуторили при ватрах. Трохи оддалік сиділи командир 
куреня і сотенні. Перед ними лежала розгорнута мапа та папери. Від самого 
ранку вони між собою про щось радилися, час-до-часу заглядали в мапу і 
щось записували. 

День був холодний, непривітний. Густа мряка сірою заслоною оповила 
ліс. Останки пожовклого листя ліниво злітали з дерева та вкривали землю. 
Ліс стояв сумний, похмурий, – нагадував недалекий прихід зими. В лісі 
панувала мертва тишина, лиш поміж смереками клубився сивий дим. 

В 2-ій годині заступник курінного, сотенний Гроза, передав наказ 
командира куреня, щоб усі сотенні і чотові приготовились до відправи 
старшин. 

Від ватри до ватри стрілою пролетіло: 
– Сотенні, чотові, до командира! 
За п’ять хвилин вишикувана лава старшин куреня стояла перед 

командиром. 
Командир з веселою усмішкою поздоровив молодих старшин та просив 

сідати. 
Після короткої бесіди передав усім старшинам виготовлені пляни 

бойових дій. 
Після відправи старшин службовий старшина, бул. Рибак подав наказ – 

приготовитись до збірки. В кількох хвилинах курінь стояв вишикований на 
лісовій лінії. Понеслося у простори грімке – “Струнко!” – Службовий 
старшина склав звіт командирові. 

– Слава Україні! – дзвінко пролунав привіт командира. 
– Героям Слава! – громом покотився привіт повстанців. 
Командир куреня Чорний, що його так любили повстанці, виголосив 

коротеньку, запальну промову. 
Після промови службовий старшина наказав розійтися та почистити 

зброю. 
Стрілецтво захоплено взялося до роботи. Якою радістю, яким 

надхненням були сповнені серця повстанців! З яким хвилюванням ждали 
вони тієї хвилини, коли зможуть належно покарати сталінських бандитів у 

                                                 
16 Зазначений документ перегукується з радянським звітом. Див. док. № 280. 
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їхньому кублі Отинії. Ще сьогодні вони розіб’ють тюремні ґрати і визволять 
невинні жертви кремлівського опиря. 

За пів години службовий старшина подав наказ до збірки всім чотовим, 
заступникам чотових і чотовим розвідчикам. Тут не поминуто й мене. Вмить 
всі станули в трилаві. 

– Котра чота? – запитав мене командир куреня. – Перша 2-ої сотні – 
відповідаю. 

– Ваша чота дістає як підкріплення два рої з другої чоти. Ви із шістьма 
роями маєте здобути тюрму. 

Друга половина другої сотні, в якій буде сотенний, бере ощадну касу і 
шевську артіль, що недалеко тюрми. Ви заходите з північного заходу, а друга 
частина заходить з північного сходу. При наступі треба вважати, щоб наші 
самі себе не ранили кулеметним вогнем. Всім підсуватися якнайшвидше і 
ждати умовленого знаку, що буде для всіх однаковий – зелена й біла ракета. 
Вони будуть пущені в 21-шій годині 10 хвилин в напрямі півдня. Кличка для 
всіх – “Грім гуде”; запасна – “7 – 3”. Ракета відступу червона потрійна, в 
тому же напрямі. Збірне місце в місті на площі Шевченка. Відступ 
найкоротшою дорогою. 

– Розвідчики, підійти і добре обсервувати місце відходу наших чот. 
Чотовий бул. Вихор назначив мене комендантом розвідки обсервацій. 
Я з групою розвідчиків вирушив в дорогу. Ми йшли понад чотири 

кілометри. У кожного з нас думки були однакові: успішно виконати своє 
завдання. 

На місці наказую розвідчикам – пильно стежити за рухами ворога. 
За короткий час до нас долучила наша чота. Шарівкою ми вирушили до 

визначеного нам пункту. Дорога була щаслива і без перешкод. 
Був вже темний вечір, як ми підійшли до міста. Заблимали білі вогники 

світел у крайніх міських хатах. 
Ось ми вже підійшли до перших будинків. Передано тихо наказ чот. 

Вихора: “Маршувати як найтихіше!”. 
Скоро ми проминули перші будинки і повільно підсуваємося до центру 

містечка. Всюди панувала нічна тишина, лиш де-не-де гавкали собаки. 
Тихою ходою ми  підсунулись під тюрму. 

Передано другий наказ: “Зайняти становища і залягти!”. Чекаємо 
означеного часу. Дивлюсь на годинник: зелена стрілка на чорному 
цифербляті пересувається ліниво. Нетерпеливо жду хвилини, коли на вистріл 
ракети, заграє 40 повстанських кулеметів, 100 автоматів та 110 гвинтівок. 

Враз серед нічної темряви загорілись ярко зелена і біла ракети. 
Прийшов час помсти за сльози і кров народу. 

– Тра-ра-рата-та-та! – заграла повстанська музика зо всіх кінців. 
Грізною мелодією гриміла вона та клекотіла, сіючи жах серед 
большевицьких варварів. 

Враз недалеко від мене загорівся дерев’яний будинок. Нам зробилось 
видно як вдень. Переді мною, як з-під землі, виросла струнка висока постать 
командира куреня. 
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– Вперед! – упав його наказ. 
– Слава! Слава! – гучно понеслось зі всіх сторін і повстанці зірвались у 

наступ за командиром. 
– Хто дасть наказ відступу, як він тут? – промайнуло мені в думці. 
Перший раз прийшлось мені бути з командиром у наступі в першій 

лінії. З автоматом в руках він ішов, не зважаючи на ворожий вогонь. Наказав 
мені подати йому “дегтяра” з запасними дисками. На правому крилі люто 
почав гавкати енкаведівський “максим”. У чвірку з командиром ми 
підсунулися близенько до ворога. Командир поставив мені кулемета на плече 
і зі стоячої постави сіяв чергу за чергою по “максимі”. За хвилину “маским” 
затих. 

Нараз задзвеніли двері – одні, другі, треті, і... десяті... 
– Рятуйте нас!... Ще й нас!... – розносилося з тюремних камер. 
А повстанці увихаються як у жнива; дзвенять тюремні замки, з 

тріскотом ламаються двері, а звідти – дивишся – одні плачуть, другі тішаться, 
треті просять дати їм зброю, щоб пімстити енкаведівським душогубам за всі 
кривди і тортури. Цілувалися одні з одними, падали на коліна, дякували 
Всевишньому і повстанцям за рятунок. Ще інші недовірливо оглядали нас, 
боялися енкаведівського підступу. 

Коли все успокоїлося, я почув легкий стогін та тихий плач. Вмить 
подався туди. На бетоні побачив напівмертву районну працівницю Марту. 
Ми взяли її на руки і винесли на коридор. (Через півтора місяця після 
визволення, в нерівному бою з большевиками в Остринському лісі, ранена 
Марта розірвала себе ґранатою, щоб вдруге не попасти живою в руки 
ворога). 

Командир дав наказ, щоб усі – старі, молоді і діти вистроїлися в лаву. 
Стортуровані тюремники повільно шикувались в трилаву. Їх було 84. Між 
ними були й українці зі Східніх Земель. Тут командир промовив до них 
кілька слів. В тій хвилині ройовий Тур з двома стрільцями увів роззброєних 
енкаведистів. Командир спитав присутніх: 

– Що зробити з цими двома, які вас так пильно берегли, із оцього 
кулемета вбили нам одного дорогого повстанця. 

– Розстріляти! – Хором залунали голоси тюремників. 
Командант курінної жандамерії бул. Лис, сипнув чергою із здобутого 

кулемета і енкаведисти з грюкотом повалились на бетон. 
– Виходимо з тюрми. Народ розходиться, хто куди може. 
В південному напрямі бій не вгавав. Вив’язалася обабічна стрілянина, 

немов на фронті. Командир дав наказ чотовому іти туди на підмогу. 
Вже за кілька хвилин наша чота наспіла на місце. Гураґанним дощем 

посипались кулі з нашої сторони. Не мовчали й большевики. 
Після довшої обосторонньої стрілянини від півдня загорілася червона 

ракета. На цей знак наша сотня стала відступати. 
Вже після відступу довідався я від сотенного, що біля ощадкаси і 

шевської артілі, увечері заквартирувало 50 большевиків. Мені стало ясно, 
чому ми не могли здобути всіх намічених об’єктів. 
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Приходимо на збірний пункт. Сотенні й чотові складають звіти зі своїх 
операцій. Курінь вишикувався у трилаві. Командир коротко з’ясував, що наш 
курінь за дві й пів години завдав величезних втрат ворогові в райцентрі. 
Розбито і знищено приміщення НКВД, тюрму, воєнкомат, залізничну 
станцію та раймолочарню. 

– Друзі, ми добре упорались. Підемо до села Струпкова на вечерю – 
кінчив командир. 

Після вечері курінь рушив у Боднарівський ліс, а нас п’ятьох 
розвідчиків залишилось, щоб докладніше розвідати про втрати большевиків. 

Ще другого дня в райцентрі Отинія до полудня не було ні одного 
большевика. Все НКВД, НКҐБ і вся большевицька адміністрація розбіглись 
по селах. Вони вранці посилали старих дядьків у райцентр, щоб розвідали, чи 
немає ще повстанців. 

У місті по вулицях валялися 40 убитих сталінських опричників. Ніхто й 
не спішився їх хоронити. 
 
УПА в світлі документів з боротьби за Українську Соборну Державу 
1942 – 1950 рр. (Збірка документів). Частина перша. Видання 
Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1957. – С. 
223-228. 
 
 

№ 260 
Радянська версія звіту станичного с. Пороги про боротьбу між 
українськими повстанцями і радянською владою на території 

Солотвинського району  
 

10 листопада 1945 р. 
 
Р.Ч. I                                                                                                         Копия № 3 

 
Звіт за час від 15.10 по 30.10.45 
А. Характеристика терену. 

1. В терені району головним центром більшовицької адміністрації є 
м. Солотвино, де знаходяться більшовицькі установи включно з органами 
НКВД та охороною райцентра в силі 150-170 чол. 

В райпарткомі працює 5 чол. Старшим секретар Паліїв (ошиблись)17 по 
національности українець, працівники руські, Головою Райвиконкому є 
місцевий провокатор Прокопьюк з села Старуня, в райвиконкомі працюють 
11 чолов. 

РайНКГБ працює 7 чол., з них 4 уповноважені і 3 міліціонери з 
місцевих елементів. Начальник НКГБ А. Коніщев, нач. і працівники руські. 

                                                 
17 Слово виділене дужками вписане в основний текст іншим чорнилом. 
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РайНКВД – працює 15 чол. Національний склад – жиди, татари, 
українці, руські. Начальник НКВД Алексеев М. – жид. 

2. В Солотвині є гарнізон – 150-170 чол. Дзвиняч – 50-60 чол. 24.10 до 
Солотвино прибуло фронтовиків – війська в силі 3 куренів, що також 
прибули в Майдан для участі в боротьбі проти нашого населення. 

3. Колгоспів і радгоспів немає. “Заготзерно”, а також і “Заготскот” 
міститься в Солотвино. В Заготзерно є збіжжя, яке замагазиновано в 
польському костелі і жидівській божниці. 

В Заготскоті є кілько десятків штук худоби та свиней, заграбованих у 
людей. 

Платня працівників низька, якої не вистачає на утримання себе, а не те 
що родини. 

Ставлення робітників до більшовицької влади сильно вороже, 
причиною є соц. змагання, низька платня, експлуатація робітників, які 
працюють тільки на те, щоб мати документ. До нашого руху робітники 
ставляться приємно. 

4. Торгівля. 
Майже в кожному селі знаходиться кооператив, в якому нічого немає. 
5. За даний час не поставлено і не відремонтовано жодного будинку. 
а) В останньому часі більшовицька адміністрація проводить збори по 

справі виборів до Верховної Ради СССР, підготовку почали з самого центру і 
в підрайонних селах, в інших селах ще не були. 

В Солотвино відбулась нарада всіх партійних організацій. 
б) Головно звернули увагу на вирізку та вирубку ліса-дров та 

транспортування до залізниці. 
6. В районі єсть 1 середня школа в м. Солотвино, 4 НСШ, решта шкіл – 

початкові. Учительські сили в більшости некваліфіковані. Програми 
квартально одержують від РВНО. 

7. Театрів, кіно-клубів немає, крім центру, який грає виключно для 
більшовиків. 

8. В районі мається 1 медпункт з 1 лікарем і спеціалісткою від жіночих 
недуг. 

В Солотвино виходить газета “Ленінський прапор”, котра є органом р-
ну, до цього часу появився лише 8 номер. Газет дуже мало, дістають 
установи, а подекуди школи. Крім райгазети одержують “Прикарпатську 
правду”, “Радянську Україну” і інші. 

10. Акцій на релігійному грунті не було. 
11. Бойової акції за цей час не було. 
 
II. Наше середовище. 
Населення наставлене до більшовиків вороже. Видержаність на 

більшовицькі наскоки відпорна. В господарства стягли більшовики 
контингент силою. 
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2. Відношення селян до нашого руху загально прихильне, за винятком 
деяких несвідомих людей, які з боязні чи під терором пішли на услуги 
більшовиків. 

3. Відносно політичної орієнтації надіються на зовнішній удар, 
частково на розклад внутрі більшовизму, населення вірить в успіх наших 
визвольних змагань. 

4. Населення навіть не думає про яку небудь зміну церковного обряду. 
5. Наша пропаганда вбиває ворожу пропаганду між українським 

населенням, населення піддержує рух. 
7. Здачу різного роду континенту населення для нас з охотою. 
8. Акцій УПА не було. 
9. Не було. 
10. наші втрати – // – 
11., а – // – 
1. За звітний час заарештовано 44 людей, з членів нікого, з них 

11 звільнено, решта сидить. 
V. Дня 16.X о 6 годині пополудні до села Раковець прибуло з 

Солотвино 30 більшовиків, котрі заарештували Пелагів … Дмитр.18, укр. 
1928 р. (та ще 5 фамілій19), всіх заарештовано і забрано до Солотвино. 

17.X більшовики з Надвірної ….. терен Гвіздь (фітьківське) без успіхів.  
18.X більшовики з Солотвино напали ніччю на присілок Розсільної 

(Петрецке), де …..кілька селян і арештували Данилюка і звільнили. 
19.X більшовики 50 чол. напали на село Гвізд. Зловили 6 осіб, того ж 

дня зголосилися… 
19.X до с. Заріччя в 2 годині ночі зайшло НКВД зі… того ж дня… під 

маскою СБ шукали станичного та харчового, не знайшовши їх, заарештували 
… дівчат. Богославец Стефу звільнили. 

20.X до с. Жураки з Дзвеняча зайшло 20 більшовиків під нашою 
маскою стрільців, шукали станичного проводу, невдало. Відійшли. 

21.X до с. Ракове прибуло з Солотвино 50 більшовиків і зривали 
розліплені по селі наші листівки, випитували селян, хто це робив. 
Заарештували Гуменюка Василя 1911 р. народження, після допиту звільнили, 
він був по… арештований органами НКВД. 

22.X до с. Космач о 8 годині вечора прибуло 50 більшовиків, які 
зробили ревізію в господарстві Михайлів Василя, Михайлів Дмитра і 
Михайлів Миколи, не знайшли нічого, розбили пасіку і відійшли до 
Солотвино. 

24.X до Розсільної і Майдану прибуло 3 куреня більшовицької 
кавалерії і квартирували до 30.X 1945 р., під час сього постою з населенням 
обходились можливо, взяли для коней 100 тонн сіна, після чого в цих селах 
більшовики розгорнули акцію арешту. 

26.X арештовано в с. Розсільне… 

                                                 
18 Документ погано зберігся. В цьому місці, та далі по тексту випущено окремі невеликі фрагменти. 
19 Вписано іншим чорнилом. 

 164



  

26.X арештовано в с. Майдан… 
27.X арештовано в с. … 
25.X до села Кричка ночью 12 більшовиків разом з Шумком зробили 

засідку, котру держали цілу ніч однако без успіху, тієї ж ночі арештували 
вночі чоловіка, котрого забрали з собою. 

27.X до с. Ракове прибуло 14 більшовиків котрі заарештували 
Гуменюка Якова та Гуменюка Доню, по … їх звільнили. 

28.X в ніч на село Манява більшовики з Солотвино заарештували 
одного 36 річного чоловіка Вінтонюк Михайла. 

30.X до села Манява зайшли більшовики і арештували Гаванок 
Михайла 1914 р. народження. 

… під Богрівку, теж без успіхів. 
30.X районні більшовики з Солотвино 50 чоловік зайшли до села … де 

заарештували голову…, а також забрали до району одного сексота ...... та 
його сімью. 

Майже кождоденно більшовики району .. по селам, проводять акції, 
засідки та проводять свою агітацію. 

 
Постій 10. XI 1945 р. 

(Подпись не разборчива – “Богдан”) 
 
Перехвачено 4.XII 45 г. в с. Жураки 

 
Копія. Рукопис. 
ДАІФО. – Ф. 33-П. – Оп. 1. – Спр. 11. – Арк. 72-73. 
 
 

№ 261 
Витяги з інструкцій, вилучених енкаведистами у вбитого Калуського 

районного політреферента ОУН “Тараса” (“Каменяра”) 
 

12 листопада 1945 р. 
 

Головну увагу звертається на роботу з кадрами, наголошується на 
необхідності залучення до ОУН нових молодих членів як з місцевого 
населення, так і з молодих вчителів, інженерів, присланих до області із 
східних регіонів України. Окреме місце відводиться створенню дієвої мережі 
СБ, оскільки: “Коли ми хочемо боротися з такою сильною і вишколеною 
поліційною інституцією, як НКВС – мусимо створити такий самий апарат із 
своєї сторони. Районний референт СБ мусить під своїм фаховим оглядом 
дорівнювати районному референтові НКВД”.  

Вагому роль відводилося і пропаганді серед населення – “Хто має за 
собою маси, той виграє”. 

Містяться дані, що засвідчують про певні проблеми в ОУН. 
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“Чому сьогодні в терені існує агентура. Чому існують комсомольські 
організації. Чому Західно-Українські землі виконали скоріше хлібоздачу 
державі, як східні. Чому українець скоріше вмирав під Берліном чи 
Сахаліном за свого ката, ніж на своїй землі в обороні життя і існування 
поколінь. Чому існує дезерція з УПА. Чому в терені існували і існують 
істребительні банди, які накоїли нам немало лиха.  

Відповідь коротка і ясна. Тому, що маса не вихована, не 
зреволюціонізована”. 

Важливо 
До 15.12.1945 р. закінчити всі криївки і приміщення для осередків, 

забезпечити їх у всі потрібні речі (харчі, зброя, медикаменти і т. п.) 
До 15.12.1945 р. забезпечити всіх підпільників і інших потребуючих у 

зимовий виряд (тепла одіж, білля, взуття, плащі, коци, рукавиці, наушники і 
т. п.). Цю проблему розв’язати шляхом акцій по ворогові, ексів, збірок, 
закупу і т. п. 

До терену кожного надрайонного проводу прикріплюється певна 
кількість відділів УПА. Завданням кожного надрайонного проводу 
забезпечити відділи у все, що на зиму потрібно. Це зробимо з командиром 
підвідділів. Кожний стрілець повинен дістати дві пари білля, взуття, мило, 
онучі, рукавиці і все необхідне. Відповідальними за це роблю надрайонних 
провідників. 

До 15.12.1945 р. так в терені організувати зв’язки, щоб між кущем і 
районами найменше раз в тиждень зв’язуватися, між районами і надрайонами 
раз на тиждень, між надрайонами і округою один раз на 10 днів. 

Потворити мертві зв’язкові пункти. Забезпечити на зиму харчами, 
одягом і паливом бідних вдів і сиріт, родини повстанців і всіх підпільників. 

Забезпечити гори харчами. 
Кожний підпільник мусить мати на зиму білий плащ для маскування. 

Зібрати із терену і передати на руки командирам підвідділів всю невживану 
зброю (максими, частини зброї, знаряддя до гранатометів і мінометів і т. п.). 
Зарядити збірку військової літератури в різних мовах, карт, компасів і т.п. 
Все за квитами передати на руки командирів підвідділів. 

Потворити для підвідділів УПА харчові бази (залізні магазини). 
Загальні справи 

Біля кожного районного центру створити спецбоївку, яка буде мати 
спецзавдання (індивідуальні акти терору, саботажу і т. п.). 

В боївці можуть бути не члени, що знають добре місто і боєві. 
Провідником такої боївки мусить бути член. До 10.01. 1946 р. здати точний 
звіт їхньої діяльності. Кожний провідник даної боївки веде хроніку. З 
поодиноких геройських подвигів боєвиків подавати описи і репортажі. 
Воєнкарі не сміють знати організаційних таємниць. Бойовики творити в 
порозумінні з референтом СБ. Здобувати міста. Навіть коштом послабення 
роботи по селах, а опанувати міста. Ширити пропаганду, вести терористичні 
акти, шукати своїх людей і т. п. Вести пропаганду між українцями східних 
областей. Ми, щоб здобути Схід, у 1941 р. вислали туди багато людей, які 
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пробиваючи цей рухомий кордон платили життям. Сьогодні ж цих українців 
маємо тут. Ми мусимо пам’ятати, що здобуваючи схід робимо більш, як 
половину революційної роботи. Без Сходу Української Держави нам не 
здобути. Тому “Лицем до Сходу”. Агітувати робітників, інтелігенцію, 
партійців, москалів, грузинів, і всіх інших, навіть енкаведистів. Останніх 
словом і кулею… 

По сільрадам дальше нищити книжки, списки, документи і т. п. 
Головам сільських рад і міських рад перешкоджати в урядуванні. Не 
допустити до існування по селах клубів. 

Свята, забави, мітинги, гостини все і всюди розганяти. Рішуче не 
допустити до вирубки лісів. Ані одного дерева в руки більшовиків. 
Здобувайте найбільш тяжкі до здобуття позиції, найбільш відсталі села і 
міста. 

Шляхом пропаганди, агітації УПА відбувати збори, ліквідувати 
зрадників, наставляти своїх людей, уважайте на агентуру. Боротися з 
агентурою у церкві, бойкотувати усіх священиків, що перейшли на 
православ’я чи підписали заяву приступлення до ініціативної групи 
Костельника. Батюшок, що приїхали зі Сходу, із села виганяти, якщо 
більшовики замикають церкви, хай народ силою розмикає і молиться. 
Розшифрувати перед населенням священників, що приступили до 
ініціативної групи. Якщо вони конспірують – вислати до них стрільців 
перебраних в енкаведистський однострій, щоб ті намовляли священика до 
переходу на православ’я. Тоді даний священик буде виправдовуватися  і 
покаже документ переходу. Потім спокійно стрільці відходять, а через кілька 
днів на зібранні населення його розконспіровують. 
 

Постій дня 12.11.1945 р. Підпис нерозбірливий 
 

Оригінал. Машинопис. 
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1716. – Арк. 7-17. 
 
 

№ 262 
Лист Степана Бандери до Романа Шухевича і друзів щодо програмних 

цілей визвольної боротьби в повоєнний період 
 

18 листопада 1945 р. 
 

Перевод с украинского 
 

ДРУГУ ШУХЕВИЧУ (“ТУРУ”) И ДРУЗЬЯМ 
Дорогие мои друзья. Приветствую Вас от себя и от имени всех друзей, 

которые нашлись на этой территории. Я приветствую Вас, тех, которые в 
непосредственной борьбе с врагом несут бессмертно всю ее тяжесть. В 
сознании ее важности и величия мы все вместе и каждый из нас в 
отдельности – всей душой вместе с вами. Мы смотрим на Вас, как на 
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высокосознательных украинцев, как на стойких рыцарей – защитников 
великой правды, борцов за великую идею, кузнецов светлого будущего. 

Сознание того, какую массу разнородной силы и способов теперь 
стянул и бросил против вас враг, какими иезуитскими ехидными методами 
он пользуется не только у маловеров и слабых духом отбрасывает всякую 
мысль, что Вы не могли стоять и бороться, но даже и ни одного с сильной 
верой ввергать в сомнение, что вы можете удержаться, но нашей веры в вас 
никто и ничто не нарушит, ибо мы знаем Вас и знаем, чем вы сильны. 

Получаемые нами известия от Вас, которые подтверждают нашу веру в 
Вас и свидетельствуют о том, что Вы стойко ведете борьбу, которая 
укрепляет веру и будит в подполье надежды. Мы глубоко склоняем головы 
перед славной памятью всех друзей-героев, которые отдали свою жизнь в 
борьбе. 

Наши сердца рвутся и болью, и печалью с чувством мести и глубоким 
уважением к людям, отважным душой и телом, ко всем тем друзьям, которые 
попали во вражескую неволю, в тюрьму, ко всем тем, которые в борьбе с 
врагом получили раны, ко всем тем друзьям, которые в борьбе потеряли 
своих родных. 

Мы ставим себе целью на тех территориях сделать все возможности 
для усиления успехов нашего соревнования. 

Непосредственная борьба с врагом на родных землях, которую Вы 
ведете, важнейшая, и мы к ней еще вернемся! 

В этой записке я не буду широко писать о практических делах. Прежде 
всего потому, что она пойдет не прямой дорогой через одного человека, 
наверно обычным эстафетным порядком. 

Для этого я взял бы соответствующий условный код, если бы к этому 
была б большая необходимость, можно было бы это сделать, но ее нет, так 
как все передаст успешно Дем. Он проинформирован обо всем всесторонне, 
что необходимо было передать вам в половине августа. 

На основании извещения о его обратной трассе я убежден что он нашел 
у Вас все в порядке. В общем повторять сказанное выше не нужно. 

С того времени последующие внутренние дела продвинулись немного 
в намеченном направлении. Движение хотя не очень большое, но есть. 
Наладилась и начинает нормально работать целая внутренняя “маникерия”. 

Людей старых немного прибавилось. Наши позиции и влияние 
значительно больше нежели в прошлом, и отклики с края время-от времени 
укрепляют мою уверенность в деятельности наших звеньев на местах. 

Но все то, что происходит среди мигрантов – злой писк, насаждаемый 
и развиваемый большевистскими репатриационными действиями 
(принудительными) вынуждают нас противодействовать этим 
большевистским мерам.  

Мы провели общие противорепатриационные мероприятия. Теперь 
репатриация затихла в связи с зимой и под влиянием международных 
событий, кроме территории Германии и Австрии. 
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Мы с успехом провели работу среди эмиграции во Франции. Наш 
небольшой кружок в скором времени стал молотом жизни и стоит на крепких 
позициях. 

В УГ (Угорщина – Венгрия. – прим. переводчика) находится та самая 
группа (о которой знает Дем). Поехал туда на некоторое время Всевол., а на 
постоянно один с Полесья. 

Туреня находится в той стране, куда он выехал раньше, как вам 
известно. 

Начал действия прежде всего на отправку у Поль, (неясно. – прим. 
переводчика), за океан – в Америку, куда не удалось выслать людей, прямо 
ехать не впускают, едут окольными путями. На один такой путь уже 
набирается группа людей. 

Если бы вы сумели добраться сюда, можно было бы много сделать. 
Пока что с Америкой налаживается только почтовая линия. Там находится 
ПОЛЯКЕВИЧ, можно на него расчитывать. 

В общем в Америке политическая беспросветность среди украинской 
эмиграции, полное незнание дел и положения в стране, но пробивается в 
низах здоровое отношение, а с официальным верхом можно будет уладить 
отношения, нужно немного времени, информации, пропаганды и создания 
соответствующих условий, постепенно все это будет. В общем среди 
эмиграции проходят обычные для эмиграции процессы. 

В политической украинской жизни происходит много 
мертворождаемых начинаний, с разных сторон и разного рода. Рождаются 
новые партии, группы, реконструируются “правительство” (УНР), разные 
консолидационные пробы. 

Мы не даем себя втянуть на чужбине в неудачные затеи и в разные 
споры и реакции. Мы делаем все свое дело последовательно до тех пор, пока 
с бурных волн останется только пена. 

Если мы хорошо наладим свои внутренние дела и свою машину, тогда 
возьмемся за создание целой украинской жизни. Жизнь эмиграции движется, 
но, очевидно, что жизнь стареет.  

Для ее упорядочения и организации необходимо время. 
Кое-что из сказанного известно связному (эти дела общедоступны). 
С точки зрения внешней политики, теперь, нельзя больше ничего 

сделать. И соответственно к западным государствам имеется надежда только 
на одностороннюю политическую информацию. Это делается нами не только 
прямыми путями, которые нам доступны. На какие-то односторонние 
политические взаимоотношения мы пока что не шли, они не имели у нас 
места, наши попытки не могли привести к серьезным политическим 
контактам. Это было потому, что против своей политики в отношении к 
СССР привлечь силы западных держав, которые не шли на установление 
связей с нами, они и так в своей политике посвятили много полякам. Мы 
сориентировались в ситуации и наставлениях союзников, приняли решение 
не напирать и не напрашиваться даром, чтобы не компрометировать себя. К 
тому же и не было соответствующих возможностей. 
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Пока что мы ограничивались общей информацией их источников, 
которые проявляли в этом заинтересованность (их было немного и то 
неофициального характера). 

Такая сдержанность (хотя и вынужденная) в дальнейшем не будет идти 
нам на пользу. 

Теперь с развитием и усложнением международной ситуации начинает 
расти заинтересованность такими силами, как наши. 

На этом отрезке времени начинают развиваться события и я надеюсь, 
что нам будет открыта официальная дорога. Этих возможностей мы не 
проспим. Большие возможности есть в другом секторе внешней политики. 
Это наша внешнеполитическая концепция – создание единого 
антибольшевистского фронта народов (АФН) и по возможности организация 
АБН (антибольшевистского блока народов). 

Мы рассчитываем как на наших природных союзников, на все те 
народы, которые угнетаются или находятся непосредственно под угрозой 
московско-большевистского империализма, мы будем бороться за 
освобождение. 

Эта концепция призвана быть могучим двигателем в революционной 
борьбе и экспериментом внешней политики. Пока что тут сделано немного, 
особенно в направлении реальной организации этого дела. Хотя способы 
были и есть, но конкретно организационно-политических результатов мало. 

Причины частно в нас самих или порой недооценка работы тех людей, 
которые взялись за дело, и отсутствия их заместителей. 

Самые большие трудности остались позади – общее рассредоточение, 
постоянная текучесть среди наших партнеров – эмиграционных сил разных 
народов. 

При всеобщем хаосе, трудностях связи в чужом краю, гонений 
репатриационными замашками советских комиссий политические круги 
наших народов были мало способны к политическим действиям к 
дальнейшей цели, к тому же в большей мере они заняты своими внутренними 
делами. А среди наших народов, где прежде всего концепция революции 
имеет слабый оттенок, зато имеют место какие-то обещания союзников, 
политические круги рассчитывают на то, что этой самой политикой они 
заслужат у Москвы зерна. Но это все изменится. Нами много сделано в деле 
пропаганды совместного фронта, хотя и без писанины. 

В этом деле есть большое движение, ибо вся украинская эмиграция в 
Германии усвоила себе эту идею и везде расширяется братство между 
украинцами и союзниками (совместная работа общественных учреждений). 
Это имеет сильное политическое влияние и делает для украинского дела 
хорошую репутацию. 

Вот теперь поляки выдвигают свою концепцию, т. н. границу моря, 
общего союза государств между Балтийским, Черным и Адриатическим 
морями. (Без народов Кавказа и далее на Восток). Это их концепционная 
лавочка. Как раз теперь поляки выступили с предложением договориться с 
нами. 
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Начались различные вступительные переговоры на ....... (неясно. – 
прим. переводника), а инициатива исходит из кругов Андерса. Мы будем 
стоять на тех позициях, что и в прежних переговорах. Все же необходимо 
договориться с ним. Трудности будут те же, что и раньше на основе спорных 
территорий. Можно было бы вместо этнографического принципа принять 
форму свободного самоопределения (государственной принадлежности) 
коренного населения спорных территорий с предложением о проведении 
некоторых переселений, которые обязаны провести оккупационные 
государства. 

У наших некоторых людей имеются опасения, что это имело бы плохой 
отклик среди украинцев. 

По-моему, такая формула по сути ничего не изменяет, т. к. наши 
территории самоопределяются к Украине. А такая постановка вопроса ставит 
поляков в положение, при котором им будет трудно противостоять такому 
принципу. Нужно сказать, что из разговоров с поляками кое-что выйдет, они 
желают иметь из края подтверждение об урегулировании взаимотношений 
между УПА и АК. Относительно общей политической ситуации еще трудно 
сказать, к чему она приведет. Единственно, что ясно, что теперь налицо 
политический дипломатический конфликт между Советским Союзом, с 
одной стороны, и союзниками – с другой стороны. 

Союзники представляют себе дело так, что время само действует на 
пользу большевиков и знают, чего те хотят. 

Теперь для них наступило наилучшее время для до ..... (неясно. – прим. 
переводчика). Требуют твердой постановкой вопроса заставить большевиков 
отступить на линию 1939 г. Неустойчивая позиция большевиков может 
привести к войне. 

Если большевики пойдут на некоторый тактический маневр 
политического отступления, то события могут оттянуться на некоторое 
время. 

Ситуация подобна той, которая была на переломе 1940-1941 годов. 
Но все же не должно так развиваться, необходимо разобрать оба 

варианта, при этом за главный брать возможность в отношении войны. 
Во-первых, потому, что это будет труднее и, во-вторых, тут наша 

собственная заинтересованность и основное задание; 
Собственными силами и при помощи союзников реализовать нашу 

собственную концепцию – революцию народов. Если-бы скорее дошло до 
войны, то наша роль не меняется и как раз революционная внутренняя сила 
имеет удельный вес в Зап. Украинском государстве так само, как наши 
основные действия в направлении конструктивной здоровой перестройки 
Восточной Европы и подсоветской Азии. 

Собственными объединениями в борьбе, силами заинтересованных 
народов даст нам позицию серьезного партнера в мировом масштабе. 

Перестройка с этого плана собственной революции на действия во 
время войны легче и пойдет скорее, но низы, наоборот. А всегда будет видно, 
что к чему идет. Однако не нужно надеятся целиком на возможности войны, 
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чтобы не демобилизовывать целый ряд элементов в нашей работе, а 
использовать все те возможности, которые есть в мирной работе, и что 
можно, то удержать, а до конца лета будет ясно, т. к. события приближаются 
к развязке. В обороне перед большевиками нужно всегда принимать во 
внимание их два плана уничтожения. 

Первый план – это план больших военных действий для физической 
ликвидации, включая массовый вывоз населения, т. е. ликвидация нашей 
базы. Этот план связан с нежелательными для большевиков политическими 
откликами, которые открывают перед всем миром их внутренние трудности 
и небезопасность. 

Политика СССР, внутренняя и внешняя, требует делать ставки на показ 
силы, самоуверенности и упорядоченности. Поэтому можно допустить, что 
для проведения в жизнь этого плана большевики пошли бы в случае крайней 
необходимости или тогда, когда они захотят или будут вынуждены играть с 
нами в открытые карты. 

Но все же можно считать, что до этого далеко, или этого не будет, 
однако на такую возможность необходимо быть готовыми. 

Второй более важный план ликвидации нашего движения – загнать 
только в лес, оторвать от среды народа не только физическим способом, но, 
прежде всего, копая психологическую пропасть между лесом и народом. 

Вслед за этим отобрать возможность политически ему развиваться, 
входить в жизнь народа. Отгородивши носителей революции от масс, 
большевики этим самым вырвали бы у революции ее политическую душу, 
содержание. А лес, даже если бы он при этом и остался существовать, то он 
бы скоро отмер – захирел. 

Наша борьба – это прежде всего борьба за душу человека, за массы, за 
доступ и влияние на них. 

А теперь актуальная борьба может идти не так за лес, как за связь леса 
со светом, с массами и их жизнью. 

Политическая изоляция от масс и их жизни – это политическая 
программа большевиков. Не дать себя вырвать из жизни масс, с жизни в 
“безопасный лес”, ибо там политическая, а далее окончательная смерть. Так 
можно дождаться войны или ликвидироваться. Зато лес, который имеет связь 
с массами, который к ним прислушивается, получает от них поддержку, 
такой лес, это наша сила и будущность, знаю и верю, что вы все это сами 
видите, за это боретесь и побеждаете. 

Политическое содержание – это душа и золото нашої революции, его 
вкоренение и расширение в народные массы; это физическая жизнь, 
существование. Убить одно, значит убить целое, нанести ей смерть. 

Удержать одно, значит – удержать и другое. Вы за это боретесь, и мы 
знаем, какой вес имеет ваша борьба. Вижу необходимую потребность 
собрать великий сбор организации в ближайшие месяцы. 

Необходимо пересмотреть много вещей, кое-что изменить; кое-что 
дополнить или наново оформить. Учитывая все эти изменения, опыт и 
дополнения и только слегка указанные ревизии некоторых наших позиций и 
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установок, необходимо произвести окончательный пересмотр и принять 
обязательную для всех ясную постановку наиважнейших проблем. 

Во-первых, необходимо рассмотреть изменение названия, считаю что 
это дело целиком ясно. 

Существует много неофициальной провизории, которая ослабляет нас 
извнутри и внешне. Думаю, что нужно принять новые названия и наши идеи, 
политическую и социальную программу, взять в новую форму, которая 
больше соответствует нашему духу, лучше отображает правдивую суть 
наших идеалов, которые созрели в последних моих взглядах на ход нашей 
борьбы. 

Новое единое и большое развитие и оформление нашего идейно-
политического содержания даст движению новый сильный толчок и новую 
сильную политическую наступательность и живительную силу извне. 

Дела организационного порядка нужно утрясти до соответствущего 
положения, это потребует технических трудностей, которые придется 
преодолеть. 

Форма и организация сбора должна быть приспособлена к реальным 
условиям и возможностям с сохранением истинного назначения сбора, т. е. 
наиважнейшие дела нашего движения должны пойти в рассмотрение 
уполномоченных к участию в сборе членов, а воля квалифицированного 
большинства относительно постановлений решающая. 

Я не буду распространяться, на каких основах проводить сбор, укажу 
только главную линию. 

Сбор должен проводиться в двух больших частях в Крае (на 
территории Западной Украины. – прим. переводчика) и за границей, с тем, 
чтобы вне их можно распределиться на большую часть. 

Подготовительные комиссии в крае и за границей, или только одни 
(если это будет там невозможно) отрабатывают программу, темы 
материалами и содержание для постановления сбора, которые также могут 
подготовить свои проекты. Поэтому сбор может проходить долгое время и 
отдельными частями. На сборе участники могут сходится, происходить 
совещания и отдавать голоса больше как один раз, соответственно к нуждам 
новых проектов. 

При этом постановления, принятые большинством двух главных частей 
сбора, должны стать обязательными. Там, где будет невозможно проводить 
собрание или совещание, уполномоченные члены получают готовые проекты 
и отдают свои голоса. 

Более подробно проект организации механизма сбора дам позднее. 
Наверное из сказанного кое-что здесь уже служило предметом обсуждения. 

Нет необходимости говорить о разных мелочах, ибо ясно, что речь идет 
о бесспорных абсолютных решениях, чтобы быть целиком убежденным в 
таких вещах, которые будут единогласно приняты руководящим активом. С 
другой стороны, я считаю необходимым, чтобы существующие тенденции 
дошли до сознания участников сбора, чтобы дать им возможность сделать 
себе соответствующие выводы. 
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Вопрос о созыве сбора, главных проблем и подготовка программы и 
материалов необходимо начать уже сейчас. Будет хорошо приступить на 
местах к подготовительной работе. В отношении самого решения, когда 
должен состоятся сбор, необходимо сейчас уже подумать. Основной целью 
подготовки к сбору, хотя бы в общих чертах, и содержания того, что должен 
решить сбор, тогда и будем рассматривать уже конкретные вопросы. Мы тут 
сообща и я лично возьмемся скоро за дело и сообщим вам свое мнение. По 
возможности сделайте это сами и передайте нам. Представляю себе это дело, 
правда таким, что тут есть больше свободы и возможностей, поэтому на нас 
лежит ответственность подготовить и дать больше материалов. Надеясь, что 
через 2-2,5 месяца будет можно все наилучшее подготовить так, чтобы к 
половине зимы можно было наилучше подготовиться и в это время Вы были 
готовы к рассмотрению решений сбора. Наверное уже к Вам обращались с 
предложением расширить пропаганду УГВР. 

Не буду повторять, считая, что этот план реализовать можно и 
необходимо, этим будет много сделано. На заграничной территории 
выдвигаются на данном отрезе времени новые потребности, для чего: весь 
новый .... (неразборчиво. – прим. переводчика) членства, который даст 
реальные основания для привлечения и включения наших группировок и 
создания с УГВР такого политического органа, который действительно 
охватит целиком всех, кто входит в расчеты  

(пропущен 1 листок № 44. – прим. переводчика); 
и без “квестии” стоит выше всего, все возглавляет и репрезентует. 

Дальше необходимо создать орган такой организационной конструкции, 
которая соответствовала бы фактическому (две части одного тела, которые 
составляют одно целое, не могут также делиться отдельно (точнее план этого 
передам через некоторое время при более удобном случае); 

в конце нужно требования закончить... (неразборчиво. – прим. 
переводчика), а выдвинуть хоть одно, но необходимо больше имен, которые 
возглавляют совет, хотя бы псевдонимы; 

хорошо было бы также сообщить какие либо имена городских людей. 
Прошу сообщить о Вашем положении в этом деле, эвентуально также 
конкретизировать, также было бы очень желательно, насколько это 
возможно, учитывая опасность (война), сообщить для сведения и 
популяризировать имена гол. ком-ра, выдающихся командиров и деятелей 
УПА. Жаль Вас всех, что нельзя из-за тяжелых условий и вынужденной 
скромности присвоить соответствующие старшинские степени в УПА, 
необходимо, чтобы каждый получил такую степень в соответствии со своей 
работой. Если не согласятся вводить звания в нормальных условиях 
соответственно степеней старшинских функций, то я предложил бы принять 
дополнение (командующий генерал, командующий полковник и т. д.). Но 
лучше всего ввести нормальные командные звания без дополнений. 
Разрешить это, что подлежит компетенции УГВР (посколько выходит с того, 
что мне известно), я ставлю отдельным письмом этот вопрос на Президиуме 
УГВР. 
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На этом кончаю настоящую записку. Сердечно приветствую Вас всех и 
желаю Вам сил, успехов и победы в каждом мероприятии. 

Передайте мой дружеский привет всем борцам. 
18.ХІ.45 года. Слава Украине! 

ВАШ СТЕПАН. 
 
Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки 
(1939 – 1959). – К.: ПП Сергійчук М. І., 2009. – Т. 1. – С. 376-387. 

 
 

№ 263 
Звіт надрайонного провідника Долинщини про ситуацію в терені 

 
21 листопада 1945 р. 

 
Долинщина. 

ДВОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД ПОДІЙ. 
Від 25.Х до 15.ХІ.1945 р. 

 
Ворожі дії проти нашого руху (облави, наскоки, ревізії, арештування, 

грабежі). 
У звітному часі занотовано в надрайоні 19 більших облав, з того 

11 припадає на Рожнятівщину, де в днях від 28.Х. по 4.ХІ. заблоковано 
большевиками всі гірські села, переведено в них облави, наскоки та 
арештування. При облавах та арештуваннях були помічні большевикам 
місцеві провокатори, які щойно вийшли на денне світло: провокатор Привид 
б. бунчужний в сотні Заморського, опісля кущевий І. к. родом з Ясенівця, 
провокатор Салстун, родом зі Сваричева з б. зб. жандармерії Зміюки. Оба 
провокатори зголосились добровільно до большевиікв та провокують, що 
тільки знають. Рівнож втік з рук СБ давний провокатор Піцер, який 
досконало орієнтується в терені і водить большевиків по лісах та селах. 

В інших районах ворожі дії були дещо послаблені. 
Наскоки та арештування переводять большевики малими групами по 

кільканадцять осіб, часами перебрані в стрілецькі уніформи (таких випадків 
було в Долинському р-ні – 4, у Вигодському – 1). 

В Рожнятівському р-ні є ще чинна лісова колейка Брошнів-Ілемня, 
якою щоденно при охороні 20-ти большевиків вивозять дерево. 

Ворожі дії в хронологічному порядку: 
Дня 24.Х.45 р. 
До села Тур’я Вел. приїхала на конях больш. спецбоївка, яка їздила по 

полі та перевіряла людей. 
До села Релеїв заїхала рівнож ця сама боївка, нічого не зробивши 

від’їхали. 
В Надієві НКВД-сти робили труси по селі, ночували в селі, ранком 

від’їхали. 
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В Лецівці заарештовано одного хлопця. 
В Ціневі двох господарів і дві дівчини. 
Дня 25.Х. 
До с. Тростянець заїхало 45 большевиків з прокурором та двома 

старшинами. З Тростянця поїхали в напрям Белеєва та Турі, де пробували до 
другого дня. Цей рейд виконували по справах контингенту, при чому 
заарештували трьох людей. 

В Новоселиці та Княжолуці 30 большевиків з Вигоди переводили 
труси. 

До Вигодського р-ну приїхало 300 пограничників, які кватирували 
2 дні у Велдіжі і від’їхали на Рожнятівщину. 

Дня 25.Х. 
У Сваричеві 400 большевиків переводили сильні труси по хатах. 

Нічого не знайшовши, від’їхали до Рожнятова. 
В Погорільці ходили 4 перебрані большевики та розпитували, де 

скриваються хлопці. 
Дня 27.Х. 
В Ясенів 20 большевиків робили заставу, на яку попав станичний 

Провід, але вдалось їм щасливо втекти. 
До Кропивника ранком прибуло НКВД-стів з місцевим провокатором, 

які нарабували в “підозрілих сіно та бараболю”. 
Дня 28.Х. 
Ранком на Поляниці зійшли з Труханова большевики, які відкрили в 

поблизькому лісі стрілянину. Фірами від’їхали до Болехова. 
До с. Княжолуки пізним ранком приїхало 20 червоно-пагоняків. 

Сконфіскували за нездачу податку 2 шт. худоби, заарештували 3-ох старих 
селян, за те, що їх сини з 1928 р. не зголосились на воєнкоматі, преводили 
труси по хатах. 

В Лопянці 60 большевиків робили ранком сильну облаву, при чому 
вбито 2-ох стрільців з б. сотні Заморського, які скривалися. 

В Струтині Вижному 150 большевиків переводили облаву. Вбито 2-ох 
хлопців, одного ранено, заарештовано 2 жінки та одного чоловіка. 

В Підсухім переводило облаву 80 большевиків. 3-ох стрільців, що 
попали на заставу, відстрілювались та щасливо втекли. 

В Ясенівці 120 большевиків обложили ніччю село та чекали до рана. 
Ранком переводили по хатах ревізії. Заарештовано одну дівчину. 

В Янівці 100 большевиків переводили облаву. Сильно шукали за 
бункрами. 

В Князівському 145 большевиків переводили облаву. Все населення 
зганяли до сільради на перевірку. Заарештували дві жінки. 

Дня 29.Х.45 р. 
З Розточки 100 большевиків обложили ранком село. Рано зі села нікого 

не випускали на роботу, обшукували хати та поблизький ліс. На заставу 
вийшов боївкар Павленко, якого вбили. 
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В Солукові 25 перебраних большевиків ходили по селі вдаючи 
стрільців. Нічого не знайшовши, відійшли. 

У Сваричеві большевики шукали по лугах за бункрами, нічого не 
знайшли. 

В Лопянці 200 большевиків перевіряли кожну хату. Вечером 
застрілили 2-ох людей, що зходили з ліса. При облаві сильно грабували 
населення. 

В с. Дубшара заїхало 3 автомашини зі 120 большевиками, які 
переводили ревізії. 

В Янівці 80 большевиків провіряли населення, арештовано 2 жінки.  
В Клемні 21 большевиків, що вийшли з ліса проводили провірку села. 
Дня 30.Х.45 р. 
В Суходолі 120 большевиків з Вигодського та Перегінського району 

робили облаву. З ними був провокатор Шіцер. Підчас облави впав районний 
слідчий СБ Косаренко, який застрілився, впав живим в руки большевиків 
боївкар Бистрий, 2-ох боївкарів легко ранено, арештовано підрайонну жінку 
реф. Дзвінку, арештовано 14 осіб. Большевики в Суходолі перебували до дня 
4.ХI.1945 р. Їм на зміну приїхали дня 5.ХI. 80 большевиків, які дальше 
кватирують в Суходолі. 

В Новоселиці кільканадцять большевиків цілий день контролювали 
мости та береги Свічі. 

В Гузієві большевики робили облаву, при чому рабували та вибивали 
вікна. День перед тим ніччю при переході штрики стрінулось кілька наших 
боївкарів з большевиками, боївкарі відстрілюючись втекли. 

У с. Яворів 12 большевиків робили труси та заарештували 3 дівчини. 
Дня 31.Х. 
В с. Надіїв наскочили большевики на хату Вецка Михайла, де 

кватирували два боївкарі і два цивільні. Під час нападу у перестрілці убито 
двох цивільних. Другого дня 20 большевиків з Долини зліквідували майно 
Вецка Михайла. 

В с. Тростянець большевицька спецбоївка в числі 10 осіб перебрана за 
стрільців ходила по селі, розпитуючи за станичним та людьми, що 
розвішують кличі. Заарештовано одного господаря і дівчину. 

В с. Янівка ніччю робили застави большевики. Ранком поховались по 
стодолах та до полудня слідкували за рухом у селі. 

В Дубшарі арештували одну дівчину. 
Дня 1.ХI. 
В Дубі ніччю переводили большевики облаву. Забили станичного з 

Ріпного і його боївкаря, двох боївкарів залапали, заарештували 3 дівчини і 
одного чоловіка. 

До с. Тростянець заїхало ранком около 300 большевиків на 80-ти фірах 
та 14-ти конях. 25 большевиків залишилось в Тростянці, а решта від’їхала в 
напрям Белеєва. Большевики перевірювали населення, робили труси, при 
чому сильно грабували. Це саме переводили в Релеєві. 
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До с. Княжолука заїхало о год. 12-тій в ночі 60 большевиків. По 
переведеній облаві заарештовано 4 мужчини і 3 дівчини. 

Дня 3.ХI. 
До с. Княжолука ніччю прибуло 50 большевиків. Робили засідки 

довкола села до ранку, ранком переводили сильні розшуки та ревізії. 
Залапали одного хлопця. 

У Струтині Нижному 300 большевиків робили облави на сіножати. 
Нічого не знайшли. 

Дня 4.ХI. 
В Лопянці 7 большевиків зайшло до села та заарештували заступника 

станичного. 
До с. Тяпче заїхало автомашиною і фірами приблизно 35 большевиків. 

Заарештували 3-ох хлопців, що приїхали з Німеччини, та одного, що 
скривався. 

Дня 5.ХI.45 р. 
До с. Солукова о год. 12-тій в полудне заїхали від Яворова та Долини 

автомашинами 150 большевиків. Інших 40 большевиків з ліса обложили село 
заставами. Зараз зайшли до школи та питалися дітей, хто зривав портрети 
Сталіна та хто розліплював кличі. Від дітей нічого не довідалися. Зараз 
зігнали дітей на мітинг, на якому прилюдно знущались над жінкою, яку 
приарештували, говорячи, що вона є матір’ю станичного. Після мітингу 
заарештували ще 5 дівчат та одного чоловіка. 

До с. Кропивник заїхало 14 большевиків, в т.ч. 4 НКВД-стів. 
Зліквідували господарство батька, якого син при УПА. З ними були два 
провокатори Михайлів і Марусяк Софія, які забрали своїх родичів в район. 
Під вечір побили кількох людей, яких заставляли зрізувати хрест, а ті 
відмовились. Хрест на могилі героїв зрізали самі большевики. 

Ніччю з 4 на 5 до Мізуня Старого прибула большевицька спецбоївка 
12 большевиків. Зайшли до господаря Міліневича, який скривався як 
дезертир ЧА. Його жінку замордували в другій хаті. Міліневич провів 
большевиків до ліса до колиби, де ночував станичний провід. Вив’язалась 
стрілянина, серед якої зістав вбитий Міліневич. Станичний провід щасливо 
втік. 

Дня 6.ХI. 
В Болехові НКВД робило провірку документів населення на Рускім 

Болехові, при чому арештовано 12 осіб, з них 10 випущено. 
В с. Кропивник 40 большевиків переводили облаву, при чому 

заарештували 5 селян, в т. ч. 2-ох старих дядьків, двох малолітних хлопців та 
одну дівчину. 

В Струтині Нижному на заставу попав станичний інформатор СБ з 
одним цивільним. Цивільний зістав вбитий. 

В Спасі обрабували большевики місцевого священника. 
На с. Солуків наскочило 30 большевиків, які переводили труси по 

хатах, які були спровоковані. 
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В Тяжчі ранком висіло з поїзду 4-ох большевиків та зробили засідку на 
штреці. На засідку попав боївкар Зиновія, якого вбито. З другого поїзду 
висіло  12  большевиків, які рівнож робили застави на штреці та арештували 
3-ох господарів. На полі розбирали міну, яка розірвала старшого лейтенанта. 

Дня 8.ХI. 
У Витвиці о год. 4-ій пополудні 30 большевиків обскочили церкву та 

провіряли людей. Опісля відійшли в ліс, звідкіля було чути стрілянину. 
У Велдіжі 20 большевиків переводили труси, без ніяких вислідів. 
Ніччю 8 на 9 непомітно закрались большевики на с. Новошин з метою 

заскочити районну боївку, яка там кватирувала. Боївка в час завважила 
ворога і прогнала його на Вигоду. Цеї самої ночі 30 большевиків робили 
застави над Кропивником. 

В Лопянці 30 большевиків зробили наскок на село. Спалили хату, в 
якій живцем спалилась стара жінка. 

Дня 9.ХI. 
До с. Грабів забрали большевики 40 мужчин на перевірку. По перевірці 

всіх випущено. 
До Станковець та Дерківні прибуло 30 большевиків, які заарештували 

одного хлопця, що скривався. 
Дня 10.ХI. 
До Тисова приїхало 20 большевиків здирати наші кличі, причому 

залапали одного хлопця, за хлопцями, що втікали до ліса, стріляли. 
Дня 11.ХI. 
В Тисові около 60 большевиків робили розшуки, ревізії та затягали 

телефонічну лінію Тисів-Камінь. Ніччю телефонічну лінію цілковито 
знищено. Всі телефонічні стовпи зрізано. 

НАШІ ВТРАТИ: 
У звітному часі наші втрати є відносно великі. Передовсім в 

Рожнятівському районі, де вбито під час облав-блокад в днях від 28.Х по 
4.ХI.45 р. 13 осіб, заарештовано 52 особи та ранено 12 осіб. 

Разом по цілому надрайоні є арештованих 124 осіб, в т.ч. 60 мужчин, а 
64 жінок, 18 вбитих, 12 ранених. Між вбитими є: слідчий з рай. СБ Косенко, 
станичний с. Ріпне, станичний інформатор з Струтина Ниж., 4 боївкарі 
охорони рай. п. та 3 стрільці зі сотень. Залапані: кущ. УЧХ Дзвінка, боївкар 
СБ Бистрий, заступник станичного с. Лопянка. 

ДІЇ УПА, ВСК ТА ІНШІ ДІЇ ПРОПАГАНДИВНОГО ЗНАЧЕННЯ, 
Дня 22.Х.45 р. 
До с. Сваричів заїхала автомашина з 4-ма большевиками. Нараз 

вискочили 2 малі хлопці та почали стріляти до большевиків, ранили шофера, 
який таки зараз помер. 

Дня 29.Х. 
До с. Солукова ніччю заїхала большевицька боївка в числі 25 осіб. 

Зайшли вони під хату Марчук Анни і кликали, щоб пустила до хати, удаючи 
стрільців. Коли вона не хотіла їх пустити, виломили двері та насильно взяли 
її зі собою. Питали за станичним та станичною. Коли Марчук Анна 

 179



  

відказалась, силою забрали її і казали вести її до інших хат та говорити, що 
це стрільці з УПА, щоб пустили до хати. Якщо інакше буде говорити, її 
застрілять. Марчук Анна помимо терору і погроз при першій хаті крикнула 
“вставайте, бо солдати йдуть”, за що дістала чимало нагаїв, але 
розконспірувала большевиків. 

Дня 5.ХI. 
Вечером розліплено летючки по Болехові на всіх головних вулицях, в 

ринку, в школі, в воєнкоматі, клубі, райпарткомі та брамах домів, де 
кватирують партійні. Крім летючок були розліплені мальовані лозунги. 
Ніччю був зірваний газопровід на Стрийській Горі. В півтора години пізніше 
погасло в цілім Болехові електричне світло. Через дві доби світла в Болехові 
не було. Летючки та лозунги були розліплені по всіх станицях надрайону. 
НКВД-сти зараз на другий день їздили по кількох селах та здирали ті кличі, 
що мало місце в Гошеві, Тисові, Возієві, Чолганах, Тяпчу, Солукові, Якубові, 
Велдіжі, Турі Великій, Станківцях та Дерківній. 

Дня 6,ХI. 
В Болехові на тартаці НКВД арештувало директора тартаку українця 

східняка, за те, що він намагавсь побити головного бухгалтера жида. Він 
п’яний говорив таке: “коли вже перестанете панувати на Українських землях. 
Добре зробив Городів, що втік до бандерівців, там їсть і п’є і спокійно собі 
сидить”. 

Дня 7.ХI. 
У Велдіжі підчас святкування “жовтневої революції” військовим 

відділом лісорубів счинилась піятика, під час якої зістав забитий один 
червоноармієць, а двох ранено. 

Дня 10.ХI. 
В с. Велдіж та Лолин кількох большевиків проводили мітинги на тему 

виборів у Верховну раду. 
З нашої сторони провадяться по всіх станицях роз’яснюючі акції 

противиборчі. Списки виборців, що їх виготовляли голови сільрад, знищено 
перед днем віддачі майже по всіх станицях. 

В Тисові знищено колієвий міст, який довгий час охороняли 
большевики. 

Дня 13.ХI. 
На сотню “Довбуша” та “Грізного”, що стояли в лісі (8 км за Ілемнею) 

ранком напали большевики. Попереднього дня обі сотні мали відправу з 
надрайонним пропагандистом і ранком мали розійтись до своїх завдань. 
Тимчасом невідомий провокатор завів большевиків на місце постою. 
Большевики обійшли застави сотень і наблизились до самих таборів. 
Вчасним ранком стійкові заалярмували стрілами обі сотні. Завдяки скорій 
орієнтації та рішучості командного складу сотень вдалось сотням вирватись з 
окруження. Втрати по нашій стороні: __ стрільців вбито, 7 ранених в тім 
числі тяжко ранений. Втрати ворога: 6 вбитих, ранених невідоме число. 
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ПЕРЕЇЗДНІ ВІЙСЬКА ЧА. 
Дня 29.Х. та 1.ХI. в с. Раків закватирувало 300 червоноармійців. Зброя 

в них була така: 13 гармат полевих, 80 кулеметів. Штаб військ міститься у 
Брошневі, генерал у Рожнятові. Через Струтин Ниж. та Верн. переїздить 
відділ червоноармійців в числі 460 разом з кіньми. 

Дня 10.ХI. до Струтина Виж. та Ниж. заїхала більша кількість 
переїзних військ ЧА, які там закватирували. 
 
Постій, дня 21.ХI.1945 р.                                                                     Надр. Пров. 
 
Копія. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. № 376. – Т. 81. – Арк. 352-355. 
 
 

№ 264 
Постанова політбюро ЦК КП(б)У “Про додаткові заходи боротьби з 
українсько-німецькими націоналістами у західних областях УРСР” 

 
27 листопада 1945 р. 

 
№ 77 /39-оп. 
 
В результате проверки выполнения постановления ЦК КП(б)У от 

30 октября 1945 года о ликвидации остатков банд украинско-немецких 
националистов в западных областях УССР, установлено, что за последнее 
время бандиты, потерпев поражение, не вступают в открытый бой и, 
действуя из-за засад, усилили свою террористическую и диверсионную 
деятельность, а также, желая обеспечить себе безопасные условия для 
зимовки в населенных пунктах, обратили особое внимание на выявление и 
уничтожение агентуры органов НКВД и НКГБ. Ими берется под подозрение, 
а в ряде случаев уничтожается каждый, имеющий какое-либо касательство к 
работникам органов НКВД и НКГБ. 

Установлено, что в целях осуществления диверсий и террора, бандиты 
базируются, главным образом, на сельские населенные пункты, прилегающие 
к городам, промышленным объектам, железным и шоссейным дорогам. 

В дополнение к мероприятиям по усилению борьбы с бандитами, 
указанным в постановлении ЦК КП(б)У от 30 октября сего года, 
Центральный Комитет Коммунистической партии (большевиков) Украины 
постановляет: 

1. В целях сохранения кадров нашей агентуры и для дезориентации 
бандитов в выявлении ими лиц, связанных с органами НКВД и НКГБ, 
предложить секретарям обкомов, райкомов КП(б)У начальникам УНКВД и 
УНКГБ широко применять практику вызова работниками органов НКВД и 
НКГБ для беседы большого количества жителей населенных пунктов. 
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Для беседы вызывать одновременно (в течение 1-2 дней) до 50 и более 
человек, в зависимости от численности жителей в данном населенном 
пункте. Вызывать преимущественно кулаков, торговцев и другие 
враждебные нам элементы. 

Вызываемым в ходе беседы наедине предлагать сотрудничество по 
оказанию помощи органам НКВД и НКГБ в борьбе с бандитами и, в первую 
очередь, тем, которые подозреваются в связях с бандами. 

Правильное проведение всех этих мероприятий сохранит нашу 
агентуру в органах НКВД и НКГБ, так как террористические акты 
дезориентированных бандитов будут теперь направлены против враждебных 
нам элементов, заподозренных после бесед в связях с органами НКВД и 
НКГБ. 

Местное население, подвергшись террору со стороны бандитов, 
вынуждено будет оказать им активное сопротивление и обратиться за 
помощью к органам советской власти. Это даст нам возможность вовлечь в 
борьбу с остатками банд большее количество местных жителей, создать и 
укрепить в каждом селе группы самообороны. 

Таким образом будет подорвана основная база существования 
бандитов. 

2. Учитывая, что бандиты  производят нападения на партийно-
советских работников, а также на сельские кооперативы и проходящие 
машины с грузом, предложить НКВД и НКГБ искусственно создавать 
условия для вызова нападения бандитов с целью их уничтожения. 

На практике это должно осуществляться путем организации ложных 
приманок. 

Для этого рекомендуется применить следующие методы: в места, где 
по всем данным оперируют банды, практиковать специальные выезды 
районных работников с ночевкой на селе под прикрытием наших засад. 

Такие же приманки следует организовывать путем завоза в сельские 
кооперативы различных товаров, за которыми бандиты особенно охотятся 
(зимняя одежда, обувь, мануфактура и пр.) 

В ряде случаев создавать видимость вынужденных остановок на 
дорогах и в селах, груженных продовольствием, медикаментами автомашин. 

У местных жителей, узнавших о характере груза, должно сложиться 
мнение, что машина или районный работник следуют без охраны и только в 
силу необходимости остались на ночевку в селе. 

В большинстве случаев бандиты будут извещены через свою агентуру 
и попытаются осуществить нападение на любой из этих объектов. 

Во всех перечисленных примерах, операции должны проводиться по 
заранее детально разработанным планам, с учетом конкретных условий и 
обстановки. 

Выезд, ночевки районных работников, товары в кооперативах и 
автомашины, как средства приманки, должны быть обеспечены, к моменту 
нападения бандитов, хорошо замаскированными чекистско-войсковыми 
засадами. 
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В результате бандиты, неожидающие засад, будут уничтожены, а 
объекты нападения защищены. 

Продуманное и тщательное проведение этих мероприятий поможет 
скорее уничтожить остатки немецко-украинских националистов и отбить у 
бандитов охоту нападать на партийно-советских работников, сельские 
кооперативы и автомашины. 

3. В течение декабря месяца произвести тщательную очистку от 
бандитского элемента населенных пунктов, прилегающих к промышленным 
объектам и городам в радиусе не менее 15 километров, а также к железным и 
автомобильным дорогам не менее как в 10-километровой зоне. Для этого 
произвести проверку всех проживающих в вышеуказанных населенных 
пунктах и подлежащих аресту немедленно арестовывать, а семьи бандитов 
вывезти в отдаленные местности Советского Союза. Всех лиц, поселившихся 
в указанных населенных пунктах после освобождения Западной Украины от 
немецких оккупантов без разрешения райисполкомов, немедленно 
переселить за пределы 10-15 километровых зон. 

В этих селах расширить сеть агентов и усилить истребительные 
батальоны и группы самоохраны. 

Одновременно с проведением очистки населенных пунктов, 
прилегающих к нефтепромыслам Дрогобычской и Станиславской областей, 
от бандитских элементов и их семей, провести паспортизацию всего 
населения, остающегося в этих пунктах. 

ЦК КП(б)У подчеркивает, что основные указания по усилению борьбы 
с остатками банд украинско-немецких националистов даны в постановлении 
ЦК КП(б)У от 30 октября 1945 года “О ходе выполнения постановления ЦК 
КП(б)У от 24 июля 1945 года “О ликвидации остатков банд украинско-
немецких националистов в западных областях УССР” и требует от всех 
партийных органов и органов НКВД и НКГБ обеспечить точное и 
безусловное выполнение этих указаний, также как и настоящего 
постановления. 

 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. – 
Київ-Торонто, 2001. – С. 174-177. 

 
№265 

Звіт УПА про військові дії на Болехівщині та Надвірнянщині у вересні – 
грудні 1945 р., в тому числі й про напад відділу УПА на Надвірну 

 
Не раніше 1 грудня 1945 р. 

 
З боїв УПА 

2.9.45. стрільці УПА зробили засідку на енкаведистів, які їздили до 
с. Церківна, р-н Болехів, арештувати дівчат. В сутичці вбито 2-х 
енкаведистів. Арештовану дівчину звільнено. 
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17.9.45. до с. Брязи, р-н Болехів приїхало 2-ох большевицьких 
грабіжників грабувати селян. В поворотній дорозі напали на них 4 стрільці 
УПА. Вбивши 2-х рабівників, забрали 2 фіри з кіньми. 

27.9.45. до Слободи Болехівської, р-н Болехів, приїхало 13 грабівників 
стягати контингент. При цьому змушували жінок зривати наші заклики. 
Відділ УПА зробив на них наскок, вбивши 5-ох, а 3-ох схопили живцем. Між 
зловленими – голова райземвідділу. По нашій стороні – 1 вбитий. Здобуто 
коні з возом і 2 ППШ. 

3.10.45. 5 стрільців відділу під командою Я. наскочили на большевиків, 
які грабували сіно в с. Чолгани, Болехівського району. Вбитий старший 
лейтенант. Схоплених сержанта і рядових відпущено по проведенні розмови. 
Здобуто 1 кріс, 1 ППШ, 2 уніформи і підводу з кіньми. 

7.10.45. підвідділ під ком. М. зробив засідку на шляху Журавно-Калуш. 
В засідку попала машина з награбованим майном. Вбито 1 большевика, 
2 ранені втекли. Захоплених в полон 1 українця і 2 московки, відпущено з 
їхніми речами. Серед трофеїв здобуто багату аптеку. 

15.10.45. 7 повстанців під командою К. зробили засідку на ворожий 
відділ, що вертався з награбованим майном із с. Суходіл, р-н Рожнятів. По 
короткій перестрілці ворог втратив 12 вбитими (між ними капітан) і скільки 
ж раненими. Здобуто 4 коні, 10 сідел, станковий кулемет і амуніцію до нього 
і інші речі. Всіх трофеїв не було змоги забрати через малу кількість стрільців. 

22.10.45. застава відділу УПА під ком. М. розбила большевицький 
відділ, який ішов на нічні акції біля села Волиця, Жидачівський р-н. Коли 
большевикам прибула підмога, наш відділ відступив в ліс, а застава ще раз 
вдарила по ворогові, вбиваючи 6-ох і ранячи командира. Відділ вийшов без 
втрат. 

25.10.45. три стрільці цього ж відділу зробили засідку на 6-ох 
большевиків, що їхали грабувати сіно. В засідці одного большевика вбито, 
одного ранено, а 4 скористали з нагоди і втекли, щоб вже не долучувати до 
свого відділу. 

8.11.45. відділ УПА під командуванням Б. наскочив на районний 
осередок Товмач. Місто було захоплено через 4 години. Всі установи 
поруйновано. Після того, відділ забираючи трофеї з розбитих магазинів, в 
бойовому порядку відійшов на місце постою. 

14.11.45. відділи УПА під командуванням Ч. і І. зробили наскок на 
районний осередок Надвірна. Помимо того, що в місті в той час була залога 
(до 2 тисяч людей), відділи о год. 23-й вночі ввійшли в місто й просуваючись 
головними вулицями, дійшли в центр. Ці ж відділи знищили ворожу стежу в 
числі 7 людей, спалили міст Надвірна – Богородчани довжиною в 350 метрів. 
Головна сила, знищивши по дорозі ворожу стежу в силі одного роя увійшла в 
місто. Заалярмовий ворог почав бити по цілому місці з гарматок і мінометів. 
З двірця над’їхало дві танкетки. Заступник ройового Тополя знищив одну 
танкетку – друга поспішно втекла. По кількох сутичках в різних місцях міста, 
відділ, забираючи трофеї з розбитих магазинів, відступив без втрат. Ворожі 
втрати – 62, багато ранених. 
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10.11.45. в селі Поляна-Гута (Карпатська Україна) переднє 
забезпечення відділу П. звело бій з ворожою розвідкою. У висліді ворог 
відступив, залишаючи двох вбитих. Того самого дня один з підвідділів звів в 
селі Ізвар бій з ворожою заставою. Ворожі втрати – 4 вбиті, 3 ранені. Власних 
втрат не було. 

12.11.45. той самий відділ у рейді по Закарпатті звів біля села Ганківці 
двогодинний бій з сотнею більшовиків. Ворога прогнано, завдаючи йому 
втрат 35 вбитими і багато раненими. Власні втрати 1 вбитий, 6 ранених. 

13.11.45. цей сам відділ звів у с. Гуклава бій з двома сотнями 
большевиків. Бій тривав 3 і пів години. Розбитий ворог відступив, маючи до 
60 вбитих і багато ранених. Власних втрат не було. 

15.11.45. в часі загальних зборів в с. Річка, над’їхало авто з 
большевиками. Застава з того самого відділу вдарила вогнем, знищуючи 
машину і розганяючи залогу. Збори без перешкод продовжувалися дальше. 

20.11.45. більша сила большевиків заскочила в горах той сам відділ, 
намагаючись не пустити його через кордон. Відділ довгий час відбивав 
запеклі ворожі наступи. Остаточно ворог у паніці відступив втративши 35 
вбитими (серед них командир відділу) і багато пораненими. Власні втрати – 
10 вбитих, 2 ранені. 

18.11.45. відділ під командуванням І. вдарив на большевицький пункт в 
селі Пороги, р-н Солотвина. Нагальним ударом повстанці вибили ворога з 
окопів та загнали в ліс. Будинки, в яких квартирували пограничники 
знищено. Втрати ворога – 19 вбитими, багато раненими.  

24.11.45. підвідділ під ком. І. наскочив на станцію Хриплин, 3 км від 
Станиславова. Знищивши охорону станції (5 вбитих, 8 ранених), підвідділ 
знищив саму станцію, перериваючи на 24 години рух поїздів на цій лінії. 

25.11.45. відділ під командою Ч. наскочив на районний осередок 
Отинія. Місто було опановане три і пів години. Розбито тюрму, звільнено 
87 в’язнів, та знищено будинок НКГБ і залізничну станцію. Ворожі втрати 
28 вбитих (в тому числі начальник НКВД). Власних втрат не було. 

25.11.45. районові війська переводили арешти в с. Пациків під 
Станиславовом. Підвідділ під командою М. вдарив на напасників, змушуючи 
їх до втечі. Арештованих звільнено. Втрати ворога – 4 вбитих, 3 ранені. 

28.11.45. відділ під командою П. попав в с. Новиця Калуського р-ну на 
ворожу засідку. Скоро зорієнтувавшись в ситуації, відділ опанував 
положення і відбив ворога, який схоронився в мурованому будинку школи. 
Ворожі втрати – 8 вбитих, 4 ранені. Власні втрати – 2 вбиті, знищено 
сільраду. 

30.11.45. відділ під командою Д. вдарив на місто Делятин. По обстрілу 
міста з гранатомета і кулеметів відділ увійшов в місто, в якому перебув три 
години. Обстрілявши та понищивши більшовицькі установи, відділ 
забираючи трофеї, відійшов на постій. 

30.11.45. спецвідділ НКВД, проваджений місцевим сексотом, 
переводив вивіз в с. Тязів, Галицького р-ну. Підвідділ УПА, який 
квартирував недалеко, вдарив на напасників, вбиваючи 5 енкаведистів і 
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сексота. Спецвідділові над’їхала допомога з центру. Обидва ворожі відділи 
вступили через непорозуміння у бій між собою. Бій тривав 25 хвилин. У 
висліді по обох сторонах ворог втратив 26 вбитих і 13 ранених. Відділ за той 
час в порядку відступив і спокійно приглядався з ліса роєві ворожих трупів. 
 
Оригінал. Машинопис 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. № 376. – Т. 25. – Арк. 235 зв.-236 зв. 
 
 

№ 266 
Звернення радянського керівництва Яблунівського району до секретаря 
Станіславівського обкому М. Слоня з вимогою депортації всіх жителів 

села Космач 
 

7 грудня 1945 р. 
 

Строго секретно 
 

СЕКРЕТАРЮ СТАНИСЛАВСКОГО ОБКОМА КП(б)У 
тов. Слонь. 
 

7-го декабря 1945 года 
 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
Яблоновский Райком КП(б)У, райотдел НКВД, НКГБ  
о селе Космач. Состоянием на 7-го декабря 1945 года. 

 
Село Космач Яблоновского района, Станиславской области УССР 

расположено в юго-западной части района. 
С северной стороны граничит с селами Яремчанского р-на с юго-

восточной стороны Жабьевским и Коршовским районами и с юго-западной с 
Закарпатской Украиной. 

Райцентр м. Яблонов от села Космач находится с северо-восточной 
стороны на ростоянии 17 км. И тянется с северо-востока на юго-восток 14 км. 
Все хозяйства разбросаны по частым горам и большим массивам леса. Село 
населяет всего 5857 человек, возрастной состав которого в настоящее время 
не представляется возможности установить. 

Всего дворов 1356, семей примерно такое же количество, село 
населяют украинцы (гуцулы), другие национальности не проживают. 

Социальная прослойка села состоит: 207 кулацких хозяйств, 350 
середняцких хозяйств и 799 бедняцких хозяйств. Все население в том числе 
бедняки, абсолютно бойкотируют в проведении всем мероприятиям партии и 
правительства. Никаких государственных планов и правительственных 
заданий не выполняют. 

 186



  

Кулацкая зажиточная часть населения оказывает на остальное 
население исключительно большое влияние саботировать восстановление 
советской власти, всем, чем могут, помагают и поддерживают ОУН подполье 
и банды “УПА”, а также непосредственно участвують в борьбе против 
Советской власти. И нужно отметить, что все население участвует в борьбе 
против Советской власти. 

Анализируя настроение населения всего района, нужно указать, что 
с. Космач самое влиятельное на все население района, в зависимости от 
поведения бандпроявлений в с. Космаче быстро меняется настроение 
населения нашего района и прилегающих районов к нему. Это явление 
получается потому, что в с. Космач до сих пор не восстановлена советская 
власть, несмотря на все принимаемые меры со стороны РК КП(б)У и 
райисполкома, проведенных свыше 50 крупных чекистско-войсковых 
операций.  

Всего находящихся на службе в Красной Армии из села 79 чел., в 
советских партийных учреждениях находится всего пять человек. 

Село Космач является центром ОУН подполья и бандформирований. 
Доказательством этого может служить тот факт, что до февраля м-ца с/г там 
находилось три куреня УПА и несколько запасных сотен УПА с общим 
количестве более двух тысяч человек бандитов. 

В начале февраля была проведена войсковая операция, с нашей 
стороны было потеряно 33 человека, в том числе командир полка, два 
офицера и 5 человек сержантского состава и 25 человек ранеными – рядовых 
бойцов, после этого также проводились операции, но с нашей стороны 
потерь не было. 

За период существования Советской власти на Западной Украине всего 
арестовано 133 человека, убито во время чекистско-войсковых операций 52 
человека, ушедших в немецкую армию и дивизию “СС Галичина” 21 человек, 
это объясняется тем, что ОУН подполье сохранило свои кадры для борьбы с 
Советской властью. 

Так как село Космач является одним из основных националистических 
сел и крепкого ОУН подполья в нем, по этому участников ОУН, 
находящихся на нелегальном положении, находится 200 человек. 

Видными руководителями ОУН подполья и банд УПА являются 
районный проводник ОУН – Проданюк Афанасий Васильевич “Солидный”, 
его заместитель Махначук Афанасий Иванович – “Пруткий”, станичный по 
преселку с. Космач – Завозны - … “Дуб” и по самому с. Космач станичный 
Чентуняк Михаил “Ворона”. 

Выше указанные лица население сел держат в своих руках и от них 
зависит положение в селе. 

Все село прямо или косвенно является базой ОУН и УПА. В селе 
Космач и в районе в основном постоянно дислоцируется окружной и краевой 
провод ОУН и крупные бандгрупировки, как сотня “Выхра”, “Белого”, 
“Скубы”, “Гамалии” и др. Все бандогрупирование и ОУН подполье 
поддерживаются населением села Космач. 
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Райком КП(б)У, райотдел НКВД, НКГБ считает и просит Вас решить 
вопрос немедленного выселения села Космач целиком все село и мы глубоко 
за год своей работы убедились, что другого решения быть не может. 
 
 
СЕКРЕТАРЬ ЯБЛОНОВСКОГО 
РК КП(б)У                                                                                           АНИСИМОВ 
Нач. РО НКГБ                                                                                         ФИЛАТОВ 
Нач. РО НКВД                                                                                        ДИДЕНКО 
 
Отп. 2 экз 
Исп. Т. У. 
 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. 38-П. – Оп. 1. – Спр. 21. – Арк. 22-23. 

 
 

№ 267 
Спецповідомлення НКВС УРСР ЦК КП(б)У про результати проведеної 
операції з так званими “приманками” для ліквідації вояків УПА та 
членів підпілля ОУН у Дрогобицькій, Львівській, Станіславівській і 

Тернопільській областях 
 

8 грудня 1945 р. 
 

№ 1605/сн 
Совершенно секретно 

Секретарю Центрального Комитета КП(б)У 
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С. 

 

СООБЩЕНИЕ 
Докладываю о дополнительных результатах при проведении 

комбинаций с приманками: 
1. 2 декабря с. г. Перегинским РО НКВД Станиславской области в селе 

Ловаги были оставлены на ночлег при небольшом конвое семьи бандитов, 
изъятые для выселения. 

С наступлением темноты у дома, где расположился конвой, была 
организована засада из бойцов ВВ НКВД. 

Около полуночи к месту размещения конвоя подошла группа бандитов 
неустановленной численности, имея ввиду освободить бандитские семьи. 

В результате открытого огня из засады убито 4 бандита, остальные, 
пользуясь темнотой, скрылись. 

Трупы убитых не опознаны. 
Взяты трофеи: 
Винтовок                                  – 4 
Гранат                                       – 72 
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2. 4 декабря с. г. опергруппой Мельница Подольского РО НКВД 
Тернопольской области при проведении операции у села Устье было убито 
3 бандита, трупы которых не были убраны. 

С наступлением темноты у места нахождения трупов была 
организована засада. 

Ночью для уборки трупов подошли 3 бандита, которые засадой были 
убиты. 

Среди убитых опознаны бандиты – жители села Устье – Пилипчук 
Дмитрий, кличка “Ивась”, Ильницкий Степан, кличка “Ручей” и Ткач 
Григорий, кличка “Ясень”. 

3. В райцентре Рудки Дрогобычской области проживал 
расшифрованный агент “Олег” Рудковского РО НКВД, которого бандиты 
намеревались убить при появлении его в своем селе, 6 декабря с. г. 
Рудковский РО НКВД направил агента “Олега” к своим родным в село 
Новый Остров и организовал у его дома засаду. Ночью к дому агента “Олега” 
подошли 3 бандита из местной боевки СБ, которые из засады были убиты. 

 
Взяты трофеи: 
Автомат                                    – 1 
Винтовка                                  – 1 
Пистолет                                   – 1 
 
4. Подволочийским РО НКВД Тернопольской области с целью 

ликвидации самими бандитами станичного ОУН села Дубровилка Кухты 
Ивана и его связного Кухты Василия, находившихся на нелегальном 
положении, работниками РО НКВД одному из бандпособников было 
подброшено якобы утерянное Кухтой Иваном фиктивное сообщение в адрес 
органов НКВД о месте нахождения боевки СБ. 

В результате, в ночь на 5 декабря с. г. станичный Кухта Иван был 
бандитами повешен, а его связной Кухта Василий – расстрелян. 

5.28 ноября с. г. опергруппой Радеховского РО НКВД Львовской 
области, по данным агента “Маркова”, в селе Станин в клуне Темрюка 
Алексея был обнаружен схрон, в котором находился бандит, отказавшийся 
добровольно сдаться. В завязавшейся перестрелке бандит был тяжело ранен 
и извлечен из схрона. 

Задержанный бандит оказался жителем хутора Суховолье Сокальского 
района Львовской области Кендрюхин Иван по кличке “Иван” из сотни 
“Черного”. 

При осмотре схрона обнаружено небольшое количество окровавленных 
бинтов. 

Исходя из этих обстоятельств была, задержана дочь хозяина клуни 
Темрюк Стефания по подозрению в связи с бандитами. 

Доставленная в РО НКВД Темрюк Стефания на допросе о своей 
принадлежности к банде показаний не дала, в связи с чем 30 ноября с. г. из 
под стражи была освобождена, и у ее дома была организована засада. 
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В ту же ночь, в 23 часа к дому Темрюк с противоположной стороны от 
места нахождения засады подошло 2 бандита и стали стучать в окно, но так 
как им никто не ответил, они от окна отошли. 

Находившиеся в засаде бойцы погранвойск с оперативным работником 
РО НКВД, организовав наблюдение за уходящими бандитами, установили 
место скрытия бандитов в одной из клунь и до утра держали эту клуню в 
оцеплении. На рассвете находившиеся в клуне бандиты сдались без боя и 
оказались: Порода Павел по кличке “Бандурист”, Клитап Степан, кличка 
“Медведь” и дезертир из Красной Армии Дытайло Владимир. 

Взяты трофеи: 
Винтовка                                   – 1 
Гранат                                        – 2 
Патронов                                   – 32 
6. Велико-Мостовскому РО НКВД Львовской области через агента 

“Васильева” стало известно, что к жительнице села Боровец Мудрик Марии в 
ночное время приходит ее любовник бандит Демчик из банды “Березы”. 

1 декабря с. г. Мудрик Мария была задержана опергруппой РО НКВД и 
через 24 часа освобождена. 

Учитывая, что ночью к Мудрик Марии обязательно придут бандиты 
осведомиться о причинах ее задержания работниками НКВД, у ее дома была 
организована засада. 

В 22 часа к дому Мудрик подошло 2 бандита, из коих один убит из 
засады, а второй, пользуясь темнотой, скрылся. 

Взяты трофеи: 
Ручной пулемет                        – 1 
Автомат                                     – 1 
Пистолет                                    – 1 
7. Велико-Мостовскому РО НКВД Львовской области стало известно, 

что к жителю села Боровец Волянику Михаилу ночью приходит его сын, 
находящийся в боевке СБ “Льва”. 

Исходя из этих обстоятельств, 2 декабря с. г. опергруппой в селе 
Боровец при проведении операции отец бандита Воляник Михаил был 
вызван и подвергнут допросу, после чего освобожден, а ночью у его дома 
была организована засада. 

В ту же ночь на рассвете к дому Воляника Михаила подошел его сын 
Степан, который при обстреле засадой подорвался на гранате. 

8. Золочевскому РО НКВД Львовской области через агентуру стало 
известно, что в селе Рыково после его посещения районными советско-
партийными работниками ночью приходят бандиты и расспрашивают 
население, что в селе делали представители районных властей. 

2 декабря с. г. в соответствии с разработанным планом в село Рыково 
был направлен начальник РО НКГБ тов. Дубровин и на собрании крестьян 
прочел доклад о выборах в Верховный Совет. После отъезда тов. Дубровина 
из села Золочевским РО НКВД на путях вероятного продвижения бандитов к 
селу была организована засада. 
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С наступлением темноты на засаду натолкнулось 3 бандита, из коих 
один убит и 2 задержано, в том числе связная банды Горчиковская, имевшая 
кличку “Зирка”. 

Взяты трофеи:                          2 винтовки. 
 

Народный комиссар внутренних дел УССР                                              Рясной 
 
8 декабря 1945 г. 
№ 1605/сн 
г. Киев 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 4. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-
МВС, МДБ-КДБ (1943-1959). кн. 1, (1943-1945). – Київ-Торонто, 2002. – 
С. 491-494. 

 
 

№ 268 
Витяг із наказу НКВС УРСР № 725 по особовому складу 

 
10 грудня 1945 р. 

 
В ночь на 1 ноября 1945 года во время нападения бандгруппы на 

райцентр Коршев, замначальника РО НКВД Правосудов – исполняющий 
обязанности нач. РО, ст. оперуполномоченный по милиции того же РО 
Валевский и пом. оперуполномоченного по милиции Вашкин проявили 
недопустимую для работников трусость, в результате чего бандиты 
освободили 12 человек арестованных, содержавшихся в камере 
предварительного заключения РО НКВД. 

За проявленную трусость зам. начальника РО НКВД Правосудова 
арестовать на 15 суток без права исполнять служебные обязанности, а 
Валевского и Вашкина – на 10 суток без права исполнения служебных 
обязанностей. 

 
Оригінал. Машинопис. 
Архів УМВСУІФО. Накази, директиви розпорядження УНКВС 
Станіславської області за 1945 р. Колекція документів. – Т. 3. – Спр. 7. – 
Арк. 374.  
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№ 269 
Більшовицька версія протоколу допиту Службою Безпеки ОУН 
підпільниці Тетяни Сидоренко, запідозреної в зв’язках з НКВС20 

 

17 грудня 1945 р. 
 

Дело № 73                                                                    Перевод с украинского 
СИДОРЕНКО Татьяна                                               Сокальщина 17/ХІІ-45 г. 

 

“НАДИЯ” 
Арестованная НКВД. 

 

ПРОТОКОЛ 
СИДОРЕНКО Татьяна, 1925 года рождения, уроженка г. Болехов 

Станиславской области, по национальности украинка, образование 6 классов 
школы г. Болехов. По окончании школы работала в своем хозяйстве до 
войны между Польшей и Германией, в 1939 г, с приходом большевиков, 
продолжала работать дома и помогала попу до начала войны между СССР и 
Германией 1941 г. С приходом оккупационных немецких войск работала на 
мебельной фабрике в г. Болехов вместе с отцом и братом. 

В 1943 году вступила в ОУН в молодежную организацию 
“ЮНАЦТВО”. В 1944 году в апреле месяце перешла на нелегальное 
положение по собственному желанию в Долинский район Станиславской 
области в составе районной сетки “ЮНАЦТВО”, проводником в то время 
районной сетки был “ОРЕЛ”. 

В молодежную организацию – “ЮНАЦТВО” принимал меня житель 
г. Болехов ЧОЛУПИН Степан. 

Вместе со мной в этой организации состояли членами следующие лица: 
ЮСЬКИВА Ира – сейчас находится на нелегальном положении и 

местонахождение ее мне неизвестно. 
ЮСЬКИВА Елена – тоже на нелегальном положении. 
ДЬЯКИВ Ольга – местонахождение ее не знаю. 
БРИК Мария – сейчас работает в НКВД г. Болехов. 
Будучи в районном проводе “ЮНАЦТВО”, я работала машинисткой, 

печатала оуновскую литературу. Помогала мне в работе “СТЕПОВА”. 
В то время мне было известно, что окружным проводником сетки ОУН 

является “НЕЧАЙ”, который в настоящее время находится в краевом проводе 
ОУН. 

Проработав несколько месяцев в районном проводе, меня взяли в 
повитовый провод “ЮНАЦТВО”, где проводником был “ВИХОРЬ”, там я 
печатала литературу на ротаторе и пишущей машинке. 

                                                 
20 Тетяна Сидоренко спочатку була заарештована органами НКВС, а згодом звільнена. Це нібито викликало 
підозру в СБ ОУН, яка піддала підпільницю допиту, текст протоколу якого й наводиться в цьому документі. 
Не зовсім зрозуміло, як інформація потрапила до рук НКВС. Цілком ймовірно, що допит від імені СБ ОУН 
проводили учасники радянської провокативної спецбоївки. Можливо щодо підпільниці було використано 
т. зв. операцію “бочка”.  
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Одновременно работала в техзвене повитового провода, являясь 
подрайонной женской сетки “ЮНАЦТВО”, где в мое обслуживание входило 
3 села Долинского района Станиславской области. Руководителем моим 
являлась “ЛИСОВА”, которая в настоящее время является централистской. 

В июне месяце 1944 года к нам в район из областного провода ОУН 
прибыл “МАРТЫН” и забрал все наше техзвено в областной провод как 
машинисток. 

Когда нас забрали в областной провод, то в последствии из 
“ЮНАЦТВА” перевели в актив ОУН. Проводником по пропаганде 
областного провода в то время был “АСКОЛЬД”, который в настоящее время 
находится в “КП”. Последний раз я его видела в октябре 1944 года в “Черном 
лесу” Станиславской области. 

Затем я перешла работать к другому проводнику по пропаганде по 
псевдониму “ГОМОН”, у которого работала до мая месяца 1945, находясь 
все время на Станиславщине. 

В мае месяце 1945 года проводник краевого провода “ТУР” передал 
меня проводнику “АРКАДИЮ”, референту по пропаганде Стрыйского 
округа. С “АРКАДИЕМ” я имела встречу в том же месяце в селе Бряза 
Болеховского района Станиславской области. Вскоре после этого проводник 
“АРКАДИЙ” поручил мне, чтобы я связалась с “ОРЛИЦЕЙ”, которая была в 
госпитале доктора “ЮРКА” в Карпатах, и написал от своего имени записку. 

С “ОРЛИЦЕЙ” я должна была встретиться в селе Труханов 
Сколевского района Дрогобычской области, однако, в связи с тем, что не 
встретилась с “ОРЛИЦЕЙ”, я связалась с “ПОДГОРЯНКОЙ” и передала ей 
эстафету, в которой было написано, чтобы она побеспокоилась обо мне и 
устроила с жильем, как человека, который не знает местности. Это было в 
селе Труханов Сколевского района. 

“ПОДГОРЯНКА” являлась в то время окружным проводником сети 
ОУН. Впоследствии “ПОДГОРЯНКА” была убита НКВДистами во время 
одной из облав. 

“ПОДГОРЯНКА” предложила мне ожидать до того времени, пока не 
начнутся занятия на курсах медсестер. В течение 3-х дней насобиралось 
21 человек – 19 девушек и 2 мужчины, после чего нас всех направили на 
медицинские курсы в табор – лес Труханов. Курсы проводил доктор 
ВИННИЦКИЙ, житель г. Стрый по псевдониму “САМ”. Занятия длились 
3 недели, после чего “САМ” всех курсантов направил на работу для 
прохождения практики в госпиталь УПА, который размещен в лесном 
массиве в горах за селом Труханов. В госпитале я пробыла 3 недели, где 
работала старшей, составляла отчеты за находящимися в моем распоряжении 
людей. 

Насколько мне известно, руководитель курсов медсестер доктор 
ВИННИЦКИЙ был впоследствии убит большевиками. 

В августе 1945 года, когда я прибыла в распоряжение областного 
провода ОУН и близко сошлась с референтом областного провода 
“ВЛАДЬКО”, которого я сильно полюбила. 
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В это время за мной начал ухаживать еще один работник областного 
провода, которого я отвергла. Между ним и “ВЛАДЬКО” началась грызня. 
Он оказался сильней и в отместку мне направил меня на низовую работу 
проводником женской сетки ОУН Меденичского района. 

Когда я направилась с гор в Меденичский район, вместе со мной с 
Карпат до с. Заплатино Стрыйского района шел областной проводник 
“МОРСКОЙ” и медсестра по псевдониму “ЗЕЛЕНАЯ”, которая в настоящее 
время является районным проводником женской сетки ОУН Стрыйского 
района Дрогобычской области. Впоследствии “ЗЕЛЕНАЯ” изменила свой 
псевдоним на “ОЛЕНКА”. 

“ОЛЕНКА” является уроженкой с. Труханов, Сколевского района, 
Дрогобычской области. 

В Заплатино я встретилась со станичным данного села другом 
“МОРОЗОМ” и подрайонной пропагандистской по псевдониму “СОНЯ”, из 
с. Грабовец, Стрыйского р-на, которая сейчас находится в тюрме. 

От “МОРОЗА” я получила медикаменты, которые необходимо было 
поставить в с. Бильче, Меденичского района, после чего станичный 
“МОРОЗ” дал мне 2-х курьеров, которые меня доставили на хутор Лисове. Из 
Лисового я направилась с работавшим тогда в качестве зам. районного 
референта СБ “НУМЕРОМ”, его помощником “НОЕМ” и др. 

Вместе с ним я встретилась на хуторе Сухе, Меденичского р-на, где 
“НУМЕР” дал мне одного стрельца, с которым я отправилась в с. Пнильче на 
встречу со станичной ГОРОДЕЦКОЙ Катрусей – жительницей с. Бильче. 

Медикаменты, которые я получила от станичного с. Заплатино 
“МОРОЗА”, я отдала ГОРОДЕЦКОЙ. Последняя меня проинформировала, 
что в хуторе Болонь есть какая-то девушка из наших, а как потом 
выяснилось, это и была “ОЛЕНКА”, с которой я при выходе из госпиталя 
разошлась. 

В с. Болонь я переночевала одну ночь вместе с “ОЛЕНКОЙ”, после 
отправилась по Меденичскому району. В районе я встречалась в 
с. Вороблевичи с районным “ЧЕРЕПОВЫМ” проводником – “КОРНИЙ”, 
родом из с. Верчаны Стрыйского района. 

Работала я в Меденичском районе от августа месяца до момента моего 
ареста органами НКВД, т.е. до 15/ХІІ-45 года. 

Мне и “ОЛЕНКЕ” была поручена организация кущей по Меденичскому 
району и одновременно производить сбор лекарственных трав, заготовлять 
медикаменты, белье, продукты, а также проводить санитарные курсы с 
кущами. 

Руководителем куща был “МОРОЗЕНКО”, который впоследствии был 
убит. В настоящее время руководителем куща является “ИГОРЬ” из села 
Рыбничь. 

Впервые с участниками этого куща я встретилась в августе м-це 1945 г. 
в лесу с. Бильче. У “МОРОЗЕНКО” я тогда узнала, что здесь имеется 
“МАРТА” из с. Радевичи, которую зовут Идой, которую можно привлечь 
снова к работе.  
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Кущ “МОРОЗЕНКО”, имея 15 бойцов, охватывал села Бильча, Кавско, 
Криница, Летня, Довге, Меденичи, Рыбчичи и хутор Монастырец. Кущевой у 
“МОРОЗЕНКО” в то время была по псевдониму “НАТАЛЯ”. Ныне убита. С 
ней встречалась всегда “ОЛЕНКА” и поручала ей работу. 

В моем же присутствии “ОЛЕНКА” также поручала “МАРТЕ” 
собирать лекарственный травы, сохранение медикаментов, сбор конопли и 
изготовление бинтов. Одновременно назначила ее кущевой в куще “ЗИРКА”. 
В куще “ЗИРКИ” имелось 4 человека бойцов. Кущ охватывал следующие 
села: Радевичи, Горудско, Лепяци Большие и Малые, Саска. Место 
распололсения куща Горудско-Радевичи. 

Кущ “НЕСТЕРА” охватывает села: Груд, Тинив, Грушец, В. Рыбчичи, 
Вороблевичи. Бойцов имеется пять. В куще “НЕСТЕРА” кущевой является 
“ТАТЬЯНА” из села Грушево, имя ее Ганка. 

Кроме кущевых женщин, были еще кущевые девушки, которые также 
занимались сбором лекарственных трав, медикаментов, белья, продуктов. 

Я, будучи в станицах, – брала несколько станичных девушек и 
собирала лекарственные травы в лесу. Все собранные травы сушились, а 
станичные сохраняли их у себя. 

Все медикаменты, которые находились по станицам, я собирала и 
вместе с собранным бельем и др. одеждой – отправила в с. Радевичи. Там я 
отдала все станичному “КОСТОГРЫЗ” (высокий, черный, большую часть 
времени сидит дома). Белье роздали по хатам в с. Родевичи (кому роздали – 
знает “МАРТА”, которая в настоящее время отстранилась из ОУН и 
находится дома). 

Мною было организовано изготовление в селах мыла для УПА и 
таковое изготовлялось в с. Родевичи, Тышив и Волоща. Кроме этого, кое 
какое количество мыла я доставала из кооперации для своих людей. Мыло, 
которое я делала сама, оставалось в с. Бильче у гр-ки ИСЬКИВ Марии и 
ИВАНУСИВ Катруси. Мыло, мною изготовленое, передавала в высший 
провод “ГАЛИЧАНКИ”. 

Большинство медикаментов сохраняется в с. Кавско у станичего 
(инвалид, пришедший из армии, у него перебита нога). Хозяйственный склад 
я передала “ПЕРЕБУТОВУ”, бывшему продавцу с. Горудско, который в 
настоящее время является хозяйственником куща “ЗИРКА”. 

“ПЕРЕБУТОВУ” известно, где находится на Славщине возле 
с. Криница у какой-то Ганки зерновой магазин. 

В селе Криница находится склад с обмундированием, о чем знает 
продавец, он же пред. ОСТ с. Кирняц. В складе хранится следующее: 
шинелей – 5, френчей немецких – 3, шапок – 2, сапог 2 пары, ремней – 2, 
кальсон – 10 пар, рубашек – 3, льняного полотна – 38 метров, часов – 2, масла 
20 кгр., сухарей – 15 кгр., сушенных овощей – 15 кгр., отрез на костюм 
3 метра, макарон 10 кгр., масла льняного 1,5, березового сока 2 литра. 

Лично у председателя ОСТ я оставила 10 кгр. макарон, френч и брюки 
для “ТАРАСИКА” (восточника), юноша, который ходит с районным 
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проводником “КОРНИЕМ”, являясь ординарцем, которого думают переодеть 
и послать в школу. 

Станичный с. Бильче “ДАВНЫЙ” имеет 65 кгр. сахара, но где именно, 
я не знаю. 

Кроме организационных вопросов, я занималась лечением раненых. 
В селе Тышив есть станичная “МАРТА” (зовут ее Марийка), высокая, 

здоровая, 1922 года рождения, которая имела какую-то связь с мужчиною по 
имени Левко, проживающим легально в г. Дрогобыч, у которого она купила 
медикаментов на 1.000 рублей. “Марта” проживает в центре села Тышив и 
является сестрой председателя ОСТ данного села. 

До моего прихода в Меденичский район там была районной “ЧАЙКА”, 
которая заготовила большую часть медикаментов, но откуда именно, мне не 
известно. 

Станичной с. Меденичи является по псевдониму “УЛЯНКА” (имя – 
Марийка), которая связалась с членом организации ОУН по имени Ганка, 
работающей в больнице с. Меденичи, и с ней договорилась о том, чтобы она 
достала ей некоторые медикаменты для УПА. Выполняя задание – Ганка 
похитила медикаменты: бинты, накладки, препараты для уколов и передала 
мне, а я их отправила в станицу в Родевичи станичному “КОСТОГРЫЗУ”. 

Станичная с. Меденичи “УЛЬЯНА” является работником 
Меденичского РО НКВД и состоит личным информатором районного 
референта СБ “ТУРКМЕНА”. 

По заданию “ТУРКМЕНА” “УЛЬЯНА” достала в РО НКВД и недавно 
передала ему список всех работников НКВД-НКГБ и фотокарточки их, за что 
“ТУРКМЕН” благодарил ее особо. 

Добавляю, что станичному с. Бильче “ДАВНОМУ” я передала 
некоторые медикаменты и 8 кгр. сухарей, где они спрятаны – знает 
“ДАВНИЙ”. 

У продавца в с. Кирницы на квартире под ящиком спрятано 300 шт. 
яичек, предназначенных для нужд УПА. 

О своей работе я каждый месяц отчитывалась перед “ОЛЕНКОЙ”, в 
частности о расходовании продуктов, медикаментов. Отчет с расходными 
документами за ноябрь месяц я потеряла в лесу возле с. Болонь. 

30 ноября я с “ОЛЕНКОЙ” была вызвана на совещание в горы возле с. 
Каменка Сколевского района и с. Сукель Болеховского района 
Станиславской области. Совещание было районных, общее для женщин и 
мужчин и продолжалось 4 дня. На нем присутствовали: 

Областная тереновая проводница женской сетки “ГАЛИЧАНКА”, 
надрайонная – “ИВАНКА”, районная – “ОЛЕНКА” (Стрыйского района), я – 
Меденичского района, надрайонный референт медицины “БУРУННА”, 
“АРКАДИЙ”, окружной референт по пропаганде, “РОМКО” – референт СБ 
Стрыйского района, “ВЛАДКО” – надрайонный референт СБ, “ЛИСТ”, 
надрайонный референт пропаганды, “СТРОЮК” – окружной референт, 
“ШИНКАР” – окружной господарчий референт и тереновый и другие, 
которых я не знаю. 
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Из членов краевого провода я знаю “РОБЕРТ” – организационной 
сетки, “ФЕДИР” – заместитель его, “ТУР” – референт по пропаганде (из 
Буковины), “ГОМОН” – референт по литературе, “ВСЕВОЛОД” – 
технический референт, “ВИРА” – машинистка КП, “АСКОЛЬД” – референт 
по пропаганде. 

Из окружного провода я знаю: “СТРОЮК” – организац. референт, 
“ГАЛИЧАНКА” – проводник женских сеток, господарчий референт 
ДАНИЛКИВ Николай по псевдониму “ШИНКАР”, уроженец с. Добряны 
Стрыйского района, “АНДРИЕНКО” – военный референт, “АРКАДИЙ” – 
референт по пропаганде, “ХАРКО” – доктор-хирург, зав. госпиталем, имеет 
4 помощника, связным является “ЧОРТОК”. 

Из Стрыйского надрайона мне известны: “ВЛАДКО” – референт СБ, 
“ЛИСТ” – референт пропаганды, “ИВАНКА” – руководитель женской сетки, 
“БУРУННА” – референт медицины. 

Из состава Сколевского районного провода я знаю: “ВИЛЬХОВЫЙ” – 
господарчий референт, “БОГУСЛАВКА” – руководитель женской сетки, 
“ДУБ” – станичный села Труханов. 

Из состава Стрыйского районного провода я лично знаю: “СОМКО” – 
организационный референт, “ШУГАЙ” – референт СБ, “ЛИС” – связная к 
окружному военному референту – находится в с. Дубрава, Заплатино, 
“ТАТЬЯНА” – КАРМАН Славка, родом из села Добряны Стрыйского 
района – машинистка у “АРКАДИЯ”. Станичный с. Заплатино – “МОРОЗ”. 

В Меденичском районном проводе я знаю: “КОРНИЙ” – тереновый 
организационный проводник (больше всего бывает в селе Вороблевичи), 
“ТУРКМЕН” – референт СБ (“ТУРКМЕН” оставил для меня записку у 
директора мельницы с. Глинка, чтобы ему передать кое-какие продукты), 
“НАДИЯ” по руководству женскими сетками и по господарчим делам, 
надрайонный проводник “ИГОРЬ” из с. Рыбчичи, подрайонный “РУДЫЙ” из 
с. Литня, “НЕСТЕР” – подрайонный проводник из с. Волоша, 
“БЛАКИТНЫЙ” – подрайонный СБ из с. Литня, “ЗИРКА” – подрайонный 
проводник из села Горудско по имени Иван. 

Подрайонной кущевой является “ТАТЬЯНА” по имени Ганка, бывшая 
станичная с. Бильче ГОРОДЕЦКАЯ Катруся, связные “МАРИЙКА” и 
“ЗОНЯ”. 

Станичный с. Кирница – “ЗАВЗЯТЫЙ” выехал во Львов. Станичная 
“ПЕВОНИЯ” по имени Мария, отец ее был солтисом при немцах, находится 
на легальном положении, Связные Катруся, Наталка и Оленка. 

Станичный с. Кавско – инвалид с переломленной ногой, живет выше 
сельсовета, имеет большое хозяйство. 

Станичный по селу Родевичи – “КОСТОГРЫЗ”, станичная “ИРКА”, по 
фамилии ГЕРМАНСКАЯ Ганка, связная ГОРОДЕЦКАЯ Ганка. 

Станичная с. Горудско – ИВАНУСИВ Марийка, связные: Танька, 
Катруся. 

Станичная с. Меденичи по имени Марийка, работает в НКВД, 
псевдоним “УЛЬЯНА”, ее связная – Ганка, работает в больнице. 
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По с. Довге – связные: в прошлом станичная Оленка, Ганна и в селе 
Вороблевичи станичный “ВОРОН”. 

По с. Грушев – станичный “ОРЕЛ”, станичная “ЗОНЯ” (живет легально 
на второй горе от с. Дорожев), отец председатель ОСТ. Второй станичный 
“ЯВИР”. 

По с. Тинив – станичный “СИРКО”, станичная “МАРТА” живет 
легально, брат которой председателем кооперации, связные в настоящее 
время раненые “ЛОЗОВОЙ”, “СОКИЛ” проживает в селе. 

По селу Груд – станичная Пася, дочь бывшего при немцах солтиса или 
его заместителя. Связная Пазя. 

По селу Литель – станичный “ВИЙ” (горбатый), связная “ЗЕНЯ” по 
фамилии СТРОТЕНОВА. 

Лучшими станичными Меденичского района являются: Вороблевичи и 
Кирницы. 

Медикаменты, которые я с собой везла, были мною получены из куща 
“НЕСТОРА”. Все то, что я привезла на подводе, выдал мне лично продавец 
кооператива с. Кирницы (фамилии которого я не знаю). Когда продукты и 
медикаменты были получены, член СБ “ОМЕЛЬЯН” предложил мне, чтобы я 
взяла для “ТУРКМЕНА” 1 кгр. сахара, 0,5 литра меда, 1 кгр. масла, 0,5 литра 
спирта, носовой платок, перчатки и чтобы все это я завезла на х. Глинка и 
вручила мельнику, который передаст их “ТУРКМЕНУ”, что я и сделала. 
После того, как продукты и медикаменты были подготовлены для выдачи, 
эсбисты “ЛЫСЕНКО”, “ШУТКА” и “СОРОКА”, нашли для меня подводу, 
куда были погружены указанные предметы. 

Все медикаменты, которые я везла, я должна была доставить в 
с. Шулинка и передать районной женской сетки “ОЛЕНКЕ”, с которой мы 
должны были встретиться возле церкви. 

По дороге на Стрый мы заехали на хутор Береги, где Подвода зашел к 
своей сестре, у которой спрашивал, есть ли большевики в селе Заплатино. 
Она ему сказала, что большевики там есть, но что они никого не трогают, а 
только обыскивают некоторые дома. Для того, чтобы гарантировать проезд, 
муж сестры сам взял подводу и поехал, условившись, что если его не 
пропустят, он даст знать. Он беспрепятственно проехал, нам ничего не 
сообщил, а когда мы проезжали через с. Заплатино, нас задержали. Все это я 
подтверждаю собственноручной подписью. 

 

“НАДИЯ”. 
Допросил следователь СБ (СТЕПОВОЙ) 

ВЕРНО: (подпись) 
 

Копія. Машинопис. 
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1619. – Арк. 316-319 зв. 
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№ 270 
Супровідний лист наркома держбезпеки УРСР С. Савченка наркому 
держбезпеки СРСР В. Меркулову з планом скликання Всегалицького 

собору Греко-католицької церкви 
 

18 грудня 1945 р. 
 

Копия 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
Экз. № 2 

Тов. Меркулову 
 

Реализовав в основном первичный план, утвержденный НКГБ СССР, о 
ликвидации греко-католической униатской церкви путем воссоединения ее с 
русской православной церковью, НКГБ УССР разработал и представил Вам 
10 октября 1945 года за № 2293/с план дальнейших мероприятий, основными 
из которых должны были являться – созыв епархиального съезда 
Дрогобычской епархии, а затем Львовской и Станиславской епархий с 
одновременным изучением вопроса о необходимости и целесообразности 
созыва “общегалицкого” собора с тем, чтобы, ликвидировав на этом соборе 
унию, окончательно оформить разрыв с Ватиканом и воссоединение греко-
католической церкви с русской православной церковью. 

Выдвигая необходимость созыва Дрогобычского епархиального съезда 
и подготовки, на основе опыта его, съездов Львовской и Станиславской 
епархий, мы исходили из тех результатов работы, какие были достигнуты 
нами к 25.9.45 г., активно продолжая в то же время дальнейшую работу по 
объединению униатского духовенства вокруг Центральной Инициативной 
группы греко-католической церкви по воссоединению ее с русской 
православной церковью во всех областях Западной Украины. 

Представляя план созыва епархиальных съездов, мы исходили из тех 
соображений, что съезд по Дрогобычской епархии подтолкнет отстающие 
Львовскую и Станиславскую епархии, а последующее проведение съездов в 
этих епархиях организационно закрепит проведенную работу по 
объединению духовенства вокруг Центральной Инициативной группы и 
создаст гарантийные предпосылки для созыва “общегалицкого” собора, на 
котором должна была быть окончательно ликвидирована греко-католическая 
униатская церковь и воссоединена с русской православной церковью. 

Такой план наших действий диктовался теми обстоятельствами, что 
одни епархиальные съезды, как это показали результаты изучения 
настроений униатского духовенства, неавторитетны и неправомочны были 
отменить унию и воссоединить греко-католическую церковь в целом с 
русской православной церковью без созыва “общегалицкого” собора и дали 
бы большой козырь в руки униатской оппозиции, как в настоящем, так и в 
будущем. 
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Такое положение могло создать угрозу, при которой без созыва 
“общегалицкого” собора, даже те греко-католические священники и деканы, 
которые голосовали бы на епархиальных съездах за разрыв с Ватиканом и 
воссоединение с русской православной церковью, отказались бы 
воссоединиться практически, не говоря уже о том, что случаи перехода в 
православие индивидуально, как показал опыт работы, были единичны. 

Между тем, продолжая успешную работу по объединению духовенства 
вокруг Центральной Инициативной группы греко-католической церкви по 
объединению ее с русской православной церковью, мы добились того, что на 
15.12.45 г. из общего количества деканов 98 человек юрисдикции 
Инициативной группы подчинилось 76 человек, а из общего количества 
наличных священников в 1169 человек вокруг Инициативной группы 
объединено 890 человек. Значительная часть неприсоединившихся 
священников и деканов относится на счет престарелых и больных лиц. 

Кроме того, в процессе проведения наших мероприятий, в каждой 
области Западной Украины отработан солидный актив из числа деканов, 
священников и мирян, открыто и обоснованно выступающих за ликвидацию 
унии, разрыв с Ватиканом и воссоединение с русской православной 
церковью.[…] 

Исходя из вышеизложенного, тщательно изучив обстановку и 
настроение в различных кругах греко-католической церкви, 
проконсультировавшись с членами Центральной Инициативной группы, а 
также учитывая возросшую активность подполья ОУН, направленную на 
срыв воссоединения греко-католической церкви с русской православной 
церковью, о чем НКГБ УССР подробно сообщает Вам в специальном 
докладе, мы пришли к выводу о необходимости отказаться от созыва 
епархиальных съездов как излишней надстройки в ликвидации греко-
католической церкви, созвать один “общегалицкий” собор, ликвидировать 
посредством его унию, оформить разрыв с Ватиканом и окончательно 
воссоединить греко-католическую церковь с русской православной 
церковью. 

При этом мы имеем в виду также и такие положения: 
1. “Общегалицкий” собор является наиболее авторитетной формой 

волеизъявления униатов перейти в православие. 
2. “Общегалицкий” собор – единственно каноническая форма 

организационного закрепления ликвидации греко-католической церкви и 
воссоединения ее с русской православной церковью, так как только такой 
собор выбивает почву из-под ног униатской оппозиции, как в настоящем, так 
и в будущем. 

3. “Общегалицкий” собор, ликвидируя и воссоединяя греко-
католическую церковь с русской православной церковью, ударяет по 
бандитско-террористическому подполью ОУН и другим националистическим 
формированиям и создает предпосылки для использования униатских 
священников в сфере православия для религиозно-патриотической работы в 
западных областях Украины. 
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4. Созыв “общегалицкого” собора, наконец, будет являться наиболее 
чувствительным ударом по Ватикану, так как положит конец надеждам Рима 
использовать греко-католическую церковь в своей экспансии на Восток и 
лишит Ватикан массовой базы на нашей территории. 

Созыв “общегалицкого” собора мы считаем политически и 
практически целесообразным провести после выборов в Верховный Совет 
СССР, т.е. ориентировочно, во второй половине февраля, или первой 
половине марта 1946 года. 

Наши […] возможности полностью гарантируют проведение 
“общегалицкого” собора в желательном для нас направлении. 

Для проведения “общегалицкого” собора греко-католической церкви 
просьба войти с ходатайством к Правительству СССР об отпуске 500 тысяч 
рублей, – с тем, чтобы эта сумма была переведена Московской патриархии, 
которая, в свою очередь, должна перевести деньги в адрес Центральной 
Инициативной группы на расходы по собору. 

Представляя Вам при этом план созыва “общегалицкого” собора греко-
католической церкви для окончательной ликвидации ее и воссоединения с 
русской православной церковью, просим Вашей санкции на реализацию его. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту. 
 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УССР 
Генерал-лейтенант        САВЧЕНКО 
 

“18” декабря 1945 г. 
№ 2934/С 
г. Киев 
 
Экз. № 1 – т. Меркулову 
 
 
 
 

Додаток 
 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
Экз. № ___ 

 

“УТВЕРЖДАЮ” 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ УССР 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ   (САВЧЕНКО) 
“18” декабря 1945 г. 
 

ПЛАН 
созыва “общегалицкого” собора греко-католической церкви для 

окончательного воссоединения ее с русской православной церковью 
 

В процессе реализации утвержденного НКГБ СССР первичного плана 
работы по линии греко-католической униатской церкви, на 15.12.45 г., из 
общего количества деканов в 98 человек, вокруг Центральной Инициативной 
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группы этой церкви по воссоединению ее с православной объединено 
76 человек, а из общего количества наличных священников в 1169 чел., 
вокруг Инициативной группы объединено 890 человек. 

Исходя из того, что деканы и священники в деле положительного 
решения вопроса о воссоединении греко-католической униатской церкви с 
русской православной церковью являются определяющей силой, и учитывая, 
что подавляющее их большинство подчинилось юрисдикции Инициативной 
группы, в целях окончательного оформления воссоединения греко-
католической церкви с православной – созвать “общегалицкий” собор греко-
католической униатской церкви. 

“Общегалицкий” собор греко-католической униатской церкви созвать, 
руководствуясь следующим планом: 

1. “Общегалицкий” собор греко-католической униатской церкви 
созвать в г. Львове в первой половине марта 1946 года, приурочив его к 
неделе православия. 

2. “Общегалицкий” собор созвать через существующую Центральную 
Инициативную группу греко-католической униатской церкви по 
воссоединению ее с русской православной церковью. 

3. В задачу “общегалицкого” собора должно входить – отмена унии с 
Ватиканом, установленной Брестским собором 1596 года, полный разрыв с 
Ватиканом и окончательное воссоединение с русской православной 
церковью. 

4. На повестку дня “общегалицкого” собора греко-католической 
униатской церкви поставить следующие вопросы: 

1) Доклад Инициативной группы греко-католической униатской церкви 
по воссоединению ее с русской православной церковью о проделанной 
работе. 

2) Об отмене Брестской унии, разрыве с Ватиканом и о возвращении 
греко-католиков в “лоно матери” русской православной церкви. 

3) Условия и формула воссоединения с русской православной 
церковью, а именно: 

а) догматические и богослужебно-обрядовые вопросы в связи с 
воссоединением с русской православной церковью; 

б) условия воссоединения с русской православной церковью униатских 
“целибатов”; 

в) условия воссоединения с русской православной церковью 
монашествующих из орденов “Васильян”, “Редемптористов” и “Студитов”; 

г) вопрос об антиминсах; 
д) вопрос о внешнем виде бывших греко-католических 

священнослужителей (ношение бороды, одежда); 
е) вопрос о богослужебном языке; 
ж) вопрос о территориальном делении епархии применительно к 

гражданскому административному делению. 
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4) Процедура воссоединения всех участников собора с русской 

православной церковью и торжественное осуществление ее в соборе св. Юра. 
5. Доклад по основному вопросу – “Об истории Брестской унии 

православной церкви с Ватиканом, об отмене ее и возвращении в “лоно 
матери” русской православной церкви” – поручить председателю 
Центральной Инициативной группы д-ру КОСТЕЛЬНИКУ. 

6. На “общегалицком” соборе греко-католической униатской церкви 
должны быть приняты следующие документы: 

а) текст телеграммы от имени собора к Правительству СССР на имя 
товарища СТАЛИНА; 

б) текст телеграммы от имени собора к Правительству УССР на имя 
товарища ХРУЩЕВА; 

в) тексты телеграмм на имя Константинопольского вселенского 
патриарха, патриарха всея Руси АЛЕКСИЯ и экзарха Украины; 

г) текст декларации собора в адрес Верховного Совета УССР на имя 
председателя его тов. ГРЕЧУХА; 

д) текст резолюции собора об отмене Брестской унии 1596 года, 
разрыве с Ватиканом и о возвращении в “лоно матери” русской православной 
церкви; 

е) текст обращения собора к духовенству и верующим греко-
католической униатской церкви о разрыве с Ватиканом и о воссоединении с 
русской православной церковью. 

7. Для того, чтобы придать “общегалицкому” собору правомочность и 
каноничность, как в вопросе созыва его, так и в вынесенных им 
постановлениях о ликвидации Брестской унии, разрыве с Ватиканом и о 
воссоединении с русской православной церковью, через НКГБ СССР принять 
меры к тому, чтобы московская патриархия санкционировала переход в 
православие и хиротонию в епископы членов Центральной Инициативной 
группы – Генерального викария по Дрогобычской епархии МЕЛЬНИКА 
Михаила […] и представителя Станиславской епархии – ПЕЛЬВЕЦКОГО 
Антона […]. Хиротонию МЕЛЬНИКА и ПЕЛЬВЕЦКОГО произвести через 
экзарха Украины митрополита ИОАННА и управляющего Львовской 
епархией епископа МАКАРИЯ в гор. Киеве за 10 дней до созыва собора с 
присутствием на хиротонии делегации духовенства, признающего 
юрисдикцию Инициативной группы от Дрогобычской, Станиславской и 
Львовской епархий. 

8. Из числа священников или деканов Львовской епархии, признающих 
юрисдикцию Инициативной группы греко-католической церкви по 
воссоединению ее с православной, в процессе подготовки к 
“общегалицкому” собору подобрать третьего кандидата в епископы с тем, 
чтобы этого кандидата хиротонисать в епископы во время “общегалицкого” 
собора и назначить его в качестве викария Львовской епархии. 
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9. За 10-15 дней до созыва “общегалицкого” собора разрешить 
Центральной Инициативной группе вызвать в г. Львов из каждой епархии по 
4 представителя из числа активистов воссоединения с православием с тем, 
чтобы Инициативная группа, совместно с указанными представителями, в 
виде узкого предсоборного совещания, разработала практический план 
проведения собора, отредактировала проекты документов и технически 
подготовила собор. 

Через УНКГБ обеспечить состав узкого предсоборного совещания […] 
полным нашим […] влиянием и контролем. 

10. Делегатов на “общегалицкий” собор греко-католической церкви 
назначить через Центральную Инициативную группу не более двух человек 
от деканата (декана и одного священника) с таким расчетом, чтобы общее 
количество правомочных делегатов собора не превышало 196 человек. Из 
них: от Львовской епархии – 86 человек, от Дрогобычской епархии – 56 
человек и от Станиславской епархии – 54 человека. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Всех деканов, признающих юрисдикцию 
Инициативной группы, имеется 76 чел., в то время, когда деканатов во всех 
трех епархиях насчитывается 98. До собора, через Инициативную группу, во 
все остальные деканаты будут назначены деканами священники, 
признающие юрисдикцию Инициативной группы. 

11. После назначения Центральной Инициативной группой делегатов 
на собор, предложить УНКГБ проверить через Райотделы НКГБ их линию 
поведения и настроения, дабы своевременно отвести тех из делегатов, 
которые могут выступить на соборе против воссоединения с русской 
православной церковью. 

12. Через Центральную Инициативную группу и отдельных членов ее, 
подобрать на собор авторитетных мирян из интеллигенции – активных 
сторонников воссоединения греко-католической церкви с русской 
православной церковью, которые могли бы выступить на соборе за 
ликвидацию унии с осуждением Ватикана, за разрыв с ним и возвращение 
греко-католиков в “лоно матери” русской православной церкви. 

13. Назначая через Центральную Инициативную группу делегатов на 
“общегалицкий” собор и подбирая авторитетных мирян из интеллигенции 
для выступления на соборе с требованием о ликвидации Брестской унии, 
разрыве с Ватиканом и о воссоединении греко-католиков с русской 
православной церковью, через УНКГБ, по каждой епархии в отдельности, 
провести в состав делегатов абсолютно подавляющее большинство […] 
священников, активно выступавших за разрыв с Ватиканом с тем, чтобы с 
полной уверенностью обеспечить на соборе принятие всех намеченных нами 
постановлений по воссоединению греко-католической униатской церкви с 
русской православной церковью. 

14. В целях компрометации руководящей верхушки греко-
католической униатской церкви – арестованных митрополита Иосифа 
СЛЕПОГО и епископов ЧАРНЕЦКОГО, ХОМЫШИНА, БУДКА и 
ЛЯТЫШЕВСКОГО, до созыва “общегалицкого” собора, через Прокуратуру 
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УССР опубликовать в украинской прессе извещение о составе преступлений 
указанных лиц или результатах суда и тем самым ликвидировать надежду 
среди некоторой части униатов на возможное освобождение их. 

15. Подобрать компрометирующий материал и произвести до созыва 
“общегалицкого” собора аресты наиболее активных униатов из числа 
оппозиционеров, выступавших против разрыва с Ватиканом и воссоединения 
греко-католической церкви с русской православной церковью. 

16. Через НКГБ СССР принять меры о выделении московской 
патриархией делегации православных епископов-украинцев, в числе трех 
человек, на “общегалицкий” собор, с обязательным включением в число 
делегатов управляющего Львовской епархией епископа МАКАРИЯ. 
Обращение к московской патриархии с просьбой прислать на собор свою 
делегацию должно исходить от Инициативной группы греко-католической 
церкви по воссоединению ее с русской православной церковью. 

Делегация епископов на собор должна иметь все полномочия 
московской патриархии для проведения церковно-канонической процедуры 
воссоединения участников собора с русской православной церковью. 

17. “Общегалицкий” собор провести в помещениях св. Юра, выселив 
оттуда в Унивский монастырь архимандрита Климента ШЕПТИЦКОГО и его 
окружение. Очистив помещения св. Юра от нежелательных элементов, 
организовать там общежитие для делегатов, обеспечив их питанием. 

18. В процессе “общегалицкого” собора организовать для делегатов 
просмотр кинокартин – поместного собора русской православной церкви и 
собора армянской церкви. 

19. Исходя из того, что собор продлится 2-3 дня, ко времени его созыва 
разработать специальный рабочий […] план, в котором предусмотреть […] 
охрану членов Инициативной группы, наблюдение за сомнительными 
делегатами и предотвращение возможной попытки со стороны оуновцев 
сорвать собор.[…] Предложить всем УНКГБ на время “общегалицкого” 
собора командировать в г. Львов оперработников 4-х отделений […].  

Общее руководство […] на время подготовки и проведения 
“общегалицкого” собора возложить на специальную Опергруппу НКГБ 
УССР в составе: Зам. Наркома Госбезопасности УССР генерал-лейтенанта 
ДРОЗДЕЦКОГО, полковника МЕДВЕДЕВА, полковника КАРИНА, 
подполковника ВОЛОШИНА и капитана БОГДАНОВА. 

20. В процессе проведения “общегалицкого” собора обеспечить 
возможность издания печатной брошюрой всех материалов собора, как-то: 
доклада д-ра КОСТЕЛЬНИКА, выступлений делегатов собора и мирян, 
резолюций, призывов и приветственных телеграмм, фотографий участников 
собора с тем, чтобы использовать эти материалы для популяризации 
постановлений собора и для дальнейшей борьбы с униатской оппозицией. 
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21. Просить НКГБ СССР отпустить для […] расходов по § 9 для 
проведения собора греко-католической униатской церкви 75.000 рублей. 
 

НАЧ. 2 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР    ЗАМ. НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ НКГБ УССР 
Полковник      МЕДВЕДЕВ    Полковник     КАРИН 
 

“СОГЛАСЕН”: 
  ЗАМ. НАРКОМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УССР 
   Генерал-лейтенант   ДРОЗДЕЦКИЙ 
 

Верно: Остапченко 
 

Засвідчена копія. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 65. – Спр. С-9113. – Т. 24. – Арк. 160-165. 

 
№ 271 

Лист Степана Бандери до членів Проводу ОУН в Україні щодо 
проведення IV Великого Збору 

 
20 грудня 1945 р. 

 
Перевод с украинского 

 

МОИ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Вслед за предыдущей своей запиской, которую переслал через И. с 

18.XI передаю Вам с этой писулькой мой проект в отношении IV ВЗОУН 
(Великий (большой) Збор (съезд) ОУН). Одновременно ставлю формально 
свое предложение, чтобы как можно скорей провести IV ВЗОУН таким 
способом, как это изложено в том проекте. 

Предлагаю, чтобы провод ОУН, а по возможности и Главный Совет 
ОУН приняли соответствующие решения и поручили провести необходимые 
подготовительные работы согласно с выработанным проектом. 

К самому проекту – статуту и практическим указаниям отдельных 
пояснений давать не буду, потому что там все достаточно ясно сказано. 
Только добавлю еще чисто практические причины. 

Считаю, что по тем же причинам можно будет провести IV ВЗОУН и в 
настоящих (теперешних) условиях. Всю подготовку материалов и проектов 
для рассмотрения и решений должна провести подготовительная комиссия 
так, чтобы Вы этим не занимались, а могли-бы ограничиться рассмотрением 
и вынесением своих решений. 

Очевидно, хорошо было-бы, чтобы и у Вас также, по возможности, 
были подготовлены отработанные ими наброски проектов. Но это не 
обязательно. Можно и так, как это подано в проекте, сначала рассмотреть 
проект, а потом давать свои поправки или контрпредложения. 

На мое мнение, наилучше будет, если Вы сначала рассмотрите тут 
выработанные проекты, а затем Вам будет видно, какое занять положение к 
содержанию проектов. Однако подготовку организации съезда (збора) 
необходимо начать (уже) сейчас. 
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Поэтому предлагаю, чтобы провод на Родных Землях вынес сейчас 
свои решения или постановления о: 

1. Подготовке и созыве IV ВЗОУН. 
2. Принятии проекта статута и правильности организации IV ВЗОУН. 
3. Установлении (устийнення) общей программы IV ВЗОУН. 
4. Уполномочении заграничного центра к вынесению таких же 

решений, проведении подготовки и организации заграничной части IV 
ВЗОУН. 

Прошу, чтобы эти решения были вынесены как можно скорей и 
“обратной почтой”, т. е. этим же связным переданы заграничному центру. 
Идет речь о Вашем общем согласии на предложения, жел(ательно) введения 
изменений или добавлений в наиважнейших делах и то общего порядка, т. к. 
детальное рассмотрение подробностей и установление Вашего положения в 
деталях, на которое у Вас наверное нет сейчас достаточно времени, можно 
будет сделать позже. 

Ставлю Вас в известность, что заграничный центр также еще не 
рассматривал и не обсуждал этого проекта по вопросу IV ВЗОУН. Это 
должен сделать в первых днях января. 

Я сам составил этот проект и сейчас пересылаю его Вам перед 
рассмотрением заграничного центра со следующих причин: 

Прежде всего здесь идет о Вашем положении и согласии, что решение 
провода очень поспешно, потому, что пока дойдет почта к Вам и придет Ваш 
ответ, пройдет много времени. Высылка связного уже подготовлена, 
задержка вызвала бы большие трудности. 

Более детального проекта программы IV ВЗОУН сейчас еще не 
передаю, так как нет готового. Однако общее сформулирование в нескольких 
точках наверно хватит, временно, на разрешение важнейших вопросов, 
которые должны быть разрешены. Думаю, что разделяемые мысли, что это 
вопросы следующего порядка, которые необходимо теперь авторитетно 
разрешить и урегулировать, а это может сделать только ВЗОУН. 
Откладывать дальше нельзя. На переломе, который переживает наше 
движение, необходимо иметь твердые и сильные основания на все важные 
проблемы. Считаю, что с этим необходимо (не) опоздать, чтобы к весне 
иметь хотя бы наиважнейшие вопросы разрешенными. 

Передаю очередной календарный план: 
На Родных Землях провод принимает решения в ранее поданных 

вопросах (что касается IV ВЗОУН), по получении проекта, пересылает их 
заграницу и сюда они доходят в течение февраля. В то время провод в крае 
создает краевую подготовительную комиссию и идет подготовительная 
работа к проведении съезда (збора). 

Заграничный центр создает в начале января заграничную 
подготовительную комиссию, которая к концу февраля подготовляет 
материалы и проекты для решений IV ВЗОУН. До половины марта эти 
материалы должны быть высланы к Вам и в край, так чтобы Вы их имели к 
концу марта. 
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В течение апреля (к концу) должна состояться 1-я сессия на Родных 
Землях и заграницей. До конца мая подитоживание и обмен результатов 
работы и решений обоих частей (председателей) между краем и заграницей, 
уточнение правомочних решений и решение о возможности ІІ-й сессии или 
закрытия созванной сессии. Мы все должны приложить все усилия, чтобы до 
июня IV ВЗОУН дал движению развязку и решение принципиальных 
вопросов. Чтобы обойти большие осложнения при согласовании, предлагаю, 
чтобы от провода пришли заграницу представители по возможности в таком 
составе, чтобы были представлены разные направления и мнения для участия 
в работах заграничной подготовительной комиссии, не менее 2-3 человек 
таких, которые могли бы сказать решающее слово от Вас, могли бы являться 
гарантией, что будут выработаны такие проекты, которое будут приняты в 
крае и заграницей. 

Поэтому прошу, посколько это для Вас возможно, чтобы 2-3 из Вас 
прибыли заграницу в половине февраля. Если бы это было для Вас сейчас 
тяжело, тогда на этом не буду настаивать. Тогда будем стараться сами, как 
наибольше учитывать Ваши взгляды и искать во всем таких решений, 
которые будут для Вас как наиболее приемлемы. Верю, что это полностью 
удастся. Я сам лично возьмусь за это дело, имею проекты, которые передали 
вместе со всеми проектами, возможно удастся до июня иметь уже все 
разрешенным и IV ВЗОУН – закончить. 

Если тогда необходимо будет пользоваться сложнейшей процедурой, 
которую предусматривает проект устава, хотя бы IV ВЗОУН продолжался 
даже целый год, то нам необходимо поставить все на твердую почву, принять 
те изменения, которые являются продуктом или средством развития 
движения и вместо временных решений и неясного положения ввести 
чувства стабильности, простоты и упорядочения. А, что наиважнейшее, 
необходимо установить авторитетно и обязывающе конечные новые 
элементы. Однако о содержании и разрешении вопросов напишу позже. 

О совокупности дел тут пишет Ос. обширный отчет, поэтому я не буду 
писать отдельно. Прибыли сюда Ю. Кал. и Св-эк, однако я еще с ними не 
встречался и не разговаривал. Так же прибыл д-ор (от Стяга). Он сообщает, 
что имел поручения идти на запад. Просит, чтобы побеспокоиться о его 
семье, детях и по возможности помочь его жене переехать к нему. 

Всем Вам, мои дорогие друзья, шлю от себя, З. Ц. и всех друзей отсюда 
наисердечнейший привет и сердечные пожелания успехов в борьбе и 
хорошего счастья борца. 

Слава Украине. 
20.ХІІ-1945 года.                         СТЕПАН. 
 

Перевел – НАЧАЛЬНИК I ОТДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛА УББ МВД УССР 
КАПИТАН                                         ВИННИЧЕНКО 

 

Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки 
(1939 – 1959). – К.: ПП Сергійчук М. І., 2009. – Т. 1. – С. 387-391. 

 208



  

№ 272 
Інформаційна записка секретаря Яблунівського райкому партії 

Анісімова секретарю Станіславівського обкому Петрику про боротьбу 
радянських каральних відділів проти ОУН та УПА на території району 

 

23 грудня 1945 р. 
 

Сов. секретно 
СЕКРЕТАРЮ СТАНИСЛАВСКОГО ОБКОМА КП(б)У  

тов. ПЕТРИК 
ИНФОРМАЦОННАЯ ЗАПИСКА 

Яблоновского РК КП(б)У Станиславской области на 23/ХІІ-45г. о ходе 
выполнения решения ЦК КП(б)У от 30/Х-45 г. по ликвидации остатков 
бандитизма и ОУН подполья за период от 27/ХI-45 по 23/Х-45 года. 

 

1. Проведено чекистско-войсковых операций – 12 
а) Арестовано бандитов – 24 чел. 
б) Явилось с повинной бандитов – 16 чел. 
в) Убито бандитов при операциях – 6 чел. 
г) Арестовано членов ОУН – 19 чел. 
2. Бандпроявления в районе: 
а) 16/ХІІ-45 г. селе Стопчатов в ночное время убита бандитами сестра 

пред. сельсовета тов. Боечко Иваницкую Екатерину возраста 32 лет. 18/ХІІ-
45 года бандиты изъяли списки избирателей по селу Космач, списки 
избирателей забрали на 356 человек.  

Других особых проявлений бандитизма за последний месяц в районе не 
было. 

Население в селах: Баня-Березов, Выжний-Березов, Текучая, 
Акрешоры, Космач зажато ОУН подпольем, и действующими бандами в 
указаных селах, население никакой активности не проявляет в активном 
участии в выборах, по подготовке к выборам в Верховный Совет СССР. 

2. Организационно-массовая работа Райкома КП(б)У в подготовке к 
выборам в Верховный Совет СССР: 

а) Организовано и утверждено 13 избирательных участков. 
б) Подобрано участковые избирательные комиссии, которые 

утверждены на заседании РК КП(б)У и затем утверждено на заседании 
Исполкома Райсовета. 

1. Всего подобрано участковых комиссий – 13. 
2. В них членов комиссии – 135 чел. 
3. Из них женщин – 43., комсомольцев – 13 чел. 
4. Комунистов – 5 чел., проведены собрания и опубликовано состав 

комиссий в районной газете. 
в) Дважды проведено районное совещание участковых комиссий, по 

вопросам разъяснения Сталинской Конституции и законоположения по 
выборам в Верховный Совет СССР. 

г) подобрано агитаторов – 76 человек. 
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В селах: Ковалевка, Уторопы, Стопчатов, Люча, Яблонов за этот 
период проведено два занятия по изучению положения по выборам в 
Верховный Совет СССР. 

В районном центре организовано 12 кружков, охвачены рабочие, 
служащие райцентра, занятие проходит регулярно. 

Проведено районное собрание интеллигенции вместе с сельским 
активом, на котором участвовало – 150 чел. 5/ХІІ-45 года сделан доклад 
первым секретарем РК КП(б)У о Сталинской Конституции и задачи 
интеллигенции в подготовке к выборам Депутатов в Верховный Совет СССР. 

д) проведено районное совещание учителей на котором обсудили 
задачи советских учителей в подготовке к выборам Депутатов в Верховный 
Совет СССР и проведено ряд других мероприятий, собрания, совещания в 
селах района. 

Однако в селах: Акрешоры, Текуча, Выжний-Березов, Баня-Березов, 
Космач население уклоняется от активного участия в подготовке к выборам в 
Верховный Совет СССР. В указанных селах свирепый бандитизм и ОУН 
подполье. 

4. В шести селах: Уторопы, Ковалевка, Стопчатов, Люча, Березов-
Нижний, Яблонов организовано вооруженные группы самозащиты во главе 
участковых милиции. Всего участвует в вооруженных группах самозащиты 
72 человека, в основном из числа демобилизованных. 

5. Наличие бандитизма в районе. 
а) ОУН подполье: районный провод псевдо “Солидный” в селе Космач, 

Космачевский кущ ОУН провод псевдо “Ворон”. Кущ ОУН Нижный-Березов 
кущевой “Сорока”. В селе Стопчатов кущевой “Карп”. 

б) Организованные банды сотня “Выхор” – 15 чел. в селе Космач, сотня 
“Белого” – 82 чел. в селе Баня-Березов, Выжний-Березов боевка “Лютого” – 
12 чел., в Космаче боевка “Карп” – 35 бандитов, в селе Стопчатов 
проводимые чекистско-войсковые операции и засады еще не добились 
положительных результатов ликвидации бандитизма в указанных селах 
района. 

В селах: Акрешоры, Текуча, Баня-Березов, Выжний-Березов, Космач 
Лючки – по настоящему нет должной возможности развернуть массовую 
подготовку к выборам в Верховный Совет СССР. 

В десяти селах проведена перерегистрация населения, но еще 
положительных результатов не добились по выявлению участников 
бандитизма и явке с повинной.  
 

СЕКРЕТАРЬ ЯБЛОНОВСКОГО 
РК КП(б)У                                                                                           АНИСИМОВ 
 

м. Яблонов                                                                                       23/ХІІ – 45 года 
Отп. 2 екз. 
 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. 38 – П. – Оп. 1. – Спр. 21. – Арк. 24-24 зв. 
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№ 273 
Із виступу помічника прокурора округу Федотова на зборах 

партійного активу Станіславівської області 
 

24 грудня 1945 р. 
 

Органы государственной безопасности и органы внутренних дел 
проделали колоссальную работу по разграму оуновского подполья и банд 
УПА. Оценкой нашей работы являются те очередные донесения главарей 
оуновского подполья, который показывают о том, что время для работы 
(для ОУН – УПА) настало невыносимое и одна организация за другой 
разбиваются, снимаются, кадры малоопытные, опыта конспирации не 
имеют. 

Я тоже пришёл с цифрами, но с цифрами, которые ставлю на 
расшифровку. Эти цифры относятся только к 22-м дням этого месяца. На 
22-го декабря мы арестовали без малого 400 человек (это по двум 
управлениям), если взять по отдельности, то несколько солиднее выглядит 
в этом отношении областное Управление НКГБ со своим аппаратом. Но я 
обращаю внимание руководящего актива в часности товарищей, 
руководящих этим управлением и Обкома партии на то, как выглядят 
эти цифры. Скажем, 240 человек у тов. Михайлова. Кто эти 240 человек? 
143 являются женщинами, т. е. 60 %. 

Мы идём к выборам, мы призваны к тому, чтобы нанести удар тем, 
кто будет мешать нам проводить столь важнейшее мероприятие, то мы 
видим к числу всех арестованных 40 % несовершеннолетних, которые по 
нашему закону не будут голосовать потому, что они 1930 года рождения, 
1929 г. и даже 1932 г. – по 13 лет, и эти ребятишки говорят, что они члены 
ОУН и прочее. Конечно, если эта категория людей действительно с 
оружием в руках стреляет в нас, поджигает наши заводы, пускает под 
откос поезда, мы не будем смотреть на их возраст, мы будем судить. 

Идя сюда я имел ввиду рассказать активу то обстоятельство, что 
сейчас кое кто стал на путь заданий, что парализует сосредоточение нашей 
работы на работе с агентурой. Когда поставили перед нами так вопрос: к 15 
числу дать 20 человек арестованых. Такая практика и в областном 
Управлении НКГБ. 

Ни одного указанного ареста у меня не санкционировалось по этим 
делам и когда приходят низовые работники, они заявляют: “Товарищ 
прокурор, вы заявляете, что не качественно поработали, но вот нам дали 
20 человек, вы поймите”. 

И ещё один вопрос хотел поднять, что он заслуживает внимания 
присутствующих – это вопрос административного выселения. Я не буду 
называть количество за год, но количество посаженых в вагоны, 
выезжающих за пределы области, так выглядит: 1 к 3-м. Это значит, трех 
арестовали, а семью одного вывезли. Но если учесть ту обстановку 
выселения, которая сейчас, то в каждом отдельном случае должен давать 
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санкцию прокурор республики, поэтому в числе вывезеных это люди, 
арестованные еще в прошлом году. Есть ли нужда доказывать, что его или 
её арестовали, а семья убегает. Я считаю, в этой части нужно делать всё, 
что в пределах нашей возможности: сегодня его взяли, завтра же семью 
брать. Опыт показал, что кое-где, когда семью забирали, бандиты 
принесли оружие: “Освободите семью, и я буду искупать свою вину”. 
 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. 1 - П. – Оп. 1. – Спр. 277. – Арк. 5-8. 
 
 

№ 274 
Із виступу командувача 38-ю армією генерал-полковника 

Москаленка К.С. на зборах партійного активу Станіславівської 
області 

 

24 грудня 1945 р. 
 

Мы напрасно с этой трибуны измеряем количество бандитов 150-100 
человек. Я присутствовал в Долине, когда выступал секретарь райкома 
партии, председатели сельсоветов и рассказывали сколько террора разводят 
бандиты. Кроме террористических актов они проводят собрания 
населения, даже конференцию с учителями, с интеллигенцией по 
прообразу нашему. И что они говорят? Двое суток собрание шло, и они 
говорили о директивах националистических. 

Здесь были жалобы на наши карательные органы. К сожалению, 
товарищи, они имеют место и сейчас. У нас сердобольные есть 
карательные органы, относящиеся так, что девушек молоденьких и 
мальчишек 27-28-го года рождения, ещё не совсем совершеннолетних, 
нечего арестовывать. А если эти маленькие люди убивают наших 
офицеров и бойцов? Я должен вам сказать, что основные потери несет 
Красная Армия здесь от бандитских элементов: то привлекают бойцов 
девушки, затем их бандиты убивают. Недавно одного майора так убили: 
вышла хозяйка, приглашает: войдите товарищ майор, тут какие-то 
товарищи вас спрашивают. Этот майор приходит, а его сразу же ухлопали. 
 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф.1-П. – Оп. 1. – Спр. 277. – Арк. 69-71. 
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№ 275 
Із виступу начальника Коломийського відділення НКДБ залізничного 
транспорту Іванова на зборах партійного активу Станіславівської 

області 
 

24 грудня 1945 р. 
 

В конце октября и в начале ноября на Коломыйском отделении 
имели место ряд диверсионных актов. В силу этого обстоятельства были 
приняты меры к недопущению этих диверсионных актов. На местах, 
наиболее пораженных бандитизмом, были созданы чекистско-войсковые 
группы. Такие группы были в Отынии, Коршеве, Яремче, Ланчине. Эти 
группы приступили к работе с 30 ноября. Причём, каждая группа имела два 
оперативных работника и до 287 чел. личного состава войскового. 

Развернув работу, эти группы уже на другой день имели результаты. 
Так например, 3 декабря Отынийская группа встретила в районе села 
Ворона бандитскую сотню “Черного”, на допросе выяснилось, что они 
принимали участие в подрыве поезда в ноябре месяце. 

11 декабря этой же группой в с. Ляцьке-Шляхетське был 
обнаружен схрон с двумя бандитами. 

Коршевская группа арестовала до 7 человек участников оуновской 
организации. Кроме этого, был проведен ряд чекистских операций, в 
результате убито 7 бандитов. Общей сложностью задержано до 400 человек, 
причем оформлено санкций на арест 32 человека. Обнаружено 2 аптечки 
ОУН, причем одна крепко законсперированая. 

Несмотря на эти принятые меры, мы в ночь с 18-го на 19-е декабря 
имели подрыв поезда на перегоне Микуличин-Татарив, причем подрыв 
произошел следующим образом: в 12 час. 20 мин. на воинский поезд в 
сторону Коломыи, были заложены мины, в результате чего произошёл 
взрыв. 

Подрыв этого поезда произведён банд-группой, которая дислоцируется 
в районе села Микуличин, – руководитель этой группой “Шугай”, 
численностью 20 человек. 
 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. 1 - П. – Оп. 1. – Спр. 277. – Арк. 44. 

 
 

№ 276 
Із виступу заступника наркому внутрішніх справ Строкача на зборах 

партійного активу Станіславівської області 
 

24 грудня 1945 р. 
 

Решением ЦК мы обязывались масово проводить ложные приманки. 
Тов. Хрущев, когда приезжал последний раз, прямо сказал, что райкомы, 
обкомы партии должны взять в свои руки организацию приманок; на 
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приманку должны идти ответственные работники райкома и РНК. Больше 
того, работники обкома партии должны идти на “приманку” и тех, кто не 
будет выполнять этих указаний, привлекать к партийной ответственности. 

Что мы имеем на сегодняшний день? В соответствии с этим 
решением было дано указание каждому району обеспечить 1-2 приманки. Я 
беру в среднем по одной “приманке” на район, и то мы должны были 1080 
приманок. Однако мы провели 115, из них 102 безрезультатно и только 
14 с результатом и то незначительным. 

[...] мы в каждом жителе порой готовы видеть бандеровцев. При 
проведении операции подходят ко всему населению с трафаретом – все вы 
бандеровцы. Красноармеец если зашел в хату к крестьянину, то он иначе не 
видит в нем, как бандеровца. Мало того, спички, хлеб, соль берет, ему 
говорит “у меня дети, не берите”. Пошел, ты бандеровец – и все. 
 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. 1-П. – Оп. 1. – Спр. 277. – Арк. 56, 60-61. 

 

№ 277 
Із виступу начальника Снятинського райвідділу НКВС Губаренка на 

зборах партійного активу Станіславівської області 
 

24 грудня 1945 р. 
 

В своём выступлении хочу остановиться на организации борьбы с 
банд-формированиями и оуновским подпольем, находящимися на 
территории Снятинского района. Мы организовали непосредственно для 
разгрома оуновского подполья и банд две мелкоподвижные чекистско-
воинские группы. 

Так, например, за вторую половину ноября этими двумя войсковыми 
группами было убито 3 бандита, среди них руководитель оуновской боевки 
“Буйный”. Я это подчёркиваю потому, что на его личном счету 
насчитывается 28 террористических актов на протяжении около двух лет. 
Через некоторое время, имея у себя бывших бандитов и местный актив, мы 
захватили 10 человек и таким образом в две недели ноября мы обезглавили 
оуновскую боевку. На 1 декабря из этой боевки “Буйного” осталось 6-
7 человек, которые были разрознены и никакого контакта не имели. Кроме 
этого, мы арестовали 33 чел. участников ОУН, в том числе станичные 
руководители, руководитель провода ОУН и рядовые бандиты. 

Пару слов по вопросу выступления товарища из прокуратуры. 
Может быть, я его недопонял, тут он приводил цифры сколько арестовано 
женщин, детей и т.д. и такую реплику – разве женщины будут пускать под 
откос поезда, разве женщины совершают диверсионные акты. Но разве мы 
можем дать гарантию, что женщины из этой сволочи не проводят активную 
работу? Мы арестовали одну участницу ОУН, учительница бывшая, она 
работала организационным референтом районного провода ОУН, причём на 
территории Снятинского района собрала 114 тыс. рублей, а одна станичная – 
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та в боевке участвовала дважды по нападению на партийно-советский 
актив. Кроме этого, арестована некая Петрунеля, которая пришла и сказала 
бандитам, что в с. Стецивка представитель райкома партии проводит 
собрание, необходимо сделать засаду с целью уничтожения. Бандит 
Львивский организовал засаду из-за угла: представитель райкома партии и 
секретарь райкома комсомола, и вот их бандиты обстреляли. А чьё это 
действие? Этой женщины. А ей всего 22 года. 

Одна женщина, рядовая участница ОУН, собрала в одном селе 
8 700 рублей денег для оуновского подполья, 6 центнеров зерна и т.д. Так 
что я считаю своим долгом сказать на партийном активе, чтобы нас 
работники прокуратуры не так ориентировали на этом деле. Надо брать 
участников ОУН, не считаясь с их полом. 

 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. 1-П. – Оп. 1. – Спр. 277. – Арк. 40-43. 

 
№ 278 

Доповідна на ім’я секретаря Станіславівського обкому про 
результати каральних операцій радянських органів влади проти 

націоналістичного підпілля і відділів УПА на території Отинійського 
району 

 
25 грудня 1945 р. 

 
Коммунистическая партия (большевиков) Украины. 
Отынянский РК КП(б)У Станиславской области. 

25.XII.1945 года. 
Отчет. 

Станиславскому Обкому КП(б)У, Секретарю т. Слонь – о выполнении 
постановления ЦК КП(б)У от 30 октября 1945 г. за время с 1 – го ноября по 
25 декабря 1945 года “О ликвидации остатков банд украинско-немецких 
националистов в Западных областях УССР”. 

Выполнения постановление ЦК КП(б)У от 30.X.1945 года намечен 
опперативный план ликвидации остатков банд украинско-немецких 
националистов, действующих на территории нашего района. Для проведения 
войсковых оппераций созданы подвижные группы преследования из 
войсковой части местного гарнизона внутренних войск НКВД, оперативных 
работников РО НКВД и РО НКГБ, в эти группы так же включены партийно-
советские работники. Перед группами преследования поставлены основные 
задачи: 

1. Ликвидация районного провода “ОУН” главарь “Бук” численностью 
7 бандитов. 

2. Ликвидация районного провода СБ “Орко” численностью 
11 бандитов. А так же ликвидировать четыре куща самообороны, 
действующих в районе. 
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1. Село Гостив главарь – “Великан” 
2. Село Бортники главарь – “Човен” 
3. Село Кросиловка главарь – “Мирон” 
4. Село Ворона главарь – “Чернобровый”. 
Которые объединяли до 15 станиц с численностью членов “ОУН” – 

116 человек, да членов “УПА” – 72 бандита. 
Кроме вышеперечисленных в район из других районов периодически 

приходят банды куреня Черного в составе сотни “Богуна”, “Грозы”, четы 
“Спартана” численностью до 200 бандитов. За время с 1-го ноября по 
25 декабря 1945 года проделано следующее: 

1. Проведено войсково-чекистских операций – 61, в том числе 
приманок – 12 из коих 4 были положительные. Например: в село Закривцы 
выехала группа партсоветского актива под прикрытием 15 бойцов, 
поработали день. Под вечер основная группа партактива и войска были 
выведены, осталось два товарища Зав. ЗАГСом и Инструктор РК ЛКСМ, 
затем были незаметно введены войска для засады. В это время группа СБ в 
количестве 5-ти бандитов находилась в селе. После того как основная масса 
выехала из села, они вышли из бункеров и нашим войскам удалось одного 
эсбиста задержать, который показал нам 6 бункеров СБ. Нам удалось убить 
2 членов СБ и 5 пленить. Так же забраны районные документы СБ и много 
оружия. 

В результате проведенной работы убито бандитов – 43, в том числе 
руководящий состав ОУН, убит сотенный “Богун”, бывший сотенный Савчин 
Петро по кличке “Дзвин”, убит комендант жандармерии сотни “Богуна” по 
кличке “Сталевый”, Фенчук Ю.М. член районной боевки СБ по кличке 
“Галуза”, чотовой сотни “Спартана” по кличке “Вихор”, ликвидирована 
районная боевка СБ (главарь – “Железняк”) Тисменецкого района в составе – 
7 эсбистов в том чиле проводник СБ “Железняк”. 

2. Пленено во время операций 53 бандита, в том числе руководящий 
состав “ОУН”, 5 бандитов из районного провода СБ – “Орко”, замсотенного 
“Богуна” по кличке “Левко”, читового по кличке “Тур”, задержано для 
фильтрации 237 человек. 

3. Арестованы станичные “ОУН” женской сотни в количестве 
14 человек, в том числе станичная проводница и шеф-связной “ОУН”.  

Арестован кущевой-господарчий района “Бук” Гирченко. 
Арестован станичный проводник “ОУН” по кличке “Дунай”.  
Арестован станичный господарчий “ОУН” по кличке “Незминный”.  
Арестован кущевой господарчий села Ворона по кличке “Деркач”. 
Арестован кущевой секретарь села Ворона по кличке “Железный”. 
Арестован кущевой проводник села Ворона по кличке “Чернобровый”, 

последнее время учился в мединституте. 
Арестован читовой сотни “Богуна” по кличке “Недобитый”. 
Арестован станичный села Короливка по кличке “Голуб”. 
Арестован станичный села Закривцы по кличке “Роман”. 
Арестован харчевой проводник куща по кличке “Светослов”. 
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Арестован личный курьер районного проводника “Бука”, член 
“ОУН”Острежнюк из села Гостива. 

Арестована станичная “ОУН” женской сотни села Прибылив по кличке 
“Маруся”. 

4. Явилось с повинной членов “ОУН” и “УПА” – 20 человек. 
5. Подготовлено семей для изьятия – 55, изьято семей бандитов и 

бандпособников – 27. 
6. Взято трофеи: пулеметов – 5, автоматов – 13, винтовок – 25, 

пистолетов – 8, гранат – 14, патронов – 7540 шт., шинелей – 6, документы 
районного провода СБ. 

7. Организовано групп самообороны – 9, в них 214 чел., 
174 вооружено, утверждено 9 командиров и 1 нач. штаба. 

8. Расширена сеть агентуры на 15 человек. Все села перекрыты. 
9. Проведен переучет населения в 23 селах. Осталось закончить в 2-х 

селах до 1 января. 
10. Приступили к массовому вызову для бесед население, наиболее 

подозрительное в связях “ОУН” и “УПА”. Органамы НКВД и НКГБ 
охвачено беседами 17 сел с охватом населения 830 человек. 

В настоящие время в нашем районе имеется районный провод главарь 
“Бук” – 7 бандитов, районный провод СБ “Орко” – 5. 

Членов “ОУН” – 54 человека. 
Членов “УПА” – 41 человек. 
 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. 27-П. – Оп. 1. – Спр. 21. – Арк. 109-110. 

 

№ 279 
Інформація Станіславівського обкому КП(б)У про хід і результати 

боротьби з формуваннями УПА і підпіллям ОУН на території області 
 

27 грудня 1945 р. 
№ 2976 

Совершенно секретно 
Секретарю ЦК КП(б)У 

товарищу КОРОТЧЕНКО Д. С. 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах борьбы с остатками бандгрупп и оуновского подполья в 

Станиславской области за прошедшую декаду 
с 15.ХІІ. по 25.ХІІ.1945 г. 

 

За отчетную декаду с 15 по 25 декабря с. г. партийно-советским 
активом, органами НКВД-НКГБ и войсковыми подразделениями ВВ НКВД и 
частей Красной Армии на территории Станиславской области организовано и 
проведено 271 чекистско-войсковая операция и 94 засады, в ходе которых 
полностью ликвидировано 2 бандгруппы: в Гвоздецком районе – бандгруппа 
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“Рубач” – “Шрам”, в Тисменецком районе – бандгруппа “Помста”. Частично 
ликвидировано 7 бандгрупп “Голуба”, “Кордуба”, “Ветра”, “Морозенко” и 
другие, вскрыто организаций и групп украинско-немецких националистов – 9 
с общим количеством участников – 8 человек. 

Ликвидировано организаций и групп украинско-немецких 
националистов – 17, по ним арестовано 56 человек. 

В борьбе за ликвидацию остатков бандгрупп и подполья ОУН за 
истекшую декаду органы НКВД-НКГБ стали шире внедрять в повседневную 
практику оперативной работы новые формы и методы ведения борьбы, 
рекомендованные Вами, Демьян Сергеевич. 

Ниже привожу отдельные, наиболее успешно проведенные чекистско-
агентурные комбинации: 

1. Из числа жителей села Сивка-Войниловская, вызванных в массовом 
порядке для беседы в Войниловский райотдел НКВД, гр-н Стефанюк 
сообщил, что жительница этого села Стефанюк Степанида имеет связь с 
бандой. Будучи арестованной, Стефанюк Степанида созналась, что она 
является подрайонной руководительницей женской сетки ОУН. 

2. Из числа жителей села Томашивцы Войниловского района на беседе 
в НКВД гр-н Романов сообщил, что в этом селе в одном из домов находятся 
на излечении 2 бандита. Используя показания Романова, райотдел НКВД 
захватил обоих этих бандитов. 

3. Начальником Калушского РО НКВД тов. Похлебкиным 
одновременно было вызвано для беседы в РО НКВД 46 человек местного 
населения. В ходе беседы гр-ка Федорова дала сведения об участниках 
банды, скрывающихся в селе Бережнице Калушского района. Используя 
полученные сведения, проведенной операцией было обнаружено 5 схронов, 
замаскированных в печах, из которых изъято 4 бандита. 

4. 15 декабря, проводя в селе Добровляны Калушского р-на ответные 
репрессивные меры за убийство участницы областного совещания 
интеллигенции – директора НСШ Скрут, работники Калушского РО НКВД, 
применив массовый вызов населения для беседы, от гражданки Коцан Анны 
получили сведения о наличии в селе оуновской организации. Проведенной 
операцией арестовано 6 участников организации ОУН, в т. ч. руководитель 
станичной организации ОУН Коцан Михаил по кличке “Лесовой”. 

5. В селе Сукель Болеховского района отмечены неоднократные 
нападения бандитов на сельсовет и избирательный участок. Используя 
избирательный участок в качестве приманки для бандитов, РО НКВД была 
проведена операция. Проведя очередное восстановление избирательного 
участка, группа партактива и бойцов в[оинской] ч[асти] под вечер 
демонстративно оставила село. С наступлением темноты бойцы в[оинской] 
ч[асти] возвратились в село и организовали засаду. Под утро на 
избирательный участок явились 4 бандита, трое из них направились в 
помещение, четвертый стал уничтожать плакаты и лозунги на внешних 
стенах здания. 
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Нашей засадой убито 3 бандита и одного ранено, раненый бандит 
показал, что они являются участниками бандитской сотни “Вильха”. 

6. 20 декабря в качестве приманки для бандитов был завезен промтовар 
в сельский кооператив с. Стрильче Городенковского района. Ночью 
неизвестной бандгруппой совершено нападение на магазин. Организованной 
засадой задержан 1 бандит. 

7. 20 декабря в с. Копетивка Городенковского района в качестве 
приманки был оставлен труп убитого бандита. Организованой засадой под 
утро 21 декабря был задержан бандит, вооруженный автоматом, пытавшийся 
унести труп, последний оказался связным местной боевки. 

8. Войниловский РО НКВД, располагая данными, что в прилегающем к 
селу Слободка Долпотовском лесном массиве находится боевка СБ 
“Галичина”, под утро 17 декабря в доме выселенной бандитской семьи была 
организована войсковая засада, в качестве приманки в это хозяйство был 
направлен с подводой за сеном конюх РО НКВД, бывший бандит, 
приговоренный бандитами за “измену” к смерти. Заехав во двор, конюх стал 
нагружать сено, в это время на него напали 6 вооруженных бандитов, 
пытаясь взять живым. Находившиеся в засаде бойцы убили 2 бандитов. 

9. 21 декабря в селе Олиево-Короливка Городенковского района в 
качестве приманки был оставлен на ночлег боец ВВ НКВД. Ночью группа 
бандитов совершила нападение на квартиру, где ночевал оставленный боец. 
Организованной засадой убиты руководитель куста ОУН Борчук Дмитрий по 
кличке “Степан”, станичный села Олиево-Короливка Пименчук Петр по 
кличке “Гранит”. Взяты трофеи: автомат, винтовка, 5 гранат и 600 патронов. 

Вместе с тем, следует отметить, что вследствие недостаточной 
организованности и продуманности, а также недостаточного руководства со 
стороны начальников РО НКВД-НКГБ внедрением новых форм борьбы, в 
истекшей декаде 55 агентурно-чекистских комбинаций окончились 
безрезультатно. 

За невыполнение постановления ЦК КП(б)У от 27.XI.45 г. 
“О дополнительных мерах по ликвидации остатков банд украинско-немецких 
националистов” снят с работы с понижением в должности начальник 
Солотвинского РО НКВД т. Алексеев, начальник Болеховского РО НКВД 
т. Травкин арестован на 30 суток, начальник Обертынского РО НКВД 
т. Рябоконь лишен на 3 месяца процентной надбавки к зарплате за выслугу 
лет. 

В числе других операций за истекшую декаду следует отметить наши 
ответные мероприятия на бандпроявлениях в селах – Балинцы, Труфанивка, 
Кулачковцы и Хомяковка Гвоздецкого района, имевшие место в ночь на 
13 декабря. Проведенной операцией в с. Островец разгромлена боевка 
“Шрам” – “Рубач”. При этом убито – 5, задержано – 7 бандитов. В числе 
убитых: руководитель районной боевки “Шрам”, районный проводник 
“Рубач”, комендант СБ “Нечай”, кущевой “Сизый”, остальные убитые и 
задержанные являются рядовыми бандитами. 
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19-20 декабря с. г. по разработанному УНКВД плану силами 70 СД ВВ 
НКВД и оперсостава УНКВД и Болеховского РО НКВД под руководством 
полковника Хазова была проведена охватывающая операция, рассчитанная 
на вскрытие побитового и центрального провода ОУН, охватившая ряд сел 
Болеховского р-на Станиславской области и близлежащие села на 
территории Дрогобычской области. 

Проческой окруженной местности была выявлена банда сотни 
“Морозенко” численностью 67 бандитов. При боестолкновении убито 
26 бандитов, задержано 12. В числе убитых опознаны: сотенный 
“Морозенко”, зам[еститель] сотенного по пропаганде “Беркут”, господарчий 
сотенный “Славко”, бывший сотенный “Моряк” и 2 четовых, остальным 
бандитам удалось укрыться. 

В ходе чекистско-войсковых операций за истекшую декаду бандитам 
нанесены следующие потери: 

 
Убито:  
Бандитов – 120 
Членов ОУН – 36 
Арестовано:  
Членов ОУН-УПА – 121 
Задержано:  
Бандитов – 165 
Членов ОУН – 84 
Бандпособников – 261 
Нелегалов, 
уклоняющихся от службы 
в Красной Армии 

 
 
– 61 

Явилось с повинной:  
Бандитов – 7 
Нелегалов, 
уклоняющихся от службы 
в Красной Армии 

 
 
– 45 

 
Изъято и оправлено на пересыльные пункты 278 семейств бандитов 

общей численностью 644 человека. 
Изъято оружия: 
Станковых пулеметов             – 2 
Ручных пулеметов                    – 10 
Автоматов                                  – 24 
Винтовок и пистолетов            – 120 
Гранат                                        – 57 
Боепатронов                              – 9125 и 15 ящиков 
и другие трофеи. 
Наши потери при операциях составляют: 
Убито работников НКВД        – 2 
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Солдат                                       – 1 
Ранено солдат                           – 2 
За истекшую декаду на территории области имело место 6 случаев 

бандпроявлений, в том числе: диверсионных актов – 1 на перегоне между 
ж[елезно]д[орожными] станциями Микуличин-Татаров Яремчанского 
района. В ночь на 19 декабря бандгруппой “Шугая” подорван воинский 
эшелон № 1128. Взрывом сброшено под откос 8 товарных вагонов, 
груженных автомашинами, тяжело ранено 3 бойца, нападений на 
совпартактив – 2 случая, терактов против местного населения – 2. Нападений 
на автотранспорт с целью ограбления – 1 случай. 

Наши потери при бандпроявлениях составляют: 
Убитыми: 
Солдат                                       – 1 чел. 
Местных жителей                    – 2 [чел.] 
Ранеными: 
Солдат                                       – 2 [чел.] 
Уведенными: 
Совпартактив                            – 1 [чел.] 
Солдат                                        – 2 [чел.] 
За истекшую декаду в селах области дополнительно создано 22 

истребительных батальона с общей численностью в них 1006 бойцов, 
имеющих на вооружении: 

Ручных пулеметов                   – 7 
Винтовок                                  – 458 
Автоматов                                – 2 
К числу активных действий истребительных батальонов за истекшую 

декаду относятся: 
В ночь на 23 декабря неустановленной бандгруппой численностью до 

70 человек совершено нападение на истребительный батальон села Старые 
Богородчаны Богородчанского района. В боестолкновении бойцами 
истребительного батальона убито 4 бандита, принадлежность их банде 
уточняется. Бандналет на село отражен. 

Факты бездеятельности истребительных батальонов: в ночь на 
17 декабря при налете бандгруппы на село Дубовцы Жовтневого района 
разоружен местный истребительный батальон в количестве 11 бойцов, не 
оказавший сопротивления банде. Ведется следствие. 

 

Секретарь Станиславского обкома КП(б)У                                               Петрик 
 

27.ХІІ.45 г. 
№ 2976 

 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 4. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-
МВС, МДБ-КДБ (1943-1959). кн. 1, (1943-1945). – Київ-Торонто, 2002. – 
С. 494-498. 
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№ 280 
Інформація політуправління Прикарпатського військового округу про 

бойову діяльність формувань УПА і підпілля ОУН, стан і заходи 
боротьби з ними у листопаді-грудні 1945 р. 

 

28 грудня 1945 р. 
 

№ 01187                                                                                 Совершенно секретно 
Секретарю ЦК КП(б)У 

товарищу ХРУЩЕВУ Н. С. 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
О бандитских действиях украинских националистов в ноябре-декабре с. г. и 

мероприятиях войск округа по ликвидации банд 
 

В ноябре и декабре с. г. в областях и районах округа зарегистрированы 
новые факты бандитских действий оуновцев. Наибольшее количество 
террористических актов, диверсий и нападений оуновцами было совершено в 
ноябре с. г. 

Бандиты продолжают проводить свою тактику нападений на советский 
и партийный актив, на одиночных военнослужащих и мелкие группы их, 
зачастую пользуясь элементом внезапного нападения. Некоторые банды 
пытались совершать нападения на более крупные населенные пункты и 
районные центры. 

В связи с похолоданием и наступлением зимы бандиты в ряде районов 
Станиславской и Тернопольской областей начали грабить население, 
отбирать у него теплые вещи и продукты. Эти поборы и грабежи озлобляют 
население, ранее безразлично или сочувственно относившегося к бандитам в 
ряде сельских местностей. 

Ликвидация войсками округа ряда банд приводит к тому, что население 
в селах начинает откалываться от оуновцев, перестает их укрывать и 
начинает понимать полную бесперспективность украинских 
националистических банд. Агентура оуновцев среди сельского населения 
сужается. Из-за активных действий воинских частей, органов НКВД и НКГБ, 
банды в ряде районов вынуждены удаляться от сел и уходить в леса. 

Если раньше оуновцы, прикрываясь демагогическими лозунгами о 
борьбе за самостийную Украину, пытаясь создать какую-то “массовость” и 
внешнюю показную “идейность движения”, обманывали население, то во 
многих селах оно теперь начинает понимать, что всякие “боевки” и т. д. 
оуновцев – это просто банды оголтелых преступников, ничем не 
брезгующих, а теперь даже грабящих основное сельское население. 

 
1. Нападения на гражданское население, советский и партийный актив 
Терроризирование и убийства актива. Оуновцами за истекший период 

совершен ряд террористических актов в отношении партийного, советского и 
хозяйственного сельского и городского актива. Не гнушаясь убийствами 
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руководящих работников, бандиты стремятся истреблять малых активистов 
села, участников отрядов самозащиты, жителей, сочувственно или лояльно 
относящихся к советской власти. Это еще более ожесточает и настраивает 
широкие круги местного населения против бандитов. 

В Отынянском районе Станиславской области 8 ноября в селе Озеряны 
бандиты убили 6 местных жителей из группы самозащиты села. В ночь на 21 
ноября в селе Новые Кривотулы этого района бандиты убили учительницу. 
Ночью 24 ноября в селе Грушка банда повесила председателя и секретаря 
сельского совета. 

В Кутском районе Станиславской области в селе Рожен-Великий банда 
разграбила сельсовет и убила председателя сельсовета. В селе Тюдов этого 
района 13 ноября банда обстреляла группу бойцов-истребителей, 
сопровождавших арестованных. Один боец был убит и 4-м арестованным 
удалось бежать. 

В Лисецком районе Станиславской области в селе Тысменчаны 
бандиты захватили и увели в лес 2-го секретаря РК КП(б)У Николаенко. 

В Калушском районе Станиславской области в селе Сивка-Калушская 
бандиты сожгли оборудование клуба и увели с собой председателя сельского 
совета. В этом районе оперируют бандитские боевки “Морозенко”, “Зуба”, 
“Галайды”, “Хмары” и “Быстрого”. Бандиты занимаются в этом районе 
сбором у населения продуктов и одежды. В этом же районе банды совершили 
ряд диверсий, в том числе, подрыв железнодорожного эшелона. 

Бандиты уничтожают тех жителей, которые порывают с бандами и 
являются с повинной. В Перегинском районе 24 ноября бандиты убили 
одного работника райздравотдела, бывшего участника банды, ранее 
явившегося с повинной. В Тысменицком районе той же Станиславской 
области в селе Ляц[ке]-Шляхецке бандиты повесили одного участника 
банды, вернувшегося с повинной. 

Зарегистрирован ряд фактов убийств и похищения хозяйственных 
руководящих работников. Например, на квартиру директора Станевитского 
лесозавода Загорицкого 24 ноября напала группа бандитов. Они увели 
Загорицкого в лес и повесили. 

 
Попытки оуновцев влиять на работу учителей. В некоторых селах, 

особенно отдаленных от крупных населенных пунктов Станиславской 
области, оуновцы пытаются усилить свое влияние на учителей. Бандиты 
пытаются контролировать и направлять педагогическую работу в своих 
интересах и терроризируют учителей. Под угрозой оружия бандиты 
просматривают школьные учебные планы, вычеркивают отдельные 
дисциплины, связанные с политическим воспитанием детей. 

В Станиславской области в селе Коминдяны 8 ноября, после того, как 
учительница школы сделала на собрании доклад о 28-й годовщине 
Октябрьской Социалистической революции, на дверях школы появилась 
следующая листовка: 
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“Московська подлюга! Звертаємось до тебе, вчителька Бабич Варвара. 

Выберись с земли Коминдян. Кто зирве – того смерть ждет. УПА”21. 
В селе Давыдковцы 12 ноября в школе появилась листовка, 

угрожающая учительницам-комсомолкам: 
“До вчителей Давыдковской школы. Звертаємось до вас тобто: до 

Мадзин Ольги и Сороки Стефани. Мы не хочимо бачити вашей 
коммунистичной ноги в Давыдковцах. У нас вербив в ярах хватає. Марш, 
московска зараза, до 13 ноября бильше в Давыдковцах не бути. Прошу кому 
будь не зривати, на добре не выйде. УПА”. 

После этих листовок учительницы вынуждены были выехать из села, 
прекратив преподавание в школах. 

 
Диверсии, направленные на нанесение государству материального 

ущерба. В ноябре бандиты в ряде местностей Станиславской и 
Тернопольской областей совершили и пытались совершить диверсии по 
уничтожению, поджогу и подрыву государственных предприятий и 
сельскохозяйственного имущества. 

В Яблоновском районе в ночь на 8 ноября в селе Ковалевка банда 
обстреляла шахту и сожгла здание. В ночь на 9 ноября в этом районе на 
промежутке Яблонов-Коломыя бандиты порвали телефонную связь и срезали 
12 телефонных столбов. В ночь на 13 ноября связь была вторично нарушена. 

В Богородчанском районе Станиславской области банда в ночь на 
8 ноября заминировала машинное отделение лесозавода и сожгла 
50 кубометров досок. Находившаяся поблизости воинская часть открыла 
огонь по банде. Бандиты отошли в направлении Черного леса, не успев 
осуществить своего намерения – взорвать завод. Бандиты в этом районе 
19 ноября нарушили телефонную связь с гор. Станислав. 

Бандиты разгромили и сожгли здания сельских советов в селах 
Станиславской области: Голень и Тужилов (Калушский район), в селах 
Саджовка и Каменное (Ланчинский район) и в ряде других сел. 

В некоторых селах Станиславской области банды разграбили магазины 
сельпо – в с. Голень (Калушский район), в с. Ярковка (Тысменицкий район) и 
в некоторых других селах, стремясь какими бы то ни было путями и 
способами добыть себе продукты и различные товары в связи с зимой. 

 
Подрыв бандитами железнодорожных линий и минирование 

шоссейных дорог. Среди коварных методов бандитской работы оуновцев в 
ноябре все чаще появлялись случаи подрыва и минирования путей 
сообщений. У некоторых ликвидированных банд были захвачены 
значительное количество взрывчатых веществ и боеприпасов – тола и мин. 

В Кутовском районе Станиславской области бандиты заминировали 
дорогу у села Рожен-Великий. Подорвалась автомашина воинской части, 

                                                 
21 Тут і далі по тексту згідно оригіналу документу. 

 224



  

причем были тяжело контужены 7 бойцов, находившиеся в автомашине. 
Бандиты вторично минировали дорогу в направлении от села Рожен-Великий 
к селу Тюдово. Подорвалась автомашина погранотряда. Было тяжело ранено 
3 чел. и контужено 5 чел. Автомашина сгорела. 

Инструктор 4-й части Жабьевского райвоенкомата Станиславской 
области лейтенант Нагорный 23 ноября ехал из села Жабье в сопровождении 
2-х бойцов истребительного батальона. Одновременно ехали еще 
2 подводы – одна впереди с работниками РИК’а и другая – позади с бойцами 
истребительного батальона. В 4 км от села Жабье бандиты пропустили 
первую подводу. Подвода же Нагорного подорвалась на противотанковой 
мине натяжного действия. При взрыве лошади были убиты, а лейтенант 
Нагорный и бойцы взрывом были отброшены. Пользуясь их 
бессознательным состоянием, бандиты выбежали из засады, захватили 
ручной пулемет и автоматы, пытались захватить и Нагорного. С 
подъехавшей 3-й подводы бойцы-истребители открыли огонь по бандитам. 
Банда скрылась. Нагорный и один боец получили контузии. 

В Рогатинском районе Станиславской области 5 ноября между селами 
Пукив и Жовче бандиты подорвали железнодорожный путь. Потерпели 
крушение две мотодрезины, и было ранено 3 человек. 

На перегоне Марковцы-Отыня участка железной дороги Коломыя-
Станислав 4 ноября бандиты заминировали путь. Подорвался пассажирский 
поезд. Сошли с рельс паровоз и 3 вагона, были разбиты 2 вагона. Во время 
катастрофы убито 2 и ранено 6 военнослужащих. 

В ночь на 27 ноября в районе села Голынь Станиславской области 
бандиты взорвали путь железной дороги Станислав-Львов и пустили под 
откос эшелон с дровами. 

 
Нападения банд на крупные населенные пункты и районные центры. В 

течение ноября-декабря, особенно в ноябре – до того, как войска округа 
усилили работу по ликвидации банд, бандиты в ряде районов обнаглели и 
совершили несколько нападений на крупные населенные пункты и районные 
центры. 

В Коршевском районе Станиславской области 31 октября банда 
численностью до 80 чел. напала на районный центр Коршев. Ведя ружейно-
пулеметный огонь, бандиты захватили и частью выпустили арестованных. Во 
время нападения банда расстреляла директора и бухгалтера МТС, сожгла 
сарай НКВД и базу райпотребсоюза. 

Группа бандитов, очевидно прибывшая из Станиславской области, 
6 ноября ворвалась в село Прислоп Воловского округа22, разграбила магазин 
и унесла продукты. Бандиты убили дружинника Ведько и увели с собой зав. 
оргинструкторским отделом Воловского окружкома КП(б)У т. Чапару и 
жителя села Головко. 

 

                                                 
22 Населений пункт Закарпатської області. 
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В ночь на 15 ноября банда значительной численности совершила 
нападение на г. Надворная. Бандиты были вооружены винтовками, 
автоматами и пулеметами. Накануне бандиты захватили на окраине этого 
города одного рабочего леспромхоза. В этот же день бандиты захватили 
2 рабочих нефтеперегонного завода. Рабочему леспромхоза удалось убежать 
от бандитов и предупредить гарнизон о готовящемся нападении. Бандиты у 
рабочего выведывали, где расположены штабы частей, гражданские 
учреждения, квартиры руководящих работников и командования гарнизона 
города. Рабочий сообщил, что в банде насчитывалось около 200 человек. 
Часть бандитов была одета в форму Красной Армии, часть – в мадьярской 
форме и гражданской одежде. 

Банда начала наступление на город с появлением темноты. Был поднят 
“в ружье” весь рядовой, сержантский и офицерский состав и организована 
оборона города. С высот, окружающих город, бандиты открыли сильный 
ружейно-пулеметный огонь. Ответным огнем с участием 120 мм минометов 
и 75 мм пушек банда была отбита. Бандиты все же облили бензином мост и 
сожгли его, убив часового. Подвижные отряды банды не обнаружили – она 
быстро скрылась в северо-западном направлении. 

13 ноября также значительная банда напала на районный центр 
Пробижня Тернопольской области. Банда застала врасплох работников 
райвоенкомата, РО НКВД и НКГБ, партийных и советских местных 
работников. Сопротивление было организовано слабое. Бандиты сожгли ряд 
зданий в городе. Сгорели дома райвоенкомата, РК КП(б)У, РИК’а, 
управления НКГБ, кинотеатр, райпотребсоюз и его база. Бандиты вели огонь 
в темноте по разным улицам и стреляли по народу, выходившему из 
горевшего кинотеатра. Во время налета банды было убито 13 и ранено 
17 местных работников РО НКВД и НКГБ, партийного и советского актива, 
военнослужащих местных частей. 

Как показывает следствие, нападение совершили две банды с 
главарями по кличкам “Голубь” и “Копыто”. Состав банды был 
разношерстный. Как показывают, во время нападения слышались выкрики на 
русском, украинском и даже на казахском языках. Банда перед нападением 
заслала в город своих разведчиков и выбрала для диверсии именно тот 
момент, когда работники РО НКВД и НКГБ ушли на ужин и производилась 
смена нарядов. Райвоенком в городе отсутствовал – был в командировке на 
совещании. 

Банда скрылась, когда из г. Копычинцы приехали на автомашинах 
войска НКВД. Кто-то из бандитов крикнул: “Танки!”, очевидно, приняв шум 
автомашин за шум танков. Преследование бандитов было организовано 
плохо. Они сумели даже увезти с собой на повозках часть товаров, 
награбленных в складах райпотребсоюза. 

В районе села Ягельница в ноябре активизировались бандиты. 
Поступили сведения, что они готовят нападение на это крупное село, 
разведывают расположение квартир офицеров, состояние ночной охраны 
и т. д. Захваченный органами НКВД бандит показал: 
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“Мы бы давно могли напасть на Ягельницу, но нас пугало, что там 
много пушек и мы не знали, сколько красноармейцев демобилизовано из 
гарнизона. Поэтому воздержались от операции по захвату села”. 

В ночь на 26 ноября группа бандитов напала на районный центр 
Отыня. Обстрелу подверглись железнодорожная станция и райвоенкомат. 
Бандиты захватили железнодорожную станцию. Ст[арший] лейтенант 
Родионов, начальник 1-й части райвоенкомата, пошел на станцию, чтобы 
вызвать бронепоезд из г. Коломыя. Бандиты на станции убили Родионова, 
раздели его, захватили его кандидатскую карточку, пистолет и секретные 
документы: 

донесение по ГУВ-1, сведения о демобилизованных, списки явившихся 
из банд, сведения о ресурсах рождения 1927 года, об обеспеченности семей 
военнослужащих и донесение по форме № 17 (арт[икул]). Все эти сведения 
Родионов должен был доставить на следующий день в облвоенкомат. 

 
2. Попытки банд оуновцев помешать подготовке в селах к выборам в 

Верховный Совет СССР 
 

Из донесений, поступающих от политорганов воинских соединений, от 
областных и районных военных комиссариатов явствует, что в ряде сел 
Станиславской и Тернопольской областей оуновцы и их агентура усилили 
свою подрывную работу, направленную на срыв в селах выборов в 
Верховный Совет СССР. 

Отмечены случаи уничтожения оуновцами списков избирателей. 
Бандиты предупреждают население, чтобы оно не являлось на избирательные 
участки для голосования, ведут кампанию по запугиванию сельских жителей. 

В селе Липица-Долишня Большевского района бандиты ночью 
проводили собрание, на котором присутствовали жители села – по одному от 
каждой хаты. Стоял вопрос о срыве выборов в Верховный Совет СССР. 
Бандиты добивались, чтобы присутствовавшие на собрании хором 
подтвердили, что не пойдут голосовать. Для устрашения жителей бандиты в 
этом селе повесили одного старика. 

В ряде сел Богородчанского района бандиты проводят митинги, 
расклеивают контрреволюционные листовки. Такая подрывная работа 
бандитами проводится в ночное время в селах Горохолино, Хмеливка, 
Старые Богородчаны. В листовках бандиты призывают: “Не сдавать хлеб 
государству”, “На выборы не ходить”, “Голосовать категорически 
запретить”. В селе Горохолино бандиты стерли предвыборные лозунги и на 
их местах написали лозунги против советской власти. 

В Рогатинском районе в 7 сельсоветах бандиты уничтожили списки 
избирателей и другие документы. 

В Косовском районе Станиславской области 7 и 8 ноября в селе 
Снидавка-Вечна бандиты собирали жителей на площади и проводили 
антисоветскую агитацию. 
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Бандиты пытаются терроризировать советский, партийный и сельский 
актив, работающий по подготовке к выборам в Верховный Совет СССР. 

В г. Вашковцы 8 декабря бандиты убили члена окружной 
избирательной комиссии Марию Прокопчук и находившегося с ней на 
квартире местного жителя Семена Лютика. 

В селе Клубивцы Станиславской области 10 агитаторов из местного 
населения после проведения бесед о выборах в Верховный Совет СССР были 
избиты бандитами. Они предупредили агитаторов, что если они не прекратят 
работы среди населения, то будут уничтожены. 

К учителям этого же села 20 ноября пришли 6 бандитов и заявили: 
“Хай Советы не думают, що население буде приймати участь в выборах до 
Верховной Рады”. 

Учителя села Подгорное от банды “Зализняка” получили 
предупреждение, что будут уничтожены, если будут вести предвыборную 
агитацию. 

 
3. Нападения бандитов на отдельных военнослужащих и мелкие группы их 

 
В ноябре бандиты наибольший урон нанесли дислоцирующимся в 

районах Станиславской области частям армии, где зам[еститель] начальника 
политотдела полковник Сухарев. Бандитами в 14 случаях нападений убито 
18 военнослужащих (12 рядовых и 6 офицеров); ранено в 12 случаях 
нападений 14 военнослужащих (8 рядовых и 6 офицеров); разоружено в 3-х 
случаях 9 военнослужащих (8 рядовых и 1 офицер); захвачено и уведено в 10 
случаях 15 военнослужащих (12 рядовых и 3 офицера); отнято 
обмундирование в 2-х случаях у 22 рядовых. 

За 20 дней декабря бандиты убили 3, ранили 6, увели 2, разоружили 9 и 
раздели 3 военнослужащих из частей этой армии.  

Бандитами в ноябре совершено 5 случаев ранений военнослужащих из 
частей армии, где начальником политотдела полковник Базилевский. Из этих 
случаев 2 совершены в Тернопольской области, где дислоцируются части, и 
3 случая в сводном полку армии, работающем на заготовке дров в 
Станиславской области. 

Нападения на одиночных военнослужащих. Большинство случаев 
нападений бандитов совершено именно на одиночных военнослужащих во 
время их передвижения по селам, безлюдным дорогам или в ночное время в 
селах на квартирах. Многие из случаев нападений совершены бандитами в 
ноябре. Пользуясь элементом внезапности и превосходства в силах – 
нападение нескольких на одного – бандиты добивались успеха. Цель многих 
таких нападений – добывание оружия, обмундирования, документов, орденов 
и т. п. В ликвидированных бандах часть бандитов оказалась в форме 
военнослужащих Красной Армии, с орденами и медалями, что являлось 
маскировкой и облегчило бандитам совершение неожиданных нападений. 

В 16.00 11 ноября в селе Гуцуливка бандитами выстрелом из-за угла 
был убит рядовой Давыдов, ездивший за сеном по приказанию командира из 
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1-го СБ 227 СП. Бандитами 11 ноября захвачен и уведен рядовой Родин из 
135 ПАБр, возвращавшийся со стрельбища. Бандиты 21 ноября захватили 
рядовых Давыдова и Прика, работавших в дер. Загребня Бучачского района 
на заготовках от стрелковой дивизии, где начальником политотдела 
подполковник Орлов.  

В 24.00 29 ноября в селе Залесье Снятинского района группа бандитов 
внезапно напала на ефрейтора Куприхина из 88 ОДЭБ. Бандиты огнем из 3-х 
автоматов тяжело ранили Куприхина, сняли с него гимнастерку, отобрали 
медаль “За боевые заслуги”, гвардейский значок и автомат. Тяжело раненый 
Куприхин не смог сопротивляться. 

Лейтенант Доев из стрелковой дивизии, где начальником политотдела 
полковник Бельферман, с хозяином дома ушел на вечеринку в соседнее село. 
При возвращении домой был убит бандитами. В селе Кадобна Станиславской 
области бандиты 26 ноября разоружили рядового 16 инженерно-саперного 
батальона Скугарева, возвращающегося с поста по охране дров. 

В районе расположения стрелковой дивизии, где начальником 
политотдела полковник Петров, в ночь на 26 ноября бандиты открыли 
стрельбу. Мл[адший] лейтенант Богомазов из самоходного артдивизиона 
побежал к штабу дивизии и около него был убит пулеметной очередью. 
Задержать бандитов не удалось. 

18 декабря мастер по вооружению 181 Гв[ардейского] ИАП ефрейтор 
Василькевич, член ВЛКСМ, был послан оперативным уполномоченным КР 
“СМЕРШ” в село Загвоздье для доставки в отделение “СМЕРШ” жителя 
этого села Иваншикина. При выходе из квартиры Иваншикина ефрейтор 
Василькевич был убит выстрелом из винтовки. Бандиты забрали оружие и 
документы убитого и скрылись. Работниками КР “СМЕРШ” арестованы два 
соучастника убийства Иван Драганчук и Доня Хомяк. 

В г. Болехов 30 ноября в 20.30 бандиты увели с квартиры лейтенанта 
Прудникова, забрав его личные вещи, пистолет и санитарную сумку. В этом 
же городе бандиты пытались захватить начальника топо[графической] 
службы 371 АП ст[аршего] лейтенанта Папуру, находившегося на квартире. 
Папура, отстреливаясь, ушел от бандитов. 

26 ноября в 5.00 утра 4 бандита пытались проникнуть в квартиру 
командира 576 АП Героя Советского Союза Яковлева, видимо, желая его 
увести. Часовой заметил бандитов и открыл по ним стрельбу. По тревоге 
прибыл дежурный взвод. Бандиты скрылись. 

В селе Хоростки23 Станиславской области 24 ноября группа бандитов 
напала на младшего лейтенанта Абасова из 576 АП, находившегося на 
квартире у местного жителя Палея. Бандиты стреляли через дверь в Абасова, 
прострелили висевшие шинель и гимнастерку с находившимся в ней 
партбилетом. Абасов убежал от бандитов. Дежурный взвод бандитов не 
застал. Палей скрылся. Арестована его жена. 

 

                                                 
23 Можливо Хоростків. 
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Нападения на мелкие группы военнослужащих. Много случаев 
нападений бандитов совершено на мелкие группы военнослужащих, 
работавших на выполнении различных заданий (заготовка продуктов в селах 
или заготовка дров в лесах). Пользуясь беспечностью отдельных командиров 
или бойцов, не организовавших во время этих работ необходимой охраны и 
не выставивших часовых или дозоров, бандиты наносили урон и скрывались. 

13 ноября команда военнослужащих 1036 АП в составе 7 человек во 
главе со ст[аршим] лейтенантом Каркачевым выехала на 2-х автомашинах 
для перевозки дров. В пути на эту команду неожиданно напала банда. Была 
сожжена автомашина, убит шофер, ранены 1 боец и ст[арший] лейтенант 
Каркачев. Пропало без вести 3 бойца. 

13 ноября лейтенант Козырев, рядовые Никитин и Карпунин из 223 
зен[итного] арт[иллерийского] полка сопровождали в Лисецкий РО НКВД 
задержанных лиц. Сдав арестованных, они возвращались через село 
Поцикув24. 

В центре этого села они были обстреляны из-за изгороди автоматным 
огнем. Бандиты убили лейтенанта Козырева и рядового Никитина. 
Красноармеец Карпунин ответным огнем убил 2-х бандитов и, израсходовав 
все патроны, прибыл в часть. Из полка в это село была направлена команда. 
Задержали 5 подозрительных лиц. Выяснилось, что с лейтенанта Козырева 
бандиты сняли обмундирование, взяли пистолет и документы, а с 
красноармейца Никитина сняли шинель и ботинки. 

15 ноября учебный батальон из дивизии, где начальником политотдела 
полковник Желнин, направлялся на стрельбище через село Подлужье. 
Мл[адшие] лейтенанты Журавлев, Игнаткин, Веретинцев и мл[адший] 
сержант Кухар зашли в один дом попить воды. Когда они вошли, то 
заметили, что кто-то спрятался в чулан. На требование офицеров хозяйка 
дома отказалась открыть чулан и сказать, кто в нем есть. Офицеры сами 
открыли чулан и крикнули: “Кто там? Выходи”. В ответ из чулана 
последовало 3 автоматных очереди. Был убит мл[адший] лейтенант 
Журавлев, командир минометного взвода. Мл[адшие] лейтенанты Игнаткин 
и Веретинцев, оставив во дворе мл[адшего] сержанта Кухаря, побежали в 
часть за бойцами. Приехавшие на автомашине бойцы в доме никого не 
нашли. В соседней хате задержали 4 подозрительных лиц. 

Группа военнослужащих из дивизии, где начальником политотдела 
подполковник Орлов, находилась на заготовках в селе Луковице-Вишневск. 
Из состава этой группы мл[адший] лейтенант Беляков, сержант Кротов и 
рядовой Хмурин вышли из дома и пошли по улице. Из-за угла другого дома 
они были обстреляны пулеметным огнем. Были убиты мл[адший] лейтенант 
Беляков и рядовой Хмурин. Сержант Кротов отстреливался. Израсходовав 
все патроны и взяв документы убитых товарищей, Кротов вернулся в 
расположение группы. Бандиты скрылись. 

 

                                                 
24 Так у документі – насправді – Пациків. 
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Мл[адший] лейтенант Фатеев и старшина Карев охраняли подсобное 
хозяйство 295 СП в селе Висневце. Командир роты направил их в соседнее 
село Майдан Средний в 1,5 км от села Висневце за кузнецом. Возвращаясь 
обратно, Фатеев и Карев были внезапно обстреляны на окраине села. 
Бандиты убили Фатеева и тяжело ранили Карева. Кое-как ползком он 
добрался до роты. На место происшествия выехало 2 подвижных группы. 
Установили, что бандиты зверски изуродовали лейтенанта Фатеева, сняли с 
него обмундирование, забрали автомат и револьвер, а с убитой лошади сняли 
седло. Подвижные группы при прочесывании этого района задержали более 
50 подозрительных лиц. 

Группа военнослужащих – 4 человека из 609 батальона связи, 2 ноября 
была послана с заданием в подсобное хозяйство батальона в село Матеевцы в 
5 км от г. Коломыя. По пути в селе Корнич бойцам повстречались 
2 неизвестных гражданских лиц. Поравнявшись с ними, ефрейтор Кобзев 
спросил их: “Чего вы испугались?” Последние ничего не ответили, 
разбежались в разные стороны и с близкого расстояния очередью из автомата 
убили Кобзева. Остальные красноармейцы открыли ответный огонь. Забрав 
труп Кобзева, они возвратились в часть. Подвижная группа мужчин в 
деревне не обнаружила. Предполагают, что все они скрываются в бандах. 

Группа бойцов из 395 ОЗАД, работавшая в селе Песне на заготовке 
дров, в составе 20 рядовых и сержантов во главе с лейтенантом Пушкаревым 
при выходе на работу в лес 21 ноября подверглась нападению из засады 
группы бандитов. Банда убила лейтенанта Пушкарева, ст[аршего] сержанта 
Панкова, рядовых Сторожева и Янкова и ранила 5 рядовых. Бандиты 
захватили 3 пулемета и 2 карабина. Разведки и охранения у этой группы 
военнослужащих организовано не было. Банда после нападения скрылась. 
Высланный подвижной отряд произвел прочесывание леса, но 
безрезультатно. 

Красноармейцы Реус, Спуганич и Марков из дивизии, где начальником 
политотдела подполковник Орлов, 16 ноября возвращались с заготовок и 
заехали в село Голы, чтобы покормить лошадей. Спуганич и Марков вышли 
из хаты проверить лошадей. В хате оставался рядовой Реус и несколько 
гражданских лиц. Неожиданно раздался выстрел. Прибежавшие Спуганин и 
Марков обнаружили убитого рядового Реуса. Остальные люди исчезли. 
Прибывшая группа бойцов из артчасти, располагавшейся в этом селе, 
бандитов не обнаружила. 

Рядовые Вычелат и Булягин из 565 СП 7 ноября возвращались из 
служебной командировки и по приказанию лейтенанта Беляева пошли в село 
Делятин за сеном для лошадей. Оба зашли в дом местной жительницы Гуляк, 
обещавшей продать сено. Группа бандитов до 15 человек напала на этот дом 
и убила обоих рядовых, хозяйку дома и ее 14-тилетнюю дочь. Оставшаяся в 
живых вторая 17-тилетняя дочь гражданки Гуляк рассказала, что один из 
рядовых был сначала ранен, а затем расстрелян бандитами. Бандиты забрали 
у убитых документы, 3 медали “За отвагу” и 2 карабина. Командир дивизии 
строго наказал лейтенанта Беляева, отпустившего рядовых одних за сеном. 
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Группа военнослужащих под командой лейтенанта Харитонова из 
96 СП заготовляли картофель в селе Залада. Когда бойцы грузили картофель 
на подводы 17 ноября, они были неожиданно обстреляны бандитами. 
Перестрелка продолжалась всю ночь. Бандиты убили лейтенанта 
Харитонова, сержанта Арбузова и тяжело ранили одного бойца. В районе 
села Лисец 20 ноября 2 бойца из 207 ГСП во время вывозки дров из леса 
были обстреляны бандитами. Убит рядовой Костюк. Второй красноармеец 
сумел скрыться в лесу и явился в свою часть. 

Ст[арший] лейтенант Абрамовский из 258 СП 20 ноября послал 3-х 
бойцов на 2-х подводах в лес за дровами севернее села Рахиля. На обратном 
пути, в 200 метрах от этой деревни, бандиты внезапно с 2-х сторон 
обстреляли бойцов пулеметным огнем. Бойцы бросили повозки, скрылись в 
деревне, а затем явились в свою часть. На место был выслан отряд, но 
безрезультатно. Бандиты увели лошадей. 

Группа саперов – 4 бойца во главе с лейтенантом Горожанцевым на 
автомашине, груженой инженерным имуществом, 24 ноября следовала из 
г. Станислав в село Калитзяны. На перегоне между г. Чортков и Калитзяны 
автомашина остановилась из-за нехватки горючего. Лейтенант Горожанцев 
со старшиной Кошелевым пошли пешком к батальону. В 4 км от 
автомашины у села Шмаркивчики их встретили бандиты и внезапно открыли 
огонь из автоматов. Раненый в спину, Кошелев упал в кювет дороги. 
Горожанцев успел отбежать и спрятался в сараях. На следующий день он 
прибыл в батальон. Раненого Кошелева бандиты увели в хату. По пути 
спрашивали: “Коммунист ты?”, “Имеешь партийный документ?” Кошелев 
незаметно выбросил все свои документы, в том числе и партбилет. В хате 
бандиты обыскали Кошелева, отобрали у него ордена, а затем перевели в 
другую хату. Хозяйка сделала ему перевязку. Утром Кошелев пришел к 
директору местного завода, откуда его на подводе привезли в батальон. 
Около села Добромысль 21 ноября в 16.00 банда напала на группу бойцов 
142 отд[ельного] каб[ельного] шестового батальона связи. Бандиты убили 
рядового Ульяновского и ранили ефрейтора Мочанова, забрали повозку, 
карабин с 90 патронами, ордена и документы убитого и увезли его труп. 

Ст[арший] сержант Инкарбеков, сержант Угланов и рядовой Теушин из 
575 СП возвращались на 2-х повозках 17 ноября из г. Чортков в свой полк. В 
селе Устечь на левом берегу р. Днестр в 20.00 группа остановилась на 
ночевку. Во время кормления лошадей бандиты обстреляли 
военнослужащих. Инкарбеков был тяжело ранен. Угланов, вступивший в 
перестрелку с бандитами, пропал безвести. Теушин вернулся в свою часть 
заявляя, что бандиты, якобы, его отпустили. 

Лейтенант Сыров с группой бойцов из 134 БАО находился на 
выполнении задания в селе Чесники Рогатинского района. На эту группу 
напали бандиты. Сыров с вооруженными бойцами сопротивления бандитам 
не оказал. Первым сдал пистолет и гранату. Его примеру последовали бойцы. 
У этой группы бандиты отобрали 4 винтовки, пистолет и 5 гранат. Сыров 
был арестован и предан суду. 
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Ефрейтор Петров, рядовые Тюпа и Кочан из дивизии, где начальником 
политотдела подполковник Орлов, находились на заготовке дров в селе 
Томашевка Войниловского района. В 19.00 30 ноября на квартиру, где они 
разместились, зашли 3 одетых в форму офицеров Красной Армии – один 
капитан и 2 лейтенанта. Поздоровавшись, они завязали беседу с бойцами. 
Через несколько минут в комнату вошли еще четверо в гражданской одежде, 
вооруженные ручным пулеметом и автоматами. При их появлении 
“офицеры” выхватили пистолеты и подали команду: “Руки вверх”. Один из 
бандитов забрал у бойцов автомат и карабин. У ефрейтора Петрова спросили: 
“Где твое оружие?”. Получив ответ, что его у Петрова нет, бандиты стали 
искать оружие и нашли автомат под кроватью. Отобрав у рядовых Тюпы и 
Кочана их шинели и верхнее обмундирование, забрав оружие, часть бандитов 
ушла, уведя с собой ефрейтора Петрова. Рядовые Тюпа и Кочан некоторое 
время находились на квартире под наблюдением оставшихся бандитов. 
Рядовые Тюпа и Кочан были арестованы и организованы поиски Петрова. За 
полчаса до этого происшествия в селе отряд погранвойск производил 
проверку документов у жителей села. 

 
Нападения бандитов на подсобные хозяйства воинских частей. 

Имея целью нанести материальный ущерб частям Красной Армии, 
бандиты совершили ряд нападений на подсобные хозяйства частей, подожгли 
постройки, склады сена, увели и погубили часть скота. 

В селе Каменка-Малая25 около г. Станислав 30 ноября в 20.00 группа 
бандитов до 50 чел. совершила нападение на подсобное хозяйство 227 СП. В 
подсобном хозяйстве в это время находилось 15 бойцов под командой 
ст[аршего] лейтенанта Катарова. Услыхав стрельбу, Катаров по боевой 
тревоге поднял команду. В первые же минуты схватки был убит один 
часовой, а второй вбежал в дом, где находилась вся команда. Бандиты 
усилили обстрел дома и ранили ст[аршего] лейтенанта Катарова, сержанта 
Прохорова и Франкевича. Дом загорелся. Выйти из него под обстрелом было 
невозможно. Катаров приказал бойцам все же выйти на улицу и спасать скот. 
Часть бойцов выползла к огородам и начала отстреливаться. Загорелись 
скотные дворы. Сгорели сарай с овцами, свинарник со свиньей, коровник. 
Коров удалось спасти. Сгорела конюшня. Бандиты увели 8 лошадей. 
Перестрелка длилась несколько часов. Прибывший отряд войск НКВД 
бандитов не застал – они скрылись в сторону г. Коршов. В перестрелке был 
убит рядовой, ранены 2 сержанта и ст[арший] лейтенант Катаров, и 2 бойца 
получили сильные ожоги. 

В этот же день бандиты напали на подсобное хозяйство 
304 отд[ельного] саперного батальона дивизии. Сожгли сарай с сеном, 
забрали 2 автомата и 2 лошади. Проявившие трусость и не оказавшие 
сопротивления бандитам сержант Авдеев, рядовые Кучер, Олейник и 
Усталак были преданы суду. 

                                                 
25 На сьогодні це село Коломийського району. 
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В ночь на 24 ноября банда совершила налет на подсобное хозяйство 
интендантского управления ПРИК ВО в селе Банила в 30 км юго-западнее 
г. Сторожинец. На охране этого хозяйства находилась группа бойцов из 
88 ОДЭБ. Бандиты были встречены огнем. В перестрелке был убит один 
сержант. Гарнизон этого села был малочисленен. Бандиты часто появлялись 
в районе этого села и обстреливали его. 

 
Попытки оуновцев вести подрывную работу среди военнослужащих. 

Оуновцы пытаются запускать свою руку в воинские части, вести среди 
военнослужащих антисоветскую агитацию и пропаганду. В течение уже 
длительного времени бандиты разбрасывают в селах отпечатанные 
типографским путем, на пишущих машинках и писанные от руки листовки 
(образцы прилагаются). 

3 декабря в караульном помещении 223 зен[итно-]арт[тиллерийского] 
полка дивизии, где начальником политотдела полковник Макаров, были 
найдены 40 экз. типографски отпечатанных листовок антисоветского 
националистического содержания. Органами КР “СМЕРШ” 7 декабря был 
арестован рядовой этого полка Сасин И. И., 1924 г. рождения, украинец, 
уроженец Тячевского района Закарпатской области, образование 8 классов, в 
РККА с 1944 г. Сасин систематически посещал квартиру местного жителя 
Ткачука и его жены – активных участников оуновского подполья. Ткачуки 
были завербованы руководителем банды УПА украинским националистом 
Иваниным по кличке “Мышь”. Сасин участвовал в антисоветских разговорах 
с ними, пользовался их доверием, был вовлечен в ОУН и получил задание по 
распространению среди военнослужащих антисоветских листовок. 

Однажды Сасин привел к Ткачукам бойца Москалюка и получил 
40 листовок с заданием – распространить их до 3 декабря и доложить о 
результатах. Находясь в суточном наряде в ночь на 3 декабря Сасин 
разбросал несколько листовок в караульном помещении. Органы КР 
“СМЕРШ” арестовали Сасина, Ткачуков и рядового Москалюка. 

Выяснилось, что Ткачуки систематически собирали для УПА сведения 
о численности и расположении частей Красной Армии, снабжали бандитов 
продуктами и медикаментами. В ноябре, под видом заготовки дров, Ткачуки 
выезжали в Пациковский лес, где встречались с руководителем банды 
“Мышь”, сообщали ему собранные данные о войсковых частях гарнизонов 
г. Станислав и села Креховцы и получили от него задание по 
распространению листовок среди военнослужащих. 

Наряду с террористическими актами и диверсиями оуновские бандиты 
стремятся продвинуть свою агентуру в воинские части, завербовывать 
агентов среди военнослужащих, призванных с Западной Украины. Бандиты 
призывают военнослужащих к дезертирству и переходу в банды УПА. 
Бандитской агитацией следует объяснить дезертирство в ноябре 30 человек, 
мобилизованных в Станиславской и Тернопольской областях, и 
находившихся в 8 АЗСП перед отправкой в Бакинский военный округ. Эти 
люди, вне всякого сомнения, призванные из наиболее пораженных 
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бандитизмом районов, были распропагандированы оуновцами и 
дезертировали к ним в банды. 

Оуновцы в ноябре распространяли листовки антисоветского 
содержания в гг. Калуш и Войнилов – в местах дислокации частей 
кавалерийского корпуса, проходившего через территорию округа. 

В селе Гошив, где размещается 371 ПАП, игуменья женского 
монастыря приглашала к себе одного военнослужащего, снабжала 
националистической литературой и пыталась вовлечь в подрывную работу 
ОУН. 

В Заболотовском районе Станиславской области, в месте дислокации 
56 АЗСП жительницы села Трийца, по заданию УПА, устанавливали связь с 
военнослужащими, обрабатывали их, склоняли к дезертирству и пытались 
вербовать для работы в УПА. 

В округе имелся позорный случай, когда один офицер – 
политработник, настолько морально и духовно разложился, что оказался в 
руках вражьей агентуры и стал ее пособником. А именно, заместитель 
командира по политчасти 1672 АП 260 артбригады майор Пухов М. А. 
связался с жительницей г. Надворная – некоей Дунай, дочерью крупного 
торговца и активной участницей оуновских банд. После ее ареста органами 
НКВД Пухов поддерживал с ней связь, пересылал ей в тюрьму продукты 
питания и письма и дошел даже до того, что стал ходатайствовать перед 
органами НКВД об ее освобождении. Майор Пухов потерял не только 
бдительность и офицерскую честь, но и забыл о своем партийном и 
государственном долге, встал на путь защиты и пособничества бандитам. 
Военный Совет округа в приказе от 3 декабря с. г. № 0112 (экз. прилагается) 
дал политическую оценку поведению майора Пухова, отстранил его от 
должности и уволил из рядов РККА. Пухов исключен из рядов партии. 
Приказ Военного Совета округа доведен до всего офицерского состава под 
расписку. 

 
 

4. Оперативные мероприятия войск округа по ликвидации банд украинских 
националистов 

 
Если ранее командование соединений и частей округа принимало 

немедленные меры по получении сведений о появлении банд, по частным 
случаям нападений их на военнослужащих и граждан, организуя розыск и 
преследование бандитов, – то в ноябре войска округа перешли к широким и 
планомерным операциям по уничтожению банд. 

В районах Станиславской и Тернопольской областей создано и 
действует около 100 подвижных отрядов и групп, вылавливающих и 
ликвидирующих банды. 

Приказами командования перед подвижными отрядами и группами 
поставлена боевая задача – в ближайшее время ликвидировать банды в 
Станиславской, Тернопольской, Черновицкой областях и в ряде районов 
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Закарпатской Украины. Составлены оперативные планы действий 
подвижных отрядов. Мероприятия по выявлению и ликвидации банд 
проводятся войсками округа совместно с войсками НКВД, органами КР 
“СМЕРШ”, НКВД и НКГБ. Руководят работой подвижных отрядов 
командиры и штабы соединений. 

Подвижные отряды созданы из личного состава стрелковых и 
специальных технических частей по районам их дислокации. Отряды 
действуют с расчетом быстрого и оперативного уничтожения банд в районах 
расквартирования воинских частей. Отряды и группы передвигаются на 
автомашинах, вооружены автоматическим оружием, пулеметами и 
минометами. 

В соединениях и частях командиры и бойцы проявляют полезную 
инициативу и смекалку, оборудуют автомашины отрядов с тем, чтобы до 
минимума свести возможность внезапного ответного нападения бандитов и 
потерь. Например, в зенитной дивизии, где начальником политотдела 
полковник Макаров, автомашины подвижных отрядов по бортам прикрыты 
броневыми щитами. Кроме того, на бортах прикреплены дополнительные 
фары, дающие освещение в стороны от дорог. Это помогает в ночное время 
освещать гущу леса. 

Отряды, в основном, созданы по следующему принципу. Например, в 
истребительной артбригаде, где начальником политотдела подполковник 
Соколов, созданы два отряда по 60 чел. для борьбы с бандитами в районах 
гг. Галич, Большовцы и Бурштин. В отряды назначены заместители 
командиров по политчасти, отобраны лучшие командиры и бойцы 
коммунисты и комсомольцы. 

Данные за ноябрь и декабрь показывают эффективность действий 
подвижных отрядов. 

Подвижным отрядам и группам приходится сталкиваться с так 
наз[ываемыми] “боевками” оуновцев, представляющими ярко выраженные 
бандитские шайки с характерными уголовными названиями и кличками. 
Многие из выловленных бандитов, особенно главари шаек, носят 
специфические уголовные псевдонимы и клички. 

С 1 октября по 20 ноября подвижными отрядами и группами войск 
округа была осуществлена 31 операция по ликвидации банд. При этом было 
уничтожено 146 бандитов, ранено 13 и задержано 969 бандитов, 
соучастников, агентуры и подозрительных лиц. В числе задержанных ряд 
крупных бандитов: главарь одной банды – “Рыбак”; станичный по кличке 
“Гроб”; помощник кошевого по кличке “Заяц”; бывший немецкий староста 
Солтус по кличке “Рух”; пропагандист УПА под псевдонимом “Остап”; 
комендант бандитских бункеров и другие бандиты. 
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При стычках и в боях у бандитов было захвачено различное оружие, 

боеприпасы и военное имущество. В числе их: 14 ручных пулеметов, 
51 винтовка, около 8000 штук патронов, 46 гранат, 42 мины и т. д. 
Количество захваченного оружия и боеприпасов, по сравнению с числом 
уничтоженных и захваченных бандитов, невелико. Это говорит о том, что 
часть бандитов все же при стычках успевают скрыться, унося оружие. 

За период с 1 октября по 20 ноября при операциях по ликвидации банд 
подвижные отряды имели следующие потери личного состава: убито – 
17 офицеров, 46 рядовых и сержантов; ранено – 5 офицеров, 9 рядовых и 
сержантов и уведено бандитами – 1 офицер и 1 рядовой. Эти цифры говорят 
о значительной сложности операций против банд. 

По оперативным данным за время со 2 ноября по 29 декабря части 
задержали 507 бандитов. В числе их 2 организатора банд, ряд руководителей 
групп и актива УПА. За этот период было убито 109 бандитов. В числе 
убитых 1 бандит был в форме майора РККА с орденом Славы 3-й степени. 
Другой бандит – в форме ст[аршего] лейтенанта РККА, одетый в 
обмундирование и с орденами, принадлежащими пропавшему безвести 
7 ноября с. г. командиру батареи 465 СП лейтенанту Филиппову из 
стрелковой дивизии, где начальником политотдела полковник Петров. При 
этих операциях было захвачено у бандитов 7 ручных пулеметов, 17 винтовок, 
3500 патронов и другое военное имущество. 

В районе г. Борщов 14 декабря подвижной отряд столкнулся с засадой 
бандитов. В перестрелке было убито 2 бандита. Среди них заведующий 
школой села Пилатковце. 

В районе Долина 10 декабря подвижной отряд при участии группы 
погранвойск НКВД в бою уничтожил банду – 37 человек. 

В районе г. Коломыя 14 декабря подвижной отряд вел бой с бандитской 
боевкой – “Скала”. В бою были убиты главарь этой боевки и 3 бандита. 

В районе г. Букачевцы подвижной отряд № 2 артиллерийской 
истребительной бригады с 23 ноября по 3 декабря задержал 39 бандитов. 
Среди них были: командир куреня Ковальчук по кличке “Волк”, 10 женщин, 
среди них 2 санитарки и 5 связных банды. 

Отряд № 3 этой артбригады в районе райцентра Большевцы выловил 
27 бандитов. Среди них – врач банды по кличке “Чумаченко”, станичный по 
кличке “Жук”, члены боевки “Довбуша”, один из них по кличке “Бродяга”. 

Всего подвижные отряды этой бригады за время с 23 ноября по 
3 декабря задержали 84 бандита. 

В районе села Лисец – 8 км западнее г. Станислав, один из подвижных 
отрядов 17 декабря захватил бандита – узбека из боевки “Карпо”. В районе 
Долина один подвижной отряд захватил 22 бандита, в числе их находился 
1 немец. У этих бандитов забрали более 50 кг документов, выкраденных из 
сельсоветов. 
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Многие подвижные отряды и группы, возглавляемые инициативными и 

смелыми командирами и политработниками, действуют эффективно, не 
теряются при различных сложных условиях. Часто приходится настигать 
бандитов в лесах, где ими изучены тропинки, обходы и выходы. Бандиты 
используют проводников из местных жителей и разведчиков, 
предупреждающих о появлении наших войск. Особенность действий в горах 
и лесах требует от личного состава отрядов не только быстроты действий, 
знания местности и т. д., но и смелости. 

Все же имеются факты, когда отдельные беспечные и малодушные 
командиры в этих условиях, неожиданно столкнувшись с бандитами, 
проявляют нераспорядительность, трусость и поддаются панике. В таких 
случаях отряды и группы несут неоправданные потери. 

В районе Вышкув-Сеничев группа бойцов под командой ст[аршего] 
лейтенанта Гурилева из стрелковой дивизии, где начальником политотдела 
полковник Орлов, 28 ноября встретила группу из 5 бандитов, стала их 
преследовать. В схватке были убиты 3 бандита, 1 ранен и 1 захвачен. Он 
показал, где скрывается банда в 100 человек. Для уничтожения этой банды 
была выслана группа со станковым пулеметом и 282 мм минометами. Эту 
группу возглавлял командир минометной группы этой дивизии лейтенант 
Артунян. Группа неожиданно натолкнулась на засаду бандитов, боя не 
приняла и постыдно разбежалась. Бандиты убили пулеметчика, захватили 
станковый пулемет и оба миномета. Артунян был отстранен от должности и 
за проявленную трусость предан суду военного трибунала. 

В ночь на 3 декабря с. г. для засады на бандитов в район села 
Павушивка Станиславской области была направлена группа бойцов из 
530 СП. Прибыв на место, группа направилась на выполнение задачи. 
Автомашину беспечно оставили на открытом месте – на опушке леса под 
охраной 2 бойцов. Разведки и наблюдения, очевидно, не вели. В результате, 
вместо засады на бандитов получилась обратная картина. Бандиты внезапно 
появились с другой стороны, обстреляли автомашину и убили шофера. 

Видимо, в связи с активной деятельностью подвижных отрядов по 
ликвидации бандитов, некоторые банды стали перемещаться в другие места. 
Поступило сообщение о появлении и ликвидации банды в районе станции 
Жмеринка. Группа военнослужащих находилась на заготовке картофеля и 
овощей в Винницкой области. У станции Ярошинка (юго-восточнее 
ст. Жмеринка) группа бандитов пыталась грабить жителей. Боец из 900 СП 
Надеин поспешил на помощь. Бандиты пытались обезоружить его и ранили в 
руку. Надеин очередью из автомата убил одного бандита, а остальных 
обратил в бегство. В этот же день на этой станции бандиты пытались 
обезоружить и задушить пом[ощника] командира по МТО 662 ОБС капитана 
Кожевника. На его крик подоспели бойцы. В завязавшейся схватке один 
бандит был убит и 2 тяжело ранены. Легко был ранен красноармеец Попович 
из 900 СП. На станцию прибыли работники райкома партии, милиция, 
прокурор и представители Жмеринского РО НКВД. В этот же день с 
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помощью бойцов, работавших на заготовках, была ликвидирована банда в 
18 человек. 

 

Приложения: 
Три бандитских листовки – 3 листа. 
Приказ войскам ПРИКВО от 3.12.1945 г. № 0112 экз. № 47. Вх. № 2798 

от 11.12.1945 г. 
 

(Приложения для ГлавПУРККА). 
 

Начальник политического управления 
Прикарпатского военного округа 
генерал-майор                                                                                         Л. Брежнев 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 4. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-
МВС, МДБ-КДБ (1943-1959). кн. 1, (1943-1945). – Київ-Торонто, 2002. – 
С. 499-514. 
 
 

№ 281 
З інформації М. Хрущова Й. Сталіну про український національно-
визвольний рух, переселення українців з Польщі і проведені каральні 

енкаведистсько-чекістські операції проти УПА 
 

Не раніше 31 грудня 1945 p. 
 

Совершенно секретно 
 

Центральный Комитет ВКП(б) 
товарищу Сталину И. В. 

 
О ходе борьбы с украинско-немецкими националистами. 

 
Выполняя Ваши указания об усилении борьбы с украинско-немецкими 

националистами, партийные организации и органы НКВД и НКГБ западных 
областей УССР провели значительную работу по разгрому вооруженных 
банд, так называемой УПА и подполья ОУН. 

В результате согласованных действий местных партийных 
организаций, органов НКВД и НКГБ, внутренних и пограничных войск 
НКВД за время освобождения западных областей от немецких захватчиков 
по 1 июня 1945 года убито бандитов – 90.275, взято в плен – 93.610 и явилось 
с повинной – 40.395. 

За это время захвачено у бандитов: орудий – 40, минометов – 449, 
станковых пулеметов – 566, ручных пулеметов – 4.451, автоматов и 
винтовок – 42.351. 
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В настоящее время почти все крупные банды полностью или частично 
разгромлены. 

Потерпев крупное поражение, украинско-немецкие националисты с 
целью сохранения своих кадров в последнее время изменили тактику борьбы 
с советской властью, стали действовать мелкими бандами в 5-10 чел. или в 
одиночку из-за угла, перейдя, главным образом, к террору и диверсиям, а 
политическая сетка ОУН стала уходить в глубокое подполье. 

Одновременно руководители ОУН-УПА стали принимать все меры к 
тому, чтобы собрать остатки своих разгромленных банд, восстановить их 
боевое состояние, поднять в них “дух”. 

Так, в марте с. г. во время проведения операции в Букачевском районе, 
Станиславской области у убитого инженера окружного провода ОУН по 
кличке “Чумак” было найдено письмо. В этом письме один из руководителей 
оуновского подполья по кличке “Моцный” пишет: “...Крепко наказывайте тех 
лиц, которые в селах говорят, что красноармейцы много набили повстанцев и 
что повстанцев уже осталось мало. Помните, что в данный момент это самые 
страшные разговоры для нашего дела. Ловите всех, кто бежал из сотни и 
уничтожайте их, как изменников”. 

18 марта с. г. в Костопольском районе, Ровенской области, во время 
проведения операции был убит куренной по кличке “Вовк”. Возглавляемая 
им банда была почти полностью уничтожена. Захваченный в плен адъютант 
“Вовка” – Бенедюк Арсений на допросе показал: “Курень “Вовка” в составе 
двух сотен был разгромлен в конце февраля в Колковском лесу на границе 
Ровенской и Волынской областей. Оставшиеся в живых 14 человек вместе с 
“Вовком” направились в Костопольский район, где в середине марта “Вовку” 
удалось объединить остатки разбитых банд “Галайды”, “Лыса” и “Гамалии”, 
общей численностью до 170 чел. До этого каждая из этих этих банд 
насчитывала от 200 и свыше человек. 

4 мая с. г. в Торчинском районе, Волынской области были задержаны 
две связные банд – Мицкевич и Каминская. При обыске у них был найден 
приговор суда ОУН, в котором говорится, что районный комендант СБ по 
Торчинскому району – Новицкий по кличке “Бес”, районный комендант СБ 
по Локачевскому району – Кулиш по кличке “Белый” и кущевой 
руководитель ОУН – Бойко по кличке “Рог” – расстреляны СБ за 
деморализацию членов ОУН и дезертирство. 

Используя расстерянность и панику среди бандитов, мы провели и 
проводим ряд дополнительных мероприятий для окончательной ликвидации 
остатков банд украинско-немецких националистов. 

Значительно расширена сеть агентуры и за последнее время мы 
добились улучшения качества ее работы и внедрения нашей агентуры в 
действующие банды УПА и подполье ОУН... Были убиты или захвачены 
командующий УПА “Клим Савур”, командующий соединениями УПА 
“Рудой”, член Центрального провода ОУН “Сергей” и ряд других. 

После проведения переписи сельского населения с 1 апреля по 10 мая 
с. г. мы провели учет рабочих и служащих, занятых на предприятиях 
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промышленности, транспорта и в советских учреждениях западных областей 
УССР. 

В результате проведения учета выявлено свыше 14.000 человек 
враждебных элементов – членов польских и украинских националистических 
организаций, участников банд УПА, уклонявшихся от призыва в Красную 
Армию, пролезших на предприятия и в учреждения с шпионско-
диверсионными целями. 

За это время мы усилили ответные репрессии и высылку семей 
бандитов и их пособников (кулаков, торговцев и др.), оказывающих хотя бы 
незначительную помощь бандитам. Так, на 1 июня 1945 года из западных 
областей выселено 9.615 семей бандитов и их пособников, общей 
численностью 24.888 чел. 

Наряду с усилением чекистско-войсковых мероприятий во всех 
западных областях, с 1 апреля с. г. мы провели ряд больших чекистско-
войсковых операций в горно-лесистых районах Станиславской и 
Тернопольской областей, которые являлись крупными базами для 
бандформирований. 

В результате проведенных с 1 апреля по 1 июня с. г. операций по этим 
областям убито бандитов – 4.239, захвачено в плен 6.207, явилось с повинной 
бандитов – 4.175 и уклонявшихся от призыва в Красную Армию – 1.257. 
Всего потери бандитов составили – 15.878 чел. 

В настоящее время украинско-немецкие националисты, видя, что они 
теряют опору среди местного населения и не имеют возможности развернуть 
в большем масштабе свою деятельность из-за ударов по ним, усиленно 
концентрируют свои банды за пограничной линией – на территории Польши. 
Численность банд и бешеная антисоветская агитация закордонных оуновских 
организаций за последнее время приняли такой характер, который заставляет 
нас обратить на это серьезное внимание. 

По имеющиеся у нас данным, в связи с уходом вглубь Польши частей 
Красной Армии и войск НКВД, обстановка в приграничных к нашей 
территории районах Польши резко изменилась в сторону активизации всех 
антисоветских сил. Так, например, националистические банды УПА и АК 
(“Армия Краева”), дислоцирующиеся в Грубешовском, Томашувском, 
Любачевском и Перемышльском уездах Польши почти открыто формируют, 
вооружают и обучают своих людей, подготавливая их к вооруженой борьбе 
против советской власти и Польского Временного Правительства. 

Необходимо отметить, что банды “АК”, наряду с истреблением 
приверженцев Польского Временного Правительства, грабят и убивают 
украинское население. 

Закордонные центры ОУН-УПА используют сложившуюся обстановку, 
вербуют в свои банды под предлогом самообороны против польських 
националистов, украинское население приграничных районов Польши. 

В последних числах мая с. г. в 4-х волостях Перемышльского и 
Лисковского уезда бандами ОУН-УПА разогнаны польские власти и 
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провозглашена “самостийность”. В этих селах создана украинская полиция и 
вывешены флаги ОУН. 

Основными центрами активной деятельности ОУН-УПА на территории 
Польши являются пограничные уезды: Холмский, Грубешувский, 
Перемышльский и Лисковский. 

По состоянию на 1 июня 1945 года в этих уездах учтено наличие: 
областных проводов ОУН – I, окружных проводов ОУН – 4, повитових 
(уездных) проводов ОУН – 4, районных проводов ОУН – 10, кустовых 
организаций ОУН – 18, станичных организаций ОУН – 128. 

Кроме того учтено 12 активно действующих крупных 
бандформирований УПА общей численностью до 2640 человек. 

Банды ОУН-УПА здесь готовят свой личный состав к переходу на 
нашу территорию для активных действий против советской власти. Так, в 
апреле и мае месяцах с. г. с территории Грубешувского уезда вышли на 
территорию Львовской области 2 крупных банды УПА общей численностью 
до 500 человек и 3 боевки, которые нами были ликвидированы. 

Наряду с этим украинско-немецкие националисты за кордоном ведут 
усиленную агитацию против переселения украинского населения на 
территорию СССР, проводя массовый террор по отношению к тем, кто 
желает переселяться в Советский Союз. Так, например, 10 апреля 1945 года 
бандитами был расстрелян житель села Третчица Перемышльского уезда – 
Мариняк Андрей, который за два дня перед этим получил у нашего 
референта 25 бланков заявлений на эвакуацию украинского населения села 
Третчице. 

Расстреливая Мариняк в присутствии жителей села, бандиты заявили: 
“Мариняк расстрелян за то, что сам эвакуируется и раздавал бланки 
населению...”. 

За последнее время за кордоном намечается объединение украинско-
немецких и польских националистов, проводимое под лозунгом борьбы 
против русских (подразумевается советская власть) и Польского Временного 
Правительства. 

Активизация банд АК и ОУН-УПА за кордоном и отсутствие 
надлежащей борьбы с ними со стороны органов Польского Временного 
Правительства требует от нас принятия решительных мер. 

На основании вышеизложенного, прошу Вас: 
1. Дать указание Маршалу Советского Союза тов. Рокоссовскому 

разместить в граничащих с западными областями УССР районах Польши 
постоянные войсковые гарнизоны для борьбы с бандами ОУН-УПА и “АК” 
или выделить 3-4 дивизии Красной Армии в распоряжение командования 
пограничных войск НКВД Украинского округа для разгрома этих банд на 
территории Польши. 

2. Поставить вопрос перед Польским Временным Правительсвом о 
необходимости решительного укрепления органов народной милиции и 
“Службы безопасности” для ведения более решительной борьбы с 
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бандитизмом и наведения должного порядка, особенно в пораженных 
бандитизмом районах Польши. 

 

Н. Хрущев 
 

Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади. Книга 2 
(Підготували Я. Лялька, Р. Коритко, М. Онишкевич та ін.) Автор 
передмови Я. Лялька. – Львів: Галицька видавнича спілка, 1997. – 
С. 232-234.  
 
 

№ 282 
Заява голови Калуського райпотребсоюзу І. Васильєва про 

безвідповідальне ставлення органів НКВД до боротьби з відділами УПА 
 

Грудень 1945 р. 
 

1. Тов. ХРУЩЕВУ Никите Серг[еевичу] 
2. Секретарю Станиславского ОК КП(б)У тов. СЛОНЬ 
3. Начальнику Станиславского Обл[управления] НКВД 
4. Начальнику Калушского Рай[отдела] НКВД 
5. Копия Калушскому РПС 
 

Я хочу описать крайне безответственное отношение в борьбе с “ОУН”-
овскими бандами. 

19 декабря 1945 г. в 5 часов вечера возвращалась из города Станислава 
с ликеро-водочного завода в город Калуш автомашина, принадлежащая 
Калушскому Райпотребсоюзу. На машине находились завторг Калушского 
РПС, шофер РПС и заместитель директора Калушского Горторга, из товаров 
находилось: в бочках 1200 литров водки. В десяти километрах от областного 
центра города Станислава при въезде в лес около села Майдан, это 
территория Станиславского района, автомашина была обстреляна и 
остановлена группой бандитов. Изуродовав автомашину, прострелив бочки с 
водкой, взяв с собой завторга РПС, шофера РПС, заместителя директора 
Калушского Горторга, бандиты скрылись. На второй день были отпущены 
завторг и шофер РПС, а заместитель директора Горторга пропал безызвестно. 

Калушским Рай[отделом] НКВД была организована так званая группа 
по розыску места нахождения банды, так как из рассказов завторга и шофера 
группа бандитов исчисляется в несколько сот, а также можно было при 
искреннем желании обнаружить место нахождения “ОУН”-овской банды, так 
как шофер и завторг РПС были отпущены из стоянки местонахождения 
банды. Для этой операции и была выделена группа бойцов из 30 человек во 
главе с сержантом одной в/части, находящейся в Калушском районе в селе 
Вистова. Проводником в расположение бандитского основания был взят 
шофер, который мог лучше ориентироваться зная хорошо окресности и 
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территорию этого района. Войдя в лес, часть бойцов заявила шоферу, ты 
дурак взял и сказал бы, что тебя, когда вели бандиты, то они завязали тебе 
глаза и мы теперь бы не имели никаких морок. Пройдя немного лесом, 
группа бойцов расположилась на отдых, явно оттягивая время, с руганью и 
разговорами началось: нам бы найти водку, это было бы дело. После отдыха 
вышли в одно село, которого шофер названия не знает, тогда шофер заявил 
бойцам, что он немного сбился, по его мнению, надо войти в лес и взять 
левее села, и там должно быть место стоянки банды, но бойцы наотрез 
отказались делать обыск местонахождения стоянки банд. На этом 
закончилась вся так званная операция прочески. 

Я этим хочу сказать, что если мы будем практиковать такие 
компрометирующие операции, то банды будут без ущерба творить свои 
гнусные дела на наших спокойносмотрящих глазах. 

 
Председатель Калушского РПС Васильев 

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. – 
Київ-Торонто, 2001. – С. 179–180. 

 
 

№ 283 
Звернення Головного командира УПА “Тараса Чупринки” до особового 
складу повстанської армії з нагоди Нового року і Різдва Христового 

 
Грудень 1945 р. 

 
М[ісце] п[остою], грудень 1945 р. 

 
БІЙЦІ І КОМАНДИРИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ! 
 
1945 рік – це третій рік славної боротьби УПА за самостійність 

України. Цей третій рік, це рік змагань з однією із найбільших імперій світу – 
відомою тюрмою народів більшовицькою Росією. Це рік, в якому УПА 
вперше заміряла свої сили з окупантом України в умовинах миру, коли 
здавалося б, що наші повстанні сили ні одного місяця не зможуть встоятися 
проти ворога, що зумів вибороти собі побіду з такою мілітарною потугою як 
Німеччина. 

НКВД використало літні місяці, в яких Червона армія 
перемашеровувала з протинімецького фронту на Схід до остаточної розправи 
з українським самостійницьким рухом. Постійні облави на ліси і села, 
наскоки, засідки, провокації, вивози, грабіж, терор мали знищити УПА і 
заломити віру українського народу в можливість виборення своєї незалежної 
держави. Підступні звернення “окупантського” “уряду” Хрущова з 
обіцянками амністії мали розколоти ряди УПА, кинути брата проти брата. 
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З цього нерівного змагу вийшла УПА побідно – зі славою непобідимих 
партизанів, з досвідом боротьби з найхитрішим і найжорстокішим 
противником, якого коли-небудь борець за свободу свойого народу зміг 
зустрінути. 

УПА зуміла уникнути вирішного удару НКВД, мистецьки маневруючи 
та розчленовуючися на невеличкі бойові групи, то знов гуртуючися в більші 
одиниці. 

1945 рік це рік виходу УПА поза межі українських етнографічних 
земель. Повстанчі групи рейдують по білоруських, польських, словацьких та 
румунських землях. Ці народи з захопленням вітають безстрашні відділи 
УПА й гаряче демонструють свої протисовітські настрої. Сьогодні Ви своїми 
подвигами пронесли славу УПА на цілу Європу, в Америку і в далекосхідню 
Сибір. Зокрема, поневолені і загрожені більшовиками народи з подивом і 
надіями звертають свої очі на Вас. Вони бачуть, що тільки цей шлях, який 
вибрав український нарід в боротьбі з окупантом, правильний – вони й собі 
ступають на шлях збройної боротьби з Москвою. 

Бій, який Ви ведете – нещадний, бій на життя і на смерть. В ньому 
побіджають або гинуть побіч себе боєць і командир, молодий і старий, 
здоровий і поранений. В цьому нещадному змагові згинув смертю героя 
12 лютня 1945 р. командир УПА-Північ полковник Клим Савур, що в 1943 р. 
дав перший почин до створення УПА і кинув перші її відділи до боротьби з 
німцями і більшовиками. Окружений червоними бандитами, важко 
поранений, він зробив так, що як казав йому твердий закон повстання –
прошив себе самий кулею. І не оден Він в нас такий герой – в нас їх сотки й 
сотки – саме Вони, ці герої, задивували цілий світ своєю поставою. Вони й 
ворога заставили призадуматися і запитати: звідки це в них, тих 
революціонерів, стільки фанатизму, стільки посвяти, чому вони краще 
гинуть, чим піддаються? 

На порозі 1946 р. для Вас нова проба, перша зима в умовинах миру, 
час, який Москва знов схоче використати до знищення УПА. НКВД кине свої 
найкращі сили, вживе всіх своїх підступних, провокаційних методів, щоби 
тільки могти запевнити цілий світ, що в “совєтському раю” спокійно, що в 
них всі щасливі, вдоволені, що це тільки в капіталістичних країнах люди 
бунтуються проти режиму. 

Та правди їм не придушити і найжорстокіші репресії не можуть 
заломати опору українського народу, що на Осередніх і Східних Землях 
виявляє свій опір у саботажах хлібопоставок, у бойових групах 
демобілізованих, що нападають і винищують червоних вислужників. Не 
зломати їм і опору інших волелюбних народів. Кавказ горить повстаннями, 
як за перших років совєтської влади, Румунія, Мадярщина, Болгарія, 
Югославія, Чехословаччина й Польща вже пізнали, які це “визволителі” 
прийшли на їх землі на зміну німцям і серед них наростає опозиція проти 
Москви, що вже майже всюди прибрала збройні форми. 

По розгромі Німеччини і Японії скінчилась врешті приязнь між 
великодержавами. США і Англія зовсім виразно виступають проти СРСР, 
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злегка погрожуючи атомною бомбою. Захід заговорив про страшну поліційну 
державу на Сході, про т[ак] зв[ану] східну демократію. Гряде розправа між 
Заходом і Східом – третя світова війна – а враз з тим щораз більшої ваги 
набирає українська проблема. Момент найбільшої політичної декон’юнктури 
вже за нами, ми його перетривали. Події можуть розвиватися в дальшому, 
для нас тільки корисно. Ми на порозі до повної побіди. 

Бійці і командири – Ви славні борці УПА, загартовані в голоді і в 
холоді, виправлені в боях і трудах, Ви кращі партизани світу, побідите всі 
труднощі, що ще перед Вами так, як дотепер побіджували. Я знаю, що Вас не 
злякають ні зима, ні ворожі сили. Завзято, вперто продовжувати будемо 
славну традицію в УПА, уникаючи вирішальних ворожих ударів, а вдаряючи 
його там, де він цього не сподівається. Ви не дозволите, щоби ворог міг 
ствердити напередодні вирішних світових подій, що український нарід 
скапітулював. Понесете Ви дальше, де грімкіше славу української зброї, 
славу українського повстання, який знає тільки один клич: Воля або смерть! 
Не за багацтва, не за вигідне життя, а за розкріпачення одиниці і народу, за 
святі ідеї для кожної людини Ви пішли на бій. І ті святі кличі мусять 
побідити – вони також на прапорах Христа, якого появу між людьми 
святкувати будете в перших днях 1946 р. Він благословить Вас до дальших 
трудів. Він вкаже Вам, що по хрестній дорозі приходить завсіди побіда. 

З Ним до Бою за Волю! 
З Ним до перемоги правди над неправдою! 
Вічна слава Героям, що впали за волю України! 
Слава бійцям і командирам УПА та українським революціонерам, що в 

перших рядах боряться за свободу народу! 
Слава Українській Головній Визвольній Раді, що очолює боротьбу 

цілого українського народу проти окупантів! 
 
Христос Родився! 
Слава Україні! 
 

/-/ Т. Чупринка 
в. о. Гол[овний] Ком[андир] УПА 

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 10. Життя і боротьба генерала “Тараса 
Чупринки” (1907-1950). Документи і матеріали. – Київ-Торонто, 2007. – 
С. 265-267. 
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№ 284 
Звіт Букачівського районового провідника ОУН про бої українських 

повстанців на території району в останньому кварталі 1945 р. 
 

1 січня 1946 р. 
 
Район Букачівці 

Звіт 
з бойових дій 

Подаю не за 1945 р., але за місяці: жовтень, листопад, грудень 
 
15.Х.1945 р. 3 члени СКВ ч. 2 заатакували фіру на якій їхав ІІ-й 

секретар партії. Без стрілу роззброїли його. Здобуто ППШ і пістоль. 
12.ХІ.1945 р. 2 СБ-сти і один член райбоївки зробили вночі засідку на 

перехожих большевиків (нічна боївка) в Черневі. Після короткої перестрілки 
большевики залишили одного вбитого і 2-ох тяжко ранених, які померли. 
Стрільці вийшли без втрат. 

15.ХІ.1945 р. один большевик заїхав на Бахмату. Тоді переходила 
райбоївка в числі 3-ох людей. Большевика взято живим без власних втрат. 

19.ХІ.1945 р. в селі Загір’ю стр. Подолик застукав у хаті двох 
большевиків. Після вмілого маневру стрільця здалися большевики і він їх 
запровадив у відповідне місце, здобуваючи ППШ і кріса. 

25.ХІ.1945 р. боївка куща під проводом ком. Месника зробила засідку 
на квартируючих більш. Около год. 9.30 больш. почали ходити по селі і 
напоролися на засідку. 

Після серій кулеметів більш. втекли із Васьчина до Воскресенець. 
Вислід – 2-ох ранених большевиків. 

20.ХІ.1945 р. стрільці з кущевої боївки в числі трьох зробили засідку. 
На неї напоролись двоє НКВДистів з Ходорівського району. Після бою 
зловлено живим одного НКВД-ста. Другий тяжко ранений помер. Здобуто 
ППШку, кріса, 2 шинелі. 

26.ХІ.1945 р. члени рай. адміністративної боївки були на роботі у селі 
Княгиничах. Напоролись на 22-ох НКВД-тів як нічна боївка. Почався нічний 
бій. Вислід 1-н вбитий більш., 5 больш. ранених. Стрільці вийшли ціло. 

30.ХІІ.1945 р. 25 большевиків застукали одного СБ-ста в хаті, той, 
вискакуючи з хати, вбив одного лейтенанта, 3-ох ранив большевиків, а сам 
втік неушкоджений. 

Больш. з пімсти вбили одну дівчину і спалили господарство. 
31.ХІІ.1945 р. на Букачівецькій Слободі виконано атентат. Вбито 

Соколовського – капітана НКВД. 
 

Постій, дня 1.І.46.                                                                                             122 а 
 

Оригінал. Рукопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 68. – Арк. 253-253 зв. 
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№ 285 
Постанова оргбюро ЦК КП(б)У “Про заяву голови Калуського 

райпотребсоюзу Станіславівської обл., т. Васильєва” 
 

3 січня 1946 р. 
 

№ 62/66-оп. 
 
В ЦК КП(б)У 31 декабря 1945 года поступило заявление от 

председателя Калушского райпотребсоюза т. Васильєва, в котором 
указывается на наличие фактов безответственного отношения работников 
Калушского райотдела НКВД Станиславской области к ликвидации банд 
украинско-немецких националистов. В связи с этим ЦК КП(б)У 
постановляет: 

Поручить комиссии в составе тт. Шикова А. И. – заместителя 
заведующего отделом Управления кадров ЦК КП(б)У, Пастельняк Л. П. –
начальника отдела Управления борьбы с бандитизмом НКВД УССР и 
Петенко Н. X. – помощника прокурора войск НКВД Украинского округа, 
выехать на место и проверить указанные в заявлении факты 
безответственного отношения к ликвидации банд украинско-немецких 
националистов в Калушском районе. 

Предложения по материалам проверки внести на рассмотрение ЦК 
КП(б)У. 

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. – 
Київ-Торонто, 2001. – С. 182. 

 
№ 286 

Вказівки командування військ Прикарпатського військового округу 
політвідділу 38-ї армії щодо роз’яснення особовому складу військ 

особливостей завдань, пов’язаних із проведенням виборів до Верховної 
Ради СРСР на території західних областей України 

та ліквідацією формувань УПА 
у Станіславівській, Тернопільській та Чернівецькій областях 
 

9 січня 1946 р. 
 
№ 076918 

Сов[ершенно] секретно 
Начальнику политотдела 38 армии 

полковнику тов. СУХАРЕВУ 
 

Войскам округа поставлена задача ликвидировать остатки оуновских 
банд на территории Станиславской, Тернопольской и Черновицкой областей. 

 248



  

Эти банды убивают красноармейцев, офицеров, советский и партийный 
актив, честных советских граждан и грабят местное население. В связи с 
выборами в Верховный Совет СССР бандеровцы – эти враги украинского 
народа – усилили террор против местного населения, угрожая расправой за 
участие в выборах. 

Войска округа, выполняя поставленную задачу, будут рассредоточены 
отдельными гарнизонами численностью взвод-рота по селам вышеуказанных 
областей. 

Такое положение ставит перед командирами, политорганами и 
партийными организациями ответственнейшую задачу – политически 
подготовить войска к выполнению приказа о борьбе с бандеровцами и 
установить нормальные взаимоотношения с населением, исключающие какие 
бы то ни было обиды советским гражданам. Особое значение приобретает 
повышение бдительности, ибо в сельских местностях, где будут 
дислоцироваться подразделения, имеются одиночки и группы бандеровцев. 

Для обеспечения этого важнейшего мероприятия проведите 
следующее: 

1. Разъяснить всему личному составу, что бандеровцы являются 
немецко-фашистскими шпионами и террористами, убивают красноармейцев, 
офицеров, советский и партийный актив, честных советских граждан, и тем 
самым разжечь ненависть и поднять ярость к истреблению этих банд. 

2. Особо разъяснить, что население западных областей является нашим, 
советским, идет за советской властью, оказывало большую помощь Красной 
Армии в дни освобождения и в настоящее время, но что оно запугивается и 
терроризируется и, в силу этого, не может свободно выполнять свои 
гражданские права и государственные обязанности и нуждается в нашем 
хорошем отношении и поддержке против бандеровских банд. Каждый 
военнослужащий должен понять, что какие бы то ни было обиды и 
оскорбления, причиненные гражданскому населению, только на руку подлым 
бандитам, пытающимся оклеветать нашу доблестную Красную Армию. 

3. При разъяснении личному составу задач указать, что войска 
обеспечиваются командованием всеми без исключения положенными 
продуктами питания, и поэтому строжайше запрещается производить какие 
бы то ни было заготовки продфуража, а, равно, всякого рода поборы и прием 
подарков от местного населения для войск. 

4. Строжайшим соблюдением всех уставных положений и 
повседневным воспитанием личного состава на деле обеспечить высокую 
бдительность всех гарнизонов. 

Размещение гарнизонов произвести в отдельных от местного населения 
помещениях и компактно, причем выбираемые помещения должны 
отводиться по указанию райисполкомов и согласованию с райотделами 
НКВД. 

Войска держать строго на казарменном положении, запретить какие бы 
то ни было отлучки из подразделения в пределах даже населенного пункта, 
поодиночке никуда не ходить. 
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Запретить какие бы то ни было сборы у помещения гарнизона 
гражданского населения, а также одетых в военную форму лиц, не 
принадлежащих к данному гарнизону. 

Наружную охрану помещений выставлять так, чтобы обеспечить 
своевременный подъем гарнизона по тревоге. Половина гарнизона должна 
постоянно бодрствовать, имея при себе оружие. 

5. Строжайше запретить какие бы то ни было командировки из состава 
гарнизона, в том числе и по хозяйственным делам, обеспечив завоз всего 
необходимого гарнизону силами полка и дивизии. В гарнизонах иметь 
неснижаемый десятисуточный запас всех видов продфуража. 

6. Повести самую решительную и непримиримую борьбу с пьянством. 
Напомнив, что оуновские банды не гнушаются самых подлых методов 
убийства наших людей и под видом добродетелей угощают их спиртными 
напитками и продуктами, отравленными ядовитыми веществами, а также 
подсылают своих агентов, женщин-разведчиков. 

7. Назначить на все время выполнения задачи в каждый гарнизон 
политработника в качестве заместителя начальника гарнизона по политчасти, 
он же парторг. 

Политотделам корпусов и дивизий оставить при соединениях 
начальников политорганов, их заместителей, секретарей парткомиссий, 
инструктора по партучету и по информации. При полках и батальонах 
оставить заместителей командиров по политчасти. Всех остальных 
политработников корпусов, дивизий, полков и батальонов использовать на 
работе в гарнизонах. 

Политотделам армий, корпусов дополнительно подобрать 
политработников из частей, учреждений и организаций, не принимающих 
участия в выполнении задачи, для назначения их в гарнизоны. 

8. С личным составом гарнизонов проводить, без выхода из данного 
населенного пункта и с полным соблюдением боеготовности, занятия по 
боевой и политической подготовке. Ежедневно проводить с личным составом 
политинформацию. 

Политзанятия проводить по тематике Политуправления округа и 
дополнительно в ближайшие дни изучить следующие темы: 

а) О бандеровских бандах и методах их действий против 
военнослужащих и населения. 

б) О бдительности военнослужащих и коварных методах врага. 
в) О населении западных областей и отношении к нему. 
9. Политорганам обеспечить отряды агитационной литературой по 

выборам, брошюрами и регулярно газетами и журналами. 
Поставленная войскам ответственнейшая задача по уничтожению 

бандитов и обеспечения населению свободного участия в выборах в 
Верховный Совет СССР требует, в первую очередь от офицерского состава, 
безукоризненного выполнения воинского долга, четкого несения службы, 
высокой бдительности и сознательности. 
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Разъяснить всем офицерам об их служебной, партийной и 
государственной ответственности за точное выполнение приказа, 
боеспособность и состояние вверенного им подразделения. 

 
п/п 
 
Командующий войсками 
Прикарпатского военного округа 
генерал армии                                                                        (-) А. Еременко 
 
Член военного совета 
Прикарпатского военного округа 
генерал-полковник                                                                   (-) Л. Мехлис 
 
Начальник Политуправления ПрикВО 
генерал-майор                                                                          (-) Л. Брежнев 
 
Верно: зам. начальника 
политотдела 38 армии полковник                                                    Сухарев 
 
№ 076918 
9.1.46 г. 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 53-55. 

 
 

№ 287 
Інформація про наскок большевиків на зимову криївку станичного 

“Заяця” в с. Кубаївка Ланчинського району 
 

10 січня 1946 р. 
 

Січень, 10-го, село Кубаївка Ланчинського району. 
Зимою в 1945-1946 рр. в с. Кубаївка не було гарнізону, за те тут 

оперували большевики із сусідніх гарнізонів: Майдан Середній, Вижнівці, 
Саджавка, Іванівці, а навіть з Майдану Горішнього. 

Попереднього дня большевики зловили в селі молодого хлопця з 
1930 р. який під побоями сказав, що знає де є криївка станичного “Заяця”. 
Він підвів большевиків під сам бункер. В бункрі був тоді станичний, його 
заступник і два ранені стрільці УПА. Заяць був тоді занятий, варив їжу для 
ранених. Коли він почув кроки, сказав “Богунові” (його заступник), щоби той 
подивився що там є. Коли Богун показав голову на двір, большевики вдарили 
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по ньому вогнем і ранили його в лице і руку. Богун скрився до середини та 
стрілянина не вгавала. Тоді Заяць мимо ворожого обстрілу досяг свою 
папашку, яка стояла на бункрі, і в той момент став він легко ранений в руку. 

Большевики підійшли аж під бункер і дальше стріляли. Тоді Заяць 
дивиться із бункра, большевики не стріляють і кричуть “руки ввьорх”. Заяц, 
почувши того, стріляє по большевиках із автомата. Вони залягають, тоді 
Заяць пускав ще кілька коротеньких серій і кричить, щоб Богун утікав. 
Обидва вони утікають, відстрілючися. Коли вони трохи відбігли, Заяць взяв 
від Богуна кріса і оба вони пішли дальше, уважно наслуховуючи, щоб не 
налізти на інших большевиків. 

Большевики знайшли в криївці ранених стрільців і казали їм іти в 
сторону села, а самі кинулись слідом за втікачами. Стрільці скористали з 
нагоди і заховалися в селі так, що большевики їх не знайшли. Під час цього 
наскоку большевики втратили одного лейтенанта з гарнізону Майдан 
Середній (він помер в лічниці в Ланчині) і було двох ранених. 

Подав: Кіс. 
 

Оригінал. Рукопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 53. 
 
 

№ 288 
Звіт УПА про військові сутички з радянськими каральними органами та 

підрозділами Червоної Армії на території Надвірнянщини 
 

Не раніше 10 січня 1946 р. 
 

Надвірнянщина                                                                         Округа Станіславів 
 

Хроніка терену. 
Вискок большевиків на зимові осередки. 
В с. Зелена Надвірнянського району. 
Дня 2.1.46 о год. 5-ій вечором 45 большевиків з місцевого гарнізону 

прийшли на присілок Черник і там заночували в неуживаній криївці. 
На другий день рано з Рафайлови через гори “Берзаний” прийшло ще 

60 большевиків з погранвійськ НКВД. Всі разом перейшли вони через ліс 
“Лопати” на гору “Яворуватий”. Там у лісі відпочивали і розсипалися по лісі, 
чогось шукаючи. Коло год. 3-ї пополудні вони зібралися і дорогою, яка веде 
звором “Сітний”, попрямували до села. Дорога веде між двома горами 
“Кізій” і “Затовстий”. Під горою “Кізій” був зимовий бункер надр. референта 
CБ “Сурмача”. В тому ж бункрі перебував рай. референт СБ Надвірнянського 
району “Вихор” з боївкою, надр. тех. референт СБ “Бурун”, комендант 
Солотвинської боївки СБ “Голуб”, машиністка “Катя” і родина Борисюка 
Михайла (батька надр. референта Станіславівщини “Ореста”) в числі 5 осіб. 
Під горою “Затовстий” був бункер станичного Зелениці “Орла”. Тут 
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перебував лікар “Алі” із жінкою, районний пропагандист “Вишня”, 
б. станична Зелениці “Оксана”, члени: “Мазепа”, “Дон”, “Горислав” і “Явір”, 
а також жінка станичного. 

Того самого дня “Вихор” перейшов через дорогу до бункра “Орла” і 
лишив слід на снігу. Борисюк Михайло і боївкарі Бурлака, Верещака та 
Богун пішли до села. З бункра “Орла” Мазепа і Гореслав були в той час у 
зв’язковому бункрі. 

Большевики знайщли слід, який залишив за собою “Вихор” і тут 
поділилися на дві групи. Бункри були від дороги в однаковій майже віддалі 
від большевиков, і вони в один час заатакували обидва. 

У криївці “Сурмача” в той час співали так, що ніхто не помітив, коли 
большевики окружили їх. Бункри були побудовані з дерева на взірець 
селянської хати. Большевики відкрили вогонь по криївці. На двір вибіг Голуб 
і впав неживий, поцілений кулею. Інші почали вискакувати через вікно і 
падали трупами так, що ніхто з присутніх не втік. Машиністка “Катя” залізла 
у криївку в стіні і там знайдено тільки кілька її звуглених останків. Всі речі, 
які були в бункрі: машину, архів, одяг, харчі і мід большевики забрали, а хату 
спалили. Трупів не розбирали, лише з Голуба стягнули чоботи. Трупи 
Сурмача, Буруна і дочки Борисюка Анни правдоподібно згоріли у вогні, бо 
нігде їх не знайдено. 

Коло бункра Орла Дон рубав дрова. Большевики підсунулися 
непомірно і першим пострілом забили його. По перших стрілах на двір вибіг 
Алі із жінкою, Вишня, Орлова жінка і член Оса. Вони здалися большевикам 
живцем. Ті, що лишилися в бункрі, почали відстрілюватися. Упав від 
большевицької кулі Явір. Застрілився з пістоля станичний Орел, коли 
побачив безвихідність ситуації. Залишився у криївці Вихор, який відбивався 
з пістолі Р38. Опісля він сховався до харчевого магазину і чекав вечора, 
щоби, користаючи з темноти, вийти із кліщів. Большевики кидали до хати 
гранати, але вони нічого не шкодили Вихорові. Уже вечоріло. Начальник цієї 
групи лейтенант і ще двоє відважилися піти до середини. Коли він ввійшов 
до середини, Вихор пострілом з пістоля забив його. А черговими стрілами 
ранив він двох других большевиків. Вихор в тому моменті вирвався і почав 
утікати. Пробігши 15 метрів, він упав, поцілений кулею у голову. 
Большевики ще перед тим застрілили станичну Оксану. Вони забрали з 
криївки машину до писання, одяг, харчі, а криївку зруйнували. Опісля вже 
вечором большевики пішли до села і там заночували в крайніх хатах. На 
другий день їм прибула підмога із Надвірної. Вони пішли до бункрів і 
забрали звідтам збіжжя, а решта робила розшуки по довколишніх лісах. 

6.1.46 злапаний у криївці “Орла” лікар Алі повів большевиків до 
криївки кущевого “Чуприни”, яка була в лісі зв. “Зубричний” і була віддалена 
від попередніх бункрів 5 км. Тут був кущевий Чуприна з жінкою, б. станична 
із Пасічної “Лелія”, член “Ігор” з жінкою і кущевики: Кармелюк, Дух, 
Горлоріз, а також кур’єр із Пасічної Ціп, який того дня приніс нафту. Це було 
перед вечором і всі вже готувалися до Святого Вечора. Мужчини голилися, а 
жінки варили. Так само впали Ігор і Кармелюк. В той час, коли большевики 
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спрямували свій вогонь на мужчин, жінка кущевого кинулася втікати. Вона 
зістала легко ранена і їй одній вдалося втечи.  

Станичну Лелію ранену взяли живцем. А решта згинула. Всі речі 
большевики забрали, а криївку спалили.  

Цілий місяць після цих подій большевики з гарнізону с. Зелена групами 
10-15 чол. ходили по горах і шукали ще за криївками. Та інші підпільники не 
робили слідів і їм вдалося щасливо перебути важку зиму. 

Подав: Вовк. 
Заїхали гарнізони. 

Січень 10-го: 
Ранок … Груба верства снігу щедро вкрила поля, села й ліси. Сухий 

холод пронизував кості, хмарне небо туманіло над селами. Усанкованою 
дорогою іде валка машин, іде зі Станіславова і звертає на Солотвинський 
шлях. Ідуть “сталінські діти” в українські села, щоб провчити молодшого 
брата бути “слухняним рабом”, викурити всякий дух “бандеровщини”, який 
там існував. О, вони докажуть цього, чого не можуть районні собаки через 
два роки безупинної боротьби  з цим народом і їх підпіллям. Дорога веде 
через ліс, авта спиняють біг. Просуваються поволі, сатрапи звертають зір у 
ліс , тримають автомати, звернені в бік кущів, бо бач, “бандьора” певно в лісі, 
а він мистець від того, щоб полоскотати “товаришів”. Вони не одну машину з 
“ребятами” післали чортові в порятунок… Ну, слава Сталіну, ліс скінчився, 
нічого не було. 

 
Копія. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 51-52. 

 
 

№ 289 
Витяг із доповіді наркома НКВС УРСР Т. Строкача на нараді 

радянсько-партійного активу Станіславівської області 
 

12 січня 1946 р. 
 

Если говорить о наших силах, так нет нигде ни в одной области такой 
силы, как в Станиславской области. Станиславская область укомплектована 
больше и лучше, чем другие области. Внутренних войск HКВД на 
теppитоpии Станиславской области имеется в 1-2 и даже по отношению к 
некоторым областям в 3 pаза больше. Пограничные войска принимают 
участие в этой борьбе. Hи в одной области столько частей не принимает 
участие в борьбе с бандитами, как на теppитоpии Станиславской области. 
38 армия все свои силы и раньше других направила на боpьбу с бандитизмом. 
Оpганы HКВД в количественном отношении укомплектованы лучше в 
Станиславской области, чем в других областях: несколько сот человек 
пpикомандиpованы для борьбы с бандитизмом. Однако, результаты 
неудовлетворительные и правильное решение ЦК. Лично товарищ Хрущев 
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почти на каждом совещании говорит о том, что Станиславская область 
тянется в хвосте. 
 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-1. – Оп. 5. – Спр. 417. – Арк. 69-70. 

 
 

№ 290 
Інформація Станіславівського обкому партії ЦК КП(б)У про здійснені 
заходи стосовно посилення боротьби з формуваннями УПА і підпіллям 
ОУН та підготовки виборів до Верховної Ради СРСР на території області 

 
15 січня 1946 р. 

№ 20022 
Сов[ершенно] секретно 
Секретарю ЦК КП(б)У 
тов. ХРУЩЕВУ Н. С 

ИНФОРМАЦИЯ 
О проведенных мероприятиях Станиславским обкомом КП(б)У по усилению 
борьбы с украинско-немецкими националистами и подготовки к выборам в 

Верховный Совет СССР 
 

В целях усиления борьбы с украинско-немецкими националистами и 
обеспечения подготовки выборов в Верховный Совет СССР до 10/1-1946 
года командованием 38-й Армии и внутренних войск НКВД были 
поставлены в 564 селах и райцентрах области воинские гарнизоны в 20-30 
человек. 

Проведено 3-х дневное совещание командиров воинских гарнизонов по 
вопросу – задачи гарнизонов в разгроме остатков банд УПА и обеспечении 
выборов в Верховный Совет СССР. Совещание проводил тов. Москаленко. 

Отмобилизовано и командировано в районы и села области 420 человек 
областного партийно-советского и комсомольского актива для проведения 
массовой политической работы на избирательных участках. 

Принято решение бюро обкома КП(б)У “О недостатках массово-
политической работы в районах области по подготовке к выборам в 
Верховный Совет СССР” и намечены конкретные мероприятия. Принято 
решение бюро обкома КП(б)У “О мерах по усилению массово-политической 
работы среди молодежи в связи с подготовкой к выборам и создания 
комсомольских организаций в селах”. 

14 января с. г. принято специальное решение бюро обкома КП(б)У о 
недостатках в работе РО НКВД и НКГБ по борьбе с бандами УПА и 
оуновским подпольем и намечены конкретные мероприятия по этому 
вопросу. 

12 января с. г. проведено областное совещание секретарей РК КП(б)У, 
председателей райсоветов с участием начальников РО НКВД, НКГБ и 
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командиров воинских соединений с вопросами: “Ход подготовки к выборам 
в Верховный Совет СССР” и “Выполнение решения Политбюро ЦК КП(б)У 
от 27/ХІ-45 года”. В работе совещания принимал участие секретарь 
ЦК КП(б)У тов. Коротченко Д. С. 

Нами расследован вопрос, оглашенный помощником секретаря 
ЦК КП(б)У тов. Шуйским, и приняты строгие меры: по Гвоздецкому району 
исключен из рядов ВКП(б), снят с работы и отдан под суд начальник 
РО НКВД Червоный. Наложено партийное взыскание на начальника 
Тисменецкого РО НКВД тов. Бутко и секретарей этих районов 
т[т.] Верниченко и Голева. 

Личным объездом с Д. С. Коротченко 15 сел 10 районов области 
установлено высокий политический и производственный подъем широких 
масс рабочих, крестьян и советской интеллигенции в подготовке к выборам. 

По предприятиям и селам выполняются и перевыполняются планы 
производственных показателей. Калушский калийный комбинат (директор 
тов. Булдаков) за декабрь производственный план добычи сильвинита 
выполнил на 126,6 [%] и за первую декаду января 1946 года выполнил на 
111 %. Коломыйское отделение службы движения план погрузки 
народнохозяйственных грузов в декабре выполнило на 152,4 %. Машинист 
паровозного депо ст. Коломия Фадеев в соцсоревновании на честь выборов в 
Верховный Совет СССР водит паровоз со скоростью 30,8 км в час при норме 
26,8 км, пробег между промывками составляет 4900 км при норме 
3500 километров. 

В сельском хозяйстве крестьяне, готовясь к выборам в Верховный 
Совет СССР, досрочно выполняют и перевыполняют государственные 
обязательства. Так, крестьяне села Брошнив Долинского района выполнили 
план хлебопоставок на 120 %, молокопоставок – на 110 %, мяса – на 164 %, 
план мобилизации средств – на 105 %; в целом по области план 
хлебопоставок выполнен на 100,2 %, мясопоставки – на 102,4 %, 
овощепоставки – на 100 %, сенопоставки – на 111 %, заготовка кожсырья – 
на 122 %, яйцезаготовок – на 113,9 %. 

Необходимо отметить, что за последнее время остатки банд украинско-
немецких националистов, имея директивные указания краевого провода 
(директивы краевого провода прилагаются), в ряде районов области 
пытаются активизировать свою работу, направленную на срыв подготовки к 
выборам в Верховный Совет СССР. 

Главным методом их работы остается, по прежнему, запугивание 
населения репрессиями, террором, распространение враждебных листовок и 
обращений (некоторые листовки и обращения прилагаются), уничтожение 
списков избирателей, поджоги избирательных участков, клубов, убийство 
членов избирательных комиссий и активистов, так, например: 

В Калушском районе в с. Бережница 8 января с. г. бандиты сожгли 
здание клуба, в котором находился избирательный участок. В с. Тужилов 
этого же района 4 января с. г. они повесили секретаря участковой 
избирательной комиссии Яцева Петра Петровича. 
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В районном центре Болехов в ночь на 9 января с. г. были расклеены 
враждебные листовки. Расклеенные листовки обнаружены работниками 
РО НКВД, которые приняли срочные меры розыска бандитов. В результате 
были пойманы 3 девушки-бандитки с поличным, у которых обнаружены 
враждебные листовки и клей. Девушки-бандитки арестованы. 

В Войниловском районе 7 января с. г. в селе Томошивцы бандиты 
повесили крестьянина-активиста Безрукова Ивана, а в селе Кулинка они 
избили до полусмерти председателя сельского совета и женщину-активистку 
за то, что она была на районном предвыборном совещании. 

В Косовском районе в селе Химчин 9 января с. г. бандиты убили 
райвоенкома тов. Загирова и ст[аршего] лейтенанта тов. Акулова. Банда, 
оперировавшая в этом селе в количестве 30 человек, преследуется. 

В Долинском районе 8 января с. г. на железнодорожной станции 
Долина бандиты сожгли лесопильный завод, две пилорамы и гараж, а на 
избирательных участках сел В[еликая] Тура, Раков, Креховичи, Солуков 
были уничтожены предвыборные лозунги, плакаты, сняты телефонные 
аппараты, срезано 13 телефонных столбов, расклеены враждебные листовки 
и лозунги. 

В селе Рахиня этого же района бандиты разоружили группу 
самозащиты, но в эту же ночь внутренние войска НКВД, напав на след 
банды, навязали ей бой, и в бою часть банды была уничтожена, 4 бандита 
было взято живыми, остатки разбитой банды скрылись в лес и преследуются. 
Во время боя у бандитов отбито 4 подводы с награбленным имуществом 
(1700 метров мануфактуры, табак, спички) и 10 винтовок, ранее отобранных 
бандитами у группы самозащиты. 

В Снятинском районе, организуя массовые вызовы населения в 
РО НКВД и НКГБ для бесед, удалось вскрыть четырех руководителей 
оуновского подполья и одну станичную – в результате в 4-х селах полностью 
изъята сеть оуновской организации. 

В Большевцовском районе в ночь под 1 января с. г. в селе Сарнки-
Горишни и Липица Долишня были расклеены враждебные лозунги и 
листовки. Обнаружив эти факты, начальник РО НКВД тов. Гаевский и 
начальник ББ тов. Зайцев сумели полностью уничтожить бандитскую группу 
районного и кущевого провода “СБ”, убито – 9 бандитов и 12 задержано, 
убит станичный Клым Семко по кличке “Лейтенант”, районный 
руководитель “СБ” Бурштынского района по кличке “Резан”, районный 
господарчий Скаран по кличке “Барабан”, руководитель надрайонного “СБ” 
по кличке “Махно”, станичная Гембарская Мария и другие. Изъято 
винтовок – 4 штуки, пистолетов – 4, гранат – 11, полевая сумка с 
документами, перепиской и враждебными лозунгами. 

В Коршевском районе с 1 по 15 января с. г. в результате организации 
засад и приманок была вскрыта организация УЧХ (Управление Красного 
Креста) районного провода ОУН по Коршевскому району и полностью 
изъята. 
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В этом же районе организация засад дала возможность обнаружить 
квартиру явки районной боевки “СБ” и провод ОУН. В результате хорошо 
подготовленной и проведенной операции были убиты руководитель 
районного провода ОУН “Підкова” по фамилии Юркевич Дмитрий, референт 
“СБ” Арсенюк Василий по кличке “Арсен”, хозреферент Мотрук Федор и 
другие. Всего убито бандитов – 15, взято ручной пулемет, 5 автоматов, 
5 винтовок, 2 пистолета, 2 шинели, 2 пары сапог, 2 пишущих машинки, 
радиоприемник, враждебные листовки и другие документы, арестовано 
7 человек ОУН, 15 бандитов УПА. 

Выполняя решение Политбюро ЦК КП(б)У от 27/ХІ-1945 года и Ваши 
лично указания, данные на совещании в гор. Львове по борьбе с остатками 
банд УПА и оуновского подполья, только за последние 2 дня после 
расстановки воинских гарнизонов в селах области (расставлены гарнизоны 
10/1-46 года) убито 40 бандитов, арестовано 80 бандитов и изъято 
вооружение. 

 

Секретарь Станиславского обкома КП(б)У                                  М. Слонь 
 

15/1-1946 г. 
№ 0022 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 56-59. 

 
№ 291 

Розпорядження секретаря Станіславівського обкому М. Слоня 
секретарю Рожнятівського райкому А. Шевченку про посилення 
щоденної звітності щодо боротьби радянських властей району із 

українським національно-визвольним рухом 
 

17 січня 1946 р. 
 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь 
 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (большевиков) УКРАИНЫ 

СТАНИСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
№…..                                                                                      “17” января 1946 года 

СОВ. СЕКРЕТНО 
Экз. № 29 

СЕКРЕТАРЮ Рожнятовского Райкома КП(б)У  
тов. Шевченко А.С. 

 
1. В соответствии с решением Бюро Обкома КП(б)У от 14-го января 

1946 года требую от Вас лично передавать в Обком КП(б)У по телефону 
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ежедневную информацию о ходе борьбы с бандами и оуновским подпольем в 
закодированом виде, по прилагаемой форме. 

2. Ежедневно фельдсвязью или нарочным представлять подробную 
информацию о бандпроявлениях (где, когда, что произошло и кем 
совершено), какие приняты ответные меры, какие результаты. Обязательно 
показать лучших людей советско-партийного актива и военнослужащих, 
проявивших себя в борьбе с бандами или при проведении других 
мероприятий, направленных на укрепление советской власти в районе, в чем 
именно проявил себя товарищ, как большевик. 

Если ответные меры на бандпроявления не приняты или намеченное 
мероприятие сорвано, или проведено не эффектно, то почему, кто в этом 
виновен, где рассматривался вопрос, какое понес наказание и, какие 
принимаются другие меры. Показать трусов, паникеров и не 
распорядительных людей, что предпринято к ним и к предотвращению 
подобных случаев. 

3. Каждого 1, 10, 20 числа представлять в Обком КП(б)У письменные 
итоговые сведения о ходе борьбы с бандами и оуновским подпольем по этой 
же форме за подписью 1-го секретаря РК КП(б)У, нач. РО НКВД и РО НКГБ. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для передачи ежедневных сведений вызывать тов. 
ОНУФРИЕВА по телефону № 5-27. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Форма сведений и правила передачи в закодированном 
виде – на двух листах. 
 

СЕКРЕТАРЬ СТАНИСЛАВСКОГО 
ОБКОМА КП(б)У                                                                                   М. СЛОНЬ 

 

Исх. № 0024 
Отпечатан. 39 экз. 
Экз. № № 1 – 38 адресатам 
Экз. № 39 – в дело 
ог. 

 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-31. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 3. 
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№ 292 
Звіт командира УПА Вихора про напад на радянські гарнізони у 

с. Слобода Болехівська і Липа 
 

21 січня 1946 р. 
Тактичний звіт 

День 21.1.46. год.19. 
 

Обстріляно ворожі шпіцпункти у селах Слобода Бол. і Липа. Пдв. 429 – 
Слободу Бол. і Пдв. розположено у віддалі 200 м від пункту. По перших 
наших стрілах ворог зайняв становища в окопах. Після перестрілки 
розпочалась пропагандивна розмова стрільців з більшовиками, переплетена 
нашим співом. Страт наших не було. Ворожі втрати не відомі. Подібні події 
відбувалися рівнож в часі акцій пдв 430. 

Постій 31.І.46 
Пвч. Вихор                                                   Ком. Вд. 

 

Оригінал. Рукопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 68. – Арк. 255. 

 
 

№ 293 
Копія інструкції надрайонним керівникам по Станіславівській області з 

поясненням Наркома Внутрішніх справ УРСР Т. Строкача 
 

22 січня 1946 р. 
 

Цілком таємно 
 

СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТУ КП(Б) УКРАЇНИ 
Товаришу Хрущову М. С. 

 
Повідомлення 

 
Про вилучення оунівської “інструкції про бойкот виборів до Верховної Ради 

СРСР” 
 

5 січня 1946 р. при проведенні чекістсько-військової операції в 
Чорному лісі, біля села Грабівка, Перегінського району Станіславської 
області було вбито трьох бандитів, серед них зв’язкова обласного проводу 
ОУН Настасюк Варвара, у якої знайдено і вилучено оунівські документи. 
Серед вилучених документів знайдено інструкцію крайового проводу ОУН 
окружним референтам пропаганди під назвою “Інструкція Ч. ІІ з питання 
бойкоту виборів до Верховної Ради СРСР”. 
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У цій інструкції краєвий провід ОУН визначає своє ставлення до 
майбутніх виборів у Верховну Раду СРСР і дає вказівки окружним 
референтам пропаганди по організації і проведенні бойкоту виборів. 
 

НАРОДНИЙ КОМІСАР ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР  
Т. СТРОКАЧ. 

22 СІЧНЯ 1946 р. м. ЛЬВІВ 
Інструкція 

Надрайонним керівникам для виконання 
На основі перевірки низових ланок можна констатувати ряд недоліків у 

виконанні інструкцій керівництва, відсутність роботи і т. д. Майже всюди 
зроблено зауваження. 

1. Порожня трата дорогоцінного часу. Ніхто не використовує так як 
треба вільний час. В ланках місцевого керівництва, кущових самооборонних 
відділах, боївках і т. д. вся робота обмежується заготівлею продовольства і 
тютюну на найближчий день. Люди сплять цілими днями, грають в карти, 
“зустрічаються” із сім’ями, дівчатами. Іноді виконують доручення за 1-2 дні і 
відпочивають тиждень, а то і два. 

2. Відсутня виховна робота з членами, кандидатами, співчуваючими. 
Та робота, яка проводиться, обмежується технічними ділянками (заготівля 
продуктів, копання укриттів), слід виокремити поганий зв’язок, не ведеться 
розвідка, майже не видно, щоб член читав книгу чи вчився, рідко де можна 
знайти нашу літературу чи хоча б історичну повість. Члени вже забувають 
про Декалог, а про політичні рішення Керівництва, про тактику і завдання 
нашої боротьби нічого і говорити. Процвітає політична безграмотність, про 
те, які події відбуваються у світі, знають члени з ОБГ. Ніхто не звертає уваги 
на виховання характеру, сили волі, моральності. 

3. Відсутня спланованість у роботі. Роботу виконують лише тоді, коли 
є вже натиск ворога чи контролюючого чинника. Приготувати план роботи, 
виконати його у встановлений термін, вчасно прозвітувати – все це з галузі 
“спогадів”, а в щоденній роботі треба підкреслити – панує розсіяність, 
половинчастість, примітивізм. 

4. Відсутність контролю. Це і є головною причиною всіх недоліків. 
Окремі керівники не контролюють своїх підлеглих, не карають їх, не 
виховують, а тому і процвітає злочинна бездіяльність, відсутність почуття 
обов’язку.   

Для усунення вищеназваних недоліків у роботі перш за все необхідно 
не допускати, щоб члени бездіяли. Кожен повинен мати якусь справу. В кущі 
чи в боївці завести розподіл праці. Одні заготовляють продукти, інші роблять 
іншу роботу. Кожен день треба проводити військові і політичні заняття 
(година чи дві на день) У визначені години потрібно чистити зброю, читати 
газети, літературу, відпочивати, чистити і ремонтувати одяг. У години 
політичних занять – читати і вивчати пресу, літературу, рішення керівництва, 
наші завдання, історію загалом, географію, пісні, виховувати людину з 
твердим характером, вірну своєму народові, здатну боротися у самих важких 
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умовах, таку, що усвідомлює, що на ній лежить відповідальність перед 
історією… 

Далі підкреслюється потреба планувати роботу, встановити режим дня, 
обов’язково вивчати принципи і методи конспірації, методи діяльності 
загонів НКВС, тощо. 
 
26.10 1945 р. 
 
Роберт                                                                                                            Постій 
 
Копія. Машинопис. 
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 2968. – Арк. 43-45. 
 
 

№ 294 
Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про хід підготовки до виборів у 

Верховну Раду СРСР у Станіславівській області 
 

22 січня 1946 р. 
 

ПБ-81/1                                                                                       Особая папка 
22.1-46                                                                СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
 

О ходе подготовки к выборам в Верховный Совет 
Союза ССР в Станиславской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КП(б)У 

 
ЦК КП(б)У отмечает, что подготовка к выборам в Верховный Совет 

Союза ССР вызвала новый подъем политической и производственной 
активности рабочих, крестьян и интеллигенции Станиславской области. Во 
многих районах на высоком уровне прошли предвыборные собрания по 
выдвижению кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР и окружные 
предвыборные совещания. Для проведения агитационной работы среди 
населения привлечено много местного актива. 

Однако ЦК КП(б)У считает, что подготовка к выборам в 
Станиславской области проходит неудовлетворительно. 

Станиславский обком КП(б)У не сделал должных выводов из указаний 
ЦК КП(б)У о том, что успех выборов в Верховный Совет СССР в западных 
областях Украины будет зависеть от успешной нашей борьбы по 
окончательному разгрому украинско-немецких националистов. 

Станиславский обком КП(б)У и его первый секретарь тов. Слонь 
недооценили всей политической важности борьбы против украинско-
немецких националистов. В настоящее время в Станиславской области 
действует еще свыше 40 банд украинско-немецких националистов, в ряде 
населенных пунктов имеются подпольные националистические организации. 
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Украинско-немецкие националисты своими действиями в ряде районов 
области причиняют вред промышленным предприятиям, колхозам, 
культурным учреждениям, совершают террористические акты против 
советских активистов, нападают на избирательные участки, сельсоветы, 
пытаясь мешать подготовке и проведению выборов в Верховный Совет 
СССР. 

В течение декабря 1945 года – в первой половине января 1946 года 
бандиты совершили ряд нападений на сельские советы и избирательные 
участки в Станиславском сельском, Кутском, Гвоздецком, Солотвинском и 
некоторых других районах. В большинстве случаев бандпроявления не были 
до конца раскрыты, а бандиты не наказаны. 

ЦК КП(б)У считает существенным недостатком то, что Станиславский 
обком и ряд райкомов КП(б)У рассматривают борьбу с украинско-
немецкими националистами как обязанность только органов НКВД и НКГБ, 
а сами, по существу, устранились от руководства этой борьбой. 

ЦК КП(б)У отмечает, что областное управление НКВД (начальник 
т. Неизмайлов) и областное управление НКГБ (начальник т. Михайлов) не 
приняли всех необходимых мер для полной ликвидации банд и оуновского 
подполья. В отдельных районах работники НКВД и НКГБ проявляют 
медлительность и терпимое отношение к наличию банд украинско-немецких 
националистов. 

Вместо повседневной и повсеместной борьбы с украинско-немецкими 
националистами до полного их разгрома и уничтожения в отдельных районах 
заняли тактику пассивной обороны и ведут борьбу лишь тогда, когда 
бандиты совершают вооруженные нападения на села или совершают 
террористические акты (Яблоновский район и др.). Пользуясь таким 
положением, бандиты имеют возможность оправляться от ударов и 
накапливать силы для дальнейших действий. 

На 1 января 1946 года в области организовано только 
234 истребительных батальона, в которых насчитывается 4955 человек, 
многие из которых бездействуют. 

Станиславский обком КП(6)У плохо осуществляет оперативное 
руководство борьбой с украинско-немецкими националистами, партийные 
организации очень слабо привлекают местное население к активной борьбе 
против националистов, слабо воспитывают в массах рабочих, крестьян и 
интеллигенции чувство ненависти к украинско-немецким националистам. 

Обком КП(б)У слабо руководит комсомолом в деле создания и 
укрепления первичных комсомольских организаций, особенно на селе, 
недостаточно привлекает комсомольцев для участия в операциях против банд 
и не воспитывает их в непосредственной борьбе с украинско-немецкими 
националистами. 

ЦК КП(б)У отмечает, что агитационно-массовая работа среди рабочих, 
крестьян и интеллигенции Станиславской области в связи с подготовкой к 
выборам, а также организационная работа проводятся неудовлетворительно. 
Руководящие работники обкома и райкомов КП(б)У редко выезжают в села 
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для проведения массово-политической работы, а если и выезжают, то 
преимущественно в те населенные пункты, которые расположены вблизи 
райцентров. В области имеются села, в которых со дня освобождения их от 
немецко-фашистских захватчиков и до последнего времени никто из 
руководящих работников области и района не был. В селе Болехов 
Долинского района со 2 августа 1944 года, т. е. со дня освобождения, и до 
декабря 1945 года проведено только два собрания, из которых первое 
собрание проведено в августе 1944 года политработниками проходящих 
частей Красной Армии, на котором избирался председатель сельсовета, 
второе собрание проведено председателем сельского совета по вопросу 
ремонта школы. В этом селе за весь период после освобождения от немецких 
оккупантов никто из партийных и советских работников не был. Такие факты 
имеют место и в других районах Станиславской области. 

Станиславским обкомом и рядом райкомов КП(б)У не выполнено 
решение ЦК КП(б)У от 27 ноября 1945 года в части вызова большого 
количества жителей работниками органов НКВД и НКГБ. В области 
насчитывается 963 населенных пункта, а к 10 января с. г. вызовы 
проводились только в 323 населенных пунктах. В ряде случаев вызовы 
проводятся без необходимой подготовки рядовыми, неопытными 
работниками районных отделов НКВД и НКГБ. 

Организация “приманок” проводится формально, без тщательной 
подготовки. Из проведенных по области 160 “приманок” 143 были 
безрезультатными. В Чернелицком, Солотвинском, Печенежском и 
Букачевском районах “приманок” совсем не проводили. 

Станиславский обком КП(б)У не выполнил также указаний ЦК КП(б)У 
о тщательной очистке от бандитского элемента в течение декабря 1945 года 
населенных пунктов, прилегающих к промышленным объектам, городам, 
железным и шоссейным дорогам. Бандиты до сих пор продолжают 
производить налеты на некоторые промышленные предприятия и 
железнодорожные станции. В ночь с 9 на 10 января 1946 года бандиты 
сожгли Долинский лесозавод, расположенный в двух километрах от 
районного центра. 

Отдельные партийные работники и некоторые работники органов 
НКВД и НКГБ проявляют трусость при проведении операций и дают 
возможность бандитам безнаказанно уходить. В ночь с 12 на 13 декабя 
1945 года бандиты одновременно напали на 4 села Гвоздецкого района, 
расположенных вокруг райцентра от 1,5 до 5 километров. Бандиты убили 
16 человек, в том числе 2-х коммунистов, и сожгли 16 крестьянских домов. 
Секретарь Гвоздецкого райкома КП(б)У т. Верниченко, начальник райотдела 
НКВД т. Червоный и начальник райотдела НКГБ т. Набабкин с группой 
бойцов в 10 человек прибыли на место происшествия в момент 
бандпроявления, однако в бой с бандой не вступили. Этот возмутительный 
факт безответственного отношения к своим обязанностям руководителей 
районных организаций обком КП(б)У обсудил только через 30 дней. 
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ЦК КП(б)У постановляет: 
1. За плохое руководство подготовкой к выборам в Верховный Совет 

СССР и неудовлетворительное выполнение решений ЦК КП(б)У по борьбе с 
украинско-немецкими националистами первому секретарю Станиславского 
обкома КП(б)У т. Слонь объявить выговор. 

Предупредить т. Слонь и бюро обкома КП(б)У, что если ими не будут 
приняты меры к быстрейшему и окончательному разгрому остатков банд 
украинско-немецких националистов и выкорчевыванию оуновского 
подполья, ЦК КП(б)У примет более строгие меры. 

2. За неудовлетворительную работу по организации борьбы с 
оуновским подпольем и националистическими бандами начальнику 
облуправления НКГБ т. Михайлову объявить выговор. 

3. За медлительность в деле организации борьбы с украинско-
немецкими националистами начальник облуправления НКВД т. Неизмайлов 
заслуживает строгого взыскания, но, учитывая, что т. Неизмайлов работает в 
Станиславской области непродолжительное время – ограничиться указанием. 

Предупредить т. т. Неизмайлова и Михайлова, что в случае, если они 
не устранят допущенных недостатков в деле организации борьбы по 
окончательному разгрому украинско-немецких националистов, к ним будут 
приняты более строгие меры наказания. 

4. ЦК КП(б)У обязывает Станиславский обком КП(б)У рассматривать 
на своем заседании все случаи провалов операций и виновных в этом 
привлекать к строгой ответственности. 

5. Предложить Станиславскому обкому КП(б)У обсудить настоящее 
постановление на заседании бюро обкома и наметить практические 
мероприятия, обеспечивающие в кратчайшие сроки полную ликвидацию 
бандитизма и решительное улучшение агитационно-массовой и 
организационной работы по подготовке к выборам в Верховный Совет 
СССР. 

О принятых мерах доложить ЦК КП(б)У 5 февраля 1946 года. 
6. Настоящее постановление разослать всем обкомам, горкомам и 

райкомам КП(б) западных областей УССР. 
“За”: ХРУЩЕВ (23/І.46 г), КОРОТЧЕНКО, ГРЕЧУХА, КОРНИЕЦ. 
тт. Корниец, Гречуха, Литвину, Вивдиченко, Зленко, Стеценко, 

Рясному, Савченко, Костенко, обкомам, горкомам, райкомам КП(б)У, 
начальникам обл. НКВД и НКГБ западных областей, контроль, тир. – 300. 
 
Оригінал. Машинопис. 
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 16. – Спр. 31. – Арк. 1-8. 
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№ 295 
Повідомлення УПА про бої в Станіславівській області 

 
Не раніше 23 січня 1946 р. 

 
13.12.46 р. сотня “Хорти” під командою Бея і одна чота сотні 

“Опришки” зробили засідку на 200 большевиків, що приїхали пограбувати 
с. Церківна, Болехівського р-ну. Зав’язався бій, при чому ворогові приїхала 
підмога зі Станиславова, Калуша, Стрия, Долини і Болехова. 

Окружені десятикратно сильнішими ворожими силами відділи УПА 
видержали бій кілька годин аж до вечора. Коли не стало амуніції, стрільці 
гранатами прорвалися з ворожого перстня та відійшли на нове місце. При 
перериві геройською смертю згинуло 14 стрільців і кілька ранено. Ранений в 
обидві руки командир відділу сот. Бей, що вже одержав 10 рану в рядах УПА. 
По стороні ворога вбитих 273, ранених вдвоє стільки. 

1.2.46 р. більші ворожі з’єднання переслідували відділ “Опришки” під 
командою Довбуша. У цілоденному відступі відділ влаштував засідку на горі 
Круглій. Поражений вогнем ворог у паніці відступив, залишивши поле бою в 
руках повстанців. Ворожі втрати 9 вбитих і кільканадцять ранених. Власних 
втрат не було. Здобуто зброю й амуніцію. 

2.3.46 р. на одну чоту того ж відділу наскочили большевики у потоці 
Кузьминець. Підвідділ ввесь день відступав горами, час-до-часу 
відбиваючись від ворога. Під вечір повстанці, зайнявши становища, вдарили 
вогнем по ворогові. Більшовики в паніці втекли, залишаючи на полі бою 
вбитих. Геройською смертю у бою згинув чот. Мрія. 

З боєвих дій куреня “ДЗВОНИ” під час зимового рейду 46 р. 
Дня 1.1.46 р. курінь кватирував в лісі коло с. Тур’я Велика 

(Долинський район). До села заїхало 40 большевиків вивозити населення. 
13 большевиків почали йти в напрямі ліса та натрапили на нашу заставу. 
Застава вдарила вогнем та ранила двох большевиків, а решта втекла. 

Дня 5.1.46 р. курінь квартирував у лісі коло с. Баличі Зарічні 
(Стрийський район). Около 10 большевиків їхали двома возами в ліс по 
дрова. Застава вдарила по них вогнем. Большевики втекли до села, 
залишаючи фіри і дві пари коней, що їх повстанці забрали. 

Дня 6.1.46 р. у с. Угольне (Стрийський район) ройовий Буйтур з 3-ма 
стрільцями взяв у полон 6 червоноармійців, що квартирували у цьому ж селі, 
рубали ліс. По розмові їх відпущено зі зброєю. 

Дня 15.1.46 р. курінь квартирував у с. Бубнище (Болехівський р-н). До 
села почали підходити большевики. Застава вдарила по них, вбивши відразу 
5-ох большевиків. На поміч заставі пішов підвідділ під ком. чот. бул. Їжака. 
Щоб курінь повечеряв, хор. Чорнота вислав цілий відділ з хор. Явором на 
застави. Ворог в силі 200 чол. наступав три рази. Та марні були ворожі 
зусилля. Сильний вогонь повстанців змусив його до відступу. Бій тривав 
півтори години. По вечері курінь без втрат опустив село. Ворог залишив на 
полі бою коло 200 вбитих. 
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19.1.46 р. курінь квартирував в селі Демня (Журавненський р-н). 
Большевики в силі 360 чоловік за слідом зайшли на заставу. Застава вдарила 
по першому большевицькому обезпеченні, убиваючи 5-ох большевиків. На 
наказ курінного застава відступила до другого відділу, що вже зайняв свого 
становища. Большевики почали бігти за заставою. Їх привитав вогнем цілий 
відділ, даючи цим змогу відступити у безпечне місце решті куреня. Бій 
тривав 30 хвилин. Геройською смертю впав ройовий, старший вістун 
Гайдамака. Ворог втратив около 15 вбитими. 

Дня 5.1.46 р. курінь квартирував у с. Сулятичі (Журавненський р-н). На 
нашу заставу в силі одного роя вилізли большевики в силі 50 чол. Застава 
вдарила сильним вогнем. На поміч заставі пішов підвідділ під ком. бул. Кира. 
Большевики відступили, втративши около 10 вбитими. Курінь без втрат 
відступив в напрямі с. Сильва. 

Дня 20.1.46 р. курінь квартирував в лісі між селами Болехів – Кадобна. 
Большевицький спецвідділ у силі 400 чол. Прийшов за слідом під табір. 
Курінь скоро заалярмований, зайняв становище та вдарив по большевиках 
сильним вогнем. Ворог вперто наступав. Курінь розчленувався і трьома 
шляхами подався в напрямі Чорного ліса. Втрата ворога 40 вбитими та багато 
ранених. По нашій стороні смертю героїв впали старший вістун Зимний та 
стрільці Дуб і Стріла. 

Дня 23.1.46 р. курінь “Дзвони” о 9-ій годині переходив зі села Завою в 
напрямку с. Хмелівки. Коло місцевости Гринівки натрапив на більший 
ворожий спецвідділ. Курінь боєвим порядком переходив зруб. Большевики 
відразу пішли в наступ. Наші відділи залягли і вдарили вогнем по 
наступаючих большевиках. Один відділ відступив в цілости. Останні два 
відділи, що були окружені, кинулися в рукопашний бій і по-геройськи 
прорвалися з окруження. Ворог втартив около 30 вбитими і 20 тяжко 
пораненими, з яких 5 в селі померло. По нашій стороні втрат ще не 
устійнено, бо в бою відбилося 10 повстанців. Повстанці держалися в цьому 
бою мужньо і на вигуки большевиків – “Бандера сдайся, тєбє нічего не 
будет” відповідали кулеметними чергами та окликами: “Бий сталінську 
голоту! Друзі! Вперед! За Україну!”. 

 
Оригінал. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. № 376. – Т. 25. – Арк. 244-244 зв. 
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№ 296 
Довідка видана керівництвом радянських каральних структур у 

Рожнятівському районі, про проведені спецоперації на території району 
 

Не раніше 23 січня 1946 р. 
 

СПРАВКА. 
О результатах борьбы с ОУН-овским подпольем и бандами УПА по 
Рожнятовскому району Станиславской области с 10.І.46 года по 23.І.46 года. 
1. Произведено операций – 35. 
2. Произведено операций – засад без приманок – 25. 
3. Произведено засад с приманками – 2. 
4.  В районе действует одна районная боевка “СБ” “Оршенко” в количестве 
10 человек, один районный провод “ОУН” в количестве 6 человек, 
2 подрайонных провода “ОУН” в количестве 9 человек, 12 станичных 
организаций ОУН в количестве 72 человека. 
5. Убито бандитов – 2 человека. 
6. Взято в плен бандитов – 20 человек. 
7. Явилось с повинной бандитов – 5 человек. 
8. Явилось с повинной нелегалов – 74 человека. 
9. Потерь со стороны войск НКВД, РККА и опер. состава совпарт. актива – 
НЕТ. 
 

НАЧАЛЬНИК РОЖНЯТОВСКОГО РО 
НКВД КАПИТАН                                                                                     ВЛАСОВ 
 

ВРИД НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ ББ 
РО НКВД ЛЕЙТЕНАНТ                                                                        КОЗУЛИН 
 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-31. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 2. 
 

№ 297 
План оперативних заходів радянських партійних органів і спецслужб із 

ліквідації підпілля ОУН та відділів УПА на території Калущини 
 

25 січня 1946 р. 
 

СОВ. СЕКРЕТНО 
ПЛАН 

ликвидации банд-боевок и оуновского подполья по 
Калушскому району 

По состоянию на 25/I-46 года. 
Агентурно-следственным путем установлено, что на территории 

Калушского района, из банд-боевок и оуновского подполья действуют: 
а) Надрайонный провод ОУН, численностью – 7 человек. 
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б) Районный провод ОУН, численностью – 5 человек. 
в) Районная банд-боевка “ОМЕЛЬКА”, численностью – 15 человек. 
г) 2 кущевых провода численностью – 9 человек. 
д) Банд-боевка “Зуба”, численностью – 15 человек. 
е) Бандитов-одиночек, нелегалов – 141 человек. 
По ликвидации оуновского подполья и банд-боевок на территории 

Калушского района провести следующие мероприятия. 
1. КАЛУШСКИЙ НАДРАЙОННЫЙ ПРОВОД ОУН: 

а) Состав надрайонного провода: 
1. Проводник надрайонного провода “ОУН” – “ВИВЧАР”.- 
2. Финансово-господарчий – референт надрайонного провода 

“Ярослав”. 
3. Руководитель “СБ” надрайонного провода “ДУБ”. 
4. Зам. господарчего референта, надрайонного провода “РОГАЧ”. 
5. Работник надрайонного провода “СТЕПАНИВНА”. 

б) Мероприятия по ликвидации надрайонного провода: 
1. Для установления мест укрытия работников надрайонного провода, 

выявления их связей, завербовать 2-х агентов. 
2. В целях задержания работников надрайонного провода “ОУН”, в 

январе месяце 1945 года силами 215 полка ВВ НКВД, провести чекистско-
войсковую операцию в селах: Кадобное, Голынь, Крапивник, где постоянно 
находится руководство надрайонного провода. 

Одновременно чекистско-войсковые операции использовать для 
приобретения массового осведомления в этих селах. 

3. Силами местных гарнизонов систематически устраивать засады на 
путях передвижения работников надрайонного провода “ОУН”, а именно: 
с. Голынь, Кропивники, с. Голынь – Тужилов. 

4. Учитывая малочисленность выставленных в селах гарнизонов 15 – 
20 человек, выделить из 215 полка ВВ НКВД войсковую группу 
численностью 15 челов. cпециально для ликвидации надрайонного провода 
“ОУН”. 

Ответственный за разработку ликвидации Калушского надрайонного 
провода, начальник Калушского РО НКГБ – майор ЛОБАЧ. 

II. КАЛУШСКИЙ РАЙОННЫЙ ПРОВОД “ОУН” 
а) Состав районного провода: 
1. Районный проводник “ЗЕЛЕНЫЙ”. 
2. Районный финансово-господарчий “ВОЛОДЫМЫР”. 
3. Районный пропагандист “ОСТАПЕНКО”, комендант районной 

боевки “ОМЕЛЬКО”. 
б) Мероприятия по разработке и ликвидации районного провода 

“ОУН”. 
1. Для разработки и установления мест укрытия районного провода 

“ОУН”, завербовать 1-2-х агентов. 
2. Агентурно установлено, что районный провод “ОУН” часто бывает 

в селах Тужилов, Довга-Калушская, силами местных гарнизонов провести в 
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этих селах чекистско-войсковые операции с задачей уничтожения или 
задержания руководства районного провода. 

3. Силами местных гарнизонов, систематически выставлять засады на 
путях передвижения работников районного провода “ОУН”, в частности на 
дорогах Довга – Тужилов, Пийло – Довга. 

Ответственный за разработку и ликвидацию районного провода 
“ОУН”, начальник Калушского РО НКГБ майор – ЛОБАЧ. 

III. РАЙОННАЯ БАНД-БОЕВКА: 
Агентурно-следственным путем установлено, что на территории 

Калушского района активно действует районная боевка, возглавляемая 
комендантом по кличке “ОМЕЛЬКО” – ЯЦУК Павлом Филимоновичем. 

Как установлено показаниями арестованных, численный состав боевки 
15 – 20 человек. 

Для ликвидации районной боевки необходимо: 
1. Для установления мест дислокации боевки личного состава 

завербовать 2-х агентов. 
2. Агентурно установлено, что банд-боевка “ОМЕЛЬКА” действует в 

селах: Кадубно, Тужилов, Крапивник, Голынь. 
Силами местных гарнизонов и 215 ВВ НКВД провести в этих селах 

чекистско-войсковые операции с задачей ликвидации банд-боевки. 
3. В селах: Голынь, Тужилов, Крапивник, Кадобна, организовать 

“приманки” с целью уничтожения боевки. 
4. На путях передвижения боевки, в частности на дорогах: Голынь – 

Кадобна, Голынь – Крапивник, Голынь – Тужилов, силами местных 
гарнизонов систематически выставлять засады. 

5. Для ликвидации банд-боевки “ОМЕЛЬКА” выделить из 215 полка 
ВВ НКВД войсковую группу численностью 15 – 20 человек и закрепить ее за 
указанной боевкой до полного ее уничтожения. 

Ответственный за ликвидацию районной боевки “ОМЕЛЬКО” 
Начальник Калушского РО НКВД капитан – ПОХЛЕБКИН. 

IV. БАНД-БОЕВКА “ЗУБА”. 
На территории Калушского, Перегинского районов действует банд-

боевка, возглавляемая по кличке “ЗУБ” – КОТЫК Степан Васильевич, 
житель села Завуй Перегинского района. 

Банд-боевка “ЗУБА” насчитывает в своем составе до 15 человек и 
действует преимущественно в селах: Мыслов, Репянка, Яворивка – 
Калушского района, Завуй, Грабивка – Перегинского района. 

Для ликвидации банд-боевки “ЗУБА” необходимо: 
1. В селах действий банд-боевки произвести вербовки агентурно-

осведомительной сети, с целью получения точных данных о передвижениях 
и местах нахождения боевки. 

Одновременно принять меры к засылке внутренней агентуры в боевку. 
2. Выделить из 215 полка ВВ НКВД войсковую группу, закрепить ее за 

банд-боевкой “ЗУБА” до полного ее уничтожения. 
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3. Силами местных гарнизонов и войсками 215 полка ВВ НКВД 
провести чекистско-войсковые операции в селах: Грабивка, Бережница, 
Мыслов, одновременно в этих селах силами местных гарнизонов 
систематически устраивать засады, на путях передвижения банд-боевки. 

Ответственным за ликвидацию банд-боевки “ЗУБА” Нач. Отд. ВВ РО 
НКВД лейтенант – ЗУБКОВ. 

V. КУЩЕВОЙ ПРОВОД нр. 2. 
а) Состав кущевого провода: 

1. Кущевой проводник “СМОЛЬСКИЙ” 
2. Господарчий кущевого провода “ГОРДИЕНКО”. 
3. Пропагандист кущевого провода “ОРЕСТ”. 
4. Работник “СБ” при кущевом проводе “КАРПАТСКИЙ”. 
5. Работник “СБ” при кущевом проводе “МЫКЫТА” 
6. Руководитель УЧХ кущевого провода “ВЕРА”. 

б). МЕРОПРИЯТИЯ: 
1. Для разработки и ликвидации кущевого провода завербовать 

2 человека агентов. 
2. Силами местных гарнизонов 215 полка ВВ НКВД провести 

чекистско-войсковые операции в селах: Сивка-Калушска, Тужилов, где чаще 
всего дислоцируется кущевой провод, с задачей ликвидировать кущевой 
провод. 

Ответственный за ликвидацию кущевого провода “ОУН”, ст. опер. 
уполномоченный РО НКГБ лейтенант ЦВИГУН. 

VI. КУЩЕВОЙ ПРОВОД “ОУН” нр. I. 
А) Состав кущевого провода: 

1. Кущевой проводник “ДОВБЕНКО”, он-же “ВАРЯГ”. 
2. Зам. кущевого проводника “ОРЛЕНКО”. 
3. Пропагандист кущевого провода “БОКС”. 
4. Господарчий кущевого провода “ЯРЕМА”. 

б). МЕРОПРИЯТИЯ: 
1. Для разработки и ликвидации кущевого провода завербовать 

агентуры – 3 человека, главным образом в селах: Бабин-Середний 
(Войниловского р-на), Бабин-Заречный и Мыслов, где больше всего 
находится кущевой провод. 

2. В селах Бабин-Середний, Бабин-Заречный и Мыслов, где больше 
всего скрывается руководство кущевого провода, до 7/II-46 года провести 
чекистско-войсковые операции с задачей ликвидации кущевого провода. 

3. На путях передвижения работников кущевого провода, силами 
местных гарнизонов систематически выставлять засады. В частности засады 
выставлять на дорогах: Бабин-Середний, Бабин-Заречный, Бабин-Заречный – 
Вистова, Вистова – Мыслов. 

Ответственный за ликвидацию кущевого провода “ОУН” нр. I опер. 
уполномоченный РО НКГБ мл. лейтенант – ПРИВИДЕНЦЕВ. 
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VII. ГРУППА “СБ” ПО ГОРОДУ КАЛУШ: 
Агентурно-следственным путем установлено, что в г. Калуше 

действует банд-группа “СБ”, которая совершила ряд террористических актов. 
Состав этой группы установлен следующий: 
1. ПРОКОПЕЦ Владимир 1920 год рождения, 
2. ЛЕЩИЙ Игнат _________ 30 лет, 
3. ФАЙФЕР Карл _________ 25 лет, 
4. ЛЕЩИЙ Евгений _______ 23 лет, 
5. РУБЧАК Владимир Янович – 27 лет. 
Данная группа “СБ” действует на окраине г. Калуш в районе хутора 

“Залесь”, улиц “Высочанка”, “Мотиевка” и Мещанска. 
Для ликвидации указанной группы необходимо: 
1. В районе деятельности группы “СБ” провести вербовки агентурно-

осведомительной сети, в том числе завербовать 1-2 агентов внутренников. 
2. В районе действий банд-группы, силами 215 полка ВВ НКВД и 

140 СД систематически устраивать засады. 
3. До 7/II-46 года провести 3 чекистско-войсковых операции на хуторе 

“Залесье”, где часто укрывается банд-группа с задачей ее ликвидации. 
Ответственный за ликвидацию банд-группы “СБ” ст. опер. 

уполномоченный РО НКГБ лейтенант – ГОЛИКОВ. 
Через агентуру, показания арестованных и свидетелей установлено 

наличие бандитов-одиночек, нелегалов и членов “ОУН”, проживающих на 
нелегальном положении в населенных пунктах: 

Для приманки бандитов-одиночек, нелегалов в разрезе каждого 
населенного пункта провести следующие мероприятия: 

I. ПО СЕЛУ СТУДИНКА: 
А). Наличие бандитов: 

1. МОЧАРСКИЙ Иван Иванович, 1922 года рождения, 
2. МИЛЕМУКА Иван Михайлович, 1922 года рождения, 
3. МИЛЕМУКА Николай Михайлович, 1927 года рождения. 
4. МИЛЕМУКА Михаил Михайлович, 1924 года рождения 
5. МИЛЕМУКА Василий Михайлович, 1927 года рождения 
6. ПЕТРИВ Дмитрий Дмитриевич, 1922 года рождения 

Б) Мероприятия по их ликвидации: 
1. Всех бандитов обставить агентурой, установить их места укрытий 
и принять меры к их ликвидации. 
2. Силами местного гарнизона систематически устраивать в селе 
засады с целью поимки или уничтожения бандитов. 
3. Оформить материалы на выселение семей перечисленных 
бандитов. 

Ответственный за ликвидацию бандитов по с. Студинка пом. опер. 
уполномоченный РО НКГБ – СОРОКА. 

II. ПО СЕЛУ ВИСТОВА: 
а) Наличие бандитов и нелегалов: 

1. КОЗАРОВСКИЙ Николай Михайлович, 1922 года рождения, 

 272



  

2. ХОМИЧ Иван Васильевич, 1916 года рождения. 
3. МЕЛЬНИК Алексей Николаевич, 1909 года –//– 
4. ЛУЦАН Петр Андреевич, 1921 года рождения 
5. ПЕТРИВ Даниил 1922 года рождения, 
6. ГРЫНЕВ Иван Васильевич, 1921 года рождения, 
7. ЗАЛЕЩУК Иван Васильевич, 1923 года –//– 
8. ИВАСИШИН Иван Степанович, 1921 года –//– 
9. МЕЗЕРАК Иван Степанович, 1921 года –//– 

б) МЕРОПРИЯТИЯ: 
Те-же, что и по селу Студинка. Ответственный за ликвидацию 

перечисленных бандитов опер. уполномоченный РО 215 полка ВВ НКВД 
мл. лейтенант – …ИЯЕВ26. 

III. ПО СЕЛУ МЫСЛОВ: 
а) Наличие бандитов: 

1. ВАСИЛЮК Василий Васильевич, 1925 года 
2. МЕЛЬНИК Николай Николаевич 
3. МЕЛЬНИК Иван Николаевич 
4. ГРЫЧУК Дмитрий 
5. ФЕДОРИВ Василий Алексеевич, 1922 года 
6. ВАСИЛЮК Иван Васильевич, 1923 года 
7. ЛУГОВОЙ Иван. 
8. МЕЛЬНИЧУК Михаил Федорович, 1924 года 

б) МЕРОПРИЯТИЯ: 
Те-же, что и по селу Студинка. 
Ответственный за ликвидацию перечисленных бандитов пом. опер. 
уполномоченный РО НКВД – СЕМИБРАТОВ. 
IV. ПО СЕЛУ РЕПЯНКА: 
а). Наличие бандитов и нелегалов: 

1. НОВИЦКИЙ Дмитрий Юрьевич, 1909 года 
2. МЕЛЬНИК Михаил Антонович, 
3. БОЙКО Дмитрий Васильевич, 
4. ТИМКИВ Василий Иванович, 
5. ИЛЬКО Михаил Васильевич, 
6. ИЛЬКО Дмитрий Васильевич, 
7. СУМА Николай Алексеевич, 
8. ЯКОВИШИН Антон Иванович, 
9. ДАНИВ Николай Васильевич, 
10. БЕДРИЙ Иван Федорович, 
11. ЛУЦКИЙ Иван Игнатьевич, 1920 года 
12. ФЕДОРИШИН Макей Алексеевич, 
13. ДАНИВ Иван Дмитриевич. 

б) МЕРОПРИЯТИЯ: 
Те-же, что и по селу Студинка. 

                                                 
26 Прізвище в документі написано нерозбірливо. 
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Ответственный за ликвидацию перечисленных бандитов – опер. 
уполномоченный РО НКВД лейтенант – АЛЕКСАНЯН. 
V. ПО СЕЛУ ХОТИН. 
а) Наличие бандитов и нелегалов. 

1. ШПИТАЛЬНЫЙ Василий Григорьевич, 1923 года. 
2. ВОРОБЕЦ Прокопий Данилович, 
3. СТРУК Яков Петрович, 1922 года, 
4. ЗОЛОТНЯК Петр Данилович, 1925 года, 
5. СТЕФАНИВ Михаил Филиппович, 1921 года 
6. ШПИТАЛЬНЫЙ Богдан Дмитриевич, 1921 года 
7. ШПИТАЛЬНЫЙ Стефан Алексеевич, 1923 года 
8. ШПЕНЮК Андрей Матвеевич, 1913 года. 
9. КИНДЮХ Степан Андреевич, 1912 года, 
10. ДЖИГОЛА Семен Николаевич, 1907 года, 
11. ДОВБЕНКО Сарахтей Николаевич, 30 лет. 

б) МЕРОПРИЯТИЯ: 
Те-же, что и по селу Студинка. 
Ответственный за ликвидацию зам. нач. РО НКВД капитан милиции – 

ЕФЛАНОВ. 
VI. ПО СЕЛУ СИВКА-КАЛУШСКАЯ: 
а) Наличие бандитов и нелегалов: 

1. СТАСЮК Филипп Вийтович, 1893 года, 
2. АЛЕКСИН Дмитрий Иванович, 1905 года, 
3. АЛЕКСИН Иван Дорохтиевич, 1924 года, 
4. ЯЦЫШИН Марко   1917 года, 
5. КОЦАН Игнат Юльянович  1910 года, 
6. ФЕДОРИВ Петр Иванович,  1918 года, 
7. КЛИМИШИН Филипп Никитович, 1925 года, 
8. КЛИМИШИН Кирилл Алексеевич, 1922 года, 
9. ХОМИН Василий Кириллович, 1903 года, 
10. МЕЛЬНИК Николай Ульянович, 1908 года, 
11. ГУТ Иван Михайлович, 1903 года, 
12. КЛИМИШИН Дмитрий Алексеевич, 1923 года, 
13. ФЕДОРИВ Василий Николаевич, 1923 года, 
14. ЛЫСАНИК Емельян Емельянович, 1923 года, 
15. ЯРЕМКИВ Василий 1923 года, 
16. ЯРЕМКИВ Николай 1921 года, 
17. ШУМИЛО Андрей 1928 года, 

б). МЕРОПРИЯТИЯ: 
Те-же, что и по с. Студинка, одновременно до 7/II-46 года провести 

одну чекистско-войсковую операцию. 
Ответственным за ликвидацию бандитов и нелегалов: опер. 

уполномоченный РО 215 полка ВВ НКВД, лейтенант – ШМИДТ. 
VII. ПО СЕЛУ КРАПИВНИК. 
а) Наличие бандитов и нелегалов: 
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1. ЛУЦЫК Василий Яковлевич, 1923 года, 
2. БРЕСЛАВСКИЙ Николай Андреевич, 1922 года, 
3. ШЕРЕМЕТА Василий Иванович, 1922 года, 
4. СТАСИВ Василий Юркович, 1924 года, 
5. СТАСИВ Николай Юркович, 1923 года, 
6. ДЮК Василий Иванович, 1911 года, 
7. ТИЛИЧАК Петр Васильевич, 1924 года, 
8. БАРНЫЧ Петр Васильевич, 1924 года, 
9. ТЫЛЫЧАК Михаил Васильевич, 1923 года, 
10. ПИЛЯНСКИЙ Василий Степанович, 1929 года, 
11. СОНДЕЙ Василий Григорьевич, 1923 года, 
12. БАБИЙ Николай Михайлович, 1929 года, 

б) МЕРОПРИЯТИЯ: 
Те-же, что и по с. Студинка. 
Ответственный за ликвидацию – опер. уполномоченный РО НКВД 

лейтенант милиции – ХОЛЯВКО. 
VIII. ПО СЕЛУ ГОЛЫНЬ: 
а) Наличие бандитов и нелегалов: 

1. БЛАВИЦКИЙ Стефан Иванович, 1913 года, 
2. КАВАЛОК Петр 28 лет, 
3. КОТОВУС Стефан Тимофеевич, 35 лет, 
4. КОТОУС Михаил Тимофеевич, 32 лет, 
5. ФЕДОРОВИЧ Эмиль Игнатьевич, 1918 года, 
6. ХОРУК Стефан Федорович, 35 лет, 
7. ЛЕСЮК Василий Дмитриевич, 28 лет, 
8. КОЧАК Федор, 1924 года, 
9. ШУЛЫК Петр Васильевич, 1925 года, 
10. ГОЛЫНСКИЙ Павел Юрьевич, 1924 года, 
11. ХРОМОЙ Иван Данилович, 1925 года, 
12. МАРЧУК Василий Лукьянович, 1915 года, 
13. МАЗУРИК Петр Федорович, 35 лет. 

б) МЕРОПРИЯТИЯ: 
Смотри по с. Студинка, дополнительно по селу Голынь провести 

чекистско-войсковую операцию, с целью задержания нелегалов и бандитов. 
Ответственный, ст. опер. уполномоченный РО НКГБ лейтенант – 

ЦВИГУН. 
IХ. ПО СЕЛУ ТУЖИЛОВ: 
а) Наличие бандитов, членов “ОУН” и нелегалов: 

1. СВАРИЧЕВСКИЙ Михаил Михайлович, 1929 года, 
2. МЕЛЬНИЧУК Михаил Васильевич, 30 лет, 
3. КАВАЩУК Василий Федорович, 33 лет, 
4. ХРИСТОНЬКО Дмитрий Петрович, 32 лет, 
5. КОНЫК Павел Иванович, 1921 года, 
6. ЧЕПИЛЬ Михаил Михайлович, 1922 года, 
7. ЛУЦИВ Михаил Васильевич, 1922 года, 
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8. ЮРЧИШИН Василий Петрович, 1912 года, 
9. ШТЫФУРАК Иван Алексеевич, 1922 года, 
10. КУЧЕРА Петр Дмитриевич, 1915 года, 
11. ЯЦИВ Иван Ильич, 1915 года, 
12. МАТКОВСКИЙ Владимир 
13. ХАРЦЕВИЧ Павел Степанович. 

б) МЕРОПРИЯТИЯ: 
Смотри с. Студинка. 
Ответственный за ликвидацию, опер. уполномоченный РО НКВД – 
лейтенант ЕРМАКОВ. – 
Х. ПО СЕЛУ ПОДГОРКИ: 
а) Наличие бандитов: 

1. МЕЛЬНИК Василий Семенович, 22 лет, 
2. ХУДЯК Иван 24 лет, 
3. ДЗУНДЗА Юзеф Андреевич, 28 лет, 
4. ТРЫНДЕЙ Михаил Порфирович, 23 лет, 
5. БУДЗАН Иван Семенович, 18 лет, 
6. ДЗУНДЗА Владимир Алексеевич, 1922 года, 
7. БОЙКО Богдан Николаевич, 18 лет, 
8. БОЙКО Владимир, 20 лет, 
9. БОЙКО Михаил, 30 лет, 
10. СТАНЮК Андрей. 

б) МЕРОПРИЯТИЯ: 
См. по с. СТУДИНКЕ. 
Ответственный за ликвидацию, ст. опер. уполномоченный РО НКВД, 

ст. лейтенант – БИРЮКОВ. 
ХI. ПО СЕЛУ ПИЙЛО: 

а) Наличие бандитов: 
1. СИМАНИШИН Иван Федорович, 1924 года, 
2. ФИЦАК Деониз Алексеевич, 1920 года, 
3. МИСЮРА Деониз Иванович, 1904 года. 

б) МЕРОПРИЯТИЯ: 
См. по селу Студинке. 
Ответственный за ликвидацию ст. пом. нач. РО 215 СП ВВ НКВД 

капитан – ФОМЕНКО. 
ХII. ПО СЕЛУ БЕРЕЖНИЦА: 

а) Наличие бандитов: 
1. БАЗЮК Стась Николаевич, 1925 года, 
2. БАЗЮК Михаил Николаевич, 1910 года, 
3. СУСЛИК Василий Антонович, 1920 года, 
4. БАЗЮК Дмитрий Федорович, 1926 года, 
5. ЯКИМОВИЧ Алексей 
6. ЛЕЩИНСКИЙ Павел Алексеевич, 
7. СУСЛИК Василий Яковлевич, 
8. МЕЛЬНИЧУК Владимир Степанович, 
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9. СУСЛИК Иван Данилович, 
10. СУСЛИК Иван Васильевич, 
11. МОЦЕНКО Михаил 
12. БАЗЮК Прокопий, 
13. СУСЛИК Стефан Гаврилович, 1908 года, 
14. МИЦАК Петр Григорьевич, 
15. МАНЕЛЮК Михаил Прокопьевич, 
16. МЕЛЬНИЧУК Василий Григорьевич, 
17. ПРОКОФЬЕВ Стефан, 
18. ТЕНИЦКИЙ Михаил 
19. СУСЛИК Михаил Иванович, 
20. СТАСЮК Иван Петрович, 1925 года, 
21. МЕЛЬНИЧУК Василий Иванович, 1923 года, 
22. ГРИНЧАК Петр Михайлович, 1922 года, 
23. ГАЛИЙ Василий, 
24. СТАСЮК Петр Гаврилович, 
25. ЛУЦАН Михаил, 
26. МОЦЕЙКО Василий Асафатович. 

б) МЕРОПРИЯТИЯ: 
Провести чекистско-войсковую операцию, силами выставленного гарнизона 
и группой войск 215 СП ВВ НКВД (см. намечено в плане) 

Ответственный по ликвидации бандитов опер. работник РО НКВД – 
ЛЕБЕДЕВ. 
 
СЕКРЕТАРЬ КАЛУШСКОГО РК КП(б)У                                    КИРИЛЕНКО 
 
НАЧ. КАЛУШСКОГО РО НКГБ СО 
МАЙОР                                                                                                       ЛОБАЧ 
 
НАЧ. КАЛУШСКОГО РО НКВД СО 
КАПИТАН                                                                                       ПОХЛЕБКИН 
 
“25” января 1946 г. 
нр. _______ 
г. Калуш. 
 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. Р-17-П. – Оп. 1. – Спр. 58. – Арк. 2-12 зв. 
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№ 298 
Політдонесення секретаря Косівського райкому Дерев’янка секретарю 
Станіславівського обкому Слоню про ситуацію в Косівському районі 

 

Не раніше 25 січня 1946 р. 
 

Сов. секретно. 
 

СЕКРЕТАРЮ СТАНИСЛАВСКОГО ОБКОМА КП(б)У  
тов. СЛОНЬ. 

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ. 
О ходе борьбы с бандитизмом по Косовскому району состоянием 

с 1/І-46 г. по 25/ I-46 года. 
На территории Косовского района имеются следующие 

бандформирования: СБ “Отважный” 14 чел., СБ “Херсон” 11 чел и кущ 
самообороны “Дон” 9 человек. Кроме того появляются банды с соседних 
районов (Жабьевского и Яблоновского). 

За указанный период проведено операций 21, облав 68, засад 73. 
В результате убито бандитов 6, взято в плен бандитов 17 чел., явилось 

с повинной 64 чел. в т. ч. бандитов 20 чел., остальные из запасных сотен и 
уклоняющихся от службы в РККА. 

Наши потери при операции 5 бойцов истребительного батальона, из 
них: 3 убито, а два сдались бандитам, но их бандиты повесили. Во время боя 
эти бойцы истребительного батальона убили 3 бандитов, этот случай 
произошел 13/I-46 года в отдаленном горном селе в 27 килом. от райцентра. 
Банда, переходящая из села Космач, по количеству и вооружению 
превосходила истребительный батальон. 

Бандпроявлений в этом месяце был один случай 11/I-46 года в селе 
Химчин из засады убиты райвоенком тов. Факиров, работник райвоенкомата 
ст. лейтенант тов. Акулов. 

Истребительных батальонов по селах района организовано 11, в них 
личного состава 160 чел., но вооружено 101 чел., больше вооружить нет 
возможности. 

Прошу Вашего содействия в обеспечении Косовского РК НКВД 
оружием. 

В селах воинских гарнизонов по избирательным участкам ………….. на 
прикрытии еще села: Прокурава, ст. Косов, Москаливка. 

Прошу Вашего содействия в том, чтобы еще прислали гарнизоны хотя 
бы в одно село Прокурава, так как это село горное и находится от райцентра 
в 19 километрах. 

 

СЕКРЕТАРЬ КОСОВСКОГО 
РК КП(б)У                                                                                           ДЕРЕВЯНКО 
 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-21. – Оп. 1. – Спр. 7. – Арк. 1. 
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№ 299 
Інформація командира 112 прикордонного загону майора Поварова 

більшовицькому керівництву Надвірнянського району про результати 
боротьби загону із боївками УПА на території Надвірнянщини 

 

25 січня 1946 р. 
 

ШТАБ 112 ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА ВОЙСК НКВД ЗАКАРПАТСКОГО 
ОКРУГА 

25 января 1946 г.                    № 1/0033                                                           СОВ. СЕКРЕТНО 
Экз. № 1 

 

СЕКРЕТАРЮ НАДВОРНЯНСКОГО РАЙКОМА ВКП (б) 
Станиславской области т. ВОРОНКОВУ 

 

Копия: НАЧАЛЬНИКУ НАДВОРНЯНСКОГО РО НКВД 
Ст. лейтенанту ЛУКЬЯНЕНКО 

 

Здесь 
СПРАВКА 

О боевой деятельности подразделений 112 ПО НКВД 30 по борьбе с 
бандитизмом на территории Надворнянского района Станиславской области 
за период с 1 по 25.І.46 г. 

1. По состоянию на 1 января на территории Надворнянского района 
Станиславской области действовали следующие бандформирования УПА и 
ОУН: 

а) Банда куреня “Довбуш”, численностью 150-160 человек. 
б) Надрайонный референт СБ “Нанашка”, он же “Сурмач” и “Арсен”, 

численностью 20 человек. 
в) Районный референт СБ “Вихорь”, численностью 10 человек. 
г) Районный провод ОУН “Мороз”, численностью 10 человек. 
д) Подрайонный проводник ОУН “Чупрына”, численностью 9 человек. 
е) Боевка “Серый” – 10-12 человек. 
ж) Боевка “Вовк” – 8-10 человек. 
2. За период проведения оперативно-войсковых мероприятий 

подразделениями отряда в январе месяце 1946 года полностью 
ликвидирован: надрайонный референт СБ “Нанашка”, районный референт 
СБ “Вихорь” и подрайонный провод ОУН – “Чупрына”. 
Подраз- 
деление 

Убито 
бандитов 

Пле- 
нено 

Пособ- 
ников 

Вин- 
товок 

Авто- 
матов 

Пуле- 
метов

Писто- 
летов 

Патро- 
нов 

Пишу- 
щих  
маши- 
нок 

2 ПК 34 5 6 6 4 2 3 2500 2 
 

ВРИО НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА 
МАЙОР                                                                                                    ПОВАРОВ 
 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-25. – Оп. 1. – Спр. 43 – Арк. 4. 
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№ 300 
Доповідна записка більшовицького керівництва Яблунівського району 
секретарю Станіславівського обкому Слоню про боротьбу із ОУН і УПА 

 
25 січня 1946 р. 

 
Сов. секретно 

СЕКРЕТАРЮ СТАНИСЛАВСКОГО ОБКОМА КП(б)У  
тов. Слонь. 

Докладная записка 
О выполнении решения ЦК КП(б)У от 30/Х-45 года и от 27/ХI-45г. и 
решения Обкома КП(б)У “По ликвидации остатков бандитизма и  

ОУН подполья по Яблоновскому району за период с 10-го января 1946 года 
по 25-е января 1946 года.” 

 
1. Войсковые гарнизоны подполковника товарища Карпова начали 

прибывать в села района с 10/І-46 года и закончили размещение войсковых 
гарнизонов 12/І-46 г. 

Первый период войсковые гарнизоны до 15/І-46 г., в виду 
недостаточной увязки в работе с органами НКВД и НКГБ достаточной 
активности не развернули, так как были не знакомы с местностью и не имели 
ориентировки в наступательной борьбе с бандитизмом, часть гарнизонов в 
селах района стояли в обороне (Уторопы, Баня-Березов, Ковалевка, Люча). 
После чего райком КП(б)У вмешался в работу войсковых гарнизонов, довели 
до сведения ОК КП(б)У, поставили в известность командира полка 
тов. Карпова, выехал вместе с нач. НКВД и нач. НКГБ и Секретарем РК 
КП(б)У на места в гарнизоны и лично проинструктировал начальников 
военных гарнизонов оперативный состав НКВД и НКГБ и уполномоченных 
РК КП(б)У о строгой согласованности в работе. После этого 19/І-46 г. 
районным комитетом КП(б)У проведено районное совещание нач. военных 
гарнизонов и уполномоченных РК КП(б)У с участием подполковника 
тов. Карпова, начальника штаба дивизии, а после проведения совещания 
было обязано нач. НКВД и НКГБ обеспечить войсковые гарнизоны через 
имеющийся оперсостав оперативными учетными данными о наличии в 
районе действия гарнизонов, банд УПА и ОУН подполья. Проведенные 
указанные мероприятия резко повысили активность военных гарнизонов по 
борьбе с бандитизмом. 

В результате проведено: 
а) войсково-чекистских операций – 41 
б) засад – 48 
в) в том числе приманок – 5 
1. Убито бандитов – 20 чел. 
2. арестовано бандитов УПА – 21 чел. 
3. арестовано ОУНовцев – 42 чел. 
4. задержано бандпособников – 38 чел. 
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5. Явилось с повинной бандитов – 10 чел. 
6. Явилось с повинной, уклоняющихся от службы в Красной Армии – 

78 чел.  
7. Изъято один склад с минометными минами. 
8. Изъят радиоприемник, пулемет, один автомат, один пистолет, 

4 гранаты, один обрез. 
Характерные чекистско-войсковые операции, так например: в селе 

Космач 13/І-46 оперативными данными было установлено, что в одном доме 
в бункере скрываются три бандита, при проверке данные подтвердились, 
бандиты из бункера изъяты, бандиты согласились показать другой бункер, 
завели войсковую группу в лес, бункер не показали и кинулись бежать, при 
беге были убиты. 

20/І-46 г. в селе Стопчатов оперативными данными было установлено 
место расположения одного бункера где скрывались 4 бандита, данные 
подтвердились, 3 бандита взяты живыми, один при вооруженном 
сопротивлении был убит.  

23/І-46 года в селе Нижний – Березов в лесу в сарае под сеном было 
установлено, что в бункере скрываются 4 бандита, предложено им сдаться, не 
сдались, после поджога сарая с сеном один из бандитов захвачен живым, а 
три человека убиты и уничтожен крупный склад боеприпасов. 

В селе Средний-Березов 22/І-46 г. по учетным данным НКВД 
численность ОУНовцев в количестве 50 чел., при проведенной операции 
арестовано 21 чел., операция продолжается. 

10/І-46 г. в селе Ковалевка на границе села Мишино было остановлено 
два красноармейца под охраной секретной засады, группа бандитов 
разыскывала оставленных красноармейцев, была обнаружена секретной 
засадой, в результате бандиты были убиты – два человека, взят пелемет, 
автомат, револьвер. 

17/І-46 г. в селе Борисовка организована через агентуру засада 
военным гарнизоном, но командир войсковой группы поднял 
преждевременную стрельбу и бандитам удалось убежать. 20/І-46 г. по 
агентурным данным в этом же селе Борисовка Стопчатовского сельсовета 
установлено бункер, где скрывались бандиты, при вскрытии бункера один из 
бандитов оказывал вооруженное сопротивление, в результате чего бандит 
был убит, и трех взяли живыми. 24/І-1946 г. по показаниям жены бывшего 
“Мороза” вскрыт в с. Спас Коломийского района бункер-госпиталь, в 
котором убито 4 бандита и 3 взято в плен. 

За этот период бандпроявлений в районе не было. 
 

Наличие банд в районе и ОУН подполья: 
1. Боевка “Лютого” – 6 чел. действует в селах Космач, Акрешоры, Текучая, 
Верхний-Березов, Средний-Березов. 

2. Боевка “Карпа” в количестве 8 чел. действует в селах: Стопчатов, 
Уторопах, Ковалевка и прилегающих других селах района. 
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3. ОУН подполье: в селе Космач районный провод ОУН, псевдо 
“Голуб” в этом же селе ОУН кущ псевдо “Солидный” – Проданюк, житель 
села Космач. 

4. В селе Стопчатов ОУН кущ, псевдо руководителя “Карп” – Попадюк 
Петро Васильевич житель села Стопчатов. 

5. В селе Космач окружной провод “Борис”, но место его нахождения 
не установлено. 
 
СЕКРЕТАРЬ РК КП(б)У                                                                    АНИСИМОВ 
 
НАЧ. РО НКВД                                                                                      ФИЛАТОВ 
 
НАЧ. РО НКГБ                                                                                       ДИДЕНКО 

отп. 4 экз. 
 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. 38-П. – Оп. 1. – Спр. 19. – Арк. 15-16 зв. 
 
 

№ 301 
Довідка про реакцію жителів Прикарпаття на проведення виборів до 

Верховної Ради СРСР 
 

25 січня 1946 р. 
 

Совершенно секретно 
Экз. № _______ 

 
СПРАВКА 

О бандитских проявлениях и реагировании населения, зафиксированных на 
территории Станиславской области, проводимых ОУНовскими бандитами 

против Выборов в Верховный Совет СССР. 
 

В связи с подготовкой к выборам в Верховный Совет СССР нами 
зафиксированы следующие отрицательные реагирования населения н 
бандитские проявления направленные на срыв проводимой кампании. 

Учитель села Ляцке-Шляхецке Тисменецкого района ФЕДОРЯК в 
беседе с нашим источником “СЕМЕНОВЫМ” рассказал, что 4 декабря 
1945 года к нему в квартиру вошли четыре бандита во главе с руководителем 
банды “ЖЕЛЕЗНЯК” ИБАНКЛЮК Степаном и увели его в лес, где 
допрашивали, обвиняя в том, что он часто посещает райцентр Тисменицу. 
Тамже его предупредили, что если он будет вести агитацию за выборы, то он 
будет уничтожен. 
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В разговоре с нашим осведомителем “КРАКОВСКИМ” 20 ноября 
1945 года житель села Побережье Жовтневского района – ЛЕЩИНИН 
Михаил Васильевич, 1907 года рождения, заявил: 

“Ко мне заходили бандиты и предупредили, что все кто будет 
голосовать за Московских депутатов, будут повешены, т. к. украинский 
народ должен голосовать только за тех депутатов, которых выставят 
партизаны УПА-УНРА”. 

Осведомитель “ОЛЕНЬ” сообщил, что 25 ноября 1945 года в здании 
школы села Чесники Рогатинского района, после окончания кустовой 
конференции учителей неизвестными бандитами учителя снова были 
вызваны в школу, где один из бандитов в своем выступлении заявил: 

“Я имею задание провести собрание с учителями во всех школах. 
Используя случай проведения конференции, я должен напомнить, что в 
подготовке к выборам учителя не должны активничать для Советов, т. к. Вы 
находитесь между наковальней и молотом”. 

Осведомитель “ЧЕРНЫЙ” 7 декабря 1945 года донес, что от жителя 
села Черниев Лисецкого района – ШУРБАЕВА Д. К. он узнал, что в их селе 
три неизвестных бандита собрали с крестьянами села собрание, на котором 
выступивший бандит заявил: 

“Советской власти здесь не будет, т. к. скоро против Советского 
Союза будут воевать Англия и Америка. Поэтому никто не должен 
поддерживать Советскую власть и никто не должен идти голосовать за их 
депутатов, а тех, кто будет участвовать в голосовании, мы будем вешать”. 

Директор школы села Липовцы-Горишние Большевецкого района 
КОВАЛЬСКИЙ Дмитрий Иванович (местный житель) в беседе с 
сотрудником НКГБ рассказал, что 6-го декабря 1945 года к нему в квартиру 
зашли два бандита, вооруженных автоматами, которые заявили, что им 
известно об участии учителей школы в составлении списков избирателей. 
При этом предупредили его, что те учителя, которые будут участвовать в 
подготовке к выборам, будут уничтожены. 

Осведомитель “БАРАНОВИЧ” 21/ХІІ-45 г. сообщил, что 19 декабря 
1945 года в с. Курилив Галичского района приехали два вооруженных 
бандита, которые разъезжали по селу и предупреждали граждан, что бы в 
день выборов никто не шел голосовать. Одновременно угрожали повешанием 
тех, кто пойдет голосовать. 

19 января 1946 года в селах Скоморохи Старые, Гербутов были 
расклеены к/р листовки, в которых было напечатано: 

“Кто пойдет на выборы, тот зарекомендует себя как изменник народа 
и будет нами наказан”. 

18 декабря 1945 года в селе Слободки Тисменецкого района было 
проведено предвыборное собрание, на котором с патриотической речью 
выступил местный житель ГУЛЕЙЧУК Афанасий Григорьевич, лет 55, 
украинец, бедняк. После его выступления в ночь на 18 декабря 1945 года 
неизвестными бандитами в квартиру ГУЛЕЙЧУК была брошена граната. В 
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результате взрыва гранаты ранены ГУЛЕЙЧУК и его жена, а сын их был 
убит. 

13 декабря 1945 года в с. Добровляны Калушского р-на в 20 час. три 
вооруженных бандита вошли в квартиру директора школы СКРУТ Элеоноры 
Григорьевны и убили ее за активное участие в подготовке к выборам в 
Верховный Совет СССР. 

Агент “СОКОЛ” сообщил, что в с. Глубоком Богородчанского района 
16 декабря 1945 года районный референт СБ – “ПЛАСТУН” собрал в 
сельском клубе свыше 30 человек жителей этого села и объявил: 

“Никто из жителей не должен ходить на занятия по изучению 
Конституции СССР и положения о выборах, а в день выборов Вы все должны 
уйти в лес и таким путем уклониться от голосования. Те, кто пойдут 
голосовать, будут нами уничтожены”. 

В личной беседе с нашим агентом “СОКОЛ” референт СБ 
“ПЛАСТУН” сказал: 

“Сверху еще нет никаких указаний в отношении выборов. Но мы в 
каждом селе повесим по одному, двух человек членов избирательной 
комиссии, но проведение выборов не допустим”. 

Осведомитель “ГРОЗА” в донесении от 22/І-46 г. сообщил: 
“20 января 1946 года в с. Среднее Болеховского района прибыла 

боевка СБ в количестве 12 человек. Собрав жителей села, бандиты объявили, 
чтобы ни один житель села Среднее не шел голосовать. Не бойтесь 
Советов, − говорили они, − за это в Сибирь не вывезут. В день выборов мы 
разгромим все избирательные участки”. 

В ночь с 21 на 22 января 1946 года в селе Дубовицы Войниловского 
района бандиты разгромили избирательный участок, сорвали лозунги и 
портреты, а также уничтожили списки избирателей. 

Из Болеховского РО НКГБ сообщили, что председатель сельсовета 
села Росточки и председатель участковой комиссии этого же села 
ИЛЬНИЦКИЙ Владимир Васильевич отказались от выполнения своих 
обязанностей, связанных с подготовкой к выборам в Верховный Совет СССР, 
и заявили: 

“Если мы будем принимать участие в подготовке и проведении 
выборов, то после ухода войск Красной Армии из нашего села бандиты нас 
уничтожат”. 

Жители села Тисов Болеховского района, ссылаясь на эпидемию тифа 
в этом селе, пытаются уклониться от участия от голосований, объявляя себя 
больными тифом. Однако специальная созданная врачебная комиссия 
установила, что ряд жителей делают это сознательно с целью уклонения от 
участия в выборах. 

В селе Чолганы Болеховского района насчитывается 860 дворов. В 
результате проверки установлено, что в списках избирателей записалось 
только 116 мужчин и 360 женщин, а остальные избиратели уклоняются от 
участия в выборах. 
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При негласном контроле корреспонденции нами зафиксированы 
следующие факты реагирования населения по выборам в Верховный Совет 
СССР: 

Житель села Колодиевка Галичского района ФРИК в письме к своему 
мужу ДОЦКО Михаилу, проживающему в гор. Караганда пишет: 

“Дорогой муж, у нас здесь беда. Должны голосовать за депутатов 
10 февраля и не знаем, что будет. Но чтобы не идти…” 

Жительница села Сварычев Рожнятовского района ВИЗНИЧЕНКО в 
письме своей подруге ЛЕЩЕНКО пишет: 

“Наша жизнь скучная, военных нет, а бандиты застали у нас двух и 
так припугнули, что те еле ноги унесли… Приближаются выборы, одни 
заставляют агитировать народ за выборы, а другие угрожают, что бы мы о 
выборах никому ни слова не говорили, если мы хотим остаться живыми. 
Наши мысли раздвоились. Жизнь наша очень опасна, может все случится и 
все это из-за выборов, потому что заставляют агитировать”. 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКГБ ПО  
СТАНИСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ – ПОЛКОВНИК 
 

“25” января 1946 г.                                                                             МИХАЙЛОВ 
Гор. Станислав 
 

Исп. Жабин 
Отп. 3 экз. 
 

Оригінал. Машинопис. 
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 3819. – Арк. 26-28. 

 

№ 302 
Інформація політуправління Прикарпатського військового округу про 
розміщення гарнізонів військ у населених пунктах Станіславівської, 
Тернопільської та Чернівецької областей, хід і результати боротьби з 

формуваннями УПА і підпіллям ОУН 
 

27 січня 1946 р. 
№ 9241                                                                                Сов[ершенно] секретно 

Секретарю Центрального Комитета КП(б)У 
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 
О ходе выполнения мероприятий по ликвидации банд украинских 

националистов. 
С 10 января с. г. в исполнение директивы ГШКА командованием 

округа в селах Станиславской, Тернопольской и Черновицкой областей от 
соединений и частей выставлены воинские гарнизоны. Основные задачи 
размещенных гарнизонов: ликвидация банд украинских националистов, 
ограждение от их нападений местного населения, партийного и советского 
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актива и обеспечение порядка в сельских местностях в период подготовки и 
проведения выборов в Верховный Совет СССР. 

В селах размещено 8944 воинских гарнизона. Из них в Станиславской 
области – 342 гарнизона, в Тернопольской – 464 и в Черновицкой – 88. 
Каждый гарнизон имеет среднюю численность – 20 бойцов и офицеров. На 
вооружении гарнизонов – станковые и ручные пулеметы, автоматы, винтовки 
и гранаты. Со штабами соединений и между собой гарнизоны связаны 
телефонными линиями, а наиболее отдаленные имеют радиосвязь. 

Кроме этих постоянных гарнизонов по округу создано 70 подвижных 
отрядов численностью от 20 до 100 человек. Эти отряды сформированы для 
оперативной борьбы с бандами и находятся в распоряжении штабов полков-
бригад-дивизий-корпусов. На вооружении подвижных отрядов имеются 
бронетранспортеры, бронемашины, 82-мм минометы, автоматы, винтовки и 
гранаты. 

Комплектование гарнизонов и политическая работа в них. 
Отбор личного состава в гарнизоны производился персонально. С 

каждым бойцом беседовали либо командиры батальонов-полков, начальники 
штабов, либо политработники. 

В каждом гарнизоне обеспечена партийная и комсомольская 
прослойка. Например, в дивизии, где начальником политотдела полковник 
Гуцало, среди выделенных в гарнизоны 2580 военнослужащих имеется 
358 коммунистов (13 % от числа выделенных) и 302 комсомольца (11 %). В 
341 артиллерийской бригаде, в 18 гарнизонах из 400 военнослужащих – 
156 коммунистов (39 %) и 125 комсомольцев (31 %). В стрелковой дивизии, 
где начальником политотдела полковник Желнин, в 84 гарнизонах имеется 
277 коммунистов и 318 комсомольцев. В зенитной артиллерийской дивизии, 
где начальником политотдела полковник Макаров, в каждом гарнизоне 
имеется от 5 до 9 коммунистов и от 9 до 15 комсомольцев. 

В абсолютном большинстве гарнизонов назначены заместители 
начальников гарнизонов по политчасти – они же парторги, а также 
назначены и комсорги. Например, в частях дивизии, где начальником 
политотдела полковник Желнин, в 84 гарнизонах имеется 69 освобожденных 
политработников. В армии, где и. о. начальника политотдела полковник 
Сухарев, в гарнизоны было направлено 604 политработника. Из них 230 
были командированы Политуправлением округа, 57 – из резерва 
политсостава и 317 – из политработников соединений и частей армии. 
Политуправлением округа в распоряжение политотделов армий для 
временного укомплектования кадров политработников гарнизонов 
направлено 350 офицеров политсостава.  

В созданных гарнизонах выделены агитаторы и редакторы боевых 
листовок, назначены руководители политзанятий. С ними проведены 
инструктажи. Гарнизоны обеспечены газетами. 

Офицеры, выехавшие в гарнизоны, были проинструктированы. 
Инструктивные совещания проводили лично командующие и члены Военных 
Советов округа и армий, руководящий состав Политуправления округа. 
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В соответствии с директивой Военного Совета и Политуправления 
округа от 5 января с. г. (см[отрите] наше политдонесение от 7 января с. г. 
№ 0079207) в частях были проведены партийные и комсомольские собрания 
по вопросу: “Задачи партийных и комсомольских организаций по 
выполнению приказа Военного Совета округа”. Состоялись инструктивные 
совещания политработников, направлявшихся в гарнизоны. Проведены 
красноармейские собрания и бойцам разъяснены задачи гарнизона. 

В связи с большой разбросанностью гарнизона политорганы 
своевременно провели подготовительную политическую работу с 
выделенным активом. В частях армии, где и. о. начальника политотдела 
полковник Сухарев, по каждому гарнизону утверждены руководители 
политических занятий с оформлением их приказами по частям. 
С руководителями политзанятий проведены семинары по темам: 

1. “Товарищ Сталин – творец Конституции СССР”. 
2. “Сталинская Конституция – Конституция побед советского народа”. 
3. “Красная Армия – защитница интересов трудящихся Советского 

Союза”. 
Руководителям политзанятий вручили имевшуюся в нашем 

распоряжении политическую литературу, среди которой – “Краткий курс 
истории ВКП(б)”, “Доклад товарища Сталина о проекте Конституции”, “Речь 
товарища Сталина от 11 декабря 1937 года” и “Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР”. В каждый гарнизон выдана походная библиотечка. 

В гарнизонах, по прибытии их в села округа, наряду с выполнением 
задач по борьбе с бандами проводится боевая и политическая учеба. 
Проводятся политзанятия и политинформации. В часы массовой работы в 
гарнизонах армии, где и. о. начальника политотдела полковник Сухарев, 
проведены беседы: 

1. “Украинско-немецкие националисты и коварные методы их 
действий”. 

2. “Выше революционную бдительность”. 
3. “Военная присяга – священный закон воина”. 
4. “Наши кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР”. 
4. “О взаимоотношениях с местным населением”. 
В середине января проведен ряд проверок состояния гарнизонов. 

Например, в стрелковом корпусе, где начальником политотдела полковник 
Козлов, в гарнизонах проверку производили работники политотдела корпуса 
в 6 районах Станиславской области. Проверка проводилась по следующему 
кругу вопросов: 

1. Численный состав гарнизонов, вооружение и запас боеприпасов. 
Наличие резервов в соответствии с планом. Размещение гарнизонов. 
Дисциплина и бдительность. 

2. Боевая деятельность гарнизонов по борьбе с бандитами. 
3. Материальная обеспеченность гарнизонов. 
4. Состояние боевой и политической подготовки. Политзанятия и 

политинформации. Обеспеченность литературой и газетами. 
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5. Связь с местными партийными и советскими органами. 
Во время проверки было выявлено, что караульная служба в ряде 

гарнизонов была поставлена неудовлетворительно, не были продуманы 
вопросы круговой обороны. До последнего времени в селах ряда районов не 
велось местными органами необходимой подготовительной работы. Многие 
жители не знали о предстоящих выборах, не были даже созданы 
избирательные участки. Только с приходом воинских гарнизонов во многих 
селах началась работа по разъяснению жителям “Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР” и создание избирательных участков. Установлена 
связь с местными партийными и советскими органами и развертывается 
работа среди населения по подготовке к выборам. 

Бойцы и офицеры в сельских гарнизонах в отношении населения ведут 
себя дисциплинированно. Однако в некоторых гарнизонах армии, где 
и. о. начальника политотдела полковник Сухарев, вскрыты 3 случая 
мародерства и грабежа. Красноармейцы Павлюк и Шладаридзе из состава 
гарнизона в селе Пороги от 623 ГАП дивизии, где начальником политотдела 
полковник Аршинский, ограбили гр-ку Гутник. Во время грабежа они 
выдавали себя за бандитов, а Павлюк допускал антисоветские высказывания. 
Красноармейцы Суворов и Федоров из 16 танкового полка этой же дивизии в 
гарнизоне села Хомяковка 16 января ограбили гр-на Матученкова. Вещи 
возвращены их владельцу. Старшина Жемчугов и рядовой Зинченко в селе 
Обельница из гарнизона 591 АП зен[итной] арт[елерийской] дивизии, где 
начальником политотдела полковник Макаров, 16 января напились пьяными 
и ограбили одну квартиру. 

Виновники этих случаев грабежей арестованы и привлечены к 
судебной ответственности. С личным составом гарнизонов проведены 
беседы и разъяснена ответственность военнослужащих за факты 
преступлений и бесчинств в отношении населения. 

Организация предвыборной работы в ряде сел в связи с прибытием 
воинских гарнизонов. 

В большинстве сел, особенно Станиславской и Тернопольской 
областей, где активно действовали оуновские банды, работа по подготовке к 
выборам в Верховный Совет СССР среди местного населения либо совсем не 
проводилась, либо она была организована крайне слабо. 

С прибытием в эти села воинских гарнизонов и их активными 
действиями по ликвидации банд на селе усилилась массовая политическая 
работа в предвыборной кампании. Партийный и советский актив получил 
возможность проводить эту работу, не боясь террора бандитов. Многие 
партийные и советские работники заявляют, что с прибытием воинских 
гарнизонов в селах в предвыборной кампании стало работать значительно 
легче. 

Кроме того, силами воинских гарнизонов, в первую очередь – 
политработниками и командирами, на селе проводится большая 
организационная и агитационно-пропагандистская работа. Во всех селах 
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партийно-политическим аппаратом, офицерами и коммунистами воинских 
гарнизонов оказывается помощь местным органам власти в оформлении и 
оборудовании избирательных участков, в налаживании работы участковых 
комиссий и организации разъяснения местному населению “Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР”. 

Как характерный пример, можно привести данные о работе, 
проводимой в селах политработниками и активом воинских гарнизонов и 
частей стрелковой дивизии, где начальником политотдела полковник 
Желнин. В г. Тлумач агитатор дивизии капитан Ямпольский для 250 жителей 
сделал доклад на тему “Наши кандидаты в депутаты Верховного Совета 
СССР”. Для районного совещания учителей капитан Ямпольский прочитал 
доклад “Советская демократия – демократия высшего типа”. Агитатор майор 
Кролик для учителей района прочитал лекцию о международном положении. 
На лекции присутствовало 90 учителей. В селе Озеряны начальник гарнизона 
ст[арший] лейтенант Потапов с 40 избирателями села провел совещание по 
вопросу о подготовке к выборам в Верховный Совет СССР. В селе Олешив 
начальник гарнизона ст[арший] лейтенант Берегов провел общее собрание 
жителей села. На собрании присутствовало 200 человек и был избран 
сельсовет. В селе Глыбоке капитан Поторочин со 120 жителями провел 
беседу о правах и обязанностях граждан СССР. В селе Палашце27 командир 
батальона майор Захаров провел общее собрание жителей села. На собрании 
присутствовало 350 чел., был избран председатель сельсовета. Майор 
Захаров на этом же собрании сделал доклад о предстоящих выборах в 
Верховный Совет СССР. 

Следует отметить, что в некоторых сельских местностях в первые дни 
прибытия воинских гарнизонов имелись случаи недоговоренности 
командования гарнизонов с местными районными руководителями. 
Например, секретарь Богородчанского РК КП(б)У Ващенко 13 января на 
заседании райкома, ссылаясь на якобы, полученные на областном совещании 
секретарей РК партии указания, потребовал от начальников воинских 
гарнизонов представлять ему пятидневные планы работы гарнизонов и 
сказал при этом: “Надо войскам заявить населению прямо, что они пришли 
сюда для выполнения одной задачи – истребления банд, а другие вопросы, в 
том числе и выборы в Верховный Совет СССР, их не касаются. Это будем 
проводить мы”. 

Присутствовавший на этом заседании бюро РК КП(б)У зам[еститель] 
командира по политчасти 207 СП майор Яковлев выступил и разъяснил 
задачи воинских гарнизонов и порядок их подчиненности. После этого бюро 
РК КП(б)У наметило единый план действий. На этом же заседании майор 
Яковлев обратил внимание бюро РК на неправильную практику, когда 
уполномоченные НКВД, работавшие в одних селах, без какой-либо 
надобности переводились в другие села и всю свою работу начинали заново. 
Поэтому уполномоченные НКВД, располагая необходимыми агентурными 

                                                 
27 Так у документі – насправді с. Палагичі. 
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данными, не могли оказывать существенную помощь гарнизонам в их борьбе 
с бандами. Это предложение майора Яковлева также было принято бюро РК 
КП(б)У и уполномоченные НКВД возвращены в те села, которые ими 
хорошо изучены и освоены. 

Нападения бандитов на гарнизоны и на отдельных военнослужащих. 
Воинские гарнизоны в первые же дни их прибытия в села, особенно 

Станиславской и Тернопольской областей, подверглись нападению банд. 
В армии, где и. о. начальника политотдела полковник Сухарев, 

дислоцирующейся в этих областях, только за 3 первые дня – с 10 по 
13 января произошло 15 нападений банд на гарнизоны, отдельных 
военнослужащих, партийный и советский актив. С 10 по 17 января бандиты 
совершили 22 нападения на воинские гарнизоны этой армии, при этом убили 
9 и ранили 13 военнослужащих. 

В селе Гринивка – западнее г. Станислав – 10 января банда напала на 
гарнизон. В перестрелке был убит уполномоченный НКГБ и ранены 2 бойца. 
В селе Ганковце Тлустенского района28 банда напала 11 января на гарнизон. 
Был ранен 1 красноармеец. В селе Зеленце Скала-Подольского района 
11 января банда численностью до 30 человек пыталась врасплох напасть на 
гарнизон, но наткнулась на патруль. В стычке был убит старший патруля 
лейтенант Понартов. В селе Олеша Тлустенского района 12 января банда 
напала на село. В бою были ранены начальник гарнизона капитан 
Кожевников и 2 бойца. В селе Езежаны – 10 км севернее г. Борщов – патруль 
столкнулся с бандой. В стычке были ранены 2 бойца. 

В селе Дубы – 20 км юго-западнее г. Калуш – 13 января банда напала 
на гарнизон. В бою был ранен начальник гарнизона мл[адший] лейтенант 
Фазимитдинов. В селе Княжедвор-Долишний – 8 км западнее г. Коломыя – 
13 января банда напала на истребительный батальон войск НКВД. Был убит 
1 боец. В ночь на 15 января в селе Грушка на гарнизон напала банда сотни 
“Богуна”. При нападении был убит 1 офицер и 1 боец и ранены 4 бойца. 

Бандиты стремятся нарушать телефонную связь между сельскими 
воинскими гарнизонами. Бандиты 12 января сняли телефонную линию, 
связывавшую оперативную группу 2520 ЗАП в селе Пасечна в районе 
г. Надворная с гарнизонами этого полка в двух других селах. На линии 
Березив-Вышний Яблуновского района бандиты в 30 местах повредили 
телефонную линию, вырезав 600 метров кабеля. В селе Колодзиив 
Галичского района бандиты 13 января вырезали 150 метров телефонного 
кабеля. В районе села Свентин-Острив этого же района бандиты вырезали 
300 метров телефонного кабеля. В селе Настяшино – 4 км севернее 
Бурштын – бандиты убили телефониста ст[аршего] сержанта Ильичева, 
прокладывавшего телефонную линию к другому селу. 

Зарегистрирован ряд новых нападений на одиночных бойцов, 
офицеров, советский и партийный актив. В селе Химчин – 18 км южнее 
г. Коломыя – 10 января бандиты убили Косовского райвоенкома капитана 

                                                 
28 Тут і далі по тексту в цьому абзаці йде мова про населені пункти Тернопільської області. 
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Захарова и начальника 3-й части этого РВК Акулова. Бандиты ограбили 
убитых офицеров, унеся их оружие, документы и одежду. 

Тактику и методы действий банд характеризуют следующие 
документы, найденные у одного бандита, убитого в селе Слободка. 

Одна записка: “Всеми силами сорвать выборы 10 февраля 1946 года, 
для чего создать истребков, которым вменить в обязанность всех, кто будет 
идти на выборы – стрелять, а где будет возможность – вешать. 

В этот день, как никогда, показать свою силу, мощь и активность. На 
всех перекрестках дорог и удобных местах организовывать засады и не дать 
советским босякам движения”. 

Другая записка: “Обошел все дома Слободки по 3-4 раза и 
предупредил, чтобы они не ходили на выборы. Население отвечает – лучше в 
Сибирь пойдем, но на выборы не пойдем”. 
Операции по ликвидации банд. Действия гарнизонов и подвижных отрядов 

войск округа 
В первые же дни прибытия в села многие гарнизоны оказались в 

сложных и трудных условиях. Офицерам и бойцам приходится изучать 
политическое лицо местного населения, выявлять пособников и агентуру 
бандитов, и в то же время выявлять положительно настроенных жителей, 
которых можно было бы привлечь к работе по выявлению, вылавливанию и 
ликвидации банд и отдельных бандитов. Кроме того, нужно учитывать, что 
гарнизонам приходится изучать окружающую местность, которую детально 
знают бандиты и пользуются всевозможными лазейками, проходами, 
укрытиями и т. д. Таким образом, нашим гарнизонам приходится проводить 
сложную и кропотливую работу, приобретать специфические навыки 
оперативной борьбы с бандитами. Для многих офицеров и бойцов, особенно 
старослужащих, привыкших действовать на войне в открытом бою, борьба с 
бандитами явилась совершенно новым делом, требующим инициативности, 
смелости, большой быстроты и главное – бдительности. 

Если первые дни гарнизоны, осваиваясь в новых условиях, не смогли 
дать сразу большого эффекта и даже несли некоторые потери, то в 
последующие дни уже достигли разительных результатов по выявлению и 
поимке отдельных бандитов и ликвидации банд. В этом отношении 
показательны такие цифры действий гарнизонов и подвижных отрядов по 
округу: 

 С 10 по 
15 января 

Всего с 10 по 
21 января 

Захвачено бандитов 156 591 
убито [бандитов] 14 99 
явилось бандитов с повинной - 6 
захвачено пособников бандитов - 116 
Захвачено оружия и имущества:   
пулеметов РП и СТ 2 РП 9 РП / 3 СТ 
винтовок 25 76 
автоматов 5 23 
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обрезов 9 10 
карабинов 1 1 
пистолетов 10 52 
патронов 440 6110 
гранат 30 73 
радиостанций - 1 
мин ПТ - 30 
радиоприемников - 2 
шинелей 6 6 
мануфактуры 1700 м 1700 м 
зерна - 1 тонна 

Гарнизоны и подвижные отряды во время операций по борьбе с 
бандитами несут некоторые потери. За время с 10 по 21 января бандитами 
убито 3 офицера и 4 рядовых, ранено 9 офицеров и 13 рядовых. Захвачены 
бандитами и уведены 2 рядовых. За период с 20 по 22 января с. г. 
гарнизонами и подвижными отрядами армии, где и. о. начальника 
политотдела полковник Сухарев, убиты 34 бандита, захвачены 145 бандитов, 
задержаны 50 пособников бандитов и задержано для фильтрации 132 
сомнительных. Гарнизонами и подвижными отрядами с 10 по 20 января 
проведено 108 операций по борьбе с бандитами. Из этих операций до 45 % 
проведены в Станиславской области, 40 % – в Тернопольской и 15 % – в 
Черновицкой областях. 

Об эффективности размещения воинских гарнизонов в селах и 
действий их и подвижных отрядов говорят данные об уничтожении или 
захвате крупных главарей банд. Убиты бандиты – руководители банд и 
“боевок” с такими громкими кличками: 

“Моряк”      – в селе Лобач Тлустенского района 
“Хмара”       – в селе Голиграды Залещицкого района 
“Ворон”       – в селе Будка-Гурны Тернопольской области 
“Резун” 
“Карпо” 
“Змей”         – станичный 
“Василь” – сын пред[седателя] сельсовета села Гринювка29 

Тлумачского района 
Среди захваченных главарей – крупный бандит “Железняк”. 
Гарнизон села Подпечары под командой начальника капитана 

Чертенкова, производя прочесывание села, вступил в бой с бандой. В бою 
были убиты 3 бандита. Среди них бандит Стадин Михаил Дмитриевич – 
районный руководитель по кличке “Юра”. По документам, найденным у 
него, установлено, что он в свое время убил заместителя начальника 
политотдела 38 армии полковника Голубева. У Стадина были найдены 
партийный билет на имя Ирины Дмитриевны Титарчук, кандидатская 
карточка на имя Сурика Оганесян, 12 комсомольских билетов, более 

                                                 
29 Можливо с. Гринівці. 
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100 красноармейских книжек, орден Отечественной войны 2-й степени, 
2 ордена Славы 3-й степени, медаль “За отвагу”, 2 медали “За боевые 
заслуги” и медаль “За победу над Германией”. 

Гарнизоны находят и разрушают так называемые “бункера” и 
“схроны”, где прячутся бандиты, хранят оружие, продовольствие и т. д. 
Например, в селе Цыганы Скала-Подольского района гарнизон 
5 Гв[ардейского] мин[ометного] полка нашел 3 схрона, в которых были 
обнаружены 2 винтовки, 1 радиостанция, 1 радиоприемник, медикаменты и 
свыше 1000 экз. бандитской литературы и листовок. В селе Буракувка 
Тлустенского района гарнизон обнаружил 2 схрона, в которых нашли 
2 ручных пулемета, 3 автомата, 14 винтовок, 18 гранат, 400 патронов, 
6 шинелей и другое вооружение и имущество. 

В операциях по ликвидации банд отличаются артиллеристы –
истребители и зенитчики. Они действуют решительно и смело. Объясняется 
это тем, что среди артиллеристов много кадровых бойцов и младших 
командиров, сильных в волевом отношении людей, не теряющихся в любой 
обстановке. Артиллеристами из гарнизонов зенитной арт[иллерийской] 
дивизии, где начальником политотдела полковник Макаров, например, 
только за 18 января захвачено 70 бандитов и 34 их пособника. Гарнизонами 
истребительной противотанковой артбригады, где начальником политотдела 
подполковник Соколов, только за 1 день – 19 января – были задержаны 
11 бандитов и 10 их пособников, захвачены 1 ручной пулемет, винтовки, 
радиоприемник и бандитская литература. 

Офицеры и бойцы стали быстрее ориентироваться в ночных условиях, 
когда бандиты действуют активнее. В селе Скоморохи-Нови в ночь на 
19 января в гарнизон сообщили, что группа бандитов в селе срывает 
предвыборные плакаты. Немедленно по тревоге гарнизон устроил облаву и 
захватил 5 бандитов. Командование и политорганы направили в гарнизоны 
группы штабных офицеров и руководящих политработников для проведения 
очередной проверки деятельности гарнизонов и проводимой в них 
политической работы. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 3 бандитских брошюры, 1 журнал-дневник 
политработы, разные листовки и бюллетени. Литература захвачена в селе 
Журавленка Букачевского района Станиславской области и представляет 
собой пропагандистскую литературу т[ак] н[азываемого] “политвыховника” 
(политического воспитателя) оуновской банды. 

 

(Для ГлавПУРККА) 
Начальник Политического управления 
Прикарпатского военного округа 
генерал-майор                                                                               Л. Брежнев 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 59-67. 
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№ 303 
Протокол закритих партійних зборів Жовтневого району, на яких 
обговорювалося рішення бюро ЦК КП(б)У “Про хід підготовки до 

виборів у Верховну Раду СРСР та боротьбу з бандитизмом” 
 

28 січня 1946 р. 
 

ПРОТОКОЛ № 6 
Закритого загального партійного зібрання Жовтневої райпарторганізації 
Станіславської області від 28 січня 1946 року. 

 
ПРИСУТНІ: Членів ВКП(б)                                   – 29 чоловік, 
                      Кандидатів в члени ВКП(б)              – 5 чоловік, 
ЗАПРОШЕНІ: Комуністи військових частин       – 15 чол. 

ЧЛЕНИ ПРЕЗИДІЇ: т.т. КОВТОНЮК, ДУДКО, ГОНЧАРЕНКО, ПАРНЮК, 
генерал-майор тов. ГРЕДИНАРЕНКО. 
 

ЧЕРГА ДНЯ 
“Про обговорення рішення Політбюро ЦК КП(б)У від 22/І-46 р. та рішення 
бюро ЦК КП(б)У від 25/І-46 року “Про хід підготовки до виборів у Верховну 
Раду СРСР та боротьбу з бандитизмом”. 

(Доп. тов. КОВТОНЮК) 
1. Про обговорення рішення Політбюро ЦК КП(б)У від 22/І-46р. та 

рішення бюро ОК КП(б)У ВІД 25/І-46 РОКУ “Про хід підготовки до виборів 
у Верховну Раду СРСР та боротьбу з бандитизмом”. 

(КОВТОНЮК) 
ВИСЛОВИЛИСЬ: 

1. Тов. ДЕРЮГІН: – Практична робота по підготовці до виборів у 
Верховну Раду СРСР по селу Озерці фактично розпочалась 24 січня 
1946 року, коли прибула туди військова частина. По селу Нові-Кінчаки при 
перевірці списків виборців добавилося 150 чоловік, які не були внесені до 
списків раніше. 

Деякі комуністи, які закріплені уповноваженими і членами участкових 
виборчих комісій, мало бувають у своїх селах на участках, наприклад – 
т.т. БУЙНОВ, ДУБІНКО і їх комісії ще не працюють 

2. Тов. КЛИМЕНКО: – По виборчій дільниці № 85, де я працюю як 
член комісії, ще кабіни не установлені. Масово-політична робота по селу по 
роз’ясненню Положення про вибори до Верховної Ради СРСР і Конституції 
СРСР – провадиться. Проведено 20 бесід по хатах. Декілька разів 
провадилися засади з метою виловлювання бандитів, але вони пройшли 
безрезультатно. 

3. Тов ЛОБКО: – В рішеннях ЦК КП(б)У і ОК КП(б)У дійсно вірно 
відмічено недоліки по підготовці до виборів у Верховну Раду СРСР. Я був 
направлений в села ТУМИР і КРЕМИДІВ і протягом 10-ти денного 
перебування в цих селах виявилось, що населення тероризовано бандитами. 
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За моє перебування в КРЕМІДОВІ я особливо звернув увагу на політично-
масову роботу. Я обійшов усі будинки селян, перший раз вони грубо 
поводилися з нами, боялися. Зараз картина змінилась – вони стали інакше 
поводитись. Виборча дільниця оформлена, але кабін ще немає. 

Виборча діяльність села ТУМИР оформлена погано. Щодо роботи 
уповноважених НКВС і НКДБ, то останні працюють недостатньо і не мають 
точних даних для проведення операцій по виявленню бандитів. 

4. Тов. ДОРОШЕНКО: – В рішеннях ЦК КП(б)У і ОК КП(б)У ясно 
оприділено нашу роботу проведену, і недостатки в роботі та зауваження, 
якими ми повинні виправити свої помилки. 

Вказівки тов. ХРУЩОВА і рішення ЦК КП(б)У і ОК КП(б)У 
обов’язкові для кожного комуніста. Треба поставити масово-політичну 
роботу серед населення на довжну висоту і одночасно провадити нещадну 
боротьбу з бандитизмом. Але якщо так працювати, як працює 
тов. КЛИМЕНКО, то наслідки будуть плачевні. Комуністи повинні бути 
одночасно чекістами, вміти пізнавати ворога, а також провадити в життя 
Радянські закони. 

Нам ще дуже багато треба зробити по боротьбі з бандитизмом, ми ще 
дуже мало питали за роботу відповідальних осіб, працюючих на селах не 
робітників НКВС і НКВД, як вони допомагають в боротьбі з бандами. 

Мало приділено уваги організації винищувальних батальйонів по 
селах, організовані загони дали велику допомогу в боротьбі з бандитизмом. 
Треба звернути велику увагу вихованню бійців винищувальних батальйонів в 
питаннях масово-політичної роботи. 

.      .      . 
7. Тов. ЛЕВАДА: – В рішеннях ЦК КП(б)У та ОК КП(б)У правильно 

відмічено недоліки в роботі по підготовці до виборів у Верховну Раду СРСР 
та проведення боротьби з рештками банд українсько-німецьких 
націоналістів. Я дуже мало зробив по селу МЕЖИГИРЦІ тільки тому, що був 
один і не міг туди ходити, а прикриття не було. 

8. Тов. ПАРНЮК: – Дільничні виборчі комісії в районі працюють 
незадовільно. Комуністи т.т. ДУБРОВ і ВАДУС безвідповідально ставляться 
до роботи. До цього часу не оформили навіть дільницю. 

Знищення банд “УПА” і “ОУН” має дуже велике значення в нашій 
роботі серед населення. Чим скоріше проведемо їх викорчування, тим 
успішніші проведемо вибори до Верховної Ради СРСР. 

.     .     . 
11. Тов. ГОНЧАРЕНКО: – Виборча дільниця села Медуха, де 

уповноважений РК КП(б)У кандидат в члени ВКП(б) тов. НЕДІЛЬКО, 
найкраща в районі, добре художньо оформлена, регулярно працюють 
агітатори з населенням по роз’ясненню Положення про вибори і 
Конституцію СРСР. 

Члени виборчої комісії працюють также добре. Дуже погано працює 
уповноважений РК КП(б)У, заступник голови виборчої комісії по селу 
Тустань, член ВКП(б) тов. КЛИМЕНКО. Поводить себе погано і населення 
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цим незадоволене. Надіслані уповноважені ОК КП(б)У проявляють 
послабленість в роботі. Авторитет військових гарнізонів помітний і 
відношення населення до бійців хороше. 

12. Тов. ЛІННІКОВ: – По прибуттю в село БИШИВ, ми провели збори 
по висуванню кандидатур кандидатів в депутати тов. ЯЦІВА і тов. ГОГОЛЬ. 
На зборах було присутніх 107 чоловік. При обговоренні кандидатур, 
населення висказувало невдоволеність по відношенню тов. ГОГОЛЬ, 
говорячи: “Якщо ми її оберемо депутатом, то вона, як бувша голова 
колгоспу, буде стояти за утворення колгоспів і у нас, а ми колгоспів не 
хочемо”. 

.     .     . 
ПОСТАНОВА: 

Заслухавши доповідь про рішення Політбюро ЦК КП(б)У “Про хід 
підготовки до виборів у Верховну Раду СРСР по Станіславській області” від 
22/І – 1946 року та рішення “Про хід підготовки до виборів у Верховну Раду 
СРСР”, загальні районові партійні збори відмічають: цілком вірно дана 
оцінка і внесено рішення політбюро ЦК КП(б)У про недоліки в підготовці до 
виборів у Верховну Раду СРСР по Станіславській області. Також цілком 
правильне рішення бюро ЦК КП(б)У від 26/І – 46 року про хід підготовки до 
виборів у Верховну Раду СРСР по районах Станіславської області. 

Загальні райпартзбори відмічають, що в районі по підготовці до 
виборів у Верховну Раду і боротьбі з бандитизмом за січень місяць проведена 
робота. Але відмічені недоліки в підготовці до виборів рішення Політбюро 
ЦК КП(б)У цілком і повністю відносяться до Жовтневої райпарторганізації. 

Рішення ЦК КП(б)У по ліквідації бандгрупіровок українсько-
німецьких націоналістів і ОУНівського підпілля райком партії, НКВС і 
НКДБ, їх начальниками не виконано. Боротьба з бандитизмом продовжується 
вестися на низькому рівні, що дає змогу бандитам продовжувати вести 
підривну роботу щодо підготовки до виборів у Верховну Раду СРСР. 

Уповноважені РК КП(б)У зовсім слабо включилися у боротьбу з 
бандитизмом і ОУНівським підпіллям, зовсім недостатньо розгорнули 
масово-політичну і організаційну роботу до підготовки до виборів у 
Верховну Раду СРСР, в наслідок чого підготовка до виборів у районі 
знаходиться у незадовільному стані. По виборчих дільницях: ТУСТАНЬ, 
КРЕМИДІВ, СТАРІ-КІНЧАКИ, МЕЖИГИРЦІ, СИЛЕЦЬ, ВОДНИКИ, ЛАНИ, 
ОЗЕРЦІ – масово-політична робота поставлена слабо, агітаторів на всі 
десятидворки не підібрано, з агітаторами семінарів систематично не 
проводиться. Виборчі дільниці повністю не оформлені, наочної агітації на 
виборчих дільницях недостатньо. 

В селах: ТУСТАНЬ, КРЕМИДІВ, ЛАНИ до цього часу не підібрано 
керуючого складу сільрад. В цих селах зовсім слабо ведеться боротьба з 
бандитизмом і ОУНівським підпіллям, наслідком чого в цих селах повна 
можливість для підривної роботи бандитам. 

.     .     . 
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Робітники НКВС і НКДБ боротьбу з бандитизмом провадять зовсім 
погано, обліку ОУНівського підпілля не мають, агентурне освідомлення 
крайнє незадовільне, наслідком чого погано проходить зняття ОУНівського 
підпілля. 

Начальники РО НКВС т. ДОРОШЕНКО, НКВД т. ЧЕРВІН зовсім 
погано займаються визовом населення, визвано всього біля 500 чоловік, 
рішення ЦК по цьому питанню не виконується. 

Групи винищувальних батальйонів утворено лише у 7-ми сільрадах. 
Нач. РО міліції тов. РЕШЕТІЛОВ питанням утворення і укріплення 
винищувальних груп не займається, тов. ДОРОШЕНКО не пред’являє вимог 
до т. РЕШЕТІЛОВА по утворенню винищувальних батальйонів в селах. 
Уповноважені РК КП(б)У також стоять осторонь від творення груп 
винищувальних батальйонів в селах і слабо приймають участь у боротьбі з 
бандитами. 

Райком комсомола тов. КОНОВСЬКА і уповноважені РК КП(б)У 
зовсім слабо займаються роботою серед молоді і утворенням 
комсомольських організацій на селах, наслідком чого за січень місяць 
прийнято у комсомол лише 7 чоловік і то не із сіл. 

Тов. КОНОВСЬКА, як секретар РК ЛКСМУ роботою комсомольських 
організацій не керує, ростом комсомольських організацій не займається. 

РАЙПАРТЗБОРИ ПОСТАНОВЛЯЮТЬ: 
1. Рішення Політбюро ЦК КП(б)У від 22/І – 46 року та рішення бюро 

ОК КП(б)У від 26/І – 46 року “Про підготовку до виборів у Верховну Раду 
СРСР” прийняти до неухильного керівництва і виконання. 

2. Доручити РК КП(б)У негайно обговорити питання за бездіяльність 
уповноваженого райкому партії по с. ТУСТАНЬ тов. КЛИМЕНКО про його 
партійність та тов. БУЙНОВА за його самовільний виїзд з участку. 

3. Указати товаришам ДОМБРОВСЬКОМУ, ЛЕВАДІ, ДУБРОВУ, 
ВАДІС-КРАСИЦЬКІЙ на їх недостатню роботу на виборчих дільницях і 
попередити їх, що в разі вони не виправлять указані недоліки і не забезпечать 
вимоги щодо підготовки і проведення виборів, їх буде притягнуто до суворої 
партійної відповідальності. 

4. Доручити тов. ПАРНЮКУ обговорити на райраді депутатів 
трудящих про роботу уповноважених: ХЛОП, ГУСАК, ВЛАСЕНКО на їх 
дільницях. 

5. Поставити питання перед Обкомом КП(б)У, Обл. Військоматом і 
Політвідділом про можливість дальшого перебування на роботі Воєнкома 
тов. ЗАГРУЗІНА, який роботу Військомата запустив, особливо облік 
військовозобов’язаних. Тов. ЗАГРУЗІН проявляє негідну практику в своїй 
роботі: сам не приймає ніякої участі в боротьбі з бандитизмом і не допускає 
до участі в боротьбі з бандитизмом своїх робітників, як він, так і всі 
робітники військомату в села не виїзжають. 

.     .     . 
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8. Райпартзбори вимагають від усіх уповноважених РК КП(б)У 
включитися в активну участь в боротьбу з бандитизмом і ОУНівським 
підпіллям та їх ліквідацію до 5 лютого 1946 року. 

9. Райпартзбори вважають вірними намічені міроприємства по 
остаточній ліквідації банд і ОУНівського підпілля. Одночасно вимагають від 
начальників НКВС і НКДБ тов. ДОРОШЕНКО і тов. ЧЕРВІНА, секретарів 
парторганізацій НКВС і НКВД і всіх комуністів виконання затверджених 
міроприємств по боротьбі з бандитизмом. 

10. Райпартзбори зобов’язують РК КП(б)У в найближчі дні заслухати 
питання на райкомі про роботу парторганізації НКДБ по боротьбі з 
бандитизмом, як комуністів, допустили в своїй роботі бездіяльність, 
притягнувши їх до суворої партійної відповідальності. Поставити питання 
перед ОК КП(б)У та ОблУправлінням НКВД про укріплення робітниками РО 
НКДБ їх роботи, начальнику НКДБ тов. ЧЕРВІНУ намітити конкретні 
міроприємства щодо покращення і пожвавлення роботи РО НКДБ в боротьбі 
з бандитизмом і ОУНівським підпіллям. 

11. Зобов’язати начальників НКВС тов. ДОРОШЕНКО, НКДБ 
тов. ЧЕРВІНА забезпечити проведення масового визова населення до 10/ІІ – 
46. 

12. Зобов’язати нач. РО НКВС тов. ДОРОШЕНКО, нач. міліції 
тов. РЕШЕТІЛОВА і всіх уповноважених РК КП(б)У до 5/ІІ – 46 року 
організувати і закріпити групи винищувальних батальйонів по селах. 
Планово і систематично провадити серед бійців винищувальних батальйонів 
політично-масову роботу. 

.     .     . 
17. Райпартзбори вимагають від усіх уповноважених РК КП(б)У, всіх 

комуністів, РК ЛКСМУ, комсомольців, робітників НКВС і НКДБ 
забезпечити повністю виконання рішення ЦК КП(б)У і ОК КП(б)У “Про 
підготовку і проведення виборів у Верховну Раду СРСР”, 100 % явки 
виборців і голосування за висунутих кандидатів блоку комуністів і 
безпартійних та ліквідації озброєних бандитів і ОУНівського підпілля. 
 
СЕКРЕТАР 
ЖОВТНЕВОГО РК КП(б)У                                                                    Ковтонюк 
 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. Р-15-П. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 2-15. 
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№ 304 
Постанова оргбюро “Про результати розслідування заяви голови 
Калуського райпотребсоюзу т. І. К. Васильєва про безвідповідальне 
ставлення органів НКВС до боротьби проти українсько-німецьких 

націоналістів” 
 

28 січня 1946 р. 
 

№ 64/7-оп. 
 

Проверкой на месте установлено, что заявление председателя 
Калушского райпотребсоюза т. Васильєва о наличии фактов 
безответственного отношения органов и войск НКВД к ликвидации остатков 
банд украинско-немецких националистов в Калушском и Станиславском 
(сельском) районах Станиславской области – подтвердилось. 

До настоящего времени в Калушском районе насчитывается 6 и в 
Станиславском 4 банды украинско-немецких националистов. В ряде сел 
продолжают действовать подпольные националистические организации. В 
последнем квартале 1945 года в Калушском районе имели место 13 случаев 
бандпроявлений и в Станиславском – 9 случаев. В большинстве случаев эти 
бандпроявления не были до конца раскрыты, а бандиты не наказаны. 

Перед выборами в Верховный Совет СССР бандиты активизировали 
свою деятельность. В отдельных селах этих районов (Павеличи, Голынь, 
Добровляны, Бережница, Колодиевка) украинско-немецкие националисты 
путем запугивания населения, нападения на избирательные участки и 
террора против советских активистов пытаются помешать подготовке и 
проведению выборов в Верховный Совет СССР. 

В постановлении ЦК КП(б)У от 30 октября 1945 года “О ходе 
выполнения постановления ЦК КП(б)У от 24 июля 1945 года “О ликвидации 
остатков банд украинско-немецких националистов в западных областях 
УССР” были намечены основные мероприятия по усилению борьбы с 
остатками банд украинско-немецких националистов. Однако это 
постановление Станиславский и Калушский райкомы КП(б)У не выполнили. 
Больше того, вместо усиления в период подготовки к выборам в Верховный 
Совет СССР борьбы против банд националистов, райкомы в последнее время 
переложили эту работу на райорганы НКВД и НКГБ, не поняли, что успех 
выборов в Верховный Совет СССР в этих районах в значительной мере будет 
зависеть от успешности борьбы по окончательному разгрому националистов. 
Работу райотделов НКВД и НКГБ райкомы контролируют совершенно 
недостаточно. 

Начальники РО НКВД и РО НКГБ Калушского района тт. Похлебкин и 
Лобач, Станиславского района тт. Куцый и Литвиненко проявили 
бездеятельность в деле выполнения постановления ЦК КП(б)У. 
Истребительные отряды и группы самоохраны в большинстве сел не 
созданы. В Станиславском районе числится 14 истребительных батальонов, 
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из них только 3 вооружены, в Калушском из 10 числящихся отрядов 
вооружены 3. Однако и эти данные не соответствуют действительности. При 
проверке оказалось, что участники группы самоохраны села Голынь сдали 
свое оружие в прибывший гарнизон войск, а сами разошлись по домам. 
Политико-воспитательной работы среди участников групп самоохраны 
райкомы КП(б)У не проводят. 

Указание ЦК КП(б)У о проведении до 1 января 1946 года переписи 
населения с целью учета отсутствующих членов семей не выполнено. В 
Станиславском районе из 23 населенных пунктов переписью охвачено 9 и в 
Калушском районе из 18 населенных пунктов – 7. Требования ЦК КП(б)У о 
создании широкой агентурно-осведомительной сети, тщательном подборе 
агентов и улучшении техники связи с ними, обязательном обеспечении 
агентурой органов НКВД-НКГБ пораженных сел выполняется 
неудовлетворительно. Количественно агентурно-осведомительная сеть не 
выросла, работа с имеющейся агентурой желает много лучшего. В 
Станиславском районе в течение года от половины осведомителей не 
получено никаких данных, встреч с ними не проводилось. В селах Софиевка, 
Угринив-Долишний, Гутыська агентура совершенно отсутствует. 

Райкомы КП(б)У и райотделы НКВД и НКГБ Станиславского и 
Калушского районов безответственно отнеслись к выполнению 
дополнительных мер борьбы против банд украинско-немецких 
националистов, рекомендованных постановлением ЦК КП(б)У 27 ноября 
1945 года. 

Массовый вызов населения, особенно из сел, наиболее пораженных 
бандитизмом, для беседы с оперативными работниками НКВД и НКГБ 
проводится крайне неудовлетворительно. В Калушском районе было вызвано 
менее 400 человек, в Станиславском 300 чел. Из 15 сел этих районов, 
отдаленных от райцентров, вызов населения вовсе не проводился. 

Требование ЦК КП(б)У об очистке от враждебных элементов 
населенных пунктов, прилегающих к городам, железным и шоссейным 
дорогам, не выполнено. Шосссейная дорога Станислав – Калуш для 
движения не обезопасена. В районе сел Майдан, Павеличи, Боднаров имеют 
место систематические нападения бандитов на автотранспорт воинских 
частей, хозяйственных и торговых организаций. 

Рекомендованный ЦК КП(б)У метод “приманок” и организации при 
этом засад с целью уничтожения бандитов используется плохо. Всего было 
проведено 9 “приманок”, но они не дали никаких результатов, так как 
проводились без надлежащей подготовки, необдуманно и без достоверных 
агентурных данных. 

ЦК КП(б)У постановляет: 
Обязать Станиславский обком КП(б)У (тов. Слонь) обсудить на бюро 

обкома КП(б)У состояние работы по ликвидации остатков банд украинско-
немецких националистов в Калушском и Станиславском районах и привлечь 
к партийной ответственности виновников невыполнения постановлений ЦК 
КП(б)У от 30 октября и 27 ноября 1945 года. 
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Наметить и оказать этим районам такую практическую помощь, 
которая бы обеспечила в кратчайшие сроки ликвидацию остатков банд 
украинско-немецких националистов. 

О выполнении настоящего постановления представить отчет ЦК 
КП(б)У не позднее 15 февраля с. г. 

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. – 
Київ-Торонто, 2001. – С. 204-206. 

 
 

№ 305 
Інформація прокуратури України заступникові голови Раднаркому 
УРСР Л. Корнійцю про незадовільний стан дотримання радянської 
законності у західних областях України та заходи щодо усунення 

існуючих порушень 
 

7 лютого 1946 р. 
 
№ 06.469 

Сов[ершенно] секретно 
Заместителю председателя Совета 

народных комиссаров Украинской ССР 
тов. КОРНИЕЦ Л. Р. 

 

О надзорной работе органов прокуратуры в западных областях УССР по 
борьбе с нарушениями советской законности 

Организационные мероприятия 
 

Выполняя постановление ЦК КП(б)У от 21/III-1945 г. “О фактах 
грубых нарушений советской законности в западных областях УССР” и 
последующие решения ЦК КП(б)У и СНК УССР по вопросу об оказании 
помощи западным областям, Прокуратура УССР установила особое 
наблюдение за работой соответствующих областных прокуратур, давая им 
систематические указания об укреплении советской законности. Отдельные 
прокуроры областей вызывались в Прокуратуру УССР для докладов о 
состоянии законности в их областях, их отчеты заслушивались на 
оперативных совещаниях при Прокуроре УССР и по материалам 
оперативных совещаний им давались необходимые руководящие указания. 
Кроме того, прокуроры западных областей по нашему требованию, 
информировали нас о состоянии соц[иалистической] законности и о фактах 
нарушения ее, а мы в свою очередь информировали об этом директивные 
органы УССР и Прокуратуру Союза ССР и одновременно по каждому 
отдельному случаю принимали меры к устранению нарушений и 
привлечению виновных к уголовной, дисциплинарной или партийной 
ответственности. 
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Прокуроры западных областей, выявляя нарушения советской 
законности, своевременно приносили по этому поводу представления в 
обкомы КП(б)У и облисполкомы для принятия мер к прекращению 
нарушений по партийной и советской линии. Прокуроры Львовской, 
Ровенской, Станиславской, Измаильской, Черновицкой областей в целях 
устранения массовых нарушений социалистической законности созывали 
неоднократные оперативные совещания представителей НКВД, НКГБ, 
военного командования и военных прокуратур для обсуждения совместных 
практических мероприятий по борьбе с нарушениями законов. 

Для проверки работы прокуратур западных областей, оказания им 
практической помощи и инструктирования в 1945 года выезжала бригада 
Прокуратуры УССР в составе 15 человек и, кроме того, в некоторые 
западные области были командированы с этой же целью работники 
республиканской Прокуратуры. 

Для координирования действий всех следственных органов 
Прокуратурой УССР и областными прокурорами западных областей была 
установлена тесная, повседневная связь с прокуратурами войск НКВД, 
Военной прокуратурой Львовского военного округа и гарнизонов и Военной 
прокуратурой железных дорог. 

Перечисленные мероприятия дали возможность значительно укрепить 
советскую законность в западных областях, и многие массовые нарушения 
законов, имевшие место в первой половине года, были ликвидированы к 
концу 1945 года. 

Основное внимание органов прокуратуры в западных областях было 
сосредоточено на борьбе с остатками немецко-националистических банд, с 
извращениями советских законов и злоупотреблениями, допускавшимися 
отдельными лицами при выполнении мероприятий по борьбе с бандитизмом. 

Работники прокуратуры принимали и принимают непосредственное 
участие в вооруженной борьбе с бандами, включаясь в оперативные группы и 
истребительные отряды. 

Против нарушителей советской законности органы прокуратуры ведут 
неуклонную борьбу, привлекая виновных к уголовной и дисциплинарной 
ответственности. О количестве лиц, привлеченных к ответственности за 
нарушения советских законов и о конкретных фактах этих нарушений будет 
сказано далее, в соответствующих разделах этого доклада. 

Тем не менее, необходимо признать, что состояние советской 
законности в западных областях УССР еще крайне неудовлетворительно. 

Борьба с остатками бандеровских националистических банд ведется 
весьма недостаточно и очень часто неправильными методами, до настоящего 
времени имеют место грубейшие извращения в этой борьбе со стороны 
работников НКВД, истребительных отрядов, военнослужащих и отдельных 
руководящих работников районов, факты провокационных действий, 
злоупотреблений, грабежа населения, незаконных арестов, поджогов и 
уничтожения имущества ни в чем невиновных граждан, самосудов и 
расстрелов. 
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С этими вопиющими безобразиями прокуратура ведет решительную 
неуклонную борьбу, одновременно информируя о них директивные органы. 

 
Количество вскрытых нарушений и возбужденных уголовных и 

дисциплинарных дел 
По неполным данным, органами прокуратуры западных областей 

вскрыто за 1945 год 1109 нарушений законов (по областям Измаильской, 
Черновицкой, Ровенской и Волынской за год, а по Станиславской и 
Дрогобычской – за два последних месяца года). 

В том числе: 
убийств                                                                                – 77 
поджог[ов] и уничтож[ения] имущ[ества]                       – 75 
незакон[ных] изъятий имущест[ва]                                   – 378 
нанесения побоев                                                                – 213 
незаконных арестов                                                             – 46 
прочих нарушений                                                               – 261 
В эти цифры не входят около 1500 арестов, произведенных милицией 

Львовской области без санкции прокуратуры, из которых свыше 60 % 
арестов оказалось неосновательных, вследствие чего арестованные были 
освобождены прокурорами районов. 

Нарушителями советской законности оказались следующие категории 
лиц: 

работники райпарторганизаций                                        – 89 чел. 
[работники] районных адм[инистраций] органов           – 133 
[работники] сельских организаций                                  – 109 
[работники] НКВД, НКГБ, милиции                                – 237 
[работники] истребительных отрядов                              – 197 
[работники] суда и прокуратуры                                       – 18 
военнослужащие                                                                 – 262 
прочие лица                                                                         – 42 
Органами прокуратуры по пяти областям возбуждено 259 уголовных 

дел и передано в прокуратуры НКВД и военные, а также в Особую 
инспекцию, – 347 дел. 

По материалам прокуратуры привлечено к партийной ответственности 
162 чел. и к дисциплинарной ответственности – 233 чел. 

По рассмотренным судами 259 уголовным делам, возбужденным 
органами прокуратуры, осуждено 344 чел., из них к лишению свободы на 
разные сроки – 310 человек. 

Данные эти собраны лишь по 5 областям, причем по Черновицкой 
области – за второе полугодие 1945 года. 

Из этих цифровых данных видно, что наибольшее количество 
нарушений закона совершено работниками НКВД, НКГБ, истребительных 
отрядов и военнослужащими (696 нарушений). 

Наиболее частые виды нарушений: незаконное изъятие имущества – 
378 случаев и нанесение побоев – 213 случаев. 
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Максимально большое количество нарушений вскрыто в Ровенской 
области – 536, а наиболее тяжкие по своему характеру преступления 
должностных лиц выявлены во Львовской области. 

Наиболее характерные нарушения законов 
1.12 декабря 1945 года в селе Артасово Куликовского района 

Львовской области 2-я рота 585 полка 213 стр[елковой] дивизии производила 
“проческу” села. Бойцы подняли беспорядочную стрельбу и убили ни в чем 
неповинных граждан Михаила Вовчук[а] – 54 лет, Екатерину Струк, жену 
инвалида Отечественной войны, и Ивана Голяк[а] – 52 лет. Кроме этого, они 
сожгли дом сельсовета, в котором проживали 3 семьи, дом и надворные 
постройки со всем имуществом инвалида Отечественной войны Николая 
Струк[а]. 

Собранный по этому делу материал направлен прокурору Львовского 
Военного округа для привлечения виновных к ответственности. 

2. В Глинянском районе 8 января 1946 года бойцы 24-й Гвардейской 
артиллерийской бригады Мироненко А. И., Мирошник И. Ф. и Буцай В. А. 
были посланы в село Полтаву для доставки сена из своего подсобного 
хозяйства. Однако, они, как это с ними часто случалось, поехали не в свое 
подсобное хозяйство, а в село Женив, где набрали сена у местных крестьян. 
Возвращаясь в Глиняну, они в 100 метрах от этого села попали под обстрел 
банды и были убиты. Трое бандитов после этого выделились из банды, 
отправились в село Женив, где на улице убили приехавшего в гости 
демобилизованного красноармейца, затем зашли на квартиру крестьянки 
Дульбы Павлины, 1905 г. рождения, вывели ее на улицу, расстреляли и труп 
бросили в речку. 

В связи с происшедшим командир бригады Герой Советского Союза 
полковник Бризгольд выслал в Женив группу бойцов, которые произвели 
облаву на местных граждан, арестовали всех мужчин в числе 26 человек, 
двух из них Снятковского Михаила и Пристовского Василия на глазах у всех 
расстреляли и сожгли дом Снятковского. Самосуд этот был устроен по тем 
мотивам, что будто бы Снятковский и Пристовский, будучи бойцами 
истребительного отряда, сообщили бандитам, что у них лично 
красноармейцы изъяли сено. 

Остальные 24 крестьянина были доставлены в Глиняну, но не в НКВД, 
а на гауптвахту воинской части. Расследование начал сам полковник 
Бризгольд. 

При допросах задержанные подвергались жестоким истязаниям не 
только со стороны охраны, но и со стороны полковника Бризгольда. 

Прокурор Львовской области тов. Корнетов в виду этого обратился к 
секретарю обкома КП(б)У т. Грушецкому с просьбой создать комиссию из 
представителей обкома КП(б)У, Военного Совета округа и военной 
прокуратуры для расследования вышеупомянутых фактов. 

3. В Тернопольской области 5 декабря 1945 года группа ответственных 
работников Требовлянского района в составе зав[едующего] отделом 
мобилизации райсовета Чижикова Г. А., зав[едующего] райсберкассы 
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Русина С. П. и суд[ебного] исполнителя народного суда Шубаного И. В. 
выехала в с. Сороцкое для мобилизации средств. 

По пути они заехали в дом гр-ки Рыбак в с. Мытница, где устроили 
пьянство, вызвали к себе жену председателя сельсовета Розалию Юзву, стали 
стрелять из автоматов и потребовали выдать им облигации и деньги. Юзва Р. 
убежала. Тогда они направились в дом председателя сельсовета, застали там 
12-летнего мальчика, послали его разыскивать мать, а сами начали стрелять 
из автоматов в иконы, шкаф, посуду. Судисполнитель вышел во двор и 
перестрелял кур и уток. Русин и Чижиков также пристрелили несколько кур 
и уток, взяли в кладовой мешок ячменя, произвели беспорядочную стрельбу 
в окна. Затем все трое зашли в дом гр-ки Смолы, взяли у нее и ее соседки по 
100 руб. и на требование выдать расписку угрожали расстрелом. Во дворе 
гр. Смолы перестреляли всю птицу, взяли 50 кг муки, 50 кг проса и зеркало и 
уехали в Трембовлю, не выполнив своего основного задания. 

Прокурор Тернопольской области арестовал всех трех и предал суду за 
превышение власти и хулиганство. Дело передано в Тернопольский 
областной суд. 

4. В Тернопольской области в Залещанском р-не агент 
райуполнаркомзага Попиль М. И., зав[едущий] общим отделом 
райисполкома Актонишев С. Д., плановик райплана Нужная Н. М. и 
плановик-экономист райисполкома Суворова В. С. прибыли в 
с. Угрыньковцы, зашли к жене погибшего на фронте красноармейца Софии 
Миронюк, которая полностью рассчиталась с государством по поставкам, 
изъяли корову и телку, забрали из погреба 60 кг яблок, 3 ц муки и увезли все 
это в райцентр. Продукты присвоили себе. Прокурор области привлек всех 
их к ответственности, и они осуждены к разным срокам лишения свободы и 
исправительно-трудовых работ. 

5. Участковые уполномоченные милиции Струсовского района 
Тернопольской области Онысюк и Лемешко 19 ноября 1945 года выехали в 
село Налужне, явились в дом арестованного ранее Бойко Ивана, объявили его 
жене Анелии Бойко, что муж ее, будто бы, приговорен к 22 годам лишения 
свободы, предложили в течении 2-х часов собрать все свое имущество и 
выехать из села. Когда она все имущество собрала и вышла с ребенком на 
улицу, они уложили все ее вещи и продовольствие на 2 подводы, увезли и 
присвоили себе. 

Материал по этому делу передан прокурору войск НКВД. 
6. В Станиславском районе Станиславской области 

оперуполномоченный РО НКВД Осокин систематически избивал граждан, 
содержавшихся под арестом в камере предварительного заключения, 
впоследствии освобожденных за отсутствием состава преступления. 

Областная прокуратура 30 ноября 1945 года направила материал об 
этом прокурору войск НКВД по Станиславской области с требованием ареста 
Осокина и предания суду. Однако, прокуратура войск НКВД в течение 2-х 
месяцев ничего не предпринимала по этому делу. 
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Прокуратура УССР довела об этом до сведения прокурора войск НКВД 
УССР и потребовала ускорить разрешение этого дела. 

7. Сотрудник РО НКВД Городенковского района Станиславской 
области Гарбунов вместе с бойцами истребительного батальона зашел 
20 сентября 1945 года в квартиру инвалида Отечественной войны 
Борискевича, арестовал всю его семью и по дороге в Городенково жестоко 
избивал их. В их доме он присвоил ряд домашних вещей, с руки 
учительницы Полинской снял ручные часы. 

Материал по этому делу передан прокурору войск НКВД по 
Станиславской области. 

8. Уполномоченный РО НКВД Снятинского района Станиславской 
области Василенко в августе месяце 1945 г. произвел в с. Снятин обыск у 
гр. Гуцулюк Марии, отобрал у нее 2 мягких кресла, стол и 8 стульев. 
26 августа 1945 г. у инвалида Отечественной войны Контемира Ивана отнял 
966 руб. и 1 литр водки. 31 августа 1945 года у гр-ки Радкевич Марии 
отобрал 1482 руб. в тот момент, когда Радкевич несла эти деньги в 
райфинотдел для уплаты налогов. Василенко завел эту гражданку в РО 
НКВД и там отобрал у нее деньги. 

Василенко систематически грабил деньги у граждан. Поступило 
заявление об изъятии им у разных лиц 5548 руб. Материалы о действиях 
Василенко направлены в прокуратуру войск НКВД. 

9. Оперуполномоченный Вышковского района Черновицкой области 
Аброскин А. Е. систематически злоупотреблял своим служебным 
положением, производил незаконные обыски и аресты, расстрелял несколько 
граждан. Он предан суду Военного Трибунала, приговорен к высшей мере 
наказания. 

10. Начальник штаба Вышковского истребительного батальона 
Андреев Н. П. систематически избивал граждан и совершил убийство 
председателя сельсовета. Судом Военного Трибунала он приговорен к 
10 годам лишения свободы. 

11. Участковый уполномоченный милиции Черновицкой области 
Шкурюк Д. А. совершил убийство председателя сельсовета с. Ровное. 
Военным Трибуналом он приговорен к 7 годам лишения свободы. 

12. 6 октября 1945 года лейтенант офицерской школы в Черновицах 
Треник В. С. совместно с бойцами, вооруженными автоматами, совершили в 
с. Говорочица того же района убийство гр-на Козана Ивана за то, что 
последний не допускал их к изъятию сена, принадлежащего его соседу 
Кенорию Г. И. Убийцы задержаны и переданы военному прокурору 
Прикарпатского военного округа. 

13. В Глубокском районе Черновицкой области председатель 
сельсовета с. Волчинска Лищук Д. Г. вызвал в сельсовет гр-на Самушко Г.О., 
65 лет, завел его в соседнюю темную комнату и с помощью бойцов 
истребительного батальона повалил его на пол лицом вниз, заложил за спину 
руки и навалил на него два мешка с зерном, требуя признаться в 
несвоевременной сдаче сахарной свеклы. Такому же наказанию он подверг 

 306



  

гр. Воробца Н. В., Остафийчука Й. К., Рошкульца А. М. Ему в этом помогали 
служившие раньше в немецко-румынской армии заместитель председателя 
сельсовета Ионеску С. А., Куделька П. Г. и Гаврилюк Н. Н. (бойцы 
истребительного отряда). 

Произведенным расследованием установлены также и другие факты 
издевательства над гражданами со стороны этих лиц. Так, по распоряжению 
Лищука и Ионеску были водворены в течение 6 часов в холодный подвал 
граждане Топалла, Кузик и Гуцуляк за невыполнение распоряжения Лищука. 
Все участники избиений и издевательств над гражданами осуждены к 
лишению свободы на срок от 6 до 8 лет. 

14. В Хотинском районе Черновицкой области председатель 
Анадаевского сельсовета Мельницкий в пьяном виде, вооруженный 
винтовкой, ночью обходил квартиры граждан, производил стрельбу из 
винтовки и избивал граждан Иваненко, Гаврилюк Феодосью, Горбанюк 
Ольгу, Яцук Докию и Анастасюк Татьяну, обвиняя их в несдаче 
хлебопоставок, после чего повел их в одном нижнем белье в сельсовет и 
продержал там до утра. Гр-ку Рыжак Ирину избил и стрелял в нее из 
винтовки. Мельницкий привлечен к уголовной ответственности. 

15. Секретарь Колковского РК КП(б)У Волынской области 
В. В. Ульянов в августе месяце 1945 года в селе Подцаревичи производил 
массовые обыски и изъятия хлеба даже у лиц, выполнивших свои 
обязательства, при этом избивал граждан. Он избил председателя сельсовета 
Сидорука и старика Войтовича, которому угрожал расстрелом, нанес побои 
инвалиду Отечественной войны гр. Сокол[у], в доме гр-ки Шулячинской 
стрелял в домашнюю птицу. Ульянов предан суду и осужден к 5 годам 
лишения свободы. 

16. Зам[еститель] председателя Мацеевского райисполкома Волынской 
области Федор Шепетуха в сентябре месяце 1945 года в пьяном виде 
производил в селах бесцельную стрельбу, избил гр-ку Михальчук Марию. 
Шепетуха осужден к 4-м годам лишения свободы. 

Прокурор области, находя приговор мягким, опротестовал его. 
17. Председатель Бело-Джаровского сельсовета Порицкого района 

Волынской области Иван Пашко систематически производил избиения 
граждан, незаконные обыски и изъятия имущества, которое присваивал себе. 
Путем угроз принуждал к сожительству жен военнослужащих и 
несовершеннолетних девушек. Областной суд приговорил его к 10 годам 
лишения свободы. 

18. Секретарь Здолбуновского РК ВКП(б) Ровенской области Усаткин, 
будучи в нетрезвом состоянии, 9 ноября 1945 года произвел на улице ряд 
хулиганских дебошей, выстрелом из револьвера ранил в ухо своего конюха. 
По представлению облпрокуратуры Усаткин привлекается к 
ответственности. 

19. Участковый уполномоченный РО НКВД Калушского района 
Станиславской области Зозуля, будучи пьяным, явился на квартиру 
жительницы гор. Калуш Чертковской, произвел незаконный обыск и 
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потребовал открыть сундук. Чертковская отказалась сделать это, сославшись 
на то, что он пьян. Тогда Зозуля произвел два выстрела в сундук, а третий в 
Чертковскую и ранил ее в левую руку. Выйдя из квартиры, Зозуля тремя 
выстрелами убил заведующего военным отделом РК КП(б)У Калушского 
района Косюцына. Военный Трибунал приговорил Зозулю к расстрелу. 

20. В Бибрском районе Львовской области разоблачены преступные 
действия зав[едующего] райземотделом П. X. Пальчика, разъезжавшего по 
селам в качестве уполномоченного РК КП(б)У и чинившего насилия над 
женщинами, вымогательства, грабежи, избиения и оскорбления граждан. 

Так, 22 сентября Пальчик незаконно задержал крестьянок села Старое 
Село Терезу Гриневич и Марию Николив, повез их в райцентр, по дороге в 
лесу затащил в кусты Гриневич и изнасиловал ее. 

14 октября 1945 года, будучи в селе Николаево с группой бойцов, 
явился на квартиру крестьянки Романишиной и, угрожая оружием, 
потребовал от нее 2 литра водки, 40 кг сала, пару тапочек, суконную бурку, 
2 куска кожи и 250 рублей. 

15 октября 1945 года Пальчик произвел незаконный обыск у жителя 
села Николаево гр. Иванова и изъял у него 1150 рублей. Там же, у гр. Анны 
Михуер изъял 7 кусков полотна, 3 простыни, 3 скатерти и другие вещи. 

В этом же селе незаконно задержал 7 человек, угрожая оружием, 
требовал от них взносов по подписке на заем, бросал в них чернильницы. 

В с. Старое Село производил обыски у поляков, зарегистрировавшихся 
на выезд в Польшу, изъял у гр. Романчук и Орловского двое часов, белье, два 
одеяла, костюмы и 3400 рублей. 

За все эти преступления Пальчик арестован и предан суду. Дело 
направлено в Нарсуд для слушания. 

21. Безобразные издевательства над гражданами допускали 
уполномоченный РК КП(б)У Краснянского района Львовской области 
Безщастный М. К., секретарь райкома ЛКСМУ. 

В селе Островчак-Пильный он посадил в подвал крестьянина 
Стец И. Л., десятника Сидорович[а] Г. Г. и гр. Нестора И. И. за то, что они 
будто бы являются злостными несдатчиками зерна. Стец и Сидорович 
находились в подвале в течение ночи, а Нестор – двое суток. Расследованием 
установлено, что Нестор и Сидорович на 1 ноября полностью рассчитались с 
государством, а Стец – на 50 %. 

Двух граждан-стариков Анну Руда, 1889 г. рожд[ения], и Петра Бойко, 
1879 г. рождения, запрег в подводу вместо лошадей и заставил их везти 3 с 
половиной центнера зерна в районный центр. В этот же день Безщастный 
избил гр-на Козар[я] Г. А., старика 1876 года рождения, нанося ему побои 
рукой по лицу, а потом схватил за воротник и бросил об пол. Когда старик 
поднялся, он его еще раз ударил кулаком по лицу. Избил старуху Екатерину 
Семенчук, 1883 года рождения, два сына которой находятся в Красной 
Армии, обвинял ее в невыполнении плана хлебозаготовок, тогда как она 
полностью вывезла зерно государству. 
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Безщастный арестован, привлечен к ответственности и осужден к 
3 годам лишения свободы. 

22. Уполномоченные Глинянского РК КП(б)У Львовской области 
Клочко Д. Г. и Секретарь Е. В. (райуполнаркомзаг) также издевались над 
гражданами, наносили им побои и оскорбления. В селе Задворье Клочко 
автоматом два раза ударил гр. Бурак[а] Ивана за отказ от поездки на станцию 
для разгрузки зерна. На второй день Клочко и Секретарь вывезли этого 
крестьянина Бурака и его соседа Дремова Т. на тачке в лес, там угрожали им 
расстрелом и избили автоматами. В этом же селе Задворье Секретарь избивал 
гр-на Турка С. Ф. кожанной сумкой по голове и каблуком в поясницу. 
Клочко и Секретарь обругали площадной бранью, таскали за руки директора 
Задворянской школы Колтуна Н. А. и всю его семью. 

Клочко и Секретарь привлечены к уголовной ответственности, и дело 
на них передано в Народный Суд на рассмотрение. 

23. В декабре месяце 1945 года прокурор Тернопольской области, 
старший советник юстиции т. Тищенко командировал в Товстецкий район 
бригаду работников облпрокуратуры для проверки состояния 
социалистической законности в этом районе. Бригада выявила грубые 
нарушения закона со стороны руководящего состава района и, в частности, 
со стороны секретаря РК КП(б)У Слободянюка и председателя Товстецкого 
горсовета Плетень. Указанные лица вместо проведения массовой работы 
производили незаконные обыски и аресты граждан, изымали и разбазаривали 
их имущество и скот, издевались над населением, устраивали повальные 
облавы. Их пребывание, особенно в селах Воргуленцы, Устечко и Берестов 
вызвало огромное возмущение среди всего населения, недовольство 
советскими органами и недоверие к ним. Лишь благодаря энергичной работе 
бригады прокуратуры удалось значительно рассеять эту неблагоприятную 
атмосферу. 

Материалы о бесчинствах Слободянюка и Плетень в настоящее время 
поставлены на разрешение обкома КП(б)У, после чего будет окончательно 
решен вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности. 

24. По распоряжению Тернопольского облпрокурора арестован и 
предан суду Копчик Е. П., уполномоченный Пробижнянского РК КП(б)У по 
хлебопоставкам, который избивал крестьян, в том числе членов семей 
военнослужащих, и производил незаконные обыски и аресты, принудил 
председателя колхоза им. Ворошилова выполнить план хлебопоставок за его 
семью колхозным хлебом в размере 2 центнеров. 

В течение второй половины 1945 года работниками Прокуратуры 
УССР было проверено состояние социалистической законности в областях 
Станиславской, Тернопольской, Дрогобычской, Ровенской, Измаильской, 
Львовской и Волынской. Выявленные на местах недостатки в работе органов 
прокуратуры по борьбе с преступностью и по надзору за советской 
законностью оформлены специальными актами и устранены тем, что 
обследователи дали местным работникам исчерпывающие указания, провели 
ряд мероприятий при содействии областных директивных органов. 
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Получив необходимые установки, областные прокуроры значительно 
усилили борьбу с преступностью в западных областях. 

Прокуратура УССР систематически инструктирует областных 
прокуроров как по отдельным конкретным уголовным делам о нарушениях 
советских законов, так и по общим принципиальным вопросам, 
возникающим в связи с выполнением директивных решений ЦК КП(б)У и 
СНК УССР по западным областям. 

 
И.о. прокурора УССР 
Государственный советник юстиции 3 класса                         С. Шагуров 
 
№ 06.469 
7/ІІ-1946 г. 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 70-79. 

 
№ 306 

Доповідна записка керівників районних відділень НКВС та НКДБ 
Солотвинського району секретареві райкому Сидоренку про ситуацію на 

території району 
 

Не раніше 15 лютого 1946 р. 
 

Сов. секретно. 
СЕКРЕТАРЮ РК КП(б)У СОЛОТВИНСКОГО РАЙОНА 

тов. Сидоренко 
г. Солотвино 

Докладная записка 
о состоянии борьбы с бандитизмом и оуновским подпольем по 

Солотвинскому району 
за период с 10 по 15 февраля 1946 года. 

 
І. НАЛИЧИЕ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА 

За прошедшую пятидневку, т. е. с 10 по 15 февраля 1946 года, на 
территории Солотвинского р-на каких либо бандпроявлений не 
зарегистрировано. 

На 10 февраля на оперучете в разработке состояло всего 268 человек, 
из них: 

По линии НКВД – 141 человек 
По линии НКГБ – 127 человек. 
По состоянию на 15 февраля 1946 года состоит 257 чел; 
из них:  
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По линии НКВД – 131 человек 
По линии НКГБ – 126 человек. 

За период с 10 по 15 февраля 1946 года проведено оперативно-
чекистских и войсковых операций 7, из них: 

а) проческа лесных массивов – нет 
б) облав наиболее подозрительных 
     мест скопления бандэлемента 2 
в) засад без приманок 3 
г) засад с приманками 2 
В результате проведенных оперативно-чекистских и войсковых 

операций всего убито 3 человека, из них: 
а) бандитов – 2, по кличке: “Жук” и “Ясен” – участники районной 

боевки “СБ”, фамилии не установлены. 
б) членов “ОУН” – Буковинский Алексей Васильевич, 1922 года 

рождения, который подлежит снятию с учета подучетного єлемента по селу 
Марково. 

Всего задержано – 10 человек, из них: 
а) арестовано: членов “ОУН” – Жидун Михаил Степанович, 1922 года 

рождения, последний подлежит снятию с учета подучетного элемента по 
селу Маркова. 

б) Арестовано бандитов: Князевич Богдан Михайлович, 1925 года 
рождения, четовой банды куреня “Искры” – кличка “Искра”. 

За отчетный период явилось с повинной 34 человека, из них 15 человек 
членов ОУН и 19 человек – уклоняющихся. 

За период с 10 по 15 февраля 1946 года выселено 3 бандитских семьи в 
общей численностью 7 человек. 

С наиболее характерных опер-чекистских операций следующие. 
1. В селе Марково 13.2.45 года по данным агентуры был задержан член 

оуновской организации Жидун Михаил Иванович, 1919 года рождения. 
На допросе Жидун показал, что в доме гр-ки Геник имеется бункер, в 

котором скрываются бандиты. Наш работник совместно с офицерами и 
бойцами гарнизона пошли на указанное место. Недоходя до дома, где был 
бункер, из последнего по бойцам был открыт огонь, бойцы открыли стрельбу 
по дому и подожгли его. В результате перестрелки было убито 3 человека. Из 
них двое участников районной боевки “СБ”, по кличке “Жук” и “Ясен” и 
один член ОУН – Буковинский Алексей Васильевич 1922 года. Кроме этого 
взят в плен бандит Князевич Богдан Михайлович, 1925 года рождения, 
четовой из банды куреня “Искры” по кличке “Искра”. Взяты трофеи: 
1 ручной пулемет, 2 автомата, 3 револьвера, 3 гранаты. 

2. В селе Прислуп по данным агентуры 13.2.46 года было вскрыто 
2 бункера, в одном из них было найдено 2 винтовки и к-р оуновская 
литература, в другом – типографская машина. Как видно, этот бункер имел 
назначение типографии. В указанных бункерах из людей никого не 
обнаружено. 
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За отчетный период, т. е. с 10 по 15 февраля, вновь организовано 
2 истребительных батальона, один в селе Богривка с количеством бойцов 
16 человек, все не вооружены, второй в селе Манява с количеством 
12 человек, все вооружены. Таким образом, по состоянию на 15.2.46 года в 
наличии по Солотвинскому району имеется 14 истребительных батальонов 
общей численностью бойцов, в них 249 человек, из коих 105 бойцов 
вооружены, а 144 не вооружены. 

 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. 33. – Оп. 1. – Спр. 27. – Арк. 39-40. 
 
 

№ 307 
Донесення агента радянських спецслужб про ситуацію в оунівському 

підпіллі та загонах УПА на території Надвірнянського району 
 

Не раніше 19 лютого 1946 р. 
 

Аг. донесение 
  
 

В последнее время на Букивцы и Майдане (приселки села Пасечное) 
появилась чета куренного “Искры” для заготовки продуктов питания. 

Много членов ОУН и даже участники боевок СБ являются с повинной. 
Это нисколько не означает, что ОУН ликвидирована и что эти люди стали 
других взглядов, это только тактический маневр, если не с приказа 
“провода”, то при его тайном согласии. 

Зачем сидеть в лесу среди невзгод и рисковать жизнью, если эту самую 
работу можно вести, будучи на легальном положении. Почти все, кто явился 
с повинной, продолжают дальше работу ОУН. 

“Остап”. 19.2.46 г. 
Перевод с украинского сделал Форманчук 

 

Чтобы избежать провокаций и предательства со стороны отдельных 
членов ОУН, последним запрещается одиночками выходить из укрытий в 
села и общаться с населением. 

Мало-мальски подозрительным категорически запрещается вести с кем 
либо переписку. 

Характеристика района 
В районе полный застой, руководителя районного “провода” ОУН 

“МОРОЗА” никто не видит, связей на территории района не существует. 
Лично я пока только контактируюсь с руководителем хозяйственно-
финансовой референтуры районного провода ОУН “Дзвин” через посредство 
секретной связи, о которой знаю я и еще один человек. 

Через “Дзвина” при случае благоприятной обстановки я свяжусь с 
“горою”. 
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Обстоятельства сложились так, что я при наилучших желаниях сейчас 
конкретно ничего не могу сделать. 

Задание, которое я получил от Вас (“Вартовой”, нефтепромыслы) 
осенью и даже в начале зимы я мог выполнить на протяжении нескольких 
дней, сейчас это дело затягивается на месяц. 

Осенью функционировали нормальные связи, я имел связи со всем 
составом районного “провода” и “горою”. Сейчас ввиду зимы и наличия 
гарнизонов по селам до “горы” никакой связи нет. Вышел специальный 
приказ: “До тех пор пока не сойдет снег прекратить всякую деятельность”. 
“Вартовой” в конце января ушел в Ланчинский район, сейчас должен 
находится в селе Молодятин. 

РАБОТА “СБ” 
Чтобы население не имело контакта с органами Советской власти, 

введены так называемые десятихатские. Это означает, что на каждых десять 
домов имеется один доверенный человек, который головой отвечает за 
своевременные доносы в СБ обо всем, что замечает. Такое положение 
введено или полностью или частично в зависимости, где какую силу имеет 
СБ. 

Чтобы избежать провокации и предательства со стороны отдельных 
членов ОУН, последним запрещается одиночками выходить из укрытий в 
села и общаться с населением. Мало-мальски подозрительным категорически 
запрещено вести с кем либо переписку. 

ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА ССР. 
Выборы прошли спокойно, ибо я не вел никакой пропаганды и не давал 

по существу этого вопроса ни каких указаний. 
В связи с дальнейшей моей работой прошу разрешить мне: 
1. Вести антисоветскую пропаганду. 
2. Быть участником, а возможно и инициатором различных 

антисоветских выступлений. 
 

“Остап”. 19.ІІ.46 г. 
 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-25. – Оп. 1. – Спр. 43. – Арк. 110-111. 

 
 

№ 308 
Витяг із наказу начальника УНКВС в Станіславівській області 
Неізмайлова про підготовку до виселення сімей “куркулів” та 

“бандпособників” 
 

21 лютого 1946 р. 
 

С целью нанесения опеpативного удаpа по кулачеству и пpисечения их 
вpажеской деятельности как главной опоpы ОУHовских банд на селе 
начальникам райотделов НКВД приказываю: 
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1. Немедленно чеpез агентуpу и дpугие возможности закончить 
выявление кулацких семей и сбоp, а также документацию имеющихся на них 
матеpиалов о бандитской и пособнической деятельности. 

2. Hа все кулацкие семьи, в составе котоpых имеются или имелись 
участники ОУH и бандфоpмиpований УПА, находящиеся на нелегальном 
положении сейчас или аpестованные pанее и убитые пpи опеpациях, 
офоpмите дела на выселение и не позднее 10 маpта 1946 г. пpедставьте на 
утвеpждение. 

3. К этому же сpоку на всех кулаков, в отношении котоpых будут 
получены матеpиалы об их пособнической деятельности ОУH-УПА, в чем бы 
она не выpажалась, офоpмить матеpиалы на аpест и пpедставить в УHКВД-
УHКГБ соответственно для утвеpждения и получении санкции по линии 
пpокуpатуpы. 

В отношении тех лиц, из числа кулачества, на коих матеpиалов о 
пособнической деятельности для пpивлечения к уголовной ответственности 
по ст. 54-1а УК УССР недостаточно, офоpмлять их аpест для пpедания их 
суду по ст. 33 и 34 УК УССР как социально-опасный элемент. Эти дела так 
же подсудны Военному Тpибуналу. 

4. Hе позднее 5 маpта 1946 г. вышлите в УHКВД-УHКГБ 
соответственно подpобные спpавки на бандитско-кулацкий и антисоветский 
и уголовно-пpеступный элемент, подлежащий отселению от железных и 
шоссейных доpог, а также пpомышленных объектов. 

5. Используя наличие гаpнизонов в сельских населенных пунктах 
фоpсиpуйте pаботу в окончании офоpмления дел на посылку семей дpугих 
участников ОУH-УПА, pепpессиpованных оpганами советской власти или 
находящихся на нелегальном положении. 

Об итогах окончания этой pаботы вышлите специальные докладные 
записки к 15 маpта 1946 г. 
 
Оригінал. Машинопис. 
Архів УМВСУІФО. Накази, директиви, розпорядження УМВС  
Станіславської області за 1946 рік. – Том 1. – С. 110. 
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№ 309 
Звіт Станіславівського обкому партії ЦК КП(б)У про виконання 

постанови ЦК КП(б)У від 22 січня 1946 р. “Про хід підготовки до виборів 
у Верховну Раду СРСР у Станіславівській області” та результати 

боротьби з формуваннями УПА і підпіллям ОУН 
 

24 лютого 1946 р. 
 

№ 00108 
Сов[ершенно] секретно 

Председателю Совета народных комисаров УССР 
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С. 

 

ОТЧЕТ 
О ходе борьбы с бандитизмом и оуновским подпольем 

на территории Станиславской области за период 
с 5 по 23 февраля 1946 года 

 

Выполняя план мероприятий по усилению борьбы с бандитизмом, 
разработанный обкомом КП(б)У в соответствии с постановлением ПБ ЦК 
КП(б)У от 22 января 1946 года, за отчетное время вся политическая работа и 
вооруженная борьба была направлена на обеспечение успешного проведения 
выборов в Верховный Совет СССР, закрепление достигнутых результатов в 
ходе проведения выборов. 

В итоге проведенной работы партийными организациями, органами 
НКГБ-НКВД, войсковыми частями НКВД и Красной Армии за период с 5 по 
23 февраля 1946 года имеем следующие результаты по ликвидации 
бандитизма: 

Организовано и проведено 733 чекистско-войсковых операций и 
442 засады, в т. ч. 33 засады с “приманками”, в ходе которых полностью 
ликвидировано 10 бандгрупп, в том числе бандгруппы “Серого” и “Волка” в 
Надворнянском районе, “Твердого” в Богородчанском районе, “Сурового”, 
он же “Мудрый” – в Станиславском районе. 

Из вновь выявленных – “Марченко”, “Русиста” в Болеховском районе, 
“Веселого” в Отынийском районе, “Бассараба” и “Мирона” – в Яблоновском 
районе, “Буйтур[а]” – в Станиславском районе. 

Частично ликвидированы бандгруппы “Шугая”, “Черноты”, “Искры”, 
“Пидгурского”, “Белого”, “Оршенко”, “Тарас[а]” (он же “Буйный”), “Шпака”, 
“Беркута”, “Сироты”, “Богуна”, “Забияки”, “Бос[а]”, “Черного”, “Прута”, 
“Аскольда”, “Омелько”, “Маера”, “Игоря”. 

Вновь вскрыто организаций и групп украинских националистов – 11, с 
общим количеством участников – 83. 

Ликвидировано ранее вскрытых организаций и групп украинских 
националистов – 41, в т. ч. надрайонные проводы ОУН в Солотвинском и 
Войниловском районах, районные “проводы” в Рогатинском, Косовском, 
Жабьевском и Коломыйском районах. 
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В результате проведенных операций убито бандитов 275 человек, 
членов ОУН – 61, бандпособников – 1. Задержано бандитов – 244, членов 
ОУН – 265, бандпособников – 262, уклоняющихся от службы в РККА – 319, 
дезертиров из Красной Армии – 2. 

В числе арестованных членов ОУН: 
1. Секретарей надрайонного провода ОУН       – 1; 
2. Курьеров надрайонного провода ОУН           – 1; 
3. Руководителей районных организаций ОУН  – 1; 
4. Руководителей женской референтуры районного провода   – 1; 
5. Разведчиков СБ районного провода               – 4; 
6. Связных районного и кустового провода      – 10; 
7. Руководителей кущевого провода                 – 1; 
8. Курьеров районного провода                         – 3; 
9. Хозреферентов районного провода               – 1. 
В числе убитых из главарей ОУН-УПА опознаны: 
“Евген” – референт пропаганды Станиславского окружного провода 

ОУН; 
“Гранит” – руководитель Лисецкого районного провода; 
“Макар” – референт по пропаганде Косовского районного провода 

ОУН; 
“Гопалюк” – зам[еститель] руководителя кустового провода ОУН; 
“Бродяга” – референт СБ кустового провода; 
“Морозенко” – руководитель сотни УПА. 
За последнюю декаду вышло из лесов и схронов и явилось с повинной 

672 бандита, в том числе: 
Бандитов                      – 145 (с оружием – 31); 
Членов ОУН                – 70; 
Уклоняющихся от 
службы в РККА          – 434; 
Бандитских семей       – 23. 
За этот период изъято и доставлено на пересыльные пункты 457 семей 

бандитов. 
Ниже привожу отдельные, наиболее характерные операции по 

ликвидации бандитизма: 
5 февраля с. г. чекистско-войсковая группа в составе оперработников 

Яремчанского РО НКВД и подразделения 112 ПО, настигнув в районе горы 
Цацунь бандгруппу “Пидгурского” численностью до 60 бандитов, вынудила 
ее принять бой, в ходе которого убито 14 и задержано 1 бандита.  

Из числа убитых из руководящего состава этой банды были опознаны: 
сотенный “Пидгурский”, пропагандист окружного “провода” ОУН, 
начальник штаба сотни “Пидгурского”. Взяты трофеи: ручных пулеметов – 2, 
автоматов – 2, винтовок – 10, пистолетов – 2. Разные документы ОУН-УПА. 

6 февраля с. г. в “Черном лесу” рота 215 СП ВВ НКВД, продолжая 
нести патрульную службу, путем подвижных засад обнаружила бандгруппу 
“Черноты”. В результате боя убито 17 и пленен 1 бандит. 
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9.ІІ с. г. силами подразделения 70 СД и оперсостава Богородчанского 
РО НКВД под командованием командира роты ст[аршего] лейтенанта 
Морозова в районе “Черного леса” вблизи сел Невочин и Гринивка 
проведена операция, в результате которой убито 18 бандитов из банды 
“Прута”. 

В тот же день в селе Посич Лисецкого района подразделением 215 СП 
ВВ НКВД проведена операция, в ходе которой убито 8 и задержано 
1 бандита из банды “Прута”. Взяты трофеи: пулемет “МГ”-34 – 1, ручных 
пулеметов – 1, винтовок – 10, автоматов – 1 и более 2000 боепатронов. 

9 февраля с. г., уточнив полученные данные о месте нахождения 
схрона, в котором скрываются бандитские главари, опергруппа 
Коломыйского горотдела НКГБ и подразделение 448 СП ВВ НКВД провела 
операцию в лесном массиве, прилегающем к с. Кривоброды Коломыйского 
района. Обнаруженные в схроне бандиты оказали вооруженное 
сопротивление, вследствие чего были уничтожены. Среди убитых опознаны:  

Хозреферент Коломыйского окружного провода ОУН “Сомко” – 
Княгицкий Федор, 32 лет, у которого обнаружено 100 тысяч рублей 
советских денег. 

Референт СБ Коломыйского районного “провода” “Кривонос”. 
Следователь СБ районного провода ОУН “Буденный”. 
Находившиеся в бункере документы сгорели. 
12 февраля с. г. Жовтневый РО НКГБ, реализуя поступившие данные 

об укрытии в с. Семакивцы того же района главарей районного “провода” 
ОУН, провел силами оперсостава и воинского подразделения операцию по 
ликвидации этого провода. В обнаруженном бункере скрывалось 5 бандитов, 
оказавших сопротивление. 

В завязавшейся перестрелке бандиты были убиты. В числе убитых 
опознаны: 

Референт СБ районного провода ОУН – “Босый”. 
Руководитель группы “Л” районного провода ОУН – “Крамаренко”. 
Сотенный УПА – “Святослав”. 
Занимаемое положение двух других бандитов уточняется. 
При убитых обнаружено: 2 автомата, 1 винтовка, 2 пистолета и разная 

переписка подполья ОУН. У задержанных изъято 2 винтовки и большое 
количество патронов. 

В порядке реализации показаний задержанных участников ОУН на 
кладбище в с. Княже Снятинского района был вскрыт бункер, в котором 
задержаны руководитель боевки кущевого провода “Камина” и бандит 
“Хмель”. У задержанных изъято – 2 винтовки и большое количество 
патронов. По показаниям “Камина” и “Хмеля” в том селе было обнаружено 
еще несколько бункеров, при вскрытии которых убито 4 участника подполья 
ОУН. В числе убитых опознаны: 

1. Господарчий Снятинского районного “провода” ОУН “Вороный” – 
Легкун Василий Михайлович, 1915 года рождения, уроженец с. Выдынив 
Снятинского района. 
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2. Станичный с. Выдынив “Фриц”, он же “Быстрый”. 
3. Руководительница УЧХ кущевого “провода” “Береза” Кирилюк 

Мария Николаевна, уроженка с. Княжне и участница подполья ОУН Карпюк 
Калина. 

В бункерах изъято: один пулемет, один автомат, один пистолет, 
100 штук патронов, 2 маскировочных халата и разная оуновская переписка, в 
т. ч. указания надрайонного провода. 

16 февраля с. г. в Лисецкий райотдел НКГБ поступили данные о том, 
что в районе села Братковцы Лисецкого района в бункере скрывается 
руководящий состав районного провода ОУН. 

На основании этих данных 16 февраля местным войсковым гарнизоном 
была проведена операция, в ходе которой на поле вблизи села Братковцы 
обнаружен бункер, где находились бандиты. 

На предложение войсковой группы сдаться бандиты оказали 
сопротивление и, находясь в безвыходном положении, покончили с собой. 

Среди трупов опознаны: 
1. Руководитель референтуры пропаганды Станиславского окружного 

провода ОУН “Магаз” Михаил, оуновская кличка “Евген”. 
2. Руководитель Лисецкого районного “провода” ОУН “Гранит”. 
3. Руководитель кущевого “провода” “Сагайдачный”. 
4. Машинистка районного “провода” ОУН “Люба”. 
5. Участник боевки СБ “Рис”. 
В том же бункере задержаны: пропагандист районного провода Боднар 

Василий, оуновская кличка “Крук” и санитарка районного “провода” 
Мицкевич Антонина Михайловна, оуновская кличка “Венера”. 

При операции изъято: одна пишущая машинка и оуновские документы. 
Задержанные показали, что будучи в безвыходном положении, 

руководитель районного провода ОУН “Гранит”, прежде чем покончить с 
собой, лично расстрелял свою машинистку “Любу” и участника боевки СБ 
“Рис[а]”, который нес охрану бункера. 

16 февраля по данным райотдела НКГБ войсковой группой при участии 
боевки РО НКГБ в селе Долга-Войниловская проведена операция, в ходе 
которой в доме жителя села Атаманчук Ивана был обнаружен бункер, где 
укрывались 4 бандита. 

В связи с отказом сдаться бандиты были уничтожены, среди убитых 
опознаны: 

1. Сотенный УПА “Морозенко”, окончивший школу УПА высшей 
ступени. 

2. Ординарец сотенного Кобута Михаил Васильевич. 
3. Разведчица УПА Бабий Анна. 
4. Бандит сотни “Морозенко” – “Сулима” – Степанюк. 
В бункере изъято: 1 пулемет, 1 автомат, 1 винтовка, 273 патрона и 

оуновские документы. 
В типографии гор. Станислава арестовано 4 участника ОУН, 

занимающихся хищением из типографии бумаги и типографского шрифта, по 
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заданию подполья ОУН занимались изготовлением и распространением 
антисоветских листовок и других документов, направленных на срыв 
выборов. 

При аресте у двух участников найдены экземпляры антисоветских 
листовок. 

Ведется следствие по раскрытию подпольного руководящего центра 
ОУН. 

Агентурно-чекистские комбинации 
В селе Бабин-Средний Войниловского района были отмечены факты 

уничтожения предвыборных лозунгов и плакатов. Оформленный 
избирательный участок днем 6/ІІ.45 года в селе Бабин-Средний опергруппой 
РО НКВД был использован в качестве “приманки”. Организованной засадой 
убиты 2 бандита: “Довженко” – районный проводник Калушского района, и 
“Волк” – станичный села Кудлатовка Войниловского района. 

По данным, поступившим в Надворнянский РО НКГБ, было 
установлено, что одним из сотенных УПА в курене “Довбуша” является 
житель г. Надворная по кличке “Завзятый”. 

На основании этих данных было решено понудить “Завзятого” явиться 
с повинной в органы НКГБ. 

В результате проведенных комбинированных оперативных 
мероприятий через сестру и брата “Завзятого” (брат “Завзятого” – участник 
Отечественной войны, имеет три правительственных награды), путем 
посылки “Завзятому” писем, в которых гарантировалось, что после 
откровенных показаний он, как и остальные участники ОУН-УПА, явившись 
с повинной, будет освобожден, а его приход будет строго засекречен. 

7 февраля с. г. “Завзятый” явился с повинной в Надворнянский РО 
НКГБ. 

9 февраля в с. Луги Яремчанского района в качестве “приманки” в 
одном из домов на ночлег был оставлен под видом больного красноармеец. 
Ночью к этому дому не замедлили явиться 2 вооруженных бандита. 
Организованной засадой оба бандита были убиты. Как установлено, бандиты 
принадлежали к боевке “Леся”. 

13 февраля в Солотвинском районе в качестве “приманки” были 
оставлены трупы убитых бандитов. 

Организованной засадой ночью задержан бандит Семенюк Кирилл, по 
кличке “Гордый”. 

В целях ликвидации действующей в Яремчанском районе бандгруппы 
“Шугая” РО НКГБ выявил из числа населения, вызванного на беседы, 
родственников бандитов, с которыми проведена работа – побудить бандитов 
к явке с повинной. 

В результате проведенной работы явилось с повинной 12 бандитов этой 
банды. 

Таким же путем в этом районе разложена бандгруппа “Кучера” в 
составе 10 бандитов, из которых вышло с повинной 9 бандитов. Главарь 
“Кучер” влился в другую банду. 
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При массовом вызове населения Долинским РО НКВД-НКГБ выявлено 
в селах 42 бандитских схрона. 

В ходе чекистско-войсковых операций по ликвидации бандитизма 
взяты следующие трофеи: 

 
Минометов – 4 
Станковых пулеметов – 10 
Ручных пулеметов – 50 
Автоматов – 119 
Винтовок – 101 
ПТР – 1 
Пистолетов – 72 
Гранат – 155 
Мин – 510 
Патронов – 43 469 и 5 ящиков 
Дисков к РП и автоматам – 5 
Пишущих машинок – 5 
Радиоприемников – 2 
Разрушено схронов – 485 
 
Наши потери: 

Убитыми: 
рядовых бойцов ВВ НКВД              – 3 
рядовых бойцов РККА                     – 1 
работников НКВД                             – 1 
Ранеными: 
офицеров Красной Армии               – 1 
рядовых бойцов ВВ НКВД              – 3 
рядовых бойцов РККА                     – 5 
 
За отчетный период на территории области, исключая день выборов, 

отмечено 6 бандпроявлений, направленных на срыв выборов, и один случай 
террора против члена участковой избирательной комиссии после выборов. 

Привожу отдельные из них: 
В ночь с 6 на 7 февраля т. г. бандитами совершено нападение на 

помещение избирательного участка в с. Явче Букачевского района. Бандиты 
порвали списки избирателей, уничтожили оформление избирательного 
участка. 

В ночь на 10 февраля бандиты повредили телефонную связь на участке 
Бурштын – Рогатин, срезав 6 телефонных столбов, и порвали связь с 15-ю 
избирательными участками в Рогатинском районе. 

Стремясь помешать проведению выборов, бандиты особенно пытались 
активизировать свои диверсионные и террористические действия накануне и 
в день выборов в Верховный Совет СССР 10 февраля, о чем арестованный в 
Снятине член районного провода ОУН бандит “Казак” на допросе показал, 
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что накануне ареста он участвовал на совещании референтуры СБ районного 
провода и руководителя кущевого провода “Гроза”, на котором обсуждался 
план террористических и диверсионных действий во время проведения 
выборов в Верховный Совет СССР. 

Однако, все эти вражеские планы противодействия успешному 
проведению выборов своевременно принятыми мерами пресечены и 
ликвидированы. 

Так, 8 февраля Рожнятовский РО НКВД через агентуру получил 
данные, что станичный села Лыпив с группой бандитов в 6 человек из 
местной боевки СБ готовят нападение на избирательный участок в день 
выборов. 

Проведенной операцией указанная бандгруппа разгромлена, при этом 
убито 4 бандита. 

Проводимая нами вооруженная борьба и политическая работа в период 
проведения выборов и после 10 февраля была увязана с работой по 
доведению до населения приказа Наркома Внутренних Дел УССР 
тов. Строкача, значительно способствовала дальнейшему разложению 
бандитского элемента, явке с повинной. 

У задержанного во время засады в Солотвинском районе бандита 
“Гордого” найдена записка сотенного “Сагайдачного” следующего 
содержания: 

“Друже “Гордый”, приказываю Вам немедленно собрать всех 
стрельцов и влиться в чету “Искры”. Имейте ввиду, что всех стрельцов 
нужно держать около себя, ибо стрельцы идут с повинной к большевикам”. 

Так, в селе Пасечном Надворнянского района после разъяснения 
приказа тов. Строкача, 7/ІІ т. г. явилась с повинной в полном составе местная 
боевка с оружием в количестве 6 человек. В тот же день в этом же селе 
явились с повинной один член ОУН и 7 нелегалов, уклоняющихся от службы 
в РККА. 

В гарнизон села Лужки Болеховского района 8/ІІ.1946 года явился с 
повинной участник бандгруппы “Искра” – Голив, по кличке “Рабочий” – 
житель гор. Болехов. 

Голив сообщил о месте пребывания банды, а также местонахождении 
кожевенного “завода” бандитов. Проведенной операцией по его данным 
убито 4 бандита, а на заводе захвачено 50 разных кож. 

10 февраля отмечен ряд случаев явки бандитов с повинной 
непосредственно на избирательные участки. 

На избирательный участок в с. Горохолино Богородчанского района 
явилось с повинной 2 бандита. 

На избирательный участок с. Лоевая Надворнянского района явилось с 
повинной днем 10/ІІ-1946 года 5 бандитов с оружием, которые сдали 
1 автомат, 2 винтовки и 5 гранат. Тут же публично раскаялись в своих 
преступлениях. 
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В с. Брусторы Яблоновского района в результате доведения до 
населения приказа НКВД УССР тов. Строкача явилось с повинной 
27 человек, из них 11 бандитов, членов ОУН – 4 человека. 

В с. Белые Ославы Яремчанского района 7/ІІ во время разъяснения 
приказа тов. Строкача из группы крестьян вышел молодой парень и заявил, 
что он является участником банды “Шугая” и пришел с повинной, после чего 
принес и сдал ручной пулемет, одну винтовку и 1000 боепатронов. 

13 февраля только в одном селе Ланчинского района крестьяне заявили 
о 30 схронах. 

18 февраля после разъяснения приказа тов. Строкача в 5 селах 
Коломыйского района явилось с повинной 20 семей активных бандитов в 
количестве 50 человек, до этого больше года скрывавшихся от органов 
НКВД. 

Подобные факты имеют место во многих селах области. 
В результате доведения до населения приказа т. Строкача за отчетный 

период явилось с повинной 163 человека, из них: бандитов – 49, участников 
ОУН – 17, уклоняющихся от призыва в РККА – 97. 

Из числа явившихся с повинной 16 бандитов сдали оружие. 
Кроме того, населением сдано следующее оружие: 
Ручных пулеметов                            – 1 
Автоматов                                         – 1 
Винтовок                                           – 2 
Пистолетов                                        – 1 
Гранат                                                – 2 
Патронов                                           – 1000 шт. 
Выявлено 170 схронов, в т. ч. один схрон в церкви с. Любковцы 

Заболотовского района и один вещевой склад бандитов. 
Население смелее стало поддерживать наши мероприятия по борьбе с 

бандитизмом, более активно включается в работу истребительных 
батальонов, которых за отчетный период создано 73, а всего в селах области 
на 23/ІІ – 46 года создано 409 истребительных батальонов с численностью 
7849 бойцов, имеющих на вооружении: 

Ручных пулеметов                            – 35 
Винтовок                                           – 4084 
Автоматов                                         – 159 
Гранат                                                – 295 
Личный состав истребительных батальонов неплохо себя проявил в 

поддержании порядка и охране сел накануне и в день выборов в Верховный 
Совет СССР, больше стал проявлять инициативу по ликвидации бандитизма. 

8/ІІ – 46 года в с. Манява Солотвинского района боец истребительного 
батальона Рудько Юрий разыскал схрон, в котором скрывалось 4 бандита и 
вместе с бойцами гарнизона арестовал их. Такие факты не единичны. 

15 февраля командир истребительного батальона села Цуцулив 
Коломыйского района т. Лысюк, получив данные о местонахождении 
бандитского схрона, организовал операцию по захвату схрона. Собрав 
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20 бойцов своего истребительного батальона, провел операцию по 
ликвидации этого схрона, где находилось 6 бандитов. При этом убито 4 и 
пленено 2 бандита. В числе убитых оказался станичный этого села “Гаевой”. 
Характерно, что эта операция проводилась в лесном массиве. 

Взяты трофеи: винтовок – 4, маузер – 1, автоматов – 2, гранат – 10. 
18 февраля с. г. силами истребительного батальона с. Залучье-Долишне 

проводилась проческа леса возле села, в результате которой задержано 
3 бандита и один бандпособник, у них изъято две винтовки и один автомат. 

Об отношении населения с бандитами в данное время красноречиво 
свидетельствует такой факт: 

В день выборов на избирательный участок в районном центре Яблонов 
явилась для голосования гр. Киз, муж которой недавно вышел из банды. 
Получив избирательный бюллетень, гр. Киз подошла к кабине для 
голосования и остановилась. На предложение члена участковой комисии 
зайти в кабину, она ответила: “Нечего идти в кабину. Неважно, вычеркну я 
кандидатов или нет. Все равно бандеровцы проиграли” и, не заходя в кабину, 
опустила бюллетень в урну. 

*** 
Суммируя проделанную работу за отчетный период, следует отметить, 

что органы НКВД-НКГБ и войсковые части добились улучшения постановки 
разведки, благодаря которой нанесен ощутимый удар по руководящему 
составу оуновского подполья, что вместе с проводимой массово-
политической работой ускоряет деморализацию и разложение бандитского 
элемента. 

Принимаем меры к закреплению достигнутого уровня массово-
политической работы, наращиванию наших вооруженных ударов, 
направленных на окончательную ликвидацию остатков бандитизма. 

 
Секретарь Станиславского обкома КП(б)У                                            М. Слонь 

 
24/ІІ-1946 года 
№ 00108 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 79-88. 

 
 

 323



  

№ 310 
Донесення секретаря Косівського райкому КП(б)У Дерев’янка 

секретарю Станіславівського обкому Слоню про заходи, які вживали 
радянські органи влади проти ОУН та УПА на території району 

 

Не раніше 1 березня 1946 р. 
 

Сов. секретно. 
 

СЕКРЕТАРЮ СТАНИСЛАВСКОГО ОБКОМА КП(б)У  
Тов. СЛОНЬ. 

 

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ. 
о ходе борьбы с бандитами украинско-немецких националистов по 
Косовскому району состоянием на с 10/ІІ – по 1/ІІІ – 1946 года. 

 

За указанный период по району проведено: 
а) Воинско-чекистских операций – 27. 
б) Засад без приманок – 41. 
в) Засад с приманками – 1. 
Результаты: 
Убито бандитов – 7, взято в плен бандитов – 45 чел., явились с 

повинной бандитов – 2, явилось уклоняющихся от службы в РККА – 2, 
выселено семей бандитов 15. 

Трофеи. 
а) Миномет – 1, мин к нему 40 шт., пулемет – 1, винтовок – 17, 

автоматов – 1, пистолетов – 2, патронов – 5250 шт. 
Потерь со стороны войск и совпартактива не было. 
Особенно большое внимание было уделено селам, где во время 

выборов были недостатки (Соколивка и Бабино). Результаты операций в этих 
селах следующие: 

В с. Соколивка убито бандитов 4 чел. и задержано 15 чел. ОУН, в т. ч. 
убит законный политреферент Косовского района “Макар”, станичный 
с. Соколивка И. Мельник, из боевки СБ “Тимоша” – Чупран и Мороз. 

Арестованы: зам. районного проводника ОУН – Орел, районный 
господарчий “Переможець”, секретарь районного провода ОУН “Ричка”. 

В с. Бабино арестован сотенный – запасной сотни – “Батько”, 
станичный с. Бабина “Гомин”. 

В с. Химчин в обнаруженном бункере при отказе сдаться убито: 
станичный Бейсюк “Сокол” и два бандита с боевки СБ “Шпака”. 

Бандпроявлений в феврале не было. 
Бандформирований в районе зарегистрировано 2, в них 18 чел. (боевки 

“Отважный” и “Херсон”). Но на протяжении февраля месяца о них не 
имеется никаких сведений, все розыски их приводят не к чему. Есть 
предположение что они находятся за пределами района. 

Кроме того, через задержанных бандитов, установлено, что полностью 
не уничтожено переходящие банды сотни “Белого”, “Вихор”, СБ Тимиш. Эти 
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банды находятся на территории _________ и Жабьевского районов, но в свое 
время они заходили и в Косовский район. Пока полностью они не будут 
уничтожены, Косовский район не гарантирован от случаев бандопроявлений. 

Истребительных батальонов в районе организовано 14, в них бойцов 
365 чел., в т.ч. вооруженных 180 чел. 

Политико-моральное_________________________________________ 30 
Есть много случаев, когда население помогает выявлять бандитов, 

напр. в с. Соколивка местный крестьянин указал, где находится районный 
провод ОУН. 

Партийно-советский актив находится в селах, принимает все меры по 
закреплению политической активности, достигшей в результате выборов. 
 

СЕКРЕТАРЬ КОСОВСКОГО 
РК КП(б)У                                                                                          ДЕРЕВЯНКО. 
 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-21. – Оп. 1. – Спр. 7. – Арк. 2-2 зв. 
 

№ 311 
Довідка радянського керівництва Косівського району секретарю 

Станіславівського обкому Слоню про результати роботи НКВС та НКДБ 
проти ОУН та УПА на території району 

 
Не раніше 1 березня 1946 р. 

 
Сов. секретно: 

СВЕДЕНИЯ. 
Косовским РО НКВД и НКГБ с 1/І – 1946 года по 1/ІІІ – 1946 года. 

 

1. Всего проведено операций …………..343. 
в которых организовано: 
Засад……………547. 
Облав……………32. 
РПГ……………...39. 
Проческа леса ….49. 
Приманок .............6. 
2. В результате чего: 
Убито бандитов……..313. 
Задержано……………1275. 
а) Из них арестовано по ст. 54 УК 324, НКВД – 140, НКГБ – 165. 

Прокурором 10. 
Направлено по территории 117 НЗ НКВД 
Освобождено для определенных целей – 56 чел. 
Оформлено и направлено в С.Л. 131 по НКВД. 
б) Из задержанных направлено в РВК – 633 

                                                 
30 Так у документі. 
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Направлено на разные работы – 61. 
в) Кроме того с 1.3.46 г. не прошли фильтр 56 чел. 
3. Явилось с повинной            1431 чел. 
Бандитов                                   383 чел. 
Уклоняющихся                        1048 чел. 
Из них: – явилось в 1946 г. 281 чел., с винтовками – 14 чел. 
4. Ликвидировано бандформирования: – 
Боевки СБ – “Верховинец”, “Резун”, “Ватаманюк”, “Хитрый”, “Дон”. 
Боевые сотни – “Бандура”, “Святослав”. 
Запасные сотни – “Батько”, “Кукол”, “Грушко”, “Гроц”. 
5. Взяты трофеи: 
Винтовок – 89.             Пулемет. cтан. – 3. 
Автоматов – 36.           – // – ручн. – 7. 
Пистолетов – 18.         ПТР            – 1. 
Минометов – 2.           Пиш. машинок – 4. 
Патронов – 39475.      Мин                   – 150. 
По линии ОУН из состава надрайонного провода ОУН арестованы и 

убиты 4 члена этого провода, а именно: – “Чайкевич”, “Дарна”, “Лида” и 
“Иванка”. 

Разгромленный провод ОУН, из состава которого убиты и арестованы 
“Орел”, “Переможец”, “Мороз”, “Макар”, “Ричка”. 

Разгромлены кущевые провода ОУН “Яворський”, из состава которого 
арестованы “Владимир”, “Лис”, “Быстрая”. 

Разгромлено 16 станиц ОУН, из состава районной боевки СБ и ее 
разведки убито и арестовано 17 бандитов. 

6. Обнаружено, изъято, взорвано: – 
Складов, бункеров – …….97. 
Схронов …………………..37. 
7. Изъято было семей бандитов – 127 – 317 чел. 
Из них: –  
Освобождено  в виду явки повинной – 40. –  
Выслано 87 [семей] – 243 [чел.]. 
8. Вызвано населения для бесед          1317. 
9. Организовано истребительных батальонов – 14. 

 
СЕКРЕТАРЬ КОСОВСКОГО 
РК КП(б)У         ДЕРЕВЯНКО 
 

НАЧАЛЬНИК КОСОВСКОГО 
РО НКВД: – КАПИТАН     ГОНЧАРОВ 
 

НАЧ. КОСОВСКОГО РО НКГБ 
Капитан         ШТЕПА 
 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-21. – Оп. 1. – Спр. 8. – Арк. 3-3 зв. 
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№ 312 
Доповідна записка начальника Надвірнянського відділення НКВС 
першому секретарю Надвірнянського райкому партії Воронкову про 
реагування населення району на промову У. Черчіля в місті Фултоні 

 

18 березня 1946 р. 
 

Сов. секретно 
 

ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ НАДВОРНЯНСКОГО РК КП(б)У 
т. ВОРОНКОВУ 

г. Надворная 
 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
“О реагировании банд “УПА” и “ОУН” на речь Черчилля” 

 

Из показаний ряда арестованных руководителей “УПА” и “ОУН”, что 
они еще до выступления Черчилля питали надежду на конфликт СССР с 
Англией и США, так как например арестованная ПОБИРЧАК Устина 
Дмитриевна в своих показаниях от 9/ІІІ-46 г. говорит: “Успех в 
возникновении революции и падении Советской власти был рассчитан на: 

а) Экономическое ослабление СССР за время ведения войны между 
Германией и ее союзников. 

б) На отдаленности промышленных объектов, которые были вывезены 
по случаю войны на Урал. 

в) Восстание Франции против Германии и одновременно восточных 
народностей против СССР. 

г) На конфликт Англии и Америки с СССР и т. д.”. 
После появления выступления Черчилля и интервью тов. Сталина в 

прессе, “УПА”, “ОУН” и большая часть населения заговорили о якобы 
начавшейся войне между СССР и Англией. 

15/ІІІ – 46 г. от камерного агента “ГОРА” были получены данные о 
том, что ГИНЧАК Эмилия Николаевна при передаче продуктов питания 
своему мужу, ГИНЧАК Юрию Степановичу обвин. по ст.ст. 54 – 1а, 54 – 11 
УК УССР передает письма, которые прячет в двойном дне консервной банке. 

16/ІІІ – 46 г. при доставке очередной передачи действительно было 
обнаружено письмо, где ГИНЧАК Эмилия пишет: “Дорогой Юрий, война не 
за плечами, английские войска заняли Румынию и двигаются на Турцию”. 

14/ІІІ – от с/о “ЧЕРНОГО” были получены данные о том, что кулак 
КОЧЕРЖУК Николай пришел в Горсовет и обращался к председателю 
Горсовета т. ПОЛАТАЙКО (местный житель) сказал: “Ну что и тебя 
протянули в газете за то, что плохо работаешь, я тебе советую эту заметку 
беречь, т.к. в скором времени начнется война, советской власти не будет, это 
тебя будет оправдывать перед новыми властями, что ты не хотел для 
советской власти давать пользы, а по этому и плохо работал”. 

15/ІІІ – 46 г. источник “ПОТАШ” зашел за пилой к гр-ну ЦИВКАЧ 
Ивану проживающему с. Назавизово, в это время ЦИВКАЧ читал газету 
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“Правда Украины” и стал говорить: “Вот смотри, Николай, опять верно будет 
мясорубка. Нас всех годных возьмут на войну и наверное бесполезно, т. к. 
Америка располагает, по выступлению Черчилля, атомными бомбами и 
Российскую Армию перемелют как мясо в машинке и Советы падут, тогда 
уже будет что-то единое и народ вольно вздохнет и не будет притеснятся ни 
польскими панами, ни большевиками”. После этого добавил: “И тогда будет 
“Самостоятельная Украина”. 

От с/о “МИХАЙЛОВ” получены данные следующего содержания: 
“Согласно Вашего задания я беседовал с гр. ПОЛАТАЙКО Иваном по 
поводу выступления Черчилля в Фултоне, на мой вопрос, что теперь будет? 
Собеседник заявил “Из выступления Черчилля видно, что скоро будет война 
не на жизнь, а на смерть, и что Америка с Англией разобьют Советский 
Союз, т.к. он слабее и не имеет той техники, что они и тогда, безусловно, 
осуществится мечта украинского народа, т.е. будет самостоятельное ни от 
кого не зависимое государство, о котором украинцы мечтают давно”. 

Источник “ИГЛА” донес, что в беседе с гр. ЛАВРИЩУК, 
проживающий в поселке Мозиливка Пнивского с/совета, последняя сказала, 
что “…скоро начнется война с Америкой и Англией, в Бессарабии и 
Буковине есть американские войска. Как начнется война, так Советскому 
Союзу не устоять. Бандитам будет дано большое право и плохо будет тем, 
кто явился с повинной”. 

Для разъяснения населению речи Черчилля и интервью тов. Сталина по 
линии советско-партийных органов проводятся собрания всего 
неорганизованного населения, по предприятиям и учреждениям. 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ: 
І. На выявление лиц, распространяющих ложные слухи о войне а/с 

сеть. 
ІІ. На лиц, на которых будут достаточно собрано материалов об а/с 

деятельности, немедленно оформлять арест. 
ІІІ. Через советско-партийные органы повести широко-

разъяснительную работу среди населения, разъяснив им значения речи 
Черчилля и интервью т. Сталина. 

 

НАЧ. НАДВОРНЯНСКОГО РО НКВД 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ                                                             ЛУКЬЯНЕНКО 
 

“18” МАРТА 1946 года 
 

НАЧ. ОТД. НАДВОРНЯНСКОГО РО НКВД 
ПО ВВ ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ                                                         ГРИШИН 
 

г. Надворная 
 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-25. – Оп. 1. – Спр. 43. – Арк. 47-47 зв. 
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№ 313 
Довідка організаційно-інструкторського відділу ЦК КП(б)У про заходи 

обкомів партії західних областей стосовно посилення боротьби із 
залишками формувань УПА і підпілля ОУН 

 

Не пізніше 22 березня 1946 р. 
 

СПРАВКА 
О мероприятиях обкомов КП(б)У западных областей УССР по усилению 

борьбы с остатками банд украинско-немецких националистов 
 

(по сообщениям секретарей обкомов КП(б)У) 
 

Дрогобычская область 
18 марта с. г. бюро обкома КП(б)У с участием членов Военного Совета 

52-й армии наметило ряд мероприятий по уничтожению остатков банд в 
области. В районы направлено 31 чел. из областного партактива, в села – весь 
районный партактив и оперативный состав НКВД и НКГБ. 

20 марта с. г. проведены кустовые совещания секретарей райкомов 
КП(б)У, начальников райотделов НКВД и НКГБ и командного состава 
воинских гарнизонов. Совещания проводили секретари обкомов и члены 
Военного Совета. 

Военный Совет 52-й армии дополнительно послал 27 офицеров для 
оказания помощи гарнизонам. 

 

Волынская область 
19 марта с. г. в районы области направлено 70 человек из числа 

областного партактива, с которыми проведено совещание. 20 марта 
проведены совещания в районах и райпартактив направлен в села. По линии 
областных управлений НКВД и НКГБ направлены ответственные работники 
для руководства в проведении ряда операций согласно разработанного плана. 

 

Львовская область 
19 марта с. г. обком КП(б)У провел совещание членов бюро обкома, 

начальников УНКВД и УНКГБ с участием члена Военного Совета 
Львовского военного округа Батракова и начальника погранвойск т. Бурмака. 
Совещание наметило ряд мероприятий по усилению борьбы с бандами. 

В районы области направлено 30 человек уполномоченных обкома 
КП(б)У – члены бюро обкома, зав[едующие] отделами обкома и 
облисполкома, руководители областных организаций. По линии УНКВД и 
НКГБ направлены все ответственные работники. Всего послано в районы 
220 чел. 

Даны указания КП(б)У направить до 1 апреля с. г. в села весь 
районный партийный актив. 

Военный Совет Львовского военного округа издал приказ по войскам 
об усилении борьбы с бандитами в оставшиеся дни до 1 апреля с. г. 
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20 марта в результате проведения усиленных операций убито и взято в 
плен 96 бандитов, в том числе руководитель крупной бандбоевки СБ 
Перемышлянского района по кличке “Монька”. 

 

Станиславская область 
18 марта с. г. бюро обкома КП(б)У заслушало доклады о состоянии 

борьбы с бандитизмом в Калушском и Галичском районах. За ослабление 
борьбы секретарю Калушского райкома КП(б)У Кириленко объявлен 
выговор, начальник райотдела НКВД этого района Похлебкин снят с работы, 
начальнику райотдела НКГБ объявлен строгий выговор. 

Бюро обкома наметило мероприятия по усилению борьбы с бандитами 
по области. В помощь районам послано 48 чел. областного партактива. 
Военный Совет 38-й армии дополнительно послал 350 офицеров в помощь 
начальникам воинских гарнизонов. 

В районы области выехали члены бюро обкома, член Военного Совета 
т. Епишев, военный прокурор армии т. Денисенко, начальник отдела 
“Смерш” армии т. Брагин и другие. 

В ночь на 21 марта в Болеховском районе в результате удачно 
проведенной операции взят в плен, будучи раненым, военный референт 
краевого провода по кличке “Змиюк[а]”31, личная охрана его в количестве 
7 бандитов при сопротивлении уничтожена. 

 

Ровенская область 
21 марта с. г. направлено в районы области 90 чел. областного 

партактива. Даны письменные указания райкомам КП(б)У, райотделам 
НКВД и НКГБ об усилении операций против бандитов. 

За последние дни проведен ряд удачных операций. 19 марта в 
Мизочском районе взят в плен надрайонный комендант СБ по кличке 
“Камень”, 14 марта в Козинском районе убит областной проводник УПА по 
кличке “Степан”, 18 марта в г. Ровно раскрыта подпольная молодежная 
террористическая группа УПА в составе 11 человек, в Дубновском районе – 
подпольная организация ОУН в составе 18 человек. 

 

Тернопольская область 
20 марта с. г. направлено в районы области 38 человек областного 

партактива, из райцентров в села направлено около 900 чел. партийно-
советского и комсомольского актива. 

21-22 марта с. г. проведены кустовые совещания секретарей райкомов 
КП(б)У и начальников райотделов НКВД и НКГБ по вопросу усиления 
борьбы против остатков банд и подполья. Совещания проводили секретари 
обкома. 

По линии УНКВД и УНКГБ в районы посланы оперативные 
работники, а в села – работники райотделов НКВД и НКГБ. 

 

                                                 
31 Д. Вітовський. 
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Черновицкая область 
Намечены мероприятия по ликвидации до 1 апреля с. г. оставшейся в 

области одной бандбоевки в 6-7 человек. В районах области находятся 
уполномоченные обкома и в селах – свыше 300 чел., посланные еще в дни 
избирательной кампании. Секретарям райкомов КП(б)У даны указания об 
усилении борьбы с националистическим подпольем. 

 

А. Зленко 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 96-98. 

 
 

№ 314 
Інформація заступника секретаря ЦК КП(б)У О. Стоянцева М. Хрущову 

про хід боротьби з українськими націоналістами, стан і діяльність 
винищувальних батальйонів у західних областях України 

 
 

Не пізніше 22 березня 1946 р. 
 

Секретарю ЦК КП(б)У 
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе борьбы с украинско-немецкими националистами и деятельности 

истребительных батальонов в западных областях УССР 
 

Одним из важнейших мероприятий по борьбе с бандами украинско-
немецких националистов является создание в каждом селе истребительных 
батальонов, о чем неоднократно указывалось со стороны ЦК КП(б)У 
обкомам КП(б)У западных областей. 

За период подготовки к выборам в Верховный Совет СССР во всех 
западных областях истребительные батальоны проделали немалую работу по 
борьбе с бандами и сейчас во многих районах закрепили ее. 

Так, по Львовской области в настоящее время создано и 
организационно оформлено 356 истребительных батальонов и силами бойцов 
этих батальонов взяты под охрану 22 МТС, 22 спиртзавода, 3 совхоза, 
22 мельницы и т. д. и только на охране этих объектов занято более 1400 чел. 

В Станиславской области сейчас насчитывается 428 истребительных 
батальонов, причем 93 из них организованы после 10 февраля. 

В Тернопольской области за период с 10 февраля по 15 марта с. г. 
дополнительно организовано 214 истребительных батальонов и общее 
количество их составляет сейчас по области 562, с количеством бойцов 
13 223 чел. 
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Однако, несмотря на количественный рост истребительных батальонов, 

деятельность их во многих районах западных областей остается 
неудовлетворительной и по сравнению с периодом подготовки к выборам в 
Верховный Совет СССР значительно ухудшена.  

Указание ЦК КП(б)У об активизации деятельности истребительных 
батальонов выполняется зачастую формально, и вновь создаваемые 
батальоны числятся только на бумаге. 

В Турийском районе Волынской области из 33 сел истребительные 
батальоны созданы только в 23, причем во многих селах, прилегающих к 
лесным массивам и пораженных бандитизмом, истребительных батальонов 
нет (сс. Пересика, Вербично, Логище и т. д.). 

Во Львовской области на 10 марта с. г. истребительные батальоны не 
созданы еще в 412 сельсоветах, и работа по организации их почти не 
проводится. С 10 февраля по 10 марта в области дополнительно создан всего 
71 батальон, а вооружено к тому же из них только 22. В 14 районах этой 
области после выборов в Верховный Совет СССР не только не создано ни 
одного нового батальона, но даже не вовлечено ни одного человека в уже 
действующие батальоны, созданные еще в 1945 году. 

В Галичском районе Станиславской области на 23 сельсовета, по 
данным УНКВД, числится 5 истребительных батальонов, а фактически есть 
только 3, ибо бойцы двух батальонов еще в феврале ушли с оружием в банду. 

В Рожнятовском районе той же области из 16 батальонов вооружено 
только 11, в Калушском районе из 11 батальонов вооружено только 2. 

В Бучачском и Бережанском районах Тернопольской области оружие 
вновь сформированным батальонам не выдается потому, что нет 
руководителей батальонов, и батальоны эти, таким образом, существуют 
только на бумаге. 

Решение ЦК КП(б)У от 21 февраля с. г. требовало от управлений 
НКВД, а также обкомов и райкомов КП(б)У западных областей 
совершенствования боевой выучки бойцов истребительных батальонов и еще 
большего усиления политической работы среди них, но это требование во 
многих районах выполняется чрезвычайно плохо, и немало истребительных 
батальонов из-за отсутствия должного руководства и политической работы 
бездействует и даже разваливается. 

5 марта с. г. на истребительный батальон райцентра Галич 
Станиславской области, состоящий из 30 человек и находившийся в 
помещении, напала бандгруппа численностью до 12 человек, но вследствие 
плохого руководства и дисциплины среди бойцов батальон был застигнут 
врасплох и потерял убитыми и ранеными 7 человек, а бандиты ушли без 
потерь. В этом батальоне никто никакой политической работы не проводит. 

В Сокольницком районе Львовской области начальник штаба 
истребительных батальонов тов. Токарев используется РО НКВД в качестве 
кладовщика и заготовителя и работе батальонов внимания не уделяет, 
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вследствие чего дисциплина в них крайне низка. Когда 9 марта с. г. РК 
КП(б)У пытался провести собрание бойцов истребительного батальона села 
Семеновка, то на собрание никто не явился, а командир отряда был пьян. 

В селе Сокольники этого же района был организован истребительный 
батальон в количестве 25 человек, но после организационного оформления с 
бойцами не проведено ни одного занятия ни по строевой, ни по политической 
подготовке, несмотря на то, что в этом селе долгое время находился 
зав[едующий] отделом РК КП(б)У тов. Береза. 

В селе Ценява Рожнятовского района Станиславской области в 
истребительном батальоне, насчитывающем 24 чел., никакой политической 
работы не ведется, отсутствует бдительность, вследствие чего казарма, где 
находится и оружие, в дневное время часто остается без надзора. Такое же 
положение имеет место и в селе Дунаиве Поморянского района Львовской 
области, где помещение истребительного батальона вместе с оружием 
оставляется без охраны, а прикрепленный к этому батальону для проведения 
политической работы зав[едующий] военным отделом РК КП(б)У тов. 
Калюжный в селе бывает очень редко и работой батальона не занимается. 

В селах Илемня-Суходол Рожнятовского района Станиславской 
области выделенные райкомом КП(б)У тт. Самойлов и Раевский в 
истребительных батальонах никакой политической работы не ведут. 

В селе Куропатники Бережанского района Тернопольской области во 
главе недавно организованного истребительного батальона был поставлен 
уч[астковый] уполномоченный РО НКВД тов. Дьяченко, который, побыв 
одни сутки в батальоне, бросил его, и бойцы, сложив оружие, разошлись по 
домам. 

В ряде случаев истребительные батальоны не привлекаются к воинско-
чекистским операциям, как это имеет место в Ново-Стрелищанском районе 
Дрогобычской области, а также в Золотниковском районе Тернопольской 
области, где начальник РО НКВД тов. Золотько категорически отказывается 
привлекать бойцов батальонов к проведению операций против бандитов, 
используя только воинские гарнизоны. 

Некоторые обкомы и райкомы КП(б)У ряда западных областей, 
ограничившись общими указаниями об исполнении решения ЦК КП(б)У от 
21 февраля, не занимаются конкретно вопросами количественного роста и 
политического укрепления истребительных батальонов. 

Волынский обком КП(б)У не знает сейчас действительного положения 
в районах в части деятельности истребительных батальонов. В обкоме 
КП(б)У нет даже данных о том, сколько в районах создано батальонов в 
течение февраля-марта с. г. и какую политическую работу проводят наши 
органы среди бойцов этих батальонов. 

Бучачский РК КП(б)У Тернопольской области 14 марта с. г. при 
обсуждении на бюро вопроса о работе истребительных батальонов в районе 
пытался возложить всю работу, как организационную, так и политико-
воспитательную, только на органы НКВД и только после вмешательства 
работника ЦК КП(б)У тов. Богомолова было принято соответствующее 
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решение о конкретной ответственности за политическую работу райкома 
КП(б)У и его отдельных работников, прикрепленных к батальонам. 

Из вышеприведенного видно, что райкомы КП(б)У и отделения НКВД 
многих районов западных областей не придали должного значения вопросу 
коренного улучшения деятельности истребительных батальонов, не понимая 
того, что с уходом гарнизонов Красной Армии истребительные батальоны 
будут являться решающей силой в борьбе по окончательной ликвидации 
остатков оуновского бандитизма. 

 
Зам[еститель] секретаря ЦК КП(б)У 
по западным областям                                                                    Стоянцев 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 99-102. 

 
 

№ 315 
Інформація Станіславівського обкому партії ЦК КП(б)У про здійснення 
заходів щодо посилення боротьби із відділами УПА і підпіллям ОУН та 

усунення недоліків у цій роботі 
 

22 березня 1946 р. 
№ 09181 
 

Совершенно секретно 
Секретарю ЦК КП(б)У 

тов. КОРОТЧЕНКО Д. С. 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о мероприятиях по усилению ликвидации остатков банд и 

националистического подполья на территории Станиславской области 
 
После предварительной проверки хода борьбы с бандитизмом в 

отдельных районах области бюро обкома КП(б)У 18 марта 1946 года 
заслушало и обсудило сообщения начальников УНКВД т. Неизмайлова и 
УНКГБ т. Михайлова о ходе борьбы по ликвидации остатков банд и 
националистического подполья на территории области и установило, что в 
результате успокоенности успешными действиями, достигнутыми в период 
подготовки и проведения выборов в Верховный Совет СССР, партийные 
организации, органы НКВД и НКГБ, ВВ НКВД и воинские гарнизоны 38-й 
армии за последнее время ослабили в некоторых районах области 
(Калушском, Коршивском, Надворнянском, Галичском, Печенежинском и 
Заболотовском) борьбу по ликвидации остатков бандитизма. 
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РК КП(б)У, органы НКВД и НКГБ недостаточно выполняют 
постановление ЦК КП(б)У от 22 февраля 1946 года “Об итогах выборов в 
Верховный Совет СССР в западных областях и дальнейших задачах 
партийных организаций”. 

Секретари РК КП(б)У ослабили контроль и понизили требовательность 
к работникам органов НКВД и НКГБ, командирам гарнизонов и 
рейдирующих групп ВВ НКВД, самоустранились от проведения 
политической работы среди бойцов истребительных батальонов, чем 
воспользовались бандиты и в ряде мест активизировали свои враждебные 
действия. 

5 марта с. г. бандиты совершили вооруженное нападение в райцентре 
Галич на помещение истребительного батальона, в результате которого 
убито 5 и ранено 2 бойца истребительного батальона. 

В Калушском районе за истекший месяц убито 2 председателя сельских 
советов. 

Кроме этого, убиты б[ывший] член участковой избирательной 
комиссии крестьянин Бойко и сельский агитатор Бедрий, совершена 
диверсия на газопромысле. В Надворнянском районе бандиты предприняли 
попытку вооруженного нападения на паровоз узкоколейной лесовозной 
дороги. 

Обсуждая ход борьбы с бандитизмом по области, бюро обкома КП(б)У, 
кроме того, отдельно рассмотрело состояние борьбы с бандитизмом в 
Калушском и Галичском районах. 

За ослабление контроля за деятельностью органов НКВД и НКГБ бюро 
ОК КП(б)У объявило выговор первым секретарям РК КП(б)У Калушского 
т. Кириленко и Галичского т. Водопьяну. 

За ослабление борьбы с бандитизмом, в результате чего допущены 
бандпроявления, наложено строгое партийное взыскание на начальника 
Галичского РО НКВД капитана Полякова и начальника Калушского РО 
НКГБ майора т. Лобача. Начальник Калушского РО НКВД Похлебкин снят с 
работы. 

В решениях бюро обкома КП(б)У намечены мероприятия по 
исправлению допущенных недостатков в Калушском и Галичском районах. 

Для усиления борьбы с остатками бандитизма в районах области бюро 
обкома КП(б)У постановило: 

1. Считать важнейшей задачей партийной организации и каждого 
коммуниста усиление борьбы по ликвидации остатков бандитизма и 
националистического подполья, для чего использовать все имеющиеся в 
районах и селах возможности и средства: воинские гарнизоны, рейдовые 
группы ВВ НКВД, истребительные батальоны, гарнизоны ВВ НКВД по 
охране железных дорог и партийно-советский актив. 

2. Обязать секретарей РК КП(б)У совместно с начальниками РО НКВД 
и НКГБ и командирами войсковых гарнизонов немедленно разработать и 
осуществить такие практические мероприятия, которые обеспечили бы в 
кратчайший срок окончательную ликвидацию остатков бандитизма. 
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3. Обязать секретарей РК КП(б)У и начальников РО НКВД неустанно 
совершенствовать боевую выучку и проводить широкую политическую 
работу среди личного состава истребительных батальонов, приняв все меры к 
увеличению истребительных батальонов, максимально используя их в борьбе 
за окончательную ликвидацию остатков бандитизма. 

4. Предложить секретарям РК КП(б)У повысить требовательность к 
работникам органов НКВД-НКГБ и войсковых гарнизонов в деле проведения 
чекистско-войсковых операций по окончательной ликвидации остатков 
бандитизма. 

5. Обязать секретарей ГК, РК КП(б)У осуществить необходимые 
мероприятия по выполнению постановлений ЦК КП(б)У от 10 января 
1946 года “О создании КСМ организаций в селах” и от 22 февраля 1946 г. 
“Об итогах выборов в западных областях и дальнейших задачах партийных 
организаций”. 

6. До 25 марта 1946 года провести в районах районные партсобрания, 
на которых обсудить и наметить мероприятия по окончательной ликвидации 
бандитизма. 

Для оказания помощи в подготовке и проведении районных 
партсобраний и усиления борьбы с бандитизмом в районы области 
направлено 48 чел. руководящих работников из числа областного партийно-
советского актива. 

Для усиления оперативно-боевой деятельности войсковых гарнизонов 
и оказания им практической помощи Военным Советом 38-й армии 
направлено в гарнизоны сроком до 1 апреля с. г. свыше 350 офицеров состава 
дивизий, корпусов и штаба 38-й армии. С этой же целью в районы выехала 
группа генералов 38-й армии. 

В результате принятых обкомом КП(б)У мер значительно 
активизирована борьба с бандитизмом. За прошедшие три дня после решения 
бюро обкома КП(б)У (19, 20 и 21 марта) по области проведено 
439 чекистско-войсковых операций и 122 засады, в результате которых убито 
бандитов и участников подполья ОУН 60 человек, арестовано 128 человек. 
Кроме того, задержано 36 человек дезертиров и нелегалов. 

Только в одной операции по с. Заречье Солотвинского района убито и 
пленено 18 бандитов. 

Операцией, проведенной в Болеховском районе, оперсоставом РО 
НКВД и подразделением 215 СП ВВ НКВД 19 марта убито 5 бандитов, в том 
числе сотенный по кличке “Козедуб” и 4 человека из его охраны. Указанные 
бандиты пришли из Дрогобычской области. 

20 марта. 
Проведенными операциями в двух селах Солотвинского района убито 5 

и арестовано два бандита. Во время операции явился с повинной 
руководитель надрайонного “провода” ОУН “Прометей”. 

Кроме того, 20 марта с. г. в с. Манява Солотвинского района убито 4 и 
задержано 2 бандита. В числе убитых опознаны: 

1. Начальник штаба куреня “Искры” – “Богун”. 
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2. Парикмахер-разведчик. 
В лесном массиве возле села Майдан при вскрытии бункера убит 

командир СБ районного “провода” ОУН “Орлич”, полный состав его боевки 
ликвидирован в феврале-марте 1946 года. 

Коломыйский район 
Во время операции в с. Крапивники убито 3 бандита и арестовано 

5 бандпособников. В этом же селе явился с повинной бандит “Явир” из сотни 
“Белого”. 

Войниловский район 
В с. Торговица при операции вскрыт бункер, в котором убит бандит по 

кличке “Зеленый”. 
Долинский район 

Во время операции в с. Болохов в сарае местного жителя обнаружен 
бункер, в котором убит бандит по кличке “Орест”, другой бандит, 
находившийся в этом бункере, арестован. 

Богородчанский район 
Организованная воинским гарнизоном с. Глубокое засада столкнулась 

с бандгруппой в количестве 3 чел. В завязавшейся перестрелке ранен 
ст[арший] сержант, находившийся в засаде. Начальник гарнизона села 
капитан Мазур не оказал помощи бойцам, находившимся в засаде, и не 
принял мер к преследованию бандитов, в связи с чем бандитам удалось 
скрыться. О допущенной начальником гарнизона капитаном Мазуром 
безответственности обкомом КП(б)У информирован Военный Совет 38-й 
армии. 

Выгодский район 
Проведенной операцией в двух селах района убито 3 и задержан 

1 бандит. 
В числе убитых опознаны: руководитель районного провода ОУН 

“Максим”, кущевой проводник ОУН “Хмурый” и бандит из боевки “Сарна” 
по кличке “Граб”. 

Коршевский район 
Проведенной операцией в с. Кубаивка убито 3 и арестовано 3 бандита. 

Тлумачский район 
При проведении войсковой операции в с. Олешив обнаружен колодец с 

трупами. По изъятым из указанного колодца трупам опознаны жители села 
Олешив: б[ывший] директор известкового завода Миронюк, его отец и дочь. 
Указанную семью бандиты увели еще в январе месяце 1946 года, о судьбе 
которой ничего не было известно. Изъятие трупов и их опознавание 
продолжается. 

Найденный колодец с трупами тут же исполъзован для разоблачения 
чинимых бандитами зверств над мирным населением. 

Рогатинский район 
Во время операции в с. Виспа обнаружен схрон, в котором задержано 

6 чел. уклоняющихся от службы в РККА. В этом же селе опергруппой убит 
один бандит. 
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Бурштынский район 
Во время операции в районном центре задержано 2 чл[ена] ОУН. 
21 марта проведенной подразделением ВВ НКВД операцией по 

Печенежинскому району убито 14 бандитов, в т. ч. куренной “Манив”, 
четовой “Крук”, главарь боевки СБ “Приходный”, пропагандист районного 
“провода” ОУН “Нечет”, подрайонный “Шувак”, занимаемое положение в 
банде остальных убитых уточняется. 

О дальнейшей работе буду информировать в отчете. 
 
Секретарь Станиславского обкома КП(б)У                            Г. Любарцев 
 
№ 09181 
22 марта 1946 года 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 102-106. 

 

 
№ 316 

Протокол засідання Городенківського райкому партії, на якому 
обговорювалися проблеми боротьби із українським національно-

визвольним рухом за результатами “великої блокади” 
 

25 березня 1946 р. 
 

Цілком таємно 
ПРОТОКОЛ № 12 

районних партійних зборів Городенківського району Станіславської області 
від 25.III. 1946 року 

 
Присутніх на зборах 59 чол. 
із них членів ВКП(б) 48 чол. 
канд. в чл. ВКП(б) – 11 чол. 
ПРЕЗИДІЯ ЗБОРІВ: т. т. НЕСТЕРЕНКО, ЦЕПЕНКО, ГОЛЕВ, МАТУСЯК, 
представник ОК КП(б)У КОСТЮК. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про рішення бюро ОК КП(б)У від 18.03.1946 р. “Про ліквідацію 

рештків бандитів і членів оунівського підпілля в області” і “Грубих порушень 
радянських законів в Перегінському районі”. 

СЛУXАЛИ: про рішення бюро КП(б)У від 18.ІІІ.1946 року “Про 
ліквідацію рештків бандитів і членів оунівського підпілля в області” і 
“Грубих порушень радянських законів в Перегінському районі”. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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(доп. секретар РК КП(б)У) 
тов. НЕСТЕРЕНКО В. 

Висловились: т.т. 
1. ТАРАН – нач. РВ МВС. 
Виконуючи рішення Політбюро ЦК КП(б)У, органами РВ МВС і РВ 

МДБ проведена велика робота по боротьбі з бандами – українсько-німецьких 
націоналістів. За січень місяць 1946 року вбито 13 бандитів, арештовано 
27 чол. членів оунівського підпілля, в лютому місяці вбито 5 бандитів, 
арештовано 21 чол. оунівського підпілля. За березень місяць убито 
10 бандитів, арестовано 61 чол. членів оунівського підпілля. На всіх 
арештованих членів ОУН закінчується слідство. В березні заведено справ на 
25 чол. членів ОУН, які являються соціально-небезпечними елементами. 

В своїй роботі по боротьбі з рештками банд і оунівським підпіллям ми 
маємо великі недоліки. Оперуповноважені ДАВИДОВ, КУЗНЄЦОВ, ТАРАН, 
БОГОДКІН не являються повноцінними працівниками, від цих 
оперуповноважених бандити тікають з під рук, а вони не в силах справитись 
з ними, а також велика вина падає на тов. САЛЬКОВА, в якого в 
підпорядкуванні находиться велика кількість оперативного складу, але він з 
ними не працює і не вимагає від них відповідної роботи, і тому тормозить в 
деякій мірі виконання того чи другого завдання. 

За перебування гарнізонів в селах ми послабили боротьбу з бандитами і 
заспокоїлись лише тим, що в районах стало тихо. Я рахую, що в ці дні, які 
залишилися, ми прикладаємо всіх сил для остаточної ліквідації банд і 
підпілля українсько-німецьких націоналістів. 

2. КАРПЕНКО – Зам. директора МТС по політчастині. 
Необхідно відмітити, що з приходом військових гарнізонів в села наші 

органи РВ МВС і РВ МДБ повинні були посилити свою роботу по боротьбі з 
оунівським підпіллям, але вони заспокоїлись тим, що в районі стало тихо і 
тому ще нараховується в районі 19 бандитів, є багато учасників оунівського 
підпілля, які тепер загрожують тим селянам, які ідуть в колгоспи, що якщо 
вони підуть в колгоспи все їхнє майно буде передано в поділ, а їх поб’ють. Ці 
записки, які мені селяни давали, я їх віддав органам РВ МВС, але з цього 
питання ніяких заходів не вжито. Треба відмітити, що з боку органів РВ МВС 
ніякої роботи не проводиться з організованими винищувальними 
батальйонами в селах. В наслідок чого, ці люди творять те, що їм тільки 
здумається, і не випадково боєць винищувального батальйону села Ясинів-
Пільний тов. ...СЬКИЙ32 убив дочку гр. КАРПЕК. Все те, що відмічено в 
рішенні бюро ОК КП(б)У по Перегінському району, воно повністю 
відноситься і до нашого району. 

3. МОЗОЛЕВСЬКИЙ – нач. РВ МДБ. 
Основним недостатком по боротьбі с бандами и оунівским підпіллям є 

те, що ми неорганізовано діємо з військовими гарнізонами у селах. В 
наслідок чого при проведенні військово-чекістських операцій в селі Стрільче 

                                                 
32 Прізвище нерозбірливо. 
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бандити убили одного бійця червоноармійця і двох ранили, а самі два 
бандити убігли. Це говорить про те, що ми недостатньо готовимось до 
проведення операцій і як наслідок не одержуємо відповідних результатів в 
роботі. 

Необхідно всім оперуповноваженим і уповноваженим РКУ КП(б)У  
взятись по-діловому до боротьби з бандитами і оунівським підпіллям, тоді ми 
з цим завданням справимось до 1.IV. 1946 року і виконаємо рішення ЦК 
КП(б)У і бюро ОК КП(б)У. Уповноважений РК КП(б)У 
тов. ГРИГОЛІВСЬКИЙ займається систематично п’янкою, якщо він і надалі 
буде продовжувати п’янствувати, то трудно буде йому нести боротьбу з 
бандами і оунівським підпіллям. 

Я вважаю, що по адресу РО МДБ говорить будуть багато про недоліки, 
але я прохаю партзбори і всіх комуністів допомагати органам РВ МВС і РВ 
МДБ по остаточній боротьбі з бандами і оунівським підпіллям, без районної 
парторганізації одні органи не виконають цього важливого завдання. 

РАЙОННІ ПАРТІЙНІ ЗБОРИ ПОСТАНОВЛЯЮТЬ: 
1. Рахувати важливим завданням районної парторганізації і кожного 

комуніста зокрема, працівників РВ МВС РВ МДБ – активізацію рішучої 
боротьби по цілковитій ліквідації залишків банд і націоналістичного підпілля 
до 1 квітня 1946 року – для чого використати в районі і в селах всі наявні 
можливості і засоби органів РВ МВС, РВ МДБ, військових гарнізонів, 
винищувальних груп і радянсько-партійного активу. 

2. Зобов’язати начальників РВ МВС тов. ТАРАНА, РВ МДБ тов. 
МОЗОЛЕВСЬКОГО негайно розпочати практичні міроприємства, котрі 
забезпечили б до 1.IV. 1946 року цілковиту ліквідацію залишків банд і 
підпілля українсько-німецьких націоналістів. 

3. Районні партійні збори вимагають від нач. РВ МВС, РВ МДБ і 
уповноважених РК КП(б)У закріпити існуючі винищувальні групи по селах, 
систематично підвищувати бойову виучку бійців винищувальних груп, 
регулярно проводити політично-виховну роботу серед них, прийнявши самих 
рішучих заходів до збільшення їх складів за рахунок людей відданих 
радянській владі, не допускаючи, щоб у винищувальні загони пролазили 
разні проходимці, бандитські виродки і другі елементи, ворожі радянській 
владі. 

Роботу винищувальних груп направляти на остаточну ліквідацію банд і 
Оунівського підпілля. 

4. Зобов’язати райком КП(б)У здійснювати необхідні практичні 
міроприємства по цілковитому виконанню: 

а) Постанови ЦК КП(б)У від 10.І.1946 року і ОК КП(б)У “Про 
створення КСМорганізацій в селах”. До 1 квітня 1946 року організувати 
КМСорганізації в Передіванє, Олієво-Корнів, а існуючі КМСорганізації 
систематично організаційно зміцнювати їх і вести широку роботу по 
ідеологічному вихованню їх. 

б) Постанови ЦК КП(б)У від 22.ІІ.1946 року “Про підсумки виборів у 
Верховну Раду СРСР в західних областях і дальші завдання партійних 
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організацій”, направленого на посилення масово-політичної роботи серед 
населення. 

5. Зобов’язати нач. РВ МВС тов. ТАРАНА, нач. РВ МДБ 
тов. МОЗОЛЕВСЬКОГО рішуче посилити боротьбу з порушниками 
радянських законів. Кожний випадок крадіжок, мародерства і побоїв 
громадян негайно розслідувати і винних притягувати до самої суворої 
відповідальності. 

6. Зобов’язати райпрокурора тов. САППУ в кожному випадку 
порушення, радянської законності приводити негайно розслідування на 
протязі 3-х денного строку і винних притягати до судової відповідальності. 

7. В зв’язку з поступившими сигналами про факти мародерства по селу 
Передіванє, допущені робітниками РВ МДБ – МОЗОЛИВСЬКИМ і 
ПЛАКСІНИМ – ДОРУЧИТИ РК КП(б)У провірити факти і 29.ІІІ.1946 року 
обговорити на РК КП(б)У та винних притягнути до суворої партійної 
відповідальності. 

8. Зобов’язати секретарів первинних партійних організацій РВ МВС 
КУРЧАНОВА, РВ МДБ тов. ПЛАКСІНА – обговорити 26.ІІІ.1946 року на 
партійних зборах первинних парторганізацій дане рішення, мобілізувавши 
комуністів на цілковиту ліквідацію залишків банд і підпілля українсько-
німецьких націоналістів і посилити боротьбу з порушенням радянських 
законів. 

Відповідальність за підготовку і проведення партійних зборів в 
первинних парторганізаціях РВ МВС, РВ МДБ покласти на членів 
РК КП(б)У. 
 
ПРЕЗИДІЯ ЗБОРІВ:                                                                        НЕСТЕРЕНКО 

ЦЕПЕНКО 
ГОЛЕВ 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. Р-12-П. – Оп. 1. – Спр. 23. – Арк. 49-50. 
 
 
 

№ 317 
Протокол закритих партійних зборів Жовтневого району 

 
25 березня 1946 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 9 

Закритого загального зібрання парторганізації Жовтневого району 
Станіславської обл. від 25 березня 1946 року 

 
ПРИСУТНІ: члени ВКП(б) 29 чол., кандидатів ВКП(б) 5 чол. 
СКЛАД ПРЕЗИДІЇ: Ковтонюк, Дядьо, Гончаренко, Гарнюк, Затуповський, 
Штукін, Дорошенко. 
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ПОВІСТКА ДЕННА 
1. Обговорення рішень бюро Станіславського ОК КП(б)У від 

18 березня “Про хід ліквідації решток банд і націоналістичного підпілля в 
області і порушення революційної законності”. 

КОВТОНЮК 
Слухали: Обговорення рішень бюро Станіславського ОК КП(б)У від 

18 березня “Про хід ліквідації решток банд і націоналістичного підпілля в 
області і порушення революційної законності”. 

Ковтонюк 
ВИСЛОВИЛИСЬ: 

Тов. Дорошенко (нач. відділу НКВС): 
Послаблення боротьби з рештками банд пояснюється 

самозаспокоєнням, послабленням вимог до робітників органів НКВС і НКДБ 
і партактиву. В селі Дубівці весь час перебувало 2 комуністи Ермілічев і 
Покедаєв, а позитивних наслідків немає. 

Парторганізація НКВС розглядала питання роботи цих комуністів, 
вони шукали різні об’єктивні причини, щоб виправдати свою бездіяльність. 
Останній час займалися розглядом справ затриманих, організацією 
винищувальних батальйонів, що також відбилося на оперативній роботі. 

Я вважаю, що за ліквідацію бандитів в селі Дубівці треба спросити з 
нач. райвідділу НКДБ тов. Червіна, де працюють його робітники. 

Час по партійному спросити з окремих робітників НКВС і НКДБ, 
партактиву за роботу у справі боротьби з рештками бандитів. 

Я думаю, що органи НКВС і НКДБ разом з партійним і радянським 
активом району, доб’ють бандитське охвістя. 
Тов. Буйнов член ВКП(б) (зав. РайФО): 

В селі Козино є випадки порушення революційної законності. Тут 
знаходиться гарнізон внутрішніх військ НКВС, бійці гарнізону ламають хати 
на паливо, приходять до селян, вимагають масла, яєць. 

Селяни говорять, що якби забрали ЗАВГОРОДНЬОГО – головного 
бандита, тоді в селі стало б спокійно, він весь час перебуває в селі. 

Треба поставити в селі Козино досвідченого оперативного робітника, 
який би допоміг гарнізону в боротьбі з бандитами. 
Тов. Дубов (Райпрокурор): 

Рішення бюро ОК КП(б)У про порушення революційної законності має 
відношення і до нашого району. На жаль порушення революційної 
законності є і серед керівних робітників. 

Я сигналізував про комуніста Клименка, матеріалу, який я виклав у 
письмовій формі секретарю РК КП(б)У, було досить. Проти фактів не 
заперечував навіть сам Клименко, але для райкому партії цього було не 
досить. 

В селі Семаківці бійці батальйону внутрішніх військ НКВС 
продовжують пиячити, ніяких заходів не вжито, не дивлячись на мої сигнали. 

В село Сілець прислали другого нач. гарнізону, він починає 
порушувати радянські закони – ламає будинки на паливо. 
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Тов. Левада (зав. військ. Відділу РК КП(б)У): 
В селі Межигірці не було військового гарнізону. Гарнізон прибув 

9 лютого – вибув 11 лютого, тепер гарнізон є, але нема досвідченого 
робітника по боротьбі з бандитами. 

Вчора з села втекли бандити, а бійці гарнізону на чолі з капітаном 
нічого не зробили, навіть не повідомили сусідній гарнізон, щоб можна було 
вжити заходів. 

В селі Медуха селянин повідомив гарнізон, що в селі є два бандити, 
навіть показав в якій хаті вони знаходяться. Коли бійці підійшли до хати, в 
одній із кімнат сидів молодший лейтенант, який прийшов до знайомої, 
червоноармійці не посміли зайти в хату, і бандити втекли. 

Є випадки порушення революційної законності – заарештовують 
людей без слідства, без відома сільської ради забирають майно. Ці 
порушення роблять військові. 
Тов. Колесов (охорона моста): 

Деякі товариші заспокоїлись, вважають, що бандитів уже немає. 
Робітники НКДБ займаються п’янкою. Комуніст Копилов пізно ввечері 
повертався в село п’яний, вартовий на мосту хотів його затримати. Копилов 
повернувся і намагався втекти. Вартовий вистрілив, а тоді на допомогу 
з’явилися бійці і затримали Копилова. 

.     .     . 
РАЙОННІ ПАРТІЙНІ ЗБОРИ ПОСТАНОВЛЯЮТЬ: 

Рішення бюро ОК КП(б)У про ліквідацію решток банд і 
“націоналістичного підпілля” прийняти як практичне керівництво. Вжити 
заходи до його повного виконання в установлені строки. 

Райпартзбори зобов’язують начальника райвідділу НКВС 
т. ДОРОШЕНКО, начальника райвідділу НКДБ т. ЧЕРВІНА по селах 
Тустань, Семеківці, Міжгірці, Дубівці, Лани, Деріїв, Тумір закріпити до кінця 
ліквідації решток банд і оунівського підпілля більш досвідчених опер. 
уповноважених. 

Практичне керівництво повсякденною боротьбою і ліквідацією 
бандитів в зазначених селах покласти особисто на начальників НКВС і 
НКДБ. 

Зобов’язати т.т. ДОРОШЕНКА і РЕШЕТІЛОВА а також 
уповноважених РК КП(б)У в селах: Лани – ДОМБРОВСЬКОГО, Мижигірці – 
ЛЕВАДУ, Семеківці – МАНЖУРУ посилити масово-політичну роботу серед 
молоді, добитися в найближчий час створення комсомольських організацій в 
цих селах. 

Зобов’язати виконком райради депутатів трудящих, відділ кадрів РК 
КП(б)У та уповноважених РК КП(б)У подати практичну допомогу в 
зміцненні роботи сільських рад, підібрати і укомплектувати всі сільські 
установи і організації перевіреними, здібними робітниками з числа 
демобілізованих з лав Червоної Армії, інвалідів Вітчизняної війни, бідняків, 
середняків. 
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За занедбання внутріпартійної роботи, непартійне ставлення до своєї 
основної роботи, послаблення боротьби з бандитизмом АНТОНЕНКА зняти з 
роботи секретаря первинної парторганізації НКДБ. Доручити парторганізації 
НКДБ обговорити питання про партійність кандидата в члени ВКП(б) 
КОПИЛОВА, який бездіяльничає, проявляє недисциплінованість в роботі, 
пиячить, чим дискредитував себе як робітник органів НКДБ. 

Зобов’язати відділ пропаганди РК КП(б)У, райвиконком, райвідділи 
НКВС, НКДБ, райпрокурора посилити контроль і вжити рішучих заходів до 
порушників радянських законів. Порушників негайно притягти до суворої 
відповідальності. 

Районові партійні збори вимагають від РК КП(б)У посилення 
керівництва боротьбою з бандитизмом, організації контролю по 
забезпеченню виконання рішень ЦК КП(б)У і бюро ОК КП(б)У по ліквідації 
решток банд і ОУНівського підпілля. 

Райпартзбори вимагають від робітників НКВС, НКДБ, від всіх 
комуністів взяти особисту участь у боротьбі з бандитизмом. 
 
СЕКРЕТАР 
Жовтневого РК КП(б)У                                                                     КОВТОНЮК 
 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. Ф. Р-15-П. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 16-30. 

 
 

№ 318 
Довідка, підготовлена начальником Надвірнянського райвідділу міліції 

Шитіковим, про результати боротьби з оунівським підпіллям у 
Надвірнянському районі 

 
25 березня 1946 р. 

 
Совершенно секретно. 

СПРАВКА 
О результатах ликвидации ОУНовского подполья по Надворнянскому району 

за период с 1 января 1946 г. по 25 марта 1946 года. 
 

За отчетное время в целях ликвидации остатков ОУНовского подполья 
Надворнянским райотделом НКГБ проделана следующая оперативная 
работа: 

Путем чекистско-войсковых операций вскрыто и уничтожено 
9 бункеров, убито 36 участников ОУНовского подполья, пленено 8 человек, 
при этом полностью ликвидированы надрайонный и районный СБ, станичная 
организация по поселку Зеленица, кроме того уничтожено 4 бункера с 
продовольствием ОУН и УПА. 
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Полностью ликвидированы станичные организации по селу Лоевая и 
Стримба, в результате чего было арестовано 33 человека подполья ОУН и 
преданы суду Военного Трибунала. 

Частично реализована станичная организация по селу Пасечное, 
арестовано 5 человек ОУНовского подполья. 

По лесопильному заводу вскрыто ОУНовское подполье и подвергнут 
аресту руководитель диверсионно-террористической группы. 

Таким образом, за указанное время арестовано и убито 83 участника 
ОУНовского подполья. 

В результате проведенной оперативной комбинации выведено из 
подполья 7 участников районной боевки СБ, руководитель сотни 
“ЗАВЗЯТЫЙ” и шесть рядовых участников ОУН. 

Однако ОУНовские подполья полностью не ликвидированы и на 
последнее число имеется несколько мелких групп, действующие совместно с 
УПА, а именно: 

1. Боевка “СЕРОГО” – ПИРОЖУК Михаил с 4 чел. В том числе и 
районный господарчий “ДЗВИН” – ЮРКЕВИЧ Бронислав, оба уроженцы 
села Пнив, действует на территории сел Пнив, Пасечное и Битков. 

2. Районная боевка СБ в составе 2-х человек, руководитель которой 
является “Вовк” – РОМАНЮК Дмитрий Федорович, уроженец села Лоевая, 
действует в лесных массивах этого же села. 

3. Подрайонный проводник “МОРОЗ” – Цапей Иван Петрович, 
уроженец с. Зеленое и с ним 2 чел. личной охраны, действует в лесных 
массивах, прилегающих к селу Зеленое и его поселкам.  

4. Станичный “МАРТЫН” – БУДЗАК Николай, уроженец села 
Стрымба и с ним 3 человека, действует в лесных массивах, прилегающих к 
селу Стрымба. 

Для полной ликвидации выше указанных остатков ОУНовского 
подполья и бандгруп УПА РО НКГБ совместно с РО НКВД и Погранотрядом 
разработан план оперативно-войсковых мероприятий с учетом к 1 апреля 
сего года закончить ликвидацию этих групп. 

План прилагаю. 
 

НАЧАЛЬНИК НАДВОРНЯНСКОГО РО НКГБ 
майор: – ШИТИКОВ 
 
24 марта 1946 г. 
г. Надворная. 
 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-25. – Оп. 1. – Спр. 43. – Арк. 48-48 зв. 
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№ 319 
Постанова оргбюро ЦК КП(б)У “Про скликання у м. Львові 

міжобласної наради з наслідків боротьби з українсько-німецькими 
націоналістами за період від 10 лютого до 27 березня 1946 р. та про 
подальші завдання партійних організацій західних областей УРСР” 

 

26 березня 1946 р. 
 

№ 68/42-оп. 
 

Созвать в гор. Львове 28 марта 1946 года в 11 час. дня межобластное 
совещание по итогам борьбы с украинско-немецкими националистами за 
период с 10 февраля по 27 марта 1946 года и о дальнейших задачах 
партийных организаций западных областей УССР. 

На совещание вызвать первых секретарей обкомов КП(б)У, 
начальников облуправлений НКВД и НКГБ западных областей УССР, 
начальников пограничных войск Украинского округа генерал-лейтенанта 
Бурмака, начальника пограничных войск Закарпатского округа генерал-
майора Демшина, начальника внутренних войск НКВД Украинского округа 
генерал-майора Фадеева. На совещание также пригласить командующего 
войсками Прикарпатского военного округа генерала армии Еременко, 
командующего войсками Львовского военного округа генерал-полковника 
Попова, генерал-полковника Москаленко и ответстсвенных 
парторганизаторов Орготдела ЦК КП(б)У. 

На совещании заслушать доклады первых секретарей обкомов КП(б)У 
западных областей УССР “Об итогах борьбы с украинско-немецкими 
националистами за период с 10 февраля по 27 марта 1946 года и о 
дальнейших задачах партийных организаций западных областей УССР”. 

 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. – 
Київ-Торонто, 2001. – С. 231. 

 
№ 320 

Пояснювальна записка міліціонера Хомуткіна секретарю 
Надвірнянського райкому КП(б)У Воронкову про причини провалу 

операції з ліквідації боївки “Сірого” у с. Пнів 
 

28 березня 1946 р. 
 

Снято с. Лоевая – 22                                                            Совершенно секретно 
Секретарю Надворнянского РК 

КП(б)У т. Воронкову 
 

ОБЪЯСНЕНИЕ 
При Надворнянском РО НКВД была организована специальная группа 

по уничтожению бандитов. В месте с этой группой 21-22 марта сего года я 
стал искать связной бункер боевки “Серого”, который по нашим данным 
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находился где-то в районе х. Белозорино Пнивского с/с. Пребывая на 
нелегальном положением под видом бандитов, мы связались с местным 
населением, в том числе с братом бандита Шкрум Василия Ивановича, 
который на допросах показал о том, что ему известно, где находится бункер 
“Серого”. Для уничтожения боевки “Серого” были приглашены военные 
112 погранотряда войск НКВД под командованием заместителя коменданта 
2 погранкомендатуры лейтенанта Манажникова. Бункер боевки “Серого” 
бандитом Шкрум Василием указан был точно. Кроме того, давал точные 
места для засад в случае прорыва боевки. При подходе к бункеру метров за 
300-400 ведущий собаку мл. лейтенант Бадаев по неизвестным причинам 
упустил последнюю, которая с лаем побежала в направлении бункера. Это 
был сигнал для бандитов. При таком обнаружении себя мы бросились к 
бункеру. Но при расстановке опять была допущена маленькая 
медлительность, т. к. судьбу операции буквально решали минуты. При 
выходе из-за поворота я увидел, как четыре бандита выбежали на гору и 
скрылись в горно-лесистой местности. Открытой стрельбой результатов 
никаких не достигнуто. Было организовано преследование бандитов по 
следу. Собака довела до вершины горы “Бзува”, а далее след был потерян, 
потому что была сильная пурга. 

 
Кандидат в члены ВКП (б) 

Хомуткин 
Решен вопрос 28/ІІІ – 46 г. 

 
Оригінал. Рукопис. 
ДАІФО. – Ф. П-25. – Оп. 1. – Спр. 43. – Арк. 45-45 зв. 

 
 

№ 321 
Копія листа збройного підпілля ОУН священику, який перейшов у 

православ’я 
 

Не раніше березня 1946 р. 
 
Паpоху села_______________. Вам як священику забоpоняється 

пpоводити і служити в цеpкві для наpоду по пpавославному. Якщо 
підпишитесь на пpавослав’я, то будуть пpийняті міpи екзекуційного поpядку. 
Повстанський штаб Укpаїни. 

 
Копія. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. Р-388. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 12. 
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№ 322 
Копія листівки збройного підпілля ОУН священику, який перейшов у 

православ’я 
 

Не раніше березня 1946 р. 
 

У зв’язку з тим, що Ви добpовільно пpиєдналися до “ініціативної 
гpупи” і тим самим стали зpадником Укpаїнського наpоду, Цеpкви і агентом 
HКВД, забоpоняємо Вам виконувати священичі чинності для гpомадян 
укpаїнської національності (гpеко-кат. обpяду) і наказуємо до дня_________ 
виїхати pазом з pіднею до pайцентpу. Рівночасно даємо Вам можливість 
випpавдати свою пpовину, а іменно: повеpнути посвідку пpо пpиєднання до 
сталінської т. зв. пpавославної цеpкви богам HКВД або членам “ініціативної 
гpупи” і зложити пеpед своїми паpохіянами під час найближчої Служби 
Божої заяву слідуючого змісту: “Заявляю під пpисягою, що я повеpнув 
посвідку пpо пpиєднання членам “ініціативної гpупи” (або оpганам pад. 
влади) і піpвав всякі зв’язки з т. зв. пpавославієм, ініційованим 
о. Костельником”. Умандатовані довіp’ям укpаїнського наpоду, освідомляємо 
Вас водночас, що повищий наказ з виpазом нашої воpожості виключно до 
пpавославія, ініційованого HКВД, яке має за ціль pозбивать єдність 
укpаїнського наpоду, зpощувати нас з pосійським наpодом, депpавувати 
здоpові кpуги нашого духовенства та зpобити його слухняним агентуpним 
інстpументом в pуках HКВД. Цю заяву Ви зобов’язані зложити в найближчу 
неділю після одеpжання наказу. Попеpеджуємо, що в pазі невиконання цього 
наказу пpимінимо до Вас заходи екзекутивного поpядку.  
 
Постій, дня____ 
 
Копія. Машинопис. 
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 24. – Арк. 67.  

 
 

№ 323 
Постанова політбюро ЦК КП(б)У “Про добір та виховання кадрів з 
місцевого населення в органах міністерства внутрішніх справ 
Рівненської, Станіславівської і Тернопільської областей” 

 
6 квітня 1946 р. 

 
№ 88/44-оп. 

 
Проверкой установлено, что обкомы КП(б)У и Управления 

Министерства Внутренних Дел Ровенской, Станиславской и Тернопольской 
областей проделали значительную работу по отбору работников из местного 
населения для работы в органах Министерства внутренних дел. Так, по 
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состоянию на 15 марта с. г. в Ровенской области в органах МВД работает 
854 чел. из числа местного населения, в Станиславской области – 1039 чел. и 
Тернопольской – 1231 чел. 

Однако обкомы КП(б)У и управления Министерства Внутренних Дел 
этих областей постановление ЦК КП(б)У от 10 июля 1945 года “О подборе и 
выдвижении кадров из актива местного населения западных областей УССР” 
не выполнили. До сих пор недостает большое количество работников 
милиции, ЗАГС-а и пожарной охраны, которые могут быть подобраны из 
числа местного населения. В Тернопольской области таких работников не 
достает 561 человек, в Ровенской 486 человек и Станиславской 378 человек. 

Совершенно неудовлетворительно ведется работа по политическому 
воспитанию и специальному обучению среди вновь принятых работников из 
местного населения. Принимаемые на работу в органы в большинстве своем 
допускаются к несению службы без какой либо предварительной подготовки. 
Так, в Ровенской области из 488 человек рядового состава и участковых 
уполномоченных милиции 207 были допущены к работе без предварительной 
подготовки, в Станиславской области из 583 человек – 370 человек и 
Тернопольской – из 610 – 300 человек. 

Несмотря на то, что в числе принятых из местного населения на работу 
в органы Министерства Внутренних Дел имеется значительное количество 
малограмотных и неграмотных, работа по ликвидации неграмотности и 
малограмотности среди этих работников совершенно не проводится. 

Среди работников органов МВД имеет место большая текучесть. 
Только в течение 1945 года из органов Министерства Внутренних Дел 
уволено свыше 900 человек, в том числе: по Тернопольской области 
378 человек, Станиславской 333 человека и Ровенской 199 человек. 

В целях устранения отмеченных недостатков ЦК КП(б)У постановляет: 
1. Обратить внимание секретарей обкомов КП(б)У Ровенского 

т. Бегмы, Станиславского т. Слоня и Тернопольского т. Компанца, Министра 
Внутренних Дел УССР т. Строкача, начальников управлений Министерства 
Внутренних Дел Ровенской области тов. Трубникова, Станиславской – 
тов. Неизмайлова и Тернопольской – тов. Сараєва на неудовлетворительное 
состояние работы по подбору и воспитанию работников из местного 
населения и обязать их устранить отмеченные в настоящем постановлении 
недостатки. 

2. Обязать обкомы КП(б)У западных областей и Министерство 
Внутренних Дел УССР (тов. Строкач): 

а) в 2-х месячный срок полностью закончить укомплектование органов 
Министерства Внутренних Дел за счет приема на работу местного населения; 

б) в 3-х месячный срок обеспечить проведение специальной и 
политической подготовки по программе, утвержденной Министерством 
Внутренних Дел СССР, всего личного состава работников из числа местного 
населения; 

в) в течение 1946 года подготовить через сеть курсов, семинаров и 
школ как минимум 1500 человек работников из местного населения, в том 
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числе: участковых уполномоченных милиции 500 человек, командного 
состава пожарных команд 300 человек и зав. райбюро ЗАГС-а 100 человек; 

г) улучшить политико-воспитательную работу среди личного состава и 
особенно среди вновь принятых на работу из числа местного населения. 
Повысить ответственность за состояние этой работы со стороны начальников 
городских и районных органов Министерства Внутренних Дел. 

3. Областным управлениям и горрайорганам Министерства 
Внутренних Дел практиковать обсуждение на совещаниях наряду с 
оперативными вопросами и вопросы состояния воспитательной работы среди 
личного состава. 

4. Обязать обкомы КП(б)У западных областей и Министерство 
Внутренних Дел УССР (тов. Строкач) представить в ЦК КП(б)У отчет о 
выполнении настоящего постановления к 15 июня 1946 года. 

5. Настоящее постановление разослать всем обкомам КП(б)У и 
Управлениям Министерств Внутренних Дел и Государственной 
Безопасности западных областей УССР. 

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. – 
Київ-Торонто, 2001. – С. 231-233. 

 
 

№ 324 
Політінформація про боротьбу з українським національним підпіллям у 

селі Гузіїв Болехівського району 
 

Не раніше 11 квітня 1946 р. 
 
Секретарю Болеховского 
райкома КП(б)У  
тов. Пастушенко 
 

Политинформация 
о проведенной работе советско-партийного актива в селе Гузеева 

с 20/III-46 по 11/IV-46 г. 
 

IV. Борьба с украинско-немецкими националистами. 
Совпартактивом с участием в/гарнизона проводили с крестьянами 

беседы по разоблачению украинско-немецких националистов как злейших 
врагов украинского народа, основой этих материалов было обращение 
Украинского Советского правительства и приказ министра внутренних дел 
УССР тов. Строкача, по которому проводили глубокое ознакомление 
крестьян под личную роспись главы семьи. 

[…] 
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Организован и вооружен истребительный батальон в составе 
17 человек, с которыми систематически проводятся политическая и боевая 
подготовка. Один из лучших бойцов истребительного б-на тов. _________33, 
который вскрыл 6 бункеров и разоблачил всех бандитов села. 

Боец истребительного батальона тов. Корпан Федор за последние 
__________ привел с повинной 3 человека нелегалов и участников банд. 

За это время проведено 32 засады, 10 прочесок, в результате чего 
вскрыто 16 бункеров, в которых обнаружено 1 автомат с диском без затвора 
П.П.Ш., около 180 патронов и магазин от ручного пулемета. Все бункера 
разрушены. Изъято из бункеров бандитов по селу Гузееву 4 чел., по селу 
Пидбереги 6 человек. Убито 6 человек. Явилось с повинной по селу Гузеев 
17 человек, по селу Пидбереги 4 чел. 

По Пидберегу вскрыто 18 бункеров и схрон, в которых изъято 1 ручной 
пулемет, 2 автомата, 2 винтовки, 1 пистолет и около 1000 патронов, 
бикфордового шнура – 5 метр., толу 15 кг, 1 ракетницу и переписку Куща за 
1945 – 46 год и их учет хоз. имущества оуновского подполья. Установлено и 
вывезено банд. и оун. семей под чужими фамилиями скрывающихся по селу 
Гузеева 4. по селу Пидберег 3. Установлены и задержаны бандиты, 
скрывающиеся под чужой фамилией на территории Дрогобыческой области, 
2 бандита в прошлом жители села Пидберег и проходящие по учету 
Болеховского РО НКВД. 

[…] 
Выводы. 

1) В селах есть еще совершенно незначительные, но реакционные 
единицы вооруженных бандитов. 

2) Сов. партактив просит для еще лучшего морального укрепления 
личного состава истребительного батальона помочь обувью и продуктами 
питания отдельным бойцам. 

3) Прошу за активные действия в борьбе с бандитизмом представить к 
правительственной награде бойца истребительного батальона тов. Грецило 
Юрко и к денежной премии Корпана Федора – бойца истребительного 
батальона. 
 
Уполномоченный РК КП(б)У  
по селу Гузееву                                                                                         Шумидуб 
 
Оригінал. Рукопис. 
ДАІФО. – Ф. Р-4-П. – Оп. 1. – Спр. 24. – Арк. 108-110. 

 
 

                                                 
33 Так у документі. 
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№ 325 
Спецдонесення керівництву УРСР про результати чекістсько-військової 
операції “Обрив” – з ліквідації загонів УПА в Делятинському районі 

 
15 квітня 1946 р. 

 
МГБ – СССР 

ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Львовской железной дороги 
 

Совершенно секретно 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ СЕКРЕТАРЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ большевиков УКРАИНЫ 

тов. ЧУМАЧЕНКО 
гор. КИЕВ 

 
СПЕЦСООБЩЕНИЕ 

По агентурно-следственному делу “ОБРЫВ” 
 

Ввиду ряда бандналетов на участке ж/д Делятинского оперпункта МГБ 
в Карпатах (Коломыйское отделение), в конце 1945 года этому участку было 
придано особое внимание, туда я выезжал, а также на продолжительное 
время командировались квалифицированные оперативные работники (зам. 
нач. отдела т. ЖУПИКОВ, бывш. нач. отделения т. ЗИМИН и др.) 

Было установлено, что банды “УПА” опираются на разветвленную сеть 
“ОУН”, относительно свободно передвигаются и укрываются в горных 
лесных массивах. Стало очевидным, что без ликвидации подпольной сетки 
“ОУН” в зоне, прилегающей к железной дороге, нельзя обеспечить 
безопасность на этом участке, ибо после разгрома крупных банд оставшиеся 
мелкие боевки, базируясь на подполье в селах, будут продолжать 
диверсионно-террористическую деятельность. 

На основе собранных данных 27 декабря 1945 года было заведено 
агентурное дело “ОБРЫВ” по разработке участников “ОУН” – “УПА” в 
селах, прилегающих к станции Делятин – Заречье, Любижно, Лоевое, 
Погребницы, Луг, Шевеливка, Пасечное и др. Станиславской области. 

Сочетая оперативную работу по выявлению и изъятию бандитов и 
нелегалов с приобретением агентуры из участников подполья, к 15 апреля 
с.г. мы имеем по агентурному делу такие результаты: 

Приобретено пять агентов, имеющих связи в действующем подполье, в 
том числе: “Веселая” – станичная женской сетки “ОУН”, “Калина” – 
станичная “ОУН”, “Беленькая” – кутковая “ОУН” (куток часть села), “Дед” – 
бывший бандит из сотни “Нечая”, живет в селе после разгрома банды. 

Кроме этой агентуры по делу используется агентурная боевка из 3-х 
бывших бандитов, которые в зависимости от проводимых мероприятий 
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используются как ложная боевка для разведки или участвуют в операциях. 
Они находятся на нашем содержании.. При посылке их в засады к ним 
дополнительно придаются агенты боевики из ОТО ст. Коломыя. 

За все время по агентурному делу выявлено и взято в разработку 83 
человека участников “ОУН” – “УПА”. 

В числе разрабатываемых: 
“Зеленый” – окружной проводник “ОУН” 28-30 лет, уроженец села 

Зелена, Надворнянского района. 
“Прут” – районный проводник “ОУН”, 38-40 лет, уроженец села Луг, 

Яремчанского района. 
“Вера” – районовая женской сетки “ОУН”, 24 – 26 лет. 
“Колос” – станичный “ОУН” села Любижна, 55 лет. 
“Гай” – станичный “ОУН” села Шевеливка, 25 лет. 
“Еленка” – станичная “ОУН” село Пасечное 40 лет. 
“Яркий” – господарчий сотни “УПА” “Тур”, 35 лет. 
“Зирка” – связная “ОУН”, 1927 года рождения, рабочая на лесопункте 

УСВР (арестована). 
Все разрабатываемые из руководящих звеньев “ОУН” являются 

нелегалами. 
К 15 апреля по делу удалось арестовать 25 участников “ОУН” – 

“УПА”, в том числе: 
ШТАЕР Дмитрий Семенович, псевдоним “Кремень”, 45 лет, станичный 

села Погребничи, уроженец и житель этого села. 
ДОВБЕНЮК Олена Юрьевна, псевдоним “Зирка”, станичная, а затем 

связная села Любижна 1-я, 1926 года рождения, уроженка и жительница 
этого села. 

ГРИНИШИНА Анна Дмитриевна, псевдоним “Тополя”, районная 
связная, 1927 года рождения, уроженка и жительница села Любижна -2-я. 

ЯЦКО Дмитрий Никитович, псевдонима не имел, помощник 
станичного села Любижна 2-я, 1901 года рождения. 

КЛИМЮК Ярослав Стефанович, четовой банды “Крука”, псевдоним 
“Крат”, 1923 года рождения, уроженец города Делятин. При аресте у него 
изъят автомат и три гранаты. 

СТЕФУРАК Дмитрий Николаевич, псевдоним “Ручай”, участник 
боевки “СБ” районного коменданта “Левко”, 1915 года рождения, уроженец 
города Делятин. 

Материалами агентуры и следствия установлено, что банды “Крука”, 
“Нечая”, “Левко” и др. терроризировали население, грабили жителей через 
сеть “ОУН”, насильно собирая продукты и деньги, противодействовали 
мероприятиям партийно-советских органов на селе и т. п. 

Наиболее развернутые показания по делу дала станичная “ОУН” 
______________, впоследствии завербованная нами и восстановившая связь с 
подпольем: 
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“… Районный руководитель “ОУН” “Прут” присвоил мне псевдоним 
“Сосна”, а в июле месяце 1945 года на одном из сборищ он назначил меня 
станичной села Любижна 2-я. 

Летом 1945 года я присутствовала на сборище участников “ОУН”, где 
находились: окружной руководитель “ОУН” “Зеленый”, районный 
руководитель “Прут”, его помощники “Черноус”, “Чумак” (далее 
перечисляются станичные и связные). 

“Зеленый давал строгие указания усилить работу в организации, 
особенно в части материальной помощи “УПА”, а также сообщать ему через 
районного руководителя “Прут” о всех появляющихся демобилизованных 
красноармейцах из местных украинцев, которых боевка “СБ” должна 
уничтожить. 

Кроме того “Зеленый” призывал нас вести среди населения 
разлагательную работу, чтобы крестьяне не сдавали госпоставок, 
саботировав выполнение государственных работ, скрывались от призыва в 
Красную Армию. 

Разойдясь со сборища, все мы старались точно выполнить указания 
“Зеленого”. 

В июне 1945 года по заданию станичного “ОУН” с. Любижно 
МЕНДЕЛЮК Николая, псевдоним “Колос”, я привела группу бандитов 
сотника “Крук”, из которых помню “Яркого” и МОСЕВИЧА Николая, 
псевдоним “Лис”, в дом жителя с. Любижно БАХМАТ Николая.  

По неполным данным мне известно, что станичный МЕНДЕЛЮК 
Николай за короткое время сдал в “УПА” 5 баранов, около 100 пудов хлеба, 
100 кг крупы, масла, яйца. Кроме того, часто собирались для “УПА” деньги”. 

Перекрывая эти показания об ограблении населения, станичный “ОУН” 
ШТАЕР – показал: 

“…Летом и осенью 1945 года мне неоднократно приходилось 
выполнять задания по сбору продуктов питания для “УПА”. Контролировал 
эту работу четовой сотника “Тур” под псевдонимом “Нечай”. При каждом 
задании я собирал с населения по 40-50 буханок хлеба, крупу, фасоль, масло, 
яйца, молоко. Осенью 1945 года, выполняя задание районного руководителя 
“Прут”, я собрал денег на сумму 1250 рублей. Сборы мною производились 
через десятников сельсовета села Погребницы (я был сотник сельсовета). 
Продукты питания и деньги я сдавал станичному с. Любижно МЕНДЕЛЮК 
Николаю”. 

Как видно из показаний ШТАЕРА, для сбора продуктов бандами 
“УПА” используется аппарат сельсовета (десятские). 

В случае отказа жителей сдавать продукты питания и деньги для 
“УПА”, участники “ОУН” прибегали к помощи боевки “СБ” “Левко”.  

По показаниям арестованных установлено, что участники банды сотни 
“Крук” и боевки “СБ” “Нечая” ограбили магазин в селе Любижно. 

Зимой 1945 года под руководством четового “УПА” “Нечая” в селе 
Лоевое была ограблена автомашина с товарами для лесозаготовок и уведен 
бандитами шофер машины по фамилии ШЕВЧУК Михаил. 
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Боевка “СБ” коменданта “Левко” чинила расправы над мирными 
жителями. Об этом __________________показала: 

“…Всего комендант “СБ” “Левко” имел в своей боевке 12 человек, 
неоднократно бывал с боевкой на сборищах “ОУН” в селе Любижно.”. 

Как показало расследование, обвиняемая ГРИНИШИНА, являясь 
районной связной, имела связи с участниками “ОУН” сел: Ославы, Добротив, 
Пнив, Белозерка, Пасечное, Маниво, Луг, Шевелева, Площи, Погребницы, в 
которые пересылала через своих связных БАХМАТ Анну, ДОВБЕНЮК 
Олену, ЛИВОЦКУЮ Анну оунувскую переписку, так называемые 
“эстафеты”, связывая различных сотников “УПА” с районными 
руководителями “ОУН”. 

Также по заданию ГРИНИШИНОЙ неоднократно связные переводили 
из одного села в другое переходящие бандгруппы “УПА”. 

О вышеизложенном обвиняемая БАХМАТ Анна показала: 
“…Я исполняла обязанности связной “ОУН”, т. е. по заданию 

ГРИНИШИНОЙ я неоднократно переносила “эстафеты” в с. Белозерно, 
которые передавала станичному “ОУН” “Славному”. В августе 1945 года я 
переводила из села Любижно в село Белозерно бандгруппу в количестве 
8 человек, которую сдала станичной этого села ПЕТЛЮК Устинье. В село 
Луг я носила эстафеты к районному руководителю “ОУН” “Прут” и 
несколько раз переводила туда бандитов, которых передала НЕШЕЙ Магде, 
из них помню двох эсбистов “Вихорь” и “Чернота”. 

В основном работа сетки “ОУН” этих сел была направлена на 
оказывание материальной помощи бандам “УПА” куренного “Довбуш”, 
который имеет сотни “Вихора”, “Завзятого”, “Крука”, (впоследствии “Тура”). 
Эти банды совершали диверсии, терроризировали население, совершали 
нападения на отдельные гарнизоны частей Красной Армии и отдельные 
автомашины. 

Обвиняемый КЛИМЮК по этому вопросу показал: 
“…Весной 1945 года я был назначен отдельным командиром (роевым) 

в сотне “УПА” “Крук”. В моем отделении было 8-9 человек, вооруженных 
винтовками. В марте 1945 года я участвовал в вооруженном нападении на 
подразделение воинских частей Красной Армии, которое было расположено 
в Делятине. Я в этот раз стрелял по красноармейцам из винтовки. Как я 
слышал, потом сотник “Крук” говорил: “Пускай знают советы, что “УПА” 
еще живет и может драться с Красной Армией”. 

В данном случае КЛИМЮК говорит об обстреле бандитами 
расположенного штаба батальона ж/д войск МВД на станции Делятин. 

В дальнейшем по агентурному делу берем упор на выявление мест 
укрытия нелегалов и в первую очередь руководящих участников “ОУН”. В 
этих целях намечены новые вербовки из числа лиц, которые поддерживают в 
данное время непосредственный контакт с районным и окружным проводами 
“ОУН”, так как в связи с арестами и серьезным разгромом банд руководящие 
участники подполья сократили линии своих связей и исключительно 
конспирируют места своих укрытий. 
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Следствие по арестованным ведется в направлении изобличения их и 
оставшихся на воле участников “ОУН” – “УПА” в практической 
антисоветской деятельности. 
 
НАЧАЛЬНИК ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА 
МИНИСТЕРСТВА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ЛЬВОВСК. Ж/Д. 
ПОЛКОВНИК                                                                                  ДЕКУШЕНКО 

 
№ 4/1643 
15 апреля 1946 года 
гор. Львов. 
 

Оригінал. Машинопис. 
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 2979. – Арк. 1-7. 

 
 

№ 326 
Довідка, складена начальником Надвірнянського районного відділення 

МВС Лук’яненком, про проведену відділенням роботу у першому 
кварталі 1946 р. і зокрема по боротьбі з ОУН та УПА 

 
18 квітня 1946 р. 

 
Сов. секретно 

СПРАВКА 
О проделанной работе Надворнянского РО МВД за 1-й квартал 1946 года. 

 
За 1-й квартал 1946 года по району зарегистрировано 

3 бандпроявления: в феврале – 1, в марте – 2, а именно: 
1. с. Назавизово. 14.ІІ. 46 года бандгруппа численностью 30-35 человек, 
вооруженные автоматическим оружием и винтовками, зашли в дом 
ИВАНОЧКО Алексея, где была свадьба по случаю его женитьбы, покушали 
приготовленные продукты, забрали у некоторых граждан одежду, избили их 
и скрылись, как установлено банда была из куреня “ЧЕРНОГО”, бандит 
СОЛОВЕЙ задержан. 
2. с. Пасечное. В ночь на 16.ІІІ.46 года в 2.00 часа ночи группа неизвестных 
бандитов в 3-4 человека на 17 километре обстреляли мотовоз, следующий из 
села Рафайлово в гор. Надворная. 
3. с. Стримба. В ночь на 30.III.46 года в 2.00 часа ночи неизвестными 
преступниками разобран путь в 300-400 метров от Леспромхоза, в результате 
чего с рельс сошел паровоз. 

В 1-м квартале 1946 года проведено: 
  Январь Февраль Март Всего 
1. Чекистско-войсковых операций 21 74 108 203 
2. Проведено засад 29 67 33 109 
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3. Проведено прочесок 9 7 34 50 
4. Проведено приманок 5 - - 5 
5. Убито бандитов 36 5 1 42 
6. Ранено бандитов 1 - - 1 
7. Убито бандпособников - 3 - 3 
8. Задержано бандитов 8 3 6 17 
9. Задержано членов ОУН 6 1 4 11 
10. Задержано пособников 

бандитов 
2 4 1 7 

11. Задержано полицейских - 1 - 1 
12. Задержано нарушителей 

паспортного режима 
43 - - 43 

13. Задержано без документов для 
фильтрации 

27 34 29 190 

14. Закончено следственных дел 10 8 10 28 
15. Выселено семей бандитов 3 7 3 13 
16. Явилось с повинной: 

а) бандитов 
б) уклоняющихся 
в) “СС” 
г) Чл. ОУН 

 
4 
46 
1 
- 

 
18 
28 
- 
9 

 
2 
1 
- 
- 

 
24 
75 
1 
9 

17. Изъято оружия: 
а) ручных пулеметов 
б) ППШ 
в) винтовок 
г) пистолетов 
д) патронов 
е) гранат 
ж) минометов 
з) мин 
и) револьверов 

 
4 
2 
14 
2 
430 
2 
- 
- 
- 

 
1 
4 
7 
2 
138 
3 
- 
- 
- 

 
- 
1 
12 
1 
1286 
1 
1 
24 
1 

 
5 
7 
33 
5 
1854 
6 
1 
24 
1 

18. Обнаружено и уничтожено 
схронов 

21 18 22 61 

 
НАЧ. НАДВОРНЯНСКОГО РО МВД 
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ                                                                           ЛУКЬЯНЕНКО 
 
18 апреля 1946 года 
 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-25. – Оп. 1. – Спр. 43. – Арк. 58-59. 
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№ 327 
Постанова оргбюро ЦК КП(б)У “Про посилення політичної роботи, 

підвищення більшовицької пильності і бойової виучки у 
винищувальних батальйонах західних областей УРСР” 

 

18 квітня 1946 р. 
 

№ 69/158 оп. 
 

ЦК КП(б)У устанавливает, что несмотря на неоднократные указания 
обкомам, горкомам и райкомам КП(б)У, органам МВД и МГБ западных 
областей на необходимость решительного улучшения политической работы в 
истребительных батальонах и их организационного укрепления, во многих 
истребительных батальонах эта работа поставлена крайне 
неудовлетворительно. 

Факты, которыми располагает ЦК КП(б)У, свидетельствуют о том, что 
неудовлетворительная постановка политической работы среди личного 
состава истребительных батальонов привела к ослаблению в них 
большевистской бдительности и дисциплины, в результате чего остатки 
украинско-немецких националистов перешли в последнее время к 
террористическим нападениям на бойцов и командиров истребительных 
батальонов и усилили попытки проникнуть в истребительные батальоны с 
целью разложения их личного состава. 

Так, в селе Молодьков, Солотвинского района, Станиславской области, 
в истребительный батальон были приняты бойцами недавно явившиеся с 
повинной бандиты: Вовчук В., Вовчук М., Кисляк Б. и Гренещак. Эти 
бандиты, использовав отсутствие политико-воспитательной работы в 
батальоне, большевистской бдительности и дисциплины, разложили его 
личный состав и 28 марта с. г. предательски убили командира 
истребительного батальона т. Миклина, его семью и 8 сельских активистов, 
захватили 2 пулемета, 31 винтовку, 4 автомата и скрылись. 

В селе Дрогобуш, Гощанского района, Ровенской области, в ночь на 
26 марта бандиты напали на дом пулеметчика истребительного батальона 
т. Антонюка, ранили его и подожгли дом. бойцы истребительного батальона, 
находившиеся в это время неподалеку, не пошли на выручку т. Антонюку. 

В селе Скрежинка, Цуманского района, Волынской области, 8 апреля 
стоявший на посту боец Черешкевич поднял ложную тревогу о нападении 
бандитов на расположение истребительного батальона. Воспользовавшись 
общей стрельбой, Черешкевич очередью из автомата убил командира 
батальона т. Мартынюка. Как оказалось, Черешкевич в июне 1945 года был 
завербован бандгруппой СБ “Розбишаки” и отпущен с заданием убить 
командира истребительного батальона. 

Подобные факты имели место в марте-апреле с. г. в Галичском районе 
Станиславской области, Костопольском районе Ровенской области, 
Добромыльском районе Дрогобычской области и ряде других. 
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ЦК КП(б)У расценивает такие факты как результат 
неудовлетворительной политической и организационной работы в 
истребительных батальонах, что можно только объяснить 
самоуспокоенностью отдельных руководящих партийных работников 
обкомов, горкомов и райкомов партии, их недооценкой и пренебрежением к 
политической работе, являющейся могучим средством борьбы с остатками 
банд украинско-немецких националистов. 

ЦК КП(б)У постановляет: 
1. Обязать обкомы, горкомы и райкомы КП(б)У, органы МВД и МГБ 

западных облатей УССР решительно улучшить политическую и боевую 
подготовку в каждом истребительном батальоне с тем, чтобы в кратчайший 
срок превратить их в морально-политически стойкие и организационно-
сплоченные боевые подразделения, способные вести активную борьбу с 
остатками украинско-немецких националистов до полного их уничтожения. 

Для этой цели: 
а) немедля произвести тщательную проверку всего состава каждого 

истребительного батальона, очистив их от вражеских элементов, а также от 
лиц, ранее находившихся в бандах и не доказавших свою преданность 
советской власти активной борьбой с бандитизмом; усилить негласное 
наблюдение за теми, которые хотя останутся в истребительных батальонах, 
но нуждаются в более длительной и всесторонней проверке; 

б) в течении месяца завести личные дела каждого батальона. 
Министерству Внутренних Дел УССР (т. Строкачу) в 5-дневный срок 
разработать образец личного дела и разослать его на места для исполнения; 

в) обязать органы МВД и МГБ УССР коренным образом улучшить 
агентурную работу среди личного состава истребительных батальонов, 
установив, чтобы в каждом истребительном батальоне было не менее 2-
3 секретных сотрудников, способных своевременно сообщать о фактах 
подрывной деятельности бандитов, проникших в состав истребительных 
батальонов. 

2. Предложить обкомам, райкомам КП(б)У, областным управлениям и 
райотделам МВД западных областей УССР в мае 1946 года создать 
истребительные батальоны в селах, где имеются бандпроявления и 
националистическое подполье, а также организационно укрепить уже 
существующие батальоны. Райкомам КП(б)У в десятидневный срок 
утвердить во всех батальонах политических руководителей из числа лучших, 
политически грамотных коммунистов и комсомольцев. В этот же срок 
утвердить на бюро райкомов КП(б)У командиров и начальников штабов 
батальонов. 

3. Обязать обкомы, горкомы и райкомы КП(б)У: 
а) проводить с бойцами истребительных батальонов политические 

занятия не менее 4-х часов в неделю по вопросам текущей политики. 
Обкомам КП(б)У разработать тематику занятий на каждый месяц; 

б) райкомам КП(б)У и райотделам МВД широко использовать в 
политико-воспитательной работе среди бойцов опыт лучших истребительных 
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батальонов, популяризируя его на занятиях, в отдельных беседах, докладах и 
т. д. 

Райкомам КП(б)У регулярно снабжать все истребительные батальоны 
плакатами, лозунгами, портретами, газетами, журналами и т. д.; 

в) обкомам и райкомам ЛКСМУ западных областей УССР прикрепить 
лучших комсомольских активистов для работы среди молодежи в 
истребительных батальонах. 

4. В целях коренного улучшения боевой подготовки бойцов 
истребительных батальонов: 

а) Министерству Внутренних Дел УССР в 5-дневный срок разработать 
и утвердить программу занятий по боевой подготовке в истребительных 
батальонах; 

б) начальникам облуправлений и райотделов МВД организовать 
систематическую боевую подготовку бойцов батальонов по программе, 
утвержденной Министерством  Внутренних Дел УССР, отведя для этого не 
менее 4-х часов в 10-дневку; 

в) начальникам райотделов МВД в строевой подготовке батальонов 
предусмотреть вопросы связи, пароль, взаимодействия между отдельными 
бойцами внутри батальона, а также между батальонами в пределах района; 

г) областным Управлениям и райотделам МВД упорядочить учет 
операций, проводимых истребительными батальонами. В личном деле 
батальона отмечать боевые действия батальона и бойцов по борьбе с 
бандитами, а также записывать как поощрения, так и факты нарушения 
дисциплины; 

д) обкомам и райкомам КП(б)У оказать содействие органам МВД в 
привлечении к проведению боевой подготовки в истребительных батальонах 
работников райвоенкоматов, а также офицеров воинских частей и 
соединений, расположенных на территории района. 

5. Райкомам КП(б)У, райотделам МВД проводить два раза в месяц 
сборы командиров истребительных батальонов по повышению их боевой и 
политической подготовки. 

6. Обязать райотделы МВД активно привлекать командиров и бойцов 
истребительных батальонов к проведению чекистско-войсковых операций 
совместно с войсками МВД, а также поручая отдельные самостоятельные 
задания: проведение операций, засад, патрулирование, участие в выселении 
семей бандитов, конвоирование арестованных. 

7. В целях поощрения отличившихся бойцов и командиров 
истребительных батальонов, обязать Министерство торговли УССР 
(т. Дрофу) выделить во II квартале 1946 года в распоряжение Министерства 
Внутренних Дел УССР специальные фонды промтоваров и ценных подарков 
на сумму 100 тысяч рублей для премирования лучших бойцов, командиров и 
политработников истребительных батальонов, проявивших себя в борьбе с 
украинско-немецкими националистами. 
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8. Обязать Министерство Внутренних Дел УССР (т. Строкача) и 
обкомы КП(б)У западных областей УССР представить в ЦК КП(б)У к 1 июня 
1946 года отчеты о выполнении настоящего постановления. 

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. – 
Київ-Торонто, 2001. – С. 234-237. 

 
 

№ 328 
Довідка, підготовлена начальником Надвірнянського райвідділу міліції 

Шитіковим, про результати боротьби з оунівським підпіллям у 
Надвірнянському районі 

 
Не раніше 18 квітня 1946 р. 

 
Совершенно секретно. 

СПРАВКА. 
О результатах ликвидации остатков ОУНовского подполья по 

Надворнянскому району за период с 1 января 1946 года по 1 апреля 1946 года 
 

За отчетное время в целях ликвидации остатков ОУНовского подполья 
Надворнянским райотделом НКГБ проделана следующая оперативная 
работа: 

Путем чекистско-войсковых операций вскрыто и уничтожено 
9 бункеров, убито 36 участников ОУНовского подполья, пленено 8 человек, 
при этом полностью ликвидированы надрайонный и районный СБ, станичная 
организация по поселку Зеленица, кроме того уничтожено 4 бункера с 
продовольствием ОУН и УПА. 

Полностью ликвидированы станичные организации по селам Лоевая и 
Стримба, в результате чего было арестовано 33 человека подполья ОУН и 
преданы суду Военного Трибунала. 

Частично реализована станичная организация по селу Пасичное, 
арестовано 5 человек участников ОУНовского подполья. 

По лесопильному заводу вскрыто ОУНовское подполье и подвергнут 
аресту руководитель диверсионно-террористической группы. 

Таким образом, за указанное время арестовано и убито 83 участника 
ОУНовского подполья. 

В результате проведенной оперативной комбинации выведены из 
подполья 7 участников районной боевки СБ, руководитель сотни 
“ЗАВЗЯТЫЙ” и шесть рядовых участников ОУН. 

Однако ОУНовские подполья полностью не ликвидированы и на 
последнее число имеется несколько мелких групп, действующих совместно с 
УПА, а именно:  
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1. Боевка “СЕРОГО” – ПИРОЖУК Михаил с 4 чел., в том числе и 
районный господарчий “ДЗВИН” – ЮРКЕВИЧ Бронислав, оба уроженцы 
села ПНИВ, действуют на территории сел ПНИВ, Пасечное и Битков. 

2. Районная боевка СБ в составе 2-х человек, руководителем которой 
является – “ВОВК” – РОМАНЮК Дмитрий Федорович, уроженец села 
Лоевая, действуют в лесных массивах этого же села. 

3. А районный проводник “МОРОЗ” – ЦАПЕЙ Иван Петрович, 
уроженец села Зеленое и с ним 2 человека личной охраны, действует в 
лестных массивах прилегающих к селу Зеленое и его поселкам. 

4. Станичный “МАРТЫН” – БУДЗАК Николай, уроженец села 
Стримба и с ним 3 человека, действуют в лестных массивах прилегающих к 
селу Стримба. 

Начиная с 1 апреля сего года и по сегодняшний день райотдел МГБ в 
связи с нанесением разгрома по ОУНовскому подполью как по 
руководящему составу, а так же по низовым ячейкам, в последовательной 
своей практической работе ставил основной целью приобретение 
соответствующего секретного аппарата, который мог бы внедряться в 
интересующие нас ОУНовское подполье и другие контрреволюционные 
направления, т.е. диверсия, шпионаж, саботаж и т.д. 

В связи с этим был приобретен соответствующий агентурно-
осведомительный аппарат, в результате чего за 15 дней апреля месяца было 
заведено агентурное дело под кличкой “ЗАГРАВА”, по которому проходит 
основных фигурантов агентурного дела 12 человек. 

Выше перечисленные фигуранты дела проживают на территории 
города Надворная и работают в советских учреждениях, как то: райисполком, 
финотдел, райздравотдел, Райком и других учреждениях. 

Придавая особое значение указанному делу, по которому проходит 
12 основных фигурантов дела, нами в первой декаде апреля месяца были 
проведены соответствующие оперативные мероприятия, в результате чего 
было негласно снято (арестовано) 5 человек. 

Следственными мероприятиями по делу агентурные материалы 
полностью подтвердились, кроме того следствием установлены 
дополнительные лица в количестве 9 человек таким образом, по агентурному 
делу проходят 21 человек. 

Реализация данного дела подлежит полностью в последней декаде 
апреля месяца, так как основной руководитель данной организации 
находится на нелегальном положении и скрывается в городе Станиславе под 
кличкой “ЗАГРАВА”, поимки их и аресту приняты все меры. 

Параллельно с выше изложенным за 15 дней апреля месяца 
дополнительно подвергнуто аресту за контрреволюционную деятельность 
4 человека, таким образом за указанный промежуток времени арестовано 
9 человек и подготавливаются материалы к аресту на 13 человек. 

Необходимо так же указать, что чекистский аппарат МГБ за 15 дней 
апреля месяца провел соответствующую работу по наведению оперативного 
хозяйства, а также и делопроизводства, в результате чего пересмотрено 300 
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агентурных дел, которые присланы из реэвакуации, относящиеся до военного 
периода времени. 

Указанные дела были соответствующе оформлены и никак не 
перспективны, и направлены в архив. 

Аналогичная оперативная работа проводится по очистке секретного 
аппарата, как без перспективные дальнейшего его использования. 
 

НАЧАЛЬНИК НАДВОРНЯНСКОГО РО МГБ 
майор: ШИТИКОВ 
 

Отпечатано в 3-х экз. 
Экз. № 1 – УМГБ по с/о 
Экз. № 2-3 – в дело. 
 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-25. – Оп. 1. – Спр. 43. – Арк. 49-51. 
 

№ 329 
Доповідна записка начальника Надвірнянського районного відділення 
МВС Шитікова начальнику управління МДБ по Станіславівській 
області полковнику Михайлову про обставини розкриття підпільної 

оунівської організації у м. Надвірна 
 

25 квітня 1946 р. 
 

Совершенно секретно 
НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ МГБ ПО СТАНИСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛКОВНИКУ ТОВ. МИХАЙЛОВУ 
г. Станислав 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
По агентурному делу “ЗАГРАВА” 

 

Интересуясь контрреволюционной деятельностью ШУФЛИН 
Анатолия, нами был направлен соответствующий аппарат для выявления его 
практической контрреволюционной деятельности и места нахождения. 

В результате чего 5 апреля нашим источником “ПИВОВАРОВЫМ” 
согласно разработанного плана был перехвачен документ, исходящий от 
ШУФЛИНА А. Ф. некой Гале, последней фамилия и отчество было 
неизвестно, копию данной эстафеты ниже приводим. 

Рассматривая эстафету ШУФЛИНА с нашей стороны предано особое 
оперативное внимание, по делу чего был разработан детальный план, с целью 
поимки ШУФЛИНА. 

В ночь на 7 апреля, как мы уже указывали, по плану производили 
негласную съемку такового, однако последний старался в процессе операции 
скрыться, но благодаря предпринятым мерам был обнаружен и в его же доме 
в отдельной комнате от семьи подвергнут соответствующему допросу по 
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интересующим нас вопросам, при этом, имея цель в случае откровенных 
показаний последнего завербовать и внедрить в подполье ОУН. 

Допрос ШУФЛИНА в его квартире длился около 4-х часов, но таковой 
о своей причастности к ОУН не сознавался, в силу чего мы вынуждены были 
доставить в райотдел МГБ и подвергнуть дальнейшему следствию. 

Однако, имея ввиду кандидатуру ШУФЛИНА на вербовку, но не на 
арест, и рассчитывая на его искренные показания в райотделе МГБ, с целью 
шифровки и конспирации дабы не было достоинством наших замыслов 
противнику мы вынуждены были на протяжении трех суток, где находился 
ШУФЛИН в квартире поместить негласно своих сотрудников и выставить 
наружное наблюдение, но все же, несмотря на наши усилия, последний во 
время следствия свою преступную деятельность всячески скрывал, что не 
дало нам основания дальше осуществлять оперативных мер, к нашему 
замыслу в отношении вербовки, как совершенно неоткровенного человека. 

В ходе дальнейшего следствия мы вынуждены были предъявить 
прилагаемый документ, который лично им написан на имя Галины, в 
результате чего он так же старался отказываться, но принятыми оперативно-
следственными комбинациями последний вынужден был сознаться, что эту 
эстафету писал лично он собственной рукой своей знакомой Галине. 

Интересуясь в ходе следствия личностью Галины, ШУФЛИН сообщил, 
что она является уроженкой гор. Надворная, проживает по улице 
Челюскинцев № 104 по фамилии МАРТЫНЮК Галина Васильевна, 1926 
года рождения, ученица 10 класса украинской средней школы, но о 
причастности указанной Галины к подполью ОУН ШУФЛИН не дал, так как 
и о своей деятельности. 

Устанавливая наличие связей ШУФЛИНА с Галиной, которая, как 
видно из эстафеты, выражается явно контрреволюционно, в 
националистическом направлении, мы были вынуждены негласно снять 
Галину, при этом же имея ввиду в случае откровенных показаний 
заагентурить. 

Будучи подвергнута следственным действиям, Галина нами 
допрашивалась в разрезе о ее причастности в первую очередь к ОУНовскому 
подполью, так как из имеющихся у нас данных нужно было полагать о 
причастности таковой, одновременно устанавливаем наличие 
контрреволюционной связи с ШУФЛИН. 

В ходе следствия Галина о своей принадлежности к ОУНовской 
деятельности по городу Надворная созналась, указывая на то, что она была 
завербована в таковую жительницей гор. Надворная некой ИРОДЕНКО 
Марией по кличке “КОНВАЛИЯ”, последняя по проверенным нашим 
данным в мае месяце 1945 года перешла на нелегальное положение и якобы 
СБ была уничтожена. 

В своих же показаниях Галина сообщила, что ШУФЛИН 
действительно скрывался с сентября 1944 года по май месяц 1945 года в ее 
доме, о чем было так же известно ее сестре МАРТЫНЮК Ирине Васильевне, 
1922 года рождения, работает в Районо секретарем, из семьи служащих. 
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В этих же показаниях назвала нижеследующих участников 
ОУНовского подполья по городу Надворная, а именно: 

1. ИРОДЕНКО Мария, 20 лет, ОУНовская кличка “КОНВАЛИЯ”, 
руководитель пятерки ОУН по женской сетке, других данных неизвестно. 

2. АНДРИЕВИЧ Мария, 22-х лет, ОУНовская кличка “ВЕСЕЛКА”, 
исполняла функции в ОУН по сбору продуктов питания и одежды, в 1945 
году нашими органами арестована и осуждена. 

3. АНДРИЕВИЧ Анна, отчество неизвестно, 19 лет, кличка “КВИТКА”, 
занимала положение связной, в 1945 году перешла проживать на нелегальное 
положение по настоящее время. 

Кроме выше указанных назвала четвертого участника по кличке 
“ВОРОНА”, однако фамилия, имя и отчество неизвестно, жительница села 
Битков, с нашей стороны принимаются меры через секретный аппарат к 
установлению по селу Битков таковой, в зависимости от обстановки будет 
подвергнута аресту. 

Имея ввиду, что Галина в своих показаниях, как мы выше указали, что 
ее сестре Ирине так же было известно о том, что ШУФЛИН на протяжении 
10 месяцев скрывался в доме последних, на основании чего нами последняя 
была задержана и подвергнута следствию. 

В своих показаниях Ирина созналась о своей принадлежности к ОУН и 
подтвердила показания своей сестры о том, что ШУФЛИН скрывался в 
указанное время в их доме, кроме того, в этих же показаниях она указала, что 
ее в организацию ОУН завербовала в 1943 году жительница гор. Надворная 
ГРИНИШАК Мария Степановна, под кличкой “ЗАГРАВА”, и поручила 
выполнять ей обязанности спецкурьера. 

В ходе дальнейшего следствия на поставленный вопрос Ирине, кто Вам 
еще известен из подполья ОУН по гор. Надворная и их пособников, 
последняя в своих показаниях назвала следующих лиц: 

“…1. ГРИНИШАК Мария Степановна, 1919 года рождения, уроженка 
г. Надворная, в ОУН занимала положение руководительницы станицы ОУН 
г. Надворная, в которой работала под кличкой “ЗАГРАВА”, осенью 1944 г. 
перешла проживать на нелегальное положение, где проживает по настоящее 
время, скрывается она у родных, периодически в гор. Надворная и 
Станиславе.  

2. ГРИНИШАК Анна Степановна, 1922 г. рождения, уроженка гор. 
Надворная, в ОУН состоит с 1943 г., занимала положение вербовщика в ОУН 
молодежи, а так же заменяла свою сестру “ЗАГРАВУ”, в настоящее время 
так же скрывается совместно с сестрой. 

3. ШУФЛИН Дарья Федоровна, 1925 г. рожд., уроженка гор. 
Надворная, в ОУН занимала положение сборщика продуктов питания, знаю, 
что она примерно до 20 апреля 1944 года собирала продукты питания по 
улице 1-го Мая совместно со СРИБНОЙ Анной по кличке “ВЕРА”, лично я 
их видела, как они ходили собирать, но кто им чего давал мне неизвестно, о 
том что ШУФЛИН Д. Ф. занималась сбором продуктов питания, то она мне 
даже лично говорила у меня дома перед тем, как она приступила в апреле 
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месяце 1945 г. собирать продукты, причем говорила тогда, когда приходила 
проведать своего брата, когда он у нас скрывался. Какое задание выполняла 
еще ШУФЛИН Д. Ф. в ОУН мне неизвестно, кличку ее так же не знаю. 

4. ГИНЧАК Ольга Дмитриевна, 1924 г. рожд., уроженка гор. 
Надворная, в ОУН состоит с 1944 года, кличку имеет “ЧУМА”, занимает 
положение связной, т.е. носила эстафеты в пункт связи. В 1945 году летом 
перешла проживать на нелегальное положение и скрывается у родных, 
проживающих в селе Гвоздь. 

5. ЮРКЕВИЧ Анна, отчество не знаю, 1926 года рожд., по кличке 
“БЫСТРАЯ”, занимала положение связной с 1945 года проживает на 
нелегальном положении, но где не знаю”. 

“Знала, что еще в нашей организации ОУН состояли, как КОСТИК 
Мария, но имя не точно, Григоревна, СВИДРУК Юлия Ивановна, “ЗИРКА”, 
СРИБНАЯ Анна, “ВЕРА” и другие, которые в 1945 году арестованы 
органами НКГБ и осуждены за националистическую деятельность. Кроме 
того, знаю из участников ОУНовского подполья еще ряд лиц, которые в 
настоящее время проживают в гор. Надворная, но об их причастности к ОУН 
и практической деятельности знаю косвенно, т.е. по рассказам 
ГРИНИШАК – “ЗАГРАВЫ”. 

1. КОЧЕРЖУК Ольга, отчество не знаю, 20 лет, уроженка 
гор. Надворная, в ОУН состоит примерно с 1944 г., имеет кличку 
“КОРОТКА”, о работе в ОУН мне ничего не известно, знаю, что была со 
мной вместе летом 1944 года на ОУНовских сборищах у 
ГРИНИШАК М. С. – “ЗАГРАВА”, кроме того, ГРИНИШАК М. С., говоря о 
Кочержук, сказала много, мне пришлось над ней поработать, чтобы заставить 
работать на нас. Кочержук О. в настоящее время работает в райисполкоме, 
проживает по улице Франко. 

2. ДЕМЯНЧУК Степанида Петровна, 1927 года рожд., в ОУН состоит с 
1944 г., куда была вовлечена ГРИНИШАК Анной – “ЧАЙКА”, последняя 
мне об этом сама рассказывала, но о практической деятельности в ОУН за 
нее ничего не знаю. Демянчук в настоящее время работает секретарем в 
райздравотделе, проживает на ул. 1-го Мая”. 

3. ГРИГОРАШ Ирина Игнатьевна, 1928 г. рожд., в ОУН состоит 
примерно с 1944 года, об этом мне говорила ГРИНИШАК Анна – “ЧАЙКА”, 
что Григораш Ирина в ОУН занимает положение связной. Причем я лично 
видела, как летом возле кладбища Гринишак Анна “Чайка” и Мария 
“Заграва” пошли к Григораш Ирине для передачи эстафет. В настоящее 
время Григораш И. И. работает в райфинотделе, проживает по улице Ленина. 

4. СМЕРЕЧУК Мирослава, 1925 г. рожд., в ОУН была завербована 
ГРИНИШАК А. в 1944 году, имеет кличку “НАГИРНА”, а находилась на 
связи у СВИДРУК Юлии – “ЗИРКА” и носила эстафеты, в настоящее время 
недавно вышла замуж за парикмахера и проживает по улице 1-го Мая. 

5. КОСТЫРКО Евдокия, 19 лет, работает в Союзплодоовощи, 
проживает по улице 1-го Мая, в ОУН состоит примерно с 1944 г. о 
принадлежности ее к ОУН мне известно из слов ЮРКЕВИЧ Анны, которая 
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мне говорила, что КОСТЫРКО была очень упрямой и никак не поддавалась 
вербовке, но однако ей дух сломили и стала первой девушкой, на которую 
можно поручать любое задание. После чего сказала да на нее не обижается и 
“ЗИРКА”, у которой она находилась на связи по работе. 

6. БУНИЙ Эмилия, отчество не знаю, 1927 г. рожд., работает в 
Госбанке г. Надворная, в ОУН состоит с 1944 г., которая лично на связи у 
СВИДРУК Юлии Ивановны. 

7. ГРИНИШАК Юлия, отчество не знаю, 18 лет, в ОУН состоит с 
1944 г. имела тесную связь с ГРИНИШАК Марией, но о работе Гринишак 
Юлии ничего не знаю, лишь когда я была осенью 1944 года приглашена 
Гринишак М. “Загравой”, то последняя, когда перед началом кино подошла к 
нам Гринишак Юлия, то “Заграва” мне сказала, что эта наша молодая 
воспитанница, ее кличка “ЗЕЛЕНА”. Гринишак Ю. в настоящее время 
работает дома, а проживает по улице Рички. 

8. ГРЕЧКО Юлия Ивановна, работница Госбанка, в ОУН состоит с 
1944 г., была на связи у СВИДРУК Юлии – “ЗИРКА” по заданию которой 
собирала продукты питания для боевки “БАЙДА”. 

И ряд других, которых фамилий и кличек не помню”. 
Из вышеперечисленных лиц в подполье ОУН по городу Надворная, а 

так же и по селам, проводила активную деятельность ГРИНИШАК Мария 
Степановна, которая с 1944 года перешла на нелегальное положение и 
скрывается в Станиславском районе. 

Об активной деятельности ГРИНИШАК так же в своих донесениях 
подтверждает агент “СОКОЛ”, который последнюю характеризует, как 
надрайонную проводницу ОУН по женской сетке. 

Поскольку ГРИНИШАК Мария с 1944 года по настоящее время 
скрывается, а с оперативной точки зрения представляет соответствующий 
интерес, мы вынуждены были принять меры к ее месту нахождению. 

В результате принятых мер источник “РАЯ” в своих донесениях, 
поступивших дважды в апреле месяце сего года, указывает, что ГРИНИШАК 
Мария проживает в гор. Станиславе, при этом указала адрес ее жительства. 

В этих донесениях источник “РАЯ” сообщает, что ГРИНИШАК Мария 
якобы вышла замуж за одного из работников УМГБ, но какое именно 
положение последний занимает, нашему источнику установить не 
представилось возможности. 

Следовательно, не исключена возможность, что ГРИНИШАК Мария 
вышла замуж за работника УМГБ по специальному заданию подполья ОУН, 
с целью проведения соответствующей работы в пользу таковых. 

Таким образом, на сегодняшний день по данному делу подвергнуто 
аресту 4 человека, а именно: 

1. ШУФЛИН Анатолий Федорович, 1922 года рождения, уроженец 
г. Володимир-Волынск, Волынской обл., из кустарей, б/п, образ. 7 классов, 
до ареста проживал на нелегальном положении, ОУНовская кличка 
“СМЕХУН”, роевой банды УПА куреня “ИСКРЫ”. 
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Будучи в банде, принимал активное участие  в вооруженном нападении 
на гор. Надворная 14 ноября 1945 г., в результате чего был последними 
уничтожен мост длинною более 100 метров, который был сооружен в 
1945 году. 

28 октября 1945 г. участвовал в нападении на Битковский 
нефтепромысел № 7, в результате чего было сожжено 14 нефтевышек и 
2 кочегарки, вследствие этого были причиненные убытки до 1,5 млн. рублей. 

5 ноября участвовал в нападении на пограничную заставу в с. Пороги 
Солотвинского района, в результате чего было ранено три красноармейца, 
уничтожена надворная постройка и убито две лошади и корова. 

Кроме того служил добровольно в дивизии СС. 
Сестра, 
2. ШУФЛИН Дарья Федоровна, 1925 года рождения, уроженка и 

жительница гор. Надворная, Станиславской обл., из кустарей, б/п, украинка, 
образ. 7 классов, до ареста находилась без определенных занятий. 

Участница ОУН с 1944 года, выполняла роль сборщика продуктов 
питания и теплых вещей для банд УПА, до дня ареста ее брата 
ШУФЛИНА А. Ф скрывала такового в своей квартире. 

3. МАРТЫНЮК Ирина Васильевна, 1922 года рождения, уроженка и 
жительница г. Надворная, Станиславской обл., из служащих, б/п, украинка, 
образ. 7 классов, до дня ареста работала секретарем Районо г. Надворная. 

Завербована в ОУН в 1943 году под кличкой “ЗОРЬЯНА”, выполняла в 
ОУН обязанности спецкурьера районного провода. Кроме того в течении 
10 месяцев в своем доме скрывала бандита ШУФЛИН Анатолия. 

4. МАРТЫНЮК Галина Васильевна, 1926 года рождения, уроженка и 
жительница г. Надворная, Станиславской обл., из служащих, б/п, украинка, 
ученица 10 класса. В ОУН завербована в 1944 году под кличкой “РОСА”, в 
подполье ОУН выполняла функции разведчика районного провода. 

С целью полной реализации агентурного дела “ЗАГРАВА” и 
соответственного разворота по делу следствия, необходимо подвергнуть 
аресту как главного фигуранта этого дела ГРИНИШАК Марию Степановну, 
ОУНовская кличка “ЗАГРАВА”, и в зависимости от ее показаний будет 
вопрос решен о вышеуказанных участниках. 

По существу дела просим Ваших указаний, в особенности по 
последнему пункту. 
 

НАЧАЛЬНИК НАДВОРНЯНСКОГО РО МГБ 
майор ШИТИКОВ 

 

№ ОН/32/354 
25 апреля 1946 года. 
г. Надворная 

 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-25. – Оп. 1. – Спр. 43. – Арк. 61-67. 
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№ 330 
Витяг зі звіту спеціальної комісії МВС про діяльність винищувальних 

батальйонів на Станіславівщині 
 

Квітень 1946 р. 
 
Столь серьезная работа находится в крайне запущенном состоянии и ей 

не придается той важной pоли, которую должны сыграть истребительные 
батальоны в деле борьбы с бандитизмом и ОУHовским подпольем… В 
апреле pезко возpосли факты pазоpужения бандитами истpебительных 
батальонов, в большинстве случаев не оказавших бандитам вооpуженного 
сопpотивления. Особенно плохо поставлена pабота в Рогатинском p-не, где 
было pазоpужено 6 истpебительных батальонов и забpано бандитами 109 экз. 
оpужия. Пpи чем ни в одном случае нападавшие бандиты и оpужие не 
найдены. 

В Жовтневском pайоне pазоpужено бандитами 4 батальона, забpано до 
100 экз. оpужия, и только в одном случае некоторые прямые участники 
нападения задеpжаны и pозыскано забpанное бандитами оpужие. 

В Буpштынском pайоне pазоpужено 4 истpебительных батальона. 
Разоружение батальонов имело место так же в Солотвинском, Галичском, 
Тлумачском, Букачевском и дpугих pайонах. 

Всего pазоpужено в 1946 г. 22 истpебительных батальона, из них – 
16 случаев в апpеле м-це 1946 года. 

В большинстве случаев pазоpужений установлено, что этому 
способствовало явное пpедательство со стоpоны бойцов истpебительных 
батальонов, имевших связь с подпольем ОУH-УПА. 

С 20 по 30 апреля была произведена тщательная чистка личного 
состава истpебительных батальонов, в pезультате котоpой было исключено 
из батальонов 2000 человек, политически неблагонадежного и 
пpедательского элемента. 
 
Оригінал. Машинопис. 
Архів УМВСУІФО. Директива МВД УССР от 6 мая 1946 года // Накази, 
директиви, розпорядження МВС УРСР за 1946 рік. – Том 4. 
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№ 331 
Звіт керівника відділу УПА Шведа про напад на гарнізон стрибків у 

с. Космачі Солотвинського району34 
 

28 квітня 1946 р. 
 

Розбиття станиці стрибків в с. Космач 
 

Квітень, 28-го. Космач, Солотвинського району. 
Виїхав зі села гарнізон, а осталася ще гірша зараза – місцеві стрибки. 

Було їх 18 і двоє “уполномоченних” НКВД. Начальником був місцевий 
запроданець і активними стали стрибки. Що ночі на засідки, що дня на 
облаву в ліс. Рабують населення, б’ють, п’ють і гуляють по селі, ба 
нападають і на сусідні села: Росільну, Жураки, Кривець. 

В терен загостив відділ УПА під ком. сотенного Гонти. 28.4.46 
вирушив відділ на Космач, щоб покінчити з запроданцями і здобути дорогої 
амуніції. 

Ніч темна, хоч око виколи. Підсунулися під хату гарнізону. В хаті 
гамір, сміх, кружляють чарки, п’ють чортові діти. Співають сороміцьких і 
російських пісень. Нараз ракета, знак до наступу. Заграли повстанські 
автомати. Чути крик, плач і стогін ранених. Якийсь сміливий почав стріляти з 
хати. Інші втікають на двір, та повстанча куля не дає їм далеко забігти. 
Вертаються до хати і починають відстрілюватися. Упав наш один 
кулеметник. Це розізлило хлопців. Закидали хату гранатами. Гук, дим, 
вогонь… Зайнялася хата… Стріли стихли… 

Стрільці набрали трофеї: 2 кулемети, 4 автомати, кільканадцять крісів, 
і кількасот амуніції. Забрали зі собою вбитого друга і зловленого начальника 
стрибків. 

На полі бою оставлено 6 вбитих стрибків, 4 важко ранених, а також 
вбито одного уполномоченного. Другий оставив всі свої важні документи і в 
підштанцях втік до району. 

Полум’я догораючого гарнізону освічувало дорогу повстанцям. Йдуть 
сумні, бо втратили друга і горді, що розбили гніздо братовбивців. 

На другий день з пожарища вилізло ще 4 стрибків, всі вони були 
осмалені полум’ям, а виховались вони в льоху. Зараз віднесли вони зброю на 
НКВД і заприсяглися не брати її більше до рук проти свойого брата. 

Подав: Швед 
 
Оригінал. Машинопис 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 65. 

 
 
 

                                                 
34 Зараз Богородчанський район. 
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№ 332 
Звіт УПА про результати “великої блокади” у березні – квітні 1946 р. на 

території Станіславівського і Товмацького надрайонів 
 

30 квітня 1946 р.35 
 

СТАНИСЛАВІВЩИНА 
Березень-квітень 1946 р. 

 
Звітний період – це час безперервної блокади, що почалася ще 10.1 ц.р. 

і тривала майже всюди до 10.4. Большевики переконались під час останніх 
т. зв. “виборів до Верх. Ради СССР”, що пропагандивними методами і 
засобами не знищать українського революційно-визвольного руху на 
українських землях, не прихилять до себе населення. І в зв’язку з перебігом і 
вислідом “виборів” розгулявся більшовицький терор, що в різних формах 
виливався по селах, даючи волю більшовицько-азіятській розгнузданості. 

Попри старі, досі практиковані методи і засоби боротьби з нашим 
рухом, впроваджували большевики досі ще непрактикований засіб – палення 
лісів. Роботу цю виконувано хемічними середниками при помочі літаків. В 
деяких теренах (Отинійський, частково Товмацький р-ни) старалися 
большевики цим способом понищити навіть найменші лісові об’єкти, до 
всякого рода придорожніх кущиків включно. Мета цього забігу – знищити 
всякі об’єкти, в яких могли б концентруватись сили повстанців і критись 
перед оком большевиків. 

В терені дальше діяли боївки НКВД-ГБ, що своєю провокативною 
роботою старались внести замішання і розклад серед населення. 
Організування станиць т.зв. “самоохорони сіл” продовжували большевики 
вперто і дальше стосуючи всюди шантаж і терор. 

Додати треба, що до цього часу НКВД-ГБ багато часу присвячувало 
вербовці агентури в цілях розробки ОУН і УПА. Тепер цю роботу обмежено, 
користуючись дотепер чинною сіткою, хиба в рідкісних випадках творено 
нову агентуру. Противно, всю неактивну агентуру, що стала відсепарована 
від ОУН та не проявляла роботи, большевики арештовували та вивозили. 
Деяким неактивним агентам, що хотя і залишалися працювати в ОУН, але 
через підозріння не втаємничувано їх у довірочні справи і не доручовано 
поважнішої роботи, НКВД-НКГБ наказувало голоситися з “повинною”, щоби 
тим способом вплинути на інших членів ОУН і УПА і їх морально заломити. 

Терор. В зв’язку з квартируванням по селах сталих гарнізонів, 
обмежилось тим часом число терористичних наскоків районних військ 
НКВД, бо їхню роботу виконували гарнізони. Все ж таки районні боївки 
НКВД-ГБ наскакували з оперативниками на поодинокі села в цілях, або стріч 
з сіткою агентури і повідомлювачів, або ріжних потягнень, як арешти, 
вивози, переслухування арештованих і т.п. 

                                                 
35 Кінцева дата подій про які йде мова в документі. 
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Квартируючі гарнізони заявили населенню, що квартируватимуть по 
селах до часу, аж зліквідують усі “банди” ОУН і УПА. В зв’язку з тим 
посилився сильно терор по місцях, що в формі різного рода засідок, облав, 
розшуків за бункрами і поодинокими підпільниками, нічними слідженнями 
попід хати, провокативними підходами, арештами і т.п. формами 
мальтретував населення. 

Замітно посилюється намагання ловити підпільників живими і 
примушування до зізнань про наші рухи, місця перебування, магазини і т.п. 
Большевики стараються чимраз більше використовувати “водіїв”, що 
вказуванням на сприяючих рев.-повстанчому рухові впливають не так на 
охолодження населення до нашого руху, як на певного рода резерву і 
обмеження дотеперішньої щирости. Внутрі ж населення і дальше сприяє 
нашому рухові і ще більш ненавидить большевиків, чим досі, бо бачить і 
розуміє стремління з одної строни, а ролю і цілі повстанців з другої. Завдяки 
“водіям” большевики відкривають багато нових криївок з майном і людьми, в 
яких багато революціонерів стріляються, щоб не попасти живими в руки 
большевиків. Можна сказати, що число стріляючихся у криївках доходить до 
80 %. Помітно збільшується число розстрілюваних большевиками 
половлених повстанців зі зброєю, чи без неї. До останнього явища 
спричинилася ще й та обставина, що після сильного наскоку на відділи УПА 
в Чорному Лісі останні були розпущені малими групками і багато стрільців 
з’явилися по селах і не були достатньо забезпечені криївками, а при наскоках 
большевиків не думали здаватись живими. Большевики ж, маючи наказ 
наркома НКВД Строкача, виконували його “по стахановськи”. 

В цьому часі відбулися масові арешти серед жіноцтва, що працювало в 
УЧХ, та тих, що активно допомагали повстанцям. Одиниці з них випускано 
на агентурну роботу, або в цілях компромітації ангажовано до роботи в 
комсомолі, а решту засуджувано на 10 – 15 літ і вивожено вглиб Росії. Між 
жінками трапляються випадки геройства, коли жінки розриваються гранатою 
чи кидаються в криницю, щоб не попасти живими в руки большевиків. 

Дрібні акції. У звітному періоді, крім акцій на Чорний Ліс, що мали на 
меті розпорошити відділи УПА, не занотовано поважніших акцій в терені. 
Подаємо ряд фактів: 

11.2.46 опер. Молотков з частиною квартируючого в с. Бортниках, 
Отин. р-ну, гарнізону заїхав до с. Олещина, того ж р-ну. Там большевики 
відкрили бункер, в якому лежав хворий сот. УПА “Богун” і ранений 
стр. “Козак”. Повстанці відстрілювалися з криївки, при чому забили 
ст. лейтенанта, а вкінці самі пострілялись. 

11.2.46. до с. Петрилів Товм. р-ну заїхало 10 большевиків, а з ними 
ст. оперупов. Зюзін та нач. РО НКГБ Котов. В селі переводили цілий день 
труси і виїхали аж слідуючого дня. 

12.2.46. в с. Петрилів Товм. р-ну большевики з квартируючого 
гарнізону зробили засідку в лозах над Дністром і там у криївці забили стан. 
госп. “Яра”, залишивши його на місці. 
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12.2.46. оперупов. Молотков та участ. Павло з частиною гарнізону зі 
с. Бортники Товм. р-ну пішли до лісу і там зайшли за слідом до криївки, що в 
ній попер. дня сиділи дд. “Л” та “Д”. Криївку закидали гранатами. 

12.2.46. біля с. Семиківці Жовтн. р-ну большевики відкрили на полі 
криївку, що в ній пострілялися боєвики СБ “Босий” і “Цяпка”, кущевой 
“Комар”, стан. “Хмара” і член ОУН “Медвідь”. 

12.2.46. в лісі б. с. Олеша Товм. р-ну большевики за всипою б. боєвика 
СБ “Сокола”, що попереднього дня здався живим, відкрили криївку, в якій 
пострілялися рай. тех. реф. СБ “Мирон”, боєвик з куща “Орест” і “Веселий”. 

14.2.46. в с. Грушка Отин. р-ну большевики відкрили бункер, в якому 
розірвався гранатою заст. станичного “Ігор”. 

14.2.46. в с. Угринів Гор. Станісл. р-ну большевики застукали в криївці 
вдома боєвика CБ “Підкову”. Він деякий час відстрілювався з криївки, а 
опісля застрілився. Большевики витягнули його трупа над криївку, привели 
до нього його батька і над трупом сина також застрілили. 

14.2.46. в с. Тязів Гал. р-ну большевики арештували 50-літню жінку 
Ковальчук Марію ж. Павла і держали її в місцевій школі. Третього дня за 
всипою місцевого стрибка Галюк Івана, що вона є матір’ю командира УПА, 
большевики її в страшний спосіб замордували в пивниці і 19.2 тіло викинули 
на смітник, аж опісля поховали в невідомому місці. 

15.2.46. в с. Горохолина-Село Богородч. р-ну ограбили большевики всі 
три церкви. Забрали гроші, обруси, хустки, ручники, чаші і інші церковні 
речі. В селі говорили, що це зробили бандерівці. 

15.2.46. в с. Олешів Товм. р-ну большевики відкрили криївку, в якій 
сиділи кущевий “Зелений”, східняк “Береза” і “Нічний”, що крився на власну 
руку. Важко ранений “Зелений” втік до другого бункру, де другого дня 
помер, “Нічного” забили большевики в криївці, а “Береза” втік. 

15.2.46. рай. боївка РО НКВД під ком. Карлова разом з квартируючим 
гарнізоном відкрили в с. Гостів Отин. р-ну три криївки, з яких витягнули 
трьох чоловік, що скривалися від ЧА. 

16.2.46. в лісі Діброва б. с. Довге Тисьмен. р-ну відкрили большевики 
криївку, в якій пострілялись рай. тех. реф. СБ “Корнієнко” і боєвик СБ 
“Морозенко”, а боєвик “Веселий” здався живим. 

18.2.46. рай. боївка РО НКВД під ком. оперупов. Молоткова 
переводила ревізію в одній хаті. Там під печею була криївка, що в ній 
крилася працівничка ООСБ “Оля”. Вона, думаючи, що большевики вже 
відкрили криївку, стріляється з пістоля. Щойно по стрілі большевики 
відкрили криївку. 

20.2.46. від год. 22 до ранку 21.2. сиділо 16 большевиків безуспішно на 
засідці під лісом б. с. Колинці Товм. р-ну. 

20.2.46. в с. Клузів Стан. р-ну большевики відкрили криївку в 
Шпільчака Теодора, з якої витягнули його сина Володимира. Його забрали на 
РО НКВД. 
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20.2.46. в с. Тязів Гал. р-ну большевики під час трусів застрілили 
Литвинець Пилипа, ур. 1905, що скривався, запалили його хату і вкинули в 
огонь його трупа, де він згорів. Жінку арештовали і другого дня звільнили. 

21.2.46. в с. Підпечари Станисл. р-ну большевики витягнули з криївок 
4 чоловіки, що крилися, а роєв. УПА “Орлича” розстріляли на місці. 

22.2.46. в с. Колинцях Товм. р-ну большевики застрілили Петрів Івана 
ур. 1882 р., якого хотіли арештувати. Він, побачивши большевиків, що йшли 
до нього, почав утікати і під час того впав від больш. кулі. Большевики 
заборонили його хоронити, а ночами біля його трупа робили засідки. 

22.2.46. большевики робили засідку під лісом б. прис. с. Вікняни 
“Боски”, де квартирував кущ “Яреми”. Після того зайшли до підлісної хати 
до госп. Мороза, якого допитували про повстанців і сильно побили. Під час 
трусів зрабували в нього 50 кг м’яса та 30 кг солонини. 

22.2.46. в с. Остриня Товм. р-ну большевики відкрили криївку, в якій 
порозривались гранатами стр. “Оріх” і “Ворон” та рай. санітарка “Ярина”. 

23.2.46. до прис. с. Вікняни “Боски” Товм. р-ну прийшли з с. Олеша, 
того ж р-ну 15 большевиків, що цілий день переводили сильні труси, під час 
яких сильно побили, а опісля арештували і забрали до Товмача Іванишин 
Івана. 

23.2.46. в с. Колодіївка Стан. р-ну большевики вдерлися через стріху до 
Кабан Василя і забрали в нього все убрання і взуття. 

23.2.46. в с. Клузів Стан. р-ну большевики застукали в хаті хворого 
ком. рай. боївки СБ “Аскольда”, що в часі відступу став ранений і 
дострілився з пістоля. 

24.2.46. до с. Загір’я Товм. р-ну прийшло 15 большевиків, 
заарештували 55-літнього Клецюка Дмитра і сильно побили його жінку. Під 
час трусів зрабували в нього 4 вівці, 6 курок та багато дрібних речей. 

27.2.46. в с. Остриня Товм. р-ну наскочили большевики на одно 
господарство, де в хаті було 3 стр. УПА. По короткім бою двоє стрільців 
розривається гранатами, а один здається живим. Большевики запалили 
запальними кулями хату та стодолу і забили хатну дівчину. 

1.3.46. рай. боївка НКВД під ком. оперупов. Молоткова зловила в 
с. Богородичин Отин. р-ну б. кущ. сан. “Бистрицю”. Її вели до с. Бортник 
того ж р-ну. В селі вона вирвалась большевикам з рук і кинулась до 
порожної, 12 м глибини криниці. Непритомну і потовчену витягнули її 
большевики і зараз відставили до району. 

3.3.46. в с. Колодіївці Стан. р-ну большевики відкрили криївку, з якої 
витягнули стрільця УПА і одного чоловіка, що крився від ЧА. По дорозі 
стрілець пробував утікати і став забитий. 5.3. Большевики знова відкрили 
криївку, з якої витягнули одного цивільного, а другий розірвався гранатою. 
Першого провадили і по дорозі, під час намаганої втечі застрілили. 
Большевики запалили стодолу, що в ній була криївка, і від неї згоріло 
8 господарств. Дальший пожар зльокалізували селяни. 

7.3.46. в с. Підпечари Стан. р-ну відкрили большевики криївку, з якої 
витягнули стр. УПА “Павла”. Його по дорозі до гарнізону застрілили. 
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Слідуючого дня зробили на краю села засідку, на яку вийшли роєв. УПА 
“Буй-Тур” і стр. “Пилип”. Перший став забитий, а другому вдалося 
відступити. 

8.3.46. в лісі б. с. Глибівка Богородч. р-ну застукали большевики в 
криївці окр. госп. реф. “Роса” і рай. госп. реф. “Дуба”. Вони якийсь час 
відстрілювались, а в кінці самі пострілялись. 

9.3.46. в с. Остриня Товм. р-ну відкрили большевики бункер, з якого 
забрали деякі речі та ліки. Того ж дня сконфіскували худобу в стан. “Гонти”.  

9.3.46. в с. Нижнів Товм. р-ну большевики відкрили криївку, в якій 
сидів боївкар “Ворон”. Він вискочив з криївки і почав відстрілюватись та під 
час того впав забитий. 

11.3.46. в с. Горохолина-Село Богород. р-ну, большевики розлючені, 
що госп. Литавчук не хотіла дати їм їсти, запалили в неї стодолу. 

12.3.46. в с. Вікняни Товм. р-ну 20 большевиків і 30 “самоохоронників” 
з с. Кутиська того ж р-ну переводили цілу ніч безуспішні труси. 

13.3.46. в с. Загір’я Товм. р-ну 10 большевиків арештували Друк Івана. 
Вечором стріляли на переходячих трьох стр. УПА зі сотні “Ш”, але 
безуспішно. Слідуючого дня шукали за бункрами при помочі дротів і 
пополудні відійшли. 

14.3.46. в лісі б. с. Комарів Гал. р-ну большевики застукали в криївці 
двох стр. УПА “Сокола” і “Орла” і чл. ОУН “Омелька”. Криївку закидали 
гранатами і побили всіх трьох. 

15.3.46. в с. Підпечари Станисл. р-ну большевики витягнули з криївки 
б. шефа курієрів, а після за його всипою арештували 5 хлопців, що жили 
легально і літом 1945 сповняли функцію курієрів. Кромі того за його всипою 
арештували легально живучого господаря. 

15.3.46. о год. 20 до с. Закрівці Отин. р-ну заїхала боївка РО НКВД під 
ком. оперупов. Молоткова та переводила в селі ревізії по хатах. Де не хотіли 
большевикам отворити, там вони ламали двері і били вікна, силою 
вдираючись до хат. Так поступили в Тимчишин Юрка і Савчин Софії. В 
останньої після проведення ревізії арештували дві дочки, 17 і 14-літню. 
Обидві дівчини за селом звільнили. 

15.3.46. в с. Петрилів Товм. р-ну заїхало 2 фіри большевиків з РО 
НКВД Коропець. В селі ходили по хатах, кажучи, що шукають жінки з 
с. Бобрівники Короп. р-ну, що тут криється. Перед вечором виїхали. 

15.3.46. в с. Горохолина-Село Богородчанського р-ну заарештували 
большевики одну жінку з с. Цуцилів, що тут крилася. По дорозі до 
Богородчан арештована намагалась утікати і її большевики застрілили. 

15.3.46. в с. Тязів Гал. р-ну большевики за всипою Галькевич Анни 
відкрили криївку окр. субреф. “Чорного”. Він враз зі своєю машиністкою 
пострілялись в криївці. 

16.3.46. до с. Петрилів Товм. р-ну заїхало 18 большевиків з двома 
“водіями” – “Соколом” і “Романом”. В селі сиділи два дні і не переводили  
ніяких розшуків.  
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16.3.46. 10 большевиків з “самоохоронниками” з с. Кутиська Товм. р-ну 
вкрали ніччю в госп. Самборського в с. Попелів того ж р-ну 1 безрогу і 
2 вівці. Після того вернули назад до Кутиськ. 

17.3.46. ці ж самі большевики зі стрибками з Кутиськ вкрали в 
с. Вікняни Товм. р-ну, в госп. Медин Марії 2 вівці і 6 шт. курей, а в Дуди 
Пилипа 3 вівці і 8 шт курей. По крадежі вернули до Кутиськ. 

17.3.46. до с. Ганьківці Товм. р-ну заїхало 40 большевиків з мл. 
лейтенантом Куліковим і того дня перевіряли документи всіх чоловіків. 

18.3.46. о год. 10 до с. Вікняни Товм. р-ну прийшло з напр. Кутиськ 
10 большевиків, що під час ревізії в Іванишин Марії зрабували машину до 
шиття і бритву. Опісля вийшли на дорогу і стріляли запальними кулями до 
будинків господаря Бурлаки Степана і запалили його хату. Большевики 
сміялись із того, кажучи: “ето горить хата старого бандьори під лісом”. 

20.3.46. в с. Стриганці Тисьмен. р-ну 10 большевиків зі стрибком 
“Веселим” арештували, за всипою останнього, Кабан Мирона (брата б. рай. 
військ. “Чорного”). В хаті сильно його побили, допитуючи, де є бункер брата. 
В господарстві перевели труси і забрали арештованого до райцентру. По 
18 днях його звільнили сильно потурбованого (поламані пальці, побита 
голова та спина), так, що він мусів їхати до лікарні лікуватися. 

22 і 23.3.46. в с. Підпечари Станисл. р-ну перевели большевики облаву 
в лісі б. села, під час якої зловили двох чоловіків, що крилися від ЧА, а також 
відкрили криївку, що в ній застрілився хворий стр. УПА “Винний”. Другого 
стр. УПА хотіли зловити живим, але він застрілив одного большевика, а 
другого зранив і сам застрелився з пістоля. 

25.3.46 в с. Горохолина-Село Богородч р-ну арештували большевики 
жінку реф. ООП “Чорногори” враз з господарем, в якого вона перебувала, і 
забрали їх до райцентру. 

25.3.46. під лісом б. с. Селиська Гал. р-ну большевики застукали в 
криївці 4 боєвиків СБ. Вони повискакували з криївки і вогнем з автоматів 
промостили собі дорогу і відступили ціло. 

27.3.46. в лісі б. с. Вовчинець Станисл. р-ну 12 большевиків відкрили 
криївку з 4 повстанцями і закидали її гранатами та обстріляли з крісів. 
Повстанці вийшли другим ходом і прорвались у ліс. 

27.3.46. в с. Глубоке Богородч. р-ну большевики зігнали 40 молодих 
хлопців і хотіли з них створити “самоохорону”. Та ніхто не хотів брати зброї. 
Тоді большевики замкнули всіх до пивниці, а ранком слідуючого дня 
вибрали 12 з-поміж них і їм силою повісили зброю на шию, а решту 
звільнили. Цих 12 днем розходяться домів, а на ніч збираються біля гарнізону 
і там квартирують, обкладаючись стійками. 

8.4.46. до с. Загір’я Товм. р-ну прийшло з Товмача 6 большевиків, що 
під час ревізії побили Сусідко Миколу, переселенця з Лемківщини, за те, що 
не хотів вступити до “самоохорони”. 

Від 20.-25.3.46. після відповідної підготовки з нашого боку 
“самоохорона” в селах Тумир, Межигірці, Медуха і Лани Жовтневого р-ну 
розлетілася. 
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Пропаганда. Большевицька пропаганда у звітному періоді і дальше 
старалася всякими доступними їй засобами і методами оплюгавлювати в очах 
населення український революційно-визвольний рух. Усна пропаганда 
перейшла більше на урядовий стиль, оголошуючи наказ Строкача, вказуючи 
при тому на наслідки неповинування тому наказові. Ширено і дальше масу 
сплетень про нищення “усіх банд ОУН і УПА”, про неподоланність СССР і 
т.п. В пресі появлялися час-од-часу відповідні статті , що “розкривали 
зрадницьку роботу” ОУН і її Проводу і т.п. Одна з таких статей “Маскарадне 
дрантя українсько-німецького націоналізму” появилася в обласній 
“Прикарпатській Правді”. 

З нових “зайнять” почали большевики голословну пропаганду за 
четвертою п’ятирічкою. 

Господарські акції. У звітному періоді продовжували большевики і 
дальше ударну кампанію за здачу поставки м’яса і молока, що в західних 
областях надто занедбано. В деяких випадках стосовано навіть терор, щоби 
приспішити поставку, конфісковано худобу і т. п. Стягано і дальше податки 
та недоплачену позику з попереднього року. Наводимо кілька фактів: 

21.4.46. в с. Петрилів Товм. р-ну большевики сконфіскували кілька 
штук худоби за нездачу м’ясного контингенту. Таке саме повторилося і дня 
28.4.46., коли знова сконфісковано пару штук худоби. 

29.4.46. в с. Яцівка Товм. р-ну за нездачу 23 кг м’яса забрали 
большевики дві корови і одну ялівку. 

В селах, з яких виселено більшу кількість поляків, організували 
большевики радгоспи, привозючи з райцентрів худобу і господарський 
реманент. 

Бої УПА, СКВ, боївок, саботажні акції і т.п. 
а) Розпорошення відділів УПА в Чорному Лісі: Зимова бльокада 

захопила в Чорному Лісі курінь УПА “Прута” та курінь “Чорного”. В другій 
половині січня ц.р. прибув ще курінь “Чорноти”, що при кінці грудня 1945 
відійшов був у рейд на захід за лінію Керзона. В дорозі його захопила 
бльокада, за ним почали гнати спецвідділи НКВД і він, зводячи безустанні 
сутички і бої, завернув до Чорного Лісу. 

Від самого початку бльокади в підлісних селах б. Чорного Лісу 
заквартирувала більша кількість спецвідділів НКВД (погранвійська) враз із 
танками, автопанцирниками і кулеметами, що безустанно робили в цих селах 
і попід ліси застави і засідки. В другій половині січня, коли впав сніг, 
большевики ранками заходили за слідами в ліс, бо відділи, вертаючи з 
харчами з села, оставляли виразні сліди, окружували відділ та зводили бої. 

В тому часі з Чорного Лісу відійшов курінь “Чорного”, а залишились 
куріні “Прута” і “Чорноти”. Перед самими виборами сніг стопився і тому 
акції спецвідділів на ліси дещо ослабли. Большевики обмежились до застав 
на краях сіл і лісів. З цими заставами мусіли відділи зводити стало бої, ідучи 
в село по харчі. По виборах, у зв’язку зі сніговими опадами, акції 
спецвідділів знова посилились. Майже щодня, а то й по кілька разів денно 
відділи УПА були атаковані. Звичайно большевицькі відділи розвивали 
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розстрільну клином взад і посувались слідами відділу. Натрапивши на 
заставу відділу, що приймала большевиків вогнем, крила большевицької 
розстрільної старалися окружити відділ УПА і розпочинали сильний вогонь. 
Відділи були змушені розпорошуватися та опісля збиратися у нових місцях. 
За відступаючими стрільцями ганялись легко вдягнені большевики, 
стараючись за всяку ціну ловити повстанців живими, кричучи не раз при 
тому: “Бандьора, здайсь, на удостовереніє!”. 

В результаті безнастанних сутичок, розпорошувань і боїв багато 
стрільців УПА не долучувало до своїх відділів, а відходили у свої родинні 
сторони, скриваючись на власну руку. З кінцем м. лютня 46. відділи УПА 
розпущено в терен, де вони мали бути розчленовані роями чи й ланками, 
щоби перебути бльокаду. Цей крок використало НКВД, щоби шляхом 
провокацій і підступу та при помочі агентури їх по селах зліквідувати чи 
знейтралізувати. 

По селах занотовано ряд геройський подвигів та вчинків поодиноких 
стрільців чи групок УПА, що їх доконали вони в обороні власного життя, а 
головно, щоби не сплямити чести відділу і повстанця. 

б) Дрібні наші акції: Поза дрібними сутичками з большевицькими 
відділами, найчастіше з засідками, не занотовано в терені більших боїв УПА. 
Відділи УПА та теренові боївки часто роззброювали по селах і розганяли 
місцеві відділи “самоохорони”, знищуючи лише підлий, вислужницький 
елемент, що не хотів у таких випадках кинути зброї. По селах, в міру 
можливостей, скликувано нашими чинниками мітинги населення, що дуже 
радо і масово брало в них участь. Наводимо кілька фактів: 

18.2.46. група наших повстанців, 5 мужчин і 2 дівчині, заскочені в лісі 
б. с. Буківна Товм. р-ну, куди прийшли в ділових справах, большевиками, що 
знайшли їх по свіжих слідах, боронилися і відступали лісом понад 2 км, 
доказуючи при тому холоднокровність, відвагу і посвяту для друзів. Одна 
ранена дівчина розірвалася гранатою, двоє повстанців стріляється, а решті 
вдається щасливо видістатися з большевистського перстня, щоби того вечора 
ще раз прийти на умовлене місце стрічі, де їх ранком наскочили большевики. 
Почуття обов’язку і карність анулювали небезпеку. 

14.3.46 дд. “Д”, “О” і “А”, переходячи з с. Торговиці до с. Грушка 
Отин. р-ну, натрапили в с. Прибилів на большевицьку засідку. Після короткої 
перестрілки відступили без втрат. Цього ж самого вечора натрапили в 
с. Грушка на переїзджаючих большевиків і відкрили по них вогонь, при чому 
поранили одного большевика. Большевики, не відстрілюючись, повтікали. 

15.3.46. в с. Клузів Стан. р-ну большевики обскочили хату, де було 
двоє боєвиків НОП – “Богун” і “Славко”. Боєвики, відстрілюючись, зранили 
двох большевиків і відступили до лісу. 

26.3.46. в с. Маріямпіль Жовтн. р-ну рай. реф. СБ перевів мітинг, на 
якому було присутніх 60 осіб. 

8.4.46. двоє боєвиків СБ наскочили на станицю стрибків в с. Деліїв 
Жовт. р-ну, забили нач. станиці участк. РО НКВД Мазура і трьох стрибків, а 
решту розігнали домів. Забрали при цьому досить зброї і амуніції. 
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9.4.46. стан. Тисьмениці “Скала” вечеряв зі своїми стрільцями в 
с. Погоня Тисьмен. р-ну. Стійкового повстанця запримітили большевики, що 
були на засідці під лісом і двоє большевиків підійшло до подвір’я. Стійковий 
задержав їх і відкрив по них вогонь. Большевики втікли, а стрільці спокійно 
відступили. 

Викінчені справи. У звітному періоді з огляду на обставини не 
викінчено ніяких справ. 

 
20.7.1946.                                                                                                     “М-123” 

Примітка. Цей звіт, як і попередній, з огляду на брак матеріалів з 
терену Надвірнянського надрайону викінчено на підставі матеріялів зі 
Станиславівського і Товмацького надрайонів. 

 
20.7.1946.                                                                                                     “М-123” 
 
Оригінал. Машинопис 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 205-213. 
 
 

№ 333 
Довідка про ліквідацію в м. Надвірна підпільної оунівської організації 

серед учнів старших класів 
 

12 травня 1946 р. 
 

Совершенно секретно. 
СПРАВКА 

Об оперативной деятельности Надворнянского райотдела МГБ за период с 
1 апреля по 20 мая 1946 года. 

За указанный период времени своей оперативной деятельностью 
Надворнянским райотделом МГБ был взят весь упор на вскрытие и 
ликвидацию остатков ОУНовского подполья, в результате чего имеем: 

1. По городу Надворная вскрыто две молодежные организации в 
состав, которых входит в основном молодежь, учащаяся в школах и 
работающая в Советских учреждениях. 

Первую молодежную украинскую националистическую организацию в 
1944 году организовала ГРИНИШАК Мария Степановна, по кличке 
“ЗАГРАВА”, в состав этой организации входило 12 человек, которые, 
находясь на легальном положении, проводили антисоветскую деятельность, 
выразившуюся в оказании содействия бандгруппам УПА в сборе с населения 
продовольствия, одежды и вели разведку о наличии и дислоцировании 
воинских подразделений и проводимых мероприятиях советской властью. 

“ЗАГРАВА” в 1945 году перешла на нелегальное положение, 
остальные участники проводили антисоветскую деятельность до момента их 
ареста. По делу подвергнуто аресту 8 человек. 
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Вторая молодежная организация так же вскрыта по городу Надворная в 
количестве 7 человек, руководство которой возглавляет ученица 10 класса 
КЕЛЕМАН Устинья Степановна. Все участники данной организации взяты в 
активную разработку, одновременно проводим оперативные комбинации с 
целью полного разворота по настоящему делу. Реализацию данной 
организации намечаем в первой половине июня месяца 1946 года. 

В поселке Постояты Пасичнянского с/совета вскрыта станичная 
организация в количестве 8 человек, руководимая нелегалом КУРИЙ, кличка 
“ХРУЩ”, его заместитель МАКСИМКО – кличка “ДУБ”, находящийся на 
легальном положении. 

Участники данного подполья из оперативных соображений аресту не 
подвергнуты. Реализацию дела намечаем в последних числах мая месяца. 

Путем проведенных оперативных комбинаций установлено, что 
явившиеся с повинной участники ОУН по селу Стримба и Лоевая связи с 
подпольем не порвали, а наоборот продолжают проводить антисоветскую 
националистическую деятельность, а отдельные осуществляют руководство 
националистическим подпольем. 

Ранее арестованный рабочий лесопильного завода ФЕДОРЧУК Стефан 
Антонович следственным путем полностью изобличен в совершении им 
террористического акта по убийству комсомольца ГРИГОРАШ, так же 
работающего на лесопильном заводе, кроме того ФЕДОРЧУК дал показания 
на соучастников в замысле совершения террористического акта и 
непосредственного руководителя о подготовке диверсионного акта 
ПАТРОНЯК Алексея Михайловича, последний нами арестован. Следствие 
ведем. 

За отчетное время так же было арестовано 5 человек, проводивших 
антисоветскую деятельность по заданию ОУНовского подполья одиночками 
в разных направлениях. 

Таким образом, за указанное время подвергнуто аресту 13 человек 
участников ОУН. 
 
НАЧАЛЬНИК НАДВОРНЯНСКОГО РО МГБ 
майор ШИТИКОВ 

 
Отп. в 2-х экз. 
Экз. № 1 – УМГБ 
Экз. № 2 – в дело 
20 мая 1946 г. 
г. Надворная 

 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-25. – Оп. 1. – Спр. 43. – Арк. 70-70 зв. 
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№ 334 
Інформація заступника секретаря ЦК КП(б)У з роботи в західних, 
Ізмаїльській та Закарпатській областей секретарю ЦК КП(б)У 

М. Хрущову про активізацію діяльності формувань УПА і підпілля ОУН 
та їх напади на винищувальні батальйони 

 

17 травня 1946 р. 
 

Секретарю ЦК КП(б)У 
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С. 

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе борьбы с украинско-немецкими националистами в 

западных областях УССР 
После ухода гарнизонов Красной Армии из сел западных областей 

УССР деятельность украинско-немецких националистов значительно 
активизировалась и направлена во многих случаях на разоружение и 
истребление активных бойцов и командиров истребительных батальонов. 

Если в феврале с. г. по всем западным областям было 
39 бандпроявлений, а в марте 27, то в апреле их было уже 129, а за первую 
декаду мая – 53 случая. 

Из общего количества 129 бандпроявлений в апреле т. г. 50 случаев, 
или 39 %, составили нападения на истребительные батальоны и разоружение 
их. За первую декаду мая из 53 бандпроявлений нападения на батальоны 
составили 24 случая, или 45 %. 

Особенно активизировали свою деятельность украинско-немецкие 
националисты в Тернопольской и Станиславской областях, на долю которых 
приходится свыше 40 % бандпроявлений, совершенных за период апрель – 
первая декада мая во всех западных областях. Наибольшее количество 
нападений на истребительные батальоны приходится также на эти области. 
Несмотря на решение ЦК КП(б)У от 18 апреля с. г. об укреплении 
истребительных батальонов, очищении их от вражеских, сомнительных и 
нестойких элементов, во многих районах западных областей чистка 
батальонов, будучи проведенной формально, не достигла цели, и бандиты 
там уже после чистки продолжают безнаказанно разоружать батальоны и 
убивать наш актив, особенно из местного населения. 

В Тернопольской области чистка батальонов закончена 13 мая, однако 
в ночь на 15 мая в селе Теляче Подгаецкого района 3 бойца истребительного 
батальона во время дежурства ранили участкового уполномоченного Грицака 
и скрылись с оружием. 

9 мая, за день до окончания чистки по району, в селе Сапогово 
Борщевского района разоружен истребительный батальон, причем 
установлено, что произошло это вследствие пьянства и разложения среди 
бойцов батальона. Этого же 9 мая разоружен батальон села Дамня 
Бережанского района. 

Вместо правильной организации борьбы с бандитизмом в ответ на 
разоружение истребительного батальона в селе Гниловцы Золотниковского 
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района этой же области зам[еститель] нач[альника] областного управления 
МВД т. Прутько дал указание райотделу МВД собрать с крестьян села 
контрибуцию за оружие, взятое бандитами, из расчета 5000 рублей за одну 
винтовку и 10000 рублей за пулемет. На 11 мая уже было собрано 30000 
рублей. 

В Станиславской области в апреле было 21 бандпроявление, из них 
16 случаев разоружения истребительных батальонов. В начале мая бандиты 
еще больше усилили свою деятельность. За 10 дней было 11 бандпроявлений, 
из них 6 случаев разоружения батальонов. Количество разоружений в этой 
области за апрель и первую декаду мая составляет 30 % разоружений 
батальонов всех западных областей УССР. 

Несомненно, что такое большое количество случаев разоружения 
батальонов имеет место в этой области вследствие того, что обком и райкомы 
КП(б)У, а также органы МВД в свое время занимались вопросом 
организации этих батальонов во многих случаях формально. Батальоны 
создавались наспех, из людей случайных и непроверенных, а агентурная 
работа внутри этих батальонов была поставлена настолько плохо, что, 
например, в Жовтневском районе наши агенты Федорова, Витовский и 
Левандовский оказались предателями и при их помощи были 9 апреля с. г. 
разоружены истребительные батальоны сел Делеево и Медуха. 

В Станиславской области чистка батальонов формально уже также 
закончена, однако случаи разоружения их не прекращаются, и уже после 
окончания чистки, 16 мая, разоружен истребительный батальон села Чернюв 
Букачевского района. 

В Большевцовском районе из имеющихся 13 истребительных 
батальонов многие были созданы в марте и даже апреле и в некоторых из них 
долгое время не было даже командиров. Занятия ни по военной, ни по 
политической подготовке в батальонах не проводятся, и поэтому боевая 
выучка и моральное состояние бойцов находятся на весьма низком уровне. 
Зная такое положение в батальонах, бандиты совершили 9 мая первое 
нападение на батальоны сел Выбло, Дитятин и Кукольники и забрали 
беспрепятственно 36 винтовок. 11 мая нападение повторили на батальоны 
сел Жалиборы, Старые Скоморохи и Новые Скоморохи, где забрали уже 
45 винтовок и 2 автомата. 

Как в одном, так и в другом случае сопротивления никакого 
нападающим оказано не было, ибо по существу батальоны представляли из 
себя небоеспособные группы, о чем знал и райком КП(б)У, и райотдел МВД. 

В ряде районов Львовской области чистка проходила также формально, 
например, в Бусском районе чистка после вмешательства инструктора 
ЦК КП(б)У тов. Степаненко по указанию министра внутренних дел была 
проведена повторно. 

Не случайно, что в этой области чистка батальонов почти закончена, а 
разоружение батальонов в первой декаде мая резко возросло и составило 
9 случаев, тогда как в апреле их было на протяжении всего месяца только 8. 
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В Волынской области, где на протяжении всей зимы 1945-46 года 
борьба с бандитизмом и особенно с ОУНовским подпольем велась 
недостаточно, последние сейчас активизировались. 

В этой области в феврале было 2 бандпроявления, в марте – 11, в 
апреле – 21, а в первой декаде мая – 7 случаев, причем 7 и 9 мая совершены 
два самых крупных за последнее время бандпроявления, когда было убито 12 
и ранено 3 человека партийно-советского актива, в том числе убит 
зам[еститель] зав[аведующего] транспортным отделом обкома КП(б)У 
тов. Гонтаренко. 

В 1946 году обком КП(б)У только один раз, к тому же по рекомендации 
инструктора ЦК КП(б)У т. Нырко, обсуждал в апреле вопрос о борьбе с 
бандитизмом и вопрос укрепления истребительных батальонов, насаждения 
нашей агентуры в них, а также действия спецгрупп до последнего времени не 
стоял в центре внимания партийных организаций области. 

Чистка истребительных батальонов в Волынской области проходит 
медленно и в ряде районов к ней отнеслись как к технической формальности. 

В Теремновском и Турийском районах чистку провели работники 
МВД, а райкомы КП(б)У в этом деле никакого участия не приняли, причем 
не приняли участия в чистке также и органы МГБ. 

Ход чистки показывает большую засоренность истребительных 
батальонов. 

Так, например, в Станиславской области исключено из состава 
батальонов при общем количестве в 9928 человек 2540 человек, причем 
76 батальонов расформировано; в Ровенской области за период чистки 
расформировано 83 батальона и исключено из истребительных батальонов 
1253 человека при общем количестве в 9601 человек. 

Все эти факты показывают, что во многих селах истребительные 
батальоны были очень засорены и сейчас еще не везде очищены от 
сомнительных и нестойких элементов, поэтому считаем и принимаем 
необходимые меры к тому, чтобы укрепление истребительных батальонов и 
очистка их от бандитских и неустойчивых элементов неослабно 
продолжалась. 

 
Зам[еститель] секретаря ЦК КП(б)У 
по западным областям                                                                    Стоянцев 
 
17 мая 1946 года 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 127-130. 
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№ 335 
Інформація відділу ЦК КП(б)У про хід виконання постанови ЦК КП(б)У 
від 18 квітня 1946 р. “Про посилення політичної роботи, підвищення 
більшовицької пильності і бойового вишколу у винищувальних 

батальйонах західних областей УРСР” 
 

24 травня 1946 р. 
 

Секретарю ЦК КП(б)У 
товарищу КОРОТЧЕНКО Д. С. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ходе выполнения решения ЦК КП(б)У от 18 апреля с. г. 

“Об усилении политической работы, повышении большевистской 
бдительности и боевой выучки в истребительных батальонах западных 

областей УССР” 
 

Проверкой, проведенной отделом ЦК КП(б)У западных областей 
установлено, что решение ЦК КП(б)У от 18 апреля с. г. “Об усилении 
политической работы, повышении большевистской бдительности и боевой 
выучки в истребительных батальонах западных областей УССР” во многих 
районах западных областей выполняется неудовлетворительно. 

В результате проверки (чистки) личного состава истребительных 
батальонов исключено из состава батальонов по всем областям 12742 
человека, из них арестовано за связь с бандитами 486 человек. Общее 
количество людей, оставшихся в батальонах после проверки, – 52583 
человека. 

Наиболее были засорены батальоны Станиславской области, где 
исключено 3278 человек, что составляет 33 % личного состава, и Волынской 
области, где исключено 3512 человек, или 35 процентов. 

За период проверки расформировано по всем областям 401 батальон и 
создано новых – 66, причем наибольшее количество расформировано в 
Волынской области – 177 и Станиславской – 112 батальонов. 

Проведенная проверка личного состава, несомненно, укрепила 
батальоны и последние, в ряде случаев, при нападении на них стали 
оказывать сопротивление, вступать в бой с бандитами и больше принимать 
участие в проведении военно-чекистских операций. 

Однако, в ряде районов западных областей, особенно Станиславской, 
Тернопольской, Львовской, к выполнению решения ЦК КП(б)У подошли 
формально, батальоны фактически не укрепили и украинско-немецкие 
националисты в этих районах продолжают активно действовать, разоружая 
батальоны и совершая террористические акты против нашего актива, 
особенно из местного населения. 

В Тернопольской области уже после проверки батальонов, которая 
закончена 13 мая, произошло 2 случая разоружения батальонов, бойцы 
которых сдали оружие без сопротивления. 
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В Велико-Глубоческом районе этой области на 26 сельских советов 
было создано всего 5 истребительных батальонов, причем 2 батальона – в 
селах Городище и Зарудье – были созданы 22-23 апреля с. г. Однако, 
несмотря на решение ЦК КП(б)У, ни райком КП(б)У, ни райотдел МВД 
никаких мер по проверке и укреплению батальонов не приняли, вследствие 
чего 9 мая батальоны сел Городище и Зарудье были разоружены. В селе 
Городище – по беспечности уч[асткового] уполномоченного райотдела МВД; 
в селе Зарудье – вследствие предательства командира батальона Сотника и 
бойца Бучмы. В этом районе, несмотря на малое количество батальонов, их 
деятельностью райком КП(б)У не занимается и вместо того, чтобы после 
случаев разоружения 9 мая серьезно заняться остальными батальонами, 
секретарь райкома КП(б)У по кадрам тов. Головатый сообщил в обком 
КП(б)У об окончании проверки батальонов по всему району, тогда как эта 
проверка по сути даже не была начата. 

29 апреля с. г. на бюро райкома КП(б)У были утверждены политруки 
всех пяти батальонов, но до настоящего времени даже в оставшихся 
3 батальонах прикрепленные к ним тт. Семинишин – инструктор райкома 
комсомола, Порухно – зав[едующий] оргинструкторским отделом райкома 
КП(б)У и Марков – зам[еститель] директора МТС к проведению 
политической работы не приступили. 

В Станиславской области в Жовтневском районе проверка батальонов 
прошла формально, и целый ряд командиров батальонов, еще в апреле с. г. 
исключенных из состава батальонов за связь с бандитами, бывших 
гестаповцев и т. д., продолжает возглавлять батальоны (Кучеренко – село 
Синчаки, Родик – село Кремидово и др.). 

Для проведения политической работы в батальонах райкомом КП(б)У 
25 апреля с. г. были утверждены политруки из числа актива района, однако 
никто из этих товарищей до сих пор в батальонах еще не был, а некоторые 
даже не знают о том, что они утверждены политруками (тт. Клименко, 
Калюжная, Дуденко). 

Агентурная сеть на 11 батальонов района состоит всего из двух 
человек, которые к тому же только числятся агентами, но фактически не 
работают. 

Аналогичное положение также в Гвоздецком, Болеховском, 
Надворнянском и др. районах Станиславской области. 

В Самборском районе Дрогобычской области вместо тщательной 
проверки каждого бойца на месте, в батальоне, собрали из 11 сел всех бойцов 
в райцентр, где кое-как опросив каждого, отпустили их затем по домам. 
Политруки батальонов были утверждены на бюро райкома КП(б)У только 
17 мая после вмешательства работника ЦК КП(б)У т. Богомолова. 

Крайне неудовлетворительное выполнение решения ЦК КП(б)У от 
18 апреля с. г. об улучшении политической работы и боевой выучки в 
истребительных батальонах в ряде районов западных областей способствует 
тому, что бандиты вместо ослабления активизировали свою деятельность. 
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Если в третьей декаде апреля по всем западным областям было 
46 бандпроявлений, то в первой декаде мая их было уже 53, а во второй еще 
больше – 59, причем увеличилось количество убийств низового советского 
актива из числа местного населения. В первой декаде мая было убито 
председателей и секретарей сельских советов 6 человек, во второй декаде – 
12 человек. Одновременно с террористическими актами продолжаются и 
разоружения батальонов, случаев которых в первой декаде мая было 24, во 
второй – 16. 

По всем указанным недостаткам во исполнение решения ЦК КП(б)У 
принимаем меры к устранению их, одновременно считаем необходимым 
принять специальное решение ЦК КП(б)У по Куликовскому району 
Львовской области, о котором Вам доложено ранее, ибо вследствие 
исключительно безответственного отношения к выполнению решения ЦК 
КП(б)У истребительные батальоны этого района по существу 
деморализованы и не оказывают сопротивления бандбоевкам, орудующим на 
территории района. 

 

Зам. зав. отделом ЦК КП(б)У 
по западным областям                                                                       Бекасов 
 

24 мая 1946 года 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 130-132. 

 
 

№ 336 
Довідка МВС УРСР ЦК КП(б)У про хід боротьби з формуваннями УПА і 

підпіллям ОУН у західних областях станом на 25 травня 1946 р. та 
заходи щодо остаточної ліквідації спротиву українських націоналістів 

 
28 травня 1946 р. 

 
№ 8/1441 

Совершенно секретно 
СПРАВКА 

Об оперативной обстановке в западных областях Украины 
 

По состоянию на 25 мая 1946 года 
 

В результате проведенной работы партийно-советскими органами и 
оперативной деятельности органов и войск МВД в западных областях 
Украины бандам украинско-немецких националистов нанесено решающее 
поражение. 
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С начала освобождения западных областей Украины, т. е. с февраля 
1944 года по 25 мая 1946 года, проведены 87571 операция и засада, в 
результате которых убито бандитов и прочих нелегалов 110 835 человек и 
задержано 250 676 человек. 

Если на 1 января 1945 года насчитывалось 58 208 участников банд, то 
на 25 мая 1946 года их числится 1 247 человек. 

По областям они распределяются следующим образом: 
1. Волынская               – нет 
2. Дрогобычская         – 19 бандгрупп с числом участников 
                                         121 человек 
3. Львовская                – 21 бандгруппа с числом участников 
                                         130 человек 
4. Ровенская                – 4 бандгруппы с числом участников 
                                         58 человек 
5. Станиславская         – 60 бандгрупп с числом участником 
                                         659 человек 
6. Тернопольская         – 37 бандгрупп с числом участником 
                                         268 человек 
7. Черновицкая             – 1 бандгруппа с числом участником 
                                          11 человек 
Всего:                            – 142 бандгруппы с числом участников 
                                          1247 человек. 
Банды ОУН-УПА, продолжающие вооруженную борьбу с советской 

властью, состоят из кулацких элементов, родственников репрессированных и 
сосланных за пределы Украины лиц, быв[ших] ставленников и пособников 
немецких оккупационных властей, участников дивизии СС “Галиция” и 
прочего антисоветского элемента. 

Оставшиеся в бандах и в подполье участники ОУН-УПА являются 
националистами – фанатиками, решившими бороться с советской властью до 
конца, несмотря на то, что они вполне сознают полную бесперспективность и 
гибельность для них этой борьбы. 

В бандах их удерживает чувство животного страха перед суровой 
ответственностью за совершенные кровавые преступления, отсутствие 
надежды на помилование и сознание полной обреченности. 

Оуновские бандглавари черпают свое воодушевление и моральную 
поддержку из заграничных оуновских центров, сосредоточенных в 
англоамериканской зоне оккупации Германии. 

Остатки неразгромленных банд в настоящее время лишены какой-либо 
существенной материальной и людской базы в западных областях Украины. 

Об этом свидетельствуют: 
а) результаты прошедших выборов в Верховный Совет Союза ССР; 
Из 3 949 265 избирателей, зарегистрированных на территории 

западных областей Украины, приняло участие в голосовании 99,6 %. 
Голосовали за кандидатов блока коммунистов и беспартийных 99,08 % 

избирателей; 
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б) отсутствие увеличения количества банд и их численности; 
в) явка с повинной в органы МВД и прекращение вооруженной борьбы 

с советской властью. 
За период с февраля 1944 года по 25 мая 1946 года в органы МВД 

явилось с повинной бандитов и прочих нелегалов 114 859 человек, из них в 
1946 году – 6 157 человек. 

О критическом положении в ОУН-УПА также свидетельствуют 
захваченные органами МВД оуновские документы, агентурные и 
следственные материалы. 

В отчете Центральному проводу, датированном 15.IV.1946 года, 
проводник ОУН так называемого северо-западного края “Максим” – Дубовой 
отмечает: 

“...Напряженность сегодняшней ситуации, в которой мы очутились, а 
также внутренний кризис, создавшийся в результате внешнего и внутреннего 
политического положения...” 

“...кадры организации на ПЗУЗ сильно поредели...” 
“...1945 год причисляем к наиболее кризисному времени, которое 

определяется наибольшими потерями как в активе УПА, так и в 
организации...” 

Для окончательной ликвидации бандитизма в западных областях 
Украины проводятся следующие мероприятия: 

1. Разработаны планы по ликвидации остатков банд. 
2. Созданы областные и районные оперативные группы из числа 

руководящего состава МВД СССР и МВД УССР. 
3. Для усиления агентурно-оперативной работы и оказания 

практической помощи местным органам МВД по ликвидации банд в 
западные области направлены из восточных областей УССР 638 человек 
оперативного состава. 

4. Перед войсками МВД и органами МВД западных областей 
поставлена задача окончательного разгрома и ликвидации банд УПА и 
оуновского подполья в течение мая – июня месяцев с[его] года. 

5. Проведена большая работа по организационному укреплению 
истребительных батальонов, налаживанию политико-воспитательной работы, 
боевой выучки, агентурно-оперативного обслуживания и изъятию 
враждебного элемента. 

По состоянию на 25 мая 1946 года: 
1. Всего проверено истребительных батальонов – 3 626, с личным 

составом в них – 63 712 человек. 
2. Арестовано за связь с бандитами – 634 человека. 
3. Исключено как не внушающих доверия – 9911 человек. 
4. Расформировано истребительных батальонов – 567 с количеством 

личного состава в них – 6063 человека. 
5. Вновь организовано истребительных батальонов – 79 с количеством 

личного состава в них – 1928 человек. 
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На 25 мая с[его] года имеется 3 138 проверенных истребительных 
батальонов с количеством личного состава 50 032 чел. 

Последние доказали свою лояльность к советской власти и будут 
максимально использованы в работе по окончательной ликвидации 
бандитизма. 

 
Министр внутренних дел Украинской ССР                              Т. Строкач 
 
28 мая 1946 года 
г. Киев 
[№] 8/1441 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 133-135. 

 
 

№ 337 
Довідка про результати організованої у місті Надвірна засади на 

підпільників ОУН, зокрема вбивство двох громадян 
 

29 травня 1946 р. 
 

СПРАВКА 
О проведенной засаде в ночь с 25/V на 26/V – 1946 года в гор. Надворная 

В Надворнянский РО МВД поступили данные о том, что на окраине 
города Надворная на улице Сельская к гр-ке КУЗИВ Магды Ивановной в 
последних числах апреля месяца с/года и в первых числах мая месяца с/года 
в ночное время дважды появлялась группа бандитов численностью до 6 
человек. 

На основании этих данных я решил произвести на улице Сельской 
засаду. 25/V-46 года была направлена засада, которая состояла из 
7 милиционеров, возглавляемых опер. уполномоченным уголовного розыска 
мл. лейтенантом милиции тов. Толочко. К проведению засады был привлечен 
председатель гор. совета тов. Полотайко как местный житель, знающий 
хорошо местность. 

Примерно в 1-м часу ночи мне было сообщено, что на улице Сельская 
засадой убит неизвестный. К месту убийства выехал я, совместно с 
начальником отделения по борьбе с бандитизмом лейтенантом милиции тов. 
ГРИНИШИНЫМ. 

Прибывши к месту, где был убит неизвестный, было установлено, что 
убитым является Демянчук Михаил Дмитрович 1904 года рождения, 
уроженец гор. Надворная, проживающий по ул. Торговица № 14, который в 
период немецкой оккупации работал в полиции, а в настоящее время работал 
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в Ушосдоре в качестве возчика, имел связь с женой убитого руководителя 
боевки “СБ” “Байда” – Дерещук Евдокией. 

Со слов о/уполномоченного уголовного розыска тов. Толочко, 
Демянчук убит председателем горсовета тов. Полатайко при следующих 
обстоятельствах: Часов в 11 – 12 ночи по улице Сельской в направлении 
лесного массива следовало двое неизвестных. Полатайко трижды произвел 
оклик “Стой”, неизвестные бросились бежать, по которым Полотайко открыл 
из автомата огонь, в результате чего убил указанного выше Демянчука. 

От места убийства Демянчука я совместно с нач. ББ тов. Гришиным и 
председателем горсовета тов. Полотайко направились к дому Демянчука, где 
горел под столом свет, обойдя кругом дома я, услышал в сенях стук, сени 
были закрыты на висящий замок. Постучав в дверь прикладом автомата, в 
это время из под навеса, где находилось сено, выбежал неизвестный мужчина 
и бросился бежать, но был задержан, он оказался сыном убитого Демянчука, 
у которого я спросил, где мать. Он ответил, не знаю и дал обещание ее найти, 
ушел и больше не возвратился. Я решил произвести прострел сена, откуда 
выбежал сын Демянчука, имея ввиду, что там могут находиться бандиты, 
когда произвел очередь в сено, то получился стон, обнаружен убитый Костик 
Василий Николаевич, 1929 года рождения, уроженец и житель города 
Надворная, работавший в своем хозяйстве. 

Произведенной тщательной проверкой в квартире Демьянчука 
Михаила обнаружено ничего не было. 

По данному случаю сообщено в УМВД Станиславской области, 
ведется расследование. 
 

НАЧАЛЬНИК НАДВОРНЯНСКОГО РО МВД 
СТАНИСЛАВСКОЙ ОБЛ. КАПИТАН                                                   ШЛЯМО 

 

Гор. Надворная. 
29 мая 1946 года. 

 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-25. – Оп. 1. – Спр. 43. – Арк. 73. 
 
 

№ 338 
Відозва українських повстанців “Дорогий брате” з закликом не вступати 

в “истребительные батальоны” 
 

Червень 1946 p. 
 

Дорогий брате! 
З великим сумом довідуємося, що Ви вступили (задумуєте вступити) в 

ряди стрибків. Тому, щоби не було непорозумінь, зайвих жертв і нарікань 
звертаємось до Вас и запитуємо, чи Ви добре подумали над злорадним 
кроком, що його зробили (думаєте зробити). 
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Чи знаєте, яке значіння мають стрибки, чим вони є для нашого народу. 
Чи добре застановились над тим, що чекає всіх тих, що свідомо чи несвідомо 
пішли тим підлим, темним, зрадницьким шляхом. 

Коли ні, то послухайте. 
Більшовики не можуть дати собі ради з розгорілою до найбільших меж 

визвольною боротьбою українського народу, який став одностайно проти 
сталінського загарбника і страшної, червоної повені. Хитро-підло пішли на 
штуку, яку вже від давно стругали загарбники (Англія, Франція, Німеччина) 
у своїх колоніях. Вони почали організувати т. зв. “Истребительные 
батальоны” – стрибки, з місцевого населення, які є нічим іншим, як сліпим 
знаряддям в руках червоних катів. Зорганізовування і створення стрибків йде 
їм на руку, вони спільно з цього користають, бо: 

Творять розкол – роз’єднання поміж населенням, про це голоті 
найбільше йде, а з тим деякі підлі типи переходять цілком на їхню сторону і з 
цього повстає внутрішня ненависть і недовір’я. 

Власними руками сам нарід винищується (що їх зовсім не сумує), брат 
йде на брата. 

Мають допоміжних, безплатних, місцевих наймитів, які знають кожну 
закутину, кожну людину та з тим добрих донощиків-сексотів. 

Перед заграничними державами доказують, що самий український 
нарід бореться проти “банд”... не хоче жодного визволення ані 
самостійности, а хоче такої “волі”, таких “свобод”, які є у “вільній” 
Радянській Україні. 

А кожний із стрибків припечатує свою долю, свого винищуваного, 
гнобленого народу. Тому, як бачите той, хто став стрибком, робить 
найбільш підле діло, яке тільки може бути. 

Він стає гірше Каїна, гірше найстрашнішого розбійника і бандита, бо 
ставши наймитом-попихачем, задолизом НКВД – тих найгірших кривавих 
катів у всьому світі, на руках яких кров десятків міліонів невинних людей – 
тим бере на своє сумління, на свої плечі весь тягар їхньої підлої роботи і 
відповідальність за неї, тим самим стає їхнім спільником. Вони природні 
кати – це їх ремесло. Ці звірі нічого іншого не думають і не знають, а ти 
незрячий брате за що мав би стати помічником і наймитом цих виродків? За 
що? 

Чи може за те, що міліони твоїх братів і сестер загинули серед 
найстрашніших тортур, страшного голоду, холодного Сибіру і тюрм? 

Чи може за те, що перед тобою колгоспне рабство – панщина та неволя 
гірша колишньої кріпаччини? 

Чи може за те, що твій батько чи хтось з найблищих пішов під наган чи 
загинув через цих підляків, які, ховаючись позаду, гнали їх на німецькі та 
японські кулі. А тепер та сама голота дальше ховається по закутах і гонить 
ще й тебе на твоїх братів і сестер, щоб самим випасати тельбухи та 
розпиратись від нашого хліба (спімни міліони тих, що загинули по фронтах). 
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Чи може за те, що ти сам і твої найближчі ходять чи будуть ходити 
невдовзі голі і голодні, а перед твоїми очима вже стоїть смерть голодних 
міліонів людей (спімни 10 міліонів, що загинули з голоду в 1932–1933 pp.). 

Чи може, що тобі самому вже нині не вільно сказати свобідного слова, 
впірнутись за кривду, чи заспівати своїх рідних пісень, бо за найменшу 
провину чекає тюрма, Сибір, чи навіть катування й розстріл. 

Скажи. 
За що ти будеш забирати останній кусок хліба і останній гріш від твоїх 

найрідніших батька, матері? 
За що ти будеш робити облави та ловити своїх сестер та братів на 

роботу в проклятому Донбасі та холодному Сибірі? 
За що ти будеш стріляти в своїх братів – Українських Повстанців, що 

борються за волю українського народу в тому числі і за твою? 
Скажи, спитай себе сам – проти кого підносиш зброю? Ти правнук 

найславніших у світі лицарів-козаків, які нікому ніколи не скорилися, а гнали 
зі своєї землі всіх зайдів і грабіжників. Ти син чи брат відважних українських 
вояків, що в 1917-21 pp. воліли краще згинути, ніж просити милості в 
червоного ката. Ти рідний брат, односельчанин Українських повстанців, які 
мимо втрат важкого підпілля, за найгірших обставин ведуть боротьбу проти 
червоного ката і зайдів всякої породи, що хочуть знищити Україну цілковито 
та змести її з лиця землі. Ти син соняшної багатої України, про яку слава 
лунає на ввесь світ, пішов на службу тому смердючому, рижому, червоному 
москалеві, що вже від 400 літ смокче кров українського народу. 

Подумай. 
Тепер спом’яни і поглянь, яка страшна кара чекає всіх тих підляків і 

зрадників, що пішли у найми катові. 
Прислухайся, як говорять і споминають їх всіх твої односельчани, 

подивися – який слід залишають вони та чим звичайно кінчать своє підле, 
мерзотне життя. У їхній слід спльовують люди, їх минають поза городи. Їм 
прокляття і підла слава на їхні покоління. Яку спадщину вони лишають своїм 
внукам, для яких та підла слава і ганьба остане навічно та буде їх тяжко і 
настирливо переслідувати. А як кінчать ці всі підляки, як покінчили вони 
досі і як покінчать вони дальше? Може хтось їм простить ці жертви, муки та 
кров і сльози свойого народу? 

Хто їм простить? Що станеться з тобою? 
Вони позеленівши зі страху, будуть тікати в свій любезний Сибір, якщо 

і їх там не дожене заслужена кара. 
А де дінуться всі місцеві зрадники? Де подінешся ти, твоя рідня в ту 

страшну хвилину народнього суду... Де... 
Пам’ятай, що гнів народу страшний і немилосердний. Не знайдеш 

пощади. Власна рідня вирічеться тебе. Близький товариш уб’є. 
Тоді чорна сира земля перед тобою. Тоді перед тобою гріб... 
А може думаєш, що станеш стрибком, що взявши зброю, ставши 

прихвостнем тільки так (“що зроблю – мушу”), а дальше будеш все “своїм” – 
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“добрим”, не шкодитимеш свойому народові. Не станеш зрадником, будеш 
хитрувати. 

У кого? У підлих більшовиків, що виросли на підлості і зраді? Хочеш 
злодія обікрасти. Це смішне, ніхто тобі не повірить. Вони тебе поволі 
змусять, заженуть у те безвихідне положення, безвихідне багно. 

Застрянеш в ньому. Пам’ятай, хто піде туди, не вертає. Чуєш, не вертає. 
Він пропащий. Його чекає нехибна смерть зрадника. 

Тому не йдемо в стрибки. Не потопчемо своєї честі. 
Досить вже знущань над українським народом. Не будемо слугами 

НКВД. 
Не будемо власними руками вивозити наші рідні на Сибір. 
Не будемо наших братів і сестер арештувати. 
Не будемо грабувати останній кусень хліба в українських селян. 
Не будемо заганяти наші сім’ї в колгоспне ярмо. 
Смерть сталінським вислужникам. Смерть ворогам народу. 
Хай живе воля народам і людині. Хай живе Українська Самостійна 

Соборна Держава. 
Українські повстанці  

червень 1946 р. 
 
Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади. Книга 2 
(Підготували Я. Лялька, Р. Коритко, М. Онишкевич та ін.) Автор 
передмови Я. Лялька. – Львів: Галицька видавнича спілка, 1997. – 
С. 242-243. 
 
 

№ 339 
Витяги із донесень прокурора та військового комісара Станіславівської 
області про факти роззброєнь боївками ОУН та УПА винищувальних 

батальйонів в окремих населених пунктах 
 

Не раніше 7 червня 1946 р. 
 

У с. Фрага Рогатинского района в 22 часа 17/IV-46 г. в помещение истp. 
бат. воpвалась бандгpуппа численностью до 10 бандитов, забpала 
24 винтовки, один автомат и 110 б/патpонов. Избив палками бойца истp. бат. 
Дзюба Ивана и забpав у последнего документы, ушли в село Пидбиpье, 
pасположенное в 1 км от села Фpага. Пpибыв в село Пидбиpье бандиты 
окpужили патpулиpующих по селу 5 бойцов и. б. и, обезоpужив их, 
воpвались в помещение и. б., где находились еще 5 бойцов вместе с 
командиpом и. б. – Мамчук. 

Забpав 16 винтовок и 1 автомат и документы командиpа и. б., ушли в 
села Виспа, Любша, находящиеся в 1 км от с. Пидбиpье. По пpибытию в села 
Виспа и Любша бандиты безпpепятственно пpоникли в pасположение и. б., 
где забpали документы у командиpа и. б. Пастуха Михаила и Рим Семена, 
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после чего избили бойцов и скpылись в Яглушевском лесу, пpилегающему к 
указанным населенным пунктам. 

В пpоцесе pасследования чеpез агента “Hиколая” установлено, что 
данное пpоявление совеpшено пpибывшей с теppитоpии Дpогобычской 
области сотни “Довбняка”, котоpая входит в куpень “Ястpеба”... 

В 24 часа 18/IV-46 г. неизвестной гpуппой бандитов в количестве 15-
18 чел., совеpшили нападение на кваpтиpу зам. командиpа и. б. села Луг 
Яpемчанского pайона, Аpсенюк H. H. Бандитами Аpсенюк H.H. был убит, его 
семья, состоящая из 3-х человек, звеpски замучена, после этого бандитами 
совеpшено огpабление магазина сельпо. Банда скpылась в неизвестном 
напpавлении. 

В ночь с 10 на 11 мая с. г. в четырех населенных пунктах 
Большевицкого р-на неизвестными бандгруппами совершено 
разоружение и. б.: 

В селе Желигоры – 19 бойцов. Бандитами забрано 15 винтовок и 
1 автомат. 

В селе Курив разоружено 8 бойцов и. б. Бандитами забрано 
10 винтовок. 

В селе Скоморохи Старые разоружено 14 бойцов и. б. и забрано 
11 винтовок и 2 автомата. 

В селе Скоморохи Новые – 9 бойцов и. б. и забрано 9 винтовок. 
Как установлено, бойцами и. б. во всех вышеуказанных случаях 

сопротивления бандитам не оказано. 
12 мая при проведении операции в селе Дитятино Большевецкого р-на 

задержан четовой сотни “Гайдамаки” по кличке “Тигр”. На следствии “Тигр” 
показал, что разоружение и. б. в ряде сел Большевецкого р-на произведено 
боевкой СБ районного провода ОУН “Дуба”. 

У ночь с 6 на 7 июня в селе Ричка, в 15 км от гоpода Косов, хоpошо 
вооpуженная банда до 35 чел. совеpшила напад на истp. бат., численность 
котоpого была до 35 чел. Банда воpвалась в помещение истp. бат. и сожгла 
его. Этой же ночью в селе Бpустуpы банда pазогнала истp. бат., сожгла 
помещение с/совета, клуб. Пpопало 14 бойцов истp. бат. из села Ричка и 
8 бойцов из села Бpустуpы. 
 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. Р-584. – Оп. 2. – Спр. 10. – Арк. 5. 

 
№ 340 

Витяг із наказу МВС УРСР № 00106 “О боpьбе с наpушениями советской 
законности в оpганах МВД Укpаинской ССР” 

 

10 чеpвня 1946 p. 
 

Особенно безответственно отнесся к аpестам начальник 
Станиславского областного упpавления МВД полковник тов. Hеизмайлов. По 
его диpективному указанию начальники подчиненных райотделов МВД в 
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маpте-апpеле месяцах с. г. подвеpгли массовому задеpжанию и аpесту 
кулаков, в отношении большей части котоpых не было никаких матеpиалов 
об их пpеступной деятельности. 

Во вpемя аpестов этих кулаков аpестовывались и сеpедняки, как, 
напpимеp: житель села Угоpник, Станиславского pайона – Hиколаев Яков 
Пpокофьевич, или житель села Зеленив, Большевцовского pайона – Бедишла 
Василий Гавpилович. Следственные матеpиалы на них и спpавки об их 
социальном положении были сфальсифициpованы опеpативными 
pаботниками лейтенантом Леpмонтовым и лейтенантом Гетьман. 

Допущены так же наpушения советских законов пpи пpоведении 
чекистско-войсковых опеpаций. 

Hедостаточная и неглубокая агентуpная подготовка опеpаций, 
безответственность опеpативных pаботников и офицеpов ВВ МВД, 
pуководящих опеpациями, неpедко пpиводит к ничем неопpавдываемым 
поголовным обыскам кpестьянских двоpов и массовым задеpжаниям гpаждан 
без достаточно веских оснований. 

Hеpедко задеpжанные напpавляются в КПЗ, где они содеpжатся под 
стpажей с наpушением всех пpедусмотpенных ноpм УПК. Так, напpимеp, в 
ночь на 9 апpеля с. г. в селах Медуха и Межигоpцы, Жовтневого pайона, 
Станиславской области, пpоводились опеpации, как ответное меpопpиятие 
УМВД на pасфоpмиpование бойцов истpебительного батальона. Вместо 
аpеста пpямых участников pазоpужения и бандпособников были огульно 
задеpжаны все бойцы истpебительного батальона, даже те, котоpые в момент 
pазоpужения не несли дежуpства. Вместе с бойцами были задеpжаны также 
ни в чем неповинные местные жители. Все задеpжанные содеpжались 
длительное вpемя под стpажей в КПЗ, а затем были освобождены. 

В Пеpегинском РО МВД Станиславской области с янваpя месяца 
1946 года были задеpжаны и содеpжались под стpажей в КПЗ до 13 апpеля 
с. г. 311 человек. Только на 53 задеpжанных была испpошена санкция на 
аpест: 145 человек были освобождены, так как они пpи массовых чекистско-
войсковых опеpациях задеpжались без каких-либо компpоментиpующих 
матеpиалов. За вpемя пpебывания под стpажей в КПЗ задеpжанных 
145 человек никто не допpашивал. 

В начале мая месяца 1946 года в селе Кальне, Болеховского pайона, 
Станиславской области, пpоводилась опеpация, как ответное меpопpиятие на 
пpоявление бандитов. Вместо удаpа по основным оpганизатоpам 
бандпpоявления были задеpжаны 6 девушек в возpасте от 17 до 18 лет, не 
имевшие никакого отношения к деятельности бандитов. Только 24 мая эти 
девушки были допpошены и отпущены. 

Только в маpте-мае с. г. по Станиславской области, во вpемя опеpаций, 
было задеpжано 3507 человек, из них аpестовано 1646 человек. Матеpиалов 
для аpеста остальных задеpжанных не было, и они были освобождены после 
тех или иных сpоков пpебывания под стpажей в КПЗ. 

Допущены гpубые наpушения законов пpи выселении из пpеделов 
Укpаины семей активных оуновцев и бандитов. В число выселенных попали 
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68 семей кpасноаpмейцев и лиц не пpинимавших никакого участия в бандах 
и оуновских оpганизациях. 
 

Оригінал. Машинопис. 
Архів УМВСУІФО. Накази, директиви, розпорядження МВС  УРСР за 
1946 рік. Колекція документів. – Том 2. – С. 18. 
 
 

№ 341 
Інформація секретаря Косівського райкому Мосійка секретарю 

Станіславівського обкому Слоню про бої з відділами УПА на території 
Косівського району 

 

12 червня 1946 р. 
 

СЕКРЕТАРЬ СТАНИСЛАВСКОГО ОК КП(б)У  
тов. СЛОНЬ. 

ИНФОРМАЦИЯ. 
(о бандопроявлении в Косовском районе) 

 

В ночь с 5/VІ – 46 года был убит председатель Пистенского с/совета 
тов. Гаврылкив Ю. И. кандидат в члены ВКП(б), при следующих 
обстоятельствах. 

Тов. Гаврылкив Ю. И. в 12 часов дня был приглашен на свадьбу к 
одному из жителей этого села который живет на окраине в лесу и прогулял 
там до 24-х, в это время в дом вошло 3 бандита. Один из них во форме МВД 
выстрелил в лампу и потушил свет, вытянул на улицу тов. Гаврылкова и 
расстрелял его. В это время пытался бежать гр-н Ганущак Ю. И., который 
тоже был убит и финагент Рендыгевич был тяжело ранен, в последствии 
умер в Коломийской больнице. 

По имеющимся данным банда была в составе 7-8 человек, в которой 
был один человек из этого села Пистень, а руководитель этой банды 
Коломийского района по кличке “Шпак”. Органами МВД задержано 4 чел. 
подозрительных. 

В ночь на 7.VІ-46 года примерно 00 часов 30 минут на казарму 
истреботряда с. Ричка совершено нападение бандитов, обстреляли казарму 
ружейно пулеметным огнем с трех сторон. 

Находившиеся часовые и отдыхающие бойцы, уч. уполномоченный и 
председатель сельсовета растерялись, не организовали оборону, 
отстреливаясь отошли, а часть бойцов быстро убежали. 

Ночью было выброшено 2 группы в это село которые застали горевшее 
здание, а банда ушла в направлении с. Брустуры. 

Состав истреботряда был 33 чел. В этот же день утром я, нач. РО МВД, 
председатель исполкома и райвоенком выехали на место происшествия где 
собрали бойцов истреббатальйона в количестве 23 чел., неизвестна судьба 
8 бойцов, с оружия недостает 8 винтовок, 1 пулемет. 
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Имеются сведения, что они перешли на нелегальное положение. 
В селе Ричка мы узнали что в эту же ночь в 2 часа 30 минут банда с 

трех сторон обстреляла минометно-пулеметным и автоматно-винтовочным 
огнем здание истреббатальйона и сельсовет с. Брустуры, а затем подожгли 
казарму истреббатальйона, кузницу и клуб. 

В клубе сгорела кинопередвижка и кинокартина. Мы все выехали в 
село Брустуры и выяснили следующее: 

Состав истреббатальйона в с. Брустуры был 28 человек. 
Ввиду интенсивного огня бандитов и проявленной при этом паники 

бойцами истреббатальйона (оперработник отсутствовал на операции в 
другом селе) бойцы разбежались, которых по прибытию на место пришлось 
собрать – не разыскано 3 человека и 4 винтовки. 

Жертв в обоих случаях не зафиксировано, за исключением в с. Ричка 
ранен один бандит, которого последние унесли с собой. 

По имеющимся данным, это нападение на истреббатальйон совершала 
сотня “Хмары” Жабьевского района в которой находятся несколько бандитов 
Косовского района с. Снидавка, Яворов, Шешоры. 

Эта банда рейдовая проходит обычно в горах Яблоновского и 
Жабьевского района и за последнее время зафиксирован ее переход к Юго – 
Западной части Косовского района. Состав банды 90-100 чел. вооружение 
минометы, пулеметы, автоматы и винтовки, вооружена в большинстве 
мадьярским вооружением. 

По имеющимся сведениям банда ушла в район горы “Грихит”36 
Жабьевского района, где сейчас работает гарнизон с. Космач тов. Янковский 
на случай ее обратного появления в нашем районе нужны войска (гарнизоны) 
в с. Брустуры, Снидавка для ее ликвидации. 

В порядке ответных мер по трем случаям бандпроявлений задержано 
пособников банд 7 чел. и организован специальный отряд-боевка в 
количестве 10 чел. для засад и у вероятных местах появления банд во главе с 
лучшими оперработниками РО МВД. Отряд законспирирован и состоит в 
основном из добровольцев. 
 
СЕКРЕТАРЬ КОСОВСКОГО 
РК КП(б)У                                                                                              МОСИЙКО 
 
12/VІ – 46 года. 
 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-21. – Оп. 1. – Спр. 7. – Арк. 3-3 зв. 
 
 

 
 

                                                 
36 Так у документі – можливо “Грегіт”. 

 397



  

№ 342 
Звіт стрільця Вовка про ліквідацію колишнього командира сотні УПА, 

який перейшов з повинною на сторону більшовиків 
 

Не раніше 22 червня 1946 р. 
 

Атентат на “Завзятого” 
Червень, 22-го. Місто Надвірна. 
З приходом большевиків в 1944 р. Свідчук Микола вступив до УПА 

разом із іншими хлопцями з Надвірної, які не хотіли іти до ворожої армії. 
Тому, що Свідчук був підстаршиною з польського війська йому дали в УПА 
функцію вишколювати рій. Згодом Свідчук став командиром чоти. Під 
кінець такого року, коли УПА розширювалося, йому команда припоручила 
зорганізувати сотню з чого він і вив’язався. Якось не дуже йому щастило 
провадити нею, та від нього відібрали командування. 

Зимою 1945 – 46 рр. коли то большевики доложили всіх зусиль і 
старань, мовляв, щоб остаточно знищити “бандерівців” і коли для повстанців 
прийшов трохи тяжкий зимовий час, Свідчук – Завзятий, зголосився з 
“повинною” до большевиків. Ну, але большевикам того замало. Свою 
провину треба спокутувати “чесною працею”. Так говорилося у різних 
большевицьких зверненнях. І почав спокутувати свою провину “Завзятий” 
завзятою “чесною працею”. Став командиром районної оперативної 
спецгрупи. А яка це його робота була, то хиба вже кожний знав. Не одна 
жінка чи дівчина в селах Пасічна, Пнів, Стримба та Лоєва заплакали не раз 
від ударів “Завзятого”. А за що? Це заплата за те, що не раз вони дальше чи 
ближче, в день чи вночі, негоду чи погоду несли для нього їсти. 

Вечір. До Надвірної підкрадаються три стрільці з РЕВ СБ – Вовк, 
Мартин та Лис. Вони дістали завдання зліквідувати “Завзятого”. Вже дійшли 
близько хати, де він живе. На улиці біля його хати стоїть автомашина повна з 
большевиками. Сидить Завзятий під хатою і розмовляє з жінкою. Він і не 
думав тепер “спокутувати смертю” за свою “чесну роботу”. Хто ж із таких, 
що могли б завдати йому ту покуту міг би прийти сюди. Це ж місто. Повно 
війська. Встав і йде до хати. За ним стрілець Вовк (два останні залишились на 
дворі). З хати почулось легку серію з ППШ, від якої Завзятий впав і більше 
вже не встане. Стрільці зараз відступили. 

На другий день Надвірнянський РО НКВД арештувало всіх 
большевиків, що були з машиною біля хати Свідчука і які на думку НКВД 
забили його. 
 

Подав: Вовк. 
Оригінал. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 68. 
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№ 343 
Інформація Станіславівського обкому партії про можливі заходи відділів 
УПА і підпілля ОУН з нагоди п’ятої річниці проголошення української 

державності у Львові 30 червня 1941 р. 
 

25 червня 1946 р. 
 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (большевиков) УКРАИНЫ 

СТАНИСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
№ 00415         “25” июня 1946 года 

СОВ. СЕКРЕТНО экз. 30 
СЕКРЕТАРЮ Рожнятівського Райкома КП(б)У  

тов. Шевченко А.С. 
 

Обком КП(б)У располагает данными, что руководством оуновского 
подполья даны указания своим подчиненным органам 30 июня с.г. отметить 
день провозглашения “самостійної України”. 

Для этой цели, в соответствии с указаниями подполья, украинско-
немецкие националисты должны 30 июня с.г. провести митинги и собрания в 
сельсоветах и кооперативах, а также вывесить желто-голубые флаги. 

На митингах и собраниях вербовать людей в банды, проводить сбор 
средств, одежды, продовольствия и прочее. 

Бандитам даны указания усиленно проводить работу по приобретению 
оружия, боеприпасов и в каждой станице дооборудовать 3-4 бункера. 

С целью пресечения таких действий оуновского подполья и бандитских 
проявлений, по линии Министерства Внутренних Дел, Райотделам МВД 
даны соответствующие указания. 

Приймите меры предупреждения попыток украинско-немецких 
националистов к проведению вышеупомянутой работы и проследите за 
точным выполнением указаний по этому вопросу работниками МВД. 

 
Отпечатан. 39 экз. 
экз. 1 – в дело 
экз. – 2 – 39 адресат.     СЕКРЕТАРЬ СТАНИСЛАВСКОГО 
ог.                                   ОБКОМА КП(б)У                                 М. СЛОНЬ 

 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-31. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 5. 
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№ 344 
Витяг з протоколу допиту Д. Вітовського37 

 
25 червня 1946 р. 

 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

25-го июня 1946 года                   гор. Львов 
 
Я, Зам[еститель] Нач[альника] отделения УББ МВД УССР, Старший 

лейтенант КОВАЛЬ, сего числа допросил арестованного: 
ВИТОВСКОГО Дмитрия Дмитриевича, 1919 года 
рождения, уроженец г. Рожнятов, Станиславской 
области, украинец, гражданин СССР, образование 
незаконченное высшее, б/п, женат, ранее под судом и 
следствием не состоял. 

За дачу ложных показаний по ст. 89 УПК УССР предупрежден – 
Подпись обвиняемого (ВИТОВСКИЙ ДМИТРИЙ) Вітовський Дмитро 

[…] 
ВОПРОС: – Изложите свою практическую деятельность со времени 

нахождения Вас на нелегальном положении, т.е. с июля 1943 года? 
ОТВЕТ: – В июле 1943 года я добровольно ушел к областному 

проводнику “ОУН” – “РОБЕРТУ”, который в то время находился в 
с. Довпотив, Войниловского района, Станиславской области, последний меня 
направил на военный вышкол “УПА” – адъютантом начальника вышкола 
поручика “УПА” – “ПОЛЬ”. 

Вышкол “УПА” в то время находился на горе Магура с июля 1943 по 
май 1944 года, после этого был перенесен на Бесарабку (в 5 кил[ометрах] от 
горы Магура). 

Военный вышкол готовил сотенных, куренных и других командиров 
для “УПА”. Всего на вышколе было 218 человек. Первый вышкол был 
выпущен в июле 1944 года, который выпустил 196 чел[овек], а остальные 
вышкол по неуспеваемости не закончили. Все лица, закончившие вышкол, 
получили звания хорунжего и старшего вистуна. 

Адъютантом “ПОЛЯ” я был до назначения меня в ноябре месяце 1944 
года областным комендантом военно-полевой жандармерии. На эту работу я 
был назначен командиром военной округи №4 – “ГРОМОМ”. 

ВОПРОС: – Кто Вам известен из слушателей и преподавателей 
военного вышкола “УПА”? 

                                                 
37 Арешт Вітовського відбувся у березні 1946 р. Під час арешту він спробував застрелитися. Майже 4 місяці 
пролежав у комі. Його було врятовано радянськими лікарями. Під час допитів Д. Вітовський перебував у 
дуже важкому стані і достовірність його свідчень виклакає багато сумнівів. Детальний аналіз тексту даного 
документу, як і наступних протоколів допитів Дмитра Вітовського, дозволяє стверджувати, що командир 
відтинка Магура не стільки давав свідчення, скільки лише підписував складені радянськими слідчими 
документи. Головна мета цих протоколів допитів – обвинувачення ОУН та УПА, а також Дмитра-Ярослава 
Вітовського – сина одного з творців Західно-Української Народної Республіки, у терорі і злочинах стосовно 
мирного населення. Характерно, що у протоколах його допитів мінімум справжніх прізвищ – тільки псевдо. 
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ОТВЕТ: Из числа слушателей и преподавателей военного вышкола 
“УПА” мне известны: 

1. Командир вышкола – поручик “ПОЛЬ” – убит в 1944 году в районе 
с. Липа, Болеховского района, Станиславской области. 

2. Заместитель командира вышкола – поручик “ЯРЕМА” – убит в 1945 
году в с. Красне, Перегинского р[айо]на, Станиславской области. 

3. Политреферент вышкола – хорунжий “КЛИМ” – в настоящее время  
выполняет обязанности политреферента военной округи № 4 – под 
псевдонимом “ЕФРЕМА” – 23-24 лет, высокого роста, полный, блондин, 
последний раз я его встречал в Косовском районе, Станиславской области. 

4. Преподаватель тактики – сотник “ГАМАЛИЯ” – в 1944 г. был 
арестован органами НКВД. 

5. Преподаватель материальной части оружия – поручик “БЕРЕЗА” – в 
1944 году явился с повинной в органы НКВД. 

6. Преподаватель строевой подготовки – поручик “КАЦО” в 1944 году 
явился с повинной в органы НКВД. 

Кроме того, были преподаватели топографии, устава внутренней 
службы, дисциплинарного устава и др[угих] дисциплин, которых я лично не 
знаю. Слушателей вышкола я лично не знаю никого, за исключением их 
псевдонимов. 

ВОПРОС: – Изложите свою практическую деятельность, как 
коменданта областной военно-полевой жандармерии? 

ОТВЕТ: Прежде чем отвечать на поставленный мне вопрос, я хочу 
показать, что военно-полевая жандармерия (ВПЖ) была создана проводом 
“ОУН” и командованием “УПА” в ноябре 1944 года в связи с тем, что лица, 
которых гнали насильно в банды, отказывались от службы в “УПА” и часто 
дезертировали, не выполняли приказаний своих главарей. Для пресечения 
этого массового явления и была создана ВПЖ, которая своими садистскими 
методами работы должна была прекратить массовые бегства из банд. 

ВПЖ просуществовала до мая 1945 года, хотя официально приказами 
командования “УПА” и была распущена в марте 1945 года и функции ее 
стала осуществлять “СБ” по территориальности. 

В мои обязанности, как коменданта областной военно-полевой 
жандармерии входило руководить территориальными проводниками ВПЖ, 
как то окружными, надрайонными и районными, а также я сам 
непосредственно занимался вопросами расследования дезертирства из 
“УПА”. 

Для того, чтобы полнее охарактеризовать свою деятельность, 
необходимо отметить, что я как областной комендант ВПЖ, лично проводил 
расследования по дезертирству и уклонению от службы в “УПА” и 
приговаривал к наказанию по своему усмотрению провинившихся бандитов, 
кроме того отмечаю, что окружные коменданты ВПЖ, отчитывавшихся за 
свою работу перед мною, направляли арестованных участников “УПА” в мое 
распоряжение, я просматривал материалы и выносил приговор тому или 
другому лицу, который здесь же и исполнялся. 
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Таким образом за период с ноября 1944 года по май 1945 г. было 
расстреляно по моему приказу – 37 участников “УПА”, которые не желали 
дальше оставаться в бандах и намеревались явиться с повинной. 

Расстрел производила моя личная охрана в составе 24-х человек. 
Всего за период с ноября 1944 года по май 1945 года было уничтожено 

по Станиславской области – 230-240 человек, не желавших находиться в 
бандах “УПА”. Приговор исполняли надрайонные и районные коменданты 
ВПЖ по моему распоряжению, т.к. самостоятельно они никого расстреливать 
не имели права. 

ВОПРОС: – Таким образом по Вашему приказу было расстреляно 240 
чел[овек]? 

ОТВЕТ: – Да, по моему приказу, как областного коменданта ВПЖ 
было расстреляно и замучено 240 человек за время существования областной 
ВПЖ, т.е. с ноября 1944 года по май 1945 года. 

ВОПРОС: – Сколько было убито советских граждан Вами лично? 
ОТВЕТ: – Мною лично было расстреляно – 14 человек, дезертиров из 

“УПА”. Так, мною были убиты: 
1. СТРУЖИНСКИЙ Михаил Якубович, 1918 года рождения, уроженец 

с. Струтин-Выжний, Выгодского района, Станиславской области, бывший 
участник сотни “УПА” “БЕЯ”, под псевдонимом “ЯКУБ”, убит 10-го марта 
1945 года мною за дезертирство сотни. 

2. ГОЛОВАЦКИЙ Михаил – 1921 года рождения, житель с. С[ва]ричев, 
Рожнятовского района, Станиславской обл[асти], бывший участник сотни 
“УПА” “РОМКО” под псевдонимом “РЕБИТВА”, убит мною 26-го декабря 
1944 г[ода]. 

3. РЕБИЦКИЙ, имени не помню, житель с. Ступильско [Топільське], 
Перегинского района, Станиславской области, участник сотни “УПА” – 
“ЖУРАВЛИ” под псевдонимом “РЫБА” – убит мною 26-го февраля 1945 
года. 

4. ЯВОРСКИЙ Осип Дмитриевич, 1921 года рождения, житель 
с. Грабовка, Калушского района, Станиславской области, бывший участник 
сотни “УПА” – “ЖУРАВЛИ” под псевдонимом “Дмитришин”, убит мною в 
марте 1945 г. за дезертирство. 

5. ГАНЗЮК Илья, 1918 года рождения, житель с. Березовец, 
Станиславской области, бывший участник сотни “УПА” – “НЕЧЕТЫ”, имел 
псевдоним “ГОНЧАРУК”, убит мною в мае месяце 1945 года за 
дезертирство. 

Фамилии остальных жертв, замученных мною я не помню. 
ВОПРОС: – Где находятся трупы замученных Вами людей? 
ОТВЕТ: – Труппы замученных мною людей закапывались по месту 

казни. Массового истребления не осуществлялось. 
ВОПРОС: – Назовите окружных, надрайонных и районных 

комендантов ВПЖ с указанием установочных данных и точных или 
вероятных местопроживания? 
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ОТВЕТ: – Областная военно-полевая жандармерия подчинялась 
непосредственно командиру военного округа “УПА” “ГРОМУ”, от которого 
получала указания в работе. 

Согласно оуновского деления Станиславской области на округа, 
надрайоны и районы в таком же порядке была построена ВПЖ. 

Мне известны лица, руководившие ВПЖ округов, надрайонов и 
районов: 

1. КАЛУШСКИЙ окружной комендант ВПЖ – СИЛИНСКИЙ, имени 
не знаю, 45 лет, среднего роста, полный, лысый, проживает в с. Верхня 
Калушского района, на легальном положении. Являлся комендантом ВПЖ с 
ноября 1944 года по май 1945 года, имел псевдоним “ГОРБОК”. 

2. ГАЛИЧСКИЙ надрайонный комендант ВПЖ – КОРЖИНСКИЙ, 
имени не знаю, 60 лет, высокого роста, полный, лысый, проживает в 
с. Медыня, Галичского района, на легальном положении, в 1945 году был 
арестован органами НКВД, а затем освобожден. Являлся комендантом ВПЖ 
с января по апрель 1945 года, имел псевдоним “БОРИС”. 

3. Калушский надрайонный комендант ВПЖ, ГОНЧАРУК, имени не 
помню, происходит из г. Перегинска, Станиславской области, убит в 1945 
году. 

4. БОЛЕХОВСКИЙ надрайонный комендант ВПЖ, НЕВОГИНСКИЙ, 
имени не знаю, убит в 1945 году. 

5. Станиславский окружной комендант ВПЖ, “БЫСКУРЫЙ” –
ГОНЧАРУК, имени не знаю, происходит из Станиславщины, убит в [19]45 
г[оду]. 

6. Тлумачский надрайонный комендант ВПЖ, – “ЧЕРЕМХА” –
ЧЕРЕМШИНСКИЙ, имени не знаю. Убит в 1945 году. 

7. Коломыйский окружной комендант ВПЖ, “ВИТРОНОГ” – убит в 
1944 году. 

8. Следователь Коломыйской окружной ВПЖ – “ГОНЧАРСКИЙ” – 
фамилии не помню, происходит из м. Жабе, 42 лет, среднего роста, полный, 
брюнет, проживает легально в Жабе. 

9. Кутский районный комендант ВПЖ – “ВИТРИЦЯ” – ИЛЬСКИЙ, 
имени не знаю, 24-х лет, происходит из Долинского района, в настоящее 
время проживает легально в м. Ку[ти]. 

10. Яремчанский районный комендант ВПЖ – “ДАНИЛОВ” – 
ЯВЧИНСКИЙ Семен – 24 лет, происходит из Яремчанского района, 
находится в м. Яремча. Остальных лиц руководящего состава военно-
полевой жандармерии я не знаю.  

ВОПРОС: – Чем Вы занимались после ликвидации военно-полевой 
жандармерии? 

ОТВЕТ: – После ликвидации военно-полевой жандармерии 5-го мая 
1945 г. меня вызвал к себе командир военного округа “УПА” – “ГРОМ” и 
приказал арестовать жену командира куреня “ЛЕТУНА” – “ЗИРКУ” за то, 
что последняя была арестована НКВД и впоследствии освобождена. 
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Выполняя приказания “ГРОМА”, я произвел арест “ЗИРКИ”, 
куренного “ЛЕТУНА”, сотенных “ГРАБЕ[Н]КО”, “БЫСТРОГО” и четырех 
четовых, роевых и стрельцов. Всего было арестовано 14 человек, за 
подозрение в сотрудничестве с НКВД. 

После ареста все эти лица были переданы краевому референту “СБ” 
“МЫТАРЬ”, где были подвергнуты расстрелу. 

По выполнении задания “ГРОМА” по аресту “ЛЕТУНА” и его 
приближенных лиц в мае 1945 года я был назначен “ГРОМОМ” командиром 
видтинка “УПА” “МАКИВКА”, находящегося на территории Дрогобычской 
области. 

Командиром видтинка “УПА” “МАКИВКА” я был до времени моего 
задержания. 

ВОПРОС: – Какие банды входили в видтинок “УПА”? 
ОТВЕТ: – В состав видтинка “УПА” – “МАКИВКА” входили сотни: 
1. “Б[У]ТУРА”, численностью 118 чел[овек] вооруженных автоматами, 

пулеметами и винтовками. 
По состоянию на март месяц 1946 года насчитывала 38 чел[овек] под 

командованием сотенного “ГРУЗИНА”, т. е. “БОЙ” – “ТУР” был убит 
27 ноября 1945 года. Место дислокации – Славчанский лес. 

2. “ПАРАШКА”, численностью 163 чел[овек], вооруженных 
винтовками, автоматами и пулеметами. 

По состоянию на март 1946 года сотня насчитывала в своем составе 
130 чел[овек] под командованием “ГАЙДАМАКА”. Место дислокации этой 
сотни – Майданский лес на территории Дрогобычской области. 

3. “КЛЮЧ”, численностью 116 чел[овек], вооруженные автоматами, 
винтовками и пулеметами. По состоянию на март 1946 г. сотня имела в своих 
рядах 112 бандитов под командованием “БРОДИЧА”. 

Место дислокации сотни – на территории Б[о]л[е]ховского, Стрийского 
и Сколевского районов. 

Все вышеперечисленные сотни оперировали на территории Стрийского 
надрайона. 

4. “ОРИВ”, численностью 38 чел[овек] под командованием 
“ГРИБНОГО”. На март 1946 года сотня насчитывала в своих рядах 71 
чел[овек]. 

Место дислокации – Оривские леса, Сколевского, Стрийского и 
Бориславского районов Дрогобычской области. 

5. “КОРЫТИЩИ”, численностью 87 чел[овек], под командованием 
“БЫСТРОГО”. 

Место дислокации – Западный Майданский лес. 
6. “СТОРОН[Н]А”, численностью 184 чел[овек], под командованием 

“ВИТРОВОГО”. 
Ввиду того, что связь с сотней была прервана, я не имел от нее отчета с 

декабря 1945 года. Место дислокации – Не[д]ильнянский лес. 
7. “МАНАСТЫРЕЦ”, численностью 131 чел[овек], под командованием 

“МИРОНА”. 

 404



  

На март 1946 года в сотне было 126 чел[овек], место дислокации – 
Билгорайский округ, Польша. 

8. “БУСОВИСКА”, численностью 93 чел[овек], под командованием 
“ХМУРОГО”. Связи с этой сотней я не имею с января 1946 года. Место 
дислокации – Не[д]ильнянский лес. 

9. “БАНДРЫВ”, численностью 62 чел[овека], под командованием 
“ЗАЛИЗНОГО”. Связи с этой сотней я не имел с января 1946 года. Место 
дислокации – Бандровский лес. 

Как видно из перечисленного, мне подчинялись девять сотен “УПА” с 
общим количеством в них бандитов, на май 1945 года – 1188 чел [овек], 
которые оперировали на территории Дрогобычской области. 

ВОПРОС: – Каким образом Вы осуществляли связь и руководство 
бандами, входящими в состав руководимого Вами видтинка “УПА”? 

ОТВЕТ: – Связь и руководство бандами, входящими в состав видтинка 
“УПА” – “МАКИВКА” я осуществлял через курьеров сотень, командирам 
которых я говорил, что в такой-то промежуток времени я буду находиться в 
таких-то населенных пунктах. 

До января 1945 года, т.е. до выставления гарнизонов в населенных 
пунктах связь с каждой сотней осуществлялась через каждые две недели, с 
января 1945 года связь с сотнями поддерживалась от случая к случаю, а с 
сотнями, оперировавшими на территории Дрогобычского и Самборского 
надрайонов я не имел связи с января 1946 года. 

Таким образом через курьеров я руководил сотнями “УПА” видтинка 
“МАКИВКА”, требовал от них отчетности и давал указания. 

ВОПРОС: – Где и когда Вы принимали участие в боевых действиях с 
подразделениями Красной Армии? 

ОТВЕТ: – Находясь на нелегальном положении и будучи командиром 
ВПЖ Станиславской области, я со своей боевкой в количестве 24 чел[овек], 
принимал участие в боестолкновениях с подразделениями Красной Армии: 

с. Пидсухе, Рожнятовского района, в феврале 1945 года я со своей 
боевкой имел боестолкновение с подразделением Красной Армии. О 
нанесенных потерях Красной Армии мне неизвестно, т. к. отступили. С 
нашей стороны потерь не было. 

с. Кропивники, Выгодского района, в феврале 1945 года я со своей 
боевкой натолкнулся на засаду подразделения Красной Армии, при 
боестолкновении с нашей стороны было ранено 2 бандита, потери 
подразделения Красной Армии мне неизвестны, т.к. мы отступили. 

с. Грабовка, Калушского района, в мае 1945 года я со своей боевкой 
имел бой с подразделением саперов Красной Армии в количестве 40 человек. 
В бою с нами было убито 2 красноармейца и отступили. 

Кроме этого я имел столкновение с подразделением Красной Армии в 
с. Черный Поток, Яблоновского района, и др[угих] населенных пунктах 
Станиславской области. 

Будучи командиром видтинка “УПА” я давал распоряжение в июле 
1945 года в районе Майданского леса – командиру сотни “ЖУРАВЛЮ” – 
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проводить боевые действия против подразделений Красной Армии, в 
которых было убито 34 красноармейца. 

Командир сотни “УПА” – “МИРОН” по моему приказанию в июле 
1945 года в районе с. Скородне Устринеского района напал на подразделение 
Красной Армии и в бою было убито 16 красноармейцев. 

По моему приказанию в начале июля сотня “СОКОЛА” из куреня 
“ПРУТА”, который временно находился в моем подчинении на время рейда в 
Чехословакию и Польшу, напала на спиртзавод в Самборском районе, 
забрала 400 литров спирта, обезоружила бойцов истребительного батальона, 
охранявших завод. 

Кроме того были случаи, когда отдельные сотни нападали на засады и 
проводили бой с подразделениями Красной Армии, а также я дал приказ всем 
сотням “УПА”, входящим в мой видтинок активизировать свои действия в 
день выборов в Верховный совет СССР, – 10-го февраля 1946 года: 
производить обстрелы избирательных участков и даже районных центров: 
Сколе, Славск, Турка и др[угие]. Выполняя мои указания, сотни, входящие в 
мой видтинок, произвели обстрелы девяти избирательных участков, а также 
были обстреляны райцентры Дрогобычской области: Сколе, Славск, Турка, 
Ст. Самбор и др[угие]. 

ВОПРОС: – С какой целью был проведен рейд видтинка “МАКОВКА” 
в Чехословакию и Польшу? 

ОТВЕТ: – Рейд банд “УПА” в Чехословакию и Польшу был проведен 
под моим руководством с 17-го июля по 24 октября 1945 года с целью 
пропаганды движения за “самостоятельную Украину”. Однако на территории 
Чехословакии нам не удалось “показать себя”, т.к. население этой страны с 
любовью относится к большевикам и узнав, что мы представляем “УПА”, 
они нам не давали даже кушать. 

ВОПРОС: – По пути следования насаждали ли Вы свою сеть связных 
и встречались ли с членами “ОУН”, проживающими на территории Польши и 
Чехословакии, как содержатели пунктов связи оуновского подполья? 

ОТВЕТ: – Таких задач перед нами не стояло, наша задача была – 
пропаганда движения за “Самостоятельную Украину”. Никаких связей нам 
не давали и мы рейдировали по карте. 

ВОПРОС: – Назовите известных Вам лиц руководящего состава 
оуновского подполья и бандформирований “УПА” с указанием их 
установочных данных, характерных примет и точных или вероятных мест 
укрытий? 

ОТВЕТ: – Мне известны следующие лица руководящего состава 
оуновского подполья и бандформирований “УПА”: 

4. “ШЕЛЕСТ”, “КОНРАД”, “ЧЕРЕП” – командир группы “УПА” 
“ЗАПАД” или “ЗАМОК” – 45 лет, низкого роста, худощавый, блондин, 
говорит на распев, голос тонкий. 

Последнее время я его видел в октябре 1945 года в районе лесного 
массива юго-восточнее с. Бжаза [Бряза], Болеховского района, 
Станиславской области в 4-х клм. от с. Бжаза. 
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5. “РОБЕРТ” – проводник края “ОУН” “Прикарпатье”, 27 лет, среднего 
роста, худощавый, брюнет, лицо черное, говорит медленно. 

Последний раз я его видел 28-го сентября 1945 г[ода] в с. Сукель, 
Болеховского района, Станиславской обл[асти], в квартире у гр-на КУЗЕЙКО 
Матия. 

6. “МЫТАРЬ” – референт “СБ” края “ОУН” “Прикарпатье”, 26-ти лет, 
высокого роста, худощавый, блондин. 

Последний раз я его видел в мае 1945 года в с. Бжаза, Болеховского 
района, Станиславской области. 

7. “ГРОМ” – “МУЗЫКА” – командир военного округа “УПА” – 40 лет, 
высокого роста, полный, волосы рыжие, лицо красное. Последний раз я его 
видел 22-го декабря 1945 г[ода] в с. Бжаза, Болеховского района, 
Станиславской области. 

8. “ФЕДОР” – организационный референт края “ОУН” – 
“Прикарпатье”, – бывший окружной проводник Дрогобыччины, 48-50 лет, 
высокого роста, полный, лысый. 

Последний раз я его видел 19-го января 1946 г[ода] в районе лесного 
массива с. Бжаза, Болеховского р[айо]на, Станиславской области. 

“ЛЫЦАРЬ” – член центрального провода “ОУН” – 55 лет, среднего 
роста, худощавый, брюнет. 

Последний раз я его видел 30 сентября 1945 г[ода] в с. Сукель 
Болеховского района, Станиславской области у гр-на КУЗЕЙКО Матия. 

“ПЕРЕБЕЙНОС” – “84”, шеф главного военного штаба “УПА”, 52 лет, 
высокого роста, худощавый, носил усы большие, волосы рыжие. 

Последний раз я его видел 22-го сентября 1945 г[ода] в с. Сукель 
Болеховского района, Станиславской обл[асти]. 

“МИРОН” – окружной проводник “ОУН” Дрогобыччины – 35 лет, 
высокого роста, худощавый, темный шатен. 

Последний раз я его видел 6-го февраля 1946 г. в его землянке в 4-х 
клмтр. от с. Бжаза, Болеховского района, Станиславской области. 

ШУХЕВИЧ Роман – проводник “ОУН” на территории западных 
областей Украины – около 50 лет, высокого роста, полный, рыжий. 

Его я видел в 1944 году на вышколе “УПА”, после этого нигде не 
встречал. 

Других лиц руководящего состава “УПА” мне не известно. 
ВОПРОС: – Кого из членов “ОУН” Вы знаете легально проживающих 

в городах или селах и проводящих оуновскую деятельность? 
ОТВЕТ: – Из таких лиц мне известен: 
ЩИПАНИВСКИЙ, имени не знаю, – “ЩИПАВКА”, 36 лет, среднего 

роста, худощавый, блондин, проживает в г[ороде] Дрогобыче. 
Разведчик “ОУН” по военной линии. 
Других такого рода лиц я не знаю. 
ВОПРОС: – Назовите известные Вам пункты связи, связных и 

курьеров руководящего состава оуновского подполья? 
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ОТВЕТ: – Пункт связи “ПЕРЕБЕЙНОСА” находился на вершине 
г[оры] Ключ зашифрованный под названием “ГАНЗЯ-2”, на этом пункте 
через 15 дней – 5 и 20 числа каждого месяца производился обмен 
корреспонденции между “ПЕРЕБЕЙНОСОМ” и др[угими] руководителями 
“ОУН” – “УПА”. 

Связь между “ШЕЛЕСТОМ”, “ГРОМОМ” и “РОБЕРТОМ” 
осуществлял хорунжий “ДУНАЙ” с участниками его боевки “ГРАБ”, “ДУБ”, 
“КУНА” и др[угими]. 

“МЫТАРЬ” для связи использовал простую эстафетную связь через 
станицы. 

Во-вторых, почти вся почта из края “Прикарпатье” поступала к 
Болеховскому надрайонному проводнику “ИСКРА”, а последний через своих 
курьеров рассылал ее по адресатам. 

Пункты связи, находящиеся в населенных пунктах я не помню. 
ВОПРОС: – Укажите места расположения складов с оружием, 

боеприпасами, продовольствием и медикаментами для банд “УПА”? 
ОТВЕТ: – Мне известно, что в с. Сукель, Болеховского района, 

Станиславской области находится склад с оружием, место расположения, 
нахождения склада мне неизвестно. Знает кущевой проводник “КЛИМ”. 
Кроме того один склад с оружием складировал сотенный “Б[У]Й-ТУР”, 
который убит в ноябре 1945 года. О месте нахождения этого склада мне 
также неизвестно. 

Продовольственных складов и складов с медикаментами на территории 
видтинка не существовало. 

Протокол с моих слов записан правильно, мною лично прочитан, в чем 
и расписываюсь 

 
Подпись обвиняемого                                                    Вітовський Дмитро 

(ВИТОВСКИЙ) 
 
ДОПРОСИЛ: ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАЧАЛЬНИКА ОТД[ЕЛЕНИЯ] 
                       ОББ УМВД УССР СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ                    Коваль 
 
 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 9. Боротьба проти повстанського руху і 
націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих 
радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1944-
1945. – Київ-Торонто, 2007. – С. 719-729. 
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№ 345 
Звіти УПА про ситуацію на території Долинського, Рожнятівського, 

Вигодського і Болехівського районів за перше півріччя 1946 р. 
 

Не раніше 30 червня 1946 р. 
 

 
ДОЛИНЩИНА. 

ОГЛЯД ПОДІЙ 
За час від 1.І-30.VI.1946 р. 

Дня 7.І. до с. Креховичі приїхало поїздом кількох енкаведистів. 
Переходячи через село, побачили на подвірю Мих. Оглобин мужчину. 
Думаючи, що це господаря син, за яким вже приходили кілька разів, 
обскочили хату і зловили його. Не перевіривши зловленого, запалили 
господаря. Після перевірки, довідалися, що цей чоловік тому 7 днів вернув з 
Сибіру. Його відпустили, а про зроблену шкоду нічого не говорили. 

В цьому селі перевели труси в Юрка Креховецького. В хаті віднайшли 
криївку, з якої витягнули його сина Володимира. Його побитого арештували і 
забрали з собою до Долини. 

З Брошнева-Осади прийшли большевики в числі 30 осіб до с. Крехович 
та арештували Анастасію Моргун. Її забрали зі собою до Брошнева. 

В м. Долина в приміщенні райклубу відбулася нарада військових 
частин, на якій обговорено слідуючі справи: 

1. Якщо населення буде бойкотувати передвиборчу пропаганду і самі 
вибори, вживати найсильніші репресії. 

2. Коли бандерівці будуть робити акції супроти виборів, застосовувати 
сильні збройні дії. Тих, хто буде пособляти бандерівців арештувати, а майно 
конфіскувати. 

3. 9-10.І.46 р. розіслати гарнізони по всіх селах і приготовитися до 
виборів. 

До с. Ракова приїхало 2 большевиків, які розліплювали виборчі лозунги 
в селі. 

Вслід за ними населення здирало лозунги, за що заарештували 
3 господарі. Вечером їх звільнено. 

Дня 9.І. в м. Долина в приміщенні райпарткому відбулися збори всіх 
адміністративних працівників-східняків. Кожному з цих припоручено вести 
агітаційну роботу у підготовці до вибрів у верх. раду СССР. 

Дня 10.І. до с. Крехович приїхало 10 большевиків і арештували Анну 
Дичко і забрали її до Брошнева. 

Того ж дня від’їхав в Долину полк війська НКВД, яке сей час 
роз’їхалося по всіх селах району як гарнізони. 

До села Тур’я Велика з напрямку Болехівського лісу над’їхало 6 авт 
большевиків о год. 12-ій. Між ними їхав міністр НКВД УССР Рясний і 
секретар ВКП(б) – Коротченко. З ними їхало 200 большевиків. 150 бійців 
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спецвідділу, 50 НКВД і НКГБ. Дорогою їхали поволі. Спецвідділ ішов лісом 
як бічне обезпечення. 

Переїжджаючи через село, вступили в с/раду. В с/раді застали голову, 
якого Рясний і Коротченко запитували: “Чи в селі є бандерівці, і чи люди 
підуть голосувати?”. 

Голова відповів, що бандерівців немає, а за людей не може нічого 
сказати, чи підуть до голосування. В той час спецвідділ переводив в селі 
страшні струси. У висліді розшуків знайшли криївку, в якій сидів станичний 
Волиняк і боєвик “Високий”. Обох зі зброєю забрали до м. Долина. По 
перевірці спецвідділ від’їхав до Болехова, а 50 енкаведівських опришків 
залишилося в селі як гарнізон. “Міністри” по півгодинному побуті в с/раді 
від’їхали в напрямку Долина. 

12.І. в с. Креховичах большевики зробили засідку, біля розліплених 
лозунгів. 17-літній хлопець – Мик. Олесюк зривав большевицькі лозунги, а 
на їх місце наліплював наші противиборчі лозунги. Большевики його 
арештували і забрали зі собою до Долини. 

В с. Тур’я Вел. місцеві гарнізони зганяли людей на мітинг. Насильно їм 
вдалося зігнати ок. 50 людей. На мітингу говорив нач. фінансового відділу 
Моргай. На мітингу почали вибирати агітаторів, котрі б мали вивчати по 
“кутках” конституцію. В той саме час люди почали розходитися. Тоді 
большевики замкнули двері, та насильно втягнули в агітатори кількох людей. 

13.І. до с. Тростянець приїхали больш. з провокатором Карпенком та 
арештували Магду Стефанидин, якій Карпенко доказував, що вона носила 
штафети до Чолган. 

Того самого дня більш. спалили стодолу Ядвиги Стефанишин. 
14.І. в с. Тур’я Вел. розліпили большевицькі виборчі лозунги. Другого 

дня ці листівки хтось поздирав, а на їх місця поналіплював наші 
противиборчі лозунги. В зв’язку з тим, арештовано кількох господарів. 

До с. Тростянець приїхав участковий енкаведист Солдатов і Лозутов, 
які з місцевими військами гарнізону перевели сильні труси в селі. В селі не 
знайшли нічого, лише побили Петра Стефанишин і його жінку Настю. 

В присілку Долини – Облоня большевики ограбили слідуючих селян: 
1) Осипа Грабая, в якого забрано сподні, простирало, хліб. 2) Пилип 
Лазурин – 5 кг солонини, ковбасу і хліб. 3) Осип Костецький – машинку до 
стриження, бритву, 3 кг солонини. 4) Степан Дубеньський – шкіру на 
черевики, запальничку, 1 кг меду і титан. 

19.І. до с. Тростянець заїхав з кількома енкаведистами провокатор 
Карпенко, його титулували “лейтенантом”. Заарештували Мих. Чміля, 
Василя та Дмитра та Юрка Гоже. Їм закидали, що вони понищили більш. 
виборчі лозунги. По перевірці дали їм по 4 пригорщі лозунгів, та казали їм 
причепити на своїх хатах. 

До с. Тур’я Вел. о год. 13 зійшли з лісу большевики з спецвідділу в 
числі 150 чол. Вони робили розшуки за курінем Чорноти. В село зайшли за 
харчами. По дорозі стрінулись з головою сільської ради та домагалися в 
нього 300 кг бараболі та 100 кг хліба. Голова сказав, що мусить мати дозвіл з 
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району. В с/раді є секретар партії Шатах та і НКГБ Солдатов. Лейтенант з 
одним бійцем зайшли в сільську раду. Тут їх арештовано, говорячи, що це 
Власовці. По якомусь часі договорилися з нищою командою цього відділу. 
Відділ закватирував через ніч в селі, а в полудню вийшли в ліс. Тут 
стрінулися з відділом, та почався бій, який тривав 130 хвилин. Вислід бою 
невідомий. Під вечір вернули большевики назад в село, в числі 80 чоловік. 
Слідуючого дня знова пішли в ліс і вже не вертали. 

20.І. до с. Крехович наїхало ранком 100 большевиків, які 
закватирували. 

21.І. поділилися на три групи, одна група пішла в Креховецький ліс, 
друга в напрямі – Кадобна, а третя залишилася в селі та переводила сильні 
труси по господарствах. О год. 3 посходилися назад всі відділи. 

21.І. до с. Болехова приїхав “енкаведист” з кількома “стрибками” і 
зажадав список тих осіб, які приїхали з Німеччини, та звернув голові с/ради 
увагу, чому він не направить хреста на могилі. Голова і секретар відповіли, 
що вони не дістали розпорядження класти і валити хрест. На це енкаведист 
сказав: “Ви христіяни, повинні соромитися за це”. Голова відповів, що цей 
хрест, що лежить в рові, не приносить сорому с/раді. Енкаведист сказав з 
іронією: “Візьміть і закопайте його там, де належиться”. Свідком цього був 
Олексій Ондреїшин. 

До с. Тростянець приїхав політрук Елчаков, Карпенко і кілька 
енкаведистів. 

Заїхали до сільради та видали розпорядження, що по 18 годині кого 
стрінуть на вулиці будуть арештувати, а за втікаючих будуть стріляти. Того 
ж самого дня заарештував Карпенко Олену Павлишин д. Івана і Олену 
Павлишин д. Михайла. Арештованих відправлено до р-ну Долина. 

24.І. гарнізонники в с. Тур’ї Вел. сказали зігнати населення на 13 год. 
на мітинг. 

Десятники ходили по цілому селі, заледве зійшлося 9 осіб. Мітингу 
большевики не розпочинали, бо казали, що замало людей. Тоді дали наказ 
голові с/ради, щоби скликали всіх демобілізованих з ЧА. Зійшлось ок. 12 
чоловік, яким большевики сказали, що привеземо вам зброю, щоби ви могли 
боронитися перед бандерівцями. Тоді виступив Андрій Сенюк і сказав, що 
він на фронт може йти вже, а в селі він зброї не візьме. Це підтвердила решта 
присутніх, що не візьмуть зброї. Тоді більш. сказали, якщо ви не візьмете 
зброї, то ви всі бандерівці і ми з вами будемо так числитись, як з 
бандерівцями. На тому мітинг закінчено. 

27.І. о год 3 до с. Тур’я Вел. приїхало кілька енкаведистів. В селі 
знайшли два бункери, в яких скрилися два господарі: Гнат Лабунець та 
Степан Крайний. Їх арештовано та відставлено до р-ну Долини. 

Того самого дня привезено до села зброю для “істребітельного 
батальйону”. 

Помимо усіх зусиль демобілізовані зброї не приняли. За це більш. 
тяжко побили демобілізованого Семка Петрушку. Зброю передали до району. 
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30.І. в с. Тростянець більш. зорганізували мітинг для демобілізованих. 
На мітингу заявили, що всі демобілізовані мусять вписатися в 
“Істребітельний баталійон”. Всі демобілізовані відмовилися брати зброю. 
Демобілізований Дмитро Крич, син Івана заявив: “Ми своє відвоювали і 
тепер зброї до рук не беремо”. Тоді большевики брали кожного на 
переслухання, при чому били до безтями Гнатові Гжий поламали ребра, 
Гнатові Нартій понадирали вуха і прокололи штиком шию. Пошкодовані 
лежать в шпиталі. Кімната, в якій відбувалися ці події, була червона від 
крові. В наслідок цього терору і побоїв вдалося большевикам зорганізувати 
“стрибків” в числі 34 чол. 

В с.с. Рахиня і Ракові більш. розліпили карикатури станичного 
Царенка, про якого пізніше роз’яснювали на мітингу людям. 

В Креховичах більш. арештували таких господарів: Федора Летіня, 
Данила Зорій, Катерину Лагайду і Рузю. Всіх арештованих доставлено на 
НКВД м. Долини. 

2.ІІ. в с. Креховичах большевики між собою вчинили стрілянину. Під 
час цієї церемонії підпалили одне господарство. Пізніше більш. говорили, що 
на них напали бандерівці і підпалили господарство. Перше загорілось 
господарство Омеляна Левтюк, від якого ще згоріло 2 господарства: Тереси 
Залоської і Василя Грудицького. 

В с. Релеєві місцеві більш. на силу зігнали ок. 50 чол. на мітинг. На 
мітингу говорив ІІ секретар партії, що м. і. спитав слухачів чи підуть 
голосувати. Селянин Олекса Годованець відповів, що голосувати не піде, бо 
немає за що. По мітингу його арештовано. 

В с. Тур’я Вел. більш. заповіли мітинг, на який зійшлося 3 чол., а з 
десятників – не було нікого. Розлючені большевики мітингу не переводили, а 
слідуючого дня арештували всіх десятників, яких тримали 34 год., як 
арештованих на гарнізоні. 

3.ІІ. в цілому терені р-ну гарнізони, кватирували по селах переводили 
акцію в справі організації мітингів. Акцію переводили в той спосіб, що під 
час Богослужіння обступали церкви і коли люди виходили додому, силою їх 
конвоювали на мітинг. Акція большевикам не вдавалася. Люди, яких 
большевики гнали на мітинг, по дорозі втікали додому і лише частину 
вдалося їх зігнати на мітинг. 

5.ІІ. до с. Болехова приїхало з Долини кількох большевиків 
(енкаведистів), які при помочі гарнізону в селі переводили сильні труси. Під 
час трусів арештували Дмитра Цединик с. Степана (пс. “Дрозд”), якого 
большевики зловили, як харчового станичного. По перевірці в с/раді, його 
вивели за село і розстріляли. Вечером на мітингу людям заявили, що так 
будуть робити з усіма бандерівцями, а також із тими, що буде їм допомагати. 

В с. Ракові більш. арештували Василя Фрищин, якого побитого 
відставили до Долини. 

В с. Тростянець енкаведисти місцевого гарнізону і з р-ну, переводили 
сильні труси в селі. Під час трусів знайшли криївку в господаря Івана Чміль 
с. Михайла. Його з ріднею арештували, а господарство спалили. 

 412



  

7.ІІ о год. 6-ій рано в напрямку Белеєва їхав командир гарнізону Курай 
з кількома бійцями. По дорозі натрапив на кількох інших стрільців, які 
відступали до лісу. Повстанці почали їх обстрілювати. Більш. 
перестрашилися страшної стрілянини, повернулися до Турі Вел. назад по 
більшу силу війська. В ліс за стрільцями не йшли, тільки перевели сильні 
ревізії в нижнім кінці села. 

Притому арештували: Мариню Гриваш, Мих. Скоробляк, Сливук 
Федора. Арештованих відставлено до р-ну. 

В с. Рахині перелапали дівчину Олену Глубовську, яка несла 3 кг масла 
і полотно і забрали її до Долини. 

В Слободянському лісі (Кругляк) напали большевики на криївку 
кущ. Грізного, який сидів з двома боєвиками і жінкою. Відстрілюючись в 
бункері Грізний вбив одного большевика, а другого ранив. По довгій 
перестрільці д. Грізний впав від большевицької кулі. Разом з ним загинув 
його боєвик д. Веселий. Жінку злапали живою, яку діставили до р-ну 
(Долина). 

В Надієві більш. обступили церкву і примусили людей йти до читальні 
на мітинг. Мітинг проводив енкаведист Ковальов, на якому сказав “хто буде 
голосувати, нехай піднесе руку в гору”. На це ніхто не підніс руки в гору. 
Тоді Ковальов сказав: “Хто хоче за бандерівців голосувати”. Тут також ніхто 
не підніс руку в гору. На тім мітинг закінчився. 

До с. Ракова приїхали большевики фірою, ходили по селі і розділювали 
виборчі листівки, розліплювали їх по будинках. За півгодини вертали тою 
самою вуличкою назад, то вже не було жодного лозунгу. Тоді більш. 
арештували 3-х осіб, яких по перевірці вечором відпустили. Вечором 
енкаведистів переводило мітинги в селі, на якому було кілька громадян.  
Мітингом переводив ком. гарнізону Іванов, який сказав: ми дали вам 
вільність церкви, науки, ми вам передали землю від поміщиків, а ви не 
хочете голосувати. Тоді виступила Анна Юрчишин і сказала: що земля була і 
буде наша. Ви нам землі з Росії не привезли. Ще хтось зі заду крикнув: Не 
підемо голосувати. В залі зчинився шум і доповідач побачив, що не 
перекричить і сказав, що збори закриті. 

8.ІІ. до с. Крихович приїхало 7 енкаведистів, ходили попід хати і 
питалися про бандерівців. При тому арештували Андрія Дичкуна, Івана 
Креховецького, яким закидали зв’язки з повстанцями. Арештованих 
відставлено до Долини. 

9.ІІ. в с. Слободі Долинській місцеві гарнізони розстріляли Івана Ільків, 
який крився на власну руку. 

Того ж дня Олені Козеляк обтяли коси на голові з невідомої причини. 
В с. Ракові місцеві большевики арештували 2-ох селян Дмитра 

Гримишин і Василя Проців, ніби то за то, що агітують людей, щоб не йшли 
голосувати. 

В багатьох селах арештування відбувалося вечором, голів виборчих 
комісій, а навіть скликали на мітинг з села людей, яких задержували до 
другого дня. 
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10.ІІ. в цілому терені від год. 4 весь день по всіх селах відбувалися 
насильницькі сталінські вибори у верх. раду СССР. Всюди було чути зойки 
та крики. Щоб видавити успішні вибори, большевики голосували самі. З 
населення майже ніхто не голосував, то тільки під терором. Напр., в 
с. Креховичі відмовилися від голосування. Довідавшись, що большевики самі 
покидали бюлетені до урни, зібралося ок. 100 людей і маніфестаційно 
кричали, щоб з урни повикидати бюлетені. 

12.ІІ. в Креховичах місцеві большевики напали на 2-х боєвиків СБ, які 
були в той час в хаті Анни Креховецької. Боєвики обстрілюючи большевиків 
вирвалися з хати. Рівно ж вирвалася і родина. За це большевики зліквідували 
хатне майно. 

До сс. Надієва, Ракова і Рахині заїхали большевики лісоруби в числі 
800 ос. Того ж дня зі згаданих сіл вибралися виборчі гарнізони. 

17.ІІ. в с. Креховичах участковий НКВД Глузія організував мітинг, на 
якому роз’яснював наказ Строкача з 1.ІІ.46 р. Загрозив, що в кого знайдуть 
бункери, будуть конфіскувати майно, а господарів арештувати. 

20.ІІ. в с. Креховичах НКВД арештували Івана Ткача, якого забрали до 
Долини і по 6 днях сильно побитого відпустили до дому. 

В с. Креховичах місцеві гарнізонники арештували Мих. Гуцул, якого 
забрано на НКВД до Долини. 

27.ІІ. в Чайківському лісі большевики – лісоруби напали на табір, де 
квартирував районів СБ з боївкою. Завдяки стійці, боєвикам вдалося  
щасливо без втрат вицофати з оточення. 

В с. Ракові большевики застукали рай. реф. СБ д. Стріла. Всім іншим 
вдалося втекти. Тіло упавшого большевики обдерли, порізали багнетами, а 
люди поховали на цвинтарі в с. Ракові. 

Через брак матеріалів за мм. березень, квітень, травень, і червень з р-ну 
Долинського огляду подій не докінчено. 

РОЖНЯТІВЩИНА. 
10.І.46 р. з с. Спас до Лопянки виїхало 60 большевиків. На середині 

села арештували одного чоловіка. Переходячи через горішний кінець села, 
побачили втікаючого станичного, за яким почали сильно стріляти. 
Перевіривши в селі кількох людей, вернули з арештованим назад до Спаса. 

До с. Грабів о год. 8 вечором приїхало 70 большевиків, які почали 
ходити по хатах, ніби на провірку документів. Хто не хотів відчинити дверей, 
то виломлювали двері, вдиралися до хати і грабили, що попало. В Антося 
Хруща взяли хустку, светер і рукавиці, в Василя Чопа 1 велику хустку, 2-і 
малих, коралі, в Марини Хрущ – фартушок, светер, рукавиці і хустку, в Івана 
Чопа – светер волічковий і 100 крб., в Теодора Хруща – 110 крб. і кожушок. 
Майже в кожній хаті щось грабили. Пізніше закватирували в школі, а частина 
з них пішла на Криву – прис. Грабова. Там також грабили, що попало під 
руки. 

12.І. до с. Грабів о год. 8 рано надійшло 30 большевиків з напряму 
Рожнітова. Вигнали з дому госп. Івана Дилина, в якого закватирували. 
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Слідуючого дня зганяли людей, які обкопали цю хату окопами, а з боку 
села на горі закопали гарматку. В селі  заборонили по 9 год. ходити по 
дорозі. 

До с. Лопянки о год. 8 рано приїхало дві фіри енкаведистів з Рожнітова, 
які ходили по хатах, провіряли документи та робили ревізії. Секретареві 
с/ради сказали, щоб виготовив список тих, що зголосилися “з повинною”. 

16.І. до с. Лопянка приїхало з Рожнітова фірою 10 большевиків, які 
почали робити ревізії по хатах. Опісля пішли за село в ліс, і запримітили дим. 
Коли большевики пішли в напрямі цього диму, потрапили на бункер, в якому 
крилися люди. Большевики обскочили бункер і почали стріляти. В бункері 
зістав вбитий д. Довбуш, як харчовий станичний і Навказ ранений втік. 
Кармелюка і Грозу зі сотні “Журавлів” забрали живими. 

До с. Грабів приїхало 6 енкаведистів, які поприбивали повстанців до 
хат, щоб населення не йшло на голосування.  

Того ж самого дня большевики зрізали хрест на могилі героїв і 
порубали. 

17.І. до с. Грабів рано о год. 5 зайшов зловлений большевиками 
Кармелюк з большевиками і завів до хати до бункеру, в якому крився чот. 
Полянин зі сот. “Заборського” зі своєю дівчиною. Полянина і дівчину 
арештовано. Того дня Кармелюк забрав до Долини жінку. 

18.І. до с. Грабів о год. 5 по полудні прийшло 25 большевиків з рай. 
слідчим НКВД – Приходьком. По підозрілих хатах робили слідчі ревізії, 
зриваючи підлогу. Частину большевиків пішло під ліс і дивилися чи хто не 
буде йти до лісу. В той час з лісу вертався один чоловік, який жив легально. 
Його арештовано і по перевірці в селі його звільнено. 

19.І. в с. Грабові, коли люди повиходили з церкви, большевики почали 
зганяти їх на мітинг. Люди майже всі повтікали крім 20 осіб, яких під крісом 
провели на мітинг. На мітингах людям грозили, чому здають контингент  
бандерівцям, а сов. владі нічого. Якщо люди не підуть на мітинг, то вони 
знайдуть такий спосіб, що всі підуть. 

До Лопянки о год. 4 рано привів Кармелюк 60 большевиків, з якими в 
селі шукав за бункерами. Найперше завів до бункера Полуботка, якого 
большевики в бункері забили. Вечором Кармелюк з большевиками відійшов 
до Долини. 

В с. Грабові большевики силою зганяли людей на мітинг і там всіх 
молодих мужчин вписували силою до “стрибків”. 

До с. Криви о год. 7 рано прибуло 30 большевиків, які переводили 
сильні ревізії по хатах. В часі ревізії побачили, як втікав до лісу боєвик СБ 
Славко. Большевики почали стріляти та вбили його. 

23.І. в с. Рибному квартирує 130 большевиків, як охорона нафтових 
копалень. З того 36 пропагандистів, які часто роблять мітинги до підготовки 
виборів. Останнім часом дали сильну охорону копальні, так, що не випустять 
нікого без перепустки. 

До Підсухого ранком приїхало фірою 3 енкаведистів, заарештували 
одну дівчину і від’їхали до Рожнітова. 
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В с. Грабові большевики зловили кількох молодих хлопців, яких на 
силу вписали до “стрибків”. Зловлених 8 молодих мужчин відставили до 
Рожнітова на воєнкомат, там їх озброїли і назад під конвоєм відставили до 
Грабова. 

24.І ранком о год. 5 до с. Лопянки знову прийшов Кармелюк з 
30 большевиками. Заарештовано 4 дівчини, яких доставлено до с/ради на 
допити. Пополудні вибралися в ліс, де натрапили на бункер кущевого 
пропагандиста Чорноморця. Большевики обскочили бункер, до якого кидали 
гранати. Сл. п. д. Чорноморець відбився, аж доки не поцілила ворожа куля. 
Тіло вбитого большевики забрали в село. Вечором з арештованими дівчатами 
большевики від’їхали до Рожнітова. 

26.І. з Рожнітова до села Дуби приїхало 9 енкаведистів, переводили 
перевірку по хатах, арештували одну жінку та від’їхали назад до Рожнітова. 

Між селами Слободою і Погорільцем  50 большевиків в лісі перевіряли 
всіх робітників-лісорубів. Цілий день крутилися по лісі, а вечором відійшли 
до села Князівського. 

В с. Кнізівське цілу ніч большевики з місцевого гарнізону ходили по 
селі, перевіряли хати та робили ревізії. Населенню говорили, що шукають 
тих, що здирають лозунги. 

До с. Лопянка о год. 7 рано прийшло 10 большевиків до Івана Лемка, в 
якого знайшли бункер, де сидів його син і сусідній хлопець, що крився на 
власну руку. Большевики їх арештували і відставили до Рожнітовської 
тюрми. 

З с. Грабова до Криви прийшло 10 большевиків до Олени Наличній, в 
якої робили сильну ревізію, бо думали, що там криється станичний Бойко. В 
той час господині не було вдома. Тоді большевики вибили вікна і пограбили 
в хаті, що попало під руки. Слідуючого дня приїхали і сконфіскували все 
господарство. 

1.ІІ. на терені цілого Рожнітовського району відбувалася генеральна 
облава на ліси. Участь в облаві брало около 3.000 большевиків. Простір 
забрали між сс. Ілем’я, Суходолу, Липовичі, аж під Лімницю, де перевіряли 
кожний дворик. Опанувавши верхи гір, з гори стежками та зворами сходили 
на діл через цілий ліс. В долині, близько сіл, тримали застави місцеві 
гарнізони. В лісі натрапили і спалили осередок КОП-у, в якому впало дві 
машини до писання і радіоапарат. Рівно ж спалили осередок надрайону СБ і 
два приміщення шпитальні. Втрат в людях не було. Бункери з харчами при 
осередках остались в цілости. 

2.ІІ. відбулася основна перевірка лісів між Долиною і Грабовим. Під 
час облави нічого не знайдено в лісі. Велика облава відбулася між Липівкою, 
Підсухим, Суходолом і Липовицею. Під час облави вбито двох стрільців зі 
сотні “Журавлів”, 2 цивільних зі с. Липівки та 2 цивільних поранили. Вбито 
станичного та харчового з Підсухого Куну та Тараса. Між Липівкою 
внаслідок провокації знищено приміщення шпитальні. Втрат в людях не 
було. Втрачено деяку кількість харчів. 
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7.ІІ. через Лопянку ранком переходили большевики і побачили на 
стайні Мик. Іванейка нашу листівку. Большевики покликали господаря і 
питали господаря хто це написав. Він відповів, що не знаю. Тоді большевики 
спалили стайню. 

Того самого дня прийшли большевики до хати Івана Зубика 60-літ і 
силували його, щоб він був головою виборчої комісії. Господар відмовився, 
що старий, тоді большевик вдарив його сильно прикладом по голові і 
відійшов. 

В с. Грабові большевики переводили арешти. Арештовано три особи. 
9.ІІ. в с. Липівка ок. 50 большевиків переводили сильні труси в селі. В 

бункерах знайшли 4 особи, які крилися на власну руку. Їм повязали руки і 
відставили вечером до Рожнітова. 

10.ІІ. о год. 4 рано розпочалося голосування до верх. ради СССР по 
всіх селах цілого району. В кожному селі гнали людей до голосування силою, 
а хто не хотів іти, того сильно били прикладами крісів, копали, та гнали до 
виборчих льокалів. Багато людей було побито до крови. 

11.ІІ. в с. Липівка знова большевики переводили труси сильні в 
підозрілих хатах. В Івана Вибньового знайшли в хаті набої до кріса. Та 
зірвали за то підлогу в хаті і застрілили корову. Половину м’яса забрали до 
Рипного, а половину лишили в селі для гарнізону. 

Між Рипним і Липівкою в лісі вив’язалася стрілянина між 
большевиками. У висліді було 3 большевиків вбитих і 6 поранених. Вбитих 
большевиків відставлено до Рипного. 

З Рожнітова до Рипного приїхав слідчий енкаведист Мапкін. Він 
перевірив тих, що зголосилися “з повинною”, а опісля 3 з них арештував, з 
якими від’їхав до Рожнітова. 

До с. Липівки приїхало 6 енкаведистів і казали, що будуть виселювати 
тих, що не ходили голосувати. 

14.ІІ між сс. Суходолом, Нягрином і Ілемю відбулась облава на сотню 
“Довбуша” на горі т. зв. Шандрова. Сотня натрапила на сильну групу 
большевиків, де в бою сот. Довбуш втратив 4 стрільців. По 2 годинному бою 
вдалося сотні відв’язатися від ворога і податися в означений напрям. 

22.ІІ згинув кущевий пропагандист Волиняк, найшовши на 
большевицьку заставу під с. Дубшара. 

26.ІІ на горі Стовпа б. с. Суходіл відділ Опришків під 
ком. сот. Довбуша зробив засаду на спецвідділ Рожнітівського НКВД. В р-ні 
большевицькі відділи почали слідити за сотнею Довбуша, шукаючи слідів. 
Спецвідділ Рожнітівського НКВД в числі 60 бійців вирушив в напрям 14 км. 
По дорозі на 10-му км натрапили на слід, який зробив відділ переходячи 
через штрику. Большевики почали йти за тим слідом. Стійковий побачивши 
большевиків повідомив сотню, яка почала відступати в напрямі гори Стовпа. 
На горі відділ зробив засідку. Большевики йшли слідом за відділом. Коли 
большевики вийшли на поляну, відділ сипнув по них зібраним вогнем, в 
наслідок чого впав 1 большевицький пес. Большевики панічно почали 
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відступати до лісу, а відтак, відступили аж до Суходолу. По нашій стороні 
втрат не було. 

По тім бою ворог почав дальше слідити за сотнею. Великі сліди  
улегшували ворогові вести розвідку, бо натрапляли на сліди, кудою 
переходила сотня. 

29.ІІ біля Камінця в лісі натрапила большевицька розвідка на сотню 
Довбуша, яка зразу ж почала перестрілку. На допомогу большевицькій 
розвідці прибуло ок. 200 большевиків, які спеціально слідили за сотнею. 
Зав’язався бій, який тривав майже цілий день. Одні за другим робили завзяті 
наступи. З нашої сторони впав чот. Мрія і 1 стрільця ранено в живіт. Зі 
строни большевиків було кількох вбитих та ранених, та 2 зловлено живими. 
Здобуто 1 кулемет “діхтяр”. З убитих забрано убрання і обув. 

В лісі б. с. Ілемя большевики робили облаву і знайшли криївку 
районного проводу і кущевого Грома, що лежав хворий. В криївці був в той 
час кущ. Грім з 1 боєвиком, якому вдалося щасливо втекти. 

З Рипного до Князівського ніччю переходив провокатор Ріжко 
(Монастирець, б. чот. сот. Заморського). Стрибок з с. Князівського, який мав 
службу, здержував його, Ріжко не хотів стати, тоді стрибок вистрілив і вбив 
його на місці. Другого дня зголосив це в гарнізоні. Большевики зробили 
мітинг в Князівському і говорили, що Ріжка вони самі вбили, що він був 
фальшивий чоловік. 

В с. Підсухе, Попадинець, який був агентом НКВД, рівно ж був 
стрибком в с. Погорілці, переходив через село ніччю. На селі стояв в той час 
“стрибок” на стійці Мих. Іванюк. Коли Попадинець не хотів стати, тоді 
Іванюк вбив його на місці. Другого дня Іванюк про це зголосив на гарнізоні.  

3.ІІІ в с. Погорілці “стрибки” скидали зброю, яких частину за це 
арештовано і відставлено до Рожнітова. 

Большевики перевели перепис коней, корів, козів, упряжі, а коли 
населення їх запитувало, на що списують, то вони нічого не відповідали. 

18.ІІІ. до с. Липівка приїхав спецвідділ обласного НКВД в числі 
150 чол., які почали переводити масові арештування серед родин, що їх 
члени знаходяться в відділі. Больш. заявили, що хто з підпільників 
зголоситься, то його родину випустять. Першим зголосився кущ. інформатор 
Кожушенко. За Кожешенком в Липівці зголосилося ще 30 мужчин, що 
крилися за свою власну руку. 

23.ІІ. в с. Суходолі жінка станичного Маруня Торованин привела 
більш. на бункери: магазинера Височина, станичного харчового та господаря, 
в якого перебувала кущ. УЧ Черемха, яку арештували. Височин згинув в 
тюрмі під час тортур, не зрадив нічого. Сам б. станичний с. Суходола 
Торованин Іван зголосився до більш. та є активним ком. “стрибків” в 
с. Суходіл. 

В с. Струтин Вижній на криївку на полі, де крився станичний, 
5 хлопців і одна дівчина, ранком о год. 9 напали большевики з місцевого 
гарнізону. Вихід з криївки був неможливий, бо большевики відразу 
окружили криївку. З криївки всі відбивалися як могли. По довгій перестрілці 
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згинули всі по геройськи. Як донесла розвідка, то там впало 14 больш. і було 
багато ранених. 

До с. Липівки приїхало о год. 4 пополудні обласне НКВД в числі 8 осіб, 
які перевіряли тих, що зголосилися з “повиною”. Перевірили 10 осіб і 
вечером вернули до Рожнітова. 

10.IV. з усіх сіл вибралися гарнізони, а на їх місця прибули з р-ну 
війська НКВД. 

12.IV. з с. Суходола до р-ну їздили “стрибки” здавати зброю, але більш. 
від них зброї не прийняли і дали їм на допомогу ще 15 большевиків, з якими 
“стрибки” вечером вернули до села. 

13.IV. в с. Суходіл большевики ходили по лісі між Суходолом а й 
Лугами. Вечером большевики вступили до с. Лугова, а вечером вернули до 
Суходола. 

14.IV. з Рипного прийшло до Липівки ок. 40 большевиків, вони 
переводили в деяких хатах ревізії. При тому арештували 6 чол., яких по 
перевірці випустили. 

20.IV. в лісі між Липівкою відбулася облава, в якій брало участь ок. 100 
большевиків. Це був рейдуючий відділ, який мав з собою запасні харчі і кітли 
та кватирував в тому лісі кілька днів. 

24.IV. до с. Липовиці з “Новкана” прийшло 30 больш. які кватирували 
в селі. Роблять застави поза село, та щоденно висилають свою розвідку 
недалеко в ліс. 

25.IV. до с. Липовиці приїхало 30 больш., де озброїли ок. 50 “стрибків”, 
яких зорганізували з місцевого населення. Дали їм 2 “Дехтярі”, 6 пп, 10 – 
десятизарядок, 33 мадярських і решта кріси. Приобіцяли, що дадуть їм 
“максими”, щоб били бандерівців. 

27.IV. до Липівки прийшло із сторони Рипного ок. 20 больш. і 
закватирували. 

Робили поза село засідки, та висилали свої стежі далеко в ліс. За 3 дні 
вибралися назад до Рипного. 

За ліси між Ясенівцем, Рожнітовом, Струтином Вижнім відбулася 
велика облава. В часі облави натрапили большевики на бункер, в якому 
сиділи – Палій – кущ. пров., Ворон кущ. проп. і 2 боєвиків. Боєвики 
обскочили бункер, який обсипали сильним вогнем зі скорострілів. 
Геройською смертю загинув дд. Ворон і боєвик Липа. Живими забрали 
болшевики Палія і 1 боєвика. Палія в часі допитів замордувало НКВД в 
тюрмі. 

Через цілий місяць май більш. більше оперували коло сіл, як охорона 
мостів та місцеві гарнізони, які закватирували в кожному селі кожного р-ну. 
Вони занимаються збиранням ріжного роду контингентів, та ведуть розвідку 
по селах, чи не приходять в село повстанці. До помочі мають організовані 
“стрибки” в числі 20-50 чол. Таких “стрибків” большевики в м. травні 
зорганізували в 10 селах Рожнітівського р-ну. 
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2.VI. в с. Спас місцевий гарнізон в числі 30 чол. робив облаву на верхи 
понад селом. В часі облави сильно стріляли з кулеметів, але нічого не 
знайшли. Вечером вернули до села. 

4.VI. в с. Підсухому большевики коло церкви робили мітинг, на якому 
говорили, що може ще вибухне війна. Якщо б вибухла війна – говорив 
большевик, – то Советський Союз в той саме час докінчить всіх капіталістів 
англійських і американських. При кінці мітингу взивав більш. населення, 
щоб здавали контингент та виконували норми в лісі. 

В с. Спас за нездачу контингенту молока забрали большевики корови в 
гром. Мих. Равчука, та Марії Пасічник. 

З с. Лопянка вийшло рано о год. 7 ок. 20 больш. на гору Сокіл і там 
робили облаву через цілий день. Вечером вернули в село. 

5.VI. “стрибки” з Лопянки віднесли зброю до Рожнітова. За це їх 
арештували і тримали через 2 доби в Рожнітові. За 2 дні звільнили. 

6.VI. до с. Рипного приїхала спецбоївка в числі 30 чол. з області з 
провокаторами Малиною і Грубим. З Рипного вирушили в ліси між 
сс. Липовиця, Липівка і Рипне. 

8.VI. вище згадана боївка з большевиками гарнізону, що кватирувала 
сс. Суходіл і Липовиці, робили облаву на ліси між Липовицею та Липівкою. 
В часі облави наскочили на бункер станичного з с. Липівки, якому вдалося 
втекти. 

До с. Липовиці зійшло 4 большевиків з лісу та закватирували. 
9.VI. разом зі “стрибками” пішли в ліс на облаву. Вечером зійшли до 

села знову ночувати. 
10.VI. в с. Лопянка одна жінка виконала атентат на провокатора 

Кармелюка. Ніччю, коли Кармелюк спав, вона відбезпечила гранату і вбила 
його. 

При відповідній підготовці виконано атентат на б. станичного 
Торованин Ів. теперішнього провокатора і ком. “стрибків”. 

12.VI. переводили большевики облаву понад с. Луги, перевірюючи 
кущами і джерела. По перевірці відійшли вечером до Струтина. 

13.VI до с. Липівки приїхало ніччю 60 больш., які розділилися на дві 
групи і пішли відразу в ліс – Розколище і Правич. Друга частина рано о год. 4 
стріляла з кулеметів понад село. Пізніше поробили застави понад лісом на 
яких сиділи до вечора. Та частина, що стріляла з кулеметів понад село через 
цілий день ходила розстрільною по лісі. Не запримітивши нічого в лісі 
вечором вернулася в село. 

14.VI. до с. Ілемя зайшло 40 большев., які кватирували цілий день. 
Ніччю вибралися в сторону лісу, що тягнеться до Суходолу. 

До Липовиці ніччю прийшло 20 больш., які другого дня в селі стягали 
контингент і поза село провіряли поблизький ліс. 

17.VI. до с. Липівки рано о год. 7 прибуло 15 больш. з лісу, які 
перевіряли документи поодиноких людей, та перепроваджували ревізії в 
підозрілих хатах. Вечером відійшли в напрям Рипного. 
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В с. Лопянці більш. вибирали голову с/ради. При тому мали до 
місцевого активу с/ради коротку промову, в якій енкаведист закликав, щоб 
населення здавало контингент, бо впертим будуть конфіскувати 
господарства. 

18.VI до с. Липовиці приїхало 30 больш., які цілий день стягали 
контингент м’яса, вовни, шкіри з овець та худоби. 

До с. Ілемя прибуло 40 больш., які закватирували. В селі питали, де є 
полонини: “Кругла” і “Половинка”. В ночи вибралися з села, куда невідомо. 

З Рипного в напрямі Липовиці вийшло 50 больш., мали зі собою 
2 собаки, відра і харчі.  

З с. Липовиці відійшло 30 больш., які попереднього дня збирали 
контингент в напрямі лугів. Того самого дня в ночі з лісу вийшло в село 
60 больш. і закватирували. 

Зо 6 большевики замкнули церкву в с. Ілемні, а ключ забрали до 
району. 

З Липовиці покликали священика Теліверського Гната, якого другого 
дня випустили. С. Теліверський забрав ключі від церкви і сам рано заніс до р-
ну. По кількох днях заїхав в Рогатиньщину. 

За б. до с. Липівки з Рипного прийшло кількох більш., які заревізували 
7 шт. худоби, вечером зігнали худобу до Рипного. 

До Лоп’янки прийшло 20 больш., які пішли в ліс близько села. Там 
робили розшуки і натрапили на могилу вбитого чоловіка, і витягнули хрест. 
Вечером зійшли до села, а другого дня від’їхали до Рожнітова. 

До Суходолу приїхало 30 большевиків, які закватирували коло 
місцевого гарнізону, в якому було 10 большевиків. З села виходять на 2-3 дні 
і шукають. 

Цей рейдуючий відділ є найбільш активний між сс. Ілемя і Суходіл та 
Липівкою. Поки що вони успіху в своїх рейдах не мають. 

ВИГОДЩИНА. 
1.І до с. Кропивника приїхало з автомашинами 10 большевиків. Заїхали 

до Марти Дарусяк, в якої сконфіскували господарство. 
До с. Княжолуки о год. 8 ранком з Вигоди і Долини приїхало 

40 больш., обложили село заставами і так стояли до рана. Коли почався 
робити день, почали переводити великі труси в селі. В часі трусів знайшли 
4 хлопців в бункері. 3 забрали, а один розірвався гранатою. В селі зловили 
також 10 мужчин, які крилися на власну руку. Всіх арештованих відставили 
до Вигоди. Большевики кватирували в селі, через 3 дні від’їхали до Вигоди. 

Вечером в селі Княжолуки зігнали людей на мітинг. Закликали всіх 
присутніх, щоб йшли до виборів. Доповідач мітингу при кінці говорив про 
політику. 

4.І до с. Лолина приїхало кількох більш. з секретарем комсомолу і 
організували мітинг. На мітинг людей гонили силою, але і так ніхто не 
прийшов. Мітинг не відбувся. 

6.І. до с. Кальної з Болехова приїхало 30 больш. Зайшли до Дмитра 
Ільнишин і там закватирували. Зажадали від секретаря с/ради метрик, з яких 
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витягнули 1920 р. В селі арештували 3 мужчин і від’їхали до Болехова. 
Другого дня арештованих звільнили. 

7.І. до с. Новоселиці прибуло вночи ок. 50 больш. на облаву. Робили 
труси майже в кожній хаті. В одного господаря забрали 22 кг сухих овочів. 
Пополудні вернули до Вигоди. 

До с. Княжолуки о год. 8 рано прийшли з Вигоди 20 больш. з 
провокатором Дорком, який спровокував в селі 5 бункрів, де в одному було 
3000 крісової амуніції і 4 кріси. Також видав організаційну бульбу і збіжжя. 

До с. Кропивник о год. 6 рано приїхало із Вигоди 6 енкаведистів з 
провокатором П. Михайловим. На могилі зрізали хрест, поздирали 
противиборчі листівки, а в пополудні від’їхали до Вигоди. 

Того ж дня по всіх селах району були розкинені противиборчі 
лозунги – листівки. Ранком з Вигоди по кількох большевиків роз’їхалося по 
всіх селах стягати на нараду людей в район. Нарада в Вигоді мала 
пропагандивний характер в справі виборів. 

8.І до с. Пшеничники приїхало 50 больш. Над ранком одні обложили 
село заставами, а другі переводили в селі труси. Коли заходили в хати самі 
бійці, то ревізії не переводили, лише просили їсти. В часі ревізії нічого в селі 
не знайшли. Вечором від’їхали до Вигоди. 

До с. Долина прибуло 11 больш. на чолі з слідчим райНКВД 
Стариковим. В селі заарештували 4 людей і вивезли родину Федора 
Малинковича. Вивезеного майно сконфіскували. 

До с. Княжолуки приїхало з Долини 15 больш., які через цілий день 
перепроваджували ревізії по селі. В селі нічого не знайшли, тільки награбили 
в господарів харчів і вечором від’їхали до Долини. 

До с. Долина прибуло з р-ну кількох енкаведистів, які заарештували 
кількох демобілізованих Ч.А. Їх попитували про наш рух та діяльність 
станичного проводу в селі. На кінці дали їм вказівки, які мають вести 
розвідку проти нашого руху та доношувати на НКВД. Це роблено майже 
конспіративно. 

До с. Кропивника прийшло 150 больш., які перейшли через село і 
пішли до с. Розтічок. Вертаючи з Розтічок вечером задержалися в 
Кропивнику, розійшлися по хатах, щоб дещо заграбувати їсти. Опісля 
забралися до Вигоди. 

13.І з Новошина вночі прийшло кількох большевиків, які вкрали в 
одного господаря корову. Завели її до с. Велдіж і в корчах зарізали. 
Слідуючого дня господар пішов до Вигоди і зголосив про крадіж. Нач. НКВД 
відповів щоби тих ч-армійців відповідно покарати, бо вони про це вже 
знають. 

До Мізуня Старого прибуло кількох енкаведистів в справі організації 
виборчого мітингу. На мітинг ніхто не пішов. Вони пополудні вернули до 
Вигоди. Того самого дня ранком до Велдіжа прибуло 25 больш., які 
закватирували по сільських хатах. Ведуть підготовчу акцію до виборів. На 
мітингу енкаведист заявив, що коли населення в с. Вишкові не піде до 
голосування, то тих сов. влада буде виселювати на Сибір. 
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В с. Велдіжі більш., які там кватирують, переводять сильні ревізії. Під 
час того арештували одну дівчину, яку передали на НКВД до Вигоди. По 
3 днях її звільнили. 

15.І до с. Княжолуки приїхало 20 больш. і закватирували. Щодня 
роблять по селі ревізії і провірку документів. 

16.І до с. Кропивник приїхало 3 енкаведистів, позривали наші 
противиборчі листівки, що були розліплені по селі і відійшли назад до 
Вигоди. 

До с. Мізуня Старого приїхало кількох больш., які після списка 
закликали 12 людей на протокол. При тому кожного запитували, чи підуть 
голосувати і чи до села приходять бандерівці. Селяни відповіли: якщо всі 
підуть до голосування, той вони підуть, а про бандерівців нічого не знають. 

17.І. до с. Пшеничники приїхало кількох большевиків на чолі з 
прокурором і Стариковим. Закликали всіх демобілізованих на збори. На 
зборах Стариков говорив демобілізованим, щоб взяли до рук зброю для 
охорони села перед бандерівцями. Демобілізовані рішуче відмовилися від 
цього, кажучи, що на фронт воювати підуть ще раз, а вступати в “стрибки” 
під ніяким прислів’ям не будуть. На тім закінчилися збори і більш. від’їхали 
назад до Вигоди. 

В с. Велдіж більш., які там кватирують переводили ревізії, при чому 
арештували одну жінку і одну дівчину і обох забрали на НКВД до Вигоди. 

18.І в с. Максимівці більш. переводили вечером труси та перевіряли, чи 
усі люди місцеві. Заарештували Петра Тисяк з 1923 р., який крився. 

До с. Витвиці, вночі з Болехова приїхало 20 больш., які зайшли на 
присілок Вигодівка. Зайшли в одну хату, де застукали станичний провід 
с. Княжолуки: дд. Комаря – станичного, Байрака – проп. та одного боєвика 
Вака. Коли більш. побачили в хаті озброєних людей, почали сильно стріляти. 
Д. Комар зістав важко ранений в голову і плечі, д. Вак ранений в голову, а 
д. Байрак вбитий. Обох ранених і вбитого Байрака забрали більш. зі собою до 
Болехова. Того ж дня більш. забрали ще 4 хлопців з Княжолуки, на яких 
провокатор Дорко говорив, що вони розліплювали наші кличі. 

У Вигоді і відбулася виборча нарада, на якій виступав секретар партії 
Аверкін, де взивав всіх іти до голосування. Виступали також два офіцери 
Ч. А. і Настя Тисяк з с. Пацикова – комсомолка. На самому кінці мала слово 
кандидатка у верх. раду Настя Грудчак. 

В с. Кропивник більш. поздирали наші противиборчі кличі-листівки, 
які були розклеєні по цілому селі. Пізніше арештували Катерину Марусяк і 
Василя Лидяк, закидаючи їм розліплення листівок. Арештованих відставлено 
до Вигоди. 

20.І до Кальної з м. Болехова прийшло 6 больш., які скликали всіх 
демобілізованих з Ч.А. та вписали їх до “істребітельних баталіонів”. 
Говорили, що дадуть їм зброю, щоб боронили село перед бандерівцями. 
Демобілізовані не погодилися на це, і більш. створити “стрибків” не вдалося. 
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21.І в с. Кропивник приїхало 15 больш., які разом з місцевим 
гарнізоном переводили ревізії в селі. Під час ревізії арештували 
Мих. Тимочка і відійшли до Вигоди. 

В с. Максимівка, по великих трудах вдалося більш. скликати на мітинг 
9 жінок. Мітингом переводили енкаведисти Чуприна і Мельников. Спочатку 
представляли кандидатів Настю Гретчак і Івана Тур’яницю, а на кінець 
загрозили, що як хто не візьме участи в виборах, то того вивезуть на Сибір. 
Вечором арештували Олену Цапюк ж. Василя, яку відставили до Вигоди. 

В с. Мізуні Стр. больш. цілу ніч ходили по хатах та робили ревізії. При 
тому говорили, що шукають бандерівців. 

23.І до с. Новочина приїхав з Калуша якийсь більший старшина НКВД. 
По хатах провіряв людей та питав, чи знають вони дещо про голосування. 
Люди на це мало що відповідали. Від’їжджаючи, наказав большевикам на 
постою, що маси взагалі не підготовлені до виборів і голосування. 

В с. Кропивник большевики поздирали наші противиборчі кличі, яких 
большевики спеціально пильнували в хаті вивезеного господаря. Зловленого 
без пощади побили і відставили до Вигоди. 

24.І. в с. Лолин більш. вивезли Анну Тисяк ж. Миколи. Також 
сконфіскували усе майно. 

В Мізуні Ст. арештували Мик. Дарвай з жінкою, який крився. Обоє 
сидять в Вигоді. 

Большевики, які розміщені гарнізонами по селах, говорять, що будуть 
доки квартирувати, доки не виб’ють всіх бандерівців. 

26.І. до с. Кропивника заїхало 2 автомашини і 2 підводи 
40 большевиків, які переводили в селі труси. В часі ревізії нічого не найшли. 
Перед вечором від’їхали до Вигоди. 

В с. Кропивники більш. стійка зауважила наших 2 стрільців, які 
входили до села. Стрільці зайшли до одного господаря, в якого зараз 
появилися большевики. Перевели сильний трус, але стрільців не найшли, бо 
ці зауважили скоріше більш. і вернулися назад до лісу. 

2.ІІ спецвідділ числі 300 чол., який приїхав з Станіславова до Вигоди, 
робив облаву на ліси: Осій б. Мізуня, гору Лиску б. Новошина, на гору Негру 
б. Негрина. При перевірці натрапили на поодинокі стрільці та боєвики. Втрат 
з нашої сторони не було. 

4.ІІ натрапили більш. в П’ятниці б. с. Мізунь Ст. на сотню Орликів, яка 
там закватирувала. В результаті наскоку з нашої сторони був вбитий 
1 стрілець, а по стороні ворога було кількох вбитих і ранених. Своїх вбитих і 
ранених забрали більш. до Вигоди. 

11.ІІ в с. Вишкові замордували большевики станичного Крука, 
закидаючи йому співпрацю з нашим революційним рухом. Сл. п. д. Крук жив 
легально. 

В с. Лолин арештували 7 дівчат, закидаючи їм противиборчу акцію. 
В с. Негрин арештовано ок. 20 осіб, закидаючи їм противиборчу акцію. 
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12.ІІ. в с. Кальна арештовано ок. 50 осіб різного віку і полу. Всіх били в 
с/раді, закидаючи їм противиборчу акцію. Всіх кромі 4 осіб випустили на 
волю. 

17.ІІ до с. Велдіж приїхала спецгрупа більш. в числі 800 чол. Ця група, 
як донесла пізніше розвідка, приїхала до Станіславова. Була вона до 
розпорядимости обласного НКВД. Озброєні були в кулемети, автомати і 
десятизарядки. 

18.ІІ зголосився до большевиків кущ. Гайдар, зі своїм швагром кущ. 
Війом і вирушили з вище згаданим відділом большевиків в ліс. Дана група 
вирушила на гору Негру від рр. Свічі, а друга від сторони Ілемя. В лісах 
шукали за слідами, та провіряли старі місця постою. Вечором оба відділи 
закватирували на долині ріки Свічі. 

19.ІІ. оці групи вирушили в напрямі гори Шандра і провіряли всі 
потоки. Спецгрупа Вигодського НКВД, натрапила на постій кущового 
Гойдара. Гойдар думав, що на його місці квартирують ще його боєвики. 

23.ІІ. ця група натрапила на заставу сотні Орликів. Застава відкрила по 
большевиках вогонь, в наслідок чого ранила 2 больш. і відступила. Перед 
вечором натрапили большевики на 2 стрільців, які вертали з стежі. При тому 
сл. п. д. Степан гине під час перестрілки. Спецвідділ дальше кватирував по 
лісах, а харчі доставляє з с. Негрин. 

24.ІІ. больш. за слідом дальше ідуть за відділом, пускаючи наперед 
відповідні розшуки, які шукають слідів. Коло год. 10 натрапляють на постій в 
лісі де кватирували. Опісля випустили в колибі кущ. Гайдара, ком. рай. 
боївки ст. віс. Серна і ком. рай. боївки СБ д. Чорт, рай. реф. УЧХ Козачка, з 
нею 2 санітарки Галина і Марія та 4 стрільців. Стійковий повідомив, що 
йдуть большевики, тоді квартируючі почали відступати в гору. Куди 
спрямувались було неможливо, бо звідтам посипались на них густі стріли. 
Тоді рішились відступити долиною гори, а більш. за їх слідами гнатись. 
Більш. всіх зігнали на п’яти б. с. Ілемя між робітників. Тут д. Серна і Чорт 
почали завзято відстрілюватися, втікаючи між робітників, бо думали, що 
большевики не будуть стріляти. Одначе большевики почали сильно стріляти 
між робітників. Д. Чорта ранили в ногу і він добився з пістоля. Тоді ст. віс. 
Серна, рай. реф. Козачка, кущ. санітарка Галина і Марія, які вже дальше не 
могли втікати, а були сильно окружені болшевиками, розірвали себе 
гранатами. В цій перестрільці більш. не звертали уваги на робітників, які 
кричали, щоб вони не стріляли. Впало 3 робітників та кількох було раненими. 

Впали: Мельникович Яць с. Данили з с. Лоп’янка 1908 р. роб. 3 кл. 
Степан Садівник с. Семена – // – 1897 р. – // – 4 – // – 
Михайло Іваненко с. Миколи з с. – // – 1927 р. – // – 4 – // – 
Ранені: Дмитро Лешко с. Миколи – // – 1917 р. – // – 3 – // – 
Микола Боян с. Федора – // – 1913 р. – // – 3 – // – 
Ранених большевики забрали до Долини. 
Після цього дня цей відділ від’їхав з с. Велдіж в невідомий напрям. 
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25.ІІ. б. с. Вишків ок. 50 больш. наскочили на табор кущевого 
інформатора Орла, при чому впало 3 большевиків. Большевики  вночі 
від’їхали на лепетах на місце постою, а вже ранком були недалеко колиби. 

26.ІІ ранком о год 6 наскочила більш. спецгрупа в числі 80 чол. на 
постій надрайонової боївки, що підтялася далеко в лісах Білої Розтоки. 
Постій обскочили більш. зі усіх сторін, так, що відворот був неможливий. 
Ситуацію погіршило ще і те, що на постою був лише командир боївки сл. п. д 
Грабенко, стр. Байда і Токар, які впали, відбиваючись з колиби. 4 інших 
боєвиків були заняті прирізанню корови і їм вдалося втекти. Тіло сл. п. д. 
Грабена забрали большевики до р-ну Болехова, дд. Байду і Токара 
похоронено тимчасово на місці бою. 

9.ІІ. вечором ходили з постою в лісі по харчі до села сл. п. д. Беркут, 
інк. Кирило та 4 боєвиків – Кального. Через провокацію напали на них 
большевики місцевого гарнізону. Інк. Кирило ранений в ногу, попав живий в 
руки большевиків, якого другого дня перевезено до Болехова, де його 
лікують в шпитали. 

22.ІІІ переходячи через ліс Розтока, зайшов на гору Люта-Лешкір 
рай. пров. Вигодщини сл. п. д. Максим. Зайшов до колиби, щоб відпочити. В 
той час наскочили на нього большевики, при сильній перестрілці геройською 
смертю згинув д. Максим, а його боєвик Музика, відбиваючись від 
большевиків втік. Тіло сл. п. д. Максима забрали большевики до Вигоди. 

27.ІІІ відбувалася велика облава на ліси між Вигодо-Княжолукою і 
Кальною (Осій), в якій брали участь гарнізони з навколишніх сіл. Больш. 
лісом переходили розстрільною, де натрапили на перебуваючих в лісі сл. п. 
Тамару надр. пров. УЧХ та 3 боєвиків. Підчас втечі Тамара була ранена 
важко в живіт. Ранена встигла втекти ще в кущики, де дали їй першу поміч і 
перев’язку. Одначе другого дня сл. п. Тамара померла. Тіло її похоронено в 
Кальні. 

28.ІІІ о год. 2 пополудні наскочив большев. спецвідділ з Вигоди на 
постій надр. проп., що містилися в лісі на Кучері б. с. Кальна. Постій був 
спровокований кілька тижнів тому назад, і останньо ніхто в ньому не 
перебував. Вертаючи із зв’язкового пункту, зайшли на постій сл. п. Беркут 
реф. надр. проп., Косар, та боєвики Сокира та Мирон. О год. 1 пополудні 
більш. окружили постій заставами. Це зауважили на постої і почали 
відступати. Під час відступу впали від большевицької кулі сл. п. дд. Беркут і 
Сокира, Косар здався живим, якого більш. забрали зі собою до Вигоди. 
Д. Миронові вдалося втекти. Осередок спалено. Ворогові нічого не попало в 
руки. Тіла впавших друзів похоронено в спільній могилі в с. Кальна. 

1.IV. в с. Кропивник НКВД арештувало дівчину Олену Золотюк, 
підозріваючи її в підпільній роботі. Арештовану держали у Вигоді до 19.IV. 
В тюрмі її сильно побили так, що вона лежала 2 місяці хвора. 

В с. Новоселиця перевели большевики з Вигоди сильні труси. В часі тої 
акції стрільці УПА: Василь Сеньків, Мельник і Василь Хомин. 

3.IV. до с. Лолин прибуло з тюрми з Вигоди 19 арештованих, яких 
всипав станичний Лоза. Інші 3 чол., які були також арештовані, а з ними і 
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провокатор Лоза, зістали вивезені до тюрми до Станіславова. Лоза зіст. 
засуджений на 20 років тюрми. 

10.IV. в с. Мізунь Старий були сконцентровані всі гарнізонні війська і 
12.IV. від’їхали до Станіславова. При від’їзді говорили, що їдуть до Румунії, 
бо там появилося багато бандерівців. 

В с. Лолин при відході гарнізону зголосився з “повинною” Горобець, 
який всипав криївку, в якій крилося 4 людей, 3 них вилізли з криївки самі, а 
Дячечок вийти не хотів і його большевики в криївці застрілили. 

11.IV. до с. Кропивник прибув спецвідділ большевиків в числі 50 чол. і 
закватирував на краю села від лісу. Харчів зі собою не привезли, лише силою 
організували в селян. Ніхто не хотів дати, забирали силою. 

Цей сам відділ робив облаву на горі Люта. В часі облави більш. 
зловили стрільця зі сотні Опришків – Мих. Галів (Запорожця) в 
с. Кропивник. В часі допитів Запорожець всипав Мик. Лилик (Свист), 
стрілець з сотні Опришків, який зістав відпущений до дому на лікування. 
Мих. Лилик большевики зловили в його домі в стодолі. 

13.IV. частина большевиків, що квартирувала в с. Кропивник від 
год. 12 до год. 16.30. преводила сильний трус. Під час трусів большевики не 
знайшли нічого, арештували Івана Дубського та його сина Федя, яких всипав 
провокатор Запорожець, що вищезгадані давали йому харч, як він скривався. 
До Максимівни приїхало 45 большевиків та перевели сильні труси та 
розшуки по полі, поза селом і на край лісу. Успіхів не мали. 

14.IV. в с. Кропивник большевики арештували Анну Кропивник ж. 
Дмитра, заграбували корову та 3 відра бараболі. Арештованого другого дня з 
Вигоди відпущено додому. 

До Негрин прибуло 30 большевиків в с. Ілемя (р-н Рожнятів) та 
25 большевиків з р-ну Вигода та разом перевели в селі облаву. Перешукували 
в клунях, стрихах та робили перевірку документів, головне в жінок. Хто не 
мав жодного документа, того брали до с/ради. В часі облави не знайшли 
нічого. По полудні цей самий відділ пішов на облаву в ліс, з якої вернув 
другого дня, не знайшовши нічого. 

16.IV. до Лолина прибуло з Вигоди 10 больш., які з місцевими 
“стрибками” переводили через 3 дні облави по довколишніх селах та краях 
лісів. 

17.IV. гарнізонними з с. Ілемя переводили ніччю засідки поза 
с. Нягрин, о год. 8 рано увійшли в село та питали, за підпільними людьми, які 
працюють в організаційній роботі. 

18.IV. ніччю до с. Кропивник прибуло 70 большевиків, обложили село 
заставами, а рано перевели в селі облаву. О год. 12 зігнали людей до с/ради 
на перевірку документів. В ночі арештували Марію Мельник та Анну Лилик. 
Вечором вибралися до Вигоди, забираючи зі собою арештованих, яких 20.IV. 
відпущено додому. 

21.IV. до Пшеничник прибув голова райкомсомолу з Вигодова – Вихів, 
та скликав 3 хлопців і сказав, щоб вписувались в комсомол. На заклик 
Вихова з покликаних хлопців ніхто не з’явився. 
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До с. Кропивник прибуло 35 большевиків на чолі з “стрибком” 
Хрущем. Робили поза селом засідки, а пополудні ввійшли в село та 
перевіряли документи всіх людей. В кого не було документів, того брали на 
виправдання до с/ради. 

23.IV. в с. Кропивник ніччю та в день до полудня держали большевики 
застави поза село, в селі, на перехрестю доріг та коло церкви, де перевіряли 
всіх людей. Пополудні ходили по селі та просили їсти. Декуди при перевірці 
забирали кращі святочні харчі, навіть без дозволу господарів, а в ночі 
вибралися до Вигоди. 

27.IV. до с. Кальна прибуло 18 енкаведистів на чолі з Воргулем. 
Перевели в селі цілий ряд ревізій по підозрілих хатах та арештували Степана 
Хомин, Івана Хомин, Тересу Данилів, Лутчин Софію, Олену Гафяк та 
Катерину Данилів. Всіх арештованих забрали до Болехова. Другого дня 
випустили кромі Івана Хомин, якого відвезли до Станіславова. 

27.IV. в с. Кальна арештували большевики Олену Мещак та забрали до 
штабу гарнізону в Розтічки. На гарнізоні при застуванні фізичних допитів 
змусили дівчину зрадити організаційні таємниці. Ранком 29.IV. вибила вікно 
на першому поверсі в гарнізоні та через вікно вискочила на землю, щоб в той 
спосіб собі відібрати життя. Дівчина поламала собі ноги і руки та важко 
ранену відвезли большевики до Болехова. 

До с. Нягрин прибув представник райвно, скликав мітинг, на якому 
заохочував населення відремонтувати в селі клуб і школу. 

28.IV. до с. Кропивник прибуло 70 большевиків, обложили село 
заставами і переводили в селі сильні труси, шукали з дротами за бункерами, 
лазили по стрихах, але нічого не знайшли, лише арештували Анну Галів, яку 
за два дні випустили з Вигоди додому. 

До с. Новошин прибуло 20 больш., перевели мітинг в справі направи 
доріг, здачі молока, м’яса та податків. Присутніх було 30. 

29.IV. до с. Велдіж прибуло 11 большевиків, на чолі з районним 
комсомолу Виховим. В селі заповіли мітинг, на який ніхто не прибув. Тоді 
большевики почали зганяти людей силою. Зігнали 27 осіб. Мітинг провели в 
справі т. зв. поставок різних та закликали молодь, щоб вступала до 
комсомолу. 

1.V. до с. Новоселиця прибуло 10 большевиків, щоб просвітляти в селі 
кіно п.я. “Колгоспне господарство в Україні”. На кіно з населення не прибув 
ніхто, говорячи: “нам колгоспів не треба, ми й так добре знаємо, як виглядять 
колгоспи на Україні, де люди пухнуть з голоду”. 

4.V. по всіх селах Вигодського р-ну большевики перевели насильну 
збірку грошової позики. Позику накладали самі, “підписані листи” 
заставляли силою підписувати. На протязі 10 днів мали цю позику сплатити. 
Хто не хотів підписувати позики, тому грозили, що всіх таких вивезуть на 
Сибір, а майно сконфіскують. 

До с. Кальна прибуло з Розтічок 8 большевиків, та арештували Тересу 
Данилів, Софію Лутчин, Олену Романишин та Степана Хомин. Всіх 
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арештованих відвезли до Болехова. З понижче арештованих 6.V. 3 звільнено, 
а Тересу Данилів вивезено до тюрми в Станіславові. 

8.V. через с. Кальна переїжджало 65 большевиків, які вертали з 
Карпатських лісів з облави. По селі просили їсти, а хто не хотів доти, брали 
силою. 

До с. Кальна прибуло 30 большевиків з Болехова, де переводили в селі 
сильні труси, шукаючи по скринях, горшках, за образами, говорили, що 
шукають за кандьорами. В часі ревізії нічого не знайшли, лише пограбували 
деякі господарські речі (ножі, ложки, бритви, мило до прання). 

11.V. до с. Кропивник прибуло 8 енкаведистів і 8 рядових, ходили по 
селі та силою стягали позику. Хто не хотів здати, тому грозили Сибіром, та 
побивали, напр., Миколу Дячок с. Івана, Юрко Дячок зістали побиті за те, що 
не хотіли підписати позики на 200 крб., рівно ж натискали населення на 
здачу молока. При тому грозили, оскільки хто не здасть наложеної кількості 
молока, до м. серпня 1946 тому будуть ліквідувати господарства, а людей 
забирати на примусові роботи. 

12.V. до с. Пшеничники приїхало 7 большевиків та арештували Марію 
Лучку д. Михайла, яку забрали в р-н. 

Від 12-15.V по всіх селах Вигодського р-ну большевики силою стягали 
рівні залеглі податки. 

12.V. о год. 13 в ночі до с. Пшеничник прибуло 17 большевиків, які 
переводили в підозрілих хатах ревізії. Нічого не знайшли і вечором відійшли 
до Вигоди. 

15.V. до с. Кропивник прибуло 70 большевиків “червонопагонників”, 
зробили від лісу заставу, а решта переводили в селі, через цілий день ревізії. 
Нічого не знайшли і відійшли до Болехова, а другі до Вигоди. 

До с. Кропивник прибуло 6 енкаведистів, перевірили всі списки 
державних здач, а людям наказали, щоб здавали молоко 3 рази на день, бо в 
противному разі заберуть корови. 

17.V. около 30 большевиків зі спецвідділу переводили облави на краях 
лісу Осій, між Княжолукою та Мізуню та зловили Ф. Паньків, а з 
с. Кропивник, б. стрільця в сотні Опришків, який був відпущений додому на 
лікування. При допитах на НКВД признався, що був у відділі УПА, а зараз 
сидить засуджений в тюрмі в Станіславові. 

20.V. до с. Максимівка прибуло 60 большевиків “червонопагонців”. В 
селі арештували 11 осіб в зв’язку з повішенням одного большевицького 
агента. 

22.V. до с. Пшеничники прибуло з Вигоди 12 большевиків, які 
арештували Василя Гладук (голова с/ради), Олену Федорич, Марію Федорич 
та Явдоху Федорич. 

28.V. всіх арештованих відпущено. 
До с. Лолин прибуло 7 большевиків і 2 “стрибків” та сконфіскували 

2 корови за нездачу молока. 
23.V. до с. Лолин прибуло 12 большевиків та 4 енкаведисти. Роззброїли 

місцевих “стрибків” та нагнали додому до роботи. 
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До с. Кальна прибуло 7 большевиків з Розтічки та арештували Софію 
Кос, Миколу Друшур, Михайла Дяк, Лева Бартків, Василя Штурмана, Настю 
Яцків, Гриця Павлів та Степана Яблонського, яких 25.V всіх відпущено. 

24.V. зістав відпущений з Вигоди Микола Тисяк, станичний 
пропагандист в с. Долина. 

25.V. до с. Кальна прибуло 37 большевиків. Забрали з собою харчі і 
відра та пішли в гори на облави. З облав вернули 29.V не зловивши нікого і 
відійшли до Вигоди. 

На присілок Тарасівка прибуло з с. Велдіж 7 большевиків і перевівши 
там ревізію і вернули назад до Велдіжа. 

До с. Лолин прибуло 9 большевиків та сконфіскували 2 корови за 
нездачу державі молока. 

26.V. в с. Пшеничники зайшло до господаря Миколи Хомин 
3 большевиків з автоматами до хати. Один стояв в дверях і заборонив 
присутнім виходити з хати, а других 2 пішли до комори та зграбували 
вбрання, обув та 3.000 крб. Грабунок відбувся в год. 10 вечора. 

27.V. до с. Кропивник прибуло 20 большев. та сконфіскували 3 корови 
за нездачу молока в господарів Дмитра Дидя, Параски Паньків і Фицак 
Миколи. На другий день люди зібрали в селі молоко і вирівнювали залеглість 
по вищезгаданим господарям, тому большевики звернули корови назад. 

До с. Пшеничник о год. 11 в ночі приїхало 15 большевиків, та до рана 
сиділи за селом на заставі. Ранком прийшли в село та переводили в одиноких 
господарях ревізії. Нічого не знайшли, а пополудні відійшли на прис. 
Тарасівка, де тут переночували, від’їхали на облаву в напрямі гори Негри. 

28.V. до с. Лолин приїхав автом з с. Ілемя енкаведист Калинов та 
10 большевиків та арештували Івана Воробий та забрали до Вигоди. 

31.V. ніччю прийшло до с. Мізунь Старий 20 большевиків і 
сконфіскували за нездачу молока 2 корови в Василя Думського і Якова 
Мельник. Коли вищезгадані господарі зобов’язались здати за 24 год. залеглу 
кількість молока, большевики корови їм вернули. Тієї ночі заарештували 
Миколу Тюшку та забрали до Вигоди. О год. 4 в ночі почали зганяти людей 
до с/ради. Зігнавши 15 осіб та загрозили, що хто не буде виконувати 
державних поставок, тих всіх заберуть до примусових робіт, а господарства 
сконфіскують. 

До с. Мізунь Старий прибув з Вигоди голова РВК Топчій і нач. НКВД 
та почали силою зганяти людей на мітинг. Зігнавши 29 осіб, яким на мітингу 
говорили, щоб не зривали державних поставок, бо за саботаж вони мають 
концтабір та Сибір. 

До с. Кропивник прибуло 20 большевиків на чолі з “стрибком” 
Хрущом та закватирували коло с/ради. Вдень в деяких господарів 
переводили ревізії, а вечором переводили засідки поза селом від лісу. 

4.VI. в цілому Вигодському р-ні за кватирували нові гарнізони в числі 
25-50 большевиків в кожному селі. 
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5.VI. гарнізони з сс. Новошин і Пшеничники переводили облави в лісі 
на горі Лиса. Переходили по лісі розстрільною та переважно по гущавах. З 
сіл виходили о год. 5 рано, а вернувши в год. 15. 

Кожний гарнізон ніччю і днем тримає поза село застави. По селі ходять 
стежі, які підслуховують попід вікна і слухають, що в хаті говориться. 
Роблять засідки по подвір’ях, збіжжях, близько робітників, які працюють на 
полі і в той спосіб підслухують розмови населення. Гарнізонним військам 
строго заборонено говорити з місцевим населенням за приватні справи. 

7.VI. гарнізони з сс. Пшеничник і Новошин в числі 27 чол. вибрались 
на облаву на гору Лису. Проходили тільки лісовими дорогами та стежками. В 
часі облави вбили стрільця з сотні Муравлів Івана Мулика (Журавель) з 
с. Пшеничник. Тіло вбитого затягнули на край лісу, під’їхали фірою та 
забрали тіло вбитого до Новошина, щоб показати населенню, що вбили 
бандьору. 

В Новошині говорили, що так виб’ють всіх бандерівців, а в першій мірі 
з с. Новошин, що осталось 13 бандерівців. Тіло вбитого похоронено на 
цвинтарі в Пшеничнику. 

6.VI. в с. Нягрин застава місцевого гарнізону важко ранила господаря 
Мик. Білана, який ішов в ліс вартувати бараболі від диків. 

9.VI. в с. Пшеничники большевики зловили Мих. Микулин с. Івана, 
який крився на власну руку. 

До с. Кропивник зійшли з лісів гори Люта 50 большевиків. В селі 
переночували, а другого дня перед сходом сонця знову пішли в цей ліс на 
облаву. 

10.VI. до с. Кропивник прийшло 6 большевиків, щоб зорганізувати 
клуб. В селі ніхто не хотів прийняти функції голови клубу, тому большевики 
з нічим вернули до Вигоди. 

11.VI. до с. Максимівка прийшло 25 большевиків на чолі з 
енкаведистом Чуприником та Івановим. Поза селом на полях робили облаву, 
а пополудні зайшли в село та говорили, що шукали за бандітом Моряком, 
який має боївку з 15 людей та добре вішає совєтських людей. 

12.VI. до с. Кропивник заїхав гарнізон в числі 22 большевики, 
закватирував на середині села коло с/ради. Пополудні ходили по селі та 
питали, хто як називається. 

В с. Кропивник знищено місцеву молочарню, побито бочки та забрано 
молочарські книжки. 

До с. Пшеничники приїхав голова комсомолу Вихов та 10 большевиків. 
Наказав зігнати людей, ніби на роботу до направи доріг, коли люди зійшлися 
(27 осіб), тоді большевики зігнали людей до с/ради та почали робити мітинг в 
справі здачі молока, м’яса, сіна та про виконання т. зв. “четвертої 
п’ятирічки”. Наприкінці почали вибирати голову клубу, коли ніхто не хотів 
бути головою, тоді Вихов кинув мягко до стола і сказав: “Хай нас всіх шлях 
трафить, ми всі бандерівці”. По цих словах люди почали виходити в залі і 
голови клубу таки не вибрано, Вихов з нічим вернувся до Вигоди. 
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13.VI. поза с. Кропивник большевики ходили по збіжжях та шукали за 
бандерівцям. Вечором того дня зганяли людей на мітинг. Зігнали 17 людей, 
яким на мітингу говорили, щоб люди здавали державі належні контингенти, 
бо в противному разі будуть конфісковувати майно. Того ж дня в одного 
господаря сконфіскували укорову за нездачу молока. 

15.VI. до с. Лолин прибуло 18 большевиків, ходили по селі та в одного 
господаря робили труси, переважно по скринях і шафах. На запитання 
господаря – чого там шукає, – відповідали, що за бандьорами. В часі ревізії 
не знайшли нічого. 

В с. Кропивник большевики арештували Івана Дик, Саву Федя, 
Катерину Мандій, Марію Курилів, Левка Мельник і Параску Мілінович. Всіх 
арештованих 31.VI. звільнено. 

17.VI. голова м. Вигоди Микола Федорович заарештував в с. Новошин 
дівчину Анну Даців, яка сказала його дочці: “Ти паршива комсомолко”. 
Арештована сидить в Вигоді. 

В с. Мізунь Старий большевики арештували 16-літнього хлопчину, 
тому, що хлопець їдучи ровером на запит большевиків не хотів стати. 19.VI. з 
тюрми випущений. 

19.VI. в с. Кропивник НКВД арештувало Марію Больович, Марію 
Мельник, Настю Ковальчук та Явдоху Горфиняк. 27.VI всіх звільнили. 

30.VI. у с. знищено молочарню, здепольовано приміщення, а книжки 
забрано. 

До с. Лолин приїхало 8 підвод з большевиками та заквартирували по 
господарях. Большевики говорили, що вони робітники, що прибули ладувати 
дерево та машини. Одначе на роботу не ходять, лише приночі, поза селом 
держать засідки, днем ходять на облави на довколишні ліси. 

22.VI. до с. Пшеничники приїхало автом 8 большевиків, щоб 
висвітлити кіно в селі. Вечором скликали по цьому селі большевики людей, 
щоб йшли в кіно. В кіні був лише гарнізон, що кватирує в селі. 

До с. Велдіжа приїхало 13 родин виселенців з Холмщини (63 особи). 
Поза селом Старий Мізунь большевики робили засідки, які держали до год. 3 
рано. Потім прийшли в село, ходили по хатах та просили їсти. Люди 
відмовлялися говорячи: у кого працюєте, хай той дає вам їсти. О год. 9 
від’їхали до Вигоди. 

Того дня приїхало до села 13 родин виселенці з Холмщини (56 осіб). 
До с. Кропивник приїхало 5 родин виселенців з Холмщини (35 осіб). 
25.VI. в с. Старий Мізунь большевики роблять засідки коло млина що 

ночі під лісом Осій. Кажіть, що бандьори можуть напасти на млин, або в 
райцентр Вигода. 

В ліс Осій часто виходять большевики перебрані за повстанців з 
Тризубами на шапках. Питають жінок та дітей, чи не могли б їх пов’язати з 
українськими повстанцями, кажуть, що вони є стрільцями УПА і т. д. Одначе 
на такий провокативний підступ не вдалося їм нікого намовити. Населення 
добре поінформоване на підступ большевиків. 
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25.VI. в с. Кропивник почали алярмово закопувати телефонічні стовпи 
та направляти дорогу Вигода-Кропивник. 

27.VI місцеві большевики в с. Негрин, які там закватирували, 
заарештували 4 людей, що везли харчі на полонини в гори до овечих кошар. 
Всіх арештованих забрали до Вигоди. 28.VI. – 3 випустили, а 1 сидить 
дальше. 

В с. Новошин арештували большевики Катерину Федорович, яка 
скривалась перед вивозом на Сибір. Її син є при УПА. На другий день 
арештована втекла з пивниці коло гарнізону в с. Новошин. 

30.VI. кругом присілка Тарасівка большевики робили засідки. 
На горбах в с. Мізунь Старий, Кропивник, Кальна поставлено хрести з 

нагоди 5-ти роковин Державности. В той день під всіма могилами Героїв  
большевики держали застави. 

Болехівщина. 
10.I.46 р. по всіх селах цілого р-ну закватирували гарнізони. Постої 

гарнізонів розмістились в центрі селі. Переважно в приватних хатах. 
Завданням гарнізонів вже від перших днів було обложити постої окопами та 
скорострілами тримати застави як день, так і ніч. Від перших днів всі 
гарнізони почали вести по селах шалену акцію виборів та нав’язувати 
агентурну сітку, щоб невдовзі розпочати сильні акції проти нового руху. 

12.I в с. Возієві закликали десятників, з якими переводили мітинг в 
справі організації “стрибків”, збору харчів по селі гарнізону та вели виборчу 
пропаганду. 

В с. Чолганах большевики скликали всіх десятників та виборчу комісію 
до с/ради. На мітингу говорив один енкаведист про вибори та подав 
інструкцію, як переводити передвиборчу агітацію по кутках села. 

В м. Болехові відбулось арештування слідуючих осіб: Яків Дуплета і 
його дочка Марія, Ольга Острипа, Юлія Чучурин д. Мих. Лілія Филик ж. 
Мих. і Марія Лесів д. Мих. Арештування відбулося з причини Софії 
Сидоренько, її брата Константина та Олени Дуплети д. Осипа, які були 
арештовані 8/9.I.46 р., вечором коли розліплювали в місті наші противиборчі 
кличі. 

В м. Болехові зістав відпущений з тюрми Константин Сидоренко, 
якому припоручили слідити за нашою міською терористичною боївкою, на 
чолі з ком. Бозом. 

13.I. в м. Болехові на вулиці Должанській робили большевики засідки, 
думаючи, що будуть заходити в місто повстанці, але в той час до міста ніхто 
не заходив. 

В с. Гозієві по Богослуженні большевики всіх людей забрали до с/ради 
на мітинг. По дорозі люди втікали додому, лише 30 осіб було на мітингу 
присутніх. Мітинг мав характер пропагандивно-виборчий. 

В с. Гошеві большевики скликали мітинг. На мітингу було присутніх 
ок. 16 людей, на якому говорив москаль Вібітков в справі виборів. 
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В с. Тисові большевики намагалися зорганізувати по кутках 
пропагандистів для ведення передвиборчої пропаганди. Таких 
пропагандистів їм не вдалося зорганізувати. 

14.IV. в с. Гозієві прийшли большевики з 2 десятниками забирати 
корову. Господар не хотів добровільно віддати корови, тоді большевики крім 
того, що забрали корову, ще побили господаря. 

В с. Підбережжі большевики розклеювали виборчі лозунги. Ніччю ці 
лозунги позникали, за що другого дня большевики арештували 4 господарів, 
яких по 1-деннім допиті випустили додому. 

В с. Витвиці большевики арештували одного старшого чоловіка і дві 
дівчини. Того самого дня по Богослуженні силою забрали 16 людей на 
мітинг. На мітингу сказали, що вони не прийшли в село для мітингу, а 
прийшли, щоб виловити бандерівців. Дальше говорили пропаганду про 
вибори. 

В с. Розтічках на празник Н.Р. сказали большевики священикові, щоб 
скорше відправив Богослуження та повідомив людей в церкві, щоб ішли на 
мітинг. Люди з церкви всі повтікали додому, а на мітинг не йшов ніхто. 

16.I. в с. Тисові большевики розліплювали виборчі лозунги та афіші  
депутатів у верх. раду СССР Тур’яницю і Гретчак. Ніччю хтось поздирав 
афіші і листівки, у зв’язку з тим арештовано 9 осіб, та поякімось часі 
випущено їх. 

В с. Чолгани, ходили більш. по селі і розліплювали виборчі лозунги. 
Вечором всі лозунги зникли, а на їх місця появилися наші противиборчі  
лозунги. Другого дня арештовано тих господарів, що на їх хатах були 
розліплені наші лозунги-листівки.  

В Болехові відбулася в райвиконкомі нарада, в якій брало участь, всі 
голови с/рад та директори шкіл. Кожний представник села, мусів виступати 
зі звітом, як проводив орг-адміністративну роботу за 1945 р. Зі сторони 
більш. виступали промовці, які найбільше говорили в справі виборів. 
Говорили, що в кожному селі треба створити виборчий актив з самих 
бідняків та батраків. Здемобілізованим з Ч.А. наказали організувати 
“стрибків”, які будуть зі зброєю ходити по селі на те, щоб виловити 
бандерівців, а голови с/рад та інший сільський актив має їм допомагати. 

16.I. в с. Пралківці большевики зігнали силою на мітинг кілька жінок і 
питали їх чому люди не хочуть іти на мітинг. Тоді жінко виступили і почали 
сильно кричати: “Чого мучите людей, як хочете стріляти – стріляйте, а ми й 
так добровільно до виборів не підемо”. На мітингу обговорювано тільки всі 
справи про вибори. 

В м. Болехові на тартаку відбувся мітинг з робітниками, на якому 
большевик вів передвиборну пропаганду та закликав робітників йти до 
голосування, а тих, які будуть противні виборам, будуть вести противиборчу 
пропаганду, щоб доносити на НКВД. 

В с. Човгани большевики арештували дяка і забрали до гарнізону. По 
4 год. побитого дяка випустили. 
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В с. Герині большевики наказали всім десятникам, щоб пильнувати 
виборчих кличів і своїх участків, щоб не появилися бандерівські 
противиборчі кличі.  

17.I. в с. Човгани з напрямку Підбережжя надійшло кількох 
большевиків, обскочили хати, перевели ревізії. При тому арештували 
3 господарів і за 2 год. від’їхали до Болехова. 

18.I. в с. Човгани кількох большевиків перевели ревізії. В часі ревізії 
зловили дезертира ЧА, якого арештували і другого дня відставили до 
Болехова. 

В Гозієві большевики ходили по хатах і наклеювали виборчі лозунги. 
Ніччю їх хтось поздирав, а на їх місце понаклеював лозунги “Смерть 
Сталіну”. Слідуючого дня большевики арештували тих господарів, що на їх 
хатах були розвішені лозунги. Вечером їх звільнено. 

19.I. з Болехова з тюрми відпущено Яця Дуплету, якому припоручено 
слідити за підпільними людьми. 

В Човганах на прис. Дуброву з напрямку Гозієва наскочило 30 больш. 
Там перевели ревізії і при тому арештували 4 особи. Арештованих забрали до 
Болехова. Того ж дня вечером в с. Човгани большевики намагалися 
перевести мітинг, але з населення ніхто не йшов. 

В Гозієві большевики перевели ревізії в поодиноких господарствах. В 
часі ревізії арештували одного чоловіка і забрали його до гарнізону. Другого 
дня його допитували і вечором звільнили. 

В м. Болехові відпустили з тюрми Марію Липу. Того ж дня арештували 
Василя Волюка (стр. Баня). 

21.I. в с. Гозієві вечором пішли большевики в луг на засідку. Там були 
через цілу ніч. Вертаючи до села, по дорозі арештували одного чоловіка, 
якого відразу відставили на НКВД до Болехова. 

22.І. в Болехові большевики арештували Мих. Чулупин з Довжки, 
якого відставлено на НКВД. 

В Човганах запримітив большевик нашого повстанця. За хвилину 
20 большевиків окружили цю хату, але повстанця не найшли. В часі ревізії 
арештували господаря з 2 дочками. 

23.І. група большевиків наскочила на надрайоновану шпитальну в 
Долині 27 хворих та обслуга. В часі наскоку згинули від большевицьких 
куль: сл. п. др. Кум (лікар-єврей), поруч. Клименко, надр. аптекарка Христя, 
санітарка та санітар. В шпитальні на бункері постріляли большевики 
9 хворих. 3 з охорони шпитальки: Чорноморця, Дзвінку та Дуба зловили 
живими, які тепер сидять в тюрмі в Болехові. 3 легких хворих та 4 з охорони 
вдалося втекти. В заскоку на шпитальну брали участь спецгрупа болехівської 
НКВД в числі 50 осіб. Тіла вбитих похоронили большевики на горбі між 
Грязою і Лужками, пізніше звезли їх до Лужок та похоронено в спільній 
могилі на цвинтарі. 

До с. Гошів з напрямку Герині прийшло рано 20 большевиків і пішли 
на присілок Загайківку. Один большевик пішов до Юхмана і застав там 
2 наших хлопців. Большевик спитав одного з них за документом. В той час 
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оба кинулись в двері і почали втікати. Большевик почав за ним стріляти, 
одначе хлопці втекли. Вечором большевики відійшли. 

В Герині 50 большевиків перепроваджували ревізії, шукаючи за 
Мик. Креховецьким. Його жінці загрозили, що коли він не зголоситься, то її 
вивезуть на Сибір. 

24.І в с. Тисові большевики обскочили хату Федя Костів, де були 
слідуючі особи Іван Дуб с. Миколи (станичний харчовий), Сталевий 
(інформатор СБ), Василь Гончар і Степан Коваль, які скривалися. 
Большевики почали стріляти. З хати відстрілювався Сталевий. Рідня і решту 
друзів почали скриватися по закутках. Господар інвалід ЧА почав кричати, 
щоб большевики випустили рідню з хати. Вони погодилися і стали на порозі 
провіряти. Цієї нагоди хотіли скористатися Сталевий і інші, які там були. 
Большевики побачили Івана Дуба, думаючи, що це Сталевий, і застрілили 
його на місці. Сталевого і інших зловили живими. Разом з ними арештували 
господаря. Їх виставлено до гарнізону. Майно господаря сконфісковано. 
Другого дня всіх забрали до Болехова. По 6 днях всіх звільнено крім 
господаря і Сталевого. 

25.І до с. Гошева приїхало 3 енкаведистів, сказали скликати десятників 
і разом з нами від’їхали до Болехова. Там давали їм зброю і змушували їх 
бути “стрибками”. Десятники зброї не прийняли, вечором їх відпущено 
додому. 

З с. Герині большевики забрали 12 чол. до Болехова. Там змушували їх 
стати “стрибками”. 9 погодилося і большевики дали їм зброю, а 
3 заарештовано, за те, що не хотіли брати зброї. Ці “стрибки” повнять службу 
в свойому селі. 

27.І. в м. Болехові в ночі з Гарбарні хтось закрав 20 шт. кіхтів. 
Большевики арештували всіх сторожів, другого дня по переслуханні їх 
звільнили. 

В с. Поляниці большевики переводили сильні труси по селі. В читальні 
знайшли бібліотеку, портрети і набої. Того дня перевіряли робітників і 
питали чи знають хто є в селі їх станичним і харчовим. Також списали майно 
в Івана Барабаш. 

В Гозієві большевики наскочили на одну хату, де був станичний. Його 
арештували і другого дня забрали зі собою до Болехова. 

28.І. до м. Болехова заїхала частина “ковпаківців” в числі 1500-2000 
чол. і закватирувала в Гарбарні, Колонії і Волоському Селі. Цього дня  
частина з них від’їхала до Вигоди. 

В с. Поляниця большевики переводили ревізії в Петра Ганчарика, де 
знайшли його сина Орлика та цукор, мармеладу, сало і мануфактуру. При 
тому списали його майно. 

В с. Човгани 10 большевиків о год. 10 вечором заарештували 
10 мужчин старших віком, яких відставили до Болехова. 

29.І. до м. Болехова приїхало 100 “ковпаківців”, які закватирували в 
Гарбарні і на Колонії. Озброєні в легку автоматичну зброю, снайпери, 
кулемети. Зі собою мають також пси. 
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В с. Тисові болшевики зловили 2 (8-літніх хлопців), які везли хліб до 
лісу. При перевірці большевики сильно їх били, одначе, їм вдалося втекти, 
залишаючи коні і всі речі. 

В Гошеві через міст переходив харчовий Соловій. В той час 
переїжджала фіра з большевиками. Коли Соловій їх побачив, почав утікати, 
большевики позіскакували із фіри, зловили його та забрали до Болехова. 
Того самого дня на Загайківці вечором прийшла спецбоївка. В селі 
переводили сильні ревізії і в одного господаря знайшли бункер, відтак 
відійшли в напрямі лісу. Рано увійшло 4 большевиків в село і зловили 
4 хлопців, які не мали документів. Їх забрали до Болехова і силою втягнули в 
“стрибки”, дали їм зброю і відпустили додому. 

В Гозієві большевики з місцевого гарнізону переводили сильні ревізії. 
При чому зловили 12 людей середнього віку і відставили їх до Болехова. З 
них 3 випустили, а дали зброю і зорганізували з них “стрибків”, які мають 
бути в селі разом з большевиками. 

30.І. в Гошеві перевели большевики ревізію, при чому арештували 
5 мужчин. В Болехові випустили з тюрми Маріяна Ушак. 

Того дня відбувся великий похорон 2 старшин: капітана і лейтенанта. 
На кладовищі виступав з промовою, говорячи, що пімстять смерть тих, що 
побили. 

В с. Поляниця большевики арештували 7 людей, яких силою хотіли 
втягнути в “стрибки”. Люди на це не погодилися і їх дальше держать в тюрмі. 

1.ІІ. в с. Тисові вечором большевики і десятник Ф. Кравчук ходили по 
селі і зганяли людей на мітинг до с/ради. Присутніх було 5 мужчин. Мітинг 
не відбувся. Мужчин силою втягали в “стрибки”. Вони зброї не прийняли, 
тільки підписались, що до “стрибків” вступають. Їм говорили, щоб кожний 
ішов до голосування і викривали, де ховаються бандерівці. 

В с. Поляниця большевики розліплювали “звернення” до бандерівців, 
щоб голосилися, бо їм кара дарована. Вечером ці “звернення” були 
поздирані, а на їх місце наклеєні наші противиборчі лозунги. Того ж дня 
вечором 2 стрільців зі сотні Хортів йшли в село по харчі, де натрапили на 
большевиків. Стрільці перші відкрили по них вогонь, вбиваючи капітана, 
лейтенанта і ранили одного рядового, а самі вийшли без втрат. В цьому місці 
де була перестрілка большевики спалили одне господарство і арештували 
поблизьких селян, яких другого дня звільнили. 

В Гошеві ніччю большевики переводили ревізії по селі, при чому 
арештували 4 мужчин, яких другого дня забрали до Болехова. Там під 
натиском вступили до “стрибків”, дістали зброю і відійшли додому. 

2.ІІ. в м. Болехові розліплено наші противиборчі листівки. З тої 
причини большевики зорганізували спецбоївку, яка мала щоденно ходити по 
місті і здирати наші противиборчі листівки, а наклеювати большевицькі 
проти нашого руху. 

В с. Тисові большевики наклеювали виборчі лозунги і портрети 
кандидатів та казали населенню, що це має висіти до дня виборів, бо інакше 
населення буде за них відповідати. Мимо цього лозунги і портрети 
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позникали. Рівно ж большевики розносили виборчі номери, яких люди не 
хотіли прийняти. 

В с. Гозієві большевики переводили ревізії майже по всіх хатах. При 
тому арештували 4 дівчини. Протокували цілий день, а вечором відпустили 
додому. 

3.ІІ. в с. Поляниці відбувся мітинг, на якому було присутніх 16 осіб. 
Большевики говорили, що коли люди не підуть до голосування, то вони вже 
приготовані. На це почули голоси: “не підемо голосувати, бо ви нас гнобите, 
розстрілюєте, вивозите на Сибір і арештуєте”. Большевики казали 
заспокоїтися і на тому мітинг закінчився. 

4.ІІ. в м. Болехові на вулиці Саліпарма ходила учениця О. Довбуш з 
Ярославом Сабаном з заявами в справі виборів. Частина людей підписала. 
При тому говорив Сабан, щоб люди підписували заяви, щоб і тепер не впало 
підозріння з большевицької сторони. 

В с. Тисова з напрямку Демня прийшло 2 большевиків і 1 совітка до 
хати одної селянки. Совітка сказала, що принесла номер до голосування, щоб 
в неділю господиня прийшла голосувати за кращих синів народу і причепила 
на стіну портрет депутата у верх. раду. Господиня здерла портрет, кинула на 
підлогу в сторону большевиків і з криком почала їх виганяти з хати. 
Большевики хату опустили не наказавши нічого. 

Того самого дня Федь Халецький (псев. Хмель) їхав зі сестрою до лісу 
по дрова. Побачивши переходячих большевиків, почав утікати. Большевики 
почали за ним стріляти і вбили його. Сестру його арештовано, яку по 
переслуханні звільнено. 

В с. Полянець випустили арештованих, які були арештовані 10.І. і не 
хотіли бути “стрибками”. 

В с. Підбережжі большевики переводили облаву на село і арештували 
10 мужчин старшого віку. Привели до с/ради та примушували бути 
“стрибками”. Вони відмовились і їх звільнено. 

В с. Витвиця большевики переводили ревізії і знайшли бункер, де 
скривався дезертир ЧА. Большевики казали йому виходити і він не хотів. 
Тоді кинули до бункеру гранату й його важко ранили. Раненого витягнули та 
забрали до шпиталя. 

5.ІІ. в с. Човганах большевики переводили ревізії в кожному місці села. 
В одного господаря в стайні знайшли бункер, де скривався 1 чоловік, який 
вернув з Німеччини. Його арештували. Того дня арештували ще 4 особи, між 
ними 2 жінки, яких забрали до с/ради. Одну жінку випустили, а решту 
забрали до Болехова. 

6.ІІ. в м. Болехові большевики визначили 2 дівчини, які мали скликати 
людей на мітинг, дівчата вели противиборчу пропаганду. 
 
Оригінал. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 82. – Арк. 17-37.  
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№ 346 
Витяг із довідки особливої інспекції відділу кадрів МДБ УРСР ЦК 
КП(б)У про найбільш характерні випадки порушення радянської 

законності співробітниками управлінь МДБ західних областей УРСР 
 

1 липня 1946 р. 
 

Совершенно секретно 
 

для ЦК КП(б)У 
т. БОГОМОЛОВУ 

 
СПРАВКА 

о наиболее характерных случаях нарушения советской законности 
сотрудниками УМГБ западных областей УССР 

 
1. Дело начальника Яблоновского РО МГБ Станиславской области капитана 

Диденко и других. 
 
В октябре-ноябре 1945 года Яблоновским райотделом МГБ 

Станиславской области было разновременно задержано 89 человек молодежи 
1928-1931 гг. рождения, жителей сел Стопчатов, Ковалевка, Уторопы и 
Мишино Яблоновского района. 

В течение 10-15 дней со дня задержания 5 человек сбежали, 28 человек 
в результате проведенной фильтрации было освобождено, а остальные 
56 человек были соответствующим образом оформлены и арестованы как 
участники молодежной украинской националистической организации, так 
называемой “Запасной молодежной сотни УПА”. 

Предварительное следствие по этому делу было проведено в 
Яблоновском райотделе МГБ, а впоследствии дело было передано УМГБ 
Станиславской области и арестованные были переведены во внутреннюю 
тюрьму УМГБ. 

В процессе следствия в январе 1946 года (по истечении почти трех 
месяцев со дня задержания) 22 человека по постановлению следственного 
отдела УМГБ были освобождены из-под ареста как привлеченные в 
результате оговора их арестованными по этому же делу; на 3-х человек, 
отказавшихся от своих показаний о их принадлежности к указанной 
организации, материалы были выделены, и они были осуждены на разные 
сроки: двое – действительно за участие в бандах, и третий – за незаконное 
хранение оружия. 

На остальных 31 арестованных были выделены 4 следственных дела по 
принципу якобы существовавших подразделений этой сотни. Дела были 
следствием закончены и 27 января 1946 года направлены по подсудности. 

На 16 марта 1946 года дела были назначены к рассмотрению Военным 
Трибуналом войск МВД, но были отложены до вызова в судебное заседание 
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свидетелей и защиты, учитывая, что в качестве обвиняемых привлекалось 
большое количество несовершеннолетних, а дела по обвинению 
Колошенюк[а] и Заячук[а] трибуналом были возвращены на доследование в 
связи с тем, что обвиняемые и свидетели отказались от своих показаний, 
заявив о применении к ним незаконных методов допроса на предварительном 
следствии. 

Видя, что дела эти несостоятельные, УМГБ их из Военного Трибунала 
затребовало, по мотивам возникновения, якобы новых обстоятельств и 
подвергло все имевшиеся материалы обвинения более тщательной проверке 
путем командирования на место – в Яблоновский район – оперативной 
группы во главе с исполняющим обязанности начальника 2 отдела УМГБ. 

Данные о существовании указанной выше молодежной антисоветской 
организации и о принадлежности к ней всех арестованных по этому делу лиц 
подтверждения не нашли, на основании чего дела были прекращены, а 
арестованные освобождены в последних числах апреля с. г. за исключением 
трех человек, привлеченных к ответственности за активную бандитскую 
деятельность. 

В связи со всем вышеизложенным, особой инспекцией было проведено 
расследование, которым установлено, что дело по обвинению в 
принадлежности указанной выше группы молодежи к молодежной 
антисоветской организации возникло в результате применения к 
задержанным незаконных методов следствия. 

Основанием к аресту этой группы молодежи послужили вымышленные 
показания задержанных Яблоновским РО МГБ 3 активных участников банды 
ОУН-УПА, полученные в райотделе в результате применения при допросе 
начальником райотдела капитаном Диденко и старшим 
оперуполномоченным того же райотдела старшим лейтенантом Картавцевым 
незаконных методов следствия. 

Такими же методами были получены “признания” в принадлежности к 
“Запасной сотне УПА” от арестованных по этому делу, которые также в 
результате их понуждения подписывали сфальсифицированные Диденко и 
Картавцевым показания о принадлежности к организации других 
арестованных, и таким образом были оформлены взаимоперекрывающиеся 
показания обвиняемых. 

С целью сокрытия факта фальсификации этого дела уже после 
фактически произведенных арестов, капитаном Диденко по агентурным 
материалам, не имеющим никакого отношения к существованию 
антисоветской организации, была оформлена агентурная разработка 
“Стрельцы”, утвержденная заместителем начальника УМГБ Станиславской 
области подполковником Калгановым. 

В результате безответственного, формального отношения к делу со 
стороны отдельных работников 2-го и следственного отделов УМГБ по 
Станиславской области, занимавшихся этим делом, факт незаконных арестов 
и фальсификации указанного дела своевременно не был вскрыт. 
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Начальник управления полковник Михайлов и его заместитель 
подполковник Калганов, несмотря на арест большой группы молодежи, 
должного значения делу не придали, в существо дела не вникли, 
непосредственно делом не занимались, переложив это на второстепенных и 
даже рядовых работников УМГБ. На имевшиеся серьезные сигналы, как 
освобождение разновременно из-под ареста значительного числа 
задержанных и арестованных по этому делу, а также отказы отдельных 
арестованных в процессе следствия от своих показаний, должным образом 
своевременно не реагировали. 

20 июня 1946 года № 03/10137 в МГБ СССР запрошена санкция на 
арест и привлечение к уголовной ответственности начальника Яблоновского 
РО МГБ Диденко и старшего оперуполномоченного Картавцева, а также 
возбуждено ходатайство о снятии начальника Станиславского УМГБ 
т. Михайлова с занимаемой должности. Вопрос в отношении остальных лиц 
будет разрешен после окончательного расследования дела Диденко и 
Картавцева. 

 
Зам. нач[альника] Особой инспекции 
ОК МГБ УССР майор                                                                   Е. Ковалев 
1 июля 1946 года 
гор. Киев 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 140-142. 

 
 

№ 347 
Звіт відділу УПА про результати засідки на дорозі Надвірна – 

Станіславів поблизу с. Гвізд Солотвинського району 
 

3 липня 1946 р. 
 

Засідка біля села Гвізд. 
Липень, 3-го. Гвізд, Солотвинського району. 
Дня 3.7.46. відділ УПА під командою “Чорного” і ланчинська районна 

боївка СБ квартирувала в лісі “Гвоздецька гора”. О год. 11-ій ком. куріня дав 
наказ ст. булавному “Вихорові” зібрати два рої і йти на засідку на гостинець 
Надвірна – Станиславів. Йде рій під ком. вістуна “Соловейка” і рій під ком. 
ройового “Султана”. Разом зі стрільцями пішов курінний “Чорний” і СБіст 
“Партизан” з двома боєвиками. 

Стрілецтво чекало на становищі і пропускало багато авт, які були 
навантажені дровами, або їхало цивільне населення. О год. 17-ій в напрямку 
Надвірна над’їхало 4 криті авта. На наказ командира стрільці відкрили вогонь 
по машинах, які підстрелені з’їхали в рови і стали. Четверта машина, яка 
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їхала на останку у віддалі 400 метрів, почала завертати і хотіла утекти та 
сотенний “Вихор” і стрілець “Вивірка” та кулеметник Швейк скоро 
підстрелили її. Здобуто: 

14 цент консерв – забрано 500 кг 
17 цент. солонини – забрано 500 кг 
20 цент. риби в бочці. 
Четверте авто – це був збірник бензини. Ці припаси були з Мадярщини 

забрані там в рахунок економічної грабежі. На наші стріли большевикам 
над’їхала з Надвірної поміч і з тої причини не можна було всього забрати. Та 
мимо всього цивільні люди, які переходили в той час дорогою забрали деяку 
частину здобутого. Решту запалено і все згоріло з автомашинами до тла.  

Большевики втратили 4 убитими, а один легко ранений втік. По нашій 
стороні втрат не було. 

Ще того самого дня большевики обложили ліс, а слідуючого дня 
стягнули около 900 вояків і провіряли пополудні ліс. До полудня боялися йти 
до ліса лише били в ліс з гарматок. В лісі большевики нічого не знайшли, бо 
повстанці були вже далеко. 

Подав: Партизан 
Оригінал. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 68-69. 
 

№ 348 
Звіт Станіславівського обкому партії ЦК КП(б)У про результати 

боротьби з формуваннями УПА та підпіллям ОУН на території області у 
червні 1946 р. 

 

5 липня 1946 р. 
 

№ 00438 
Совершенно секретно 

 

Секретарю Центрального Комитета КП(б)У 
товарищу ХРУЩЕВУ Н. С. 

г. Киев 
ОТЧЕТ 

о результатах борьбы с националистическим подпольем и бандитизмом на 
территории Станиславской области за июнь месяц 1946 года 

 

Используя оказанную нам Центральным Комитетом КП(б)У помощь 
войсками и оперативными работниками Министерства внутренних дел, 
партийные организации области направляли в основном наличные силы и 
средства на вскрытие и ликвидацию антисоветского подполья и его 
руководящих кадров. 

За отчетный месяц органами МВД и МГБ совместно с войсковыми 
подразделениями, партийно-советским активом и бойцами местных 
истребительных формирований на территории области проведено 
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912 чекистско-поисковых операций и 759 засад, в ходе которых: 
Ликвидированы Калушский и Городенковский надрайонные “провода” 

ОУН, Городенковский районный “провод” и Калушский кущевой “провод” 
ОУН. 

Частично ликвидированы: краевой “провод”, Калушский и 
Коломыйский окружные “проводы”, Станиславский надрайонный “провод”, 
Войниловский, Долинский, Косовский, Тисменицкий, Тлумачский и 
Калушский районные “проводы”, кущевые “проводы” ОУН в Надворнянском 
и Отынянском районах и 27 станичных ОУН. 

За этот же период на территории области органами МГБ вновь 
выявлено и взято на учет 14 групп украинско-немецких националистов с 
общим количеством участников в них 65 человек. 

За этот же период органами МГБ ликвидировано разных групп 
украинско-немецких националистов 12, из числа которых убито 30 человек, 
арестовано 26 человек и оформляется арестом 20 человек. 

Из числа состоящих на учете бандгрупп полностью ликвидирована 
боевка “Василько” в Войниловском районе. 

Частично ликвидировано: сотня “Спартана” в Отынянском районе; 
сотня “Хмары” в Лисецком районе; курень “Черного” в Богородчанском 
районе; курень “Черноты” в Перегинском районе; боевки “Херсонова” в 
Косовском районе; “Маера” в Жабьевском районе; “Казака” в Перегинском 
районе; “Гайворона” в Бурштынском районе; “Помста” он же “Байда” в 
Заболотовском районе. 

В ходе чекистско-войсковых операций по ликвидации антисоветского 
подполья и бандгрупп, а также операции по ликвидации бандитов-одиночек: 
Убито: 

бандитов – 112 
членов ОУН – 49 
Всего: – 161 

Задержано: 
бандитов – 98 
членов ОУН – 94 
бандпособников – 136 
нелегалов – 20 
Итого: – 348 

Из числа задержанных арестовано: 

бандитов – 44 
членов ОУН – 56 
предателей – 4 
бандпособников 
укрыват[елей] 

– 18 
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Итого: – 122 

Явилось с повинной: 

бандитов – 6 
членов ОУН – 2 
нелегалов – 4 

Итого: – 12 

В ходе чекистско-войсковых операций у бандитов и антисоветского 
элемента изъято следующее оружие и имущество:  
Минометов (неисправных) 2 Мин 75 
Авиационных пулеметов 1 Ракет 100 
Ручных пулеметов 17 ПТР (неисправных) 1 
Автоматов 38 Пишущих машинок 2 
Винтовок 141 Телефонных 

аппаратов 
1 

Пистолетов 52 Биноклей 4 
Гранат 166 Боепатронов 31172 шт. 
Винтовочных патронов 10 ящ[иков]   

Вскрыто и уничтожено бандитских убежищ     73. 
Наши потери при проведении чекистско-войсковых операций 

составляют 
Убитыми: 
Рядового и сержант[ского] состава ВВ МВД                     4 чел. 
Бойцов местных формирований                                          3 [чел.] 
Ранеными: 
Сержантского состава ВВ МВД                                           1 [чел.] 
Рядовых Красной Армии                                                      1 [чел.] 
Бойцов местных формирований                                          2 [чел.] 
Пропавших без вести: 
Бойцов местных формирований                                          1 [чел.] 
К числу характерных операций за истекший период относятся 

следующие: 
1. Заболотовский РО МВД получил данные о том, что в лесном 

массиве, прилегающем к селу Джуров, скрывается руководящий состав 
подполья ОУН в составе 8-10 человек, которые систематически в ночное 
время приходят за питанием в с. Джуров. 

На основании этих данных в ночь на 1 июня была проведена чекистско-
войсковая операция по ликвидации указанного подполья, в ходе которой 
убито 2 и задержано 3 человека. В числе убитых опознаны: 

Руководитель референтуры пропаганды Коломыйского окружного 
“провода” ОУН “Богдан”, он же “Степан”. 

Участник боевки СБ того же “провода” ОУН “Черный”. 
В числе задержанных: 
Спецкурьер Косовского районного “провода” ОУН, 
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Спецкурьер Заболотовского районного “провода”, 
Участник боевки СБ окружного “провода” ОУН. 
У убитых и задержанных изъято: 4 винтовки, пистолет, 7 штук гранат, 

боепатроны и оуновские документы. 
2. В порядке ответных мер на бандпроявление, совершенное 21 мая с. г. 

в Косовском районе, в начале июня 1946 года оперсоставом Косовского РО 
МВД при проведении чекистско-войсковой операции в сс. Химчин, Шешоры 
и Вербовцы, в ходе которой задержано 2 бандита из боевки СБ 
“Отважного”, – непосредственные исполнители террористического акта, 
2 бандита той же боевки задержаны 11/VI-194б г. в лесном массиве, 
прилегающем к селу Пистынь. 

3. 7 июня с. г. оперсоставом Коршевского РО МВД проведена операция 
в с. Каменка, в ходе которой убит политреферент Коломыйского окружного 
“провода” ОУН по кличке “Игорь”. Последний был одет в форму сержанта 
Красной Армии. 

4. 8 июня с. г. оперсоставом Долинского РО МВД проведена операция 
в с. Раков, в ходе которой убиты заместитель районного проводника по 
кличке “Карпенко”, он же “Скала” и один рядовой бандит. 

5. 10 июня с. г. оперсоставом Тлумачского РО МВД проведена 
чекистская операция в с. Букивна, в ходе которой убит участник 
надрайонной боевки СБ бандит по кличке “Яр”, у которого изъято 
облегченный пулемет МГ-34, немецкий пистолет, 2 гранаты и 200 штук 
патронов. 

6. 13 июня с. г. оперсоставом Жабьевского РО МВД проведена 
чекистская операция в с. Головы, в ходе которой задержаны: подрайонная 
господарчая ОУН по кличке “Марта” и санитарка УЧХ “Наталка”. В этом же 
селе вскрыто 2 бандитских убежища, откуда изъято 6 винтовок, аптечка с 
медикаментами и медицинский инструмент. 

7. 14 июня с. г. оперсоставом Большевцовского РО МВД на основании 
агентурных данных была проведена операция в с. Липица-Долишняя, в ходе 
которой выявлен бункер, где укрывалось 3 бандита. Застигнутые врасплох и 
не желая сдаться, бандиты покончили жизнь самоубийством. 

Двое из бандитов были обмундированы в красноармейской одежде: 
один – в форме мл[адшего] лейтенанта, другой – в форме сержанта. Из 
бункера изъято: ручной пулемет, 2 винтовки, 120 боепатронов, сумка с 
медикаментами и оуновская литература. Личности убитых бандитов не 
установлены. 

8. 14 июня с. г. оперсоставом Солотвинского РО МВД проведена 
чекистско-войсковая операция в селе Кривец, в ходе которой убит главарь 
бандбоевки “Дуб”, задержано 5 рядовых бандитов этой боевки и 
7 бандпособников. В ходе операции изъято следующее оружие: 3 ручных 
пулемета, 7 винтовок и различная оуновская литература. 

9. По данным агентуры, Надворнянским РО МГБ был разработан план 
ликвидации районного “провода” ОУН “Мороза”. Проведенной в ночь с 
17 на 18 июня с. г. операцией на вершине “Козьей Горы” был вскрыт вновь 
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оборудованный бункер, приспособленный для жилья в зимних условиях и 
снабженный большим количеством продовольствия, в котором застигнуты 
были жена “Мороза” и ее сын по кличке “Чернота”. Последний пытался 
оказать вооруженное сопротивление, но был обезоружен и доставлен в РО 
МГБ. Из бункера изъято: пулемет “Дегтярева”, боеприпасы и полевая сумка с 
документами районного “провода” ОУН. Изъяв семью “Мороза”, РО МГБ 
выставил засаду возле бункера с целью захвата основных участников 
“провода”. 

Вечером 19 июня возле бункера появился неизвестный бандит, 
который, наткнувшись на выставленную засаду, пытался бежать, но был 
убит. По трупу опознан главарь районного “провода” ОУН “Мороз”. 

10. 19 июня с. г. оперсоставом Тисьменицкого РО МВД с участием 
подразделения 141 СП ВВ МВД была проведена операция в с. Надорожная, в 
ходе которой убит заместитель районного проводника ОУН по кличке 
“Скала” и рядовой бандит боевки СБ по кличке “Сват”. Изъято оружие: 
автомат, винтовка, 4 гранаты и 150 штук боепатронов. 

11. 21 июня с. г. на основании агентурных данных оперсоставом 
Перегинского РО МВД с участием подразделения 91 СП ВВ МВД была 
проведена чекистско-войсковая операция в с. Камень, в ходе которой убиты: 
кущевой информатор боевки СБ “Казака” Максимов, 4 бандита из сотни 
“Ривай” (б[ывшая]сотня “Казака”) и станичный с. Тужилов Рожнятовского 
района по кличке “Хмара”. Изъято оружие: 2 винтовки, 2 автомата, 
3 пистолета и боепатроны. 

12. В ночь на 29 июня выставленной засадой Галичским РО МВД в 
местах вероятного продвижения бандитов убиты заместитель кущевого 
проводника ОУН Филипчук и станичный с. Крылос Бойчук. 

13. В ночь на 29 июня с. г. оперсоставом Заболотовского РО МВД 
проведена проческа с. Хлибичин, в ходе которой ликвидирована бандгруппа 
численностью в 5 человек. По трупам опознаны главарь районной СБ “Дон”, 
остальные – рядовые бандиты этой же боевки. Изъято оружие: 3 автомата, 
2 винтовки, 3 пистолета, 3 гранаты и 230 штук боепатронов. 

14. В ночь на 30 июня с. г. оперсоставом Долинского РО МВД 
совместно с подразделением 91 СП ВВ МВД проведена проческа 
Болеховского леса, во время которой наша войсковая группа столкнулась с 
бандой численностью в 10 человек. 

В завязавшейся перестрелке убито 8 бандитов, двум удалось скрыться. 
На месте боя подобрано следующее оружие: ручной пулемет, автомат, две 
винтовки, 5 штук гранат. Трупы бандитов не опознаны. 

Факты провала и срыва чекистско-войсковых операций 
Из-за плохой подготовки, нераспорядительности и безинициативности 

отдельных командиров войсковых групп и оперативных работников имели 
место провалы и срывы проводившихся чекистско-войсковых операций. 
Наиболее характерные факты провала операций привожу ниже: 

Тлумачским РО МВД были получены данные о том, что в ночь на 
6 июня с. г. в с. Гриневцы прибудет бандбоевка “Твердого”. Для ликвидации 
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указанной бандгруппы была выставлена засада из подразделения 128 полка 
во главе с сержантом Никифоровым и оперработником РО МВД Подгорным. 
Столкнувшись ночью на близком расстоянии с бандгруппой “Твердого”, 
засада не приняла бой с бандой и не приняла мер к преследованию бандитов, 
чем дала возможность последним скрыться. 

7 июня с. г. подразделением 333 СП ВВ МВД была поставлена задача 
выставить засады и провести проческу лесного массива, прилегающего к 
селу Голодивка Рогатинского р-на. 

На одну из выставленных засад наткнулась бандгруппа численностью 
5 человек. Открыв огонь, засада убила одного и ранила одного бандита, 
однако не приняла мер к преследованию остальных трех бандитов. 

Тлумачский РО МВД, располагая агентурными данными о вероятном 
месте и времени предстоящей переправы бандитов через реку Днестр, 
выставил засаду из бойцов подразделения ВВ МВД соединения полковника 
Макарова. В ночь на 10 июня с. г. группа бандитов численностью 8-
10 человек, переправившись через Днестр, в предполагавшемся месте стала 
продвигаться в сторону выставленной засады. Командир группы – сержант 
Кулишев – допустил бандитов на близкое расстояние, сделал 
предупредительный оклик. Воспользовавшись этим, бандиты под 
прикрытием ружейного огня начали отходить, но засада не приняла мер к 
преследованию и ликвидации бандгруппы. 

Подобный факт имел место в ночь на 10 июня и в селе Долина 
Тлумачского района. 

Материалы на военнослужащих ВВ МВД, повинных в провале 
операции, переданы командованию 82 СД ВВ МВД для расследования и 
привлечения виновных к строжайшей ответственности. 

Боевая деятельность местных формирований 
По состоянию на 30 июня с. г. в области имеется 273 истребительные 

группы с общей численностью бойцов в них 5099 человек, имеющих на 
вооружении 160 ручных пулеметов, 308 автоматов, 3689 винтовок и 
589 гранат. 

Личным составом истребительных групп самостоятельно и в составе 
чекистско-воисковых групп за июнь месяц проведено 30 операций и 28 засад, 
в результате которых убито 11 и задержано 19 бандитов и бандпособников. 

К числу характерных и боевых операций, проведенных бойцами 
истребительных групп в июне месяце с. г., относятся: 

1. Группа бойцов ИГ с. Грабовец Жабьевского района под 
руководством начальника штаба ИГ т. Самощука в ночь на 15 июня с. г. 
провела проческу указанного села, в ходе которой убиты комендант боевки 
СБ Соприянчук, пропагандист боевки СБ Степовой и задержан зам. кущевого 
проводника ОУН Жекалюк. По показаниям Жекалюка бойцы истребгруппы в 
этом же селе вскрыли бандитский схрон, откуда изъято 8 винтовок. 

2. В ночь на 18 июня с. г. группой бойцов ИГ под руководством 
оперуполномоченного Косовского РО МВД проведена операция в с. Химчин, 
в ходе которой задержана станичная с. Рожнив Стоич Елена. Используя 
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показания Стоич, бойцы ИГ захватили главаря Косовского районного 
“провода” ОУН “Орла”. 

3. В ночь на 18 июня с. г. группа бандитов численностью до 15 человек, 
переодетых в форму бойцов и офицеров Красной Армии, пытались 
разоружить истребгруппу с. Струтень Нижний Рожнятовского района; 
бандитам удалось захватить командира ИГ т. Пикула. Находившиеся в 
помещении ИГ участковый уполномоченный милиции с группой бойцов 
открыли стрельбу и вступили в бой с бандой. Участковый Тесля отразил 
нападение бандитов и освободил начальника ИГ. 

Бандпроявления 
За отчетный период на территории области имели место следующие 

бандпроявления: 
Терактов против партийно-советских работников                   4 
[Терактов против] сельского актива                                          4 
[Терактов против] местного населения                                     8 
[Терактов против] военнослужащих                                          1 
[Терактов против] работников милиции                                   4 
[Терактов против] истребительных групп                                2 
Диверсий                                                                                      2 
Минирование шоссейных дорог                                                1 
Нападение на сельсоветы и школы                                           3 
Нападений на истребительные группы                                    5 
из коих в 4-х случаях нападения на истребгруппы отражены. 

Ответными мерами органов МГБ и МВД раскрыто 9 бандпроявлений, 
большинство участников которых убито и арестовано. 

Так, в порядке ответных мер на бандпроявление, совершенное 11 июня 
с. г. в Войниловском районе (из засады убиты зав. общим отделом райсовета 
д/т и бухгалтер отдела гособеспечения Войниловского райсовета), РО МВД 
совместно с подразделением 215 СП ВВ МВД в течение 3-х дней – с 11 по 
14 июня с. г., – проводилась операция в сс. Дубовцы, Завадка и Верхняя и 
прилегающим к ним лесным массивам, в ходе которой убито 8 бандитов. 
Среди трупов опознаны: 

Шеф разведки краевого “провода” ОУН “Чайка”; руководитель 
Калушского надрайонного “провода” ОУН “Орлик”; заместитель 
руководителя Калушского надрайонного “провода” ОУН “Кригулец”; 
командир боевки охраны Калушского надрайонного “провода” ОУН 
“Веселый”. Личности остальных 3-х бандитов не установлена. 

*** 
О принятых мерах по предотвращению антисоветских националистических 

проявлений в день 30 июня 1946 г. 
Учитывая захваченные органами МВД нашей области директивные 

указания оуновскому подполью об активизации антисоветских действий в 
связи с приближением даты 30 июня, нами 25 июня с. г. по этому поводу 
были проориентированы секретари РК КП(б)У и нач[альники] РО МВД и 
МГБ. 
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С получением шифртелеграммы нами приняты следующие меры 
предотвращения проявлений оуновского подполья: 

Проведены оперативные совещания начальников райотделов МГБ и 
МВД с участием войсковых командиров, на которых были даны указания об 
активизации агентурно-войсковой работы в районах области, особенно 
накануне и в день 30 июня. 

Отдельно по этому же вопросу были даны необходимые указания 
секретарям райкомов КП(б)У. 

Проведенными мероприятиями, в результате которых только 30 июня 
с. г. убито 20 бандитов, попытка оуновского подполья использовать дату 
30 июня для активизации своей враждебной деятельности в большинстве 
случаев парализована. 

Лишь в отдельных населенных пунктах 5 районов области накануне и 
утром 30 июня зафиксированы проявления: 

На окраинах сел Семаковцы, Матиевцы, Тростянка, Воскресенцы, 
Испас и Дебаславцы Коломыйского района, Топоривцы, Михалкив и Коршев 
Коршевского района, Угорники и Подлужье Станиславского района на 
рассвете 30 июня обнаружены и изъяты контрреволюционные листовки. 

В Косовском районе перехвачена шедшая в адрес Городенковского 
надрайонного “провода” ОУН почта – 1000 шт. листовок в связи с 30 июня и 
18 националистических флагов (из бумаги). 

В с. Банев-Береза38 Яблуновского района на рассвете 30 июня снято 
3 националистических флага, вывешенных на церкви, арке и школе. 

В с. Каменка-Великая Коршевского района у т. н. “могилы бойцов за 
самостийную Украину” нашей засадой убит при попытке установить 
националистический флаг заведующий молочным пунктом указанного села 
Климаш. 

В остальных районах области проявлений не зарегистрировано. 
 
Секретарь Станиславского областного 
комитета КП(б)У                                                                             М. Слонь 

 
№ 00438 
5 июля 1946 г. 
г. Станислав 
 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 145-152. 

 
 

                                                 
38 Баня-Березів. 
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№ 349 
Спецповідомлення секретарю Надвірнянського райкому компартії 
Горіну про напад загону УПА на 104 танковий полк, розташований у 

м. Надвірна 
 

7 липня 1946 р. 
 

Совершенно секретно 
СЕКРЕТАРЮ НАДВОРНЯНСКОГО РК КП(б)У ТОВ. ГОРИНУ. 

 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ О БАНДПРОЯВЛЕНИИ. 
Настоящим сообщаю, что в 2 часа ночи 7 июля сего года на 

104 танковый полк, дислоцируемый в гор. Надворная рядом с Райбольницей 
в сторону села Пнив, совершено нападение бандитов при следующих 
обстоятельствах: 

С северо-западной стороны на расстоянии 300-х метров от танкового 
парка неизвестной бандгруппой пулеметной очередью обстрелян караул 
танкового парка, после этого со стороны танкистов был открыт ответный 
огонь по бандитам при освещении ракетами танкисты заметили около 
6 бандитов, которые перебегали от места начавшегося обстрела в сторону 
Пнив. 

Замеченная бежавшая группа бандитов так же танкистами была 
обстреляна, но результатов достигнуто не было, как по первой точке 
перестрелки, так и по второй точке обстрела. 

По истечении 10-минутной перестрелки танкисты применили вход танк 
с ракетным освещением, но при этом никаких результатов не было 
достигнуто. Докладывая о происшедшем командиру 65 дивизии ВВ МВД 
генералу-майору тов. АЛЕКСЕЕВУ для принятия соответствующих мер 
организации преследования бандитов, тов. АЛЕКСЕЕВ заявил, что танкисты 
по-видимому все пьяные и сами наделали панику, и что никаких бандитов не 
было. 

Однако я пытался убедить тов. АЛЕКСЕЕВА, что из танкистов пьяным 
никто обнаружен не был, так как я лично вместе с командиром танкового 
полка подполковником тов. ТУРЧИНЫМ выходил на место происшествия 
выяснял обстановку, но тов. АЛЕКСЕЕВ остался при своем мнении, заявил 
что вызывает тов. ТУРЧИНА и накажет за созданную им якобы панику. 

Таким образом преследование бандитов организовано со стороны тов. 
АЛЕКСЕЕВА не было. На место происшествия под конец приходил 
дежурный по дивизии ВВ МВД спросил кто нападал и ушел обратно. 
 

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА НАДВОРНЯНСКОГО РО МГБ 
Старший лейтенант: СМОЛЯНСКИЙ 
№ СН/32/ 7 июля 1946 года. 
гор. Надворная 
 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-25. – Оп. 1. – Спр. 43. – Арк. 78. 
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№ 350 
Доповідна керівництва Надвірнянського відділення МВС секретарю 

Надвірнянського райкому компартії Воронкову про напади загонів УПА 
на військові частини на території Надвірнянського району і недоліки 

роботи більшовицьких каральних органів 
 

10 липня 1946 р. 
 

Совершенно секретно. 
СЕКРЕТАРЮ НАДВОРНЯНСКОГО РК КП(б)У 

ТОВ. ВОРОНКОВУ. 
Здесь. 

 
Настоящим сообщаю об имевших место ненормальностях в 

контактировании с внутренними войсками МВД, дислоцируемых в 
Надворнянском районе, командира дивизии генерал-майора 
тов. АЛЕКСЕЕВА по окончательному разгрому остатков ОУНовского 
подполья и бандформирования УПА. 

За время пребывания внутренних войск на территории нашего района с 
1 июня сего года по настоящее время почти никакого удара по ликвидации 
остатков бандформирований со стороны внутренних войск, специально 
призванных для этой цели не нанесено. 

Наоборот, за указанное время бандформирования УПА свою 
антисоветско-националистическую деятельность активизировали, в 
результате чего бандитам на территории нашего района удалось совершить 
диверсионно-террористические акты, а именно: 

1. 21 июня сего года в 19 часов на узкоколейной железной дороге в 
районе между селом Рафайловым и поселком Максимец неизвестной 
бандгруппой противотанковой миной подорван паровоз и пулеметным огнем 
обстрелян состав груженный лесом, где были убиты три бойца из 
Внутренних войск, охранявшие состав, убито три рабочих из леспромхоза, 
обслуживающие узкоколейную дорогу, ранен один боец и одна комсомолка 
жительница села Рафайлова, которая следовала на этом составе в гор. 
Надворная. 

Несмотря на то, что бойцы героически оказывали сопротивление 
напавшим бандитам, но так как количество бандитов в несколько раз 
превосходило количество бойцов, и кроме того бандиты находились в засаде, 
бойцы в неравной завязавшейся перестрелке с бандитами героически 
погибли и бандитам удалось забрать все оружие, находившееся у бойцов 
(ручной пулемет, автоматы и винтовки), сняли с убитых обмундирование и 
документы, после чего скрылись. 

В связи с тем, что бандпроявление совершенно на расстоянии 3-х 
километров от с. Рафайлово, где дислоцируется гарнизон Внутренних войск 
и стрельба, длившаяся на протяжении 20 минут была хорошо слышна в 
расположение гарнизона в селе Рафайлова, однако подкрепление 
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командование гарнизона на место происшествия выслано не было и только в 
23 часа была выслана группа бойцов. 

Кроме того кондуктор состава БУКАТЮК Николай Иванович в 20 
часов, т.е по истечению одного часа после случившегося нападения 
бандитами прибежал в село Зеленое и доложил в гарнизон Внутренних войск 
о происшедшем, но и командование этого гарнизона никаких мер не принято 
и на место происшествия так же подкрепление не было послано. 

И только в 12 часов ночи были выброшены оперативные группы по 
преследованию бандитов совершивших нападение. Но так как преследование 
было организовано с большим опозданием, бандиты имели достаточно 
времени, чтобы скрыться. 

Таким образом, выброшенные группы на преследование бандитов 
никаких результатов не достигли. 

2. 25 июня сего года в селе Лоевая неизвестной бандгруппой 
совершено убийство ГАВРИЛЮК Анастасии Николаевны, 56 лет и ее двух 
дочерей, одной 17 лет, а второй 28 лет и в ту же ночь в Делятине сожжено 
большое количество заготовленной деловой древесины. 

Этот факт бандпроявлений Внутренними войсками по поимке бандитов 
так же не был организован, и только на место происшествия на следующий 
день выезжала группа работников милиции. 

3. 3 июля сего года в 21 час, на стыке Солотвинского и Надворнянского 
районов в районе села Гвоздь высота 582,7 метра, квадрат 96-20 карта 
1:100 000 на Станислав следовали из 777 отдельного автобата 3 студабекера 
груженные продуктами и один бензовоз с горючим, указанная колонна 
автомашин группой бандитов в 25-30 человек были обстреляны пулеметным 
огнем трассирующими пулями, в результате чего две автомашины с 
продуктами и бензовоз были сожжены, а одна машина с продуктами была 
совершенно выведена из строя. 

При этом нападении бандитов убито два шофера из этих машин, а двум 
шоферам удалось бежать. Бандиты ограбили часть продуктов и скрылись. 

На место происшествия Внутренние войска так же были выброшены с 
опозданием на 2 часа и кроме того преследование бандитов по настоящему 
так же не было организовано, хотя и были следы укрытия бандитов. 

4. 7 июля сего года в 2 часа неизвестной бандгруппой было совершено 
нападение на 104 танковый полк – парк танков, который расположен в гор. 
Надворная в районе больницы, где бандгруппа обстреляла танковый полк и 
безнаказанно скрылась, и на этот факт бандпроявления для их преследования 
и поимке Внутренние войска выброшены не были, несмотря на требования 
моего заместителя тов. СМОЛЯНОВСКОГО о необходимости организации 
преследования бандитов, тов. АЛЕКСЕЕВ в этом отказал, мотивируя тем, что 
никакого бандитского нападения не было, а что якобы это создана паника 
самими танкистами. 

Все выше указанные бандпроявления, допущены в результате плохой и 
неорганизованной борьбой с бандитами со стороны Внутренних войск во 
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главе с их командованием и слабым руководством со стороны начальника РО 
МВД тов. ШЛЯМО, которому непосредственно приданы указанные войска. 

Командование Внутренними войсками не имея у себя 
разведывательного отдела ведет борьбу с бандитами вслепую и не 
интересуется заполучением данных от РО МГБ о вероятных местах укрытия 
нелегалов ОУНовского подполья и в основном руководящего состава, а так 
же укрытия бандгрупп действующих на территории нашего района. 

Необходимо привести такой пример, когда 19 июня сего года 
оперативным составом РО МГБ с подвижной группой войск присланной из 
70 дивизии в районе села Зеленое на горе Козя высота 1447 метров был 
обнаружен бункер районного проводника ОУН “МОРОЗА”, где захвачена 
его жена и связной по кличке “ЧЕРНОТА”, а в засаде на следующий день там 
же был убит личный адъютант “МОРОЗА” “ГОРИСЛАВ”, захвачен ручной 
пулемет Дегтярова, винтовка, пистолет и несколько гранат. Я лично 
предупреждал генерал-майора тов. АЛЕКСЕЕВА о том, что ОУНовское 
подполье в ответ на удар попытается проявить свою националистическую 
деятельность и не исключена возможность нападения на воинские 
подразделения, железно-дорожный состав, проходящие автомашины и на 
другие объекты. 

Однако тов. АЛЕКСЕЕВ на мои предупреждения не вделил ни какого 
внимания и даже уверенно заявил, что этого не может быть. А 21 июня с/г 
бандиты в ответ на разгром бункера районного проводника и убийство 
“Горислава” напали на поезд, следовавший с лесом из села Рафайлова, о чем 
я выше уже указал. 

Мною так же были получены удостоверенные данные о том, что группа 
бандитов под руководством куренного “ДОВБУШ” после поджога 
автомашин, о которых выше указал в ночь с 3 на 4 июля сего года 
переходила через село Тарновица – Лесная, Ланчинского р-на, где устраивала 
ночлег, а с рассветом 4 июля ушла в направлению села Фитьков, 
Ланчинского района, о чем я немедленно документально информировал тов. 
АЛЕКСЕЕВА и тов. ШЛЯМО для принятия соответствующих мер по поимке 
бандитов никаких не было организовано. 

6 июля сего года мой заместитель тов. СМОЛЯНСКИЙ для 
выполнения оперативного задания, которое бы дало возможность установить 
бандгруппу нападавшую в ночь с 6 на 7 июля сего года на танковый полк 
обратился к командованию Внутренних войск сначала к начальнику штаба 
подполковнику тов. СУРМАН, а затем к командиру дивизии генералу-
майору тов. АЛЕКСЕЕВУ, которые потребовали подробного расклада для 
чего требуется 10 человек бойцов, сами в это время находились на просмотре 
кинокартины, а переговоры велись через дежурного по части, человек 
который совершенно не имеет никакого права решать самостоятельно 
вопросы, и только в 1 час ночи удалось связаться с тов. АЛЕКСЕЕВЫМ по 
телефону, который ответил, что ему его начальник штаба СУРМАН доложил 
о нецелесообразности посылки войск. 
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И только после настоятельного убеждения о необходимости 10 человек 
бойцов, тов. АЛЕКСЕЕВ в 1 час 45 мин. на переговоры прислал майора 
ШАЦКОГО, который действительно убедился в необходимости бойцов, 
однако заявил, что сбор солдат в боевую готовность может быть только через 
час, что не давало возможности выполнять оперативное задание, так как в 
это время, т.е. 2 часа 45 минут ночи остается мало времени до наступления 
рассвета. 

Таким образом, с майором ШАЦКИМ была договоренность выполнить 
оперативное задание РО МГБ с участием его бойцов ночью 7 июля сего года. 
И после того, когда майор тов. ШАЦКИЙ в 2 часа ночи ушел в расположение 
части, сразу же началось нападение на танковый полк. 

Необходимо указать, что начальник РО МВД капитан тов. ШЛЯМО так 
же не допускает несогласованность в работе с РО МГБ, что ведет к провалу 
оперативных комбинаций и в частности тов. ШЛЯМО допустил провал 
комбинации по с. Лоевая по поимке районных руководителей ОУН СБ 
“ВОВК” и господарчего “ДЗВИН” и без согласования освободил 
задержанного бывшего эсбиста НАЛИВАЙКО Макей Николаевича, несмотря 
на то что, об этом тов. ШЛЯМО и начальник ББ нами были предупреждены. 

Считаю дальнейшее отсутствие взаимной координации между РО МГБ, 
РО МВД и Внутренними войсками по окончательной ликвидации остатков 
ОУН-УПА не привел к положительным результатам, а наоборот усугубит и 
даст возможность подполью активизировать свои антисоветски-
националистические действия, о чем и ставлю Вас в известность, для 
принятия мер по устранению выше изложенных ненормальностей. 
 

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА НАДВОРНЯНСКОГО РО МГБ 
майор ШИТИКОВ 

 

№ СН/32/570 
10 июля 1946 года. 
г. Надворная. 

 
Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-25. – Оп. 1. – Спр. 43. – Арк. 80-83. 
 
 

№ 351 
Постанова оргбюро ЦК КП(б)У “Про додаткові заходи по поліпшенню 

діяльності винищувальних батальйонів” 
 

23 липня 1946 р. 
 

№ 79/45-п. 
 

В дополнение к мероприятиям по улучшению деятельности 
истребительных батальонов указанным в постановлении ЦК КП(б)У от 
18 апреля 1945 года ЦК КП(б)У постановляет: 
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1. Принять предложение Министерства внутренних дел УССР о 
доведении количества бойцов в истребительных батальонах до 35 тыс. 
человек с распределением по областям: Волынской – 4000, Львовской – 6000, 
Дрогобычской – 5000, Станиславской – 7000, Ровенской – 4000, 
Тернопольской – 7000 и Черновицкой – 2000. 

2. В целях создания более благоприятных материальных условий для 
бойцов истребительных батальонов предложить обкомам и райкомам 
КП(б)У, исполкомам областных и районных советов депутатов трудящихся, 
освободить бойцов батальонов от выполнения ими всякого рода местных 
трудовых повинностей (лесозаготовок, дежурства в сельсоветах, наряды на 
подводы для подвозки молока и др.), а также от оргнабора для 
промышленных предприятий. 

3. Обязать Укоопспилку (т. Липового) и председателей облисполкомов 
выделять различные промышленные товары через потребкооперацию по 
рыночному свободному фонду, ежеквартально целевым назначением для 
бойцов истребительных батальонов. 

4. Для поощрения отличившихся бойцов и командиров обязать 
Министерство торговли УССР (тов. Дрофу) выделить во втором полугодии в 
распоряжение МВД УССР специальные фонды промтоваров и ценных 
подарков на сумму 200 тысяч рублей для премирования лучших бойцов и 
командиров, проявивших себя в борьбе с украинско-немецкими 
националистами. 

 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. – 
Київ-Торонто, 2001. – С. 237-238. 

 

 
№ 352 

Постанова оргбюро ЦК КП(б)У “Про недоліки у роботі органів МВД, 
МГБ, суду і прокуратури по боротьбі з порушниками радянської 

законності у західних областях УРСР” 
 

24 липня 1946 р. 
 

№ 79/46-оп. 
 

ЦК КП(б)У отмечает, что партийные, советские организации и органы 
МВД, МГБ западных областей УССР, выполняя постановления ЦК ВКП(б) и 
ЦК КП(б)У о соблюдении социалистической законности, добились в этом 
некоторого улучшения. 

Органы прокуратуры, МВД и МГБ стали оперативнее и тщательнее 
расследовать случаи нарушении социалистической законности. 

Многие партийные и советские организации на основе улучшения 
массово-политической работы, проведения в жизнь советских законов 
добились активного участия местного населения в борьбе с бандами 
украинско-немецких националистов. 

 455



  

И тем не менее, имеется еще не мало случаев, когда попираются права 
советских людей. 

Только за 5 месяцев 1946 года, по всем западным областям УССР было 
установлено 965 нарушений социалистической законности, в 462 случаях 
виновные были отданы под суд. 

Некоторые обкомы, особенно Станиславский и Львовский, райкомы 
КП(б)У, органы прокуратуры, МВД и МГБ за последнее время вместо 
дальнейшего усиления, ослабили контроль за соблюдением советской 
законности, а иногда, даже, попустительствуют нарушителям. 

Имеются случаи, когда без основания арестованные длительное время 
содержатся под стражей, производятся незаконные обыски и изъятие 
имущества. Во многих случаях эти бесчинства своевременно не 
вскрываются, расследование их проходит с большой затяжкой, что снижает 
эффективность и остроту борьбы с нарушителями законов. 

В некоторых районах западных областей, органы МВД и МГБ большое 
количество арестованных, длительное время содержат в камерах 
предварительного заключения. В первом квартале с. г. в райотделах МВД 
Станиславской области находилось 3092 чел. арестованных, из них 
незаконно содержалось в КПЗ 2023 человека. 

Начальник Яблоновского райотдела МГБ, этой же области Диденко, в 
ноябре 1945 года арестовал 89 человек молодежи рождения 1928-1931 гг. и 
искусственно сфабриковал т. н. “запасную молодежную сотню УПА”. 
28 человек этой группы вскоре были отпущены из-за отсутствия улик, 22 чел. 
было освобождено в январе 1946 года, а остальные 34 чел. с санкции 
начальника облуправления МГБ Михайлова, содержались под стражей до 
конца апреля 1946 г., после чего все, за исключением 3 человек осужденных, 
выпущены на свободу. 

Имеют место случаи тягчайших беззаконий – избиения и самочинные 
расстрелы задержанных. Оперуполномоченный райотдела МВД 
Винниковского района, Львовской области Харитонов в марте с. г., после 
жестоких избиений, самочинно расстрелял, ни в чем неповинных девушек 
Джавру А. Д. и Дырбу А. М. и заготовителя сельпо гр. Муцака. 

Зам. председателя Мельница-Подольского райисполкома, 
Тернопольской области Лаптев В., находясь в с. Пилипча, 10 мая, зайдя к гр. 
Тимещик, начал проверять документы у находившихся в хате, после 
проверки объявил, что все они арестованы. При попытке одного из 
присутствующих уйти, открыл стрельбу из автомата и тяжело ранил 
гр. Никитина и инвалида Отечественной войны гр. Пивторака, впоследствии 
умершего от полученных ран. 

В ряде случаев, вместо предания суду, примерного наказания, 
виновники грубых нарушений получают только дисциплинарные взыскания. 

По прямому указанию начальника УМВД по Черновицкой области тов. 
Руденко, в феврале 1945 года начальник Черновицкого райотдела МВД 
Насонов, вместе с начальником отделения ББ того же райотдела Майоровым 
расстрелял пять человек бывших участников УПА, которые явились с 
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повинной после обращения правительства УССР. Случай этот был выявлен 
еще в июне т. г., но до сих пор не обсуждался на бюро обкома партии. 

Органы прокуратуры и юстиции, призванные осуществлять контроль за 
соблюдением социалистической законности, в ряде случаев своей 
беспринципностью, попустительством способствуют нарушениям советских 
законов, чем подрывают авторитет суда и прокуратуры и вызывают 
недовольства населения. 

Дела на арестованных часто подготавливаются поспешно и 
некачественно, вследствии чего военные трибуналы и суды возвращают их 
на доследование. Только с 1 по 15 июня с. г. по Станиславской области было 
возвращено из трибуналов на доследование 85 дел. 

В отдельных случаях, партийные организации, вместо привлечения 
виновников нарушения советской законности к строжайшей 
ответственности, поддержания органов прокуратуры и суда, когда они 
добиваются законного наказания, оказывают давление на них с целью 
смягчения меры наказания. 

За незаконные аресты в мае с. г., при проведении подписки на заем, 
директор Мельница-Подольского райпромкомбината Богданов был 
привлечен к уголовной ответственности, однако Мельнице-Подольский 
райком КП(б)У предложил судебным органам Богданова не судить. 
Тернопольский обком КП(б)У поддержал райком КП(б)У в этом деле и 
только после вмешательства работников ЦК КП(б)У в конце июня дело 
направлено для рассмотрения в Облсуд. 

Вышеприведенные факты нарушения советской законности 
объясняются, прежде всего, слабой партийно-политической работой. Многие 
партийные и советские руководители, руководители органов МВД и МГБ 
недооценивают значения строжайшего соблюдения социалистической 
законности в деле успешной борьбы с украинско-немецкими 
националистами, укрепления органов советской власти, примиренчески 
относятся к нарушителям и не воспитывают у партийных и советских 
работников нетерпимости к тем, кто попирает законы нашего государства и 
тем самым оказывая услугу нашим врагам. 

ЦК КП(б)У постановляет: 
1. Обязать обкомы КП(б)У западных областей, МВД УССР 

(т. Строкач), МГБ УССР (т. Савченко), Прокуратуру УССР (т. Нощенко), 
Министерство Юстиции УССР (т. Бабченко) принять самые решительные 
меры к устранению отмеченных в настоящем постановлении недостатков. 

2. Начальника УМВД по Черновицкой области тов. Руденко за дачу 
прямых указаний о расстреле явившихся с повинной, бывших участников 
банд УПА, после обращения правительства УССР к населению западных 
областей о явке с повинной и скрытие этого факта, – с работы снять и 
привлечь к ответственности. 

3. Обязать МВД (тов. Строкача), МГБ (т. Савченко), и. о. прокурора 
УССР (т. Нощенко) и прокурора войск МВД Украинского округа 
(тов. Семашко) до 20 августа расследовать все дела, заведенные на лиц, 
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нарушивших советскую законность и привлечь виновных к самой строгой 
ответственности. 

4. Обязать исполкомы областных и районных Советов депутатов 
трудящихся западных областей в срочном порядке рассмотреть все 
имеющиеся представления и протесты прокуроров на неправильно принятые 
постановления и в дальнейшем рассматривать их в установленные 
правительством сроки. 

5. Предложить обкомам, горкомам, окружкомам и райкомам КП(б)У 
западных, Измаильской и Закарпатской областей периодически заслушивать 
на бюро начальников райотделов МВД и МГБ, прокуроров о соблюдении 
советских законов и борьбы с их нарушителями. 

6. Обязать начальников областных Управлений и райотделов МВД, 
МГБ и органы прокуратуры: 

а) при производстве арестов строго руководствоваться постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года “Об арестах, прокурорском 
надзоре и ведении следствия”. 

В случае невыполнения названного постановления привлекать к 
строгой ответственности; 

б) передавать дела на арестованных в судебные органы полностью 
законченными предварительным следствием и недопускать передачу дел 
небрежно и недостаточно расследованных. Для улучшения качества 
предварительного следствия – укомплектовать следственные отделения 
опытными и политически грамотными работниками; 

в) при проведении военно-чекистских операций, предварительно их 
разрабатывать по агентурным данным и запретить проведение “массовых 
прочесок” сел, с производством обходов всех домов и незаконных обысков, а 
также проведение массовых задержаний. 

7. Предложить военным прокурорам войск МВД; прокуратуре 
республики, областным и районным прокуратурам: 

а) систематически проверять, как в тюрьмах, так и особенно в КПЗ, 
обоснованность и законность задержаний и арестов, в случае обнаружения 
незаконных арестов, виновных привлекать к ответственности; 

б) значительно усилить надзор за следствием в органах МВД и МГБ, 
оказывая им надлежащую помощь в расследовании дел. Совместно со 
следственными работниками принимать активное участие в допросах 
обвиняемых и свидетелей. 

8. Предложить прокуратуре УССР (т. Нощенко) улучшить работу 
местных органов прокуратуры, по соблюдению советской законности, 
особенно районных прокуратур, для чего: 

а) укрепить состав районных прокуроров, представить до 15 августа 
с. г. свои соображения в Управление кадров ЦК КП(б)У о замене 
необеспечивающих работу; 

б) установить более строгий контроль за учебой районных прокуроров 
и работников следственного аппарата районных, городских и областных 
прокуратур. Людей не обладающих достаточной квалификацией и не 
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желающих ее повышать – отстранять от работы; 
в) путем выезда отвественных работников прокуратуры УССР на 

места, чаще проверять работу областных и особенно районных прокуратур в 
деле соблюдения советской законности. 

9. Обязать прокуратуру УССР (т. Нощенко), МВД УССР (т. Строкача), 
МГБ УССР (т. Савченко) провести в августе с. г. областные, совместные 
совещания городских и районных прокуратур, начальников райотделов МВД 
и МГБ, на которых обсудить состояние соблюдения советской законности в 
области и наметить конкретные мероприятия по улучшению надзора за 
соблюдением советских законов. 

10. Обязать Министерство Юстиции УССР (т. Бабченко), в связи с 
отменой в западных областях военного положения и переходом ряда статей 
УК из военного трибунала на рассмотрение в гражданские суды: 

а) обеспечить в областных и народных судах квалифицированное 
рассмотрение всех дел без затяжек сроков; 

б) дела о нарушениях советской законности готовить и рассматривать в 
первую очередь; 

в) вместе с партийными и советскими организациями до І. ІХ – 1946 
года на местах проверить работу народных судов, решения которых 
систематически отменяются вышестоящими инстанциями; 

г) больше выдвигать на должность народных судей лиц из местного 
населения, имеющих достаточную общеобразовательную подготовку и 
доказавших на деле свою преданность советской власти; 

д) организовать систематические выезды народных судей в села с 
докладами о советских законах, судопроизводстве, разъясняя населению 
политическую сущность советского законодательства, вытекающего из 
Сталинской Конституции; 

е) провести в 1946 году набор из населения западных областей для 
учебы в Харьковской, Киевской и Одесской юридических школах, в 
количестве 100 человек. 

11. Предложить обкомам, окружкомам и райкомам КП(б)У западных, 
Измаильской и Закарпатской областей прекратить посылку прокуроров, 
народных судей и оперативный состав ББ МВД в качестве уполномоченных 
по различным хозяйственно-политическим кампаниям на села. 

12. Обязать обкомы, окружкомы и райкомы КП(б)У, исполкомы 
областных, окружных и районных Советов депутатов трудящихся до 
1 сентября 1946 года выполнить указание товарища Молотова В. М. от 
13.1.1946 года – о создании условий для работы народных судов, 
обеспечение их помещениями, мебелью и др. 

13. Придавая первостепенное значение политико-воспитательной 
работе, идейно-политическому росту личного состава органов МВД и МГБ, 
работников судов и прокуратур, ЦК КП(б)У обязывает обкомы, горкомы и 
райкомы КП(б)У западных, Измаильской и Закарпатской областей: 

а) улучшить работу первичных партийных организаций органов МВД, 
МГБ, судов и прокуратур, укрепить их проверенными честными 
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руководителями, оказать им помощь в налаживании партийной работы, 
проводить регулярно партийные собрания, сделав их настоящей школой 
воспитания коммунистов, всемерно развивая и поддерживая здоровую 
критику недостатков в работе; 

б) не оставлять ни одного случая нарушения советской законности, 
небрежного, некачественного оформления дел работниками МВД, МГБ, суда 
и прокуратуры без обсуждения на партийных, комсомольских и 
профсоюзных собраниях; 

в) охватить политической учебой всех работников и в первую очередь 
коммунистов и комсомольцев, при этом, необходимо оказывать им помощь 
квалифицированной консультацией, литературой, газетами, журналами, 
установив постоянный контроль за учебой каждого сотрудника; 

г) регулярно проводить для сотрудников лекции, доклады, беседы о 
советском законодательстве, международном и внутреннем положении СССР 
и др.; 

д) в августе и сентябре провести в областных центрах пятидневные 
семинары секретарей первичных партийных организаций органов МВД, 
МГБ, судов и прокуратуры, на которых заслушать вопросы внутрипартийной 
работы и советского законодательства. В то же время провести в областях 
пятидневные семинары городских и районных прокуроров и народных судей 
по вопросам советского законодательства. 

Министру Юстиции (т. Бабченко) и и. о. прокурора УССР (т. Нощенко) 
обеспечить эти семинары квалифицированными преподавателями. 

14. Обязать Министра Внутренних Дел УССР (т. Строкача) и Министра 
Государственной Безопасности УССР (т. Савченко) провести в течении 
августа и сентября 1946 года в областях трехдневные семинары начальников 
райотделов МВД и МГБ по советскому законодательству. 

15. Обязать МВД УССР (т. Строкач) укрепить аппараты политчастей 
управлений милиции в областях, для чего выделить подготовленных для 
политической работы коммунистов, освободив тех, которые не оправдывают 
себя на этой работе. 

16. Предложить областным газетам и Облрадиокомитетам западных 
областей, а также республиканским газетам “Правда Украины” и “Радянська 
Україна” (на сменных страницах) периодически печатать и транслировать по 
радио статьи и беседы о советском законодательстве. 

17. Обязать обкомы, райкомы КП(б)У западных областей обсудить на 
районных закрытых партийных собраниях настоящее постановление и 
наметить конкретные мероприятия по устранению недостатков в 
осуществлении советских законов. 

О принятых мерах обкомам КП(б)У по выполнению настоящего 
постановления сообщить ЦК КП(б)У 15 августа 1946 года. 

ЦК КП(б)У требует от партийных организаций, органов МВД и МГБ, 
судов и прокуратур западных, Измаильской и Закарпатской областей 
неуклонного проведения в жизнь советских законов, вытекающих из 
Сталинской Конституции, являющейся величайшим завоеванием советского 
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народа. Вести непримиримую борьбу с теми, кто нарушает социалистические 
законы, как основу нашего государства и тем самым оказывая услугу 
украинско-немецким националистам и другим врагам украинского народа. 

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. – 
Київ-Торонто, 2001. – С. 238-244. 
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Лист-попередження більшовицькому керівництву райкомів та районних 
відділень НКВС і НКДБ про часті факти індивідуального терору ОУН і 

УПА проти радянських працівників 
 

27 липня 1946 р. 
 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (большевиков) УКРАИНЫ 

СТАНИСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
№ 00486      “27” июля 1946 года 
        СОВ. СЕКРЕТНО 
экз. № 1 
ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ ГОРКОМОВ И РАЙКОМОВ КП(б)У И 
НАЧАЛЬНИКАМ ГОРОТДЕЛОВ И РАЙОТДЕЛОВ МВД 

Только……………………… 
По сообщению Министра Внутренних Дел Украинской ССР видно, что 

оуновские бандиты организовано перешли к производству индивидуального 
террора в отношении руководящих партийно-советских работников и 
начальствующего состава органов МВД. 

Так, 18/VІІ – 1946 г. в 23 часа в квартиру начальника первой части 
Тисменицкого Райвоенкомата Станиславской области капитана ТРАВКИНА 
проникли три бандита и расстреляли его из автомата; 

9/VІІ – 1946 г. в 04.00 в результате заложенных взрыв-веществ был 
подорван жилой дом в городе Яворове Львовской области, где проживали 
начальник отделения ББ райотделения МВД – капитан ДИДУСЬ, 
председатель Райсовета депутатов трудящихся и зам. начальника 
Райотделения МВД – капитан МОЦАРЬ; 

В ночь на 2/VІІ – с. г. бандиты напали на жилой дом заместителя 
председателя Дрогобычского Райсовета депутатов трудящихся и зверски 
убили его семью состоящую из 5-ти человек. 

Подобные бандпроявления имеют место и в других районах западных 
областей Украины. 

В целях предотвращения индивидуального террора, как наиболее 
опасной формы борьбы с Советской властью 
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ПРЕДЛАГАЕМ: 
1) Начальникам РО МВД и секретарям РК КП(б)У  во всех городах и 

районных центрах организовать усиленное патрулирование в ночное время, 
для чего привлечь силы местных войсковых гарнизонов войск Красной 
Армии, войск МВД, милиции, работников МГБ и совпартактива. 

2) Провести мероприятия (совещания, беседы и т.п.) с коммунистами 
по повышению большевистской бдительности со стороны работников 
совпартактива и оказания со стороны последних органами МВД и МГБ 
практической повседневной помощи в борьбе с бандитизмом. 

3) Освободить и в дальнейшем не закреплять работников МВД и МГБ 
за отдельными селами по хлебопоставкам и другим политкампаниям. 
 

СЕКРЕТАРЬ СТАНИСЛАВСКОГО 
ОБКОМА КП(б)У -                                                                                 М. СЛОНЬ 
 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СТАНИСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ – ПОЛКОВНИК                                                         НЕИЗМАЙЛОВ 

ВЕРНО: 
 

Копія. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-31. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 6-6 зв. 
 
 

№ 354 
Інформація політуправління Прикарпатського військового округу 

ЦК КП(б)У про результати бойових дій проти формувань УПА під час 
підготовки і проведення виборів до Верховної Ради СРСР та про 

активізацію діяльності українських націоналістів на території округу 
 

31 липня 1946 р. 
 

№ 0079437 
Сов[ершенно] секретно 

Зав. военным отделом ЦК КП(б)У 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
О вражеских действиях банд украинско-немецких националистов на 

территории Прикарпатского военного округа 
 
Войсками округа за время нахождения в сельских гарнизонах в период 

подготовки и проведения выборов в Верховный Совет СССР и позже по 
приказанию Генерального Штаба Красной Армии до 15 апреля на 
территориях Львовского и Прикарпатского округов были проведены 
плановые операции по уничтожению вооруженных банд украинско-немецких 
националистов, УПА и оуновского подполья. 
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На территории округа в нынешних границах было расположено более 
3500 наших мелких сельских гарнизонов. Этими гарнизонами и подвижными 
отрядами от соединений уничтожено 3295 бандитов, захвачено более 12000 
бандитов и более 5000 бандпособников. Войсками также захвачены у 
разгромленных банд и боевок большие трофеи – различного рода 
вооружение: пулеметы, автоматы, винтовки, гранаты и т. д. В итоге этих 
операций разгромлены сотни банд и боевок. 

За последние месяцы после отвода войск из сельских гарнизонов и с 
наступлением лета оставшиеся банды украинско-немецких националистов и 
оуновское подполье вновь заметно активизировались. 

В период нахождения наших войск в селах руководство оуновским 
подпольем давало директивные указания своим районным проводникам, 
предлагая уйти в подполье, не проявлять активности, вклиниться в советский 
аппарат, войти в доверие советских органов, ждать “лучших времен”. Теперь 
же украинско-немецкие националисты стремятся восстановить свою 
разрушенную подпольную сеть, боевки и банды. В Волынской области 
перехвачена директива областного оуновского провода. В этой директиве 
районным проводникам дается такое указание: 

“Подпольная сетка должна быть восстановлена в ближайшее время. 
Идите на любые жертвы. Не няньчайтесь с теми, которые в прошлом активно 
работали в нашу пользу, а теперь заняли выжидательную позицию, 
пассивничают или, в худшем случае, продались кровавому НКВД. 
Предупреждаю вас всех еще и еще раз, что если это не будет сделано в 
ближайшее время, пощады не ждите. Я доберусь к вам сам и наведу порядок, 
несмотря ни на какие жертвы”. 

Как показывают арестованные участники оуновского подполья, в 
Сенкевическом районе Волынской области районным проводникам 
предлагается: 

“Клубы разбивать, комсомольские организации и истребительные 
группы немедленно уничтожать. Насаждать в комсомольские организации и 
истребительные группы свою проверенную и надежную агентуру, чтобы 
иметь возможность в нужный момент разложить эти организации изнутри... 
Вести строгий учет демобилизованных из Красной Армии, арестованных, 
сосланных в Сибирь, изучать настроения местного населения, его поведение 
в период проведения мероприятий партии и советской власти”. 

В директиве “Всем членам организации и всем повстанцам для 
исполнения”, захваченной у бандеровцев 18 июля с. г. в районе Сколе 
Дрогобычской области, оуновское руководство предлагает сорвать 
хлебозаготовки. 

Содержание этой директивы следующее: 
“Слава Украине. 
Всем членам организации и всем повстанцам для исполнения. В связи с 

наближением урожая предлагаю: 
Повести среди населения активную пропаганду за новый срыв планов 

хлебозаготовок. 
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В пропаганде необходимо разъяснить, что такая постановка дела 
диктуется насущными интересами украинского народа. Факт, что в 
результате 6-летней войны разорена экономическая структура, [война] 
породила голод и недостатки во всем свете. 

В Украине положение есть отвратительное. Есть хлеб, есть богатые 
экономические ресурсы, но московская правящая клика выкачивает из 
Украины все резервы нашего добра для того, чтобы снизить жизненный 
уровень народа до ненормального низкого уровня, для того, чтобы 
отвергнуть его внимание за освобождение и направить в борьбе за 
приобретение хлеба. 

Неминуемая война СССР с союзниками есть очередным мотивом 
сталинской политики, которая снижает до минимума национальную 
экономичность за цену крови, пота, голода и несчастья народа. 

Мобилизация всей страны для воинствующих целей СССР неизбежно 
приводит до военного капитализма. 

Хлеб должен быть сбережен в руках народа. А поэтому разъясните 
населению, чтобы оно затягивало уборочную, жнива, задержало обмолот, 
прятало зерно, срывало поставки, ибо выполнение сталинских норм – это 
новый голод для Украины и тенденция присоединения до колхозного 
хозяйства. 

Революционно-вооруженные силы (УПА, боевки, СБ) обязать до 
снятия урожая в колхозах и подсобных хозяйствах на корню, в копнах и 
скирдах сжигать его. Для задержки вывоза хлеба из Украины уничтожать 
средства передвижения – уборочные машины, молотилки, триера, 
государственные элеваторы, ссыпные пункты и их размещение, опытные 
станции, лаборатории и их оборудование и т. д. 

В последнее время сталинской оккупации сталинские оккупационные 
органы усиленно нажимают на председателей сельсоветов проводить 
телефонизацию сел. В некоторых районах уже протягивают провода, 
вкапывают столбы и за уничтожение предупреждают об ответственности. 
Независимо от всех этих мероприятий палить столбы, уничтожать линии, 
забирать аппараты, провести общую дезорганизацию. 

С особой тщательностью проводится ремонт и постройка новых 
клубов. Добровольным выбором заведующих клубов и направлять их на 
проведение политической работы среди населения. Еще раз приказываю, что 
всех тех руководителей необходимо разгонять, библиотеки и агитационные 
материалы сжигать, а активных и настойчивых трубадуров сталинского 
строительства расстреливать. 

Для поднятия материального уровня крестьян и их зажиточной жизни 
запрещено во многих местах торговые дни два раза в неделю. 

Запретить выезд населения и продажу сельхозпродуктов и этим самым 
проявить недовольство и голод в городах среди рабочих и интеллигенции и 
переселенцев с востока. 

Все боевки, отделы, СБ, УПА активизировать безустановочное 
вооруженное действие небольшого масштаба. Небольшими группами 
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закладывать засады на дорогах центров, обстреливать гарнизоны, 
ликвидировать сексотский элемент, применять саботаж и диверсию, еще 
сильнее активизировать индивидуальный террор в городах. 

Индивидуальные вооруженные факты с миниатюрным образованием 
взрывов, случаи займаньщины, ориентировочным знаменем для масс, 
которые направляют вечно за Родину, нужно отдать жизнь, когда она этого 
требует. 

Враг может быть битый небольшим количеством ибо такой метод 
сейчас не рентабельный, но везде днем и ночью путем засад не давать 
большевикам покоя. 

Отделы УПА должны действовать не сотнями, а четами, роями, 
партизанскими ланками. Мобилизовать их на помощь СБ и пропагандистов 
для проведения этого рода акций. 

Еще раз требую придерживаться этих указаний. Про это не говорить с 
кем можно, а с кем необходимо. Строго беречь организационную и 
войсковую тайну. Все важные списки, поручения и наказы писать шифром, 
кодом. Обязать органы СБ за реализацию поручений. Кто не придерживается 
этого приказа, считать провокаторами и с ними поступать как с таковыми. 

Постий. 
Червень 1946 г. 
Героям Слава”. 

В течение июня и июля на территории округа по данным штаба 
ПрикВО зарегистрированы 114 бандпроявлений, из них: 52 диверсионных 
акта, 62 нападения группами от 7 и более человек. 

Бандпроявления имели место в следующих областях: 
Волынская область                           9 
Ровенская [область]                         23 
Львовская [область]                         21 
Дрогобычская [область]                  31 
Станиславская [область]                  17 
Тернопольская [область]                 3 
Черновицкая [область]                    5 
Закарпатская [область]                    4 
Бандитами за указанный выше период убиты десятки военнослужащих 

Красной Армии и МВД, советских, партийных работников, местных 
жителей – активных участников в проведении мероприятий советской 
власти. Так, по данным штаба ПрикВО убито бандитами 16 военнослужащих 
Красной Армии, 47 человек советского, партийного актива, 91 человек из 
местных жителей. 

Как действуют на территории округа бандиты свидетельствуют 
следующие примеры: 

1) Бандеровцы боевками и засадами совершают нападения на мелкие 
группы наших военнослужащих, чаще всего на одиночек. Они, встретив 
военнослужащих Красной Армии, убивают их, предварительно издеваются 
над ними, забирают одежду, документы, ордена и медали. 
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14 июня 4 красноармейца 976 ОЗС 73 СК во главе с сержантом 
Пашкиным были посланы в подсобное хозяйство с. Берганы (2 км от 
г. Стрый). На окраине села сержант Пашкин послал красноармейца 
Горелкина за косой. Через 10 минут после ухода последнего в селе раздалась 
автоматная очередь. Когда группа Пашкина прибыла к месту, где стреляли, 
то обнаружила Горелкина мертвым. Его убили бандеровцы, захватив 
принадлежащий ему автомат. 

Командир взвода 50 СД ст[арший] лейтенант Бутанаев был отпущен в 
село Передельница (старое место дислокации полка), где жила его жена. 
3 июня около своей квартиры Бутанаев был встречен 6 бандитами и убит 
ими. Последние забрали его обмундирование, документы и оружие. Труп 
Бутанаева бандиты бросили в кусты. Жена Бутанаева была предупреждена 
бандитами о необходимости молчать о смерти мужа. Бандиты не 
обнаружены. 

11 июня начальник АБТМВ 27 СК майор Черакманов вел легковую 
машину, направляясь к месту службы своего отца – командира корпуса 
генерал-лейтенанта Черакманова. В машине находилась жена командира 
корпуса З. В. Черакманова. 

В густом лесу, в 4,5 км от г. Клевань бандиты обстреляли эту 
автомашину, заставили остановиться и убили Черакмановых, предварительно 
зверски измучив их. Майор Черакманов был обнаружен на месте 
происшествия раздетым, с 4-мя ранами, из них 2 – в голову. Бандиты забрали 
все вещи, обмундирование, документы, парадный мундир генерал-
лейтенанта Черакманова с орденами и медалями, который везла ему его 
жена. 

3 мая в районе 2 км восточнее Майдан[а] (18 км северо-западнее 
Станислава) бандиты совершили нападение на командующего 38 армией 
генерал-полковника Москаленко и члена Военного Совета армии генерал-
майора Епишева. В результате были ранены шофер и 2 рядовых бойца из 
охраны. 

В ряде случаев подобные факты имеют место вследствие проявленной 
преступной беспечности военнослужащих, потери бдительности, 
несоблюдения приказов командиров, уставов и наставлений Красной Армии. 
Это ярко подтверждается хотя бы следующими фактами: 

30 июня представитель Центральной группы войск в 64 кондепо майор 
Голиков, помощник начальника этого кондепо по материальному 
обеспечению капитан Раколин, адъютант старший кондепо капитан 
Палаченко, командир эскадрона капитан Довгалюк и другие в саду, где они 
жили на квартире, организовали пьянку. Охраны вокруг дома поставлено не 
было. Бандеровцы напали на эту группу офицеров, которые находились в 
состоянии опьянения. Бандиты пулеметным огнем и гранатами убили майора 
Голикова, капитанов Раколина, Палаченко и Довгалюк[а]. Бандиты скрылись, 
их розыски положительных результатов не дали. 

При выполнении задания по перевозке в 286 отд[ельный] ремонтно-
восстановительный батальон 6540 кг горючего, офицер батальона 
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Мильштейн, возглавлявший группу по перевозке, проявил возмутительную 
беспечность. При возвращении с горючим он остановился в не проверенном 
им населенном пункте, не установил охраны машин и спящих людей. Ночью 
бандиты напали на эту группу военнослужащих, сожгли 2 автомашины с 
6 тоннами горючего и убили 3 военнослужащих данной группы. 

2) Бандиты зверски расправляются с советскими и партийными 
работниками на селе. 

В селе Мильск Рожищинского района Волынской области 7 бандитов, 
вооруженных автоматами, одетых в красноармейскую форму, зверски 
замучили председателя сельсовета Романюк[а] и участкового 
уполномоченного РО МВД Столярчук[а]. Бандиты выкололи им глаза, 
искололи кинжалами, прикладывали к телу каленое железо, били 
шомполами. Бандиты скрылись. 

При проведении общего собрания села Кривко Боринского района 
Дрогобычской области был уведен бандитами зам. председателя 
райисполкома т. Сидор. Розыск последнего положительных результатов не 
дал. 

В ночь на 14 мая бандиты задушили веревкой заместителя 
председателя Лагодовского сельсовета Глинянского района Львовской 
области тов. Краковца. 

В ночь на 17 мая в селе Елиховичи Золочевского района Львовской 
области бандиты убили пред[седателя] сельсовета и начальника 
истребительной группы села. 

В ночь на 22 мая банда в селе Куты Олеского района Львовской 
области зверски избила активиста по распространению займа Михайлишина 
и повесила его у дома, где он жил. У Михайлишина осталось сиротами 
6 малолетних детей. 

В селе Остров Ровенской области бандиты сожгли здание сельсовета. 
Сгорели полные списки военнообязанных и призывников. 

В селе Махлинец Бориславского района Дрогобычской области 
бандиты, издеваясь над советскими активистами, убили и бросили в колодец 
председателя сельсовета, участкового уполномоченного РО МВД и одну 
местную жительницу села. 

С 21 апреля по 10 мая бандами в Оликском, Гороховском, 
Теремковском, Турийском, Седлищевском, Заболоцком и Колковском 
районах Волынской области бандитами убито 18 советских и партийных 
работников, кроме того 3 ранены и 5 чел. бандиты увели с собой. Среди 
убитых зам. секретаря Волынского обкома партии по транспорту, 
пред[седатель] Райисполкома, зам. нач[альника] РО МВД, уполномоченный 
Министерства заготовок по району, 4 председателя и 2 секретаря 
сельсоветов, оперуполномоченный РО МВД начальник истребительной 
группы МВД и другие. 

В некоторых селах бандиты вновь начинают полностью властвовать. 
До настоящего времени в селе Вишнево Теремковского района Волынской 
области нет органов советской власти. Несмотря на все усилия, восстановить 
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сельсовет не удается. Бандиты терроризируют советских и партийных 
работников. 

3) Особое внимание бандиты обращают на уничтожение 
истребительных отрядов МВД и развал их изнутри путем засылки туда своих 
агентов. 

В ряде случаев истребительные отряды являются просто поставщиками 
оружия для бандитов. 

В селе Годове Зборовского района Тернопольской области 8 бандитов 
разоружили группу самозащиты в количестве 15 человек. Бандиты подошли 
к зданию, где находились истребители, вызвали командира группы и когда 
последний открыл дверь, они ворвались в дом. Бандиты захватили 
42 винтовки, автомат, пулемет и гранаты. Часть истребителей арестованы 
органами МВД как не оказавшие сопротивление бандитам. 

В селе Выжгородек Лановецкого района Тернопольской области 
10 бандитов ночью напали на группу самозащиты. Бандиты захватили 
2 автомата, пулемет, 13 винтовок, 1200 патронов. Они убили командира 
группы и 2 истребителей. Как установлено, банда действовала по заранее 
разработанному плану и при помощи провокаторов – участников группы 
самозащиты Стасюк[а] и Форшенна. 

В Тернопольской области с 15 апреля по 1 июня бандиты забрали у 
групп самозащиты 107 винтовок, 6 пулеметов и 6 автоматов. 

С 15 апреля по 10 июля в Ровенской области зарегистрировано 
17 нападений бандитов на группы самозащиты. Во всех случаях бандиты 
разоружали истребителей. При этом они забрали 143 винтовки, 12 автоматов 
и 10 ручных пулеметов. 

Призывник 1928 года рождения Позднор (Волынская область) являлся 
бандеровцем. После прохождения военного обучения по заданию 
бандеровцев он поступил в истребительную группу РО МВД с целью 
совершения террористических актов над советскими и партийными 
работниками. Так им был убит участковый уполномоченный РО МВД 
Галагин. Позднор был разоблачен и убит засадой опер[ативной] группы РО 
МВД. 

4) Бандиты совершают диверсионные акты с целью нанести ущерб 
государственным, общественным, кооперативным и другим организациям. 

Бандиты терроризируют во многих местах население, запугивают его, 
заставляя отказаться от участия в проводимых советскими органами 
мероприятиях. В первую очередь диверсионные акты направлены против 
колхозного строительства, в данный момент на срыв уборки урожая и 
проведения хлебозаготовок. 

В селе Силец Дублянского района Дрогобычской области бандиты 
разгромили колхоз имени Сталина. Они сожгли все колхозные постройки. В 
огне погиб скот, сгорел колхозный трактор, 2 трактора бандиты разбили. 

В ночь на 6 июня в деревне Вел[икий] Кочуров (10 км южнее 
г. Черновцы) бандитами убиты председатель колхоза и вся его семья. 
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В ночь на 4 июня в селе Дуженцы (Дрогобычской области) бандиты 
сожгли колхозную молотилку, которая не охранялась. 

26 июня в селе М[алые] Кинчаки Жовтневого района Станиславской 
области бандиты сожгли 2-этажное каменное здание, где помещались 
сельсовет, клуб и школа. В этом же селе в тот же день бандиты разгромили 
молочно-сливной пункт, испортив весь его инвентарь. 

В селе Дубенко Лановецкого района Тернопольской области бандиты 
остригли волосы у всех колхозниц и комсомолок. 

10 июня в селе Каменно-Гура (22 км северо-восточнее Ровно) банда до 
90 чел. сожгла 33 двора. 

26 июня в селе Орховицы (13 км юго-западнее Городок) бандой не 
установленной численности сожжено 10 крестьянских домов. 

17 июня в селе Ластулик (25 км юго-западнее Дрогобыч[а]) группа 
бандитов повесила 4 местных жителей, в свое время явившихся из банд с 
повинной. 

23 июня банда неустановленной численности на перегоне Калуш-
Боднаров (20 км северо-западнее Станислава) подорвала товарный поезд. 
Под откос свалилось 4 вагона. 

24 апреля в селе Бенкив Львовской области банда до 60 человек сожгла 
спиртзавод. 

В селе Прильбачи Яворовского района Львовской области бандиты 
сожгли амбулаторию. Задержано 4 бандита. 

В ночь на 24 мая, накануне пленума Львовского обкома партии 
бандиты спилили в направлении ко Львову 37 телеграфных столбов, тем 
самым нарушили связь. В эти же сутки они разобрали железнодорожное 
полотно. 

Группа бандитов 15-20 чел. напала на клуб в селе Константиновка 
Львовской области. Были убиты зав[едующий] клубом, комсорг сельской 
комсомольской организации и ее мать. Бандиты разгромили клуб, ограбили 
местный магазин, сельпо и безнаказанно скрылись. 

5) Бандиты организуют среди местного населения антисоветскую 
агитацию, разбрасывают и расклеивают листовки. 

14 апреля в село Переспа (Львовская область) явился неизвестный, 
одетый в немецкую форму, вооруженный автоматом, пистолетом и 
гранатами. При выходе местных жителей из церкви он задержал их и в 
течение часа провел с ними “собрание”. Бандит в своей антисоветской речи 
призывал крестьян не выполнять задания советских органов. Он заявил, что: 
“Советская власть будет заменена другой властью, и Англия выступит 
войной против СССР”. Бандит не был задержан. 

10 июня в село Чишки Мостиского района Дрогобычской области (4 км 
от районного центра) ворвалась группа бандитов до 120 чел., вооруженная 
станковыми пулеметами. Бандиты под угрозой оружия провели собрание, на 
котором выступил один из них, одетый в форму майора. Он заявил: 
“Советской власти денег, хлеба, мяса и молока не давайте. В декабре будет 
наша власть. То, что вы нам дадите, мы вам за это выдадим квитанцию, в 
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декабре возвратим”. Он закончил свою речь фразой: “Да здравствует дружба 
украинского и польского народов”. 

Бандиты забрали в этом селе 8 голов крупного рогатого скота, 1100 кг 
хлеба, несколько сот рублей денег и скрылись. 

В ночь с 29 на 30 июня в селах Угорники, Микитинцы, Подлужье 
Станиславского района и области было расклеено около 50 антисоветских 
листовок, часть печатные, часть напечатаны на ротаторе, часть написаны от 
руки. Листовки призывали население не выполнять хлебные, мясомолочные 
поставки государству. В листовках также содержалась угроза 
представителям советской власти. 

В ночь на 30 июня подпольем ОУН в селах Коломыйского района 
Станиславской области на деревьях было вывешено 8 националистических 
флагов, которые были заминированы. В эту же ночь на телефонных столбах 
от границы Коломыйского района в направлении гор. Станислав были 
расклеены антисоветские листовки. Такие же листовки были расклеены в 
расположении авиагородка гор. Коломыя. Для ликвидации оуновского 
подполья был направлен подвижной отряд. Арестовано 16 бандитов и 
4 бандита были убиты во время изъятия флагов и листовок. 

В Заболотовском районе Станиславской области обнаружен флаг с 
бандитскими воззваниями. В Кутском районе этой же области на квартире у 
убитого районного проводника изъято много антисоветской литературы. 

В ночь на 30 июня в село Васловивце (16 км севернее Черновцов) на 
стенах госучреждений бандиты расклеили антисоветские листовки. 
Арестовано 5 украинских националистов. 

Во всех случаях обнаружения антисоветских листовок последние 
срываются и уничтожаются. Проводится тщательное расследование. 

Борьбу с заметно активизировавшимися бандами украинско-немецких 
националистов ведут войска и подвижные группы МВД, местные 
истребительные группы, части Красной Армии, находящиеся в сельских 
местностях. В отдельных случаях от соединений направлялись подвижные 
отряды для прочесывания местности и уничтожения бандитов. В течение 
июня и июля было проведено 8 таких операций, во время которых убито 
11 бандитов, захвачено – 23, захвачено 23 бандпособников. 
 

Приложение: Бандитские листовки и брошюры на “__” листах, захваченные 
воинскими гарнизонами округа. 
(Приложение только для Главного Политуправления). 

Начальник Политического управления 
Прикарпатского военного округа 
генерал-майор                                                                                  Лисицын 
31.7.46 г. 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 157-165. 
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№ 355 
Звіт невідомого автора про діяльність куреня “Смертоносці” 

ТВ “Чорний ліс” з 1 червня по 31 липня 1946 року 
 

Не раніше 31 липня 1946 р. 
 
ІІ. кур. “Смертоносці” хор. Чорний. 
І сотня “Звірів” бул. Крамаренко. 
ІІ – // – “Залізних” ст. бул. Вихор. 
ІІІ – // – “Сірі” ст. бул. Сапер. 
ІV – // –“Гуцули” – // – Шабля. 
 

Звіт 
за час від 1.6 – 31.7.46 р. 

 
І сот. “Звірів” 

1.7.46 р. долучив до мене сотенний Залізняк з Отинійщини в 
Надвірнянщину. Тут пов’язався з пров. СБ. На його прохання заходимо в 
с. Цуцилів, де безпека при помочі стрільців полагодила деякі справи та при 
нагоді стрільці стягнули військові речі. 

3.7. закваритировую на Гвіздецькій горі з двома сотнями. О год. 11 
забираю зі собою 1 рій віст. Соловейка з 1 сотні “Звірів” та рій ройового 
Султана з 2 сотні “Залізних”, команду передаю сот. ст. бул. Вихрові, та щоб 
побачити його здібності наказую йому розложити засідку на гостинці 
Надвірна – Богородчани – Станиславів. Засідка увінчалася успіхом. О год. 17 
над’їжджає 4 криті авта. Ми вдарили вогнем та здобули: 14 тонн 500 кг 
консерви, з того забрали 500 штук, 17 тон 36 кг солонини, з того забрали 
500 кг і 20 тонн риби в бочках Комса. 4-е авто це замаскований збірник з 
бензиною. На наші кулеметні стріли, приїхала з Надвірної більша кількість 
військових і з тих причин не можна було все те забрати. Дещо забрали 
переходячі в той час цивільні, а авта і решту трофеїв я сам власноруч 
запалював, та все згоріло до тла. Больш. втратили 4 вбитими, 1 важкоранений 
і 1 втік. По нашій стороні втрат не було. Ще тої самої ночі больш. З 
Надвірної на головних гостинцях дали сильні застави, та що 10 хвилин 
світили ракетами. Як донесла розвідка то всі внутрішні війська і війська Ч.А. 
цілу ніч були розложені довкола міста. На другий день о год. 7 рано больш. 
розпочали артилерійський вогонь на ліси: Манявський Скит, Городище, 
Гвоздецьку гору. На жаль їх розшуки, стігнені з области і з повіту не 
увінчалися успіхом. Ми тим часом свою здобич змагазинували і пробули 
день спокійно. 

7.7. сот. Вихора з відділом висилаю в дуже підупалий терен 
Отинійщини, а сам на прохання теренових чинників зі сот. Крамаренком, 
роблю збори в с. Камінна. Присутніх було 500 чол. Народ дуже прихильно 
ставився і прийняв повстанців, як повинна приймати кожна українська хата. 
О год. 21.30 виходимо зі села в ліс. Квартируючий гарнізон в с. Волосів ішов 
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на засідку, напевно на місцевого станичного, та зустрінувся з нашим відділом 
на 100 м. Больш. спитали: “Стой, пропуск” і відразу вдарили вогнем. Їм на 
відповідь заграли наші кулемети. Больш. зорієнтувались, що це більша 
частина, залишили своїх трупів і втекли до села, де запалили одну хату. На 
кулеметний стріл, гарнізони з Тисьменичан, Ляцького Шляхоцького і решта з 
Волосова, бігли на поміч, посвічуючи цілу дорогу ракетами. Під час 
перестрілки вбито 3 бійців і ст. серж. Скільки було ранених невідомо. По 
нашій стороні був ранений кур. бунчужний віст. Васильченко. На другий 
день больш. спецвідділ зі Станиславова, перевіряв ліс від Волосова, 
Гаврилівки, аж по гостинець Станиславів – Отинія. 

11.7. переходжу в Товмаччину. О год. 20 заходимо на вечерю до 
с. Кривотули Старі. Ще всі не розійшлися, як на нашу заставу налізли больш. 
Та рой. віст. д. Садовий привітав їх кулеметним вогнем, вбиваючи 8 больш., 
які напевно йшли на ніч грабити безборонних людей. Не вечерявши, ми 
відступили в Милованські ліси. 

16.7. надр. пров. СБ мав зі стрілецтвом 3 год. гутірку на політичні теми. 
Того ж дня сот. “Звірі” назначую чот. бул. Крамаренка, чот. ІІ чоти ст. віст. 
Кучерявого, заст. чот. віст. Стрілку, ройовим ІІ рою ст. стр. Грома. Сот. 
Крамаренка висилаю з завданням за Дністер в Єзупільщину, а сам з кул. 
ланкою та надр. пров. відходжу на стрічу до ок. провідника. 

Сотня “Звірів” під ком. Крамаренка у своєму рейді у Підгаєччині, 
Рогатинщині і Дол… 39 провела багато народних зборів, де населення 
приймало стрілецтво дуже і дуже ввічливо. 
 
ІІ. сот. “Залізні” 

На наказ к-ра курінного відходжу в Отинійщину. 7.7 заходжу в 
недоступне село Виноград. Тому, що больш. дане село дуже опанували, ми 
знищили с/раду, розімкнули кооперативу, роздали населенню 3 цнт соли, і 
1 центнер знищили нафтою та забрали 8 л спирту. З молочарні забрали все 
молоко. Частину роздали між стрілецтво, а решту роздали населенню, 
головно східнякам. Забрано та перевірено медсестру східняку-українку. 
Належала до комсомолу від 1937 р. Під час нім. окупації була вдома. Її 
відпущено на пропаганду. 

8.7. Заквартировую коло гостинця Надвірна – Отинія, під м. Отинія в 
корчах. О год. 7 роблю засідку з 2 розм. рой. Султана на згаданому гостинці. 
О год. 10 переїжджав панцерка з р-ну Отинія до с. Винограду, на перевірку 
зробленого нами руху в селі, на якім було 10 чол. Я дав наказ не бити, а 
чекати її повороту. О год. 18.30 вертає панцерка. Ми вдарили по ній 
кулеметним вогнем, з якої почали скочуватися побиті та ранені большевики. 
Панцерка під’їхала ще 20 м і стала, бо була ушкоджена. З неї вискочило 
2 недобитків і почали бити з кулемета по нас, не даючи змогу забрати здобуті 
трофеї. Тому що на допомогу зараз їхало з Отинії авто з 50 больш. ми були 
змушені вицофати. Як донесла розвідка: то по больш. стороні вбитий капітан 

                                                 
39 Назва нерозбірливо. 
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НКВД, ст. серж., шофер і боєць з ВВ та важкопоранений нач. райНКВД 
Отинія Шевчук, який на другий день помер. Рівнож був ранений і з 
Винограду, який працював з больш. від 1939 р. та під час нім. окупації виїхав 
з больш. Як донесла розвідка, другого дня ушкоджену панцерку налаштовано 
на поїзд. Та решта больш., які квартирували ще від 26.ІІ.46. в Отинії на 
станції вибралися. 

На засідці відзначилися ст. бул. Вихор, бул. Дзвін, кул. Василь, рой. 
Султан, сот. бунч. Ігор, та стр. Бульба, Орлич і Вивірка. 

10.7. квартируючи в Глинському лісі та йду по міни з 11 стрільцями в 
боднарівський ліс. Забрав міни і вертаю до відділу і стрічаю больш. стежу в 
числі 6 чол. Ми їх підпустили на 5 м і вдарили вогнем, при чому вбито ст. 
серж. і 3 бійців. 1 боєць утік. Забрано 2 ППШ, 2 кріси, компас, 2 гранати і 
4 уніформи. 

Того самого вечора заходжу в с. Глинки, де залапано 2 “стрибків” і 
розстріляно, а зброю забрано. На вбитих “стрибках” залишено кличі: “Хто 
візьме зброю в руки проти нас, то всім так буде”. 

12.7. Переходжу штрику і міную її між містом Отинія і селом 
Угорники. Міни вибухнули о год. 1.20, ушкоджуючи лише паровіз і 10 м 
штрики. Більше не ушкоджено нічого, тому, що були заскоро зірвані. 

29.7 квартирую з відділом в м. Товмач на вул. Пилявщина і 
підготовляю скок на спіртзавод у згаданому місті. Разом з боївкою СБ 
заходжу на вул. Камінецьку, на якій знаходилась фабрика. Тут вд 
придержується, а я і 4 стрільці і зв’язківцем, підсовуюся під фабрику. Тут 
забираю “стрибків” живими, роззброюю і даю під нашу охорону. Від них 
довідуємося, що їх ком. варти є напроти фабрики в домі з кул. і крісом. 
Висилаю жандарма з 1 “стрибком”, щоб роззброїти большевика. Він без 
стрілу не хотів здатися. Щоб не робити шуму, залишаю його в спокою, 
підтягаю відділ, розсилаю застави, та розбиваю магазин, в якому було 40 
тонн спирту. З того забираю в посуди, які маю з собою 150 л спирту., стягаю 
застави та даю наказ бунч. відступати з відділом з міста. З одною кул. ланкою 
остаюся та випускаю спірт з траверзи та запалюю, при чому зістає знищена 
ціла фабрика. Тут здобуто 3 кріси. Розвідка донесла, що больш. арештовано, 
та на наше конто40 больш. розбили крамницю з мануфактурою, яка прийшла 
для робітників, забираючи її ок. 500 м. 

 
ІІІ. сот. “Сірі”. 

2.7. в с. Дубівці (р-н Жовтневий) чот. Ігор з 2 стрільцями важко ранив 
оперуповноваженого ст. сержанта. 

10.7. на шляху Водники-Семиківці 1 рій вд “Сірі”під ком. чот. Ігора 
забрав 3 автомашини зі збіжжям, яке роздано людям. Автомашинами стрільці 
подались через село, знищили документи в с/раді, автомашини зі шоферами 
відпущено. 

                                                 
40 Тобто рахунок (полонізм). 
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16.7. під час перебування сотні в лісі біля Галича на неї напала група 
больш. в числі 30 чол. Під час вицофування з табору, больш. старалися 
догонити заднє забезпечення і кул., який йшов останній. Відкрив по них 
вогонь, вбиваючи ст. серж., поранив 1 бійця та вбив поліційного пса. Відділ 
вицофав без втрат. 

18.7. в лісі під с. Пітрич група больш. в числі 30 чол. зробила скок на 
місце таборування о год. 9 вечором та відкрила вогонь по таборі. Повстанці 
боронились завзято. В бою вбито 7 больш. і 9 поранено. Трофеїв не забрано. 
По нашій стороні загинув геройською смертю кул. Ромко. 

27.7. в м. Єзуполі, 3 стрільців на чолі з чот. Ігорем вбили активного 
“стрибка” Белея. Здобуто автомат і пістоль. 

 
IV. сот. “Гуцули”. 

Від 1.І. – 30.IV.46 р. сотня “Гуцули” на чолі зі своїм сотенним не 
зробила жодних бойових акцій, тільки втратила 5 стрільців: віст. Нечай, 
віст. Горох, стр. Слонь, Дунай і Сокіл. 

1.V. заквартировую в лісі коло с. Кутиска та підготовляю скок на 
“стрибків”. Ми підсунулись до квартируючи “стрибків” та вдарили по них 
вогнем. При чому вбито 1 “стрибка” і спалено будинок. Здобуто 20 крісів і 
кулемет “Дігтярова”, 8000 амуніції. Решта “стрибків” здалися і їх відпущено. 
По нашій стороні втрат не було. 

6.V. відділ в рейді по Коропеччині, Єзупільщині, Підгаєччині до кінця 
місяця, без бойових сутичок. 

ІІ.VI. відділ при переправі через Дністер натрапив на больш. засідку. 
Переднє забезпечення їх зауважило. Ми вдарили по засідці вогнем, у висліді 
чого 2 больш. вбито і 1 поранено. По нашій стороні стр. Омелько 
легкопоранений. 

До 30.7 більше відділ нічого не робив. Я сподіваюся тепер його 
порушити, хоч мав би сам докласти найбільше старань. 

 
Характеристика Куреня: 

1. Боєздатність відділів посередня. 
2. Озброєння відділу добре, амуніції посередньо. 
3. Політвиховна робота слаба, через брак політвиховників та 

літератури. 
4. Низький моральний стан у деяких підвідділах є, але ще докладаю 

всіх старань, щоб це усунути. 
5. Санітарна ділянка дуже слаба тому, брак санітарії та медикаментів. 
6. Комсклад відділу посередній. 

 
Оригінал. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 62. – Арк. 205-206. 
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№ 356 
Звіт СБ ОУН про радянський терор та реагування на нього відділів УПА 

і підпілля ОУН на території Ланчинського району 
 

15 серпня 1946 р.41 
 
Ланчинський район                                                           Станиславівська округа 

Надвірнянський надрайон 
 

Звіт 
За час від 10.4. – 15.8.46. 

 
а) Місяць квітень і травень тим характеристичні, що в травні наступило 

повне відпряження – гарнізони вибралися. Більшовики щоправда дальше 
вели акції, але успіхів вже не мали. Членство загартоване зимовою блокадою 
веде працю дальше. В згаданих місяцях найбільш пекучим питанням була 
ліквідація останніх стрибків. При помочі куріня “Довбуша” і куріня 
“Чорного” боївка СБ ліквідувала майже всі станиці стрибків. У відповідь на 
наші акції, більшовики знову ввели майже у всі села гарнізони. Вони 
паралізують наш рух постійними розшуками і засідками. Такий стан тривав 
протягом двох місяців: червень і липень. Цей період можна назвати “літньою 
бльокадою”. За цей час районний провід втратив двох референтів; 
господарчого “Опришка” і пропагандиста “Колоса”. З початком серпня 
наступило в терені мале відпряження, хоча гарнізони в деяких селах 
залишилися і до цього часу. 

 
І. 1. 
2. а) стан гарнізонів в терені на 15.8.46.р.: 
Фітьків                        20 чоловік 
Лемаджин    30 чоловік вхор. радгосп.            
Волосів                       60 [чоловік] 
Тарновиця 20 жд НКВД 
Гаврилівка                  20 [чоловік] 
Камінні-Тисьменичани 20 чол. жд НКВД 
Парища                       30 [чоловік] 
Ланчин – 100 чоловік охорони  
Майдан Середній       30 [чоловік] 
Райцентр – НКВД і НКГБ. 
б) На день 15.8.46. в терені були такі станиці стрибків: Красна – 

31 чол., Майдан Середній – 30 чоловік, Саджавка – 16 чол. Станиці стрибків 
були майже в кожному селі району. В місяці травні районна боївка СБ і 
курінь “Довбуша” ліквідували станиці стрибків в: Добротові, Тарновиці, 
Парищах, Майдані Горішньому, Перерослі і Цуцилові. Рай. боївка СБ і 

                                                 
41 Остання дата подій, про які йдеться у документі. 
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курінь “Чорного” ліквідували станиці стрибків у: Камінній і Гаврилівці. 
Останньо більшовики самі зліквідували станицю стрибків у Красній за те, що 
стрибки симпатизували в УПА і ліквідували двох “уполномочених НКВД” 
Носова і Горбунова, а також рай. інструктора комсомолу. Про це доніс агент і 
більшовики 6-ох стрибків засудили на кару смерті, а решту розігнали. 
Засуджені – це бувші стрільці УПА, які хотіли реабілітуватися. 

в) В напрям Коломиї і Делятина час-до-часу переїздять залізницею 
військові транспорти.  

3. Більшовики створили колгосп у Глинках, де працюють люди з-за 
[лінії] Керзона. Радгоспи в Парищах і Ломаджині тут держать більшовики 
охорону. МТС є в районі. Напр: У терені людям оре трактор з МТС. Фабрик в 
терені немає. 

4. Торгівля в терені головно спекулятивна. Перед жнивами населення 
продавало збіжжя в Станиславові і приїзжим по спекулятивній ціні. 
Кооперативи є в кожному селі. Вони торгують обмінним способом; за сіль і 
нафту не беруть грошей, але набіл. 

5. У червні і липні більшовики по “ударному” ремонтували школи. 
Значить це, що мала робити держава – мусіли робити громадяни своїм 
коштом. 

В згаданих місяцях збільшено доставку газет на села. Населення все 
старається застати більшовицьку пресу, заради політичних вісток. 

6. Вийшло зарядження про заборону торгівлі збіжжям, хлібом, доки 
люди не здадуть контингенту. 

7. Під час ферій малокваліфіковані вчителі мали переходити вишкіл у 
Станиславові. 

8. Кіно є і в Ланчині. 
9. Є одна лічниця між Добротовом і Ланчином, фахові сили зі сходу. 
10. Більшовики переводили мітинги в справах здачі збіжжа, молока і 

м’яса.  
До населення доходить обласна газета “Прикарпатська Правда” і 

“Радянська Україна”. Населення тепер радо читає газети, бо з них 
довідується про ситуацію в світі і наш рух за кордоном. Більшовики статтями 
спрямованими проти нас одержують цілком протилежний ефект. Населення 
дізнається про наш рух і чим раз більше з нами співпрацює. 

11. Церкви позамикані в Цуцилові, Перерослі, Фитькові, Волосові і 
Майдані Середньому, бо немає священиків. В селах Фитьків, Перерісль і 
Волосів замкнули церкви тому, що священики не перейшли на православ’я. 

12 і 13 в реєстрі випадків дня. 
ІІ: 

1. Населення стягається зі здачею поставок, але тому, що більшовики 
стягають все при помочі НКВД, воно здає, щоби лише не бачити коло своєї 
хати “совітів”. 

Більшовицькій пропаганді населення вже не вірить, а до акцій всі 
привикли. 
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2. Коли в зимі населення було майже цілковито заломане, то тепер 
наступило відпряження. Ми з’єднали собі населення роззброюванням 
станиць стрибків, які грабили населення. Тепер хоча багато знає, що в селі є 
стрільці УПА чи члени ОУН то випадки всипу є дуже рідкі. При переходах 
можна таке стрінути, що населення благословить стрільців на щасливу 
дорогу. Українські повстанці користаються тепер такою підтримкою 
населення, як ще ніколи досі за час більшовицької окупації. 

3. Населення свято вірить, що війна мусить бути ще цього року. 
Найважніші є чутки про розвал конференції і, що Молотов втік до Москви. 

5. Нова пропаганда працювала слабо, бо не стало людей які очолювали 
її. Зимою впав рай. пропагандист “Ярко”, а літом “Колос”. Пропаганду вели 
всі члени ОУН, а також рейдуючі відділи “Довбуша” і “Чорного” і 
“Спартана”. 

6. Епідемічних хвороб не було. Зате є поширені венеричні хвороби. Їх 
цілено поширюють большевики. Боротьба з венеричними хворобами важка, 
бо не знати хто хворий (майже всі дівчата, що були арештовані). 

7. Урожай цього року слабий, але якщо більшовики не пограбують 
сильно населення то голоду не буде. 

Реєстр випадків дня: 
Камінна: 15.4.46. з району приїхало 8 більшовиків, які закватирували в 

селі. Вони стягали позику “відбудови”. 
18.4.46. 16 більшовиків з району перевіряли село. Нічого не знайшовши 

від’їхали до району. 
3.5.46. 8 більшовиків зі заступником нач. НКГБ Івановим наскочили на 

хату, де лежав хворий на тиф боєвик станичного Яструб. Він за 48 годин 
помер у районі. 

18.5.46. більшевики на всипу обскочили хату Гавриляка Дмитра і 
шукали за ним та станичним. Шукали цілу ніч, не знайшовши нікого 
відійшли. 

26.5.46. поїздом зі Станиславова приїхало 60 більшовиків, обласного 
НКВД. Вони обложили село та проводили розшуки в селі. Нічого не 
знайшовши о год. 20-ій від’їхали до Станиславова. 

3.6.46. приїхало 20 більшовиків автом з Винограда і за всипом дівчат з 
Винограда арештували Зінич Павла літ 56. 

За час від 2.5. – 1.8.46.р. цілий час вночі приходили до села більшовики 
з гарнізонів Волосова і Ляцького. Вони робили засідки довкола села і під 
лісом. 

7.7.46. відділ УПА під ком. курінного Чорного о год. 18-ій зайшов до 
села і провів мітинг. По мітингу відділ УПА, рай. господарчий “Опришок” і 
кущевий провідник “Помста” відійшли зі села до ліса. Під лісом попали на 
засідку. Стрільці відповіли вогнем. Більшовики втекли залишаючи 5 трупів. 

По нашій стороні впав районний господ. і ранений бунчужний 
“Винниченко”. 

8.7.46. приїхав до села спецвідділ з напрямку с. Волосів в числі 60 чол. 
В селі розпитували, що говорили на мітингу, хто був і т. п. 
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9.7.46. ранком о год. 8-ій приїхав спецвідділ на 7 автах, їх охороняла 
панцирка. Вони зробили облаву на село, поле і ліс. Вони виїхали, а через 
день знову перевели облаву. Так оперували вони 8 днів, але успіхів не мали 
жодних. 

6.8.46. вечером о год. 22-ій приїхало зі Станиславова 20 НКВД-истів зі 
Зіничем Павлом. Ходили до сестри станичного “Гриця”. О год. 8-ій рано 
виїхали. 

Волосів: 
18.4.46. приїхало 16 озброєних більшовиків (колгоспників), які 

обробляли панську землю. Дня 1.6.46. вони вибралися, по селі не ходили. 
1.6.46. закватирував гарнізон в силі 30 чоловік, який робить засідки, 

перевіряє ліс, він кватирує і до сьогодні. 
Гаврилівка: 
1.6.46. закватирував гарнізон в силі 20 чоловік кватирує до сьогодні.  
Цуцилів: 
17.4.46. закватирувало в селі 20 більшовиків від НКВД. 
Вони робили засідки на штриці вдень і вночі, а також вночі 

патрулювали вздовж залізничного шляху. 10.5.46 вони вибралися, а 
закватирували колгоспники, які обробляли державне поле, а вночі ходили на 
засідки. 30.6. вибралися вони до району. 

1.7.46. СБ зробило“чистку” в селі, а вечером був в селі відділ УПА. 
2.7.46. спецвідділ в числі 50 чоловік робив засідки по селі і в лугах аж 

до Бистриці. 
Кожного дня гарнізони з Волосова і Фитькова роблять засідки і 

перевіряють луги. 
Перерісль: 18.5.46. боївка СБ і відділ УПА “Довбуша” зліквідував 

станицю стрибків.  
19.5.46. 8 більшовиків списували протокол із озброєння. 
8.6.46. заїхав гарнізон в силі 30 чоловік та закватирував у сільраді. 
Вдень більшовики нікуди не ходили. Ночами ходили на засідки. 
18.6.46. арештували 5 господарів, яких всипав стр. Голуб з куреня 

Чорного, який зголосився в гарнізоні. Арештованого по трьох днях звільнено. 
27.7.46. гарнізон перебрався до Фитькова. Днем і ніччю приходив до 

села і уряджував засідки.  
8.8.46. боєвики СБ Корній і Крук попали на засідку. Зловлено живого 

Крука. По більшовицькій стороні 2 вбитих і 1 ранений. 
Від того часу більшовики посилили засідки. 
Фитьків: 
27.7.46. закватирував в селі гарнізон. В селі і під лісом роблять вони 

засідки; також ходять по других селах. 
Красна: 21.7.46. боєвики СБ і два стрибки зліквідували 

“уполномочених” НКВД Носова і Горбунова. 
Добротів:  
Після розбиття станиці стрибків більшевики арештували 29.5.46. 

Білоус Матія. Вони закидували йому, що він підвів повстанців на стрибків. 

 478



  

19.6.46. підрайонний пропагандист Тарас наткнувся на засідку з двома 
стрільцями. Під прикриттям власного вогню всі вицофали. 

Саджавка:  
23.4.46. більшовики з району перевели облаву в селі. Під час облави 

арештували Кузьмина Василя. 
17.6.46. на засідку на ріці Прут вийшли стрільці Хмель і Лісовий. 

Лісовий забитий, а ранений Хмель відступив. 
20.6.46. Стрілець Дуб вийшов на своїх і через непорозуміння зістав 

забитий. 
Кубаївка: 
6.6.46. гарнізон зі села Майдан Середній наскочив на колибу, де був 

підр. “Ярослав” станичні Заяць і Вихор, і Гриць. Всі під охороною власного 
вогню вицофали без втрат. 

 
Постій 1.9.46 

 
Оригінал. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 265-267. 

 
 

№ 357 
Звіт Станіславівського обкому партії ЦК КП(б)У про результати 

боротьби з формуваннями УПА і підпіллям ОУН на території області за 
липень 1946 р. 

 
16 серпня 1946 р. 

 
№ 00558 

Совершенно секретно 
Секретарю ЦК КП(б)У 

тов. КОРОТЧЕНКО Д. С. 
 

ОТЧЕТ 
о результатах борьбы с националистическим подпольем и бандитизмом на 

территории Станиславской области за июль месяц 1946 г. 
 

За отчетный период на территории области органами МВД и МГБ, 
партийно-советским активом и бойцами местных истребительных 
формирований было проведено 841 чекистско-войсковую операцию и 
794 засады, в ходе которых: 

 
Ликвидированы полностью бандгруппы: 

 
Бандбоевки “Кирик[а]” – в Болеховском районе, “Зуба” – в Калушском 

и “Сокол” – в Букачевском районах. 
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Частично ликвидированы бандгруппы: 

 
Банды “Черного”, “Черноты” и “Прута”. 
Сотни: “Середнего” – в Войниловском, “Хмары” – в Лисецком, 

“Вихря” – в Яблуновском, “Явора” – в Богородчанском и Перегинском 
районах. 

Бандбоевки: “Верхового”, “Ветра” – в Перегинском, “Карася”, 
“Стрела” и “Лютого” – в Долинском, “Грек[а]” и “Вия” – в Рогатинском, 
“Омелько” – в Калушском и “Довбуша” – в Большевцовском районах. 

 
Частично ликвидированы антисоветские организации и группы: 

 
Районные провода ОУН в Городенковском, Ланчинском, Отынянском 

районах. 
Кущевые провода ОУН в Отынянском, Кутском, Коломыйском, 

Бурштынском, Солотвинском и Тлумачском районах и 20 станичных ОУН. 
За этот же период на территории области органами МГБ вновь 

выявлено и взято на учет 12 различных групп украинско-немецких 
националистов с общим количеством участников в них 53 человека. 

За этот же период времени органами МГБ ликвидировано разных групп 
украинско-немецких националистов 14, в том числе: 

Кущевых                                   – 1 
Надрайонных                            – 1 
Районных                                  – 2 
Станичных                                – 3 
Разных групп                            – 7 
По ликвидированным организациям и группам из числа ранее 

розыскивавшихся убито 32, арестовано 60 чел., в том числе: 
Военный референт районного “провода” ОУН                – 1 
Спецкурьер районного “провода” ОУН                            – 1 
Руководитель кущевого “провода” ОУН                          – 1 
Харчевой боевки СБ районного “провода” ОУН             – 1 
Референт кущевого “провода” ОУН                                  – 1 
Руководителей станичных ОУН                                         – 9 
В ходе чекистско-войсковых операций по ликвидации ОУНовского 

подполья и бандитизма в области, а также и операциями по ликвидации 
бандитов-одиночек: 

Убито: 
Бандитов                    – 72 
Членов ОУН              – 54 
Всего                          – 126 
 
Задержано: 
Бандитов                    – 112 
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Членов ОУН              – 123 
Всего                          – 235 
 
Задержано: 
Бандпособников        – 20 
Нелегалов                   – 3 
Немцев 
(военнопленных)       – 6 
Всего                           – 29 
 
Из числа задержанных арестовано: 
Бандитов                     – 39 
Членов ОУН               – 35 
Бандпособников и  
укрывателей               – 16 
Всего                           – 90 
 
Явилось с повинной: 
Бандитов                     – 9 
Членов ОУН               – 3 
Нелегалов                   – 7 
Бандпособников         – 1 
Всего                           – 20 
В ходе чекистско-войсковых операций у бандитов и ОУНовского 

подполья изъято следующее оружие и имущество: 
Пушек 45 мм – 1 шт. 
Минометов – 2 [шт.] 
Станковых пулеметов – 1 [шт] 
Ручных пулеметов – 19 [шт] 
Автоматов – 49 [шт.] 
Винтовок – 89 [шт.] 
Пистолетов – 46 [шт.] 
Гранат – 140 [шт.] 
Мин – 82 [шт.] 
Запалов – 470 [шт.] 
Боеприпасов – 15402 [шт.] 
Пишущих машин – 4 [шт.] 
Телефонных аппаратов – 3[шт.] 
Телефонных коммутаторов – 1 [шт.] 
Дисков разных – 21 [шт.] 
Вскрыто и уничтожено  
бандубежищ – 69 [шт.] 

Взято оружия бандитами:  

Ручных пулеметов – 7 [шт.] 
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Автоматов – 9 [шт.] 
Гранат – 15 [шт.] 
Винтовок – 41 [шт.] 
Пистолетов – 2 [шт.] 
Боеприпасов – 2000 шт. 
Наши потери при проведении чекистско-войсковых операций 
составляют:  
Убито:  
Рядовых ВВ МВД – 1 
Ранено:  
Рядовых ВВ МВД – 3 
Работников МВД – 1 

 
Наиболее характерными операциями являются: 

1. По материалам Перегинского РО МГБ 5/VIІ – 46 г. в селе Камень 
Перегинского района была проведена чекистско-войсковая операция, в ходе 
которой в одном из сараев было обнаружено 5 вооруженных бандитов, 
которыми был открыт автоматный огонь по нашей группе, в результате 
завязавшейся перестрелки сарай с бандитами был подожжен, в котором 
сгорело 4 бандита, пятый бандит при попытке к бегству был тяжело ранен и 
через два часа умер. 

Указанные 5 бандитов являлись стрелками сотни УПА “Рывай”. У 
убитых бандитов изъято два автомата, три винтовки и два пистолета. 

2. По данным Богородчанского РО МГБ 5/VII – 46 г. войсками МВД 
Богородчанского гарнизона была организована проческа лесного массива в 
районе села Грабовец, при проческе был убит руководитель пропаганды 
Станиславского окружного “провода” ОУН “Черного”. У убитого изъято 
один автомат и пистолет. 

3.10 июля с. г. оперативным составом Ланчинского РО МВД с 
участием гарнизона ВВ МВД были проведены чекистско-войсковые 
операции в селах Парище, Майдан-Средний и в прилегающих к ним лесных 
массивах; в результате проведенных операций в лесу был обнаружен бункер 
с бандитами. В завязавшейся перестрелке убиты районный полит[ический] 
референт ОУН по кличке “Колос” – житель Ланчинского района, его 
заместитель “Богдан”; задержаны Гусак Николай Михайлович, по кличке 
“Нехай”, пропагандист районного “провода” ОУН, Лескив Василий 
Николаевич – станичный села Парище по кличке “Прут”, Андрейчук Иван 
Николаевич – стрелец из личной охраны политреферента “Колоса”. 

Взяты трофеи: немецкий пулемет – 1, батальонный мадьярский 
миномет – 1, автомат – 1, винтовок – 5, пистолетов – 2, боевых патронов – 
2150 шт., гранат – 2, телефонный аппарат немецкий – 1 и одна пишущая 
машинка. 

4. 11 июля с. г., по данным Ланчинского РО МГБ, подразделением 
войск МВД вблизи с. Пермяцы Ланчинского района была проведена 
чекистско-войсковая операция, в ходе которой был обнаружен бункер с 
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десятью бандитами; при оказании вооруженного сопротивления убито 
4 бандита и 2 задержано. Трупы убитых бандитов не опознаны. У убитых и 
задержанных изъято: один батальонный миномет, два ручных пулемета, два 
автомата, четыре винтовки и пишущая машинка. 

5. 13 июля с. г. при проведении чекистско-войсковой операции в 
с. Братышев Тлумачского р-на оперативным составом РО МВД был задержан 
станичный указанного села. У станичного изъята месячная отчетность о 
работе станицы. Задержанным оказался Головатый Кирилл Матвеевич, 
работал секретарем сельсовета с. Братышев. 

6. 19 июля с. г. оперативным составом Большевцовского РО МВД при 
участии воинского гарнизона проведена чекистско-войсковая операция в 
с. Библо, в результате которой были обнаружены и при вооруженном 
сопротивлении убиты: 

1) районный “проводник” ОУН Пидгаецкого района Тернопольской 
области под псевдонимом “Черный”; 

2) бандит по кличке “Шляпа”; 
3) задержан станичный ОУН с. Шумляны Пидгаецкого района 

Тернопольской области Буртняк Петр Николаевич, по кличке “Кочка”, 
который показал, что в селе Библо в костеле (костел не работал) скрываются 
три бандита. При подходе нашей группы к костелу последняя была 
обстреляна из двух ручных пулеметов. По израсходовании боепатронов все 
три бандита были задержаны, у них отобрано два ручных пулемета и один 
наган. 

7. 23 июля с. г. гарнизоном ВВ МВД, дислоцирующимся в селе 
Каминна Рогатинского района, в лесном массиве, прилегающем к селу 
Мельна и хутору Быстрый, при проведении чекистско-войсковой операции 
был убит бандит Фицак Андрей по кличке “Рыба”. 

Из изъятых документов у убитого установлено, что последний до 
21 января с. г. являлся начальником штаба куреня “Шугай”, “Петренко”. У 
убитого изъято: фотографические карты ряда районов Дрогобычской, 
Львовской, Тернопольской и Станиславской областей, диплом об окончании 
школы УПА и присвоенное звание “Булавного” за подписью начальника 
школы УПА Хорунжего “Горина”, автомат – 1, пистолет – 1, граната – 1 и 
16 боепатронов. 

8. 30 июля с. г. оперсоставом Большевцовского РО МВД, по данным 
“Резвого”, в районе села Стасова-Воля (на границе с Бурштынским районом) 
была проведена чекистско-войсковая операция, в результате которой был 
обнаружен схрон, из которого была изъята 45 мм противотанковая пушка 
исправная, отечественная, выпуска 1943 года. В ходе операции в селе 
Яблонов был задержан станичный указанного села Логив. 

 
Боевая деятельность местных формирований 

 
По состоянию на 1 августа 1946 года в области имеется 

249 истребительных батальонов с общей численностью в них бойцов 
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5265 человек, имеющих на вооружении: пулеметов – 135, автоматов – 404, 
винтовок – 3715, пистолетов – 21, гранат – 460, боепатронов – 183 000. 

Силами истребительных батальонов и в составе чекистско-войсковых 
групп проведено операций 295 и 728 засад, в результате которых: 

Убито бандитов        – 4 
Задержано                 – 15 
При проведении операций у бандитов было изъято: 
Автоматов                  – 1 шт. 
Винтовок                    – 8 [шт.] 
Пистолетов                 – 1 [шт.] 
Гранат                         – 8 [шт.] 
Боеприпасов               – 3430 шт. 
К числу характерных боевых операций, проведенных бойцами 

истребительных групп в июле месяце с. г., относятся: 
1. 21 июля 1946 г. командир истребительной группы села Рожнев-

Великий Кутского района тов. Букотка организовал патрулирование по селу. 
Вместе с патрулировавшими бойцами в ночное время в селе заметил 
неизвестного человека. Оценив обстановку, что неизвестный, пользуясь 
темнотой ночи, может скрыться, Букотка осветил местность ракетой, бандит 
сразу же открыл по бойцам истребительного батальона огонь. Ответным 
огнем бойцов истребительного батальона бандит был ранен и взят бойцами. 
Взятый бандит оказался бойцом истребительного батальона этого же села 
Рожнев-Великий Кутского района, ушедший в апреле месяце в банду 
Железняка. 

2. 22 июля с. г. истребительный батальон села Верхний-Березов 
Яблоновского района, проводя проческу лесного массива, лежащего вблизи 
этого села, задержал станичного ОУН Геник[а] – по кличке “Луговой” и 
кущевого Урбановича – по кличке “Пруткий”. 

 
Бандпроявления: 

 
За отчетный период на территории области имели место следующие 

бандпроявления: 
терактов против партийно-советских работников           – 6 
сельского актива                                                                  – 12 
местного населения                                                             – 19 
военнослужащих                                                                  – 5 
работников милиции                                                            – 5 
работников МВД                                                                  – 7 
работников МГБ                                                                  –//– 
бойцов истребительных батальонов                                  – 11 
диверсий                                                                               – 2 
минирование шоссейных дорог                                         – 1 
минирование железных дорог                                            – 3 
нападение на истребительные группы                               – 4, 
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из которых в одном случае активным ружейно-пулеметным огнем 
истребительной группы села Подлужье Станиславского района нападение 
бандгруппы было отражено оперативным составом Станиславского РО МВД, 
задержан участник нападения на истребительный батальон. Задержанным 
оказался бандит этого села Бабак Дмитрий Дмитриевич. По делу последнего 
ведется следствие. 

По своему характеру бандпроявления следующие: 
1. В ночь на 3 июля с. г. в Яремчанском районе при возвращении из 

засады на окраине села Черные Ославы неизвестными бандитами были 
обстреляны участковый уполномоченный РО МВД т. Рулев и боец 
истребительного батальона Мельничук Иван, в результате чего Рулев и 
Мельничук были ранены. Произведенным расследованием установлено, что 
обстрел произвели бывшие бойцы истребительного батальона, ранее 
уведенные в сотню “Спартана”, из которых опознан Квитчук, личность 
второго бандита не установлена. 

2. В ночь на 6 июля с. г. в Бурштынском районе бандитами был убит 
председатель колхоза им. Хрущева тов. Стехно Иван Семенович. 

Оперработниками РО МВД и РО МГБ выездом на место 
бандпроявления через задержанного Якимова Петра – жителя села Липица-
Долишня Большевцовского района установлено, что задержанный Якимов 
Петр в течение месяца выполнял обязанности разведчика бандбоевки 
“Довбуша” и имел кличку “Петя” и по заданию “Довбуша” производил 
разведку в селах Свистильники, Липица-Долишняя, Липица-Горишняя, 
Садки-Горишние Большевцовского района, за хорошую работу по разведке 
районным “проводником” ОУН Щуром 4 июля с. г. награжден часами. 

При допросе Якимова установлено, что убийство председателя колхоза 
им. Хрущева т. Стехно совершено лично районным проводником ОУН 
“Щуром” с участием бандбоевки СБ “Дуба” и “Довбуша” в составе бандитов 
“Зелень”, “Корень”, “Синяк[а]” и самого бандита Якимова. 

По данным бандитского разведчика Якимова “Пети” задержаны: 
харчовой ОУН села Липица-Долишняя, Рубаха Петр Андреевич; связная 
районного провода ОУН жительница села Липица-Долишняя Скобель 
Мария, Белик Михаил Ильич, житель села Липица-Долишняя, последний 
имел тесную связь с бандитами “Щуром”, “Довбушем”, “Орестом” и 
другими, часто укрывал в своем доме бандитов и 5 июля с. г. принимал 
активное участие в подготовке бандгруппы для совершения указанного 
террористического акта. 

3. 6 июля с. г. в Жабьевском районе на дороге между Жабье – Ворохта 
в 16 часов на мине, заложенной бандитами, подорвалась автомашина 
Жабьевского райпотребсоюза, после чего из засады неизвестными бандитами 
по автомашине был открыт огонь, в результате чего следовавшие на 
автомашине три бойца истребительного батальона были убиты, шофер и два 
рабочих спаслись бегством. Бандитами захвачено 2 ручных пулемета, 
3 винтовки, принадлежащие бойцам истреббатальона. 
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В район бандпроявления была выслана чекистско-войсковая группа, 
бандиты скрылись. 

4. 9 июля с. г. в 15 часов из села Космач Яблоновского района с 
оперативного задания в райцентр возвращались оперуполномоченный 
Яблоновского РО МВД лейтенант т. Заккер, старшина 448 СП ВВ МВД 
т. Маркин, старший сержант т. Пинчуков, милиционер т. Юрак, начальник 
гарнизона села Космач, командир 6 роты 2 СБ 448 СП ВВ МВД старший 
лейтенант т. Янковский; в 5 километрах от села Космач на мосту группа была 
обстреляна неизвестной бандгруппой, в результате чего убиты командир 
6 роты 448 СП ВВ МВД старший лейтенант т. Янковский, старшина 
т. Маркин, старший сержант Пинчуков. Оперуполномоченный ОББ 
лейтенант Заккер и милиционер Юрак, будучи ранеными, вышли из-под 
обстрела и прибыли в РО МВД. Бандиты, забрав два ручных пулемета, 
пистолет и убитого т. Янковского, скрылись в неизвестном направлении. 

К месту бандпроявления высылалась опергруппа РО МВД с участием 
подразделения 448 СП ВВ МВД во главе с подполковником Счастным, 
положительных результатов не достигнуто. 

5. В ночь на 12 июля с. г. в Отынянском районе на железнодорожном 
перегоне 165 км невдалеке 8 пикета неизвестными бандитами под рельсы 
железнодорожного пути были заложены противотанковые мины, 
следовавший пассажирский поезд Львов – Черновцы в 2 часа 50 минут при 
взрыве одной мины прошел без повреждений. Взрывом разбито две шпалы и 
вырвано 55 см ж[елезно]д[орожного] полотна. 

К месту диверсии направлялась чекистско-войсковая группа. 
Совершивших диверсионный акт не найдено. 

6. В ночь на 20 июля с. г. в 2.00 на ж[елезно]д[орожном] перегоне 
Микуличин – Татаров Яремчанского района (на 71 км 9 пикет) неизвестными 
бандитами подорвана левая нить по направлению ст. Татаров, в результате 
взрыва вырван кусок рельсы 40 см и повреждено 4 метра 
ж[елезно]д[орожного] полотна. Движение поездов было приостановлено на 
6 часов. 

К месту диверсии выезжало подразделение 154 полка ВВ МВД по 
охране железнодорожной линии с целью найти совершивших диверсию, 
результатов не достигнуто. 

7. 31 июля с. г. в с. Корнич Коломийского района неизвестными 
четырьмя бандитами, одетыми в форму Красной Армии, был убит военрук 
истребительного батальона с. Корнич сержант Лекомцев (из 448 СП ВВ 
МВД), после чего бандитами взяты и уведены в лес зав[едующий] РайОНО 
Коломыйского района, он же уполномоченный по хлебозаготовке в этом селе 
Иванов Иван Герасимович, секретарь райисполкома Кузнецова Любовь 
Георгиевна, зав[едующая] райплодоовощ Трейчук Николай Васильевич и 
боец истребительного батальона Фатурчак. 

В порядке ответных мер проводилась чекистско-войсковая операция по 
розыску и ликвидации бандгруппы, в результате которой в с. Корнич 
задержаны Фатарчук Иван (боец истребительного батальона) и Тинчук 
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Николай, приведший бандитов к сельсовету указанного села. Ведется 
следствие. 

Наши потери при бандпроявлениях: 
Убито: 
работников милиции                – 10 
рядовых ВВ МВД                     – 1 
бойцов истреббатальонов        – 14 
рядовых РККА                          – 3 
офицеров РККА                        – 5 
других граждан                         – 54 
Ранено: 
офицеров ВВ МВД                   – 1 
рядовых ВВ МВД                     – 1 
бойцов истреббатальонов        – 3 
работников милиции                – 3 
офицеров РККА                        – 1 
рядовых РККА                          – 1 
работников МВД                       – 2 
других граждан                         – 4 
Уведено: 
бойцов истреббатальонов        – 8 
других граждан                         – 10 
В результате проведенных массовых вызовов для беседы явилось с 

повинной: 
бандитов                                    – 9 
нелегалов                                   – 8 
бандпособников                        – 1 
членов ОУН                               – 3 
 
Секретарь Станиславского обкома КП(б)У                                     Петрик 
 
№ 00558 
16.VIІІ.46 г. 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 170-178. 
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№ 358 
Короткий огляд подій у Вигодському, Рожнятівському, Болехівському та 

Долинському районах за липень – серпень 1946 р. 
 

25 серпня 1946 р.42 
 

Долинський надрайон. 
ОГЛЯД ПОДІЙ 

За час від 4.VII до 25.VIII.1946 р. 
Р-н Вигодський: 

1.VII. до с. Мізунь Старий о год. 8 рано приїхало 7 енкаведистів та 
арештували Галів Дмитра, як дезертира, що втік з роботи з Донбасу. 
Арештованого за викупом за 2 дні випустили додому. 

Большевики з гарнізону в с. Новошин зробили застави попід село та ліс 
т.зв. “Осій”. Засідка успіхів не мала. 

3.VII. в с. Сенечів большевики зловили хованця Робика Василя (крився 
на власну руку). Зловленого забрали до м. Вигода, де він сидить по 
сьогоднішній день.  

В с. Кропивник большевики арештували Ольшак Івана, якого на другий 
день випущено. 

Большевики з р-ну Вигода в числі 70 чол. Переводили облаву на ліс, 
т. зв. “Сигавка” та “Заярків”. В часі облави не зловлено нікого. 

4.VII. большевики в с. Новошин поробили засідки б. присілка 
Тарасівці, а о год. 10 рано повилазили з закритих приміщень та пішли на 
місце постою в с. Новошин. 

В с. Кропивник большевики зігнали людей до с/ради та переводили 
контролю хто скільки має поля та що на ньому засіяно. Того ж дня 
большевики арештували 2 місцевих робітників Хому Михайла і Малагу 
Миколу, яким закидали, що вони мають зв’язки з українськими повстанцями, 
що допомагають підпіллю харчами і розвідкою. Арештованих 7.VII. 
випустили додому. 

5.VII. до с. Максимівка приїхав секретар РКП з 13 большевиками та 
хотів в селі переводити мітинг. Мітинг мав зачинатися о год. 14, одначе, 
населення ніхто не прийшов. Тоді большевики почали зганяти населення 
силою та зігнали 23 особи. На мітингу говорили, щоб населення здавало 
ренту належних податків та контингентів, а також радили людям вступати в 
колгоспи. 

До с. Негрин заїхали автом большевики та хотіли висвітлити в селі 
кінофільм. Однак, на кінофільм з місцевого населення ніхто не прибув, крім 
місцевих гарнізонників. 

6.VII. до с. Кропивник заїхало з Вигоди 7 енкаведистів та 5 рядових. 
Вони арештували третій раз Шльомак Івана. На його господарстві перевели 

                                                 
42 Остання дата подій, про які йдеться у документі. 
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большевики сильний трус. При чому знайшли кілька набоїв до кріса. 
Арештованого забрали з собою до р-ну Вигода. 

До с. Лолин приїхав представник з р-ну Кардиш з 10 большевиками та 
перевів у селі мітинг. Наприкінці мітингу накинувся на населення, що воно 
допомагає бандерівцям в лісі харчами. Наприкінці сказав, що хто з населення 
даватиме повстанцям поміч в харчах чи розвідку, то його на місці 
розстріляємо, а майно сконфіскуємо. Присутніх на мітингу 15 чол. 

7.VII. до с. Мізунь Ст. прибув прокурор та 10 большевиків, які силою 
згонили людей на мітинг. В парі з тим почали стягати залеглі податки. Тому, 
що люди не були спроможні здати зараз, то наложили до 2 днів здати всі 
залеглі податки, бо в противному випадку будуть судити та ліквідовувати 
господарства. В присутності кількох людей на мітингу накинулися 
большевики на місцевого голову с/ради, тому, що він не виконує наказів, які 
видає уряд. Заявили, що якщо дальше так буде працювати, то опиниться там, 
де живуть білі ведмеді. О год. 12 прокурор судив 2 громадян за нездачу 
молокопоставки та за невиконання шарварку. Кобу Федора присуджено 
здати до 24 год. 1000 крб. Також до 2 днів здати все молоко. Шльомик 
Явдоху на 2500 крб. кари та до 2 днів здати весь залеглий податок. По суді 
прокурор зробив збори з селянами, на яких сказав, що хто не буде 
виконувати наложенні контингентів, то всіх будуть карати, чи ліквідувати 
майно, або переселювати в інші терени СССР. 

8.VII. до с. Новошин приїхали автом большевики, щоб висвітлити в 
селі кінофільм. Большевики розійшлися по селі, зганяючи людей на фільм, 
при чому говорили, що дають задармо, не треба платити. Стояли в селі з 
годину, але з населення ніхто не прийшов на кіно. Тоді большевики від’їхали 
з кіном до с. Пшеничники. В с. Пшеничники на кіно рівно ж ніхто не 
прийшов і большевики вечором від’їхали до Вигоди. 

В с. Сенечів большевики перевели сильну ревізію в громадянина 
Панчак Степана. Зривали дахівку, перекопувано землю, шукаючи зброї. При 
ревізії не найшли нічого, лише вкрали дві ложки і ніж. 

До с. Мізунь приїхав прокурор та 5 большевиків, складали протокол з 
Глущенко Явдохи, яка внесла до суду скаргу на місцевого начальника 
гарнізону, який її знасилував. 

9.VII. до Новошин прибуло 15 большевиків, зігнали 12 людей на мітинг 
та видали речинець здати до 3 днів залеглі платежі. При тому заявили, що хто 
того не здасть, то будуть ліквідувати господарство. 

10.VII. до с. Мізунь Ст. прибуло 10 большевиків та перевели в одній 
дільниці села сильні труси. Говорили, що тут постійно криється одна 
підпільниця. Під час перевірки не знайшли нічого і відійшли на Вигоду. 

До с. Кропивник прибуло 6 большевиків та заарештували Клим Марію 
і Безділ Анну з малою дитиною. Рівночасно перевели сильний трус в Хоми 
Михайла. Арештованих взяли із собою до Вигоди та 16.VII. випустили 
додому. 
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Від 10-17.VII. большевицький спецвідділ з Вигоди та гарнізон з 
Кропивника, щодня робили облави в лісі “Осій”. В часі облав не зловили 
нікого. 

Від 3-11.VII. до ночі большевицький гарнізон між селами Розтічки і 
Кальною робили засідки. Як тільки світало то зараз відходили до Розтічок. 
На засідку не попав ніхто. 

11.VII. до с. Пшеничники прибув енкаведист Іванов та 6 большевиків 
та наказав голові с/ради, щоб до 3 днів люди здали залеглі контингенти та з 
тим від’їхали до Вигоди. 

В с. Вишків большевики обікрали господаря Скіпаря Василя. 
Зграбували в нього масло, молоко, ложки, 2 ножі та хустку, коли робили 
розшуки за бандерівцями. Коли господар сказав, що під час ревізії пропали 
йому ці речі, большевики його за це сильно побили. 

До с. Кальна з лісу зійшло 17 большевиків і зайшли до голови с/ради та 
зажадали список тих, що ночують в лісі з худобою. Вечором відійшли до 
Болехова. 

13.VII. на прис. Тарасівка приїхало вечором 17 большевиків та сказали 
Миронець Анні, щоб дала їм яблок. Коли вона сказала, що не дасть, тоді 
большевики почали її сильно бити прикладами крісів куди попало, при тому 
говорили “бандьорам є, а нам не хочеш дати яблок”. Решта большевиків 
пішли в сад, нарвали яблок скільки хотіли та від’їхали автом до Вигоди. 

До с. Лолин приїхав секретар комсомолу Биков та 10 большевиків та 
хотіли перевести мітинг. На мітинг прибуло 7 осіб, по чому Биков 
розізлостився та нагнав їх додому. Голові с/ради дав деякі зарядження та 
від’їхав до р-ну. 

14.VII. до с. Мізунь Ст. прибуло 7 большевиків. Зігнали около 
40 чоловік на мітинг, на якому говорили людям про сталінську п’ятирічку. 
При тому нагадували, щоб люди здавали всі залеглі контингенти державі та 
щоб відступили для переселенців хати бувших євреїв та поляків та також і 
поля. На мітингу сказали, що кожний переселенець повинен мати 7 га поля. 

До с. Велдіж прибув секретар комсомолу Биков з 5 большевиками та 
переводили в селі мітинг. На мітингу говорив, щоб люди писались до 
колгоспу, молоді хлопці, щоб вступали в комсомол та вирівнювати залеглі 
податки. Присутніх на мітингу було 25 чол. 

15.VII. до с. Негрин прибули автом большевики, щоб висвітлювати в 
селі кіно. Висвітлювали фільм “Могутність СССР”. 

16.VII. до с. Мізунь Ст. прибуло 5 енкаведистів та зліквідували 
господарство Халан Юрка. Забрали весь живий та мертвий інвентар та 
арештували Олену, жінку Юрка. Жінку Юрка забрали до Вигоди, а Юрко 
сидить в тюрмі в Станиславові вже 8 місяців. 

До с. Лолин прибуло 70 большевиків. В селі зварили вечерю та 
відійшли через с. Ілем’я в гори на облаву. 

До с. Сенечів прибули автом большевики, щоб висвітлити фільм. На 
фільм з місцевого населення не прийшов ніхто, крім квартируючого 
гарнізону, який насилу забрав з собою сільську адміністрацію. 
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18.VII. до с. Кальна прибуло около 500 большевиків, які пішли через 
гору Люта в гори на облаву. Около 200 большевиків вернулися знову до села, 
а другого дня знову відійшли в гори. Ранком 20.VII. верталися ці большевики 
через с. Кропивник та пішли в ліс “Осій”. В часі облави не зловили нікого. 

На кордоні Вишків Закарпатська Україна напало 10 большевиків на 16-
літню дівчину, яка пасла корови та знасилували її. Знасилувана дівчина 
померла таки на пасовиську. Дівчина була з с. Вишків. 

Понад с. Негрин большевицька спецбоївка зробила облаву в лісі та не 
найшовши нікого, вечором відійшли до с. Ілем’я. 

20.VII.в с. Лолин ходили хлопці 1929-30 рр. до військового перегляду.  
Гарнізон з с. Новошин ходив в ліс на облаву. Вечором вернулися та 

принесли з собою мадярського автомата. При тому говорили, що на Лисій 
горі вбили одного повстанця. Інші большевики говорили, що автомат 
знайшли в лісі коло мадярських окопів. 

До с. Кропивник прибув голова р-ну Топчій та 10 большевиків. 
Місцевий гарнізон заповів людям мітинг. На мітингу було 40 людей. Топчій 
сказав, щоб люди здавали м’ясо, молоко та інші контингенти, бо в 
противному разі будуть вивозити до Сибіру. 

До с. Кальна прибуло з лісу з гори Люта 70 большевиків та розійшлися 
по селу і просили їсти. Заходили в сад та рвали овочі, не питаючи о дозвіл 
власників, вечором відійшли до с. Розтічки. 

В с. Кальна пропали большевитські агенти: Жудчин Софія і Гаф’як 
Софія. 

21.VII. до с. Кальна прибуло з Розтічок 24 большевики та пішли до 
батьків згаданих агенток, питаючи де вони поділися. Батьки сказали, що не 
знають. Тоді большевики відповіли, що їх забрали повстанці.  

До с. Лолин приїхав секретар комсомолу Биков та 30 большевиків, які 
почали зганяти людей до с/ради та наказували приготовляти контингенти 
збіжжя та інші залеглі контингенти. На мітингу говорили багато про наш рух. 
Населенню говорили, щоб не давало населення харчів в ліс для повстанців, 
щоб не слухали повстанців, які говорять, що незабаром прийде тут Америка і 
життя буде краще. 

В с. Сенечів, під час облави большевики натрапили на СКВ. В часі 
стрілянини вбили стрільця СКВ Кістку Петра. Решта стрільців вийшли 
щасливо. 

Р-н з Вигоди скликав до р-ну всі голови с/рад, землегромад та 
десятників. В р-ні перевели збори, на яких говорили про четверту сталінську 
п’ятирічку, про контингенти і т. п. Багато уваги присвячувано для підготовки 
до колгоспів в осени. Казали, що в кожному селі приступляться до організації 
колгоспів. В селах, де немає врожайної землі, не будуть сіяти збіжжя, а 
будуть випасати колгоспну худобу. Селяни тих теренів дістануть урожайну 
землю з других сіл. До сіл, в яких буде випасатися колгоспна худоба 
належать: Кропивник, Негрин, Вишків і Сенечів. Наприкінці сказали, що 
селянин-одноосібник опиниться осінню на роздоріжжі 3 доріг: колгоспи, гора 
Лиса (бандьори), або Сибір. З вищесказаного большевиками в р-ні населення 
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хоч застрахане, але попросту сміється, бо вірить, що большевикам колгоспу 
зорганізувати не вдасться, та добровільно на большевицьку панщину не піде. 

22.VII. в с. Сеничів большевики арештували 5 осіб, між ними батька 
вбитого попереднього дня П. Кістки. Його тримали 4 дні в тюрмі у Вигоді, а 
відтак відправили до Станиславова. 

До с. Кропивник прийшло з р-ну 13 большевиків та почали силою 
гнати людей до с/ради на мітинг, щоб забрати собі зобов’язування на місці, а 
хто не прийшов, тому розносили до хати.  

23.VII. до с. Новошин приїхало 10 большевиків і 1 совітка Хаска, щоб 
переводити в селі мітинг. На мітинг не прибув ніхто і тому з нічим поїхали. 

26.VII. до с. Лолин прибула нова зміна гарнізону в 160 чол. Попередніх 
120 осіб відійшли до с. Грибів (р-н Рожнітів). 

До с. Кальна прибуло з Розтічок 12 большевиків, які пішли до 
Ільчишин Анни, де в шопі в соломі вбили Дяк Юрка (крився від Ч. А. на 
власну руку). Того ж дня арештували і господиню та грозили її, що 
розстріляють за те, що переховувала бандита. Рівночасно арештували 
Черевонюк Гриця і Хомин Миколу. 

27.VII. до с. Кропивник прибуло з Вигоди 30 большевиків зі 
спецвідділу. В селі зварили обід, забрали з собою запасні харчі та баняки і 
пішли в глиб гір на облави. 

В с. Сенечів большевики зловили і арештували Лесів Василя, який 
крився від Ч. А. В зв’язку з всипою Лесів В. 29.VII. арештували в селі 
Сенечів 4 особи, з яких 3 випустили 30.VII., а 1 забрали до м. Вигода. 

28.VII. через с. Новошин ішло 35 большевиків на гору Лису на облаву, 
які мали зі собою харчі і баняки. Під лісом, в корчах стрінули пастухів, що 
пасли худобу. Пастухам наказали зараз вигнати з лісу худобу і більше в ліс 
не гнати, бо другим разом заберуть худобу в р-н. 29.VII. ця сама група 
вертала з гори Лисої з облави та стрінула під лісом господаря, який косив 
ячмінь. Большевики пристали з ним говорити: “Косиш ячмінь?”. Господар 
відповів: “Так”, “у вас косою, а у нас машинами. У нас в колгоспі люди не 
так мордуються, як у вас”. Господар: “Я бачив, я щойно вернув з 
Полтавщини, бачив я ваші колгоспи, бо робив в них. На колгосп є часом одна 
пара коней і 3 корови”. Большевики на це не відповіли нічого і сказали, щоб 
про це не говорив. 

До с. Максимівка прибув большевик Іванов з 10 большевики. В селі 
провів мітинг в справі здачі збіжевого контингенту. На мітингу сказав, щоб 
люди здавали збіжжя до 6.VIII., бо в противному разі будуть забирати силою 
і то більше, як є призначено. 

До с. Кропивник прибуло з Вигоди 7 большевиків і разом з місцевим 
гарнізоном скликали населення на мітинг до с/ради. На мітингу говорили, 
щоб люди до 3 днів здавали весь контингент (130 цнт) та решту молока. При 
тому застрахували, що хто не буде виконувати контингенту збіжжя чи 
молока, того будуть судити твердими радянськими законами. 

До с. Мізунь Ст. прибуло під церкву о год. 11 12 большевиків, а коли 
люди почали розходитися домів, поставали в брамі і нікого не випускали. 
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Всім казали, щоб зачекали на збори, які хотіли переводити під церквою. 
Люди почали розбігатися, однак большевики здержали около 35 чол. та з 
ними перевели мітинг, на якому закликали, щоб люди пополудні готовили 
збіжжевий контингент, щоб до 2.VIII. вповні розчислилися з державою. 
Пришлі большевики заквартирували в селі і згонили людей молотити збіжжя 
і везти на приймальний пункт. 

В с. Мізунь Ст. та в приміщенні с/ради та лісопункту урохомили 
большевики телефонічне сполучення з р-ном Вигода. Коло апарату постійно 
дижурує 3 особи. 

До с. Негрин прибуло 12 большевиків з Чуприновки, які зігнали людей 
на мітинг та наказали до дня 3.VIII. здати весь збіжжевий контингент. При 
тому говорили, щоб ніхто не здавав збіжжя повстанцям, бо хто здасть 10 кг 
зерна, то опиниться на Сибірі. 

В с. Вишків большевики сконфіскували корову в одного господаря, 
який мав 3 дітей за нездачу молокопоставки. 

В с. Вишків большевики стягаючи контингент, натрапили на кількох 
повстанців, які відкрили по них вогонь. Большевики втекли до с/ради та 
задзвонили до Вигоди, що на них напали повстанці. За якийсь час приїхали 
до с/ради автом большевики, але повстанці відступили в ліс. Около 
50 большевиків обложили село стійками і так стояли до рана. Другого дня 
від’їхали до Вигоди. 

30.VII. з м. Болехова через Кальну переходило 50 большевиків, які 
пішли через гору Люту в гори на облави. З облави вернулися 31.VII. через 
с. Кропивник до Вигоди. 

До Максимівки прибула спецгрупа в числі 70 большевиків, які 
розділилися на 2 групи. Одна група пішла на гору Аршицю, а друга на гору 
Хом. 

В с. Пшеничниках большевики цілий день стояли над людьми, щоб 
вимолочували збіжжя на контингент. До молотьби брали 12-літніх дітей. 
Того ж дня зібрали около 7 мішків збіжжя. 

1.VIII. до с. Максимівки прибуло 13 большевиків, які розійшлися по 
селі та збирали контингент. При тому зганяли селян на колочення збіжжя 
(жінок та малих дітей). 1 і 2.VIII. днем і ніччю постійно ходили по селі та 
контролювали роботу людей. За 2 дні зібрали 37 мішків збіжжя і силою 
зігнали підводи відвезли його до р-ну під охороною. 

До с. Кропивник прибув прокурор з 7 енкаведистами та разом з 
місцевим гарнізоном ходили днем і ніччю по селі та максимально стягали 
збіжжевий контингент. Контингент стягали під загрозою переведення, або 
конфіскацією майна. Того ж дня стягнули 23 м зерна і відвезли до Вигоди. 

Від 1-12.VIII. в с. Кальна щоночі большевики з с. Розтічок робили 
засідки та стежі по селі. Засідки робили навіть по придорожних деревах та на 
перехрестях доріг. 

2.VIII. до с. Пшеничники прибуло 5 большевиків, до помочі взяли собі 
місцевий гарнізон та почали силою стягати контингент, загрожуючи вивозом 
і конфіскацією майна. До Куруса Івана прийшла совітка і почала кричати, 
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щоб той зараз ніс до с/ради збіжжя, а ні то вона його арештує. В той час в 
господаря був демобілізований з Ч. А. та сказав: “Іване, дай їй кавалок хліба 
нехай так не кричить, бо вже на сході України так обсіли, що люди пухнуть з 
голоду”. При тому совітка почала ще більше кричати: “Я не жебрачка, я 
збираю хліб для держави”. Коли демобілізований почав з неї знову сміятися, 
совітка залишила їх і відійшла та до того господаря більше вже не 
приходила. Того ж дня большевики зібрали в селі 27 м43 збіжжя. При відборі 
збіжжя коло ваги стояв постійно большевик, який від кожного господаря 
брав 7 кг більше збіжжя, яке не записував. 

В с. Кропивник місцевий гарнізон днем і ніччю стягав контингент. У 
громадянина Паньків Василя обірвали в саді яблока і викопали всю бульбу. 
Коли господар вибіг з хати, щоб відігнати злодіїв, тоді большевик пустив 
понад голову господареві кілька серій з ППШ, щоб господаря нагнати знову 
до хати. 

В с. Лолин большевики забрали 4 корови, арештованих зимою 
десятників, які збирали контингент для повстанців. 

До с. Кальна прибуло з Болехова 17 большевиків та почали зганяти 
людей на мітинг. Зігнали 27 людей. На мітингу говорили, щоб до 6.VIII. 
здати весь збіжевий контингент, щоб населення не помагало бандерівцям 
харчами, бо якщо кого зловлять то господарку зліквідують, а господаря 
вивезуть на Сибір. 

До с. Нивошин приїхало з Вигоди 10 большевиків, які ходили по селі, 
голосячи, щоб люди зносили контингент. До полудня не приніс ніхто ні 
одного зерна. Тоді большевики почали конфісковувати корови. Забрали в 
Марії Гафонця та Пірко Анни, які за дві години привезли контингент і їм 
корови віддали. Коли населення побачило, що конфіскують корови, почало 
нести контингент. При вазі стояли 4 большевики та б. голова с/ради, який 
втік до м. Вигоди, Федорів. В кожного господаря стягали більше 5-7 кг 
збіжжя. Коли приніс збіжжя підозрілий господар (напр. його син в УПА), то 
від тих большевики брали 10 кг більше, говорячи: “Ти бандьора, то й так 
будеш давати харчі в ліс”. 

3.VIII. до с. Кропивник прибуло 4 большевики на чолі з нач. НКВД 
Стариковим. При помочі місцевого гарнізону цілий день стягали від 
населення контингенти. Зайшли до господаря Климів Федора і сказали, щоб 
той здав решту контингенту. Коли він сказав, що контингент вже здав, тоді 
большевики почали кричати: “Брешеш, старий бандьоро, сина вислав в 
банду, а сам підкопуєш радянську владу” і почали його бити. Коли дочка 
Олена почала боронити батька, почали її бити і тягти на подвір’я. Потім 
пішли до комори, де забрали 80 кг жита і відійшли. 

З Вигоди до с. Кальна прибуло 3 авта большевиків в числі 60 чол. Під 
селом пішли розстрільною по корчах, ходили розстрільною по лісі над 
с. Кальна, а над вечір знова від’їхали до Вигоди. В часі облави арештували 
Дедяк Петра і Миколу з с. Кропивник та забрали до гарнізону в с. Розточках. 

                                                 
43 Мішків. 
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Тут, останнього сильно били та примушували, щоб сказав, де скриваються 
повстанці. 5.VIII. арештованих звільнено. 

До с. Лолин приїхало 40 фір большевиків-робітників, а перед вечором 
прибуло ще 4 авта большевиків. Разом, в числі 134 осіб квартирували в селі. 
Щоденно частина йде до роботи, а частина робить засідки, ходять по лісах на 
облави. Всі большевики добре озброєні. 

4.VIII. до с. Пшеничники приїхали большевики конфісковувати корови 
в тих господарів, які не здали контингенту молока. Таких господарів було 2, 
яким люди зложили по 1 кг масла і корови вернули. Потім хотіли 
большевики перевести мітинг, на який люди не зійшлися. Большевики з 
нічим від’їхали до Вигоди. 

5.VIII. до с. Нивошин приїхало 18 большевиків та почали переводити в 
селі труси, говорячи, що в селі повстанці розкинули протиконтингентові 
листівки, та переводили мітинг, що б не здавати рад. владі збіжжя, а давати 
до лісу повстанцям. Під час трусів не знайшли нічого і відійшли до р-ну. 

6.VIII. до с. Пшеничники приїхало 7 большевиків та почали 
пропагувати молодих хлопців, щоб вступали до спортового клубу. З молоді 
ніхто не вписався. 

7.VIII. в с. Кропивник гарнізон перевіряв селян, хто скільки здав різних 
держпоставок. Тим господарям, що не здали контингенту, грозили, що коли 
до 15.VIII. не здадуть, то сконфіскують майно. 

Вечором з с. Кропивник вийшло 28 большевиків, які заквартирували 
під горов Люта та 8.VIII. до полудня ходили по лісі. Виходили на поля, 
провіряли працюючих людей та питали чи не бачили повстанців. 

8.VIII. до с. Негрин прибуло 10 большевиків, забрали зі собою 
місцевий гарнізон в числі 25 чол. та разом з ним пішли в напрямку гори 
Негрин. 

На межі Людвіківка-Бескид боївка СБ зліквідувала і спалила 2 авта, які 
везли до Вигоди сіно. З авт забрали одного большевитського партійця, а 
8 большевиків-робітників звільнили. На другий день на місце випадку 
приїхало 300 большевиків та переводили облаву по обох боках дороги через 
три дні в горах Аршиця. 

В с. Вишків большевики арештували Скіпаря Василя, закидуючи йому 
зв’язок з повстанцями. Арештованого забрали до Вигоди та 16.VIII. 
звільнили побитого. 

9.VІІІ. з усіх сіл р-ну воєнкомат покликав всіх хлопців нар. 1928 р. на 
зібрання. Нач. РВК Зіненко говорив, щоб були приготовані, бо осінню всі 
підуть в армію, бо імперіялісти Англія і Америка готуються йти проти них 
війною. Тому вони, як молоді громадяни СССР, мусять бути готові кожної 
хвилини боронити батьківщину. На покликання не явилась навіть половина. 

До с. Пшеничники приїхало 9 большевиків та почали зганяти людей на 
збори. Гнали прямо наперед себе, немов арештованих. По дорозі стрінули 
Кузінь Анну та казали, щоб вона йшла на мітинг. Жінка прямо відповіла: “В 
с… мені ваші збори, вже ви нам тут так нагосподарювали, що прийдеться 
нам гинути з голоду”. Тоді большевики жінку з місця арештували та вкинули 
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її до пивниці, а як скінчилися збори, жінку випустили. На мітингу було 
18 чол. 

В с. Вишків пропало 2 комсомольців та секретарка с/ради (агентка). 
Другого дня большевики в числі около 300 чол. переводили в селі сильні 
розшуки за пропавшими, в лісах і кругом села. В часі облави не найшли 
нічого. 

Від 10-13.VIII. большевики в числі 300 осіб постійно переводили 
облави кругом сіл Вишків – Сенечів. В облавах не зловили нікого. Вертаючи 
з лісів з облави сильно побили 2 господарів, які косили сіно, тому що ті не 
хотіли сказати, чи не бачили повстанців. 

10.VIII. до с. Нивошин приїхало з Вигоди 7 большевиків на чолі з 
енкаведистом Стариковим. Заїхали до с/ради та наказали голові с/ради, щоб 
до 13.VIII. явились на НКВД такі громадяни: Чумак Василь, Татарин Іван, 
Чумак Іван, Ромак Ярко. Цих людей хотіли арештувати, одначе всі були в 
полі. Пізніше большевики пішли в сади, де без дозволу господарів нарвали 
овочів і від’їхали.  

11.VIII. в с. Кропивник о год. 7 вечором большевики запалили хату 
Романишин Михайла і при тому загорілась хата Романишин Юрка. В обох 
господарствах згорів весь господарський реманент, збіжжя, сіно і ялівка. 
Большевики, запаливши господарство, говорили, що в сіні згорів син 
господаря, який крився. 

До с. Нивошин заїхало 7 большевиків 2 фірами. З села поїхали на 
сіножаті, щоб вкрасти сіна. Там пастухи пасли худобу та большевики почали 
стріляти, щоб в той спосіб розігнати пастухів. Зграбували 2 копиці сіна і 
від’їхали.  

До с. Новоселиці заїхало 7 большевиків на чолі з енкаведистом 
Стариковим. Зігнали до с/ради 13 людей на мітинг, на якому говорили, щоб 
населення не здавало контингенту повстанцям, які сьогодні запродалися 
англійцям та хочуть запродати Україну. Молодь закликали вступати в 
комсомол та до спортових організацій. Господарів намовляли, щоб вони 
вписували своїх синів в комсомол. Один господар сказав: “Я маю сина, 
однак, хочу, щоб мій син жив без комсомолу, бо хочу, щоб він був 
наслідником нашого народу, а як вступить в комсомол, то прийдуть з лісу 
повстанці і заберуть його до св. Петра, так, як сталося в інших селах”. 
Стариков сказав: “Вже недовго їм гулять, зимою ми всіх виловимо і не стане 
духу по них на Україні”.  

12.VIII. до с. Негрин прибуло 3 большевики на чолі з комсомолкою 
Валею та Перевертайлом та стягали решта збіжжевий контингент та 
молокопоставку та виганяли господарів до лісу звозити дерево. 

13.VIII. в с. Нивошин, Пшеничники, Лолин та других, большевики 
перевели сильні труси в зв’язку з нашими листівками. Під час трусів не 
найшли нічого. 

Через с. Негрин вертали з лісу большевики в числі 120 чол., які 
переводили в горах через 2 дні облаву. В селах просили їсти, рвали овочі без 
дозволу власників, а о год. 13 від’їхали до Велдіжа. 
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14.VIII. до с. Пшеничники ішла одна дівчина з с. Мізунь Ст. (Гладун 
Явдокія), яка несла шиття до своєї сестри. По дорозі зустрів її большевик та 
почав кричати, що вона шиє бандерам. Дівчина, не говорячи нічого, втекла 
до недалекої хати своєї сестри. Большевик почав бігти за нею і в хаті почав 
на неї сильно кричати. Сестра – Гладун Анна взяла палицю і почала нею бити 
большевика. Вона відібрала від большевика зброю і нагнала його з хати. 
Большевик пішов до гарнізону без зброї, взяв до помочі ще 2 большевиків. І 
ця трійка відібрала від жінок зброю, а жінок арештували. На гарнізоні 
протримали жінок одну добу, добре вибили і відпустили додому. 

В с. Вишків большевики арештували Молодняка Тимка, якому 
закидали, що він допомагав повстанцям брати комсомольців та секретарку 
с/ради. Його відпустили доперва 16.VIII. 

Того ж дня большевики брали на допити ще 9 осіб. 
До с. Негрин приїхало 50 большевиків і розділившися на 2 групи, одні 

пішли на гору Негру, а другі в напрямі ріки Ілемки на облаву. Решта 
від’їхали до Вигоди. 

В с. Лолин большевики знайшли під церквою 2 кріси та архів юнацтва. 
Це зрадив хтось напевно з тих, хто закопував. 

Того ж дня повернув до с. Лолин зі Станиславівської тюрми Яуш 
Василь, арештований (зловлений в криївці 20.VIII. 1944 р.). 

До с. Кропивник прибуло 6 большевиків на чолі з енкаведистом 
Стариковим та в с/раді перевіряли списки тих, які здавали держпоставки. Хто 
мало здав, того викликали до с/ради та наказували, що у випадку, якщо до 
17.VIII. не здадуть залеглого контингенту, то вивезуть на Сибір. 

До с. Кропивник приїхало 6 большевиків з Биковим, щоб організувати 
комсомол. Большевики розійшлися по селі, скликаючи молодь на збори, 
заохочуючи їх. З молоді не прийшов ніхто. Другого дня знова скликували 
молодь, але й того дня ніхто не прийшов, тому Биков з нічим від’їхав до 
Вигоди. 

В с. Сенечів большевики побили господаря Федорів Степана за те, ще 
не здав молока, та забрали в нього корову. Господар цей вчепився корови і не 
давав її забрати. Большевики його сильно побили і напівпритомного 
облишили на подвір’ї. Господаря люди на простирадлі занесли до хати. 
Цього господаря били: Диба і Майчук з Велдіжа та уповноважений 
Міністерства заготівель по р-ну – Равенко. 

В с. Сенечів большевики насильно стягали від господарів масло. Один 
господар здав лише 10 кг. Большевики прийшли до нього, але він в той час не 
був в хаті (косив сіно на полонині на віддалі 5 км від села). Большевики в 
числі 7 осіб пішли до нього і там його сильно побили та наказали до 18.VIII. 
здати все. 

16.VIII. вечором до с. Кальна прийшло 15 большевиків, обскочили 
5 господарств, де перевели сильні труси, говорячи, що ці господарства 
переховують повстанців. Під час трусів нічого не знайшли, тільки вкрали в 
одного господаря 2 столові ножі і 3 ложки. 

 497



  

На сіножаті біля с. Новошин заїхало фіров 6 большевиків та почали 
брати сіно. Властитель того сіна почав бігти до них і кричати: “Злодії, хто 
вам позволив брати моє сіно”. Большевики почали стріляти йому понад 
голову. Потім вистрілили ще 5 разів з кріса та від’їхали в напрямі с. Велдіж. 

На прис. Тарасівка прибув спецвідділ, який вертав з гір з облав. На 
Тарасівці заквартирували, в хатах переводили сильні труси, а в поблизькому 
лісі перевели точні розшуки. 17.VIII. відійшли до Вигоди. 

17.VIII. на прис. Тарасівка прибув б. голова с/ради с. Нивошин – 
Федорич Микола (він втік в 1945 р. до Вигоди перед караючою рукою 
українських повстанців). З ним приїхало 6 большевиків, які почали рвати 
яблука в Надавлинчук Марії. Господиня вибігла з хати, виганяючи їх з саду, 
називала бандитами, злодіями, жебраками і т.п. Большевики арештували її та 
забрали зі собою до Вигоди, звідки відпустили домів доперва 19.VIII. В тому 
присілку зрабували тоді 170 кг яблок. 

18.VIII. до с. Кропивник прибуло 15 большевиків з нач. НКВД 
Соколовим. В селі зігнали 27 чол. на мітинг, на якому Соколов говорив про 
здачу різних контингентів, в справі сівби та про боротьбу з повстанцями, не 
здавати контингенту повстанцям, виганяти їх з лісів, бо повстанці 
запродались англо-американцям, допомагають їм розвідкою, висилують за 
кордоном різні наклепи на СССР. Наприкінці сказав, що знищать зимою всіх 
повстанців. 

До с. Нивошин приїхало з Вигоди 9 большевиків та почали зганяти на 
мітинг людей, на який зійшлося 6 осіб. Большевики в люті відкликали мітинг 
на слідуючу неділю, що припоручено голові с/ради. При від’їзді кричали на 
людей і докоряли голові с/ради, говорили, що вони допомагають повстанцям 
та слухають їх, які тепер продали країну англійцям і американцям, що 
Бандера зложив награбоване золото в англійських банках, казали, що всіх тих 
людей вивезуть на Сибір, так що і сліду по них не лишиться. 

В с. Пшеничники виступали на мітингу дуже гостро проти нашого 
руху, закликали населення, щоб не давало харчів повстанцям, та того хто йде 
в ліс голосити до гарнізону. Хто з населення потребує йти в ліс, мусить мати 
пропуск від гарнізону. Присутніх було 17 осіб. 

19.VIII. до с. Негрин прибуло автом 18 большевиків. Вони заборонили 
населенню ходити вечором по 18 год. (моск. час). Хто буде по селі по цій 
годині ходити, то будуть стріляти. Ці большевики забрали зі собою баняки та 
пішли в гори на облави. 

До с. Максимівка приїхало 12 большевиків з Івановим та скликали 
людей на збори. Тому, що на збори зійшлося лише 5 осіб, злі їх нагнали 
домів, збори відкликали, а самі від’їхали до Вигоди. 

До с. Сенечів приїхало 3 автами 47 большевиків. В селі арештували 
15 осіб, яких автами відвезли до Волового (Закарпаття). 21.VIII. 9 осіб 
відпустили домів, а решту відвезли до Ужгороду. Арештованим закидали 
зв’язки із закарпатськими революціонерами. 

В с. Вишків большевики з Закарпаття арештували 2 людей та забрали 
їх до Волового. 20.VIII. випустили їх домів. 
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20.VIII. в с. Велдіж відбувся мітинг, на якому промовляв секретар 
комсомолу Биков. Він говорив, щоб люди здавали державі різні контингенти, 
закликав гонити з села повстанців, не допомагати їм харчами. Багато говорив 
на міжнародні теми. Між іншим сказав, що в Парижі радять нам поділом 
повоєнного світу, а до кишенів набирають зброю і амуніцію. Присутніх 
37 чол. 

21.VIII. до с. Лолин приїхало 27 большевиків, щоб висвітлити фільм. В 
кіно з місцевого населення не прийшов ніхто. Фільм відвідали лише 
гарнізонники. 

22.VIII. в с. Вишків большевики зліквідували в громадянина Туманця 
одну корову і 2 вівці, як кару за нездачу молока. Правдою є, що господар 
молоко здав, лиш місцевим гарнізонникам було потрібно м’яса. І в той спосіб 
грабували корову і вівці. 

23.VIII. до с. Нивошин приїхав голова РВК Топчій і 7 большевиків, які 
переводили в селі список жінок, яких чоловіки загинули в Ч. А. 

До того ж села приїхало 3 переселенців з Лемківщини. Вони приїхали 
до родини в Невошині (переселенці, які живуть в Невошині вже кілька 
місяців). Цих 3 переселенців приїхало з Тернопільщини. Вони розказують, як 
над ними знущалися большевики, як силують, втягають їх до колгоспів, 
забороняючи працювати в місцевих громадян. Розказують, що населення 
Тернопільщини не хоче вписуватись до колгоспів. Опікуються 
переселенцями місцеві люди і не допускають переселенців з ніякими 
проханнями до большевиків. Говорять, що в Тернопільщині діють Українські 
Повстанці, які нищать зрадників-агентів та большевиків. 

По с. Велдіж приїхало зі Станиславова 7 учительок українок з СУЗ, а 
на цілий Вигодський р-н приїхало 15 учительок з СУЗ. 

Учительки початкової школи родом з с. Велдіж Бойчук Руслана, Тисяк 
Настя та Нірко Надя. Вони всі віднесли большевикам комсомольські квитки. 
Це зробили на наказ-звернення Організації. Большевики загрозили їм, що 
знімуть їх з учительських посад. Учительки заявили, що охотно залишать 
посаду, а комсомолками не будуть. 

До с. Велдіж приїхав зав. наросвіти подивитися, як упорядковане 
приміщення школи до нового навчального року. При тій нагоді зайшов в 
розмову з одним вчителем. Їх розмова така: Громовий: “Я працюю 20 років, 
як партійний. 5 років був директором Інституту, а 15 років працюю зав. 
наросвіти”. Учитель: “Я чув у Вигоді, що Вас мають викинути з партії, бо ви 
дозволили 3 учителькам залишити учительську конференцію та піти до 
церкви на Богослуження, та що не організуєте по школах жовтенят, піонерів 
та комсомолу, як рівно ж не даєте повного вигляду (радянського) новим 
школам”. Громовий: “Колись люди воювали камінням, кулаками, шаблями, 
гарматами, танками, а тепер воюють автомами. В такий час залежить мені на 
тому, щоб рятувати життя, а не тому щоб держатися партії. За цілий час я 
старався не працювати для партії, а тільки для українського народу. Мені 
також відомо за що бореться УПА”. Учитель: “Як ви задивляєтеся на 
вбивство жінки голови с/ради в Пацикові?”. Громовий: “На цю справу я 
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дивлюся так: Ви ж вчитель – працівник Рад. Союзу, мешкаєте на самому 
краю села Велдіжа, у віддалені 4 км від р-ну і досі вам нічого не сталося, а 
Пациківський голова с/ради мешкає від Вигоди 20 метрів і його жінку 
караюча рука знайшла”. На тім розмову закінчено. 

23-25.VIII. у Вигоді відбулася вчительська конференція. Темою наради 
було, як почати новий навчальний рік, як проводити науку, як повинна 
виглядати радянська школа, організація піонерів та комсомолу по школах. 
При тім дуже гостро накидувались на вчителів колишніх комсомольців, які 
віддали комсомольські білєти та виписалися з комсомолу. Застраховували їх, 
що для таких вчителів мають школи на Сибіру, та що скоро з ними 
розправляться. 

23.VIII. до с. Негрин прибуло 7 большевиків, щоб в селі висвітлити 
фільм. Большевики розбіглись по селі та почали зганяти людей до клубу, в 
якім мали оглядати фільм. Зігнали всього 17 осіб. Фільм був під назвою 
“Волга – Сталінград”. 

24.VIII. в с. Мізунь Ст. вечором впав стріл. На голос стрілу почали 
бігти большевики. Коло одної хати большевики побачили одного хлопця і не 
питаючи його нічого, почали стріляти в його напрямі. При тому ранили його 
в ногу. Це був Юрків Василь, який стояв біля своєї хати. Раненого відвезено 
до лічниці у Вигоді. 

25.VIII. в с. Мізунь Ст. большевики арештували Юрків Івана, брата 
Василя раненого попереднього дня. 

25/26.VIII. на дорозі в с. Мізунь Старий стрінулися 2 українських 
повстанці з ст. сержантом. Вив’язалася стрілянина, при чому вбито 
большевика. Вбитий большевик лежав до ранку, як прийшло 15 большевиків 
і почали кричати та прохожих людей в місци арештували. На цій вулиці, при 
якій був вбитий большевик, у всіх хатах перевели ревізії, а на перестанках 
вузькоторівки арештували всіх робітників, які в той час були присутні та 
ждали на колєйку, щоб від’їхати в ліс на роботу. Того ж дня приарештували 
127 чол., яких на другий день звільнили. Залишили лише Дидяк Петра та 
Шльомак Михайла (оба з Кропивника). 

В с. Новоселиця хтось підрізав горло голові с/ради. На другий день 
большевики силою згонили місцевих людей на похорон. В промові, яку 
виголосив один большевик грозив, що вони винищать всіх “врагов СССР”, 
всіх проклятих бандитів, які знищили такого чесного голову с/ради. 

25.VIII. до с. Максимівка прийшло 5 большевиків, які сказали 
десятникам, щоб скликали людей на мітинг. Большевики ждали на людей до 
темної ночі, а тому, що на мітинг ніхто не прийшов, вони вибралися пішки до 
Вигоди. В протоколі с/ради зазначили, що мітинг відбувся при участи 
65 осіб. Голові с/ради загрозили, що коли люди його села будуть дальше так 
вперті, то з цим селом буде біда, і що їх село знищать так, як нищили 
татарські села. 

26-27.VIII. відбувся 2-денний семінар голів і секретарів с/рад, який 
проводили голови РВК в р-ні Вигода. На семінарі вивчали, як виготовляти 
різні воєнні документи, включно з мобілізаційними картами. Голови с/рад 
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дістали наказ, щоб до 15.IX. приміщення с/рад були забезпечені від 
повстанців у той спосіб, мають бути залізні двері, вікна загратовані залізними 
гратами, пороблені залізні скрині, в яких мають бути збережені воєнні 
документи. Скрині мають бути прикуті до стіни, або до долівки. Наказали, 
що весь 1928 річняк піде до Ч. А. восени. Всі річники від 1923-1928 рр., які 
не перебули військового вишколу, також підуть до Ч. А. Про семінар 
заборонили говорити під загрозою воєнного суду. 

28.VIII. до с. Кальна приїхало автом 18 большевиків, які перевели в 
10 господарствах труси, крали в садах яблока, а відтак з поворотом від’їхали 
до Болехова.  

30.VIII. в с. Новоселиця хтось підрізав голову одному большевикови, 
який прийшов до одної молодиці. Того большевика знайшли люди на дорозі. 

31.VIII. до с. Кропивник прибуло 6 енкаведистів, які забрали 
12 большевиків з місцевого гарнізону і разом з ними пішли на засідку під ліс. 
На засідці були до ранку, а ранком відійшли в село. 
Р-н Рожнітів: 

22.VII. с. Спас большевики перевели основні ревізії в 23 господарствах. 
В часі ревізій нічого не знайшли, а вечором відійшли до р-ну. 

До с. Липовиця зайшло 12 большевиків, які заквартирували разом зі 
“стрибками”. Другого дня в селі організували мітинг, на якому було 
присутних 30 осіб. На мітингу говорили про обов’язкову здачу збіжжевого 
контингенту до означеного часу. Загрозили, що коли хтось буде ухилятися 
від здачі контингенту збіжжя, молока і м’яса, тому сконфіскують майно. 

23.VII. до млина в с. Лоп’янці привезено 150 кг жита на переміл. Хтось 
доніс большевикам, які квартирували в с. Спас. Прийшли большевики і 
забрали муку до гарнізону, а мельника арештували. При протоколі питали 
його чия це мука. Мельник сказав, що господарська: Кожик Насті і Кузьмюк 
Петра. Ті люди зараз пішли до гарнізону, щоб їм звернули муку. Большевики 
їм муки не вернули, крім того вищезгаданих господарів сильно побили. 

Гарнізон з с. Спас і з с. Лугів разом пішли на облаву в числі ок. 70 чол. 
між села Суходіл і Ілем’я. Квартирували в лісі через 2 дні, аж вечором 25.VII. 
вернули назад на свої постої. Облава була безуспішна. 

З с. Лоп’янка ранком 25-го большевики поробили застави по дорозі між 
с. Струтином М. і м. Долиною. В часі застави прострілено одну дівчину, яка 
близько пасла худобу. 

Большевики в с. Суходіл арештували Шумей Марію ж. Миколи, якої 
чоловік криється, за те, що не хотіла виявити свого чоловіка. Жінку побито і 
відправлено до р-ну Рожнітів. 

До с. Погорілець прийшло 8 большевиків з гарнізону в с. Спас та 
заарештували Жиєвича Василя, якому закидали співпрацю з повстанцями. 
Арештованого другого дня звільнили. 

25.VII. до с. Липівка о год. 9 рано прийшло 12 большевиків та 
3 “стрибків” з гарнізону з Суходолу. Ходили по селі та збирали для себе 
харчі. Ніччю переводили по хатах нібито ревізії, під час чого пропадали 
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селянам деякі речі. В одного господаря перевели сильні ревізії та питали за 
сином, який криється. При відході вибили господареві вікна. 

До с. Погорільця о год. 8 рано з с. Спас прийшло 15 гарнізонників зі 
“стрибком” Дикуном Михайлом та зайшли до Юрчишина Михайла. Його 
арештували за те, що направляв пістолі для повстанців. В арештованого 
большевики переводили сильні ревізії. Того ж дня арештували також 
Юрчишина Федя, який вернув з Сибіру. З арештованими від’їхали 
большевики до с. Спаса. 

В с. Лом’янка 25 большевиків з місцевого гарнізону в повному виряді 
відійшли в рахинський ліс на облаву. 27.VII. вернулися на свій постій. 

26.VII. до с. Липовиця о год. 10 рано прибуло з напрямку Мечищ 
80 большевиків, які зайшли в село та жебрали хліба. За 2 години пішли знова 
в напрямі с. Мечищ. Там зрабували в Кравчук Михайла одну корову, яку 
забрали з собою в ліс. 27.VII. ці большевики зійшли з лісу до с. Суходіл. 

28.VII. до с. Погорілець прийшло 8 большевиків з гарнізону з с. Спас, 
які ходили по селі, микали цибулю, часник, овочі. Люди кричали: шміраки, 
злодії мичуть ярину, але їх це не зражувало, вони намикали ярини і відійшли 
до Спаса. 

Нач. гарнізону в с. Лоп’янка переводив коло церкви мітинг. На мітингу 
сильно жалувався, чому люди не йдуть на мітинг до с/ради, а дальше 
грозили, що хто буде зривати державні контингенти, того будуть карати 
державними законами. Мітинг не докінчився, бо селяни розбіглися і 
лишилося лише 5 осіб. 

До с. Липівки заїхало авто з 12 большевиками з Рожнітова. В селі 
переводили мітинг в справі здачі контингенту. Так само виступив з 
промовою голова с/ради Стефанишин Михайло. Говорив населенню, щоб на 
нього не гнівалось, що він говорив, що большевики не будуть брати 
контингенту. Тоді большевик заборонив голові с/ради говорити. Тоді 
виступила Дікіль Павлина ж. Степана, якої чоловік загинув в Ч. А. Вона 
говорила, що всі дурні, які йшли до Ч.А., краще гинути в лісі, а не йти в Ч. А. 
та не гинути на фронтах. Мій чоловік загинув на фронті, а з мене стягають 
податки і контингент, так що я мушу своїх дітей годувати кропивою. 
Большевик втихомирив жінку. Жінка, плачучи, відійшла додому. На тім 
мітинг закінчено. 

29.VII. гарнізон з с. Спас зробив вечором заставу на дорозі між селами 
Ясенівцем і Струтином В., яку тримали через цілу ніч. Рано вернули на 
постій. 

До с. Липівка прибуло 7 большевиків з Рипного за харчами. Збирали 
харчі по господарствах, а вечором відійшли до Рипного. 

До с. Суходіл приїхав заст. РВК Кузьмин. Місцевий гарнізон зганяв 
людей на мітинг. Кузьмина на мітингу не було, бо він зараз від’їхав до 
Рожнітова. Большевики, щоб оправдати себе перед населенням, зробили 
алярм, зробили та скоро забралися до сусіднього лісу на облаву. Люди скоро 
розійшлися додому. 
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В с. Спас гарнізон пішов в числі 20 осіб до с. Погорільця за харчами. В 
господарів брали бульбу, муку, ярину. Вечором відійшли на постій. 

31.VII. гарнізон в с. Спас арештував Дзузину Василя, якого тримали 
2 дні в гарнізоні. Йому закидали, що він має кріса. По 3 днях сильно 
побитого звільнили. 

1.VIII. в с. Спас місцевий гарнізон арештував Барків Василя, якого 
відставлено на НКВД до Рожнітова. 

В с. Лоп’янці большевики з гарнізону в числі 3 чол 2 фірами виїхали в 
поле з провокатором Бояном Василем. Виїхали в поле та в господаря 
Масника Михайла забрали 2 фіри житніх снопів. Снопи відвезли до 
Рожнітова. 

2.VIII. в с. Спас ноччю ходили большевики по селі та ок. год. 12 
стрінули робітника Гусака Михайла, який йшов з робітничого магазину 
додому. Большевики його арештували та закидали йому , що він знає де 
криється місцевий станичний. Побитого робітника 4.VIII. звільнили додому. 

В с. Ясенівці старий паламар Дерів Федір йшов до церкви. По дорозі 
стрінув його начальник гарнізону та почав на нього кричати, чому не йде 
молотити контингенту для держави, а йде до церкви молитися. Паламар 
відповів, що в нього сьогодні неділя. Нач. гарнізону штовхнув його кулаками 
в плечі так, що старий впав. Лежачого паламаря большевик почав копати 
чоботами, так, що той сьогодні лежить смертельно хворий. 

3.VIII. до с. Суходіл о год. 10 рано прийшло 40 большевиків з напряму 
с. Лугів. В селі розділилися на дві групи. Одна група відійшла в напрям гори 
Стовби, а друга в напрямі лісів Велдіжа. Другого ці большевики відійшли до 
Рожнітова.  

До с. Липівки приїхало з Рожнітова 13 большевиків і в селі скликали 
мітинг. На мітингу один большевик говорив про здачу контингентів, який 
треба здати до 5.VIII. Дальше насміхався, що вже не прийде до них боронити 
Довбуш, Грізний, або Донський, що вже всіх їх розбили. А хто спробує не 
здавати контингенту державі, то будуть вивозити. Вечором від’їхали до 
Рожнітова.  

До с. Суходіл приїхало 11 большевиків автом, які зайшли до гарнізону 
та зажадали, щоб зголосився до них “стрибок” Палайда Ілько. “Стрибок” не 
прийшов. Тоді пішло 3 большевики арештовували “стрибка” і привели до 
гарнізону. Начальник гарнізону вдарив його в лице і замкнув у стайні, де 
протримав до другого дня. Другого дня приїхав участковий НКВД 
Приходько, списав з нього протокол і відпустив додому. 

До с. Погорільця прийшло 5 большевиків зі “стрибком” Дикуном зі 
Спаса та арештували Лютак Параску, д. Василя, яку забрали на НКВД до 
Рожнітова. 

5.VIII. в с. Спас місцевий гарнізон разом з начальником напали на 
громадян, в яких зграбували всі господарські речі: одяг, взуття, харчі. 
Господар пізнав начальника. Тої самої ночі ті самі большевики ограбили 
місцеву кооперативу. З кооперативи зограбили горілку, мануфактуру, 
сірники і т.п. Другого дня, господар з головою с/ради пішли до гарнізону і 
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господар пізнав всі свої зграбовані речі. Господарі забрали всі зрабовані в 
них речі. Коло одного господаря, який віз свої речі з гарнізону до дому, 
підійшло 2 большевики кинули коло його хати гранату і вибили вікна в хаті. 
Начальника гарнізону НКВД з Рожнітова арештувало, а на його місце 
приїхав новий начальник, який поводиться в селі нібито “культурніше”.  

6.VIII. з с. Лоп’янка з гарнізону рано вийшло 25 большевиків в напрям 
присілку Крива. Перейшли стежками попід ліс, в лісі стріляли, а вечором 
вернулися в село. 

До с. Грабова заїхало на 7 фірах ок. 30 большевиків. Зі собою привезли 
молотарку, якою молотили збіжжя на контингент. Під натиском большевиків 
люди звозили збіжжя з поля додому, а большевики забирали і молотили. 
Молочене збіжжя відразу важили і забирали в р-н. 

8.VIII. до с. Рипне прибуло 70 большевиків, як охорона нафтових 
шибів. Зраз в гарнізоні перебуває 250 большевиків. 

В с. Спас пополудні приїхало кілька большевиків, щоб висвітлювати 
фільм для місцевого населення. Фільм висвітлювали під заголовком 
“Американська зона в Німеччині”. Присутних на фільмі було 15 осіб.  

До с. Цінева приїзжали з Рожнітова енкаведисти та арештували 
Прокопів Миколу за те, що в пору не здав збіжжя на контингент. Його 
держать в тюрмі. До с. Іванівки приїхав заступник нач. гарнізону Сидоренко. 
Він скликав “стрибків” на мітинг, на якому просив не складати зброї, а 
прохання їх о звільнення від достави контингенту буде рішене на днях. 

На підставі донесень комсомольців з с. Князівське, що до села заходять 
повстанці, большевики з гарнізону в с. Ясенівця держали цілу ніч під селом 
застави. 

Начальник гарнізону в с. Спас, домагався, щоб голова с/ради зайнявся 
збіркою контингенту. Голова с/ради заявив, що наложений контингент на 
населення є великий й тому збирати його не буде, а збиратиме сам гарнізон. 

До с. Липовиці прийшло ок. 36 большевиків і пішли в напрямі Мечища, 
де були до вечора. Вечором відійшли в невідомому напрямі. 

До с. Липовиці прибуло 10 большевиків і одна енкаведистка. Вони 
збирали від населення до вечора, а вечором вернули назад до р-ну. 

10.VIII. місцевий гарнізон вийшов на облаву між селами Цінева і 
Ясенівець. Провіряли ліс і корчі поблизу села. Їх водив комсомолець Стасів 
Петро. Облава тривала цілий день, а вечором гарнізон повернув до села. 

Начальник “стрибків” в с. Іванівка прохав о звільненні “стрибків” від 
здачі контингенту. У відповідь на це дістав від начальника НКВД кілька разів 
по лиці. 

Гарнізон в с. Спас арештував з невідомих причин Дяків Василя, сина 
Михайла44. Арештованих держать на місцевому гарнізоні. 

100 большевиків переводили розшуки в лісах в околицях Мечища. 
Розшуки тривали 2 дні. 12.VIII. ввійшли до с. Липовиці, де арештували 
Горб’янського Михайла і Дранчук Дмитра, закидаючи їм розліплювання 

                                                 
44 Далі в документі вказано ще кілька прізвищ, але нерозбірливо. 
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протибольшевицьких закликів. Арештованих тримали 3 дні в Лугах, а по 
3 днях звільнили. 

До с. Суходіл прийшло 50 большевиків, які переводили в горах облаву. 
В розмові з місцевими “стрибками” сказали, що в Аршиці знайшли банду. У 
бандерівців відібрали зарізану корову і багато харчів. Під час стрілянини (як 
хвалилися), вбили 7 бандерівців, а 4 втекло. Питали чому люди доставляють 
так багато харчів повстанцям до лісу. Погрожували, що вони цю справу 
прослідять. 

11.VIII. до с. Липівка приїхало 11 большевиків, які хотіли перевести 
мітинг, але мимо всіх заходів на мітинг ніхто не прийшов, тому мітинг не 
відбувся. 

До с. Цінева прибув прокурор з 6 большевиками. В селі перевів мітинг 
в справі здачі контингенту. Помимо цього, що було свято і в церкві 
Богослужіння, гонили людей молотити збіжжя. 

До с. Струтина В. почавши від 1 – 11.VIII. приїжджало кожного дня по 
5 большевиків і збирали збіжевий контингент. Вечором відвозили до р-ну. 

12.VIII. до с. Струтин В. приїхали большевики, які переводили мітинг. 
На мітингу нарікали на повстанців, що вони вбивають невинних громадян, 
які чесно працюють для Рад. Союзу. Закінчивши мітинг, перевели в селі 
сильні труси, під час чого не найшли нічого. Пізним вечором, по 
переведенню трусів від’їхали до р-ну. 

До с. Липівки прийшли большевики стягати контингент. Вони 
поздирали протиконтингентові кличі, які були розліплені в селі. Цілий день 
збирали контингент, а вечором відійшли в напрямі Слободи. 

До с. Цінева приїхав участковий Кравців з 5 большевиками та збирав 
цілий день контингент від населення. Вечором від’їхав до Рожнітова. 

До с. Струтина В. приїхало 5 большевиків з Рожнітова. В селі 
переводили ревізії, при чому розбивали хати та забирали кухонне начиння. 
Успіхів не мали.  

14.VIII. до с. Погорілець прийшло 6 большевиків, які переводили через 
цілу ніч і день в селі труси. Під час трусів арештували одного мужчину і 
2 дівчини. Арештованих по перевірці звільнили. 

Гарнізон в с. Спас в числі 15 чол. переводив перевірку лісів б. с. 
Лужок, а вечором другого дня повернувся до с. Спас. 

Через Каранчу (Рипне) переходили повстанці, які зліквідували там 
провокатора Тарас Ілька. На тому місці большевики держали через 2 дні 
засідки. 

15.VIII. в с. Іванівці большевики стягали контингент. Ці самі 
большевики стягали контингент в с. Спас, розділилися на 2 групи: одна група 
збирала контингент, а друга держала застави від лісу. 

16.VIII. большевики, які переводили засідку на горі Стовба придержали 
там господаря з с. Суходіл Федика Юрка. Придержаного забрали зі собою до 
лісу. В лісі його сильно били, запихали шпильки за нігті, жадаючи від нього, 
щоб той видав де перебувають повстанці. Федик, одначе нічого не зрадив. 
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Кілька большевиків зійшли в село, щоб перевірити, чи зловлений господар 
походить з даного села. Вечором арештованого сильно побили і звільнили. 

До с. Ілем’я повернуло 3 людей, які були зловлені большевиками та 
присуджені на примусові роботи ще 2.ІІІ. Один засуджений на 4 роки 
примусової праці. 

17.VIII. по ліквідації 2 сексотів в с. Струтин В. большевики держали 
засідку в тому ж селі 11 до 17.VIII. щоночі. 

До с. Цінева приїхав прокурор з 9 большевиками і перевів мітинг. Під 
час мітингу заявив, що в селі ще 3 повстанці криється і невідомо чому люди 
не виявлять їх. Заявив також, щоб люди не ждали війни, бо її скоро не буде. 

18.VIII. до с. Струтин В. приїхало з Рожнітова 10 большевиків, які 
зробили засідку в крайніх хатах, на якій були до рана на нічого не 
скористали.  

19.VIII. в с. Лоп’янці 12 большевиків з місцевого гарнізону 
перебралися по-селянськи, поховали зброю під верхнє одіння та ходили по 
пасовиську поміж пастухів, питаючи пастухів чи не бачили “наших хлопців”. 
Діти відразу побачили, що це большевики і відповіли, большевиків ми не 
бачили. О год. 7 вечора вернули знову до гарнізону. 

20.VIII. о год. 10 вечором в с. Спас був наскок на молочарню, який 
зробив рій “Опришків”. В часі наскоку застрелено комсомолку Клобу 
Розалію з 1920 р, а 2 комсомолки: Максимів М. і Гралу Параску поранено. 

До с. Спаса приїхало фірою 10 енкаведистів і 30 автоматчиків. В селі 
перевірили тих людей, які мешкають близько молочарні, та питали чи хто не 
бачив хто пострілив комсомольців. Господарі говорили, що не бачили. Тоді 
большевики арештували того господаря, в якого була молочарня (Дзудзило 
Дмитро). Арештованого забрали до гарнізону та допитували, що то було за 
військо. Господар відповів, що так були вбрані як НКВД і говорили по-
російськи. Арештованого ще того самого дня випустили додому. 

21.VIII. до Рожнітова на базар зайшло кількох большевиків та почали 
забирати в населення споживчі товари (масло, сир, ярину). На це давали їм 
квитки і говорили, що вони дістануть за це мануфактуру. 

22.VIII. в с. Рокітна зістали пограбовані 4 господарі. Грабунок відбувся 
у той спосіб, що найперше напали на Кутурбача та забрали в нього всю 
нафту та гроші з хати. Опісля казали господареві, щоб ішов з ними. По дорозі 
казали собі показати де мешкають Яремчуки. Кутурбач повів їх до тих 
господарів. Напасники увійшли до хати і почали цю саму роботу що і в 
Кутурбача. Жінка Яремчука почала кричати та боронити свого домашного 
майна. Один з бандитів за це її сильно побив. В той самий спосіб пограбили 
ще 2 Яремчуків. 

Ті большевики, що грабили, були зодягнуті в німецькі і большевицькі 
уніформи, озброєні в автомати. Всіх було 10 чол. Другого дня пошкодовані 
зголосили про це міліцію, що вони дістали пограбовані, а міліція їм 
відповіла, що це зробили бандерівці та намовляли, щоб вони разом зі своїми 
сусідами брали зброю проти повстанців, то тоді грабунків не буде. Люди від 
цього відмовилися. Другого дня господарі пізнали 4 учасників грабунку: 
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2 сержанти і 2 поляки з Рожнітова, які працюють при місцевій міліції. Того ж 
дня люди, які вертали з с. Рівня до села додому, вийшли з корчів Мочари 
згадані бандити з автоматами, замасковані в газмаску та большевицькі 
уніформи, напали на переходячих людей та забрали від них гроші і харчі. 

З р-ну Рожнітів до с. Спас приїхало 7 енкаведистів, які арештували 
Гаврич Анну, д. Івана з 1925 р. Причина арешту невідома. 

Вечором о год. 10 станичний Козаченко разом з д. Серною (санітар) 
скочили на станицю “стрибків”, звідки почали стріляти. “Стрибки” в числі 
15 чол. розбіглися, залишаючи на станиці 7 крісів та амуніцію. Боївкарі 
гранатами здемолювали станицю, забираючи всі залишені речі, кріси і 
амуніцію. Без жодних втрат відступили з села. 

В с. Князівське зліквідовано 2 комсомольців. 
До с. Підсухе прийшло 10 большевиків зі “стрибком” Дикуном збирати 

контингент. Зібравши трохи збіжжя, відійшли до Рожнітова. 
В с. Лугів місцевий гарнізон начислює 60 чол. 
З с. Лоп’янки рано виїхав місцевий гарнізон до Рожнітова. Зараз 

вечором в тому ж селі боївка СБ перевела акцію на провокаторів, яких 
знищено: 

1) Зубик Василь, с. Івана                                       комсомолець 
2) Луцик Василь, с. Семка                                     ------------------ 
3) Масник Юрій, с. Йосифа                                   ------------------ 
4) Куцик Іван, с. Василя                                         ------------------ 
5) Пряшко Михайло, с. Дмитра                             ------------------ 
6) Соломон Анна, ж. Антося                                  провокаторка 
24.VIII. до с. Липівки з Рипного зайшло 25 большевиків. В селі зрізали 

хрест на могилі Героїв і від’їхали до Слободи Дуб. Нараз по їх відході діти 
шкільного віку зробили новий хрест, замаїли зеленню та закопали на могилі. 

25.VIII. до с. Лоп’янки о год. 9 рано прибуло 20 большевиків з слідчим 
Приходьком. Ходили в селі та стягали слідство в справі пострілених 
комсомольців. Протокол списували в с/раді з кількох місцевих громадян та 
наказав поховати тіла комсомольців і від’їхати до Рожнітова. 

З с. Рипне ок. 100 большевиків вибралося в ліс на облаву між селами 
Липовиця – Суходіл і Липівка. Під час облави не найшли нічого і вечором 
вернули до села.  

В с. Ілем’я місцевий гарнізон, який робив заставу за селом натрапив на 
2 бойовиків СБ. Тому, що ніч була темна, бойовикам вдалося щасливо серед 
граду куль відступити до лісу. 

До с. Цінева приїхало 10 енкаведистів в справі “стрибків”, які втекли зі 
станиці, коли був напад. Всіх “стрибків” звільнено за 2 дні з р-ну, але 
заборонили їм дальше бути “стрибками”. 

26.VIII. до с. Лоп’янки о год. 9 рано прибуло 5 енкаведистів з 
Приходьком та зайшли до Соломон Анни, яка лежала ще не похоронена. До 
матері сказав, щоб її не хоронили, аж поки він не прийде з військом. Сам 
скоро від’їхав р-н. Перед вечором Приходько з 20 большевиками приїхав в 
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село. Грошевою сумою покарав голову с/ради, за те, що не похоронив 
комсомольців…45 

[…] 
До Тисова до гарнізону приходили гарнізонники в числі 25 чол. 

Вертаючи вечором відразу зробили застави на мості від с. Бубнище, яку 
тримали через цілу ніч. 

4.VIII. в с. Човганах на присілку Заріччя інформатор СБ зі своєю 
боївкою натрапили на засідку. Большевики відразу відкрили по них вогонь. 
Бойовикам щасливо вдалося вицофати. 

Гарнізонники в с. Станківці в числі 10 чол. пішли до с. Церківна до 
Стасів Федора, щоб визичив їм воза. Господар з дочкою почали з ними 
сваритися і воза не хотіли позичати. Большевики заарештували його дочку і 
відійшли. Другого дня її звільнено. По дорозі арештували ще одного 
господаря, якого таки зараз з гарнізону звільнили. 

В с. Лужках 8 большевиків разом з лейтенантом з гарнізону з 
с. Слободи ходили по селі та ширили шептану пропаганду: що Англія і 
Америка погодилися з СССР на 20 років і війни не буде, що Самостійної 
України не буде і т. п. Це говорив сам лейтенант з стрічними людьми по 
дорозі. 

В с. Поляниця в приміщенні гарнізону відбулося кіно. Вступ 
проголосили 3 крб. Фільм був під заголовком “Соцзмагання”. Коли 
населення не приходило, вступ знесли. Помимо всього населення участи не 
брало, крім комсомольців і гарнізонників. 

В с. Лужках протягом цілого дня квартирували большевики в “Черині”. 
Яке їх число невідомо, тому, що розійшлися на засідки і важко було 
устійнити. 

5.VIII. до с. Бубнища прийшло 4 большевики з гарнізону з с. Тисів. 
Заарештували голову с/ради і забрали зі собою. Про ніщо не говорили тільки, 
щоб якнайшвидше стягав контингент. 

6.VIII. в с. Човганах місцевий гарнізон переводив сильні труси в 
підозрілих хатах. При тому перевіряли також документи селян. Заарештували 
17 осіб. По переслуханню, з сільського гарнізону 14 звільнили, а 3 забрали до 
р-ну. Їх по 3 днях також звільнили. 

До с. Лужок сходили большевики, які тримали в селі засідку. В 
с. стрінули Чудик Катерину, якій закидали співпрацю з повстанцями. 
Говорили, що вона зв’язкова й мусить їм сказати, де криються повстанці. 
Побачивши, що нічого не довідаються, відпустили. 

7.VIII. в с. Поляницях нач. місцевого гарнізону пас корови на 
пасовиську. Перед вечором прийшло до нього 2 повстанці і його арештували 
як агента НКВД. 

8.VIII. в с. Човганах большевики з місцевого гарнізону арештували 
одну дівчину, в якої знайшли 1800 крб. і записку. Її відставлено до р-ну. 

                                                 
45 Наступна сторінка документу надзвичайно сильно пошкоджена і текст на ній неможливо прочитати. Далі 
подано відомості про події у Болехівському районі. 
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Поляницький місцевий гарнізон переводить перевірку лісу коло села за 
пропавшим начальником “стрибків”. 

В с. Церківні 7 большевиків заскочили на хату Грицили Гриця 
(підпільник), якого зловили і відставили на НКВД до Болехова. 

В с. Тисова місцевий гарнізон в числі 60 чол. вибрався до Болехова. 
В с. Гряза місцевий гарнізон заарештував 4 особи, яких відставлено до 

Болехова. 
12.VIII. в с. Церківна 9 большевиків з Станківського гарнізону вночі 

робили ревізії по хатах. 
В с. Герині наша боївка робила акцію на “стрибків”. Нач. “стрибків”, і 

1 “стрибка”, голову с/ради – провокатора – зліквідовано. Решта “стрибків” 
розбіглися. Забрано 5 крісів. 

13.VIII. в с. Човганах в наслідок акції на “стрибків” в с. Герині, 
протягом 2 днів відбувалася облава, яку переводили на Чолганський ліс, та 
Гозіївський луг. В облаві брало участь ок. 170 большевиків з р-ну Болехів. 
Облава закінчилася без жодного успіху для большевиків. 

До с. Липа, з напрямку Солотвина Мізунська прийшло ок. 
100 большевиків. Це була рейдуюча група большевиків з харчами і відрами. 
В селі переночували, а другого дня пішли в напрямі Слободи Болехівської. 
Не доходячи Слободи Болехівської, розділилися на 3 групи. Одна група 
відійшла до с. Лужок, друга до Розтічок, а третя на Слободу Болехівську. 

В Лужках в часі зимової блокади була арештована одна жінка – 
Яцькова Анна, яку під час допитів сильно били. 13.VIII. від’їжджав прокурор 
з охороною до неї на перевірку: “Хто і куда її бив”. Вона відповіла, що всі її 
били, хто її допитував і куди лише попало. Побита жінка лежить хвора до 
сьогодні. Прокурор по перевірці від’їхав в р-н. 

14.VIII. до с. Лужок з Слободянського гарнізону прийшло 
17 большевиків, які квартирували один день в с/раді. Під час квартирування 
грабували в населення харчі, а вечором відійшли в напрямі Брязи. 

До с. Поляниця приїхало 12 большевиків в справі пораненого 
“стрибка”. Цей “стрибок” їхав вечором по селі, а других 3 “стрибки” зробили 
на нього засідку і поранили його в шию. Ранений “стрибок” притаївся і при 
тому пізнав 2 “стрибків”. По якомусь часі встав і пішов до гарнізону. Всі 
3 “стрибки” зістали арештовані. 

15.VIII. до с. Тисова, Розтічок, Витвиці і других сіл прийшло з р-ну 
кількох большевиків з агентами в справі грошевого податку. Протягом 2 днів 
стягали з населення податки. 

16.VIII. до с. Витвиці прийшло 11 большевиків зі Станьківського 
гарнізону і арештували 6 осіб, яких забрали до гарнізону. Їх питали хто вбив 
молочаря (Тишківського Степана). Не довідавшись нічого, арештованого 
звільнили. 

Між Слободою і Липою Слобідський гарнізон затримав одну фіру з 
харчами, яку забрали разом з фірманами до гарнізону, закидуючи їм, що це 
харчі для повстанців. По кількох днях арештованих звільнено. В с. Церківні 
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цей сам гарнізон арештував Грицулу Миколу, який минулого року втік з 
лягру у Львові. 

В с. Лужки гарнізон зі Слободи ходив цілу ніч по селі попід хати на 
підслухи. Рано відійшов на постій. 

17.VIII. до с. Витвиці з Болехова приїхало 12 большевиків та разом з 
гарнізоном перевели в одному кінці села сильні ревізії, питаючи ще раз хто 
вбив молочаря. 

До с. Поляниць приїхало з Болехова автом 15 большевиків та зганяли 
людей, щоб підводами звозили дерево з лісу до р-ну. 7 большевиків і 
місцевий гарнізон ходили до лісу на облави. Вечором відійшли до р-ну. 

18.VIII. в с. Витвиці станьківський гарнізон переводив через цілу ніч 
засідки навколо села, по стежках та дорогах. Над раном без успіху відійшли. 

В с. Церківні 6 большевиків арештували одного хлопця (пастуха), 
родом з с. Лужок за те, що не мав документів. Яка дальше доля стрінула 
хлопця, невідомо. 

19.VIII. до с. Розтічок приїхало 12 большевиків автом з кінофільмом. 
Участь у висвітлюванні фільму брав лише місцевий гарнізон. З населення на 
фільм не прийшов ніхто. 

В лісі між селами Поляниця, присілком Ямерсталем, Брязький і 
Поляницький гарнізони переводили гостре стріляння – вправи. 

В с. Гозієві повстанці зліквідували 3 “стрибків”. В зв’язку з тим 
большевики з Болехова в числі 150 чол. переводили сильні перешуки по селі 
і в Гозіївському лузі, що тягнеться понад ріку Свічу. Успіхів не мали. 

20.VIII. до с. Поляниць кількох большевиків з р-ну Болехів приїхало, 
щоб висвітлити фільм. Крім гарнізонників участи більше ніхто не брав. 

21.VIII. до с. Витвиці зі Станьківського гарнізону прибуло 
7 большевиків, які застрілили 3 пси коло головної дороги, які постійно 
гавкали, коли переходили ніччю большевики. 

22.VIII. в с. Церківні приїхало 2 большевиків на конях і забрали в 
господаря Угрин Дмитра віз. 

Кромі вищезгаданих подій, кожний гарнізон в зазначених селах в 
однаковому порядку переводив в різних місцях засідки, переводив труси та 
контролі по селах. 
Р-н Долина: 

1.VII. до с. Тростянець о год. 7 рано приїхало 4 авта большевиків в 
числі 130 чол., які відразу пішли на облаву до лісу. 

В с. Ракові нач. місцевого гарнізону переводив мітинг з населенням, на 
якому закликав населення здавати контингенти, за який по відповідній ціні 
держава буде платити. 

3.VII.о год. 8 рано до с. Белеєва з лісу зійшло ок. 120 большевиків. В 
селі збирали харчі, з якими відійшли о год. 4 пополудні в напрямі Човган. 

4.VII. до с. Тростянець приїхав з Долини прокурор, суддя і бухгалтер в 
справі кооперативи, при контролі нараховано 3 тис. крб. манка46. На це 

                                                 
46 Нестачі. 
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голова кооперативи і крамар пішли під суд. Суд засудив, що суму 3 тис. крб. 
голова і крамар мусять повернути до кооперативи. 

5.VII. до с. Надієва приїхали большевицькі робітники-лісоруби в числі 
60 чол. Їх командний склад: 1 майор, ст. лейтенант і 2 мол. лейтен. Решта 
підстаршини і рядовики. 

В с. Тур’я Вел. переводив місцевий гарнізон сильні ревізії, при чому 
нічого не найшли. 

6.VII. в с. Тур’ї Вел. відбувся великий мітинг, на якому виступав 
партієць Мурай з м. Долини. На мітингу вів акцію здавати держпоставки. 
Коли почав говорити про колгоспи, тоді деякі люди почали розходитися з 
залі. Тоді большевики зачинили двері і нікого не випускали. 

7.VII. до с. Рахині ранком приїхало кількох большевиків з м. Долини, 
які організували в селі мітинг. На мітингу ведено виділ здавати державі 
збіжжя та інші драчки. Загрозив, що коли хто буде ухилятися від здачі 
контингенту, той буде караний державними законами. 

В с. Надієві при облаві зловлено 3 мужчин, які крилися на власну руку. 
Зловлених відправлено до р-ну. 

8.VII. до с. Тростянець приїхало кількох большевиків реквізувати 
худобу за нездачу молока. Забрано в Гошовського Василя і Сеньковського 
Андрія по одній корові в р-н. 

9.VII. до с. Надієва приїхав голова земвідділу до с/ради в справі 
перемірювання поля і організації земельної комісії. 

В с. Тростянець місцевий гарнізон переводив сильні труси в Мельник 
Явдохи. В часі трусів знайдено її сина Василя, якого забрали до м. Долини. 

13.VII. в с. Креховичах через цілий день большевики переводили 
ревізії. В часі ревізій забрали від господарів масло, яйця, яким видавали 
картки, що будь то би на підставі цих карток будуть колись платити. 

16.VII. в с. Надієві кількох більшовиків згонили людей з лопатами на 
головний гостинець Долина – Калуш до роботи. Назганяли 15 осіб, які 
пополудні повтікали додому. 

Заступник голови РВК м. Долини Павленко прибув до с. Ракова та 
вступив до священика Бачинського, якого не застав дома. Тоді приїхав до 
с. Надієва до о. Коломийця, якого застав дома. Запитував о. Коломийця, чому 
не переходить на православ’я і чого замкнена в його парохії церква. 
Священик заявив, що ані він, ані народ не бажає переходу на православ’я, а 
церкву замкнув уряд. 

12.VII. в с. Ракові загинув рай. СБ Назар та кущ. інформ. Сірко. 
Причиною смерти була провокація. Большевики в’їхали в село автом в числі 
30 чол. та обскочили хату, в якій квартирували повстанці. Повстанці почали 
відбиватися, при чому вбивають райсекретаря ВЛКСМ Боднаренка та 
4 большевиків ранили. В часі бою повстанці побачили своє безвихідне 
положення і розірвалися гранатами. 

18.VII. до с. Крехович над ранок приїхало ок. 50 большевиків та ходили 
по хатах і просили їсти. Другого дня ці самі большевики переводили в селі 
облаву і сильні ревізії, при чому арештували 7 осіб. 
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До с. Брошнева з Рахині автом приїхало 20 большевиків і зайшли до 
Лісневич Анни та зажадали, щоб вона постаралася для них вечерю. Коли 
господиня готувала вечерю, тоді другі большевики зайшли до стайні і вкрали 
3 барани. Большевики не чекали вже на вечерю, посідали на авто і зі 
“здобутим трофейом” від’їхали.  

20.VII. невідомі люди здемолювали приміщення с/ради на Оболоне (в 
передмісті м. Долина). Большевики в м. Долина перевели ревізії у Винник 
Осипа, Креховецького Луки, Лясоти Августа, Білянського Осипа і Юліана і 
Максимовича Левка. В часі ревізії не знайдено нічого. 

26.VII. в м. Долині міліціонер Сенів Олекса провадив з тюрми на допит 
на НКВД стрільця з сотні Гонти. По дорозі згаданий міліціонер застрілив 
стрільця. 

10.VII. в с. Белієві 25 большевиків з гарнізону Тур’я Вел. переводили в 
деяких хатах ревізії. В часі ревізій забирали від господарів масло, яйця. З 
награбованим майном відійшли назад до гарнізону. 

З р-ну Долина звіт з огляду на брак матеріалів недокінчений. 
 

Слава Україні! 
Постій 21.IX.1946 р.                                                                                         Іскра 
 
Оригінал. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 72-80 зв. 

 
 

№ 359 
Звіт підпілля ОУН з надрайону Снятин 

 
31 серпня 1946 р.47 

 
Вечором того ж дня (29 серпня 1946 р.) вони (більшовики) викликали в 

сільраду тих громадян, що ще не виконали хлібопоставку та примушували 
підписати зобов’язання, що до 5 вересня ц.р. викінчать хлібопоставку. Рівно 
ж стягали податок. Цього вечора вдалося їм вирвати в рожнепільських селян 
около 6 000 крб. 

30 серпня ц.р. в с. Рожневі Поля уповноважений по заготівлі Будзик 
перемірював землю у гром. Никифорука Миколи, бо хтось доніс 
більшовикам, що цей громадянин не записав точно всю землю. При 
перемірюванні показалося, що цей громадянин не записав 70 а. землі. Будзик 
після цього списав відповідний акт, та передав справу під суд. 

30, 31 серпня ц.р. в селах Поточиська і Семаківцях група більшовиків 
на чолі з уповноваженим МВС лейт. Дадаєвим ходили полями та провіряли, 
чи хто не посіяв озимини. 

 

                                                 
47 Остання дата подій, про які йдеться в документі. В оригіналі відсутній початок. 
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МВС та МДБ (НКВС та НКДБ) 
Звітній місяць пройшов майже виключно під знаком хлібозаготівельної 

кампанії. На цей фронт більшовицька влада видає всі свої сили, розуміється в 
тому числі і районні органи МВС та МДБ. Зовсім ясно, що це мусіло 
вплинути й на характер дії цих органів. Тому-то в звітному місяці 
констатуємо зменшення активності цих поліційних органів в напрямку 
боротьби з українським революційно-визвольним рухом. 

Звітній місяць був небагатий в облави, які здебільша мали на меті 
держати нас в напрузі, засідками, арештуваннями і навіть провокаційними 
речами. 

Спецгрупи внутрішніх військ, які навіть в терені, були перш всього 
включені до хлібозаготівельного фронту. 

Ось факти про їхню дію у звітньому місяці: 
 
Облави: 
28 липня ц.р. істребітелі з с. Серафинці під командуванням 

уповноваженого Княгницького робили облаву на південь від села попри 
границю Буковини. 

31 липня ц.р. в Карлові спецгрупа внутрішніх військ в числі 15 чоловік 
на спілку з місцевими істребітелями провели невеличку облаву. Облава 
почалася ніччю в годині 23 і тривала до 7 год. ранку слідуючого дня. В часі 
облави проведені грунтовні перешуки в таких громадян: Берлад Володимира, 
Лелюка Миколи, Кейван Івана, Сметюка Дмитра. 

1 серпня ц.р. в селах Залуче-Долішне та Залуче-Горішне була 
проведена облава, в якій брало участь 20 більшовиків та істребітелі з села 
Залуче-Долішнє. Облава була в городах та лугах над Черемошем. В облаві 
брав участь РВ МДБ майор П’янков. 

13 серпня ц. р. істребітелі с. Серафинці під командуванням 
уповноваженого МВС Княгницького робили облаву по полях на південь від 
села. 

16 серпня ц.р. в с. Вербівці спецгрупа внутрішніх військ в числі 
21 чоловіка провела невелику облаву, яка й була безрезультатною. 

23 серпня ц.р. група внутрішніх військ одітих в маскувальні уніформи 
в числі 150 чоловік, яка над’їхала з напрямку Снятина, заквартирувала в лісі 
біля с. Поточиська. В цих лісах квартирувала вона аж до 28 числа. На протязі 
цього часу вони провели ґрунтовні облави в цих лісах. 24 числа ця група 
зробила заставу на цьому березі ріки Дністра, бо на другому боці ріки була 
величезна облава. 

24 серпня ц.р. група цих самих військ в числі около 50 чоловік 
перейшли в напрямку Городенки через села Олієво-Королівка, Корнів, 
Вільхівці, Чернелиця, Репуженці, та заквартирували в лісах біля останнього. 
Тут робили заставу в часі облав на другому боці Дністра, та облави і засідки 
в лісі біля Репуженець. 

28 числа ц.м. виїхали в напрямку Городенки. 
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25 серпня ц.р. істребітелі з с. Балинці під командуванням 
уповноваженого МВС лейт. Мельникова робили облаву на полях між 
с. Вишнівкою та с. Ганківцями. 

29 серпня ц.р. в лісах над річкою Дністром біля сіл Поточиська, 
Семаківці, Михальче була велика облава, в якій брало участь 200 чоловік. 

Для облави були стягнуті всі станиці істребітелів з Чернелицького 
району. Облаву організував оперуповноважений МВС лейт. Дадаєв. 

31 серпня ц.р. в лісах біля Поточиська група більшовиків в числі 
22 чол. на чолі з лейт. Дадаєвим провела невелику облаву. 

 
Засідки: 
1-3 серпня ц.р. на полі біля с. Волчківці коло хати гром. Кибіча Василя 

місцеві істребітелі під командуванням уповноваженого МВС лейт. Несторова 
протягом двох ночей робили засідки. Засідки були безрезультатні. 

4 серпня ц.р. в с. Тулукові при стежці, що веде з лугів над Прутом, 
місцеві істребітелі під командуванням мол. лейт. Кузеніна протягом цілої 
ночі сиділи на засідці. 

5 серпня ц.р. в с. Чернятині кілька більшовиків під командуванням 
лейт. Біловуса робила засідку в господарстві гром. Неміш Юрка. 

5 серпня ц.р. в с. Драгасимові при одній стежці, що веде через городи, 
робили засідку більшовики з охоронного гарнізону гуральні в с. Княже. 
Групою, що була на засідці командував енкаведист Малінов. 

6 серпня ц.р. в с. Карлові, при стежках, що ведуть з Видинова та 
Тулови, робили засідку істребітелі під командуванням Басалиги. 

7 серпня ц.р. в с. Чернятині більшовики робили засідку біля 
господарства гром. Панаса Юрка. 

8 серпня ц.р. в с. Чернятині більшовики робили засідку. Засідали за 
мурованою огорожею гром. Дмитрука Василя. 

9 серпня ц.р. в с. Княже більшовики робили засідки при двох стежках, 
що ведуть з лугів над Черемошем в село. 

10 серпня ц.р. в с. Ілинцях робили засідку місцеві істребітелі. Засідка 
була біля двох господарств, які розміщені під лісом. 

11 серпня в с. Тулуків групка більшовиків в числі 8 чоловік робила 
засідку при одній вулиці (Млинській). 

14 серпня ц.р. в с. Топорівці групка більшовиків під командуванням 
лейт. МДБ Біловуса робили засідку біля хати місцевого священика 
о. Олексієва. 

15 серпня в с. Залуче-Горішне місцеві істребітелі та більшовики робили 
засідки біля господарств гром.: Кобивки Дмитра, Марковського Ігнатія, 
Трудія Петра. 

16 серпня ц.р. в с. Топорівці більшовики знову робили засідку біля 
місцевого священика. 

17 серпня ц.р. в с. Волчківцях місцеві істребітелі під командуванням 
лейт. Нестерова зробили засідку біля господарства гром. Пудика Гриця. На 
цю засідку попали в год. 3 чотири підпільники, які виходили з села. Всім 
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вдалося щасливо відступити. Відступаючи підпільники згубили 2 боханці 
хліба. Ранком лейт. Нестеров знайшов цей хліб, та у зв’язку з цим арештував 
двох гром. Гудзюк Євдокію та Данилюка Федора. Після триденного 
ув’язнення їх звільнили. 

19 серпня ц.р. в с. Заваллє місцеві істребітелі робили засідку при 
стежці, що веде в село з напрямку с. Залуча. 

20 серпня ц.р. на полі між селами Волчківці та Любківці робили засідку 
оперуповноважений МВС ст. лейт. Чортов та лейт. Нестеров з істребітелями 
з села Любківці. 

21 серпня ц.р. в с. Волчківці, при стежці, що веде з с. Орелець, робили 
засідку місцеві істребітелі на чолі з ст. лейт. Чортовим. 

25 серпня ц.р. біля с. Поточиська, при дорозі, що веде в напрямку ліса, 
робила засідку групка більшовиків в числі 9 чоловік під командуванням лейт. 
Дадаєва. 

26 серпня ц.р. в с. Олешкові, при стежці, що веде до броду на ріці Прут, 
робили засідку місцеві істребітелі. 

27 серпня в с. Тулова групка більшовиків під командуванням лейт. 
Шептуна зробила засідку недалеко хати місцевого голови сільради Харука 
Василя. Коли ж вечором цей голова сільради вертав домів, більшовики не 
здержували його відразу відкрили вогонь, та важко його ранили. Другого дня 
голова сільради Харук помер у снятинській лікарні. 

27 серпня ц.р. біля с. Поточиська, при дорозі, що веде з напрямку 
с. Городниця, робили засідку більшовики під командуванням лейт. Дадаєва. 

28 серпня ц.р. в с. Волчківці місцеві істребітелі під командуванням 
лейт. Нестерова робили засідку на роздоріжжі біля господарства гром. 
Зеленко Марії. 

28 серпня ц.р. біля с. Тишківці робила засідку групка більшовиків і 
істребітелів в числі 15 чоловік під командуванням лейт. Камлаченка. На 
засідку попало трьох підпільників, з яких один зістав вбитий, а один легко 
ранений. 

31 серпня ц.р. біля с. Семаківці, при стежці, що веде з с. Поточиська до 
с. Дубки, робила засідку групка більшовиків під командуванням лейт. 
Дадаєва. 

 
Провокації: 
9 серпня ц.р. в с. Зібранівка оперуповноважений МВС ст. лейт. Чортов 

намагався спровокувати завідуючу санпункту санітарку Карбіч Марію, яка 
недавно прибула зі східних областей. Він представив себе командиром 
відділу УПА “отаманом Хмарою”, та намагався договоритися, щоб ця 
санітарка постійно передавала медикаменти для його відділу. Зв’язки до 
нього він вказував через місцевих підпільників (Наталку, Білого). Однак, 
спровокувати цю санітарку йому не вдалося. 

10 серпня ц.р. в с. Передіванє група більшовиків під командуванням 
кап. Котова, яка вдавала українських повстанців вечором ходила по селі та 
питала в громадян зв’язку до місцевих підпільників. Говорили, що вони три 
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дні місцевих підпільників шукають і в жодний спосіб не можуть пов’язатися. 
Однак, спровокувати нікого не вдалося. 

12 серпня ц.р. в с. Драгасимів около 10 год. ніччю зайшла спецгрупа до 
гром. Фербей Параски ж. Василя. Збудивши її представили себе, що вони 
українські повстанці, та щоб вона получила їх з місцевими підпільниками. 

18 серпня ц.р. в с. Топорівцях ніччю прибула групка більшовиків в 
числі 10 чоловік під командуванням лейт. Кузнецова. Всі вони були одіті у 
різні уніформи, деякі навіть у мазепинки з тризубами, та вдаючи українських 
повстанців, ходили селом та намагалися пов’язатися з кимось з місцевих 
підпільників. 

19 серпня ц.р. в с. Топорівці досвідком вищезгадана група більшовиків 
заквартирувала в стодолі в гром. Грищука Гриця. Коли ж громадянин рано 
зайшов до стодоли, вони представилися українськими повстанцями, та 
почали оповідати, що йдуть з гір, що дуже помучені і голодні. Далі просили 
господаря, щоб виніс щось їсти. Однак громадянин впізнав, що це 
більшовики та повідомив про це в сільраду. Коло полудня, двох більшовиків 
з цієї групи, що квартирувала в стодолі, пішли до сусіднього гром. Гришка 
Танасія та просили, щоб дав істи. Господар відмовлявся, але вони почали 
грозити, що вечором його повісять. Після цього цей громадянин дав харчів, а 
сам пішов у сільраду та повідомив про це. Вечером ця група “бандерівців” на 
чолі з лейт. Кузнецовим зайшла до гром. Угрина Василя. Представились 
українськими повстанцями, вони оповідали, що йдуть з гір, що вони голодні 
та просили харчів. Вище згаданий громадянин дав їм повечеряти після чого 
вони відійшли. Далі вони зайшли до гром. Федорчука Василя та просили сала 
і горілки, але не дістали нічого. Були ще цієї ночі в гром. Касіяна Антона, та 
намагалися його спровокувати. Досвітком вони прийшли до стодоли гром. 
Марковського Василя, та квартирували тут цілий день 20 серпня. 

20 серпня ц.р. вечором ця група знову ходила селом (Топорівці). На 
дорозі вони зустріли гром. Сливчука Василя, та випитували його чи немає в 
селі більшовиків. Далі вступили до гром. Сливчука Івана та випитували, де 
живе станичний, бо вони йдуть з гір, та хотіли б пов’язатися. Однак, 
громадянин не тільки не сказав нічого, але й прогнав з хати. 

21 серпня ц.р. вище згадана група квартирувала в лугах біля 
с. Топорівці. Вечором робили засідку при дорозі, що веде з с. Підвисока. 

25 серпня ц.р. в с. Торговиця група більшовиків під командуванням 
лейт. Кузнєцова досвідком заквартирувала у гром. Стефанюк Євдокії. Коли ж 
вище згадана громадянка ранком зайшла до стодоли, вони представилися 
українськими повстанцями, та випитували чи в селі немає більшовиків. 
Громадянка пізнавши, що це більшовики негайно зголосила в сільраді. Після 
прийшов “провіряти” цих “бандерівців” уповноважений по заготівлі Заяць, та 
істребітель Писарчук, що якраз цього дня були в селі. Вони забрали зі собою 
цю групку більшовиків та повели на обід до гром. Кушнірука Дмитра. 
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Арештування: 
23 липня ц.р. в с. Торговиця начальник істребітельного батальйону по 

Городенківському районі лейт. Пушкаров арештував трьох громадян: 
Липчука Івана, Перегінського Василя, Савочку Василя. Арештування було в 
зв’язку з тим, що згадані громадяни відмовлялися вступити в істребітелі. 
Після дводенного ув’язнення Липчук Іван та Перегінський Василь 
погодилися вступити в істребітелі, а Савочку Василя звільнили в зв’язку з 
надщербленим здоров’ям.  

2 серпня ц.р. в с. Драгасимові три істребітелі з с. Княже, а саме 
Гонтов’юк Микола, Тодорчук Василь, Дмитрук Василь – арештували гром. 
Тодорук Катерину. Арештована – це жінка місцевого підпільника, яка також 
крилася. 

3 серпня ц.р. в с. Белелуя уповноважений МВС лейт. Терещенко з 
групою в числі 16 чоловік провів ревізію в гром. Андріящука Мартина, 
Микитюка Грицька, після чого арештував обох вищезгаданих громадян. 

5 серпня ц.р. в с. Драгасимові більшовики арештували двох гром. 
Григорчука Дмитра та Грицюк Катерину. Арештували їх у зв’язку із всипом 
перед двома днями арештованої Тодорук Катерини. 

6 серпня ц.р. в с. Серафинцях уповноважений МВС Княгницький 
арештував кількох громадян, які в період німецької окупації служили в СС-
поліції. Арештовані: Гродецький Василь, Москалик Петро, Юліян Юрко, 
Лазарович Іван. Після переслухання їх третього дня звільнили. 

7 серпня ц.р. в с. Пробабин більшовики арештували гром. Бурдиган 
Анастасію. Вищезгадану гром. арештовано у зв’язку з тим, що вона давала 
їсти провокаційній групі в кінці місяця липня. Другого дня її звільнили. 

8 серпня ц.р. в с. Серафинцях чинники МВС арештували таких 
громадян: Матійчука Івана, Атаманюка Дмитра, Бабій Петро, Атаманюка 
Івана. Всі арештовані у зв’язку з тим, що відмовилися вступити в істребителі. 
Після п’ятиденного ув’язнення їх звільнили. 

10 серпня ц.р. в с. Пробабин слідчий МДБ лейт. Плаксін арештував у 
зв’язку з підозрінням співпраці з підпіллям гром. Антонюк Одарку. 
Звільнили її аж 17 числа. 

11 серпня ц.р. в с. Торговиця більшовики арештували трьох 
істребителів: Филипчука Петра, Кордійчука Михайла, Писарчука Івана. Їх 
арештували у зв’язку з тим, що в часі їхнього дижуру на станиці істребітелів 
хтось вкрав зброю. Другого дня їх звільнили.  

12 серпня ц.р. в с. Рожневі Поля ст. лейт. Чортов арештував гром. 
Крижанівського Івана, який недавно вернув з Німеччини. Він намагався 
вищезгаданого громадянина заангажувати до агентурної роботи. Після 
переслухання ще таки того дня його звільнено. 

17 серпня ц.р. в с. Топорівці були арештовані гром. Сливчук Анна та 
Мандрик Олена, які перед кількома тижнями втекли з Сибіру. 

19 серпня ц.р. в с. Карлів більшовики арештували гром. Кейвана Юрія. 
Арештовано у зв’язку з тим, що згаданий громадянин в період німецької 
окупації служив в дивізії СС. 
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21 серпня в с. Карлів арештовано гром. Івасюк Юлію та Антонюк 
Петра. Причина арештування було вбивство коменданта місцевої станиці 
істребітелів Радиша. Другого дня їх звільнили. 

22 серпня ц.р. в с. Вербівцях лейт. МДБ арештував гром. Масевич 
Анну. Арештована – це жінка підпільника Рясного, який упав ще осінню 
минулого року. 

23 серпня ц.р. в с. Торговиця лейт. Кузнєцов арештував двох громадян, 
які в період німецької окупації служили в СС-поліції. Арештовані: Грицюк 
Михайло, Липчук Федір. 

31 серпня ц.р. в с. Залуче-Горішне начальник Снятинського РВ МДБ 
кап. П’янков переслухав кількох громадян, які ще в минулому році були 
арештовані та звільнені, а саме: Воротняк Марію, Шкурган Марію, Василик 
Олену, Василик Калину, Оробець Марію, Чибор Анну, Козенка Семена, Гоян 
Михайла, Гоян Параску, Гриценка Євстахія, Чичула Дмитра. 

 
Ревізії, грабунки, крадежі: 
9 серпня ц.р. в с. Чернятин ніччю заїхало 4 більшовиків підводою до 

гром. Панаса Дмитра. Коли ж громадянин пустив в хату, вони відразу 
наказали всім членам родини лягати на землю та не рухатися. Самі забрали 
400 кг збіжжя, одіж, дві пари взуття та від’їхали. 

10 серпня ц.р. в с. Глушків ніччю 6 більшовиків заїхало підводою до 
гром. Заліщука Федора. Вони вломилися до хати та заграбили всю одіж, 
2000 крб. та від’їхали в напрямі Городенки. Вищезгаданий громадянин це все 
бачив, але боявся навіть говорити. 

11 серпня ц.р. в с. Слобідка ніччю п’ять більшовиків, що вдавали 
українських повстанців заїхали підводою до гром. Киф’яка Олекси. Вони 
поставили перед згаданим громадянином вимогу, щоб дав сала та меду. 
Однак, він відмовився. Далі ці більшовики зробили ревізію та забрали: 2 пари 
взуття, 3 куртки, 100 кг пшениці, 300 крб., і інше, та від’їхали. 

13 серпня ц.р. комендант істребітельної станиці с. Залуче-Горішне 
Сташинський Семен разом зі своїм братом та 10 іншими істребітелями 
вдаючи українських повстанців провели кілька грабунків в с. Слобода на 
Буковині. Вони спочатку ограбили одну громадянку, далі пішли до гром. 
Проскурняка Івана та його ограбили. Опісля грабили ще гром. Крульковську 
Стефанію, Козьму Дмитра. Коли ж вони грабили гром. Крульковську 
Стефанію, жінка пограбленого Проскурняка пішла до сільради та повідомила 
більшовикам, які тоді квартирували в селі, що бандерівці грабують. 
Більшовики негайно пішли у вказаному напрямку та окружили “бандерівців” 
з залучської станиці істребітелів. Після короткої перестрілки істребітелі 
здалися. В висліді перестрілки були ранені один більшовик та один 
істребітель. Всіх істребітелів більшовики арештували та відставили в РВ 
МВС у Вашківцях. Другого дня всіх істребітелів випустили, а коменданта 
Сташинського передали снятинському відділові МВС. Після шістьденного 
ув’язнення його звільнили, але виключили з істребітелів. 
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13 серпня ц.р. в с. Драгасимів ніччю 8 більшовиків з охоронного 
гарнізону гуральні в с. Княже, які вдавали українських повстанців, заграбили 
в гром. Гринчука Івана 50 кг пшеничної муки. 

17 серпня ц.р. в с. Красноставці групка більшовиків в числі 15 чоловік 
під командуванням уповноваженого МВС лейт. Терещенка ранком обскочила 
хату гром. Аксанюка Івана, та провели грунтовну ревізію. Спочатку шукали в 
соломі, а далі за криївкою. Говорили, що там б. квартирувати місцевий 
підпільник Хмара. Того самого дня ця група провела ще ревізії в гром. 
Книгницького Гриця та Угрин Миколи. В останнього знайшли та забрали 
9 цент. збіжжя. 

18 серпня ц.р. в с. Сороки ніччю більшовики пограбили Нагірняк 
Марію. Забрали 100 кг пшениці, кілька спідниць та хусток. 

26 серпня ц.р. в с. Ганківцях уповноважений МВС Васильов, 
комендант місцевої істребітельної станиці Захарчук та голова сільради Юрак 
Микола провели ревізію в кількох господарствах. Говорили, що шукають за 
місцевими громадянами, що втікли з роботи з Донбасу. 

27 серпня ц.р. в с. Альбанівка уповноважений МВС Васильов з двома 
істребітелями з ганківської станиці провів ревізію в гром. Гаврилюка Василя. 
Він знайшов та забрав виправлену шкіру. 

 
Істребітелі: 
Станиці істребітелів находяться далі в тих самих місцевостях. Нових 

станиць у звітньому місяці не організовували нігде. Більші доповнення були 
тільки в торговецькій, карлівській та залуче-горішній станицях істребітелів. 

У звітному місяці більшовики почали ширше використовувати станиці 
істребітелів до облав, засідок і т.п. Більшість облав, засідок, арештувань і т.п. 
було проведено при участі істребітелів чи навіть виключно ними. 

Істребітелі за прикладом своїх хазяїв московських більшовиків 
вдаються часто до грабунків та крадіжей. Одним з характеристичних 
прикладів в Залуче-Горішне істребітельна станиця (див. вище). 

 
Рух військ МВС. 
Більша група внутрішніх військ МВС в числі около 200 чоловік, яка 

мала зі собою полеву кухню, кілька підвод та 13 верхівців, над’їхала з 
напрямку Снятина, та перед вечором 21 серпня ц.р. заквартирувала в 
с. Серафинцях. Вечером прибули до с. Серафинець начальники районних 
органів МВС та МДБ – кап. Таран, кап. Мозолевський та слідчий МДБ лейт. 
Плаксін, які провели тригодинну розмову з командантами цієї групи. Другого 
дня цей відділ переодівшися в маскувальні уніформи поділився на три групи, 
з яких одна вийшла в напрямку Олієви-Королівки, друга в числі около 
100 чоловік в напрямку с. Поточиська, третя в числі около 80 чол. в напрямку 
с. Городниця. Перша пройшла через села Оліва-Королівка, Корнів, Вільхівці, 
Чернелиця, та ранком 24 числа заквартирувала в лісах біля с. Репуженці. 
Друга ще 22 числа заквартирувала в лісах біля с. Поточиська. Третя заїхала в 
с. Городниця, де всі купалися в ріці Дністрі. Перед вечором награбили в селі 
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багато домашньої птиці, та виїхали в напрямку ліса біля с. Поточиська, де й 
заквартирували. 

Групи в цих лісах аж до 28 числа. За цей час вони провели кілька 
грунтовних облав в цих лісах. 24 вони робили застави на цьому березі ріки 
Дністра, бо в цей день на другому боці були великі облави. 

В останніх днях звітнього місяця проїхало кілька ешелонів 
погранвійськ в напрямку Чернівців. Останні переїзджаючі частини 
погранвійськ заквартирували в деяких наших районних центрах. В Снятині 
заквартирувало около 500 чол., в Заболотові около 180 чоловік, в Городенці 
около 500 чоловік. Багато з них з жінками та різними речами (меблями, 
перинами, подушками і т.п.). 

В Городенці заквартирувала ця група в кількох домах при головній 
вулиці коло райспоживспілки. Мешканців примусили звільнити ці доми. 
Доми, в яких вони заквартирували, обснували дротами. 

Сьогодні ще непомітно їхньої дії. 
 

Райкоми КП (б)У та ЛКСМУ. 
Райкоми КП(б)У – це ініціатори всієї дії більшовистської окупаційної 

влади. Вони також безпосередньо кермують пропагандивною роботою. 
Сітка компартії у звітньому місяці поширилася за рахунок включення 

ряду кандидатів, які вербуються з місцевого вислужницького елементу. 
Райкоми комсомолу роблять намагання зорганізувати свої ячейки в ще 

не опанованих ними селах. 
 
Пропаганда. 
Ворожа пропаганда у звітньому місяці була звернена перш всього на 

хлібозаготівельний фронт. Сталінські грабіжники, при допомозі цього засобу, 
намагаються прикривати та виправдовувати свою грабіжницьку практику. 

Районні газети, як і вся інша більшовицька преса, щоденно рояться 
відповідними статтями в цьому напрямку. Широко розписуються про 
“п’ятирічний план розбудови господарства”, про “добровільну здачу хліба 
державі” і т.д. Містять різні “благодарності” секретарів обкомів КП (б)У та 
Хрущова, тим посіпакам, що найбільше заграбили хліба, різні зведення про 
виконання хлібопоставок, та листи колгоспників і селян, в яких закликають 
негайно виконати хлібопоставку, авторами яких є виключно партійні бюра 
(районні, обласні). 

Щоб прикрити своє грабіжництво вони організовують т.зв. “червоні 
валки”, та одекорувавши їх прапорами й лозунгами, відставляють 
заграбоване збіжжя на заготівельні пункти. 

На мітингах та розмовах з населенням в цьому напрямку, найбільше 
практикують застрашаючу пропаганду: застрашують арештуванням, судом, 
конфіскацією господарств, військом, вивозом на Сибір і т.п. Це метод всіх 
уповноважених по заготівлі. 

Не забувають сталінсько-московські загарбники про пропаганду проти 
українського революційно-визвольного руху. Місяці липень та серпень – це 
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період посиленої пропаганди в цьому напрямку. Вся більшовицька преса 
(“Радянська Україна”, “Правда України”, “Молодь України”, “Прикарпатська 
Правда”), в тому числі й районні газети, в цьому періоді помістили цілий ряд 
статей, яких метою було очернити український революційно-визвольний рух. 
Характеристичними статтями цього типу були: “Нові хазяї українсько-
німецьких націоналістів”, тощо… 

Слава Україні! 
Постій, 14 вересня 1946 р.  
 
Оригінал. Машинопис.  
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 88-93. 
 
 

№ 360 
Звіт невідомого автора про діяльність відділів тактичного відтинку 

“Чорний ліс” від 1 січня до 31 серпня 1946 року 
 

Не раніше 31 серпня 1946 р. 
 
УПА-Зах. “Говерля” 
ТВ Чорний ліс.                                                                            Станиславівщина. 
 

Звіт з діяльності від 1.1 – 31.8.1946. 
 
Курінь Підкарпатський під. ком. пор. Прута. 
Вд під ком. хор. Сокола. 
Вд 70 під ком. ст. бул. Бровка. 
Вд 71 під ком. хор. Пирога. 

6.1.46. заквартирувало 80 пограничників в с. Грабівка, р-н Перегінсько, 
де мав сходити курінь на Свят-Вечір. Рішено вдарити по ворожому вд. В год. 
18 пішла перша чота вд 69 під ком. чот. Бородатого на засідку від с. Завою, а 
вд 70 під ком. сот. Бровка наступав на приміщення ворога з горішнього кінця 
с. Грабівка. По перших стрілах загорілись будинки, а червоні 
відстрілювались. Наші пішли в наступ на будинки, винищуючи ворога 
гранатами. 

Більшовики відступили в напрямі с. Завій, де їх привітав кулеметним 
вогнем чот. Бородатий. Червоні панічно відступали, залишаючи на полі бою 
18 вбитими та 7 важко раненими. Між вбитими 1 ст. лейтенант, 1 ст. сержант, 
та 3 сержанти. Наші втрати: геройською смертю згинув р-й Морозенко. 
Важко ранений сот. Бровко помер наступного дня. 

11.1.46. заквартирувало 32 енкаведисти в с. Гринівка Богородчанського 
р-ну. Післано вд 71 під ком. хор. Пирога, щоб ворога знищити. Ворог чувся 
так безпечно, що поставив тільки алярмового біля хати, а всі інші спали в 
хаті. Вмілим маневром вд підійшов непомітно під будинок і вдарив по ньому 
сильним кулеметним та автоматним вогнем з віддалі ок. 20 метрів. Будинок 
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загорівся, ворог пробував рятуватися втечею, але це йому не вдалося. Котрий 
з них показався в двері, або у вікно, був вбитий. З хати вирвався заст. 
начальника енкагебе, який в короткім часі був вбитий. Від нього забрано: 
ППС, пістоль “Токаров”, 4 гранати “Ф-3” та торбу зі списками сексотів 
Богородчанського р-ну. Списки передано до СБ. В будинку згоріла вся 
більшовицька зброя і амуніція. Ворог втратив 31 вбитими і спаленими у 
вогні. Один стійковий вирвався з окруження та втік до району. Наш вд без 
жодних втрат вицофав зі села. 

Загально: 
Курінь “Підкарпатський” повернув при кінці листопада 1946 р. з 

закарпатського рейду. Військо куреня було в той час фізично виснажене, 
обдерте та підупало дещо морально. В той час було важко та пізно 
заготовити харчі на зиму. В м. січні 1946 р. ворожі спецвідділи та районні 
війська НКВД і НКГБ розділилися на менші групи по 30-60 чол. Вони почали 
переслідувати підлісні села, в лісі робили засідки, а вкінці заквартирували в 
селах довкола Ч. ліса та перешкоджали відділам заготовляти харчі. В другій 
половині місяця січня була загальна бльокада всіх сіл, де в кожному 
квартирувало від 30-60 червоних. В зв’язку з цим прохарчування вд було 
дуже утруднене. В другій половині місяця почали большевики наскакувати 
на наші вд в лісі. Кромі цього, робили вони в селах та на узліссях засідки, 
щоб в цей спосіб не допустити вд організувати харчі. В першу чергу 
старалися вони змонтувати по селах сильний апарат сексотів та провокаторів. 
Це їм в деякій мірі вдалося. Брак харчів та часті ворожі наскоки ще більше 
обезсилили наші відділи. 

 
Курінь “Дзвони” під ком. хор. Чорноти. 
Вд. 72 під ком. хор. Явора. 
Вд. 73 під ком. бул. Вовка. 
Вд. 74 під ком. ст. бул. Сапера. 

6.1.46. курінь квартирував в с. Баличі Зарічні, р-н Стрийський. На 
засаду вд напоролося 10 большевиків, що їхали в ліс по дрова. Застава вд 72 
вдарила вогнем. Большевики розскочилися та повтікали до р-ну. Забрано 
2 фіри та 2 пари коней. 

6.1.46. в с. Угольна Стрийського р-ну р-й Буйтур з вд 72 з трьома стр. 
взяли в полон 8 ч/армійців, що квартирували в цьому селі (рубали ліс). Після 
розмови, в якій з’ясовано їм, що таке УПА та ціль нашої боротьби, ставлення 
до ЧА, їх випущено. 

16.1.46. до с. Бубнище, р-н Болехів, підходили большевики. Засідка 
куреня відкрила вогонь, вбиваючи 6 большевиків. Щоби курінь спокійно 
повечеряв, хор. Чорнота вислав вд 72 х-го Явора на застави. Ворог наступав 
три рази в силі около 200 чоловік, однак без успіху, бо сильний опір нашого 
вд змусив ворога до відступу. Бій тривав годину і 30 хвилин. Курінь 
повечеряв та без втрат опустив село. Ворог залишив на полі бою около 
20 вбитих. Місцеве населення подивляло відвагу повстанців та зі сльозами в 
очах прощало їх. 
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19.1.46. курінь заквартирував в с. Демній, Журавельський р-н. 
Большевики в силі 300 чол. за слідом вийшли на заставу вд 73. Застава 
вдарила по переднім большевицькім забезпеченню, вбиваючи 6 большевиків, 
і на наказ к-го відступила до вд, що вже зайняв становище. Большевики 
почали бігти за засідкою. Їх привітав вогнем цілий вд, даючи цим змогу 
відступити іншим вд куреня в безпечне місце. Бій тривав 30 хвилин. 
Геройською смертю впав віст. Гайдамака. Ворог втратив коло 15 вбитими. 
 
Вд 74, під ком. ст. бул. Сапера 

2.1.46. до с. Тур’я Велика, р-н Долина, заїхало около 40 большевиків з 
ціллю вивозити населення. В той час вд квартирував в лісі біля цього села. 12 
большевиків йшло в напрямі табору куреня та натрапили на засідку вд 74. По 
них відкрито вогонь та ранено 2 червоних, інші відступили. Курінь 
заалярмований стрілами заняв становища. Пвд під ком. бул. Кира пішов 
скріпити заставу. За той час большевики забрали своїх ранених та втекли до 
села. 

5.1.46. курінь квартирує в с. Сулятичі, Журавельський р-н. На нашу 
заставу напоролося около 50 большевиків, що йшли з напряму м. Стрия. 
Застава вдарила по них вогнем. На поміч заставі пішов пвд під ком. бул. 
Кира. Большевики почали відступати, а свій відступ прислоняли стрілами з 
важкого та легкого кулеметів. Ворог втратив около 10 вбитими. Курінь без 
втрат відступив в напрямі с. Сухова, Стрийського р-ну. В бою відзначився 
віст. Явір. 

20.1.46. курінь заквартирував в лісі між сс. Болхів-Кадобна. 
Большевики около 400 чол. (спецвідділ) за слідом підійшли аж під табір 
куріня. Курінь скорше заалярмований заняв становища та вдарив по ворогові 
сильним вогнем. Большевики вперто наступали так, що курінь розчленувався 
по сотням та відступив в напрямі Чорного ліса. В бою втратив ворог около 
40 вбитих та багато ранених. По нашій стороні впав смертю героя віст. 
Зимний, легко ранений стр. Лісовий і стр. Крук з вд 72. З вд 73 впали: стр. 
Дуб, стр. Стріла. В цьому бою відзначився ст. віст. Потіха. Він знищив 
большевицького кулеметчика, що перетяв відхід вд сот. Сапера і мав його 
вбити. 

23.1.46. о год. 9 курінь переходив з с. Завою в напрямі с. Хмелівка. 
Коло с. Гринівка натрапив він на спецвідділ в силі 250 чол. Большевики 
відкрили по вд 73 і 74 та відразу пішли до наступу. Вд зайняли становища та 
вдарили по наступаючих большевиках. Вд 72 відступив вцілості, а інші вд 
були вже окружені і були примушені звести рукопашний бій. Пробившись 
через окруження вд відступили в напрямі с. Петранка та с. Нивошин. В тому 
бою ворог втратив около 30 вбитими, а 20 раненими, з яких 6 померло в селі. 
Наших втрат ще не устійнено. В бою відбилося 10 стр., які знаходяться в 
терені, бо не мали змоги долучитися до відділу. В цьому бою повстанці 
держалися мужньо. На заклик большевиків: “Бандьоро здайсь, тебе нічево не 
будєт”, повстанці відповідали стрілами з кулеметів і автоматів, та 
відповідали червоним: “Чорта, бий сталінську голоту”. 
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Загально: 
Курінь дістав завдання вийти в рейд на Захід. Курінь доходив до ріки 

Стрия, як в тому часі большевики бльокували Галичину. В слід за куренем 
йшли больш. спецвідділи, з якими треба було зводити бої. З хвилиною 
бльокади сіл тяжко було зорганізувати харчі, до того брак теплого одягу і 
взуття, а також вичерпалися запаси амуніції, змусили вд до повороту. 
 
К-нь “Смертоносців” під ком. хор. Чорного 
Вд під ком. бул. Грози. 
Вд під ком. ст. бул. Богуна (ст. бул Вихора). 
Вд під ком. ст. бул. Павла. 

15.1.46. курінь таборував в лісі біля с. Кубаївка Ланчинського р-ну. О 
год. 13 поблизу табору куріня почулися стріли. Заряджено поготівля та 
скріплено застави. Большевики наступали на табір куреня, стараючись його 
окружити, відкриваючи при тім кулеметний вогонь по табору. Курінь зі 
становищ відповів сильним вогнем по густих ворожих розстрільних. 
Діставши сильний вогонь червоні відступили, та зараз же прийшла їм 
підмога. Порозуміваючись ракетами большевики наступали на курінь з трьох 
сторін. Відв’язуючись від бою курінь відступає до с. Кубаївки, забираючи 
своїх ранених. Бій тривав від год. 13-17. Ворог втратив 60 вбитими та 
305 раненими. Наші втрати: ст. віст. р-й Скорий, р-й віст. Воля, стр. Химик, 
стр. Козак, легко ранений к-й ін-дант віст. Зір, віст. р-й Кавуляк, стр. Голуб. 
Важко ранений стр. Верховинець. Курінь квартирував в с. Кубаївка. Того ж 
дня в год. 21 застава вд сот. Грози відкрила вогонь по большевиках (передніх 
розшуках). Кулеметчик Стрий підпустив ворога на відстань около 10 м та 
вдарив по них кулеметним вогнем (цілу диску), вбиваючи 8 больш., а 
5 ранив. Застава без втрат долучає до вд. А згодом к-нь відступає в ліс 
б. с. Майдан. За годину після вицофання куріня з села, большевики окружили 
село та відкрили по ньому вогонь. 

20.1.46. вд під ком. бул. Грози квартирує в лісі біля с. Майдан. В год. 1 
30 хв. на заставу вд найшла большевицька розстрільна (цього дня больш. 
робили провірку того ліса). Застава вдаряє по ворогові вогнем. 
Заалярмований стрілами вд занимає кругову оборону, а підпустивши ворога 
около 50 м вдаряє по ньому сильним вогнем. Відв’язуючись від дальшого 
бою вд вицофує. Вслід за вд гнались большевики і загнали вд на свої застави. 
Тут вдруге прийшлось прориватись крізь ворожі лави. Під час прориву, 
втративши зв’язок, відлучився з однією чотою сот. Гроза та чот. Орел. Ворог 
гнався за вд до год 14. По нашій стороні ранена санітарка Богданка. Ворожі 
втрати не устійнені. 
 
Вд під ком. ст. бул. Вихора.  

10.1.46. вд роззброїв та знищив станицю стрибків в с. Живачів, р-н 
Обертин. Здобуто 9 руських крісів та 100 шт. набоїв. Стрибків покарано 
буками та розігнано. 
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12.1.46. той самий вд зробив скок на квартируючих 25 енкагебістів в 
с. Олеші. Енкагебисти квартирували в двох хатах. В год. 2 вд підповз під 
будинки та відкрив по них сильний вогонь зі своєї зброї. Бій тривав дві 
години, в результаті чого вбито: майора, 2 капітанів, 5 рядовиків та 4 ранено. 
По нашій стороні важко ранений р-й Тютюник та віст. Недоля. 

14.1.46.  той  сам  вд  робить  скок  на  гарнізон с. Грушка, Товмацького 
р-ну. Наступ почався в год. 1. Вд непомітно підійшов під будинки, та з 
віддалі около 50 м відкрив по них сильний вогонь зі своєї зброї. Після 
перших стрілів будинки загорілись. Червоні не мали часу відстрілюватись. 
Ворог втратив 27 вбитими, які згоріли у вогні. Троє червоних врятувалося в 
бункрі, відстрілюючись, аж допоки прийшла підмога з інших гарнізонів. На 
стріли та вогонь, порозуміваючись ракетами підходили большевики на 
підмогу. При відвороті стає другий ранений стр. Недоля та стр. Крук. 
Ранених забрано. Вд відступає в напрямі майданських лісів. 

16.1.46. той самий відділ квартирує в майданському лісі недалеко вд 
бул. Грози. Того дня большевики роблять перевірку майданських лісів та 
зненацька нападають на вд Вихора. Наскок був так наглий, що годі було 
зайняти становища. Вд, переслідуваний ворожим вогнем, почав відступати в 
напрямі с. Струпкова, де попав на сильні ворожі застави. Згинули 
геройською смертю ст. бул. Кривенко, р-й Гордий, кул. Богун і Ясний та 
стр. Стріла, Черешня і Максим. 

Загально: 
В звязку з забльокуванням терену діяння куріня обмежене, курінь не 

має змоги зорганізувати харчів на зиму. В куріні відчувається брак теплого 
одягу та обуви. Відчувається брак сан. опіки та брак літератури. 
 
Курінь під ком. пор. Іскри. 
Вд під ком. ст. бул. Вивірки. 
Вд під ком хор. Бобика. 

2.1.46. вд таборував в лісі над с. Пороги Солотвинського р-ну. В 
год. 2 (14) вдарила застава по большевиках, які йшли зі села в напрямі 
постою куріня. Заалярмований стрілами курінь відступає на верх гори, звідки 
з двох сторін відбиває ворожі атаки. Червоним зараз же наспіла поміч. 
Підсилені новими силами большевики пішли в наступ, стараючись окружити 
курінь. Щоб цього уникнути, курінь, відв’язуючись від бою, маневруючи, 
подається в глиб гір. Ворог втратив 28 вбитих та понад 20 раненими. Між 
вбитими большевиками капітан, який командував в бою. Наші втрати 4 вбиті 
та 2 ранені. (раненими є чот. Буйтур та стр. Свершок). В бою відзначились: 
чот. Буйтур, що своєю поведінкою піддержав одне крило, де він став 
ранений. 

4.1.46. вд під ком. хор. Бобика зійшов на вечерю до с. Маняви на 
присілок (большевицький гарнізон квартирував в с. Маняві). На квартири вд 
наскочило к. 60 большевиків, підведені місцевим сексотом. Вд був 
змушений, не вечерявши, вицофати зі села, оставляючи вбитого стр. Павука 
та важко раненого стр. Дем’яна. 
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6.1. пвд з вд сот. Вивірки під ком. сот. Вивірки брав участь в бою в 
с. Грабівка з к-нем “Підкарпатським” (звіт к-ня “Підкарпатський”). В цьому 
бою вд втрат не мав. 

9.1.46. сот. Вивірка з одним роєм попав на засідку в селі Лесівка р-н 
Богородчани. По короткій перестрілці став вбитий сот. Вивірка, а решта 
стрілецтва відступила в ліс. Большевиків було коло 60 чол. 

Стежа хор. Бобика в силі 4 чоловік натрапила на ворожу стежу, яка 
вдарила вогнем по стежі. Наша стежа під напором переважаючого ворога 
мусіла відступати, оставляючи важко раненого стр. Максима. 

17.1.46. р-й Дуб та стр. Магніт переодягнені по жіночому вбили в 
год. 15 в с. Маняві стрибка та лейтенанта НКВД. Роєвий Дуб та стр. Магніт 
щасливо відступили до вд. 

21.1.46. стр. Веселий, який перебував в с. Маняві на ліченні, 
переодягнувся за жінку і вбив з пістоля капітана НКВД (нач. гарнізону в 
с. Манява). Під час втечі стрільця Веселого зловили живим. 

26.1.46. курінь зійшов на вечерю до с. Пороги, де на постій куреня 
наскочили большевики. По короткій перестрілці курінь без власних втрат 
вицофався зі села. Больш. мали одного раненого. 

28.1.46. стр. Лоза вбив лейтенанта НКВД коло гарнізону в с. Манява. 
Стр. Лозу зловили большевики живим. 

29.1.46. курінь сходив на вечерю до с. Порогів. При вході в село 
передні розшуки натрапили на большевиків, які квартирували в підлісних 
хатах. По розшуках большевики відкрили вогонь. Курінь без втрат відступив 
до ліса. Большевики запалили хату, де зав’язалась перестрілка. В результаті 
перестрілки ворог втратив одного вбитого. 

Загально: 
Курінь не був до зими підготовлений. Брак харчів, убрання, взуття, а в 

кінці бльокада в другій половині січня. Дещо морально заломила стр. куріня. 
Під час боїв деякі стрільці повідлучались від вд і пішли в свої родинні знані 
сторони. Зауважуються часті захворіння стрілецтва в наслідок морозів та 
браку харчів. Тяжко хворих вд змушені відпускати в терен на лічення, що 
при вд є неможливим. За місяць січень пвд ст. бул. Вихор перевів зі стр. 
куріня 12 різних гутірок. Крім цього відсвятковано вд: Злуку Укр. Земель та 
Свято Крут. 

 
Лютий 1946 р. 

 
Курінь “Підкарпатський” під ком. пор. Прута. 

1.2.46. курінна спецбоївка під ком. бул. Миша пішла до обл. шпиталю в 
м. Станиславів. Звідси забрано більшу кількість медикаментів та хірургічні 
інструменти на суму понад 1 млн. крб. Забрані медикаменти відставлено до 
Чорного ліса. Під час побуту в шпиталі повстанці мали нагоду говорити з 
радянськими ч/армійцями. 

3.2.46 к-нь квартирує в лісі між сс. Майданик – Завій. На постій куріня 
наскочив больш. спецвідділ в силі 200 чол. Застави куріня підпустили больш. 
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на близьку віддаль та вдарили по них сильним вогнем. Большевики хвилево 
відступили та по короткім часі почали наступати на курінь. Наші вд були 
змушені відступати прислонюючись кулеметним вогнем. Ворожі втрати: 
6 вбитих і скільки ж ранених. Наші втрати: 1 вбитий, 2 ранені. В бою 
відзначилися: кул. віст. Довбуш. Він виліз на дерево та вогнем зі свойого 
кулемета сіяв по ворогові, тим уможливив відступ наших відділів. 

6.2.46. післано пвд з вд 71 під ком. р-го Вечірного до с. Старий Лисець 
по здобуття харчів. В селі рій натрапив на ворожу засідку. По короткій, але 
сильній перестрілці рій відступив, забираючи зі собою 1 раненого стрільця. 
Ворожі втрати не устійнено. 

8.2.46. післано пвд з вд 72 під ком.бул. Морозенка в ліс під с. Гринівку, 
де була замагазинована бульба. Біля ями з бульбою зробили большевики 
засідку, на яку напоролась чота. Большевики відкрили по чоті сильний 
вогонь. Заскочена несподіванкою чота розбіглася. До табору в лісі не 
повернуло двоє стрільців. Доля їх невідома. 

10.2.46. в день виборів до т. зв. “Верховної Ради” вислано чоти над 
Посіч, Майданик, Завій, Грабівка, Нивошин на противиборчі акції. В год. 10 
пвд обстріляли гарнізони названих сіл. Населення, користаючи з нагоди, 
розбіглося та не пішло голосувати. По полудні зганяли большевики 
населення до виборчих дільниць, але і це їм не вдалося. Вони змушені були 
ходити від хати до хати та примушували людей голосувати. Коли і в цьому 
випадку населення ставило їм опір, больш. самі збирали виборчі бюлетені та 
вкидали їх до урни. Своїм бойкотом до виборів населення підлісних сіл 
продемонструвало свою відданість нашій справі. 

12.2.46. ворожий батальйон “ВВ” наскочив на наш табір з трьох сторін, 
а саме: з с. Майданика, Пацикова і Рибного. Почався нерівний завзятий бій, 
що тривав 2 години. Сильний опір з нашої сторони довго не допускав ворога 
до заняття нашого табору. Повстанці відбивали кожний ворожий наступ по 
геройськи. Однак переважаючі сили московських собак атакували вд та 
хотіли його окружити. Вд, прислонюючись вогнем, змушені були 
розчленуватись та відв’язувачись від бою відступити. Ворог в цьому бою 
втратив 36 вбитими та 13 ранених (донесла цивільна розвідка, бо всіх 
побитих і ранених привезли до села Посіч Лисецького р-ну). Геройською 
смертю, відбиваючи ворожі атаки, впало 8 вбитими та 3 раненими. Під час 
відступу відбилося від вд більше число вояків, які пізніше стратили зв’язок з 
вд і подалися в свої терени. 

15.2.46. наскочив ворожий спецвідділ в силі коло 500 чол. на табір 
куріня в лісі між сс. Завій – Майданик. Червоні собаки наступали з трьох 
сторін і тим хотіли окружити табір. Наші вд зайняли становища, підпустивши 
ворога на близьку віддаль, вдарили по ньому сильним вогнем з 22 кулеметів. 
Большевики, шаліючи, відступали, залишаючи своїх вбитих і поранених. 
Шаліючі від люті, червоні по короткім часі почали знову наступати. 
Повстанці знесилені вже попередніми боями (при тому голодні) не 
видержали напору переважаючих ворожих сил, змушені були відступити і в 
цей спосіб уникнути більших втрат. На полі бою ворог залишив 18 вбитими і 
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9 ранених. По нашій стороні смертю героїв впало 6 і 3 ранених. Тут 
відбилися від вд деякі стрільці, які пізніше не долучилися. 

17.2.46. ворожий відділ “ВВ” в силі ок. 500 чол. наступав на постій 
куріня в лісі між сс. Завій – Посіч. Большевики підійшли так близько, що 
наша застава не вспіла повідомити вд, як большевики вдарили сильним 
вогнем. Ворог використав хвилеве замішання вимученого вже холодом і 
голодом стрілецтва та окружував табір. Вд зорганізувавшись в боєві лади 
почав прориватись в сторону зрубу, де чекали ворожі застави. Тут вдруге 
прийшлось прориватися через ворожий перстень. Під гураганним обстрілом 
червоних курінь прорвався в напрямі сс. Рибно – Гутиська, все ще 
переслідуваний большевиками. В цьому бою відлучилося більше число 
вояків, які стратили зв’язок з вд і не долучилися. На полі бою залишилося 
неустійнене число наших вбитих. Ворожі втрати поважні. 

Загально: 
В цьому місяці вд був переслідуваний більшими з’єднаннями ворожих 

спецвідділів, які в цей час оперували в Чорному лісі. Кромі цього в кожному 
селі були гарнізони в числі від 30-50 чол. Наші вд не були забезпечені 
харчами на зиму і тому за кожний кусок хліба мусіли платити життями 
стрільців. провокація дійшла була  до тої ступені, що пвд зійшовши в село по 
харчі моментально були обстрілювані большевиками і змушені були не раз 
відступати без харчів. Однак голод і холод не примусили наших вд піддатися. 
Повстанці боролися завзято на життя і смерть і вмирали по геройськи 
розриваючи себе гранатами. 

24.2.46. червоні кати в більшій кількості наскочили на постій к-ра 
Різуна, що таборував зі своїм почотом над с. Грабівкою. Большевики 
окружили колибу та гналися за командиром. Відбиваючись командир з 
почотом відступав в напрямі с. Глибока. По дорозі інший большевицький вд 
загородив командирові відступ, а задні наступали на п’яти. Обезсилений 
командир Різун побачивши, що прорив є неможливий, пристрілив себе з 
пістоля. З ним упав також пвд. бул. Боян та віст. Білий з його почоту. 

При кінці місяця вд розділився на менші групи і в той спосіб лявірував 
по лісі.  

Треба подивляти геройські подвиги наших повстанців в боях з 
ворожими полчищами. 

 
Курінь “Дзвони” під ком. хор. Чорноти. 
Вд 72 під ком. хор. 

8.2.46. рій під ком. бул. Причепи переносив раненого бійця до 
с. Гутиська. І в лісі між сс. Рибно – Гутиська наскочив на рій больш. 
спецвідділ в числі 40 осіб. Рій заляг, вдарив збірним вогнем по ворогові та 
відв’язуючись від бою відступив, забираючи зі собою раненого друга. В 
перестрілці ворог втратив 2 вбитих. 

10.2.46. к-нна боївка під ком. бул. Чорноліса вдарила з кулеметів по 
гарнізоні в с. Посіч, р-н Лисець, вбиваючи 4 енкаведистів, а 2 важко ранила. 
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15.2.46. вд вийшов в рейд з Чорного ліса. За час від 15.2 – 1.3. вд 
перерейдував три райони: Жовтневий, Галицький, Коропецький. Під час 
рейду вд мав три зустрічі з ворогом. 

19.2.46. вд таборував в лісі б. с. Дубівці Жовтневого р-ну. На засідку 
одної кулеметної ланки найшло 10 большевиків. По них відкрито вогонь, 
вбиваючи 2 червоних, 1 ранений, інші розбіглися. Втрат власних не було. 
Здобуто 1 ППШ, кріс і документи, які передано на СБ. 

25.2.46. вд перебував в лісі б. с. Лани Жовтневого р-ну. На постій 
найшла ворожа стежа в силі 5 чол. По них вдарено вогнем, 2 вбито, а 
3 втекли. По нашій стороні втрат не було. 

28.2.46. вд в числі 2 роїв під ком. р-го Ворона, йдучи по вечерю до 
с. Бовшів Галицького р-ну, натрапив на ворожу засідку. Вд відповів вогнем 
та без втрат відступив до решти вд. 

1.2.46. спецбоївка під ком. бул. Ігоря роззброїла станицю стрибків в 
с. Липовій Жовтневого р-ну. Здобуто 2 кулемети “Дехтярова”, 6 ППШ, 
20 крісів. Вбито одного большевика (нач. стрибків, руського), а стрибків 
розігнано. 

В наслідок бльокади вд 73 розчленувався: 2 пвд лавірували по Чорному 
лісі, а 1 пвд рейдував по р-ні Тисьмениця. Деякі стрільці вд 72 і 73 обдерті і 
без взуття були відпущені в терен. Кромі цього відійшли в терен стрільці 
хворі внаслідок перестуди та виснажені (запалення, грипа, екзема), яких в 
той час було багато. 
 
К-нь “Смертоносці” під ком. хор. Чорного. 
Вд під ком. бул. Грози. 

1.2.46. на табір наскочили большевики. Під час замішання та відступу 
вд, відбилося 6 стрільців, які не долучилися. 

6.2.46. большевики наскочили на вд. Під час бою відбилося 4 стрільців, 
що не долучилися. Тут впав кулеметчик Хмара. Большевики мали 2 вбитих. 

7.2.46. вд звів бій з большевицькою сотнею в лісі між сс. Рибно – Завій. 
Переважаюча кількість ворога змусила вд до відступу. В бою впало 
4 стрільці: кул. Підкова, стр. Ластівка, стр. Дума і стр. Никольцьо. 
Большевики втратили одного вбитим та кількох ранених. Під час бою 
відлучився з пвд (новаків) чот. Рибак. На умовлене місце збірки повернулося 
тільки 9 стрільців. Чот. Рибак з рештою стрільців подався в свої сторони, де 
пізніше враз з ними зголосився до большевиків. 

 
Вд під ком. ст. бул. Вихора. 

Вд в час бльокади рейдував за Дністром в р-нах: Золотий Потік, 
Коропець, Монастириська без сутичок з большевиками. 

19.2.46. на постій вд в с. Озеряни, р-н Монастириська наскочили 
большевики. Вд прийняв бій і червоні відступили. Опісля стягнули більші 
сили та пішли в погоню за вд. Вд вицофав і так уникнув більших боїв. В бою 
ранені стр. Орлич та стр. Вихор. 
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13.2.46. хор. Чорний заквартирував в трьох хатах між сс. Горохолина, 
Грабовець та Фітьків. 12 большевиків не сподіваючись нічого йшли в 
напрямі тих хат. Почот підпустив большевиків на близьку віддаль та посипав 
по них автоматним вогнем, в наслідок чого впало 6 большевиків, а інші були 
ранені. Від побитих забрано зброю і мундири. По цій сутичці хор. Чорний з 
почотом вицофав до с. Назавизова р-н Надвірна, де натрапив на весілля, на 
якому були 4 большевиків, яких знищено та забрано 1 ППШ, 3 руські кріси, 
80 шт. набоїв і уніформи. 

28.2.46. хор. Чорний робить засідку на шляху Станиславів – Отинія між 
сс. Кривотули Старі – Одаї. На засідку виїхало авто, по якому відкрито 
збірний вогонь з трьох кулеметів. Автомашину підстрелено, а з неї забрано 
консерви та цукор. Машину спалено враз з рештою вантажу.  

Того ж дня чот. Крамаренко зайшов до с. Одаї по харчі. В селі 
принагідно зайшов на весілля. На весіллю було 6 большевиків (ВВ). 4 больш. 
вбито, 2-х (ст. лейтенанта і сержанта) забрано живими. Від них забрано: 
1 пістоль “ТТ”, 4 гранати Ф-2, 2 уніформи. Знищено рівнож голову сільради 
(сексота). 

 
Вд під ком. ст. бул. Павла. 

За місяць лютий вд не проявив жодних боєвих дій. Відділ лавірував по 
Чорному лісі.  
 
Курінь під ком. пор. Іскри. 

Від 1 – 5.2.46. вд перебував в лісі в околиці с. Ясінь, р-н Перегінсько. 
2.46. за слідом роя, що ходив в с. Ясінь по харчі, підійшли большевики в силі 
60 чол. Застава в час повідомила вд про ворога. Вд, щоб уникнути бою, 
вицофує в ліс під с. Гуту, р-н Солотвинського, де перебуває до 7.2.46 р.  

7.2.46. вд квартирує над с. Гутою. На постій куреня за слідом найшли 
большевики. Зав’язалася перестрілка між заставою вд і большевиками у 
висліді чого став забитий 1 больш. Курінь без втрат відступив в ліс біля 
с. Пороги. 

10.2.46. розчленовано вд на пвд і розіслано о год. 9 рано на проведення 
противиборчих акцій в сс. Пороги, Кричка, Прислуп, Гута, Бугрівка, 
Кривець, Майдан. В згадуваних селах обстріляно гарнізони та виборчі 
дільниці. У відповідь на це, большевики стріляли по лісах з гармат, мінометів 
та важких кулеметів. 

14.2.46. за слідами куріня йшли большевики. Стійка в час повідомила 
вд. І вд без бою відступив під с. Зелену, р-н Надвірна, де перебував до 
19.2.46. 

Дня 19.2. йшли большевики зі с. Зелена за слідами куріня. Застава 
повідомила про це вд. Вд без бою відступає в ліс біля с. Манява. До вд не 
долучила одна застава. 

22.2.46. за слідами йшли большевики на постій вд. Підпустивши їх на 
близьку віддаль застава вдарила по них збірним вогнем, вбиваючи 
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2 червоних, а одного ранить. Вд і застава без втрат вицофує в ліс під 
с. Бухтівець, р-н Надвірна, де перебуває до кінця місяця лютого. 

За місяць лютий пвх куріня ст. бул. Вихор перевів зі стрілецтвом 
8 гутірок та різні політичні та виховні теми. 

Боєвий та ідейний стан вояцтва за цей місяць ще більше обнизилося з 
причини сильних ворожих акцій, браку харчів, одягу, запасів амуніції. 
Трапляються частіші випадки дизерції. Санітарно вд не є забезпечений. Є 
багато хворих на запалення, грипу, екзему, ревматизм (рідкі захворювання на 
плямистий тиф). 

 
Березень 1946 р. 
 
Вд. під ком. пор. Прута. 

1.3.46. пор. Прут з почотом та спецбоївкою бул. Миші квартирував в 
лісі біля с. Загвіздь, Станисл. р-ну. 27.2.46. зголосився до большевиків стр. 
Сорока з боївки Миші, який знав про постій пор. Прута. 

1.3.46. о год. 10 рано 60 большевиків підведені правдоподібно стр. 
Сорокою, окружили постій пор. Прута. Під час відступу впав вбитий пор. 
Прут, пересічений серією з кулемета по грудях. Тоді впали: віст. Горлиця, 
стр. Заяць, стр. Тарас, віст. Павучок та ранений к-ий бунчужний Богдан. 

23.3.46. спецбоївка під ком. бул. Чорноліса зробила засідку на 
10 переїжджаючих енкагебістів на шляху Лисець – Станиславів. З засідки 
вбито 2, а 1 важко ранено, здобуто 2 ППШ і 1 кріс та документи. 

В цьому місяці бльокада триває дальше. Большевики лазять в лісі, 
роблять засідки, по селах квартирують гарнізони. Вд розчленовані по малим 
групам, дальше відчувають брак харчів, взуття, лавірують по лісі та 
уникають зустрічі з ворогом. 
 
Курінь під ком. хор. Чорноти. 

13.3.46. рій з вд 74 під ком. бул. Кира зробив засідку на шляху 
Гутиська – Майдан. На засідку попало 8 большевиків з майданського 
гарнізону, що верталися з грабунку з Гутиськ. По большевиках відкрито 
вогонь з двох кулеметів. Ворог втратив 3 вбитих, 2 ранених, одного зловлено 
живим (політрука), якого зліквідовано. Наші трофеї: з вбитих знято 3 обуви, 
2 ППШ, 1 кріс.  

16.3.46. рій під ком. ст. бул. Сапера переходячи с. Ямниця натрапив на 
ворожу стежу. Рій відкрив по ворогові вогонь з кулемета та автоматів, 
вбиваючи 1 большевика, та без втрат відступає до ліса. 

Вд розчленований на малі групи лавірує по лісі, уникаючи всяких 
сутичок з ворогом. 

 531



  

Вд під ком. хор. Чорного. 
Вд. під ком. бул. Грози. 

1.3.46. вд переходить за Дністер в р-ни Підгаєцький, Бережанський та 
Рогатинський, уникаючи всяких акцій та сутичок з ворогом з причини 
сильної бльокади згаданих р-нів.  

23.3.46. вислано рій під ком. роєвого Кучерявого до с. Семиковець по 
харчі. В селі рій зловив ст. лейтенанта (комсомольця-політрука), якого 
зліквідовано. В нього забрано уніформ, 2 пари взуття, 1 гранату Ф-2. 
 
Вд під ком. ст. бул. Вихора. 

До 18.3.46. вд уникаючи сутичок з ворогом рейдує в Монастирецькому 
р-ні. 

2.3.46. вд зійшов на вечерю до с. Ворона Отинійського р-ну. О год. 24 
наскочили большевики на постій вд обійшовши застави (больш. підвів 
сексот). Стійкові біля будинків відкрили по більш. вогонь. З хат вискакували 
стрільці, стріляючи по ворогові, а згодом уникаючи сутички в селі, 
відступають до ліса. Під час відступу став ранений кул. Мазепа в ногу. Ворог 
мав 3 вбитих та 2 ранених. 

24.3.46. стр. Бульба убив в с. Угорники, р-н Отинія, большевицького 
агента, який ходив з пістолем. 

26.3.46. стр. Бульба роззброїв поштаря в м. Отинії. Забрав в нього 
пістоль 5-ку (бельгійку). Поштаря звільнив. 

Вд змушені були вміло лавірувати в безлісому терені, бо в той час всі 
села були ще бльоковані гарнізонами.  
 
Вд під ком. пор. Іскри. 

1.3.46. вд квартирує під с. Бухтівець. В год. 10.30 на вд почали 
наступати большевики з двох сторін, в силі около 150 чол. Вд заалярмований 
стрілами стійок відступав з місця таборування в глиб гір. Ворожа погоня, яка 
була до год. 16 не принесла йому жодного висліду. Вд відстрілюючись 
відступив і не поніс жодних втрат. 

3.3.46. большевики ок. 50 чол. йшли за слідом вд зі сторони села Гути. 
Вд вчасно повідомлений відступив в гори. Погоня продовжувалася до 
год. 15. Першого дня вд підійшов під с. Манява, де перебував до 5.3.46. 

5.3.46. большевики за слідом відкрили відділ і о год. 11 почали на 
нього з двох сторін наступ. Вд заалярмований стрілами вийшов з місця 
постою. Червоні хотіли окружити вд, почали погоню, яка тривала аж до 
вечора. Доперва аж тоді большевики відступили. Втрат по нашій стороні не 
було. Про втрати ворога нічого не відомо. Під час погоні відлучилися від вд 
13 стрільців, які розійшлися по родинних селах. 

10.3.46. відступаючи перед большевиками, які йшли за слідом, вд 
перейшов під с. Зелена (присілок Грепелів) і там перебув до 12.3.46. 

14.3.46. відступаючи перед большевиками, що йшли за слідом, вд 
перейшов від с. Пороги і там перебув до 15.3.46. 
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15.3.46. большевики стягнули на відтинок гір між ріками Бистрицею 
Надвірнянською і Солотвинською (де перебував наш вд) понад 3500 чол. 
спецгрупи і гарнізонів зі сіл і розчленувавшись на вд від 30-50 чол. 
перешукували цей терен. Того дня о год. 12.30 МВД вислідили відділ, 
старалися окружити його та знищити. Вд, пробиваючись з окруження 
відступив в гори, де попав ще двічі на большевицькі застави, які були того 
дня розложені по всіх верхах, в зворах і гірських дорогах. Погоня за вд 
тривала до вечора. Під час прориву з окруженення, стрічі з групами 
большевиків і погоні впали вбитими: курінний лікар хор. Мирон, кул. 
Щиголь, віст. Грім і ст. стр. Пруткий. Большевики втратили того дня 
15 вбитими і кількох раненими. В цьому бою відлучилося від вд 13 стр. з 
двома роєвими. Під с. Маняву, де перебуває до 17.3.46. 

17.3.46. ще раз большевики дальше перешукували гори і відкрили 
постій вд. Однак відділ вчасно повідомлений стійками відступив під 
с. Бухтівець, де перебув до 19.3.46. 

19.3.46. больш. дальше продовжували перешукувати гори, де вислідили 
вд за слідом і гонили за вд до год. 6 вечором. В год. 7 вд натрапив на больш. 
засідку в лісі. Червоні почали з засідки стріляти, а другі ззаду окружували. 
Вд з засідки пробився і вийшов з окруження, залишаючи вбитими стр. 
Рубаху, кул. віст. Жук попав ранений в руки большевикам. О год. 18.40 хв. вд 
попав на засідку, яку зробили большевики в долині річки Манявки, через неї 
проходив вд. Наші відстрілюючись змінили напрям і ціло вийшли з засади. 
Там був ранений бул. Богун, бул. сотні “Верховинців”, який дострілився з 
пістоля. Кур. розв. 16-літній хлопчина, ще під час бою забрав від раненого 
Богуна ППШ, стріляв з нього до большевиків, вибиваючи всі набої, потім 
тяжко ранений, розірвався гранатою. Цей молодий вояк (степень ст. стр.) 
своєю геройською поведінкою в бою заслужив на військове відзначення 
Бронзовий Хрест Боєвої Заслуги. Того дня вд втратив 3 вбитими та одного 
раненого, якого зловили живим. Втрати ворога: 8 вбитими, 2 ранені. Під час 
погоні відлучилося 16 стрільців, які не долучили. Того дня вд переходив під 
с. Бухтівець, де перебуває до кінця місяця. В місяці березні пвх не проводив 
жодних збірок з причини сталих боїв з большевиками. Стале переслідування 
ворожими спецвідділами знесилило до краю виснажене стрілецтво. 

 
Квітень. 
 
Вд під ком. хор. Сокола (пор. Прута). 

Стрілецтво вд розчленувало на малі групи, лавірує по лісі, уникаючи 
зустрічі з ворогом та сутичок. Тому, що бльокада тривала дальше, комсклад 
не може нав’язати зі стрілецтвом свойого вд. В Чорному лісі як і раніше 
оперують ворожі відділи “ВВ”. 

З причини сильного ворожого натиску, вд не проявив жодних боєвих 
дій. 
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Вд. під ком. хор. Чорноти. 
14.4.46. пвд вд 72 під ком. хор. Явора зробив засідку на шляху Завій – 

Грабівка. На засідку попало 25 большевиків, що поверталися з грабунку зі 
села Завій. Відкрито по ворогові сильний вогонь з 5 кулеметів та 
автоматичної зброї. Вогонь був так нагальний, що по перших стрілах попало 
5 енкагебістів і 4 ранені. Між вбитими – ст. лейт. Здобуто: 3 ППШ, 1 ППС, 
1 авт. десятку і пістоль “Токарова” та багато важних документів, які передано 
на СБ. Наші втрати: згинув прошитий серією з кулемета в груди сл. п. бул. 
Миш. 

2.4.46. пвд відділу 73 під ком. бул. Мура зробив скок на станицю 
стрибків в с. Пациків біля міста Станиславова. Станицю зовсім знищено та 
спалено. Вбито 6 стрибків, 4 ранено, 2 забрано живими, яких передано на СБ. 
Здобуто: 2 ППШ, 4 кріси, 1 кул. “Дехтярова”. 

В бою відзначився бул. Мур, що вмілим командуванням причинився до 
знищення станиці. 

5.4.46. пвд вд 73 під ком. бул. Вовка зробив скок на підсобне хазяйство 
в місті Станиславові. Охорону зі стрибків в числі 5 чол. роззброєно. Здобуто: 
16 коней (з підводами), 10 безріг. Коні роздано цивільному населенню до 
весняних робіт. Безроги зужито для прохарчування вд. 

8.4.46. спецбоївка під ком. віст. Мура зробила засідку на шляху Львів – 
Станиславів (на відтинку Тязів – Крилос). На засідку попала вантажна 
автомашина з вантажем та 4 большевиками. Машину підстрілено та спалено 
враз з вантажем. Два большевики вбито, а 2 поранено. Здобуто: 2 ППШ і 
кріс. Власних втрат не було. 

27.4.46. та сама спецбоївка зробила засідку на шляху Львів – 
Станиславів (на відтинку Ямниця – Тязів). На засідку попала вантажна 
автомашина. Машину – підбито та спалено враз з вантажем (на машині було 
около 50 мішків пшениці). Вбито одного большевика, а 1 втік. Від вбитого 
забрано 1 кріс. Власних втрат не було. 

15.4.46. чот. Ігор з 2 стрільцями вбив в с. Дубівці, Жовтневого р-ну 
2 большевиків. Здобув: 1 ППШ і 1 кріс. 

18.4.46. бул. Чорноліс з двома стрільцями зловили в с. Старий Лисець 
2 ч/армійців, від яких забрано 2 ППШ, а їх відпущено. 

20.4.46. опустили большевики частинно села довкруги Чорного ліса. 
Пороблено заходи стягання стрільців, які відбилися в час бльокади. У місяці 
пвх кул. Пісня провів зі стрілецтвом 8 гутірок на політичні та виховні теми. 
Кожного тижня перечитував воякам міжнародний огляд. Ідейно-політичний 
як і моральний стан стрілецтва трохи підупалий. 
 
Вд. під ком. хор. Чорного. 

Вд під ком. бул. Грози цілий квітень перебуває в Жовтневому районі.  
12.4.46. вд під ком. хор. Чорного робить скок на станицю стрибків в 

с. Межигірці та в с. Медуха станиці зовсім знищено. Здобуто: 50 крісів, 
2 диска від кул. Дехтярова та 1800 шт. набоїв (руських). Стрибків котрі 
здалися покарано буками та розігнано. 
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Вд. під ком. Вихора цілий місяць перебував в Товмаччині. 
7.4.46 вд. підготовляє скок на станицю стрибків в с. Олеша. Скок не 

вдався, бо стрибки скорше заважили наш вд. та втікли. Не заставши стрибків 
вд. почав нищити станицю та стріляти до огнетривалої каси, яка загорілася. 
Почувши стріли большевики почали підходити з сусіднього гарнізону больш. 
на поміч. В перестрілці з червоними впало 4 большевики, а 3 було ранені. Вд. 
без втрат відступив до ліса. 

17.4.46. вд. переходячи селом Гаврилівкою, р-н. Ланчин, зловив одного 
стрибка. Стрибка забрано, покарано буками та відпущено. 

17.4.46. стр. Бульба стягнув від одного большевика в с. Тарновиця р-н. 
Отинія пістоль “Парабелю”, і ППШ, а його передав на СБ. 

17.4.46. в с. Молодилові знищено сільраду та кооперативу. 19.4.46. в 
с. Бабянка та Струпків знищено сільради та кооперативи. З кооперативи 
забрано 16 м. мануфактури, 20 кг. цукру, 16 кг. сухарів. 

21.4.46. мінерська ланка під ком. ст. бул. Вихора, замінувала 
залізничний шлях між шляхом – Отинія (біля станції Отинії). В год. 3. 
напхана міни поїзд та вилетів в повітря. Як подає розвідка був це поїзд з 
військом. Знищено паровіз, 3 пасажирних та 6 вантажних вагонів. Впало 
около 180 большевиків. В тому багато старшин. Того дня большевики 
провіряли Струпківські та Майданські ліси. 

13.4.46 в Соколівському (Золотопотоцькому р-ні) за Дністром, де 
кватирував наш пвд, год. 13 наскочили большевики. Стійковий завважив їх 
та заалярмував пвд стрілами. Пвд заняв становище, вдарив вогнем по 
ворогові та відступив. Під час перестрілки впав забитий стр. Гак. Втрати 
большевиків невідомі. 

При кінці цього місяця ворожі спецвідділи та гарнізони вибираються з 
підлісних сіл до районів. В районах, де перебував хор. Чорний, блокада сіл за 
малими винятками триває дальше. Просування вд в тому терені та 
організування харчів є досить складною проблемою, однак наші дають собі 
раду. 
 
Вд від ком. сот. Павла. 

12.4.46 вд під час заготівлі харчів в с. Викторові натрапив на больш. у 
перестрілці став забитий ст. стрілець Аркадій. Тіло його забрали большевики 
до Галича. 

30.4.46. пвд під ком. чот. Гонти зробив засідку на шляху Станиславів – 
Стрий на відтинку Тязів – Павелче. По часі зауважено автомашину, що 
зближався до місця засідки. На автомашині видно було большевицького 
старшину з медалями, по якому відкрито вогонь. В наслідок обстрілу стає 
вбитий ст. лейтенант та 3 большевики, всі енкаведисти. Мотор не 
ушкоджено; тому машина втекла. 
 
Вд. під ком. пор. Іскри. 

Від 1.4.46 до 1.4.46. вд перебував в горах між сс. Зелена – Пороги – 
Манява, без жодних стріч з большевиками. 
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13.4.46. районний Борис з боївкою СБ наскочив на станицю стрибків в 
с. Молотків, Солотвинський р-н. В станиці було около 40 стрибків. 
Зліквідовано нач. стрибків і оперативника з Солотв. р-ну. Всіх інших 
стрибків роззброєно, покарано буками і відпущено. Забрано 2 кулемети, 6 
автоматів, 2 пістолі і кріси. 18. 4. 46. районний Борис з тими вояками 
розброює станицю стрибків в с. Жураки в числі 20 чол. Забрано зброю та 
знищено ком. цих стрибків. 

20.4.46 боївка СБ з допомогою стрільців з вд розброїла станицю 
стрибків в с. Манява 11 чол. і в с. Кричка ок. 20 чол., а в с. Яблониця 18 чол. 
зброю забрано, а стрибків відпущено. 

10.4.46 стягнулися …48 
Політвиховної роботи в цьому місяці не переведено. Командний склад 

старався стягнути вояків, які під час блокади відбилися від відділу, котрі 
дотепер залишилися в терені. 

 

Травень. 
 

Вд 69 під ком. хор. Сокола. 
Вд 70 під ком. бул. сот. Запоріжця. 

Обидва відділи у звітному часі не проявили жодної боєвої діяльности. 
Комадний склад відділу нав’язує контакт та старається стягнути стрільців, 
що відбилися під час зимової бльокади. 

Вд 71 під ком. хор. Пирога ослаблений по зимовій бльокаді фізично і 
чисельно, не проявив жодних боєвих дій. Командний склад стягає стрільців з 
терену. 

 

Вд під ком. хор. Чорноти. 
Вд під ком. хор. Явора. 

17.5.46. пвд в числі 5 людей під ком. бул. Чорноліса зробив засідку на 
шляху Посіч – Лисець у лісі. На засідку наїхали фірою 5 большевиків. По них 
вдарено вогнем. Ворожі втрати: 1 старший лейт., 1 лейт., 2 сержанти і 
1 рядовик впали забитими. По нашій стороні втрат не було. Здобуто: 1 ППС, 
1 пістоль ТТ., 2 СКТ. 

29.5.46. віст. Влодзьо і стр. Береза з пвд. Чорнолісом стрінулися ок. 50 
большивиками, що вертали з засідки з ліса. Повстанці відкрили по 
большевиках огнем вбиваючи одного лейтенанта, сержанта та ранили нач. 
НКГБ – ст. лейтенанта, самі відступили без втрат. 

30.5.46. Богун з пвд. бул. Чорноліса вбив в с. Лисець Старий 
нач. райфінвід. (партійного) з р-ну Лисець., забираючи від нього документи і 
автомат. 
 

Вд. 73-74 під к-дою ст. бул. Сапера. 
4.5.46. під час таборування в ЧЛ на засідку наткнувся на засідку 

ворожого відділу большевиків. Наша застава відкрила вогонь з двох 

                                                 
48 В документі даний абзац написано нерозбірливо. 
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кулеметів, вбиваючи 7 большевиків, між ними лейтенанта, та 2 ранили. Вд 
відступив без втрат. 

26.5.46. напоровся на ворожу засідку в лісі між сс. Рибне – Гутиська, 
сот. бул. Вовк з чот. Річкою та 8 стрільцями. Большевики вдарили вогнем 
вбиваючи навісці сот. Вовка, чот. Річку, та ранили ст. стр. Гуцула. 

28.5.46. напоровся на ворожу засідку на шляху Ямниця – Павелче 
віст. Кудияр, віст. Кавка та ст. стр. Левко, що несли харчі в Чорний ліс. 
Большевики відкрили по них вогонь. Повстанці залягли та відбивалися до 
останнього набоя. Ворожі втрати: 5 больш. між ними лейт. ОББ, і 4 тяжко 
ранено. Смертю героїв впали віст. Кудияр, віст. Кавка та ст. стр. Левко. 

Тої самої ночі на цю засідку наткнувся ст. стр. Трясило та ст. стр. Орел, 
які скорше запримітили ворога та вдарили по ньому автоматним вогнем, 
вбиваючи 3 босяків (кул. ланку), самі відступили без втрат. 
 
Вд під ком. хор. Чорного. 
Вд під ком. бул. Грози. 

1.5.46. вд виходить в рейд в р-ни.: Товмацький, Отинійський і 
Надвірнянський з ціллю стягнення вояків, що відбилися під час зимової 
бльокади. 

4.5.46. о год. 15 налізла на вд., що таборував між сс. Хворостковом, 
Болшівцем і Тустанню, большевицька стежа в числі 8 больш., по якій 
відкрито вогонь. У висліді вбито 5 червоних, інші розбіглася. Здобуто руські 
кріси і 1 ППШ. По нашій стороні втрат на було. 

5.5.46. вд зробив скок на станицю стрибків в с. Бишів. Під час 
перестрілки впало 5 стрибків, нач. стрибків та заст. гол. району. Документи 
передано в СБ. Здобуто 5 крісів, маузер, 1 ППШ,  1  пістоль  ТТ  і  2  гранати  
Ф-2. Інших 6 стрибків, що не хотіли здатися, згоріли зі зброєю в вогні, решту 
стрибків покарано буками. Знищено 8 господарств (стрибків, що не хотіли 
здатися). 

9.5.46. вд під ком. бул. Крамаренка зробив скок в с. Петрилів на голову 
рвк і фінінспектора. Їх зловлено живими та передано на СБ. Здобуто 2 кріси, 
150 штук набоїв, і пістоль ТТ. 

12.5.46. той сам вд зробив скок на станицю стрибків в с. Одаї 
Тисьменицького р-ну. Стрибків розброєно та покарано буками, а їхнього 
начальника (руського) вбито. Здобуто 6 крісів і 200 шт. набоїв. 

13.5.46. той самий вд забрав з молочарні с. Камінна 100 кг сира, 
(страспостівки), 50 кг масла і 80 л сметани. Забрані продукти роздано 
частинно цивільному населенню. 

16.5.46. той сам вд зловив принагідно в с. Назавизів нач. стрибків та 
його заступника (оба руські). Зловлених зліквідовано. Здобуто: 1скт, 1 ППШ, 
2 гранати “Ф-2”, та два уніформи. 
 
Вд під ком. сот. бул. Вихора. 

6.5.46. пвд під ком. чот. Лютого попав на засідку біля с. Одаї. Пвд 
вийшов ціло, вбиваючи 3 большевиків. 
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11.5.46. сот. Вихор зі стрільцем впж зробили скок на директора млина 
(жида) в місті Товмачі. Його та його дружину зліквідовано. Забрано і пістоль 
ТТ. 

13.5.46. сот. Вихор зробив засідку зі стрільцями на Товмацькому 
шляху. В год. 10. на засідку наїхало особове авто, а в ньому майор та його 
шофер. Авто збито, майора забрано живим, а шофера відпущено. Вже не за 
цілу год. 3 тис. большевиків окружили ліс, до якого віддалився сот. Вихор з 
полоненим. З тієї причини майора вбив, забираючи від нього пістоль 
“кольтмаузер” та уніформ. 

23.5.46. пвд під ком. сот. Вихора зробив скок на райцентр Коропець. В 
р-ні було около 10 бійців, разом з енкаведистами. Розбито магазин, з якого 
забрано 500 м мануфактури, 10 пар черевиків та 10 кг мила. По 2-годиннім 
побуті в місті пвд відступив. Під час перестрілки в місті впав районний 
Сміхованець. 

24.5.46. той самий вд розбив кооперативу в с. Стінка Золотопотоцького 
р-ну, звідки забрав 150 м. мануфактури, 50 пар панчіх, 10 кг мила та 60 кг 
цукру. 

19.5.46. той самий вд ком. хор. Чорного знищив кіно в с. Митьків. При 
тому вбито нач. стрибків та його заступника. 

Додатково: 18.5.46. впав в криївці в с. Кінчаки Нові сот. Гроза, 
стр. Вишня, бул. Сильний, віст. Орел, віст. Гута, віст. Бірко, кул. Губенко, які 
були вислані стягати з того р-ну стрільців, що відбилися під час блокади. 
 
Вд під ком. сот. бул. Павла. 

3.5.46. пвд під ком. чот. Гонти зробив засідку на шляху Станиславів – 
Калуш на відтинку Павелче – Тязів, (500 метр. від залізничної станції Тязів). 
О год. 10. рано на засідку наїхало 2 особові лімозинки, по яких відкрито 
вогонь з близької віддалі. Обидві лімозинки були пошкоджені та ще з 
великого розгону під’їхали около 200 м. Почувши стріли зараз почали бігти 
больш. зі станції в сторону засідки, тому пвд мусів відступити не забравши 
трофеїв. Як донесла розвідка в автах були вбиті: ген. полк. Москаленко, полк. 
енкагебе та 2 майори (Вістка не устійнена). 

17.5.46. чот. Гонта, чот. Річка та роєвий Соловій вертаючись зі села 
Павелче, де ходили по спецзавданню, натрапили на залізничному шляху на 
ворожу стежу. По ворогові відкрито вогонь з автоматів, внаслідок чого впало 
2 большевика, одного поранено. Чотові та роєвий без втрат повернулися до 
вд. 

23.5.46. вд під ком. сот. бул. Павла переходячи між сс. Тязів – Павельче 
натрапили на большевицьку стежу. Вд відкрив по ворогові сильний вогонь та 
без втрат відступив. Втрати ворога не відомі. 

25.5.46. чот. Річка, рой. Верховинець та кулеметник Байда, переходячи 
лазами біля с. Тязів, попали на ворожу засідку. Ворог відкрив вогонь та 
ранив роєвого Верховинця. Чот. та кулеметник відкрили по большевиках 
вогонь та забираючи раненого відступили. 
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26.5.46. чот. Річка переходячи з сот. Вовком біля с. Рибне через ліс 
попали на ворожу засідку. Ворог відкрив вогнем вбиваючи сот. Вовка та чот. 
Річку. Вбитих не можна було забрати з причини сильного ворожого вогню. 
 
Вд під ком. пор. Іскри. 

За місяць травень вд не проявив жодної боєвої діяльності, ані не мав 
жодних сутичок з большевиками. Звернено спеціальну увагу на стягнення 
вояків, які відбилися за час зимової блокади. Вд перейшов всі села 
Солотвинського р-ну, з метою нав’язання зв’язків з тереновим проводом, 
щоб при їх помочі стягнути вояків, які законспірувались в терені. 

За час зимової блокади вд підупав фізично та морально. З кінцем 
місяця травня большевики знову забльокували терен так, що порушення в 
терені стало дуже утруднене. 

 
Червень 1946 р. 
 
Вд під ком. хор. Сокола (69). 
Вд під ком. сот. бул. Запорожця (70). 
Вд під ком. хор. Пирога (71). 

Від 3.6.46 почалася облава на Чорний ліс. Участь в ній взяли частини 
війск НКВД в силі около 4 тис. Большевики систематично провіряли 
розстрільною секції, а по лініях держали засідки. Під час облави вд 
лавірували по лісі, стараючись уникнути сутички з ворогом. Провірка ліса 
була 2 тижні до 16.6. Вона не принесла большевикам жодних успіхів. 

27.6. вд 71 вбив в с. Лисець Старий одного енкаведиста. Здобуто: 
1 наган, автомат і 1 уніформ. 

Кромі цього вд в цьому місяці не проявили жодних боєвих дій. 
Командний склад дальше стягає стрільців з терену. 
 
Вд під ком. хор. Чорноти: 
Вд 73-74 під ком. сот. бул. Сапера. 

10.6.46 . чот. Ігор з вд. 74 важко ранив одного енкаведиста в с. Дубівці 
Жовтневого р-ну. 

25.6.46. на шляху Винники – Семакивці вд забрав 3 автомашини зі 
збіжжям. Збіжжя забрано, а автомашини відпущено. 

28.6.46. під час провірки ліса біля міста Галича, кул. Стьопа з вд 74, 
вбив одного лейтенанта та 1 слідчого НКГБ-иста в р-ні. 
 
Вд 77 під ком. сот. бул. Павла. 

25.6.46. в районі Тисмениця на вулиці Вільшанецькій стрінувся чот. 
Сергій та 2 стрільці з большевицькою стежею в силі – 10 людей. Повстанці 
вдарили автоматним вогнем, внаслідок чого впав вбитим один сержант, 
ранений і лейт. та рядовик. 
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28.6.46. вд переходив у напрямі с. Викторів Галицького р-ну. Біля села 
Тязів вд запримітив ворожу засідку, вдарив по ній вогнем з автоматів. Ворожі 
втрати: 3 вбитих і 1 ранений. Вд. відступив без втрат. 

29.6.46. чот. Гонта з 3 стрільцями стрінувся в с. Викторові з 
большевиками. По короткій перестрілці всі відступили без втрат, вбиваючи 
одного червоного. 

В місяці червні Чорний ліс блокований гарнізонами від 30 до 70 
енкаведистів кромі сіл: Губиська, Майданик, Хмелівка і Лесівка. В сс. Завій, 
Яворівка, Рип’янка, Посіч, Нивошин, Гринівка кватирують озброєні рубачі 
від 20 – 300 крб., які вивозять дерево з Чорного лісу автомашинами і фірами. 
Гарнізоновані большевики роблять хід між селами, а лісом засідки, щоб цим 
унеможливити постачання харчів до ліса. Час від часу провіряють ліс та 
висилають стежі в глиб ліса. Літаки, що кружляють над Чорним лісом, 
кидають в деякі місця речовини, від яких запалюється ліс. 
 
Вд під ком. хор. Чорного. 
Вд під ком. бул. Крамаренка. 

Розвідка вд в силі 1 кулеметної ланки натрапила на большевицьку 
засідку б с. Камінна (7.6.46.). Большевиків зауважено скорше і вдарено по 
них вогнем, вбиваючи 3-ох, 1 важко ранено. Розвідча ланка без втрат 
долучила до вд. 

4.6.46. рій під командою ст. віст. Кучерявого забрав з молочарні 
с. Камінна 200 л. сметани. Сметану роздано переселенцям з Лемківщини. 

5-6.6.46. вд. під командою хор. Чорного, при переході залізничного 
шляху Станиславів – Коломия натрапив на ворожу засідку. Большевиків 
зауважено скорше та відкрито по них вогонь. Червоні панічно втекли, 
залишаючи на місці засідки 8 вбитих. Від вбитих забрано 8 ППШ, 5 крісів, 
8 пар чобіт. По нашій стороні втрат не було. 

15.6.46. вд під ком. хор. Чорного при закватируванні в селі Остриня. В 
год. 21.30 хв. обходячи застави наскочили большевики на перший 
таборуючий рій. Щоб уникнути бою в селі рішено відступити до ліса. Під час 
відступу став важко ранений стр. Чорний, який згодом розірвав себе 
гранатою. 
 
Вд під ком. сот. бул. Вихора. 

1.6.46. сот. Вихор попав на засідку біля с. Яцівка Товмацького р-ну. 
Большевики допустили вд на близьку віддаль та вдарили вогнем, в наслідок 
чого був ранений стр. Бульба. 

28.6.46. вд з сот. Вихором зайшов в с. Тарновицю на вечерю. Після 2-
годинного постою, наскочили з кількох сторін большевики на село. Застава 
вдарила сильним вогнем по ворогові, а вд вицофав без втрат до ліса. В слід за 
вд большевики пустили 15 різних ракет. Як донесла розвідка, були вбиті 
5 большевиків, а 3 важко ранені. 

25.6.46. 3000 внутрішних військ НКГБ робили в Товмацькому р-ні 
сильні облави по селах, полях і лісах. Вд в той час лявірував не маючи з 
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большевиками жодної сутички. Ці війська перейшли від долини Прута до 
Дністра і завернулися. 
 

Вд під ком. Іскри. 
З огляду на те, що в терені триває цілий місяць червень серед усіх сіл, 

НКВД перебуває в горах між сс. Зелена, Пасічна, Пороги, Гута і Манява. За 
цей час не переведено жодних боїв, ні стріч з ворогом не було. Стягнення 
вояків з терену не проводиться тому, що в терені через блокаду не можна з 
ніким пов’язатися. 

За цей час кур. пвх ст. бул. Вихор переводив гутірки на різні теми. В 
цьому місяці перечищено і перемагазиновано запасну зброю і амуніцію, що 
належить до відділу. 
 

Липень 1946 р. 
 

Вд 69 під ком. хор. Сокола. 
Вд 70 під ком. сот. бул. Запорожця. 
Вд 71 під ком. хор. Пирога. 

Вд в звітному часі не провели жодних боєвих дій. Большевицькі 
гарнізони і рубачі є в тих самих селах і так само оперують, як попереднього 
місяця. Загально населення підлісних сіл ще ставиться до нас, як попередньо, 
а провокація діє менше. 
 
Вд під ком. хор. Чорноти: 
Вд під ком. сот. бул. Сапера (73-74). 

2.7.46. вд таборує в лісі над с. Козина Жовтневого р-ну. В год. 6. 
пополудні надійшов у напрямі табору ворожий вд в числі 70 осіб. Вд 
заалярмований стійками зайняв оборонні становища та вдарив по ворогові 
вогнем. По короткому бою вд відступив вбиваючи 13 червоних, а 4 ранив. 
Геройською смертю впав на полі слави кул. Ромко. 28.7.46. підвідділ під ком. 
чот. Ігора зробив засідку на шляху Жовтневе – Козина. На засідку вийшов 
заслужений большевицький провокатор, якого на місці вбито. Здобуто 
1 автомат і уніформ. 
 

Вд 77 під ком. сот. бул. Павла. 
2.7.46. Сергій з 5 стрільцями стрінув на шляху Підпечари – Тисьмениця 

2 фіри большевиків, що верталися з грабунку. Повстанці відкрили по 
червоних вогонь, вбиваючи 3, а 3 ранили, самі відступили без втрат. 

27.7.46. роєвий Соловій з 5 стрільцями завважив в с. Павельче Станисл. 
р-ну гурт большевиків, що стояли на дорозі. Він підсунувся непомітно 
близько них та вдарив з автоматів. Червоні втратили 8 вбитих і 3 ранених. 
Чот. Соловій зі стрільцями відступив без жодних втрат. 
 

Вд під ком. хор. Чорного: 
Вд під ком. сот. бул. Вихора. 

3.7.46. вд з сот. Вихором зробив засідку на шляху Надвірна – 
Станиславів в год. 17. на засідку попали 4 вантажні авта. Вдарено по них з 
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близької віддалі сильним кулеметним вогнем. Авта відразу задержалися. На 
них було: 4050 кг. консерв, 7 тис. 37 кг. солонини, та 20 бочок риби “Хомса”. 
Четверте авто це збірник з бензиною. На стріли засідки почали під’їздити 
большевики з м. Надвірної так, що годі було забрати всю добич. Забрано 
500 кг. конзерв, 500 кг. солонини, решту разом з автами спалено. Все згоріло 
до тла. Втрати больш.: 6 вбитими, 2 ранених. Власних втрат не було. З цього 
приводу другого дня відкрили большевики артилерійський вогонь на ліси: 
Манявський Скит, Городища, та Гвоздецький ліс. Однак стріли їх були 
безуспішні, бо вд в іншому місці за’їдав смачно сало та консерви. 

7.7.46. вд. з хор. Чорним натрапив на ворожу засідку б. с. Волосова. На 
ворожий вогонь повстанці відповіли кулеметними серіями. Ворог 
зорієнтувався про силу вл і залишаючи своїх трупів, відступив до с. Камінна, 
де запалив одну хату. Між вбитими ст. сержант. Ранених не відомо. По нашій 
стороні важко ранений віст. Винниченко. 7.7.46. вд під ком. Вихоря розбив 
кооперативу в с. Виноград Отинійського р-ну. З кооперативи забрано сіль 
спірт, нафту. Все це роздано переселенцями з Лемківщини. 

8.7.46. той самий вд робить засідку на шляху Отинія – Надвірна. 
Засідку розташовано біля міста Отинія. На засідку наїхало панцирне авто, в 
ньому 10 большевиків. Вдарено сильним кулеметним вогнем. З панцерки 
почали падати вбиті і ранені. Трофеїв не можна було забрати, бо з Отинії 
підходила підмога. Панцерка пошкоджена. Вд. відступив без втрат. Як 
донесла розвідка, в панцирці були вбиті: капітан НКВС, сержант та боєць 
ОББ, важко ранений нач. ро НКВД Шевчук, який другого дня помер. 

10.7.46. вд. кватирував в лісі біля с. Глинок, р-н. Ланчин. На заставу вд 
напоролась большевицька стежа в числі 5 чол. застава підступила больш. на 
віддаль ок. 10 м. вдарила вогнем, убиваючи сержанта та 3 бойців, один втік. 
Забрано 2 ППШ, 2 короткі кріси, 4 гранати “Ф-2” та 4 уніформи. 

8.7.46. тим самим вд зловлено в с. Глинках 2 стрибків, яких 
зліквідовано. 

11.7.46. вд сходив на вечерю до с. Старих Кривотул. В селі на заставу 
вд налізло 22 большевики. Р-й віст. Садовий привітав їх вогнем з 2 кулеметів 
та автоматів вбиваючи 8-ох, а решта розбіглися. 

12.7.46. мінерська ланка вд підмінувала залізничний шлях між Отинією 
– Угорниками. В год. 1. 30. хв. над’їхав поїзд, одначе міна за скоро зірвана, 
тому пошкоджений був паровіз і вагон та ушкоджено від 20-30 м. рейок. 

29.7.46. пвд з сот. Вихором закватирував на краю м. Товмачика. О 
півночі пвд зробив скок на фабрику спірту. Забрано 150 л. спірту, а 4 тис. 
літрів спалено. Фабрику здемельовано. При наскоку на фабрику забрано 
3 стрибків, та зліквідовано їх. Здобуто 3 кріси. Вд відступив без втрат. 

 
Додатково: 
1.5.46. вд ввійшов до с. Кутиськ та вдарив вогнем по будинку, де 

кватирували стрибки. Вбито 1 стрибка, а будинок спалено. Всі інші стрибки 
здалися, яких відпущено. Здобуто: 1 кулемет “Дехтярева”, 20 крісів та 
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3 тис. шт. набоїв. Вд під час блокади в цьому місяці втратив вбитими віст. 
Нечая, віст. Горох, стр. Дунай, стр. Огонь, стр. Сокіл. 

Вд рейдував в Коропеччині і Підгаєччині до кінця місяця без жодних 
сутичок з ворогом. 
 
Вд під ком. Іскри. 

Від 1.7. – 10.7.46. вд перебував дальше в горах, тому що блокада по 
селах триває дальше. 

10.7.46. большевики стягують військо з деяких сіл. Вд старається тепер 
нав’язати контакт з тереном, щоб звідти стягнути вояків, харчі і одяг. За цей 
пвх кур. не провів політвиховної роботи, тому, що вд був розчленований 
постійно – в русі. 

Ідейний і боєвий стан вд поправляється з кожним днем. Наладнано сан. 
пункт для хворих і ранених стрільців, бракує аптеки. 

Большевицький терор в терені ослаб. 
 

Звіт діяльності від 1.8. – 31.8.46. 
Вд під ком. хор. Чорного 
Вд під ком. бул. Крамаренка 

1.8.46. на табір вд біля с. Межигір’я наскочили большевики. Застави 
вдарили по больш. кулеметним вогнем. Заалярмований стрілами вд заняв 
кругову оборону та рівнож вдарив по большевиках, та згодом відв’язуючись 
від бою відступив. Ворог втратив 2 вбитими. По нашій стороні відбились при 
відступі віст. Заливайко та ст. Дем’ян, які поки що не долучили. 

11.8.46. хор. Чорний з 6 стрільцями переодягнені в руські уніформи 
зайшли ніччю до с. Назавізова. Там переночували в стодолі. Другого дня о 
год. 17. вийшли на шлях, де їхали большевики на фірі. Народ, не знаючи хто 
це є, питав повстанців коли буде кіно (бо в цьому селі мало бути кіно). 
Повстанці при тій нагоді роздавали населенню кличі та лозунги. В год. 17 
больш. окружували село. Повстанці щасливо без перешкод зі села вийшли. 
Зараз за селом наткнулися на фіру з трьома большевиками. По фірі вдарено 
вогнем, вбиваючи одного, 2 ранено. Тому, що були це укр. з Закарпаття 
відпущено їх. Здобуто: 3 ППШ, 150 набоїв, 2 пару чобіт. Повстанці долучили 
до ліса без жодних втрат. 

16.8.46. вд вицефовуючи зі Стриганецьких лісів натрапив на ворожу 
засідку біля с. Побереже Жовтневого р-ну. Засідку зауважено скорше та 
відкрито по ній сильний вогонь, внаслідок чого вбито 7 большевиків. Вд без 
втрат вицофовав на місце призначення. 

17.8.46. вд під ком. хор. Чорного робить скок на радгосп в с. Ворона. (В 
радгоспі працювало 120 полонених німців та мадярів). В год. 21. вдарено по 
бараках, де кватирували большевики (залога радгоспу). Ворог завзято 
відстрілювався, помимо того радгосп здобуто. Спалено 3 стодоли (по 12 м. 
довжини) повні зі збіжжям, 3 стирти пшениці і жита, випущено полонених 
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німців та мадярів …49 2 стайні, 1 барак, вбито капітана (начальника залоги), 
ст. сержанта, 1 сержанта та 7 бійців. 

Здобуто 1 ППС, 3 ППШ, 5 крісів, 5 дисок від кул. (дехтярова), 4 пари 
чобіт (нових), 4 пари черевик, 6 уніформів (2 старшинські, 3 звичайні). 

По нашій стороні легко ранений кул. Бойко. В цей час подає застава, 
що зі сторони Станіславова іде поїзд. Вд відступив, як поїзд коло вогню 
задержався. 18.8. большевики облазили ліс по гостинець Тарновиця Лісна – 
Парищі до Ляцкого Шляхецького. До останнього села приїхали 3 санітарні 
авта. Больш. провіряли ліси 2 дні і без успіху, стягнулися потім до 
Станіславова і Коломиї. 22.8.46. вд переходить в Товмаччину. 

28.8.46. пвд ком. чот. Соломка пішов на гостинець Станиславів – 
Товмач під с. Клубівці. В цьому селі кватирує гарнізон (30 больш.). В 
год. 17. 46. хв. пвд збив на тому шляху авто з провізаційними продуктами. 
Тому, що продукти були паковані в великих скринях, а це діялося близько 
гарнізону, пвд забрав лиш 15 кг цукорків. Вбито 4 большевиків і ранено 
1 цивільну жінку. Авто з рештою продуктів спалено. З місцевого гарнізону і з 
м. Товмача йшли зараз большевики на місце засідки, але пвд відступив без 
втрат. З документів вичитано, що авто було з фабрики цукру в м. Городенці. 
 
Вд під ком. ст. бул. Вихора. 

6.8.46. зроблено засідку при гостинці Товмач – Городенка. В год. 20. 
над’їзджає авто (товарове), яке було здержане стрілами вд. З авта вийшло 
2 басарабці, які просили в повстанців помилування. Вони кажуть, що ідуть на 
закуп харчів. Їх відпущено. Авто було заладоване поросятами. Поросята 
вилучено з авта, які розбіглися по полі. 10 шт. забрали собі басарабці. 
Здобуто 30 л. оливи, 10 л. бензини, 2 пари взуття, 4 цивільні убрання. 

10.8.46. на гостинці Товмач – Городенка під час маршу наїхало на 
нього 3 авта. Вд відкрив вогонь, а тому, що авта були ладовані бензиною та 
соломою відразу загорілися. Ворожі втрати: вбито 2 шоферів, 1 важко 
ранено. Автомашини згоріли. По стороні вд втрат не було. 

17.8.46. чот. Лютий із двома стрільцями переходив гостинець Товмач – 
Олеша. На дорозі стрінув фіру, на якій їхав районний політрук Жила. 
Повстанці вдарили вогнем та важко ранили політрука Жилу. В той час 
надійшов вд большевиків, який забрав раненого політрука. На другий день 
Жила помер в шпиталі в м. Товмачі. 

В цьому місяці надр. пропагандист провів зі стрілецтвом вд кілька 
гутірок на різні теми. 

В терені, де оперував вд триває дальше блокада, як попередніх місяців. 
Вд під ком. пор. Іскри. 

Через цілий місяць пор. Іскра й бунч. Вихором та половиною вд 
виконував спеціальні доручення к-ра групи. 

Сот. хор. Бобик з рештою вд стягав в терені вояків та заготовляв харчі 
для вд на час надходячої зими. 

                                                 
49 В тексті відсутня частина речення. 
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10.8.46. чот. Холодний з одним роєм увійшов в районний осередок 
Солотвина, забрав в молочарні 120 кг. масла, та без втрат відступив з міста. 
Больш. обстріляні кулеметним та автоматним вогнем роя чот. Холодного, 
цілу ніч лежали по становищах. 

Підібрано по селах від фінагентів гроші в сумі 5000 крб., що 
призначено на закуп потрібних речей для вд. 

ПВХ роботи в цьому місяці в вд не перепроваджено, тому що пвх мав 
спецпоручення від ком. групи. 

Ідейний і боєвий стан вд сильний. 
З інших вд відтинка “ЧЛ” за місяць серпень 1946 р. тактичні звіти не 

наспіли. 
К-да В-ка не одержала також звітів від хор. Довбуша за час від 1. 1. 46. 

до сьогодні. 
Інспекції: 
В цьому місяці провів інспекцію у вд 69, 70, 71, 77, та вд чот. бул. 

Мура. По вд зробив відправи з комскладом та обговорив проблему 
забезпечення на зиму. Під час відправ були присутні теренові чинники. В 
цьому місяці проведено також провірку вд. По вд завязується 
політвиховників, що вплинуло на моральний стан стрілецтва. Провів також 
відправу з хор. Чорнотою сот. Сапером, та сот. Крамаренком. 
 
Оригінал. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 62. – Арк. 176-193 
 

 
№ 361 

Відозва ОУН “Українці західних областей!” із закликом допомоги 
голодуючому населенню східних областей України 

 
Серпень 1946 р. 

 
Воля народам!                                                      З хати до хати, з рук до рук! 
Воля людині!                                                                 За Українську Самостійну 
                                                                                                     Соборну Державу! 

 
Українці західних областей! 

До нас багатотисячними валками приїжджають за хлібом наші брати із 
східних областей. Сюди їх жене голод! 

Голод у східних областях виник у наслідок бандитського грабежу зерна 
з України большевицькими експлуататорами в попередньому році. Цей 
грабіж не припиняється і сьогодні, не зважаючи на загальний неврожай в 
східних областях внаслідок посухи, яка цього літа охопила ці землі. В той 
час, коли на цілих ланах стирчать лише ріденькі недорідні колосочки 
пшениці, жита, – большевицькі визискувачі змушують колгоспи в першу 
чергу виконати “свою першу заповідь – здати хліб державі”, ні трохи не 
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зменшуючи раніше встановлених розмірів хлібопоставок. Большевицькі 
грабіжники забирають увесь хліб, зовсім не турбуючись тим, чи колгоспники 
матимуть що їсти. Большевицькі прокурори карають багаторічним 
ув’язненням всіх тих, хто відважиться зірвати колосок збіжжя з колгоспного 
лану. Українське селянство стоїть перед новими 1932-33 pp., в яких на 
Україні з голоду згинуло 5 мільйонів чоловік. 

Українці західних областей! 
Оце вдруге за 28 років большевицького господарювання в Україні, 

український народ стоїть перед маревом голодної смерті. В час першого 
голоду на Україні 1932-1933 pp. ми були відтяті від східних областей 
польсько-большевицьким кордоном на Збручі. Ми й тоді старалися нашим 
братам допомогти харчовими збірками, висланими через Міжнародній 
Червоний Хрест. Але ж большевицькі варвари навіть не допускали цих 
посилок до СРСР. 

Сьогодні не існує збручанський кордон. Наші брати, рятуючись від 
голодної смерті, ідуть до нас за хлібом. Нашим святим національним 
обов’язком є – допомогти нашим братам в нещастю, допомогти останнім 
шматком хліба, який ми ще маємо. 

Нашим національним обов’язком є зустріти своїх братів щирим, 
одвертим серцем, сердечним словом, братерською порадою в тому, як за 
нашим прикладом вони повинні боротися перед большевицьким визиском, 
поневоленям, як бити московсько-большевицьких окупантів та їх агентів. 
Нашим національним обов’язком є використати широко зустріч з братами-
наддніпрянцями для того, щоб вказати їм, що єдиний вихід з нашого 
трагічного становища поневоленого, колоніального народу – це 
революційна боротьба усього українського народу за Українську 
Самостійстну Соборну Державу. Тільки в Українській Самостійній Державі 
український народ не буде помирати з голоду, не буде боятися голодної 
смерті, а буде вільно, згідно лише зо своїми власними інтересами, 
розпоряджатися з незчисленними багатствами української землі, продуктами 
своєї праці. 

Ми мусимо пояснити нашим братам, що те, що ми сьогодні ще маємо 
шматок хліба, що ми ще не голодуємо так як вони, є наслідком успішної 
нашої народної революційно-визвольної боротьби – боротьби ОУН, УПА. 
Ми повинні розповісти все, що знаємо про боротьбу ОУН і УПА. 

Українські чоловіки і жінки! 
Хай ніхто з нас не посміє відмовити в допомозі хлібом нашим братам з-

над Дніпра. Не сміємо дивитися на те, що ми сьогодні вже ограблені, що 
завтра може і ми підемо з торбами! В даному становищі мусимо ділитися з 
нещасними останнім шматком хліба! 

Запрошуйте своїх братів до своїх хат. Гостім їх, “чим хата багата”. 
Покажім їм справжні братські співчуття. Широко інформуймо їх про 
боротьбу ОУН і УПА. 

Українські жінки! Покажіть свою гостинність, своє співчутливе серце 
приїжджим з-над Дніпра. Обдаруймо їх чим можемо. Пам’ятайте, що вдома 
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на тих жінок і чоловіків, з якими ми будемо говорити, чекають голодні їх 
діти. Подбаймо, щоб ці мами і батьки мали що привезти своїм голодним 
дітям. 

Українські юнаки і дівчата! Запрошуйте до себе наших ровесників зі 
східних областей. Допомагайте їм матеріально. Розповідайте їм про все, що 
знаємо про УПА. Давайте їм наші революційні листівки, заклики, газети. 
Встановлюймо з ними переписку. 

Українці західних областей! 
Наша зустріч з голодуючими братами з-над Дніпра – ще одна перевірка 

нашої національної свідомості і політичної зрілості. Збережім щодо цього 
добру славу про себе. Докажім на ділі, що ми соборники. 

Все і всі на допомогу голодуючим братам зі Східних областей! 
Смерть поневолювачам, визискувачам України – Сталіну і його кліці! 
Хай живе вільний і заможний український народ в Українській 

Самостійній Соборній Державі! 
Хай живе національно-визвольна революційна боротьба усього 

українського народу! 
 
Організація Українських Націоналістів 
Серпень, 1946 р. 

 
Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади. Книга 2 
(Підготували Я. Лялька, Р. Коритко, М. Онишкевич та ін.) Автор 
передмови Я. Лялька. – Львів: Галицька видавнича спілка, 1997. – 
С. 260 – 262. 
 
 

№ 362 
Звіт невідомого автора про бойові дії куреня “Дзвони” ТВ “Чорний ліс” 

ВО “Говерля” з 1 травня – 1 серпня 1946 року 
 

1 вересня 1946 р. 
 
УПА Захід “ГОВЕРЛЯ” 
 

“ЧОРНИЙ ЛІС” 
ЗВІТ за час від 1.5 – 1.8.46. 

 
Курінь – “Дзвони” відділ 72 під ком. хор. “Явора”. 
16.5.46. пвд в числі 5 людей під ком. бул. Чорноліса зробив засідку на 

шляху Посіч – Лисець в лісі. На засідку виїхало 6 більшовиків. По них 
відкрито вогонь. Ворожі втрати: 1 ст. лейтенант, 1 лейтенант, 2 сержанти і 
1 рядовий стали вбитими. По нашій стороні втрат не було. Здобуто: 1 ППС, 
1 пістоль ТТ, 2 СКТ. 

 547



  

20.5.46. Віст. Влодзьо і стр. Береза з ПДВ бул. Чорноліса стрінулися з 
около 60 більшовиками, що вертали з засідки з ліса. Повстанці вдарили по 
більшовиках – вбили одного лейтенанта, 1 сержанта та ранили нач. НКГБ 
лейтенанта самі відступили без втрат. 

30.5.46. Стрілець Богун пвд Чорноліса в селі Старий Лисець вбив нач. 
фінвідділу району Лисець (партійного), забираючи від нього документи і 
автомат. 

10.6.46. Вд звів бій з більшовиками між селами Ямниця – Клузів, р-н 
Станиславів. В бою геройською смертю згинув хорунжий Явір. Ворог 
втратив 5 вбитих і 2 ранених. 

 
Вд – 73-74 під ком. ст. булавного Сапера. 
4.5.46. Під час таборування в Ч. Л. на заставу відділу наткнувся 

ворожий відділ в числі 50 осіб, наша застава вдарила по них з двох кулеметів 
вбиваючи 7 більшовиків між тим лейтенанта та 7 ранили. Вд відступили без 
втрат. 

26.5.46. Наліт на ворожу засідку в лісі між сс. Рибно – Губиська 
Станиславівського району ст. булавний Вовк, чот. Річка і 3 стрільців. 
Більшовики вдарили вогнем вбиваючи на місці ст. булавного Вовка та чот. 
Річку та ранили стрільця Гуцула. 

28.5.46. Наткнувся на ворожу [засідку] на шляху Ямниця – Павелче 
ст. стрілець Кудияр, ст. стр. Кавка та стр. Левко, що несли харчі в Ч. Л. 
Більшовики відкрили по них вогонь. Повстанці залягли та відбивалися до 
останнього набоя. Ворожі втрати: вбито 5 більшовиків між ними лейтенанта 
ВВ тяжко поранено. Далі втрати: смертю героїв впали ст. стр. Кудияр, 
ст. стр. Кавка та стрілець Левко. Тої самої ночі на цю засідку наткнувся 
ст. стр. Трясило та ст. стр. Орел. Стрільці скорше запримітили ворога та 
вдарили по них вогнем. Вбиваючи 3 більшовиків (ворожа кулеметна ланка) 
самі відступили без втрат. 

10.6.46. Чотовий Ігор з вд 74 тяжко ранив одного енкаведиста в 
с. Дубівці р-ну Жовтневого. 

26.6.46. На шляху Водники – Семиківці р-н Жовтень вд забрав 
3 автомашини зі збіжжям. Збіжжя забрано, машини відпущено. 

28.6.46. Під час провірки ліса біля Галича кул. Стьопа з вд 74 вбив 
1 лейтенанта та слідчого РО НКВД. 

2.7.46. Вд 74 під ком. сот. Сапера таборує в лісі над с. Козине р-н 
Жовтень. В год. 6-ій після полудня надійшов в напрямі табору ворожий 
відділ в силі около 70 людей. Вд залярмований зайняв оборонні становища та 
вдарив по більшовиках вогнем. По короткому бою вд відступив вбиваючи 
13 більшовиків, а 4 ранив. Геройською смертю впав на полі слави ст. стр. 
кул. Ромко. 

28.7.46. Вд під ком. чот. Ігора зробив засідку на шляху Жовтень – 
Козина. На засідку вийшов заслужений в більшовиків провокатор Белей, 
якого на місці вбито. Здобуто автомат і уніформу. 
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Вд під ком. ст. бул. Павла. 
26.6.46. В р-ні Тисмениця на вулиці Вільшанецькій стрінувся 

чот. Сергій та двох стрільців з більшовицькою стежею в силі 10 осіб. 
Повстанці вдарили автоматним вогнем по більшовиках вбиваючи 1 сержанта, 
ранено 1 лейтенанта та 1 рядового. 

28.6.46. Вд переходив в напрямі Вікторова Галицького р-ну. Біля села 
Тязів вд запримітив ворожу засідку та вдарив по ній з автоматів. Ворожі 
втрати: 3 вбитих, 1 ранений, вд відступив без втрат. 

29.6.46. Чот. Гонта з 5 стрільцями стрінувся на шляху Підпечари – 
Тисьмениця з 2 фірами більшовиків, які вертали з грабунку. Повстанці 
відкрили вогонь вбиваючи 3 більшовиків, а 3 ранено. Самі відступили без 
втрат. 

27.7.46. Чотовий Соловій з 6 стрільцями запримітив в с. Павелче 
рай. Станиславів на дорозі гурт більшовиків та вдарив з автоматів. 
Більшовики втратили 8 вбитими та 3 ранених. Соловій зі стрільцями 
відступили без втрат. 

 
Курінь Підкарпатські вд – 69 під ком. хор. Сокола, вд – 70 під ком. сот. 

Запорожця. 
Курінь під час зимової бльокоди розбитий. Ком. склад куреня стягає 

стрільців з терену. 
Вд 71 під ком. хор. Пирога: 
7.6.46. Вд вбив в селі Лисець Старий 1 енкаведиста. Здобуто: наган, 

автомат і уніформ. Вд ослаблений по блокаді чисельно та фізично не 
проявляє жодної діяльності. 

Від 3.6.46. почалася облава Чорного Ліса. Участь в облаві взяли 3-
4 тис. військ НКВД. Систематично провіряли розстрільною поодинокі секції, 
а на селах обкладали заставами. Під час облави відділ лавірував в лісі. 
Провірка була два тижні – 16.6.46. Вона не принесла більшовикам жодних 
успіхів. 

Загально: Від місяця травня 1946 вд блокований гарнізонами НКВД від 
30-70 людей кромі села Гутиска, Майдан, Хмелівка, Лисівка. В сс. Завій, 
Яворівка, Ріп’янка, Посіч, Нивочин, Гриніва квартирують озброєні рубачі від 
20-300 чоловік, які возили автомашинами, фірами дерево з Ч. Л. 

Більшовики з гарнізону часто роблять засідки між селами і лісом, щоб 
унеможливити доставку харчів до ліса. Час-до-часу провіряють ліс над селом 
і висилають стежі в глиб ліса. Літаки, що кружляли над Чорним лісом, 
кидали в деяких місцях речовини від яких загорівся ліс. 

ВНЕСОК 
На піднесення військового ступеня 

Слідуючих вояків: 
 

1. ст. булавний Сапер сотенний вд-74 
2. – // – Кир чотовий – // – 
3. ст. вістун Карпенко чотовий – // – 
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4. – // – Ігор – // – – // – 
5. булавний Мур – // – вд-73 
6. ст. булавний Павло сотенний вд Месники 
7. бул. Гонта чотовий – // – 
8. ст. вістун Чайка пвх – // – 
9. ст. вістун Сергій чотовий – // – 
10. вістун Соловій роєвий – // – 
11. ст. стрілець Орлиця роєвий – // – 
12. булавний Причепа сотенний вд-72 
13. – // – Їжак чотовий – // – 
14. – // – Морозенко – // – вд-71 
15. – // – Гонта – // – – // – 
16. ст. вістун Лоза роєвий вд-69 
17. вістун Ярий пвх – // – 
18. ст. стр. Кузьма чотовий вд-70 
19. ст. вістун Лепкович роєвий вд-69 
20. ст. стрілець Стріла – // – – // – 
21. ст. стр. Тихий – // – вд-70 
22. ст. стр. Виноград санітар – // – 
23. – // – Воробець  – // – 
24. – // – Крук  – // – 
25. – // – Колос  – // – 
26. стрілець Непорадний  – // – 
27. вістун Раубшіц роєвий вд-71 
28. – // – Богун – // – – // – 
29. – // – Твердий – // – – // – 
30. – // – Коцюбай кулеметчик – // – 
31. – // – Славко – // – – // – 
32. стрілець Бігуненко  – // – 
33. вістун Мурза ком. боївки вд-74 
34. – // – Явір  – // – 
35. ст. стрілець Забіглий роєвий – // – 
36. ст. стрілець Ворон  вд-74 
37. – // – Трясило  – // – 
38. – // – Крига  – // – 
39. – // – Стьопа  – // – 
40. – // – Сірий  – // – 
41. – // – Явір  – // – 
42. вістун Граб  – // – 
43. – // – Козак  – // – 
44. – // – Грушко  – // – 
45. ст. стрілець Вихор  – // – 
46. – // – Подоляк  – // – 
47. – // – Грізний санітар – // – 
48. булавний Богдан курінний – // – 
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бунчужний 
49. вістун Комар – // – почет. – // – 
50. – // – Юра – // – – // – 
51. ст. стрілець Щасливий – // – – // – 
52. вістун Запорожець поч.-ка – // – 

СПИСОК 
до відзначення за рани: 

1. булавний Їжак вд 72 – 1 раз 
2. – // – Богдан кур. бунч. – // – 
3. ст. вістун Чайка вд Месн. – // – 
4. – // – Карпенко вд 74 – // – 
5. – // – Крук вд 70 – // – 
6. – // – Ворон вд 74 – // – 
7. вістун Граб – // – – // – 

 
Внесення до відзначення 

1. булавний Причепа вд-72  
2. – // – Морозенко вд-71  
3. – // – Кир вд-74  
4. – // – Богдан кур. бунч.  
5. ст. вістун Лоза вд-69  
6. – // – Левкович вд-69  
7. вістун Мурза вд-74  
8. – // – Ярий вд-69  
9. – // – Раубшіц вд-71  
10. – // – Славко вд-71  
11. – // – Граб вд-71  
12. ст. вістун Карпенко вд-74  
13. ст. стріл. Щасливий кур. поч.  
14. – // – Забіглий вд-74  
15. – // – Сірий – // –  
Постій, 1.9.1946 р. 
 
Оригінал. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 62. – Арк. 173-175. 
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№ 363 
Довідка особливої інспекції відділу кадрів МДБ УРСР про стан 

злочинності серед особового складу співробітників управління МДБ 
західних областей у 1945-1946 рр. 

 
5 вересня 1946 р. 

 
СПРАВКА 

о состоянии преступности и проступков среди личного состава сотрудников 
УМГБ западных областей УССР в 1945-1946 гг. 

по состоянию на 1.ІХ.1946 г. 
 

В 1945 году сотрудниками УМГБ западных областей УССР в практике 
своей работы было допущено 1027 проступков и нарушений по службе (что 
составляет 51,6 % к общему числу совершенных проступков и нарушений 
сотрудниками МГБ УССР), причем, в 189 случаях из 1027 проступков и 
нарушений сотрудниками УМГБ западных областей УССР было допущено 
нарушение советской законности, что составляет 70 % допущенных 
нарушений советской законности сотрудниками МГБ УССР. 

Из указанных 1027 проступков и нарушений, совершенных 
сотрудниками УМГБ западных областей УССР, 929 были разрешены в 
административном порядке и 98 – в уголовном, в том числе за нарушение 
советской законности 169 человек были наказаны в дисциплинарном порядке 
и 80 человек преданы суду. 

В связи с большой преступностью среди личного состава сотрудников 
УМГБ и УМВД западных областей УССР, ЦК КП(б)У в 1945-1946 годах 
издал 4 решения, которыми предупредил весь личный состав органов МГБ-
МВД о строгой ответственности за допущение в практике своей работы 
нарушений советской законности и проступков и потребовал немедленного 
изжития таковых. 

После выхода в свет решений ЦК КП(б)У таковые неоднократно 
прорабатывались на оперативных совещаниях УМГБ и на кустовых 
совещаниях горрайорганов МГБ. 

Кроме того, данные решения также неоднократно были обсуждены на 
партийных собраниях первичных парторганизаций МГБ УССР. 

Кустовые оперативные совещания проводились начальниками УМГБ 
совместно с секретарями обкомов КП(б)У. На этих совещаниях разбирались 
факты нарушений советской законности, совершенные отдельными 
сотрудниками органов МГБ областей. Здесь же весь личный состав строго 
предупреждался о неповторении подобных фактов в своей практической 
работе. 

В сентябре 1945 года на совещании заместителей начальников УМГБ 
по кадрам и в феврале 1946 года на совещании начальников следственных 
отделов УМГБ министром государственной безопасности УССР был особо 
заострен вопрос о проведении профилактических мероприятий, 
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направленных на изжитие и предотвращение фактов нарушения советской 
законности сотрудниками УМГБ. 

Согласно указаний министра госбезопасности УССР, начальники 
УМГБ областей, помимо личных выездов в горрайорганы МГБ, издают 
обзоры-приказы о нарушениях советской законности и служебной 
дисциплины, рассылая таковые для проработки среди оперативного состава 
на оперативных совещаниях и партийных собраниях первичных 
парторганизаций горрайорганов МГБ. 

При проведении оперативно-чекистской учебы специально были 
прочитаны лекции среди личного состава УМГБ “О моральном облике 
чекиста”. 

Дела о привлеченных к уголовной ответственности многих 
сотрудников МГБ за нарушение советской законности рассматривались в 
открытых судебных заседаниях и в некоторых случаях – по месту 
совершения преступлений. 

В целях оказания практической помощи по рассмотрению дел о 
нарушении советской законности и проверке работы Особых инспекций 
УМГБ по выполнению решений ЦК КП(б)У, весь оперативный состав 
Особой инспекции ОК МГБ УССР в 1945 и 1946 годах более тридцати 
восьми раз выезжал в УМГБ западных областей УССР. 

Кроме того, Министерство госбезопасности УССР систематически 
очищало аппараты западных областей УССР от лиц, случайно попавших в 
период войны в органы МГБ и занимавшихся нарушением советской 
законности и чекистской дисциплины, уволив из органов в 1945-1946 годах 
85 сотрудников, кроме 144 человек, преданных за это время суду. 

В результате проведения вышеуказанной профилактической работы 
преступность среди личного состава УМГБ западных областей УССР 
снизилась. Так, например, в 1945 г. по УМГБ западных областей было 
совершено 169 случаев нарушения советской законности, а за 8 месяцев 1946 
года – только 84 случая. 

Если в 1945 году всех проступков и нарушений сотрудниками УМГБ 
западных областей УССР было совершено 1027, то за 8 месяцев 1946 года – 
только 510. 

Наглядным подтверждением снижения преступности среди личного 
состава сотрудников УМГБ западных областей УССР могут служить 
следующие данные: 
№№ Наименование 

УМГБ 
Годы Всего 

привле-
чено к 
ответ-
ствен-
ности 

В т. ч. в 
дисцип-
лин- 
нарном 
порядке

Из них за 
нарушение 
советской 
законности

Уво-
лено 

Пре-
дано 
суду 

Из них 
за 
нару-
шение 
советс-
кой 
зако- 
нности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Измаильское 1945 77 67 2 6 10 2 
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1946 50 50 8 2 – – 
2 Тернопольское 1945 

1946 
135 
52 

124 
40 

40 
12 

5 
5 

11 
12 

3 
4 

3 Львовское 1945 
1946 

140 
49 

123  
44 

31 
7 

– 
4 

17 
5 

1 
1 

4 Дрогобычское 1945 
1946 

164 
72 

146 
66 

20 
9 

6 
4 

18 
6 

7 
1 

5 Ровенское 1945 
1946 

111 
40 

96 
38 

26 
4 

9 
9 

15 
2 

4 
1 

6 Волынское 1945 
1946 

121 
50 

104 
41 

17 
12 

11 
5 

17 
9 

2 
6 

7 Станиславское 1945 
1946 

123 
87 

121 
81 

15 
4 

3 
2 

2 
6 

1 
4 

8 Черновицкое 1945 
1946 

134 
67 

126 
65 

17 
5 

б 
4 

8 
2 

– 
– 

9 Закарпатское 1945 
1946 

22 
43 

22 
39 

1 
4 

– 
2 

– 
4 

– 
2 

 Всего: 1945 
1946 

1027 
510 

929 
464 

169 
65 

48 
37 

98 
46 

20 
19 

Большое количество проступков и нарушений, совершенных 
сотрудниками УМГБ западных облааей УССР, объясняется следующим: 

1. В период освобождения территории УССР от немецко-фашистских 
захватчиков для работы в МГБ УССР прибыло много сотрудников, вновь 
принятых на работу в органы МГБ из запасных офицерских полков, мало 
знакомых с работой органов МГБ, и особенно со специфическими условиями 
агентурно-оперативной работы в западных областях УССР. 

2. Слабой постановкой политико-воспитательной партийной работы 
среди личного состава УМГБ. 

3. Недостаточной материальной обеспеченностью сотрудников УМГБ. 
 

Начальник Особой инспекции ОК МГБ УССР 
Полковник                                                                                                Сервианов 

 

5 сентября 1946 г. 
гор. Киев 

 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 183-185. 

 
 

 554



  

№ 364 
Звіт стрільця Славного яремчанської районної боївки СБ про 

ліквідацію керівництва яремчанського і коломийського районних 
відділень МДБ поблизу м. Яремчі 

 
7 вересня 1946 р. 

 
Знищення ворожої автомашини в с. Дора. 

 
Вересень, 7-го, Дора, Яремчанського району 
Стрільцеві районної боївки СБ “Ромкові” було припоручено виконати 

атентат на секретаря яремчанського РО МГБ – Довгана. 
Дня 3.9.46. Ромко підібрав собі до помочі 4 стрільців, а саме Степана, 

Орлика, Влодка і Василя. 
Цього дня стрільці пішли в с. Дору, взяли собі на кілька днів харчів і 

засіли в незамешкалому будинку, який стоїть 15 м від головної дороги 
Делятин – Яремче. Звідси обсервували вони всі рухи на гостинці. В лісі 
проти цього будинку Ромко залишив на заставі Влодка і Василя, які мали 
охороняти відступ атентатчиків. 

В селі підшукав собі Ромко 12-літнього хлопчину, який мав давати 
розвідку. Його завданням було цілий час крутитися коло сільради, пильно 
стежити за кожним рухом і якщо б приїхав Довган, негайно повідомити 
стрільців. Коли б Довган йшов з Дори до Яремча піхотою, то хлопчина мав 
йти 100 м. На коли б Довган їхав чим-небудь, то після його переїзду 
хлопчина мав перебігти дорогу з відкритою головою у віддалі 150 метрів від 
будинку. 

4, 5, 6.ІХ.46 розвідка доносила, що Довган до села не приходив. 
Дня 7.ІХ.46. розвідник повідомив, що поїздом приїхав Довган і заст. 

нач. МГБ з Коломиї, та що вони зайшли до сільради в с. Дора. 
Коли авто зрівнялось із будинком, стрільці вдарили по большевиках 

вогнем із ППШ і МП-43. Пізніше кинули ще 3 гранати. Від вибуху занялася 
бензина, що була в авті. Горіюче авто під’їхало ще 20 м і звернуло в рів. 
Большевики обляті горіючою бензиною також почали горіти. 

Ромко і Орлик підбігши до авта дострілювали тих, що були ще живі. 
Вспіли ще забрати з вогню пістоль “Токарова” і мапник з документами 
старшини Абоша. 

В той час Степан зі стрільцями, що були на заставі відкрили вогонь з 
кулемета і МП-43 по заставі залізно-дорожного МВД, а також стріляли в 
сторону Яремча.  

З огляду на великий рух на гостинці, стрільці опустили місце атентату і 
відступили через Прут до ліса. 

З нашої сторони втрат не було. 
Большевики втратили 12 вбитими і 2 раненими. 
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Вбиті: 
1. Катаєв заст. нач. Яремчанського РО МГБ, ст. лейтенант, похований у 

Яремча. 
2. Базаров ------ коломийського МГБ, л-т,      -------------- 
3. Масенко дир. школи в с. Чорні Ослави, демоб. з ЧА  ------------ 
4. Два рядових мвд-исти. 
5. Одна комсомолка з Микуличина. 
6. Цивільний мужчина з Ямної. 
7. Абош Ісаак Ізраілевич, гвардії старшина. 
8. Майор, важко ранений помер в дорозі до шпиталя в Надвірній. 
9. Лейтенант важко ранений помер в дорозі до лічниці -------. 
10. Два капітани померли в шпиталі і похоронені в Надвірній. 
Ранені: 
1. Клипенко Іван Іванович л-т, ур. 1903 р., ранений в ліву ногу. 
2. Шторх Міхаель з адміністрації в Яремчу, важко ранений в поперек. 

 

Подав: Славний 
 

Копія. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 69. 
 

№ 365 
Звіт СБ ОУН про більшовицький терор та реагування на нього відділів 

УПА і підпілля ОУН на території Станіславівщини 
 

10 вересня 1946 р. 
 

Калущина 
Долинщина. 

 

1. Політика большевицької окупаційної влади у відношенні до укр. повст. 
руху та до українського населення та в зв’язку з цим терор, 

що заіснував на даному терені 
 

Большевики, як і попередніх місяців, так і цього, ведуть посилені акції 
на українських повстанців та на українських громадян. Гарнізони з початком 
червня заїхали по всіх підлісних села, щоб таким способом відокремити село 
від ліса. Гарнізони по селах призначені з погранзастав та частини військ 
НКВД. Стан чисельний по селах не однаковий, але в пересічному на села 
кинено від 30-60 бійців. 

Подаю розташування військ в поодиноких селах: 
Долинський р-н: Тур’я Велика – 60 большевиків, Тростянець – 30, 

Надіїв – 35, Раків – 25, Креховичі – 40; 
Рожнітівський р-н: Лоп’янка – 25, Луги – 20, Спас – 32, Суходіл – 10, 

Дуба – 40, Слобода Дубенська – 40, Вишне – 20; 
Вигодський р-н: Кропивник – 18, Мізунь Новий – 50, Пшеничники – 

22, Новошин – 18, Нягрин – 30, Лолин – 60, Людвиківка – 40 (зв’язківці), 
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Велдіж – 10 (зв’язківці), Пациків – 10 (зв’язківці), Сенечів – 30 (зв’язківці), 
Вишків – 30 (зв’язківці); 

Болехівський р-н: Бряза – 30, Слобода Вол. – 18, Розтічки – 15, 
Станківці – 22, Голів – 22, Човгани – 60, Тисів – 60, Поляниця – 24. 

Ці гарнізони в першу чергу мають завдання нищити український 
визвольний рух, а також стягати всі налоги від селян, які призначає рад. 
влада. Гарнізони являються дуже активними в боротьбі з українськими 
повстанцями. Їхні безперервні рейди утруднюють дещо роботу в терені. До 
помочі гарнізонам час-до-часу пр. приїжджають більші спецвідділи в числі 
від 200-400 бійців, які проводять перевірки далеко висунених лісів, а частини 
лісу сильно спровоковані переходять розстрільною. Такі групи виходять в 
ліси на 3-4-дні разом з харчами. В горах забирають харчі від вівчарів та 
людей, які виїжджають туди. Такі відділи в горах повстанці дуже скоро при 
їхній появі розшифровують та відповідно себе забезпечують. На нашому 
терені таких облав в цьому місяці було небагато. 

Від дня 20.5. – 25.5.46 р. спецвідділ в числі 200 бійців робить перевірку 
лісів Вигодщини. Ця група вирушила з Вигоди разом з уповноваженим 
НКВД – Хрущ Петром (з Мізуня Ст.), який постійно ходить з більшовиками  
по теренах Вигодщини, та водить большевиків такими стежками, що самі 
ніколи туди не зайдуть. В цій облаві большевики провірили всі старі постої, 
найдені зимою, а також ночами і днями держали застави біля вівчарів. Ця 
облава не дала большевикам нічого. При скінченні облави спецвідділ від’їхав 
в незнаний напрям. 

Від дня 28.5. – 30.5.46.р. спецвідділ в числі 250 бійців робив облаву на 
ліси між Лоп’янкою, Грабовим та Ілем’ям. Весь час облави большевики 
кватирували в лісі. Запас харчів забрали зі собою з району так, що в село 
ніхто з них не сходив. В лісі поділились на малі групи і таким способом 
проводили повірку стежок та окремих лісових відділів. Причиною цієї 
облави була всипа провокатора, який бачив в селі боївку рай. СБ. Облави 
пройшли безуспішно для ворога. 

Дня 6. і 7.6. всі підлісні гарнізони Вигодського р-ну робили повірку 
лісів, розташованих недалеко сіл та між селами. Другого дня робили попід 
ліс засідки, думаючи, що вечором хтось буде сходити до села. Однак і те не 
дало жодних результатів. 

Часто гарнізони роблять застави по полях та стежках. При зустрічі з 
повстанцями не стріляють. Напевно тільки тому, що хочуть заловити 
живцем, бо вже через якийсь час більшовики дуже мало мають відомостей 
про нас. Повстанці за зимовий час навчилися вже добре конспіруватись та 
вміло рухатись в терені так, що місцеві сексоти не можуть нічого 
конкретного подати енкаведистам. Днями часто гарнізони не показуються 
місцевому населенню, та сидять в своєму приміщенні. Були випадки, що 
гарнізон кватирував на протязі тижня в корчах біля села. В селі залишали 3-
4-ох бійців, які вечором підносили харчі зі села (Слобода Болехівська).  

Зараз гарнізони кермують цілим політичним і господарським життям 
села. Стягають всі налоги, які призначує район. Сильно стягають позику. 
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Населення добровільно не хоче декларувати грошей. Однак гарнізонники 
ходять по хатах та примушують селян підписувати декларації. В пересічному 
на село призначено від 30-70 тис. крб. народ ніяк не хоче нічого добровільно 
здавати так, що гарнізони силою, а навіть арештуванням примушують до 
здачі. Селян при такому арештуванні сильно побивають, говорячи: 
“Бандерівцям є, а нам нічого не хочете дати” (Церківна, Кропивник, 
Новошин). 

Большевики застосовували сильний терор супроти тих громадян, що не 
хочуть їхати в ліс та не виконують норм. 

Дня 8.6.46 р. в с. Нягрин побили 5 господарів, які не хотіли возити 
дерево з ліса. Коні в них поконфіскували та дали червоноармійцям-
лісорубам, які самі возять. 

Гарнізони постійно ночами роблять труси по господарях, при чому 
силяться якнайбільше ограбити місцевих громадян, через що населення 
перестрашене такими нічними ревізіями. При ревізіях часто побивають 
господарів, які не хочуть пустити до помешкання. Дня 6.6.46. р. при ревізії в 
с. Мізунь Старий вибили вікна господарю, який не хотів пустити до 
помешкання, а при ревізії вкрали одну пару черевиків, спідницю та мужеську 
маринарку. 

Грабовані речі продають другим господарям, а за гроші купують 
горілку. Таких випадків в терені можна начислити багато. 

Формально “істребітельські баталіони” по селах розв’язані, але на 
терені Болехівщини і Вигодщини існують ще по одній станиці стрибків. В 
с. Гозіїв стрибків залишили надалі, які виключно підпорядковані РО НКВД 
та проводять охорону села. 

В с. Велдіж стрибків залишили, яких використовують, як теренознавців 
при облавах на ліс. В цьому селі НКГБ створило т. зв. “бойову дружину”, яка 
складається з 5-ох чоловік, рекрутованих а бувших симпатиків 
революційного руху, всипаних під час оголошення “Гайдара” та “Вія”. 
Невідповідний елемент “самооборонних відділів” понаганяли додому. Зато 
“певних” забрали в район до міліції. 

В Рожнітівському районі істребітелів большевики скріпили, дали до 
них 4-5 большевиків, як керівників, добру зброю та залишили на дальше по 
селах. Станиці стрибків є по таких селах: Грабів (15), Суходіл (30), Липовиця 
(40), Ясеновець (10), Княжівське (8), Дінева (10), Струтин Вишн. (10). 

Станиці тих стрибків досить сильні, а головно в Грабові, Липовиці та 
Суходолі. Вони мають на узброєнні важкі кулемети (“максими”). 

В цьому місяці большевики застосували сильний терор супроти тих 
громадян, які помагають укр. повстанцям. Таких сильно побивають, 
арештують, а через кілька тижнів звільняють. Ініціаторів помочі вивозять у 
Станислав (Липа, Слобода Бол., Гошів). 

При Болехівському РО НКВД існує спецбоївка в числі 8 людей. В 
склад цієї боївки входять провокатори, які зголосилися, або заловили їх 
большевики в час зимового нажиму. Комендантом однієї такої боївки 
являється Кочерган Славко, псевдо “Корчун”, який раніше був зв’язківцем у 
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Стрийській окрузі (родом з с. Тисова). Він часто ходить по знаних йому селах 
та проводить арештування тих селян, які часто його прохарчовували та 
передержували. Ця спецбоївка часто робить застави коло району, а також 
виїжджає часто на села, як охорона з поодинокими працівниками НКГБ та 
НКВД. Боївка час до часу дістає спеціальні доручення атентатів на 
поодиноких працівників СБ та провідників. Діють силою 3-4 осіб. 

Дня 22.6. з цієї боївки Кочерган Славко, Ткач Володимир (поляк, родом 
з Болехова) і ще третій, якого прізвища не знаємо, застрілили в с. Підбережжі 
інформатора СБ сл. п. д. “Сироту” (гл. Протокол ч. 12/1./Б.). 

В Рожнітівському р-ні спецбоївкою кермує дуже спритний молодий 
східняк Проходько. Він часто зі своєю групою в числі 10 осіб мандрує по 
терені, розвідує та проводить арештування. В бої з повстанцями не входить, а 
навіть втікає при будь-якій стрічі з нашими. Проходько кермує всіми 
“самооборонними відділами” того ж р-ну. Донедавна його найбільшим 
співпрацівником був Ріжко пс. “Ненаситець” (хор. з відділу “Заморського”), 
якого зліквідовано на мокро. Перший час разом з Проходьком ходив 
“Привид” (бунч. з сотні “Заморського”, а потім відділу “Опришки”), якого 
зараз звільнили через хоробу. “Привид” працює в нафтопромислі Ріпне та 
нікуди з осілку не показується. Поодинокі працівники цих боївок беруть 
участь в облавах на наших з більшими відділами, які приїжджають на даний 
терен. Вони відвідують постійно гарнізони по селах та привозять для них 
доручення органів НКВД-ГБ. Ці якраз боївки роблять найбільше шкоди в 
тому, що знають терен та поодиноких людей по селах. Часто використовують 
їх на збірку матеріалів на поодиноких агентів. 

В цьому місяці большевики за невиконання якого-небудь доручення по 
здачі молока, позики, податків і т. п., конфіскували майно в поодиноких 
господарів частинно, а в багатих і все. При конфіскаті арештують господарів, 
а після повірки в районі то, коли заберуть все майно, – випускають 
(Кропивник, Тисів, Човгани). 

Частинна конфіската майна у поодиноких господарів відбулася по всіх 
селах, а в першу чергу худоби в тих господарів, які не виконали норми по 
здачі молока для держави. Зі сіл Вишків, Сенечів забрали більш 100 штук 
худоби. 

Родини призначені на вивіз, які сиділи вже через два місяці на 
пересильних пунктах, позвільнювали, напевно тому, що транспорт якраз 
дуже утруднений. На наш терен прийшло кілька таких родин, які тепер в селі 
не мають жодного забезпечення (з інформ. джерел Вигодщини). 

Арешти цього місяця не були великі. В першу чергу арештували тих, 
хто не виконав своїх норм по здачі молока, податку, позики, вирубці та 
перевезення лісового матеріалу. Після кількох днів арештування випускали 
та передавали справу районним прокурорам. При таких арештах поодиноких 
господарів сильно побивали (з інформ. джерел Вигодщини, Болехівщини). 

Зараз почала бути дуже актуальна справа переходу на православ’я. 
большевики з цього приводу скликають в район всіх священиків та 
змушують їх до підписання заяви про перехід на православ’я. На засіданні 
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загрозили священикам, що як до 10.7.46 р. не підпишуть таких заяв, то 
церкви позамикають та заборонять їм правити всякого рода Богослужіння. 
Поки що священики таких заяв не підписали (з інформ. Вигодщини, 
Болехівщини). 

 
2. Характеристичні роботи НКВД та НКГБ 

 
В цьому місяці не перервали органи НКВД та НКГБ наступу на 

українських повстанців. При помочі розміщених по селах гарнізонів та час-
до-часу більшими спецвідділами старається нищити наш визвольний рух, та 
паралізувати всяку роботу в терені. Останньо ці всі органи за всяку ціну 
старалися здержати доставку харчів із сіл, мовляв “бандерівці” самі вигинуть 
з голоду в лісі. До кожного місцевого гарнізону прикріпили уповноваженого 
з РО НКГБ або НКВД до ведення оперативної та агентурної роботи, це тому, 
що гарнізони нікого не знають та самі малодіяльні. Зараз більшовики 
стараються за всяку ціну одержати відповідні матеріали про наш рух, та 
таким способом проводили дальше свою оперативну роботу в боротьбі з рев. 
рухом. Це можна бачити, що на засідках, які часто роблять при зустрічі з 
повстанцями, не стріляють, а навпаки, при відступі біжать, напевно, щоб 
зловити живцем. В Рожнітівському РО НКВД та НКГБ ведеться посилений 
наступ на укр. повстанців. Терен вже майже через рік обсаджений різними 
залогами охорон, які постійно старалися ліквідувати наш рух. До цього 
районні органи большевицької безпеки мали дуже добрі відомості про нас 
через всипи поодиноких провокаторів, які припадково попали у вир нашої 
боротьби з большевицьким окупантом. Ці матеріяли послужили якраз 
большевикам до опанування частино цього терену, в додатку, населення тут 
немов “солом’яний вогонь”. 

Коли говорили про апарат большевицької безпеки та адміністрацію, 
вони являються досить сильними, головно після зміни, яка відбулася в місяці 
листопаді минулого року. Часто в органів НКВД та НКГБ в терені 
перебувають поодинокі працівники, а в першу чергу Проходько. Він 
постійно з терену збирає відомості від поодиноких агентів, а опісля при 
помочі більших відділів проводить оперативну роботу на даному відтинку. 

У Вигодському р-ні РО НКВД та НКГБ роботу в цьому місяці 
проводили активно. Постійно до розпорядимості мали 200 бійців спецвідділу, 
які на зміну через 3-4 дні виходили в ліс та рейдували, кватирували в лісах. 
Однак такі повірки не дали нічого. В цьому місяці начальника НКГБ Ігорова 
перенесли на інший терен. На його місці поки що нема нікого. Оперативною 
роботою керує: Стариков, Сарапйонов та Чудов. Ці слідчі енкаведисти 
знають вже докладно терен і людей, постійно їздять та в’яжуться з агентами. 
Не бракує тут і місцевих провокаторів, як: Хрущ Петро з Мізуня, Шнурер, 
Беляк (оба з Велдіжа). Між слідчими найбільш активним являється Стариков, 
він постійно рейдує по селах та ангажує до агентурної роботи зовсім 
незамінних людей. Агентів при вербовці не арештує, щоб не кидати на цю 
особу підозріння. Не менш активну роботу в терені проводили болехівські 
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енкаведисти та енкагебисти. Поодинокі працівники рейдували малими 
групами по горах та між селами по лісі. Вербовку до агентурної роботи 
проводили гарнізони разом з уповноваженими НКВД та НКГБ. На стрічі 
поодиноких с/о викликають спеціальними повідомленнями до гарнізону. 
Повідомлення писані часто начальниками з райвідділу, або райземвідділу. На 
поодинокі всипи агентів в цьому місяці перебувала біля с. Гошів спецбоївка з 
області. Ця боївка мала завдання розбити рай. боївку СБ, яку проводить 
д. “Вовк”. Після повірки та квартирування в корчах біля с. Гошів, ця 
спецбоївка без результатів від’їхала (даних більш не маємо). 

Загально в терені найбільш стрічаємо агентів с/о, що в свою чергу 
рекрутуються з дівчат та молодиць, які зжилися за час “нажиму” з 
большевиками. Стрічі поодинокі енкаведисти проводять часто вдень 
особисто в помешканні агента. Гарнізон за цей час по сусідах збирає харчі, 
як: молоко, бараболю та інше. Агентів-внутрішників стрічається в терені 
рідко. Останньо зловили одного хворого, звільненого з УПА, який крився на 
власну руку, якого після вербовки випустили. Про стрічу з большевиками не 
мав говорити нікому. Зібрані матеріяли мав подавати на мертвий зв’язок. 
Однак через невідповідний інструктаж вдалось його скоро розшифрувати 
(протокол долучаємо). Ночами гарнізони арештують людей, вербують їх 
таємно на агентів, та досвітком випускають під загрозою кари смерті, якщо 
про це комусь скажуть. Однак були випадки, що завербовані такі потайки 
агенти зголошувалиь до органів СБ добровільно. 

Останньо Стариков, слідчий НКВД Вигода, зорганізував в с. Велдіж з 
місцевих людей т. зв. “бойову дружину”, в яку входять 5 людей. Учасники 
цієї “дружини” були колись симпатиками нашого визвольного руху. Ця 
“дружина” мала на озброєнні 4 кріси і 1 ППШ. Завдання конкретно поки що 
їм не визначено. Зараз ходять на облави з більшими групами большевиків, як 
теренознавці.  

В цьому місяці арештовано органами більш. безпеки 51 осіб, в тому 
числі 15 жінок. Звільнено на протязі місяця в різний час 47 осіб, в тому 13 
жінок. Звільнено з тюрми арештованих в минулих місяцях 6 осіб, в тому 4 
жінки.  

Згинули від большевицької кулі під час спротиву, або втечі 2 особи, 
різного віку. 

 
3. Пропагандивні акції 

 
Большевицька пропаганда в цьому місяці діяла слабо. Населення 

насильно на мітинги не водить. Так що тепер большевики не стараються їх 
організувати. На села преса доходить рідко. В пресі стрічаємо часто 
пропагандивні статті, в яких закликають до виконання сталінської п’ятирічки 
та перехвалюють розбудову Рад. Союзу. Поодинокі большевики поміж 
населення, часто партійці, стараються якнайбільше очорнити наш 
визвольний рух та переконати, що з нашої роботи нічого не буде. Комсомол 
по селах за всяку ціну стараються організувати клуби, які б могли бути на 
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будуче вогнищами большевицької пропаганди. В селі ведуть пропаганду 
поміж населенням і комсомольці, яких вже можна бачити в деяких селах 
(Гозіїв, Розтічки, Кальна). 

В цьому місяці в сс. Велдіж, Гошів, Витвиця, Тисів висвітлювали 
большевики фільми пропагандивного змісту. Учасників на таких фільмах – 
мало. В першу чергу іде шкільна дітвора, яку годі здержати. 

Дня 11. і 12.6.46 р. перебував кіноапарат в с. Пшеничники. За цей час 
мав висвітлити два фільми. Однак за час перебування ніхто з громадян не 
приходив, отже третього дня від’їхали до району. Щоб все таки держати маси 
під своїм впливом, большевики стараються скликати в район спеціальними 
повідомленнями по кількадесять людей з кожного села на мітинг.  

Дня 9.6.46 р. з Вигодського р-ну в с. Мізунь Старий вислали 
30 повідомлень на мітинг, який мав відбутися в приміщенні райпарткому. 
Повідомлення одержали самі поважні господарі, ці, яких НКВД підозрівало 
за співпрацю з нами. На цей мітинг господарі згаданого села не пішли. Тоді 
визначили другий речинець, а завізвання через райпрокурора. Однак і на ці 
завізвання на мітинг до району не пішли. Другого дня в згадане село 
приїхали прокурори судити винних. 

В тюрмі постійно енкаведисти арештованим говорять, що терплять 
через “бандірівців”, та щоб ішли в село і разом з гарнізонами на 
“бандерівський” рух, а як знищать, то тоді вже не будуть їх арештувати, ні 
бити. Поодинокі партійці на засіданні голів сільрад закликають до рішучої 
боротьби з українсько-німецькими фашистами, бо доти, доки вони існують, 
на терені Зах. України добра не буде. Дальше говорять, що щойно після їх 
розгрому зацвіте добробут і щастя в Зах. Україні, як і зараз на Східній (з 
інформ. джерел Болехівщини). 

В цьому місяці відбулося закінчення шкільного року. Молодь цього 
дня святочно вбрана ходила в район разом з учителями. Походи прикрашені 
були лозунгами та прапорами. 

 
4. Господарські акції 

 
Большевики головну увагу звернули на вивіз ліса, на доставку 

лісоматеріалу на збірні пункти, як: Вигода, Брошнів, Долина та Болехів. 
Поодинокі фірми стараються свої пляни 100 % реалізувати. Весь загал 
громадян підлісних сіл заангажований до лісової роботи. Вивіз дерева з лісів 
проводиться в усіх районах вузько торованими залізничками, а також 
підводами. В таких осередках, як: Ріпне, Підлівче, Дуба затруднена більша 
кількість робітників, які за вказівками сталінської п’ятирічки повинні 
перевиконати норму на 120 % по видобутку ропи. І в дійсності відходять 
великі транспорти з ропою в глибину Росії. Зараз дуже актуальні справи 
контингенту, а в першу чергу, молока. По всіх селах зорганізовані збірні 
пункти, які в пересічному приймають щоденно 300 л молока. За невиконання 
контингенту молока ліквідують худобу. Поряд з контингентом молока не 
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слабше збирають контингент м’яса. Зі всіх сіл нашого терену забрана 
відповідна кількість худоби, яку більшовики відтранспортували на схід. 

В деяких селах почали діяти т. зв. “земельні громади”. Вони списують 
всю посівну площу та звітують до районів. Большевики стараються 
поширити між населенням пропаганду, щоб вписувались в колгоспи та що в 
жнива дадуть машини, які будуть збіжжя жати та молотити, заощаджувати 
рук селянам. 

В сс. Мізунь Ст. та Кропивник признали райземвідділ для військ НКВД 
400 га сіножатей, які мають відпустити місцеві селяни. Зараз всі райони 
приготовляють відповідні приміщення на контингент збіжжя, яке задумують 
скоро стягнути до райцентрів. На наш терен почали приїздити українці з-за 
лінії Керзона. В кожний район приділено від 20-30 таких людей. По селах 
приділено їм хати вивезених родин повстанців та польські. Треба сказати, що 
ці родини ходять за жебраним хлібом по селі, бо район нічого їм з засобів 
харчових не приділяє. Їхнє майно в більшій кількості пограбили поляки, а 
решту большевики, говорячи, що нема транспорту, а як буде, то доставлять 
на місце. 

 
5. Бойові дії УПА, СКВ50, боївок та окремих атентатчиків 

 
В цьому місяці відділи УПА на нашому терені не зводили жодних боїв. 

Стрічі мали поодинокі бойовики СБ, під час переходу з дорученням 
поодиноких керівників цієї референтури. 

Дня 18.5.46 р. два бойовики Болехівського р-ну стрінулись з 
большевиками в лісі. Внаслідок стрічі ранили двох большевиків. Бойовики 
вийшли без втрат. 

Дня 27.5.46 р. в с. Човганах кущ[овий] “Сурмач” з трьома бойовиками 
вийшов на засідку. В результаті перестрілки большевики з одним раненим 
втекли. По нашій стороні втрат не було. Дня 5.6. вийшло 5 бойовиків на 
засідку біля с. Слобода Дол. Під час перестрілки бойовики вицофали без 
втрат. 

 
6. Викінчені справи 

 
В цьому місяці зліквідовано бувшого станичного с. Солуків, який був 

зараз начальником “істребітелів” цього ж села. За час своєї служби активно 
працював при організації “самооборонного відділу”, а опісля разом з 
большевиками ходив в ліс на облави. Зліквідовано рай. СБ в порозумінні з 
стрибками.  

В цьому ж районі зліквідовано в сс. Суходіл та Лоп’янка по одному 
активному стрибкові, які під час “зимового нажиму” показували бункери та 
водили большевиків по знаним їх постоях.  

                                                 
50 Самоборонних кущових відділів. 
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Цього місяця розірвав себе гранатою ст. булавний “Кармелюк” в 
с. Лоп’янка, який зголосився з повинною до органів НКВД та був 
начальником місцевих стрибків (протокол долучаємо). 

Дня 26.5. зловлено начальника гарнізону с. Бряза, мл. лейтенанта 
Макарова (руський). Зловлений по дорозі з Болехова роєм відділу “С.” 

Дня 24.5. зліквідовано в с. Витвиці активного комсомольця, який 
виступав проти визв. руху та говорив, що він мусить виловити всіх 
“бандитів” свойого села. 

В цьому ж місяці вдалось розшифрувати агента-внутрішника 
болехівського НКГБ, який після всипи був випущений до ведення роботи. 
Матеріяли мав доставляти на мертвий пункт. Вкоротці вдалось цю справу 
розшифрувати. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
За звітній місяць звітів з Долинського р-ну не прислано. 

 
Постій, дня 10.9.1946 р.                                                                              ІІІ-171-а 

 
Оригінал. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 242-244 зв. 

 
 

№ 366 
Доповідна секретаря Станіславівського обкому КП(б)У М. Слоня 
секретарю ЦК КП(б)У М. Хрущову про вилучені оунівські листівки 

спрямовані проти хлібозаготівель 
 

11 вересня 1946 р. 
 

Цілком таємно 
Секретарю ЦК КП(б)У 

Тов. М. С. Хрущову 
 

Заступником завідуючого відділом Лісової промисловості 
Станіславського Обкому КП(б)У тов. Воскобойниковим у директора 
Ліспромхозу тресту “Криворіжстрій” (Перегінський район Станіславської 
області) тов. Тяпкіна вилучено три примірники оунівських листівок, які 
останній нібито збирався передати парторгу ЦК ВКП (б) “Криворіжстрою” і, 
які нібито вилучені ним у працівників ліспромхозу. 

Листівка спрямована проти хлібозаготівель і розрахована на 
проникнення у східні області. 

 
Секретар обкому КП(б)У М. Слонь 

 
Оригінал. Машинопис. 
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 2968. – Арк. 7. 
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№ 367 
Звіт Станіславівського обкому партії ЦК КП(б)У про результати 
боротьби з відділами УПА і підпіллям ОУН на території області за 

серпень 1946 р. 
 

12 вересня 1946 р. 
 

№ 0583 
Секретно 

Секретарю ЦК КП(б)У 
Н. С. ХРУЩЕВУ 

ОТЧЕТ 
о результатах борьбы с националистическим подпольем и бандитизмом на 

территории Станиславской области за август месяц 1946 г. 
 

Выполняя решения Политбюро ЦК КП(б)У об усилении борьбы с 
украинско-немецкими националистами в западных областях УССР, 
областная партийная организация за отчетный период направляла всю свою 
организационно-партийную и политическую работу на выполнение 
государственного плана хлебопоставок, широкую пропаганду среди 
населения Закона о новом пятилетнем плане, сочетая эту работу с усилением 
идеологической и вооруженной борьбы с остатками бандитизма и 
националистического подполья на территории области. 

Органами МВД, МГБ, партийно-советским активом, бойцами местных 
формирований и частями внутренних войск МВД за отчетный период было 
проведено 685 чекистско-войсковых операций и 829 засад, в ходе которых: 

Ликвидированы антисоветские организации и группы –  
Надрайонный провод ОУН     –1 (Тлумачский район) 
Районный [провод ОУН]        – 1 (Тисменицкий [район]) 
Станичный [провод ОУН]      – 1 
Разных бандитских групп       – 4 
По ликвидированным организациям и группам из числа ранее 

разыскивавшихся убито – 11, арестовано – 22 участника ОУН-УПА. 
В числе убитых руководящего состава ОУН: 
Зам. руководителя надрайонного провода ОУН “Мороз”; 
Руководитель референтуры пропаганды надрайонного провода ОУН 

“Бродич”; 
Руководитель 2-го районного провода ОУН “Мирон”; 
Руководитель агентурно-следственной работы СБ надрайонного 

провода ОУН “Трач”; 
Референт по пропаганде районного “провода” – “Черный”. 
В числе арестованных участников ОУН: 
Руководитель кущевого “провода” ОУН                           – 1 
Референт районного “провода” ОУН                                 – 1 
Господарчий районного [“провода” ОУН]                        – 1 
Руководителей станичных [“проводов” ОУН]                  – 2 
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С августа по 1 сентября органами МГБ вновь выявлено и взято на учет 
9 антисоветских организаций с общим количеством участников в них – 37. 

Ликвидирована полностью бандгруппа: 
Боевка СБ “Крук” в Галичском районе. 
Частично ликвидированы бандгруппы: 
Банды: “Черного” в Богородчанском, Жабьевском и Тлумачском 

районах; “Скубы” в Ланчинском и Печенежинском районах. 
Сотни: “Середнего” в Войниловском, “Вихоря” в Яремчанском 

районах. 
Боевки: “Отважного”, “Херсона” в Косовском районе, “Довбуш[а]” в 

Большевцовском районе, “Оршенко” в Рожнятовском, “Карпа”, “Скибы” в 
Чернелицком, “Казачка” в Калушском, “Грека”, “Вия” и “Сокола” в 
Рогатинском, “Волоса”, “Веселого” и “Шпока” в Тлумачском, “Лютого” в 
Долинском, “Ванька”, “Ассы” в Жабьевском, “Партизана” и “Виктора” в 
Ланчинском районах. 

В ходе чекистско-войсковых операций по ликвидации ОУНовского 
подполья и бандитизма в области: 

убито: 
бандитов                                   – 41 
членов ОУН                             – 19 
Всего:                                         60 
Задержано: 
бандитов                                   – 28 
членов ОУН                             – 22 
бандпособников                      – 26 
Всего:                                         76 
Из числа задержанных арестовано: 
бандитов                                   – 28 
членов ОУН                             – 22 
бандпособников                      – 26 
Всего:                                       76 
В ходе чекистско-войсковых операций у бандитов и ОУНовского 

подполья изъято следующее вооружение: 
Станковых пулеметов – 2 
ПТР – 1 
Ручных пулеметов – 10 
Винтовок – 65 
Автоматов – 27 
Пистолетов – 24 
Гранат – 50 
Боепатронов – 23722
Охотничьих ружей – 1 
Дисков разных – 5 
Снарядов – 10 
Биноклей – 1 
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Пишущих машинок – 2 
Телефонных аппаратов – 1 
Вскрыто и уничтожено  
бандитских убежищ – 63 

Взято оружия бандитами: 
Винтовок                                   – 5 
Пистолетов                                – 1 
 
Наши потери в людях при проведении чекистско-войсковой операции: 
 
Убито: 
рядовых ВВ МВД                                    – 4 
бойцов местных 
формирований                                        – 1 
Ранено: 
рядовых ВВ МВД                                  – 5 
работников милиции                             – 1 
бойцов местных формирований           – 2 
По состоянию на 1/ХІ-1946 года состоит на оперативном учете в 

органах МВД: 
Бандитских групп                                   – 62 
В них участников                                    – 644 
 

Наиболее характерные чекистско-войсковые операции 
 
I. Реализуя данные агентов “Душар[а]” и “Гук[а]” о постоянной 

дислокации в горно-лесистой местности вблизи хутора Лозы Яблоновского 
района (координаты – 6044, 6246-Г и 6648) бандбоевки СБ надрайонного 
провода ОУН, возглавляемой бандитом “Тимош”. 

Оперативный состав Яблоновского РО МВД при содействии войсковой 
группы ВВ МВД с 4 по 9 августа с. г. проводил чекистско-войсковую 
операцию, в ходе которой убит политреферент Коломийского окружного 
провода ОУН по кличке “Грим”, у убитого изъято автомат и полевая сумка с 
большим количеством вражеской пропагандистской литературы и другой 
документации, среди которой: 

1) конспект для обучения кадров УПА; 
2) материалы по обучению пропагандистских кадров ОУН с описанием 

географического положения “Самостийной Украины”, характеристика 
организации, описание герба, флага и гимна ОУН; 

3) инструкция о судоустройстве в ОУН, которая разделяет суды в ОУН 
на три категории: 

а) суд административного порядка (САП); 
б) территор[иальный] организационный суд (ТОС); 
в) чрезвычайный суд безопасности (ЧСБ). 
4) Постановление конгресса украинских националистов (без номера и 
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даты), а также приказы и отчеты окружного политреферента “Грима” – 
“Якира”. 

В своем приказе за № 11 от 5/VIII-1946 года “Якир” отмечает, что 
проверка политвоспитательной работы по бандгруппам закончена и 5 августа 
с. г. в 20.00 час[ов] проводится общий прощальный вечер. 

А в одном из отчетов о положении и действиях бандгрупп на 
территории Яблоновского, Косовского, Кутского и Жабьевского районов с 
1 января по 16 июля 1946 года бандиты “Вацон” и “Юрко” пишут: 

“...Большевики проводят частые облавы против украинского населения 
и нашего движения. Это достигает массового размера. В целом [в] надрайоне 
все райцентры тесно связаны между собой, часто высылают по селам и лесам 
специальные группы, которые действуют в тесном контакте с РО МВД. 
Тактика действий большевиков в настоящее время характеризуется 
следующим: большие войсковые группы разделяются на малые группы (10-
15 чел.) и это дает им возможность оперировать в целом надрайоне. 
Разделившись на малые группы, в каждой имеют рации. 

Данные группы прочесывают леса, устраивают засады на главных 
переходах и пробках, около подозрительных домов, на окраине леса и в 
самом лесу. Как правило, на основных переходах засады находятся по 
несколько дней. 

Все действующие группы и засады постоянно поддерживают тесную 
связь с оперативными группами райцентров, что дает им возможность сильно 
парализовать наше движение...”. 

 
II. Выполняя намеченные мероприятия по разработке фигурантов 

Калушского окружного провода ОУН, Войниловским РО МВД по данным 
своего агента “Володько” 10 августа с. г. в с. Верхнее Войниловского района 
проведена чекистско-войсковая операция. 

В результате умелых действий оперуполномоченного РО МВД 
т. Шилина и старшины 2-й роты 215 СП ВВ МВД т. Грачева, руководивших 
операцией, в доме жителя села Матусяк[а] И. А. был вскрыт специально 
оборудованный бункер на чердаке дома под двойной крышей, в котором 
обнаружены и задержаны: 

1) Филиппович Д. В. под псевдонимом “Березов”, член ОУН, 
комендант военно-полевой жандармерии Калушского окружного провода 
ОУН; 

2) Матусяк И. А. – нелегал. 
Из бункеров изъято два револьвера системы “наган” и ОУНовская 

литература. 
Этой же оперативной группой вскрыто бандубежище в печи дома 

Стилинского Н. И., в котором обнаружен владелец дома Стилинский Н. И. 
под кличкой “Хитрый” – разведчик Калушского окружного провода ОУН. 

 
III. В порядке ответных мер на совершенное бандпроявление (от 

12 августа) – 15 августа с. г. спецгруппой УМВД под руководством 
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оперативного уполномоченного ОББ УМВД ст[аршего] лейтенанта 
Манюшкина в районе села Перерысль Ланчинского района проведена 
операция, в результате которой задержаны: 

1) Федоришин – “Орел” – участник бандбоевки СБ “Партизан”. 
На предварительном допросе показал, что он непосредственно 

совершил увод зав[едующего] райсберкассой Ланчинского района 
т. Притуляк[а] М. И. 

2) Кушнир И. Ф. – имеющий кличку “Карний”, следователь боевки СБ 
“Виктора” – уроженец с. Дубово Закарпатской области. 

3) Донец Мария Ивановна – санитарка боевки “Виктора” под кличкой 
“Вишня”. 

 
IV. 16 августа 1946 года в лесном массиве, прилегающем к селу 

Букивна Тлумачского района, оперативным составом Тлумачского РО МВД 
и войсковой группой 128 СП ВВ МВД проведена операция по ликвидации 
надрайонного провода ОУН и охраной боевки “Шаха”. 

В результате умелых действий оперативно-войсковой группы убито 
8 бандитов, среди которых опознаны: 

1) Зам. проводника надрайонного провода ОУН “Мороз”. 
2) Руководитель референтуры пропаганды надрайонного провода 

“Бродич”. 
3) Руководитель следственной работы СБ надрайонного провода 

“Трач”. 
4) Проводник 2-го районного провода ОУН “Мирон”. 
5) Участники охранной боевки надрайонного провода ОУН “Шаха” под 

кличками “Казак”, “Грицько”, “Лев” и “Буря”. 
Взяты трофеи: 
ручных пулеметов                                 – 3 
автоматов                                                – 5 
винтовок                                                  – 2 
пистолетов                                               – 6 
гранат                                                       – 2 
боепатронов                                             – 4200 шт. 
и разная секретная переписка. 
Наши потери: 
убит – 1 и ранено – 2 бойца войск МВД. 
 
V. По данным Калушского РО МВД и МГБ 28 августа с. г. силами 

оперативного состава органов и подразделения 215 СП ВВ МВД в селе 
Довга-Калушска проведена операция по ликвидации бандбоевки “Казачка”. 

В ходе операции, потеряв 2 убитыми и одного задержанным, бандиты 
оставили село. 

Оперативная группа, продолжая преследование, 29 августа настигла 
бандгруппу в районе Черного леса и в результате имевшего место боя убито 
еще 4 бандитов, в числе убитых опознан заместитель руководителя боевки 
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Мельничук под кличкой “Богун”. 
В ходе операции у бандитов взято оружие: 

ручной пулемет – 1 
винтовок – 2 
автоматов – 3 
пистолетов – 1 
гранат – 12 
боепатронов – 641 

 
VI. Реализуя агентурные данные о месте нахождения банды “Черного”, 

нач[альник] Тлумачского РО МВД т. Шершнев с войсковой группой 128 СП 
ВВ МВД в лесном массиве 2454 провел операцию, в ходе которой бандитская 
группа была обнаружена, в результате завязавшегося боя убито 3 и захвачено 
2 бандита – участники бандгруппы “Черного”. 

В ходе операции взяты трофеи: 
ручных пулеметов                   – 5 
винтовок                                   – 18 
автоматов                                 – 2 
боепатронов                             – 5000 шт. 
 

Боевая деятельность местных формирований 
 
По состоянию на 1 сентября 1946 года в области имеется 

237 истребительных батальонов с общим количеством бойцов 4969 человек, 
имеющих на вооружении: 

ручных пулеметов                    – 138 
автоматов                                  – 404 
винтовок                                    – 3573 
пистолетов                                 – 27 
гранат                                         – 542 
боепатронов                               – 203 382 
Силами истребительных батальонов, действовавших самостоятельно и 

в составе чекистско-войсковых групп, в течение августа проведено 
176 операций и 553 засады, в результате которых: 
Убито: 
бандитов – 5 
Задержано:  
бандитов – 6 
бандпособников – 35 
членов ОУН – 1 
нелегалов – 15 
Взято оружие у бандитов:  
ручных пулеметов – 2 
винтовок – 7 
боепатронов – 537
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Вскрыто и уничтожено:  
бандубежищ – 8. 

 
К числу характерных боевых операций, проведенных бойцами 

истребительных групп в августе месяце с. г., относятся: 27 августа группа 
бойцов истребительного батальона в количестве 10 чел. под руководством 
начальника штаба истребительных батальонов т. Самокищук была выслана в 
рейд. В районе с. Ясынив-Горишний Жабьевского района имело место 
боестолкновение с неизвестной бандгруппой. После непродолжительной 
перестрелки бандгруппа ушла в горы, подобрав с собой двух раненых 
бандитов. С нашей стороны легко ранен один боец. 

На истребительный батальон с. Струтень-Нижний Рожнятовского 
района 29 августа в 0 час. 30 мин. совершено нападение неизвестной 
бандгруппы (в 4 км от районного центра). 

Находившиеся на дежурстве 7 бойцов истребительного батальона 
приняли бой, который длился 45 минут, и несмотря на то, что бандитам 
удалось поджечь здание истребительного батальона, бойцы продолжали 
вести интенсивный огонь, заставив бандитов уйти. 

В огне сгорело 2 ручных пулемета, 2 автомата и 6 винтовок. 
 

Бандпроявления 
 
За отчетный период на территории области имели место следующие 

бандпроявления: 
террактов против партийно-советских работников         – 5 
сельского актива                                                                  – 16 
местного населения                                                             – 34 
военнослужащих                                                                 – 12 
работников милиции                                                          – 2 
[работников] МВД                                                              – 1 
бойцов истребительных батальонов                                 – 12 
других граждан                                                                   – 8 
диверсий                                                                              – 3 
поджогов                                                                             – 5 
ограблений торгово-кооперативных организаций          – 3 
нападений на истребительные батальоны                        – 2 
 

По своему характеру бандпроявления следующие: 
 
1 августа в 18 часов в с. Потик Рогатинского района неизвестной 

бандгруппой в количестве 10 человек убиты в сельском совете 
уполномоченный РК КП(б)У по хлебопоставкам тов. Буров П. – кандидат в 
члены ВКП(б), и находившийся с ним гражданин Маневский О. 

Убийство совершено в присутствии председателя сельского совета 
Гордого и секретаря сельского совета Марунчука. Для розыска и ликвидации 
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бандгруппы было выслано 6 чекистско-войсковых групп. Проведенные 
операции положительных результатов не дали. 

По делу задержаны председатель и секретарь сельского совета 
с. Потик. 

Этого же числа в 16 часов в с. Трийця Заболотовского района 
неизвестными бандитами из засады со двора жителя Остапюк[а] В. В. убиты 
уполномоченный Министерства заготовок по Заболотовскому району 
Демидов Н. И., зав[едующий] плановым отделом райисполкома Бузик Д. В. и 
председатель сельсовета Нагиенко. 

Житель Остапюк, во дворе которого была устроена бандитами засада, 
скрылся, арестована его жена. 

По выявлению бандитов-террористов работает агентурно-
осведомительная сеть РО МВД и МГБ. 

В ночь на 6 августа в с. Пийло Калушского района бандитами из засады 
убиты командир истребительного батальона Семанишин И. Н. и боец 
истреббатальона Ткач И. Д. 

Проведенной чекистско-войсковой операцией в порядке ответных мер 
были настигнуты и убиты 2 бандита с районной боевки “Казачка”, у которых 
изъяты два автомата, две гранаты и 70 штук боепатронов. 

11 августа совершено нападение на группу пограничников 33 
погран[ичного]отряда, следовавших по служебным делам в с. Яворник 
Яблоновского района, в результате которого убиты лейтенант Чемоданов, 
мл[адший] лейтенант Сергеев и красноармеец Курьянов. Бандиты с убитых 
сняли обмундирование, оружие и взяли личные документы. 

В район бандпроявления было направлено 5 чекистско-войсковых 
групп, проведенной проческой лесных массивов и ряда населенных пунктов 
бандгруппа не обнаружена, продолжаются агентурно-оперативные 
мероприятия по розыску и ликвидации бандгруппы. 

В 18 часов 16 августа с. г. в с. Тужилов Калушского района 
неизвестными бандитами из засады убит командир роты 225 СП ВВ МВД 
ст[арший] лейтенант Косарев и легко ранен ст[арший] оперуполномоченный 
РО МВД лейтенант Андреев. 

В ходе проведения чекистско-войсковой операции в порядке ответных 
мер в с. Тужилов в одном из домов обнаружено и вскрыто бандубежище, в 
котором задержан бандит Сенишин В., причастность последнего к данному 
бандпроявлению устанавливается. В другом из домов вскрыт бункер, из 
которого изъято продовольствие, заготовленное для бандитов. 

17 августа в 23 часа неизвестной бандгруппой совершено нападение на 
подсобное хозяйство лагеря военнопленных № 304, находящееся в 2 км от 
станции Ворона Отынянского района. 

С близкого расстояния от подсобного хозяйства бандиты открыли 
сильный ружейно-пулеметный огонь, имевшаяся охрана из 7 человек не 
оказав сопротивления разбежалась. 

Бандгруппа ворвалась на территорию хозяйства и произвела поджег 
хозяйственных построек и скирд необмолоченного хлеба. 
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В результате обстрела и поджога убиты: начальник подсобного 
хозяйства капитан Бровко и один военнопленный немец и ранено 
4 военнопленных немцев. Сгорело две конюшни и другие постройки, в 
которых сгорело: 21 лошадь, одна корова, 14 свиней. Пожаром уничтожено 
2 скирды необмолоченного овса и ячменя, 3 стога соломы и 
сельскохозяйственный инвентарь. 

С целью обнаружения и уничтожения бандгруппы в течение 17-
20 августа проводились чекистско-войсковые операции под руководством 
начальника ОББ УМВД Станиславской области майора Костенко, силами 
подразделений 128 и 448 СП ВВ МВД в количестве до 300 человек и 
оперативного состава Отынянского РО МВД. Положительных результатов не 
достигнуто. 

17 августа с. г. в 22 часа неизвестной бандгруппой был подорван мост 
узкоколейной железной дороги Перегинского леспромхоза. 

Выездом на место установлено, что бойцы подразделения 141 ВВ СВД, 
охранявшие мост, в назначенное время на пост не явились. 

Действовавшая чекистско-войсковая группа положительных 
результатов не дала. 

Командиру 65 СД ВВ МВД предложено виновных предать суду. 
В ночь с 27 на 28 августа бандгруппа “Бея” неустановленной 

численности пыталась проникнуть на территорию Брошневского 
деревообделочного завода (Долинский район), но обстрелянные охраной 
завода и подоспевшей войсковой группой бандиты на территорию завода не 
допущены. 

Во время перестрелки тяжело ранены 2 бойца из состава охраны. 
При отходе банда обстреляла пассажирский поезд № 49, следовавший 

Черновцы – Львов. 
В результате обстрела ранено 7 человек, из них 2 заключенных из 

вагона ЗАКА, остальные – пассажиры. 
В эту же ночь в с. Креховичи, расположенном в 2 километрах от 

завода, указанной бандгруппой на столбах и заборах были расклеены 
антисоветские листовки, направленные на срыв хлебопоставок. 

Приняты меры по установлению места укрытия и ликвидации 
бандгруппы. 

Бандиты и кулацкие элементы путем угроз и террора пытаются срывать 
наши мероприятия. 

В селе Вербовец Косовского района 24 августа с. г. бандгруппой около 
своего дома повешен местный житель Катрушак М. С., 1890 года рождения, 
его жена и 13-летняя дочь убиты в доме из огнестрельного оружия. 

29 августа в с. Цинява Рожнятовского района неизвестными бандитами 
в своем доме убиты местные жители ЦАП Н. И. и два его сына – от одного 
года до трех лет, тяжело ранена его жена. 

РО МВД проводит мероприятия по установлению и поимке бандитов. 
В ночь на 15 августа 1946 года в райцентре Ланчин патрульным 

нарядом было обнаружено 16 националистических прокламаций, 
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разбросанных по дороге. Прокламации были написаны от руки через 
копировальную бумагу. В своих листовках бандиты призывают молодежь и 
население саботировать работу комсомольских организаций, колхозное 
строительство и хлебопоставки. 

Установлено, что прокламации писались районным пропагандистом 
ОУН Янко И. Ю., который разыскивается. 

28 августа в с. Рипне Рожнятовского района кулаками Шумеем П. Д. и 
его братом Шумеем В. Д. расклеивались националистические листовки. Во 
время расклеивания кулаки Шумей были задержаны. 

Ведется следствие. 
 

Наши потери при бандпроявлениях: 
 
Убито: 

работников МВД – 1 
офицеров ВВ МВД – 3 
рядовых ВВ МВД – 2 
рядовых Красной Армии – 1 
рядового и комсостава местных 
формировании 

 
– 5 

партийно-советского актива – 8 
других граждан – 36 
военнопленных немцев – 1 

Всего – 57 

Ранено:  

работников МВД – 1 
рядовых Красной Армии – 1 
бойцов местных формирований – 1 
совпартактива – 5 
других граждан – 12 
военнопленных немцев – 4 

Всего – 24 

 
Повешено других граждан – 2 
Уведено:  
совпартактива – 1 
бойцов местных формирований – 2 
других граждан – 1 

 
В отчетном месяце работниками органов МВД вызвано для бесед 3619 

человек. В результате проведенных бесед явилось с повинной: 
бандитов – 2 
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членов ОУН – 4 
нелегалов – 3 
бандпособников – 1 
Всего – 10 

 
*** 

Незначительные результаты в ходе борьбы с остатками бандитизма и 
антисоветского подполья за отчетный период объясняются прежде всего тем, 
что областные Управления МВД и МГБ и внутренние войска МВД 
недопустимо ослабили борьбу с бандитизмом, проявляют медлительность в 
устранении недостатков и ошибок в своей практической деятельности. 

Органы МВД и МГБ не только не предупреждали бандпроявлений, но 
уже учиненные бандитами террористические акты в большинстве случаев 
остаются не раскрытыми, а бандиты – не наказанными. 

Вследствие плохо поставленной РО МВД и МГБ разведывательно-
оперативной работы в ряде районов находящиеся внутренние войска МВД не 
получают данных о месте нахождения бандитов. Такое положение приводит 
к безрезультатности операций и бездействии войск. 

Гарнизоны ВВ МВД, находящиеся в селах, ослабили борьбу с 
бандитизмом, в большинстве случаев операции провалены и бандиты 
упущены. 

Значительное количество гарнизонов отсиживается в селах вместо 
борьбы с бандитизмом, заняты на различных хозяйственных работах. 

Командиры соединений внутренних воск МВД – т. Алексеев и 
т. Клоков не приняли надлежащих мер по активизации борьбы с бандитами, в 
результате эффективность борьбы резко снизилась. 

Секретари РК КП(б)У упустили руководство органами МВД и МГБ в 
районах, не потребовали от начальников райотделов МВД и МГБ 
активизации борьбы с бандитами, в результате чего в районах: 
Коломыйском, Долинском, Печенежинском, Рожнятинском, Ланчинском и 
других в августе месяце увеличились бандпроявления. 

В целях усиления борьбы с бандитизмом нами приняты следующие 
организационные мероприятия: 

1. 3 сентября проведено совещание первых секретарей райкомов 
КП(б)У. 

2. 5 сентября заслушали на бюро обкома КП(б)У командиров дивизий 
ВВ МВД и начальников областных Управлений МВД и МГБ. 

В принятом решении наметили ряд практических мероприятий, 
направленных на немедленное исправление недостатков и ошибок в работе 
органов МВД и МГБ по усилению и активизации борьбы с бандитизмом. 

3.7 / ХІ – с. г. проведено совещание оперативного состава 
облуправления МГБ, после чего оперативный состав выехал в район для 
оказания практической помощи на местах. 

Командированы в районы области ответственные работники 
облуправления МВД и обкома КП(б)У. 
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4.11 / ХІ – с. г. созываем совещание начальников РО МГБ. 
12 / ХІ – с. г. созываем совещание начальников РО МВД, МГБ и 

командиров гарнизонов 13 районов в г. Коломыя. 
Одновременно с этим принимаем меры мобилизации всех 

возможностей в районах на усиление борьбы с бандитизмом и антисоветским 
подпольем. 

 
Секретарь Станиславского обкома КП(б)У                                  М. Слонь 
№ 0583 
12.ІХ.46 г. 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 189-200. 

 
 

№ 368 
Звіт про роззброєння станиці стрибків в с. Молодьків 

 

27 вересня 1946 р. 
 

Вересень, 27-го. Молодьків, Солотвинський район. 
Хто не знав Миклина з Молодькова, якого звали “Шталиком”. Усі 

знали. Щонайменша дитина знала цього виродка, що пішов на услуги НКВД. 
Та й як його не знати. Хто водив большевиків на облави? – він. Хто зрізував 
хрести на могилах? – він. Хто допомагав вивозити родини на Сибір? – він 
Шталяк. Хто помагав грабити непограбоване, стріляти невинних, насилувати 
дівчат, хто стріляв людям по вікнах, хто накладав різні грошеві кари? – він. А 
хиба не він заходив до камер районної тюрми та насолоджувався тортурами 
політв’язнів? О, він і трупові не дарував, щоб не копнути. За цю вірну службу 
дістав звання молодшого лейтенанта і був уполномоченним НКВД. Тряс 
Шталяк цілим районом. Матері страшили ним неслухняних дітей. А мав він 
щастя, все вдавалося йому обійти повстанську засідку, а навіть кілька разів 
утік він з рук. 

Тепер в зимі організував він – Шталяк при помочі гарнізону станицю 
стрибків. Всіх тягнув силою грозячи розстрілом, не один був побитий до 
непритомности, заки “добровільно” вступив до стрибків. Зорганізував він 
понад 50 чол., а хотів він мати всіх 150 стрибків і це було б йому вдалося. 

Уже тиждень чатують чотири повстанців, але надаремно. Він ночує або 
в районі, або десь конспіровано, бо стрибкам не довіряв. Повстанці: Віктор, 
Корній, Роман і Запорожець договорилися з трьома стрибками, які силою 
попали до стрибків. Діждалися 27.09.46 р. розвідка доносить, що Шталяк, 
мол. лейтенант Ворошилов і оперативник НКВД Бабій (місцевий) сплять в 
приміщенні гарнізону. Всі вони після веселої забави, під гумором. Шталяк 
спить в одній кімнаті, а Бабій і Ворошилов в другій. Всі стрибки в гарнізоні. 
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Віктор дав вказівки хлопцям, падуть короткі накази, кожний провірив 
свій автомат і пістоль. Рушили тихою ходою. Попереду веде розвідчик 
“заговірник” – “Кручок”, а біля гарнізону ждуть ще два “союзники-стрибки”: 
Гаєвий і Морозенко. Підсунулися до приміщення, а в середині аж кишить від 
стрибків, бо того самого ранку привели ще 10 добровольців з Гвозда. Завтра 
мають дістати зброю. Перед гарнізоном стійковий: стій! Кличка? Хлопці 
відповідають і стійковий пропускає. Один бере за кріса в стійкового, а цей не 
дає. Від стрибка забрано кріса, а цей не знає що з ним діється. Ану хлопці до 
роботи. Двічі не треба було говорити. Два біжать до кімнати, де спить 
Шталик, два під вікно, де спить Бабій і Ворошилов, а двоє ідуть 
роззброювати стрибків. Кручок з Гаєвиком вбігають до кімнати Шталика, а 
він п’яний спить. Кручок наводить “колпака”, потяг за спуск – не випалив, 
другий набій – не випалив, третій кладе кінець нужденному житті Шталика. 
Нараз дві гранати і кілька серій з автомата. Це хлопці післали гостинця 
“уполномоченним”, а другі сипнули по вікнах де були стрибки. Руки вверх! 
Шум, вереск і цілий ліс рук до гори. Хлопці виносять зброю. На дворі стріли 
– це ранений Ворошилов відстрілюється та незадовго повстанська куля каже 
замовкнути йому на віки. Декого із стрибків легко поранено і всіх розігнано 
домів. Хлопці викінчують вислужника Гринішака заступника начальника 
стрибків. Здобуто два кулемети, 4 автомати, 42 кріси і три пістолі. 

Уже сіріло, як 8 повстанців опускало село, бадьорі, що добре вдалася 
робота. Головне: немає Шталяка. “Носив вовк, понесли і вовка”. 

 
Подав: Швед. 

 
Копія. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 63. 
 
 

№ 369 
Короткі повідомлення стрільців УПА про зіткнення з радянськими 

каральними органами у вересні 1946 р. поблизу Яремчі 
 

30 вересня 1946 р. 
 

Ліквідація начальника “істребітельного батальону” в с. Яремче. 
 

Вересень, 30-го, Яремче. 
Дня 30.ІХ.46. стрільці яремчанської районної боївки СБ Ромко, Степан 

і станичний с. Дори Орлик пішли вечором в райцентр Яремче. Того дня 
стрибки влаштували собі забаву в будинку, що міститься 150 м від гарнізону, 
150 м від РО МГБ і 200 м від станиці залізнодорожного МВД. 

Йдучи на забаву стрільці зайшли до хати міліціонера Савчука Івана, ур. 
1911 р. в Яремчі, якого викінчили без стрілу. Від нього забрали “наган” і 
магазинок до СВТ. 
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На дорозі біля хати, де була забава стрінули стрільці 5 осіб, яких вони 
здержали словами “хто йдьот”, з гурту відповів “начальник істребітельного 
баталіона”. Тоді Степан крикнув: “руки вгору”. Стрільці забрали начальника, 
а цивільним людям казали лягати та не рухатися ще 2 години. 

Степан з начальником Голованцем Михайлом залишилися на дворі, а 
Ромко і Орлик зайшли непомітно під хату і стали на порозі. Саме в той час 
два стрибки сварилися на танці. Один крикнув: “я гуляю”, другий собі “я 
гуляю”. Тоді Ромко крикнув “ні я гуляю” і “руки в гору”. 

Коли всі учасники забави підняли руки вгору, стрільці почали шукати 
за стрибками. В куті між дівчатами знайшли стрибка Мотрука Михайла, ур. 
1923 р. в Яремчу. Ромко поламав інструменти і зі стрибком вийшов на 
подвір’я.  

Саме тоді дорогою надійшли большевики. Степан спитав “хто йдьот”, а 
коли дістав відповідь “свой” вдарив по них з кулемета. Ромко застрілив 
стрибка і враз з Орликом почали стріляти в напрямі большевиків. 

По кількох хвилинах стріли втихли і стрільці без жодних втрат 
відступили до ліса. 

Подав: Славний 
Копія. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 70. 

 
 
 

№ 370 
Витяг із “Ліквідаційного звіту” ОУН про діяльність спецгруп МВС на 

Коломийщині під виглядом боївок ОУН-УПА в 1946 році 
 

Не раніше 2 жовтня 1946 р. 
 

В терені діють поодинокі боївки, які пеpеважно pоблять облави, а 
ночами засідки, пpовокують населення. 

В Обеpтинському pайоні є гpупа МВД в числі 18 чоловік, якою 
командує начальник ОББ Галамідов. 

В Коpшівському pайоні гpупа МВД в числі 15 чол., якою командує 
Баpанов, бувший начальник МВД. 

В Коломийському pайоні є гpупа, якою командує Тимофієв, дpуга – 
Даниленка.  

До Яблунівського pайону пpибула опеpгpупа ОББ в числі 20 чол., якою 
командує лейтенант Малиняк (укpаїнець). 

Окpім pайонних опеpгpуп, в теpені безпеpеpвно пеpебуває обласна 
пpовокативна гpупа “Хитpого”. Ця гpупа пpистосовується виключно до 
пpовокацій.  

Види їх подаю нижче: 
Дня 12.9.46 p. Коpшівська боївка зpобила засідку в тpьох місцях в 

с. Жукотині. Hа засідці було по 5 чол. Від 18.9. до 21.9.46 p. pобила засідку в 
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с. Михалків, Коpшівського p-ну. Рівночасно була засідка в Коpшеві, Лісках 
та Чеpемхові. Усі засідки були безуспішні. 

Дня 21.9.46 p. до с. Рунгури пpибула опеpгpупа в числі 25 чол. 
Маскуючись тим, що пpийшли pубати ліс, а тим часом pобили засідки та 
лісооблави, як також стаpались пpовокувати людей в такий спосіб: понад 
вечіp пеpебиpались в цивільний одяг та пpосили баpаболі для сотні “С”, яка 
стоїть в лісі. Очевидно, успіху не мали жодного і чеpез тpи дні виїхали до 
Коломиї. 

Дня 21.9.46 p. до сіл Молодятин-Маpківка пpибула боївка “Хитpого” в 
числі 25 чоловік. Озбpоєння: 3 pучн. кул., 10 СВТ, а pешта ППШ. Одягнені 
пеpеважно в німецьку уніфоpму, на головах “мазепинки” та “петлюpівки” з 
тpизубами. “Хитpого” звали “дpуже пpовідник”. Сам “Хитpий” 
пpавдоподібно укpаїнець, pодом з Станіславщини. В селі пpикидались за укp. 
повстанців і пеpевіpяли людей, кажучи, що вони окpужна СБ. 
Закваpтиpували в лісі та закликали до себе молодого хлопця Юpка Жупника 
сина Миколи. Згаданий хлопець pаньше допомагав збиpати хаpчі 
станичному, який загинув. Його зpобили станичним, дали псевдо “Оpлик” та 
наказали збиpати хаpчі. Пpи тім стаpались за всяку ціну зв’язатись з 
повстанцями чеpез “Оpлика”, одначе пpовокація їм не вдалась. В цих селах 
гpупа пеpебувала до 25.9.46 p. і звідти пеpейшла до Веpбіжа Hижнього, де 
пpовокувала населення. Зайшли до господині Туліки Анни жінки Миколи, де 
вдалось їм спpовокувати її. Вона пpизналась, що допомагає укp. повстанцям 
та дала контингент збіжжя для них і віднесла до Рудковської Євдокії, а також 
сказала, що до неї зносять ще інші. Дpугого дня аpештована Рудковська та 
все майно сконфісковано. Дальший тяг спpави пеpебpав Коломийський МГБ. 

Дня 26. 9. 46 p. гpупа “Хитpого” пеpейшла до Печеніжина та зайшла до 
господаpя Демидюка Петpа сина Івана і спpовокувала його дівчину Маpію, 
яка пpизналася, що до них заходить станичний “Гpад”. Її на дpугий день 
аpештовано і після 4-х днів звільнено. 

Дня 28. 9. 46 p. (вночі) гpупа Галамідова пеpеодяглася по цивільному і 
ходила по селі, підглядала за pухами та pобила засідки в с. Hезвисько. 
Вислідів жодних. Галамідов опеpує по селах пеpеважно понад Дністpом.  

Дня 2. 10. 46 p. до с. Мишина пpийшла гpупа “Хитpого” та безуспішно 
пpовокувала населення. А коли їм не вдалось нікого спpовокувати, то 
вломлювались до будинків і pабували. Таким акціям були піддані слідуючі 
господаpі: Андpіїв Микола, Василишин Василь та Петpук Федіp. Це все 
pобили в фоpмі “Б” (бандеpівців) та говоpили, що забpані pечі на фонд УПА. 
 
Оригінал. Машинопис. 
Ліквідаційні звіти ОУН-УПА. Коломийщина 1945-1946 рр. – Постій, 
1946. – С. 5-7. 
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№ 371 
Витяг із “Ліквідаційного звіту” про діяльність боївок СБ ОУН на 

Коломийщині в 1946 році проти тих, які співпрацювали 
з органами МВС та МДБ 

 
Не раніше 2 жовтня 1946 р. 

 
13. 9. 46 p. в с. Мишині зліквідовано 2 донощиці. 
В Стопчатові зліквідовано 2-х співpобітників МГБ. 
Дня 16. 9. 46 p. в с. Дятьківцях зліквідовано 2 комсомолки. 
В с. Хлібичині зліквідовано активного істpибка. 
Дня 18. 9. 46 p. в с. Веpбіж зліквідовано 2-х злодіїв та донощиків. 
Дня 21. 9. 46 p. в с. Раківчику зліквідовано участкового МВД. 
Дня 22.9.46 p. в с. Утоpопах зліквідовано активного істpибка. 
Дня 27. 9. 46 p. в с. Стопчатові зліквідовано активного істpибка. 
В с. Веpбіж Hижньому зліквідовано нач. істpибків. 
Дня 30. 9. 46 p. в с. Кам’янках Великих зліквідовано нач. тюpми з 

Печеніжина і зав. підс. господаpством. 
Дня 1. 10. 46 p. в с. Ключеві зліквідовано активного істpибка. 

 
Оригінал. Машинопис. 
Ліквідаційні звіти ОУН-УПА. Коломийщина 1945-1946 рр. – Постій, 
1946. – С. 8. 

 
 
 

№ 372 
Постанова політбюро ЦК КП(б)У “Про стан боротьби із залишками 
українсько-німецьких націоналістів у західних областях УРСР” 

 
4 жовтня 1946 р. 

 
№ 104/19 

 
ЦК КП(б)У в своем решении от 21 февраля 1946 года предупреждал 

партийные организации, органы Министерства Внутренних Дел и 
Министерства Госбезопасности западных областей Украины о том, что 
“малейшее ослабление борьбы с бандитами дает им возможность оправиться 
от нанесенных ударов и снова возобновить свою террористическую и 
диверсионную работу”. Однако, многие обкомы и райкомы КП(б)У, органы 
Министерства Внутренних Дел и Министерства Госбезопасности западных 
областей УССР не учли этого указания ЦК КП(б)У. 

После проведенной значительной работы по разгрому остатков банд 
украинско-немецких националистов во время подготовки и проведения 
выборов в Верховный Совет СССР, партийные организации и органы МВД и 
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МГБ проявили самоуспокоенность и благодушие, ослабили борьбу с 
украинско-немецкими националистами, чем дали им возможность 
перестроить свои ряды. 

Стремясь сохранить свои кадры от окончательного разгрома, ОУН-
УПА перешли к действиям мелкими группами и в одиночку, совершая 
террористические акты против нашего актива, пытаясь запугать этим 
население и противодействовать его активному участию в проводимых 
советской властью мероприятиях. 

ЦК КП(б)У считает неправильными и вредными имеющиеся у 
отдельных руководителей взгляды о том, что банды, якобы, уже 
разгромлены, а оставшиеся бандитские группы не представляют опасности, 
так как действуют разрозненно и не имеют руководящего центра. Такая 
недооценка сил врага, непонимание опасности, которую он все еще 
представляет на деле, привели к ряду серьезных недостатков и ошибок в 
борьбе с украинско-немецкими националистами. 

Черновицкий обком КП(б)У и его первый секретарь т. Зеленюк, а также 
областные управления МВД и МГБ Черновицкой области не выполнили 
решения ЦК КП(б)У от 21.11.46 года, ослабили борьбу с бандами и 
благодушествовали. Обком КП(б)У неоднократно информировал ЦК КП(б)У, 
что в области банды почти ликвидированы, что в районах области действует 
всего лишь одна небольшая банда численностью в 11 человек, тогда как в 
действительности оказалось, что в области действуют не менее 10 банд, 
насчитывающих свыше 100 человек, и что эти банды безнаказанно 
терроризируют население многих районов области. 

ЦК КП(б)У считает, что Станиславский обком КП(б)У и его первый 
секретарь т. Слонь не сделали надлежащих выводов из решения ЦК КП(б)У 
от 22 января 1946 года и не приняли необходимых мер к окончательной 
ликвидации банд украинско-немецких националистов и оуновского подполья 
на территории Станиславской области. 

Как обком КП(б)У, так и органы МВД и МГБ Станиславской области 
подменили серьезную и кропотливую работу по борьбе с бандами и 
оуновским подпольем методами канцелярско-бюрократического 
руководства. Обкомом КП(б)У было принято большое количество решений 
по борьбе с бандами, однако, все эти решения остались на бумаге, так как 
отсутствовала подлинная большевистская борьба за их выполнение, а также 
не было за этим надлежащего контроля. В результате территория 
Станиславской области в последнее время стала местом, куда бандиты 
собираются для того, чтобы отдохнуть и перегруппировать свои силы. 
Только этим можно объяснить и тот факт, что число бандпроявлений в 
области с каждым месяцем увеличивается. Если в июне их было – 39, в 
июле 58, то в августе – 93. 

ЦК КП(б)У считает также крайне неудовлетворительным ход борьбы с 
бандами в Дрогобычской и Львовской областях. 

ЦК КП(б)У отмечает, что основным недостатком, без устранения 
которого нельзя успешно бороться с бандами, является крайне 
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неудовлетворительная постановка агентурно-оперативной работы в органах 
Министерства Государственной Безопасности западных областей УССР. В 
связи с этим и чекистско-войсковые операции, которые проводятся, как 
правило, без тщательной агентурной подготовки, не всегда достигают 
необходимых результатов. Не менее серьезным недостатком является также 
и то, что наша агентура слабо проникает в руководящие центры бандитских 
отрядов и оуновского подполья. Только этим и объясняется то положение, 
что до сих пор еще не разгромлены краевые проводы и не уничтожены члены 
центрального провода, которые продолжительное время руководят и 
направляют всю деятельность банд и оуновских организаций в западных 
областях. Органы МГБ плохо руководят своей агентурой, слабо 
совершенствуют ее чекистскую подготовку, вследствие чего во многих 
случаях агентура не используется совершенно или не контролируется, а 
нередко работает на пользу оуновского подполья или уходит в банды. 

ЦК КП(б)У считает, что агентурно-оперативная работа в западных 
областях органами Министерства Внутренних Дел, также как и органами 
МГБ, ведется неудовлетворительно, в результате чего – из 7079 операций, 
проведенных по всем западным областям УССР в августе с. г. только 738 
дали положительные результаты. 

Совершенно нетерпимо, когда органы МВД и МГБ проявляют 
самодовольство, не совершенствуют свою оперативную работу, не 
применяют ранее рекомендованные ЦК КП(б)У методы и не изыскивают 
новых методов борьбы с бандами. Основной метод борьбы с бандами – метод 
закрепления подвижных войсковых групп за бандгруппами до полного их 
уничтожения – на деле почти не применяется и бандиты даже из 
столкновений с войсковыми группами нередко уходят без преследования. 

ЦК КП(б)У считает неправильным то, что органы МВД и МГБ 
прекратили производить вызов населения. Практикой доказано, что 
правильное применение этого метода позволяет нам несколько 
компенсировать недостаток агентурной работы, находить бандитов и 
вскрывать оуновские организации, укреплять связь с местным населением и 
сохранять нашу агентуру от провалов. 

Серьезным недостатком является и то, что планы ликвидации 
бандгрупп, составляемые райотделами МВД, не всегда продуманы, 
составлены формально, без определенной целеустремленности, выполнение 
их не проверяется; а за срыв операций конкретные виновники не несут 
ответственности. 

Большим недостатком в работе Министерств Внутренних Дел и 
Государственной Безопасности и их органов на местах ЦК КП(б)У считает 
отсутствие согласованных действий, ненужную, вредную для дела 
обособленность в работе, которая приводит к распылению наших сил и 
служит лишь на руку украинско-немецким националистам. 

ЦК КП(б)У считает, что внутренние войска МВД и пограничные 
войска Украинского округа также ослабили свою борьбу с украинско-
немецкими националистами. Большое количество бойцов войск МВД 
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отрывается на хозяйственные и другие работы, а пограничные войска слабо 
ведут борьбу с бандитами в пограничной полосе. 

Украинско-немецкие националисты проводят агитацию среди 
населения, пытаясь сохранить и расширить свое влияние среди отдельных 
слоев населения, особенно среди молодежи; они грозят уничтожить всех тех, 
кто переходит из банд на нашу сторону. При помощи террора, угроз и 
разнузданной антисоветской агитации, они пытаются запугать население 
западных областей, сорвать проведение мероприятий, намеченных органами 
советской власти. Этой вражеской агитации мы должны противопоставить 
нашу повседневную глубокую политическую работу в массах, как 
важнейшее средство мобилизации населения западных областей на борьбу 
против злейших его врагов – банд украинско-немецких националистов и 
осуществление всех мероприятий советской власти. 

Однако, многие обкомы и райкомы КП(б)У западных областей, не 
понимая того, что хорошо налаженная политическая работа укрепляет наши 
позиции среди населения этих областей и усиливает борьбу с украинско-
немецкими националистами, неудовлетворительно ведут политическую 
работу среди населения. Беседы с населением, доклады и лекции во многих 
селах проводятся чрезвычайно редко. Политическая агитация проводится без 
учета местных особенностей, отсутствует дифференцированный подход к 
отдельным группам населения, рабочим, крестьянам, интеллигенции, 
молодежи, женщинам, украинцам-переселенцам из Польши и др. Размах 
массово-политической работы, достигнутый в период выборов в Верховный 
Совет СССР не закреплен, большинство агитколлективов распалось, 
агитаторы среди населения работают плохо, руководства и помощи в своей 
работе не получают. Руководящие работники областных и районных 
организаций с политическими докладами среди населения сел выступают 
очено редко. Совершенно недостаточно привлекается местный актив и 
интеллигенция для проведения политической работы среди населения. Ряд 
партийных организаций по-прежнему недооценивают значения правильно 
поставленной работы культурно-просветительных учреждений, кино и радио 
в деле политического воспитания масс. 

ЦК КП(б)У считает неправильной и недопустимой недооценку со 
стороны многих партийных организаций западных областей Украины 
значения истребительных батальонов, созданных из местного населения для 
борьбы с бандами. Эта недооценка приводит к тому, что боевая и 
политическая подготовка бойцов в этих батальонах организована плохо и 
часто проводится неподготовленными людьми. Политическая работа в 
истребительных батальонах из местного населения проводится партийными 
организациями также от случая к случаю, в результате этого имеются случаи 
разложения истребительных батальонов, ухода в банды и сдачи оружия 
врагу, особенно плохо руководят истребительными батальонами в 
Дрогобычской области. Вместо укрепления существующих истребительных 
батальонов и создания новых, как этого требовало решение ЦК КП(б)У от 18 
апреля 1946 года, Дрогобычский обком КП(б)У и органы МВД, не желая 
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заниматься этой кропотливой работой, стали на путь массового 
расформирования истребительных батальонов. 

ЦК КП(б)У постановляет: 
1. Обязать Министерство Внутренних Дел УССР (т. Строкача), 

Министерство Государственной Безопасности (т. Савченко), начальников 
областных Управлений районных отделов МВД и МГБ, секретарей обкомов 
и райкомов КП(б)У западных областей покончить с недооценкой и 
благодушием в борьбе с остатками банд ОУН-УПА и принять самые 
решительные меры к устранению отмеченных в настоящем постановлении 
недостатков. 

2. Предложить Министерству Внутренних Дел УССР (т. Строкачу) и 
Министерству Государственной Безопасности УССР (т. Савченко) повести 
самую решительную борьбу с остатками украинско-немецких националистов 
и добиться в ближайшее время их полной ликвидации. 

Для осуществления этой задачи, не позже как к 20 октября с. г., 
составить планы ликвидации районных, окружных и краевых проводов, а 
также членов центрального провода ОУН и приступить к немедленной 
реализации этих планов. Планы ликвидации краевых проводов и членов 
центрального провода представить ЦК КП(б)У к 20 октября 1946 г. 

В целях координации действий органов МВД и МГБ по разработке и 
ликвидации краевых оуновских проводов, создать совместные оперативные 
группы в 3-5 человек, из наиболее опытных чекистов МВД и МГБ УССР, на 
каждый краевой провод и направить эти группы в области для ликвидации 
проводов. 

3. Предложить Министерству Внутренних Дел (т. Строкачу), 
Министерству Государственной безопасности (т. Савченко), начальникам 
областных управлений и РО МВД и МГБ коренным образом улучшить 
работу с агентурно-осведомительной сетью. Райотделам МВД, МГБ в 
течение октября с. г. пересмотреть сеть агентуры и создать ее из людей, 
внушающих доверие. Направить работу агентуры на активную разработку 
руководящего оуновского подполья и бандгрупп УПА, а также бывших 
бандитов, явившихся с повинной. Вербовку и работу с агентурой поручать 
опытным чекистским работникам и строго наказывать виновных в 
расшифровке нашей агентуры. 

4. Обязать начальников областных Управлений и райотделов МВД и 
МГБ все оперативные действия по ликвидации банд ОУН-УПА 
согласовывать между собой. Для обеспечения успешных результатов 
проведения операций, создать подвижные войсковые группы из отборных 
бойцов, включив в эти группы лучших бойцов истребительных батальонов, 
знающих местные условия и обычаи. Во главе этих групп ставить 
оперативных работников, закрепив за каждой группой определенную банду, 
которую оперативная группа должна беспрерывно преследовать до полной ее 
ликвидации. Установить отчетность РО МВД и МГБ перед областными 
Управлениями за проведение каждой чекистской операции, виновных в 
срыве операций привлекать к самой строгой ответственности. 
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5. Обязать Министра Внутренних Дел УССР т. Строкача и начальника 
Управления Внутренних Дел МВД Украинского округа т. Фадеева в течение 
октября с. г. пересмотреть дислокацию войск и расставить их с учетом 
пораженности районов бандитизмом. Войска МВД максимально 
использовать для борьбы с бандами, освободив их от хозяйственных и 
других дел, не связанных с борьбой с бандами ОУН-УПА. 

6. Предложить Министерству Внутренних Дел УССР (т. Строкачу) и 
Министерству государственной безопасности УССР (т. Савченко), 
начальникам УМВД и УМГБ Дрогобычской, Станиславской и Закарпатской 
областей, начальникам внутренних и пограничных войск МВД Украинского 
округа разработать и представить к 10. Х. 1946 г. в ЦК КП(б)У общий план 
ликвидации бандгрупп, находящихся в верховьях Карпат. 

7. ЦК КП(б)У считает неправильным, когда гарнизоны Советской 
Армии, расположенные в селах пораженных бандитизмом, не принимают 
участия в борьбе с бандами. В целях более успешной борьбы с бандитизмом, 
ЦК КП(б)У рекомендует командующему Прикарпатским Военным округом 
т. Еременко создать оперативные группы в местах, где имеются бандитские 
проявления и потребовать от них активного участия в борьбе с бандами 
ОУН-УПА. 

8. Предложить начальнику пограничных войск Украинского округа 
т. Никифорову вести активную борьбу с бандами в районах, прилегающих к 
границе, не ограничивая деятельность пограничных войск только охраной 
границ. 

9. Учитывая, что вызовы населения в органы МВД-МГБ дали вполне 
положительные результаты в деле выявления оуновского подполья и банд 
УПА и что такие вызовы не утратили своего значения и в настоящее время, 
ЦК КП(б)У рекомендует восстановить практику вызовов населения, которые 
должны проводиться по месту жительства граждан квалифицированными 
оперативньми работниками; к вызываемым не допускать грубости и 
бестактности и ни в коем случае не расшифровывать при этом наших 
агентов. 

9. Большая роль в борьбе с украинско-немецкими националистами 
истребительных батальонов, которые являются нашим боевым активом на 
селе, требует от обкомов и райкомов КП(б)У, начальников облуправлений и 
райотделов МВД-МГБ западных областей решительного улучшения боевой 
выучки и политической подготовки бойцов батальонов, которые необходимо 
проводить, руководствуясь решением ЦК КП(б)У от 18 апреля с. г. “Об 
усилении политической работы, повышении большевистской бдительности и 
боевой выучки в истребительных батальонах западных областей УССР”. 

10. Придавая важное значение планированию и контролю за ходом 
борьбы с бандами, а также планированию и контролю в этой связи всей 
работы обкомов КП(б)У в целом, предложить обкомам КП(б)У западных 
областей УССР представлять в ЦК КП(б)У ежемесячно не позже 5 числа 
каждого месяца планы по борьбе с бандами и ежеквартально – общие планы 
работы обкомов КП(б)У. 
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11. С целью усиления конспирации, категорически запретить РК 

КП(б)У западных областей Украины передавать обкомам КП(б)У открытым 
текстом по телефону сведения о борьбе с бандами ОУН-УПА. 

Категорически запретить всякие телефонные разговоры, разглашающие 
секретные данные о борьбе с бандами и виновных в этом привлекать к 
строжайшей ответственности. 

12. Предложить Прокуратуре УССР (т. Нощенко), прокуратуре войск 
МВД УССР (т. Семашко), Верховному Суду УССР (т. Топчию), Военному 
Трибуналу войск МВД Украинского округа (т. Ситенко) и Министерству 
юстиции (т. Бабченко) принять решительные меры к улучшению работы 
судов и прокуратур, использовать в борьбе с украинско-немецкими 
националистами полностью наши советские законы, не допуская 
послабления наказания врагам народа. Необходимо, чтобы прокуроры 
активно выступали на судебных процессах, беспощадно разоблачая бандитов 
и их пособников, оказывая всемерную помощь следственным органам в их 
работе, ни в коем случае не ограничивая свою деятельность только 
контролем за проведением в жизнь советских законов. 

13. ЦК КП(б)У обращает внимание партийных и советских 
организаций на то, что украинско-немецкие националисты за последнее 
время усилили свою работу по засылке агентов со шпионско-диверсионной 
целью в города и районные центры, на предприятия, транспорт и 
учреждения. Обязать областные Советы депутатов трудящихся, обкомы 
КП(б)У до 1 декабря 1946 года провести проверку работающих на 
предприятиях, транспорте и в учреждениях, с целью очищения наших 
предприятий, транспорта и учреждений от враждебных элементов. 

14. ЦК КП(б)У отмечает, что политико-воспитательная работа среди 
молодежи, создание комсомольских организаций в селах западных областей 
УССР проходит неудовлетворительно, что свидетельствует о недооценке 
работы по политическому воспитанию молодежи и отрыву ее от влияния 
оуновцев. ЦК КП(б)У требует от обкомов, горкомов и райкомов КП(б)У, а 
также от ЦК ЛКСМУ в ближайшее время добиться улучшения руководства 
комсомольскими организациями и выполнить постановление ЦК КП(б)У от 
11 апреля 1946 года “Об улучшении работы комсомольских организаций в 
западных областях УССР”. 

15. Обязать секретарей обкомов и райкомов КП(б)У западных областей 
УССР коренным образом улучшить массово-политическую работу среди 
населения, для чего: 

а) разработать по каждому району план систематического проведения 
докладов и лекций в селах по вопросам разъяснения преимуществ 
социалистического строя перед капиталистическим, разъяснения задач, 
стоящих перед советским народом в пятилетнем плане восстановления и 
развития народного хозяйства СССР и УССР, а также международных 
событий. Максимально использовать для проведения этой работы лекторские 
группы обкомов и горкомов, пропгруппы райкомов КП(б)У, а также 
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областной и районный актив. Систематически проводить собрания крестьян 
в селах, а наряду с этим усилить политическую агитацию по десятидворкам, 
привлекая к проведению этой работы местный актив, оказывая ему 
постоянную помощь инструктажем и литературой; 

б) систематически печатать в газетах статьи по вопросам пропаганды 
пятилетнего плана, об украинско-немецких националистах, беспощадно 
разоблачая их как злейших врагов украинского народа, неустанно 
воспитывать все население в духе преданности советской Родине, 
коммунистической партии, товарищу Сталину. Расширить сеть рабкоров и 
селькоров из местного населения в районной и областной печати, 
организовать регулярную доставку в села газет и журналов; 

в) до 15 октября с. г. обсудить на заседаниях обкомов и райкомов 
КП(б)У мероприятия по организации диференцированной политической 
работы среди населения: молодежи, женщин, переселенцев, отчисленных 
бойцов истребительных батальонов и т. д., вовлекая все эти группы 
населения в активную борьбу против банд и оуновского подполья, в работу 
по укреплению органов советской власти; 

г) добиться безусловного выполнения решения X пленума ЦК КП(б)У 
по улучшению работы культурно-просветительных учреждений, радио, кино, 
особенно в сельских районах западных областей УССР. Своевременно 
подготовить клубы, хаты-читальни, красные уголки к работе в зимних 
условиях, сделав их центрами политико-просветительной работы на селе; 

д) для проведения политической работы на селе, партийным и 
комсомольским организациям полностью использовать воскресные дни, 
заранее подготавливать проведение докладов и бесед наших агитаторов в 
воскресные дни в селах, добиваясь максимальной явки населения на все 
проводимые в эти дни мероприятия; 

е) на основе глубокой, повседневной массово-политической, 
воспитательной работы с местным населением создать актив на селе и в 
городах, привлекая его к широкому участию в политической жизни, вместе с 
тем, надо всемерно защищать его от бандитов, сурово наказывать тех, кто 
своим безразличием, болтливостью ставит его под удар украинско-немецких 
националистов. 

16. Поручить Управлению пропаганды и агитации ЦК КП(б)У в 
трехдневный срок, с учетом местных условий разработать мероприятия по 
улучшению политической работы среди населения западных областей УССР 
и представить их на утверждение ЦК КП(б)У. 

17. Министерству Внутренних Дел и Министерству Государственной 
Безопасности УССР, обкомам КП(б)У западных областей Украины 
представить ЦК КП(б)У к 1 декабря 1946 года отчет о выполнении 
настоящего решения. 

18. Настоящее решение разослать всем обкомам КП(б)У западных 
областей УССР. Предложить секретарям обкомов КП(б)У провести 
областные совещания, на которые пригласить первых секретарей горкомов и 
райкомов КП(б)У, начальников РО МВД и МГБ, прокуроров и 
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представителей воинских частей. На совещании обсудить данное решение и 
наметить конкретные мероприятия по его выполнению. 

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. – 
Київ-Торонто, 2001. – С. 252-259. 

 
 

№ 373 
Повідомлення про загибель сотника УПА “Іскри” 

 
8 жовтня 1946 р. 

 
Жовтень, 8-го. Манява, Солотвинського району. 
Дня 8.Х.46. сотник “Іскра” пішов з 4-ма стрільцями до с. Маняви. 

Розвідка донесла, що в селі немає большевиків. “Іскра” зайшов до хати 
Сенчака Івана на присілку Маняви – Бойках. В той час одна жінка принесла 
командирові чоботи. Він обув їх і вийшов на подвір’я говорити із цією 
жінкою. В той час стійковий почав когось здержувати. Замість відповіді 
большевики відкрили вогонь по стійковому і по “Іскрі”. Стійковий впав 
відразу трупом, а “Іскра” став ранений в руку. Він почав відстрілюватися з 
ППС і зістав ранений вдруге. Стріляти він уже не міг. Большевики думали, 
що ще хтось є живий і кинули гранату, яка нанесла смерть командирові. Тут 
рівнож зістала забита Смеречук Мотрина і хатний хлопчина був ранений в 
ногу. 

Тіло ком. “Іскри” большевики забрали до Солотвини, там його держали 
напоказ так самого убраного, як його забили, зі зброєю і далековидом. Вони 
зганяли дивитися на нього всіх, хто був у місті. 

“Іскру” забили бійці спецвідділу, який опісля ще два дні оперував в 
горах, використовуючи перший сніг. 

Подав: Остап. 
Копія. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 70. 
 

 

№ 374 
Повідомлення про сутичку між референтом СБ ОУН “Партизаном” і 

підрозділом МВД 
 

15 жовтня 1946 р. 
 

Жовтень, 15-го, Тарновиця, Ланчинський район. 
Того дня реф. СБ Партизан і станичний Меч вечером зайшли до одної 

хати в селі, щоби переночувати. Вони тільки зайшли до хати і полягали, а за 
10 хвилин вже до дверей добувалися большевики з окриком “открой”. 
Партизан скочив до сіней і відразу відкрив вогонь з ППС по дверях. Він 
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важко ранив уполномоченого МВД на Тарновицю Попова в руку і груди, а 
також важко ранив двох бійців. Большевики відкрили вогонь і почали 
відступати. Під час стрілянини став ранений Меч. Користаючи із замішання 
між большевиками Партизан і Меч втікають. 

Подав: Пімста. 
Копія. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 70. 
 

 

№ 375 
Повідомлення про загибель районного провідника ОУН “Дороша” 

 
15 жовтня 1946 р. 

 
Жовтень, 15-го. Красна, Ланчинського району. 
Дня 15.Х.46. районний “Дорош” і кущевий “Гуцул” зайшли в селі 

Красна до Гуцулової хати. Була година 10-та вечером. Всюди було спокійно, 
большевиків не було. Недалеко відбувалося весілля. Коли вони тільки 
зайшли до хати большевики обстріляли хату з кулемета та автоматів. 
Районний Дорош пробував продертися крізь вікно і дістав кулю в голову. 
Гуцул зістав ранений в живіт і помер. Кромі того згинула старенька Гуцулова 
мама. Трупів большевики забрали до Ланчина. 

Подав: Пімста. 
Копія. Машинопис. 
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 71. 

 
 

№ 376 
Протокол допиту Д. Вітовського 

 
19 жовтня 1946 р. 

 
 

Протокол допроса 
 

город Киев от 19 октября 1946 г. 
 

Я, ст[арший] следователь УББ МВД УССР мл[адший] лейтенант 
Исаков, допросил в качестве обвиняемого Витовского Дмитрия 
Дмитриевича. 

 
(установочные данные в деле имеются) 

 
Вопрос: Вы подтверждаете ранее данные Вами показания следствию. 
Ответ: Да, подтверждаю. Я допрашивался трижды старшим 
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лейтенантом Коваль и один раз допрашивался лейтенантом Костин по 
предъявленному мне обвинению. Все мои показания в протоколах допроса 
зафиксированы правильно и я их полностью подтверждаю. 

Вопрос: Что еще можете добавить к своим показаниям. 
Ответ: Больше добавить я ничего не могу, то что я знал и помню, все 

написано в моих протоколах допросов. 
Вопрос: Скажите, когда и при каких обстоятельствах вы были 

задержаны. 
Ответ: Я был задержан органами МВД 28 марта 1946 года в 

Сколевском районе, Дрогобычской области, при следующих 
обстоятельствах: 

Я [со] своей охраной в количестве 12 человек, окружной проводник СБ 
“Черный” с личной охраной 14 человек, окружной организационный 
“Аркадий” и с ним 2 человека и станичный, господарчий ОУН села Каменка 
находились в лесу в зимовых землянках около села Каменка, Сколевского 
района. 

26 марта 1946 года на нас наскочили войска Красной Армии и мы от 
них отступили и бродили по лесам около двух суток. 

28 марта 1946 года я отделился от “Черного” и “Аркадия”. 
Вместе со мной из моей личной охраны остались два пулеметчика 

“Забияка” и “Муха”, после и они от меня отделились, видимо были убиты, 
поскольку нас все время преследовали войска. Я был на коне, но моего коня 
тоже убили и тогда продолжал бежать пешком, после этого я потерял свое 
сознание и даже не помню, где меня задержали или в селе Каменка или же 
далеко от этого села. Помню, что я из имеющегося у меня бельгийского 
пистолета пристрелил себе в голову, поскольку было такое указание от 
вышестоящих проводников УПА, чтоб прежде, чем сдаться Советам, нужно 
пристрелить себя, но так как я тогда придерживался полностью этому, сделал 
так. 

 
Протокол допроса записано верно, мне прочитано, [в чем] и 

расписываюсь                                        Вітовський 
 

Допросил:       Ст[арший] следователь УББ МВД УССР 
                         мл[адший]л[ейтенан]т                        Исаков 

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 9. Боротьба проти повстанського руху і 
націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих 
радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1944-
1945. – Київ-Торонто, 2007. – С. 736-737. 
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№ 377 
Інформація Станіславівського обкому партії ЦК КП(б)У про ліквідацію 

провідника Карпатського крайового проводу ОУН Я. Мельника 
 

6 листопада 1946 р. 
 

№ 00663 
Сов[ершенно] секретно 
Секретарю ЦК КП(б)У 

тов[арищу] ХРУЩЕВУ Н. С. 
 

Реализуя поставленную решением Политбюро ЦК КП(б)У от 4/Х-1946 
года задачу усиления ударов по руководящим звеньям ОУН-УПА, 
докладываю Вам о ликвидации краевого проводника провода “Карпаты” 
“Роберта” и ближайших его соучастников. 

Успешному проведению разработанной областными Управлениями 
МВД и МГБ операции по ликвидации “Роберта” способствовал захваченный 
21 октября с. г. во время операции в селе Вербиж-Верхний Печенежинского 
района раненый бандит Ребрик Дмитрий Антонович по кличке “Лиман”, 
оказавшийся следователем СБ краевого провода “Карпаты”. 

Следствие над “Лиманом” было направлено на выявление 
местонахождения состава краевого провода во главе с “Робертом”. 

В процессе работы над “Лиманом” были получены развернутые данные 
о составе краевого провода, а также данные о связях “Роберта” с одним из 
руководителей УПА “Шелестом”, ныне исполняющего обязанности главного 
судьи ОУН, и другими руководящими лицами ОУН-УПА. 

В своих показаниях “Лиман” сообщил, что “Роберт”, с которым 
постоянно находится его жена Мельник Антонина, являющаяся 
машинисткой краевого провода, со своей охраной в 8-10 человек скрывается 
в тщательно замаскированном бункере в горах Яворино вблизи села Липа 
Болеховского района. 

Одновременно “Лиман” сообщил, что в ближайшие дни “Роберт” 
собирается перейти в специально для него оборудованный зимний бункер, 
место расположения которого “Лиману” не известно. 

Учитывая это, было принято решение немедленно организовать 
войсковую операцию по ликвидации “Роберта”, для выполнения которой 
были использованы войска 82 и 65 дивизий численностью до одного полка. 

Руководство операцией было возложено на начальника ОББ УМВД 
майора Костенко, в помощь которому были приданы нач[альник] отделения – 
ст[арший] лейтенант Яценко, ст[арший] оперуполномоченный ст[арший] 
лейтенант Кудрявцев и спецгруппа численностью в 15 человек. 

В качестве проводника при операции использовался ранее захваченный 
бандит “Лиман”. 

Операция была начата 26 октября, в процессе операции “Лиман” 
заявил, что не может ориентироваться на местности, вместе с тем продолжал 
утверждать, что схрон “Роберта” находится на горе Яворино. 
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Показания “Лимана” перекрывались и подтверждались другими 
данными. Поэтому было принято решение продолжать операцию. Лишь на  
7-е сутки, в 4 часа дня 31 октября в предполагаемом месте на горе Яворино 
спецгруппой УМВД во главе с майором Костенко при участии 100 чел. 
бойцов и командиров внутренних войск МВД 82 и 65 дивизий был 
обнаружен схрон, в котором укрывалась группа бандитов. 

При подходе к схрону послышались выстрелы. На предложение 
руководителя операции майора Костенко сдаться бандиты ответили отказом, 
однако все же вступили в переговоры с явной целью затянуть время. 

Желая захватить “Роберта” и находившихся с ним лиц живыми, 
руководители операции всю ночь вели переговоры и перестрелку с 
бандитами, засевшими в бункере. 

На рассвете 1 ноября внутри бункера послышались выстрелы, и в 
6 часов утра один из бандитов, находящихся в бункере, заявил, что он 
перестрелял всех своих соучастников, а сам желает сдаться живым. 

В 8 часов утра желавшему сдаться было разрешено выйти из схрона, 
последний назвал себя охранником “Роберта” и сообщил свою кличку 
“Ясный” по фамилии Янышивский Иосиф Павлович, рождения 1928 года, 
уроженец села Витвица Болеховского района Станиславской области. 

С помощью сдавшегося бандита из схрона было извлечено 6 трупов, 
однако “Роберта” среди них не было. 

При допросе “Ясный” заявил, что около часу ночи “Роберт” предложил 
замуровать его с женой и техническим референтом СБ краевого провода по 
кличке “Скала” в специальном тоннеле, который имел отдельный выход на 
поверхность земли. Конечная точка этого выхода была замурована и место 
расположения ее никто не знал. 

Перед тем, как укрыться в тоннеле, “Роберт” сделал распоряжение 
находившимся в схроне коменданту его личной охраны – “Левко”, что после 
того, как он будет замурован, произвести взрыв ранее ими заминированного 
бункера и подходов к нему, одновременно подорваться всем оставшимся его 
участникам, и тем самым скрыть всякие следы о нем, “Роберте”. 

Давая это распоряжение, “Роберт” полагал, что после взрыва, когда 
уйдут войска, ему удастся открыть выход с тоннеля и бежать. 

“Ясный” показал, что после ухода “Роберта” и сопровождавших его 
лиц – жены и технического референта краевого провода СБ “Скалы”, все 
оставшиеся в схроне бандиты за исключением его – “Ясного”, и коменданта 
охраны “Левко” пострелялись сами. В момент, когда “Левко” – хотел 
подорвать бункер, “Ясный”, желая спасти свою жизнь, пристрелил его из 
автомата. Эти показания “Ясного” подтвердились осмотром трупа “Левко”. 

По распоряжению тов. Костенко бункер был взорван, что помогло 
обнаружить вход в тоннель. При движении в тоннеле бойцов раздался 
выстрел. Как оказалось, “Роберт” и его жена были мертвы, а “Скала” 
застрелился при подходе бойцов. 

В итоге этой операции было убито 9 бандитов, среди них опознаны: 
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Мельник Ярослав Николаевич по кличке “Роберт” – “Корнилов” – 
краевой проводник ОУН “Карпаты”; 

Мельник Антонина Романовна по кличке “Таня” – жена “Роберта” и 
машинистка краевого провода; 

Хомин Иван по кличке “Скала” – технический референт СБ краевого 
провода; 

По кличке “Микола” – быв[ший] поручик немецкой армии в СС – 
технический референт краевого провода по организационным вопросам, 

По кличке “Левко” – комендант охраны краевого провода; 
По кличке “Марийка” – быв[шая] спецкурьерка Надворнянского 

надрайонного провода ОУН “Доктора”. В последнее время исполняла 
обязанности кухарки у “Роберта” и его группы; 

Мушинец Селиверст по кличке “Богдан” и бандиты по кличкам 
“Мороз” и “Тымко” – охранники краевого провода. 

Все трупы опознаны сдавшимся Янышивским – “Ясным” и “Лиманом”, 
а “Роберт”, кроме того, – фотокарточкой. 

Из схрона изъято: одна радиостанция, 2 радиоприемника, две пишущих 
машинки, из них одна побита “Робертом”, 3 пулемета, 6 автоматов, две 
винтовки и 6 пистолетов, много печатей и штампов советских учреждений, в 
том числе милиции г. Киева и воинских частей. 

Кроме того, изъято 28 орденов и медалей СССР, 11 партбилетов, 
9 кандидатских карточек, 30 комсомольских билетов, 180 военных билетов, 
55 красноармейских книжек, 78 советских паспортов и др[угие] документы. 

Изъято большое количество националистических записей и 
литературы. 

Допрошенный охранник “Роберта” – Янышивский Иосиф – “Ясный” 
показал, что знает местонахождение так называемого зимнего схрона 
“Роберта”, где находится большое количество продуктов, заготовленных для 
“Роберта” и его свиты, а также литература и возможно – документы. 

Этот схрон расположен в нескольких километрах от обнаруженного. 
Намечаем дальнейшие мероприятия по разгрому всего краевого 

провода и подчиненной ему сети, а также по розыску “Шелеста” и других 
членов центрального провода ОУН. 

 
Секретарь Станиславского обкома КП(б)У                                  М. Слонь 
 
№ 00663 
6.ХІ.46 г. 
 

Оригінал.Машинопис. 
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 2961. – Арк. 139-143. 
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№ 378 
Орієнтування начальника 1-го Управління МДБ УРСР Погрібного про 
створення Центральним “Проводом” ОУН антирадянської організації 

“Антибільшовицький блок народів” 
 

3 грудня 1946 р. 
 

33 экз.                                                                        СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
Серия “К” 

Экз. № 
 

ОРИЕНТИРОВКА 
о создании Центральным “Проводом” ОУН антисоветской организации 

“АБН” – “Антибольшевистский блок народов”. По данным закордонной 
агентуры 1-го Управления МГБ УССР установлено, что в американской зоне 
оккупации Германии руководством Центрального “Провода” ОУН создана 
антисоветекая организация – “Антибольшевистский блок народов” – “АБН”, 
объединяющая так называемых политических беженцев всех 
национальностей, бежавших из СССР и других стран Европы. 

“АБН” стремится рекламировать, что в его состав вошли 
представители якобы 17-20 национальностей: украинской, белорусской, 
русской, польской, литовской, латвийской, эстонской, венгерской, 
болгарской, словацкой, югославской, чешской, грузинской, армянской и др. 
эмиграции. 

Идея создания “АБН” в целях борьбы с советской властью зародилась 
еще в 1943 году и формально была провозглашена на т. н. конференции 
“Порабощенных народов Европы и Азии”, созванной по инициативе ОУН 21-
22 ноября того же года на территории Волынской области, где 
присутствовали т. н. “делегаты” 13 антисоветских националистических 
организаций, будто бы существовавших на территории ряда восточных 
республик Союза ССР в период войны. 

Тогда эта идея представлялась украинским националистам в форме 
“единого фронта порабощенных народов”, при помощи которой ОУН 
предполагала подчинить своему влиянию антисоветские элементы других 
национальностей, координировать их борьбу против Советского Союза, 
вести эту борьбу единым фронтом на основе “единой политической 
платформы”, общей тактики, постоянного организованого сотрудничества и 
согласованности действий. 

Мероприятия по созданию т. н. “единого фронта порабощенных 
народов” на территории Советского Союза в то время в силу политической 
сплоченности народов СССР, их преданности советской власти, а также в 
результате коренных изменений, происшедших в ходе войны, не получили 
желаемого для ОУН развития. 

Однако эта идея долгое время сохранилась в закордонных 
политических арсеналах ОУН и в послевоенный период, когда усложнилась 
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международная обстановка и начала проявляться заинтересованность 
заграничных реакционных кругов к антисоветским и антидемократическим 
силам, различной эмиграции, она была извлечена оттуда, как 
внешнеполитическая концепция борьбы ОУН против Союза ССР и 
показатель якобы мощи этих сил. 

Степан БАНДЕРА в своем письме от 18-го ноября 1946 года “к другу 
“ТУРУ” и друзьям” (“ТУР” – руководитель ОУН-УПА Роман ШУХЕВИЧ), 
указывая на предпринятые закордонным руководством ОУН практические 
шаги в направлении реальной организации этого дела, писал: 

“...Большие возможности есть в секторе внешней политики. Создание 
единого “Антибольшевистского фронта народов” – АФН и, по возможности, 
организация “Антибольшевистского блока народов” – АБН, это ваша 
внешнеполитическая концепция. 

Мы рассчитываем на наших природных союзников, – на все те народы, 
которые угнетаются или находятся непосредственно под большевистской 
угрозой, мы будем бороться за их освобождение. 

Эта концепция призвана быть могучим двигателем в революционной 
борьбе...”. 

Известно, например, что еще в августе 1945 года “Закордонное бюро 
ОУН” в Мюнхене по вопросу создания “АБН” уже имело налаженную связь 
с польской эмигрантской армией АНДЕРСА, румынскими национал-
царанистами, сербскими эмигрантами-монархистами, литовской и словацкой 
эмиграционными группами. 

В феврале 1946 года, с целью расширения деятельности и влияния 
“АБН”, а равно для проведения организационной разведки, во Францию из 
Мюнхена выехала группа представителей ОУН в составе 4-х человек, 
возглавяемая БУТКОВСКИМ Иваном, кличка “ГУЦУЛ” (35 лет, уроженец 
местечка Сколе, Дрогобычской области, бывший участник известного 
волошинского восстания на Закарпатье в 1938 году, в октябре-ноябре 
1943 года командовал куренем “Черные черти”, действовавшим ва 
Коломыйщине, был ранен и после излечения назначен командиром 
Станиславского военного округа УПА. За заслуги в УПА награжден 
серебряным оуновским крестом). За кордон “ГУЦУЛ” выехал в июле 1944 
года и в последний период работал в “СБ” “Закордонного бюро ОУН” в 
Мюнхене. 

Подобные же представители ОУН выехали в Англию, Бельгию и 
другие страны. 

“Закордонное бюро ОУН” на своем длительном февральско-
мартовском совещании в 1946 году в Мюнхене, обсуждая результаты своих 
переговоров с американцами и мероприятия по реорганизации ОУН за 
границей и на Украине, внесло официально в повестку дня вопрос о создании 
“Антибольшевистского блока народов” – “АБН”. 

Настоящему совещанию предшествовали длительные переговоры 
представителей ОУН, выступавших под флагом “Украинской Головной 
Вызвольной Ради” – МУДРОГО Василия, ПЕЛЕНСКОГО Зенона и ЛАБА 
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Василия, бывшего главного духовника дивизии СС “Галичина” с 
представителями американских оккупационных властей. На некоторых из 
этих совещаний якобы участвовал генерал ЭЙЗЕНХАУЭР. 

В результате этих переговоров американцы согласились оказывать 
всяческую помощь ОУН и одновременно потребовали, чтобы вся 
деятельность ОУН проводилась впредь только под именем “Украинской 
Головной Вызвольной Рады” – “УГВР”, обосновывая это тем, что ОУН 
скомпрометировала себя связями с немцами и поэтому целесообразно 
выступление ОУН, как за границей, так и на Украине, в дальнейшем 
проводить только под именем “УГВР”. 

Обсуждая этот вопрос, закордонное руководство ОУН приняло 
предложение американцев и потребовало от руководства ОУН на Украине 
начать в прессе украинских националистов пропаганду о том, что ОУН, 
исторически оправдав себя на определенном этапе, в настоящее время себя 
изжила и что теперь все ее силы, в том числе и УПА, подчиняются “УГВР”. 

Кроме того, совещание решило, что в официальных изданиях “УГВР” 
исключительно с пропагандистскими целями должно быть сообщено о 
создании “правительства УГВР” и что “УГВР” и ее “правительство” 
находятся на территории Украины, а за границей существует только 
“Закордонное представительство УГВР”, под названием которого впредь 
должна прикрываться деятельность Центрального “Провода” ОУН за 
границей. 

В связи с изложенным выше руководство всей организационной 
работой среди украинской националистической эмиграции было поручено 
заместителю Степана БАНДЕРЫ – Николаю ЛЕБЕДЮ, оуновская кличка 
“Максим РУБАН”. 

Центральный “Провод” ОУН, придя к положительному разрешению 
вопроса о создании “АБН”, возложил на Степана БАНДЕРУ, возглавляющего 
по-прежнему ОУН, также руководство политической деятельностью 
“Антибольшевистского блока народов”. Члену Центрального “Провода” 
ОУН Ярославу СТЕЦЬКО, поручено идеологическое руководство “АБН”. 

Номинальным руководителем “АБН” является СТЕЦЕНКО (возможно, 
профессор СТЕЦЕНКО, подписавший в 1943 году декларацию, т. н. первой 
конференции “Угнетенных народов восточной Европы и Азии”). 

По последним данным, центр организации “АБН” продолжает 
находиться в Мюнхене. 

В своей организационной структуре “АБН” имеет военную и 
международную правовую комиссию, отдел внешней разведки и 
террористическую группу, называемую “Черный комитет”, в задачи которого 
входит также уничтожение “предателей” из своей среды. 

“АБН” имеет типографию, издает журнал, выпускает антисоветские 
листовки и обращения. В марте 1946 года был издан первый номер 
официального органа “АБН” – журнал “Свобода народам” на английском и 
французском языках, с изложением содержания статей на украинском, 
польском, русском и немецком языках. 
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По данным нашей закордонной агентуры известно, что редактором 
журнала “Свобода народам” является Ярослав СТЕЦЬКО, имеющий 
литературный и оуновский псевдоним “ЗИНОВИЙ КАРБОВИЧ”. В Мюнхене 
“АБН” издает также газету “Висти”. 

25 мая 1946 года “АБН” выпустил декларацию, в которой изложена 
программа, цели и задачи этой организации. В декларации говорится, что 
целью “АБН” является: 

“Объединение свободолюбивых народов для общей борьбы с 
большевизмом, разрушение большевистской тюрьмы народов – СССР, 
ликвидация большевистских режимов в вассальных государствах и сателитах 
СССР и создание на руинах СССР самостоятельного соборного, ни от кого 
независимого национального государства свободных народов”. 

В лагерях американской, английской и французской зон оккупации 
Германии “АБН” проводила и проводит антисоветские собрания по заранее 
разработанным планам, подготовленными обращениями, лозунгами, 
проектами резолюций “АБН” имеет школу разведчиков и по заданиям 
американцев готовит группу агентов для переброски в СССР с 
разведывательными заданиями. 

Вновь поступившими данными устанавливается, что “АБН” имеет 
хорошо налаженную связь с действующими бандами УПА на Украине, куда, 
якобы, не реже двух раз в месяц посылаются связники. 

 
НАЧАЛЬНИК 1 УПРАВЛЕНИЯ МГБ УССР 

ПОЛКОВНИК              ПОГРЕБНОЙ 
“3” декабря 1946 г. 
гор. Киев. 
 
ВЕРНО: ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА 1 ОТДЕЛА  
1 УПРАВЛЕНИЯ МГБ УССР 
                                                       ПОДПОЛКОВНИК                ЛЕВЕНЕЦ 

 
Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки 
(1939 – 1959). – К.: ПП Сергійчук М. І., 2009. – Т. 1. – С. 552-557. 
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№ 379 
Огляд роботи військових прокурорів військ МВС західних областей 

України щодо боротьби з порушеннями радянської законності за період з 
1 серпня до 1 грудня 1946 р. 

 
13 грудня 1946 р. 

 
Совершенно секретно 

ОБЗОР 
о работе военных прокуроров войск МВД западных областей УССР по 

борьбе с нарушениями сов[етской] законности за время 
с 1 августа по 1 декабря 1946 года 

В августе-ноябре месяцах 1946 года основными задачами в работе 
органов МВД-МГБ являлась – ликвидация остатков банд “ОУН-УПА”. 

В исключительно сложной обстановке работники МВД-МГБ и 
военнослужащие войск МВД вели упорную борьбу по разгрому и 
уничтожению украинско-немецких националистов, их подполья и банд. 

Проведенные операции по ликвидации банд во всех западных областях 
Украины дали положительные результаты. 

Только в Черновицкой, Дрогобычской и Ровенской областях в августе-
ноябре месяцах с. г. убито 395 бандитов, задержано – 700, явилось с 
повинной – 40. 

Банды “УПА” продолжали совершать террористические акты и 
др[угие] злодеяния, пытаясь при этом сорвать выполнение важнейших 
хозяйственно-политических кампаний. 

В ожесточенной борьбе работники МВД-МГБ и военнослужащие войск 
МВД, проявляя мужество и геройство, выполняли основные задачи в 
соответствии с требованиями советского законодательства. 

Наряду с этим со стороны отдельных малоустойчивых и 
недисциплинированных работников допускались случаи нарушения 
советской законности. 

Так, за август-ноябрь месяцы 1946 г., т. е. за 4 месяца, в западных 
областях Украины имели место 193 случая нарушения советской законности. 

По областям и органам, в сравнении с предыдущими 4-мя месяцами 
(апрель-июль) нарушения советской законности распределяются следующим 
образом: 
Наименование 
областей 

Всего 
нарушений 

МВД МГБ войска 

 8-11 
1946 

4-7 
1946 

8-11 
1946

4-7 
1946

8-11 
1946

4-7 
1946 

8-11 
1946 

4-7 
1946 

Черновицкая 5/1 10 4/1 7 1 3 - - 
Львовская 27/27 41 18/18 23 5/5 12 4/4 6 
Волынская 31 31 22 23 9 8 - - 
Тернопольская 12/11 24 10/10 18 1/1 4 1 2 
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Дрогобычская 6/6 8 3/3 5 2/2 3 1/1 - 
Ровенская 33 43 29 38 4 5 - - 
Станиславская 79/8 46 37/6 31 42/2 15 - - 
Итого: 193 203 123 145 64 50 6 8 

Из приведенных данных видно, что нарушения советской законности в 
целом по западным областям Украины в августе-ноябре месяцах, по 
сравнению с апрелем-июлем месяцами 1946 года, продолжали оставаться 
почти стабильными. В отдельных областях, как например, Черновицкой, 
Тернопольской, Ровенской и Львовской произошло снижение нарушений 
советской законности от 20% до 50%. 

В такой же области как Станиславская отмечается значительный рост 
нарушений. Правда, в этой области большинство случаев нарушения 
советской законности и было совершено еще до августа месяца с. г., а 
вскрыты они были в период август-ноябрь месяцы 1946 года. 

Необходимо также отметить снижение нарушений в органах МВД и 
войсках. Так, если в апреле-июле месяцах с. г. в органах МВД было 
145 нарушений, а в войсках – 8, то в августе-ноябре месяцах в МВД было 
123 нарушения (на 22 нарушения меньше) и в войсках – 6. 

В органах МГБ отмечается рост нарушений. Так, в апреле-июле 
месяцах 1946 г. в органах МГБ было 50 нарушений, а в августе-ноябре 
месяцах – 64, т. е. на 14 случаев больше. 

Хотя органы МВД, МГБ и военные прокуроры в соответствии с 
постановлением ЦК КП(б)У от 24.07.46 г. провели значительную работу по 
предупреждению нарушений, однако, и до настоящего времени не 
обеспечили полного выполнения упомянутого постановления, о чем 
свидетельствуют продолжающиеся нарушения советской законности. 

Задача военных прокуроров состоит в том, чтобы буквально в 
ближайшее время выполнить все требования ЦК КП(б)У и полностью изжить 
факты нарушения закона. 

Характер нарушений советской законности по органам представляется 
в следующем виде: 

За этот период, т. е. VIII, XI м[ес]яцы 
Характер нарушений МВД МГБ Войска Всего 

Самочинные расстрелы и ранения 13 4 1 18 или 9,3 % 
Грабежи и изнасилования 5 2 2 9 или 4,7 % 
Поджоги 5 - - 5 или 3,6 % 
Незаконные обыски и изъятие 
имущества 

26 7 1 34 или 17,3 % 

Противозаконные методы 
следствия 

37 39 - 76 или 38,7 % 

Прочие 36 13 2 51 или 26,4 % 
Итого: 123 64 6 193 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в августе-ноябре 
мес[яцах] 1946 г. самыми распространенными и, вместе с тем, опасными 
видами нарушений были противозаконные методы ведения следствия 

 599



  

(38,7 %), незаконные обыски и изъятия имущества (17,3 %), самочинные 
расстрелы и ранения (9,3 %), грабежи и изнасилование (4,7 %). 

Наиболее характерными нарушениями являлись следующие: 
1. 6 августа 1946 года техник станции “ВЧ” УМВД Тернопольской 

области Марковский совместно с милиционером Бабием договорились о 
совершении грабежа демобилизованного Перминова и об убийстве 
последнего. 

В 21.00 того же числа после распития спиртных напитков Марковский, 
находясь вместе с Перминовым на окраине гор. Черткова, выстрелом из 
пистолета убил Перминова, сняв с него плащ, китель, сапоги, брюки и 
полевую сумку с деньгами в сумме 2625 рублей. 

2. 15 сентября 1946 года милиционеры 2 ГОМ гор. Тернополя Смирнов 
и Закудрявцев, будучи пьяными, с целью ограбления пассажиров прибыли на 
станцию Тернополь. Зайдя в один из вагонов товарного поезда, Смирнов и 
Закудрявцев под предлогом проверки документов задержали гр[ажданок] 
Коляду и Еременко, отвели их на окраину города, где произвели ограбление, 
забрав при этом различные вещи на сумму 6000 рублей и облигаций на 
сумму 1485 рубл[ей]. Кроме того, Смирнов, угрожая задержанным оружием, 
изнасиловал гр[аждан]ку Еременко. 

Смирнов осужден к 10 годам ИТЛ, а Закудрявцев – к 7 годам ИТЛ. 
3. Участковый уполномоченный Овадновского РО МВД Волынской 

области Приходченко, будучи пьяным, 7 ноября 1946 года в с. Дубники без 
всяких причин пытался зайти в дом гр[ажданки] Корец. Так как дверь дома 
была закрыта, Приходченко, не ожидая момента открытия двери, произвел 
выстрел, коим убил находившуюся в доме гр[ажданку] Корец. 

После этого Приходченко явился в сельсовет, где учинил хулиганские 
действия – побил окна в здании сельсовета, а затем под угрозой оружия 
разогнал всех граждан, собравшихся на митинг, посвященный 29 годовщине 
Октябрьской социалистической революции. 

26 ноября с. г. Приходченко осужден к 10 годам ИТЛ. 
4. 20 сентября 1946 г. военный трибунал осудил участкового 

уполномоченного Путиловского РО МВД Черновицкой области Ткач[а] к 
8 годам ИТЛ, бойцов истребительной группы Кондрек[а] к 7 годам ИТЛ и 
Миронек[а] к 5 годам ИТЛ за то, что еще 28 июля с. г. по распоряжению 
Ткач[а] – Кондрек и Миронек в районе с. Конятин расстреляли псаломщика 
Дарея. 

5. Начальник штаба истребительных батальонов Деражнянского 
РО МВД Ровенской области Ехдаков, выполняя обязанности дежурного по 
РО МВД, 8 ноября с. г. напился пьяным, после чего начал по телефону 
вызывать дежурного электромонтера. 

В связи с тем, что электромонтер на вызов не явился, Ехдаков пошел в 
райконтору связи, обнаружил электромонтера гр-на Тукаш[а] и выстрелом из 
пистолета убил последнего. 

Дело по обвинению Ехдокова направлено в военный трибунал. 
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6. Начальник Жовкевского РО МГБ Львовской области капитан 
Штангеев, проводя следствия по делам, систематически избивал обвиняемых 
и свидетелей. 

Кроме того, Штангеев присваивал себе различные вещи, отобранные у 
арестованных. 

Так, например, при аресте в сентябре месяце с. г. гр-на Павелко 
Штангеев присвоил 3000 рублей денег и 25 различных предметов, при аресте 
настоятеля монастыря Пелех присвоил ковры, церковные знамена и другие 
ценные вещи. 

Дело по обвинению Штангеева передано в военный трибунал. 
7. 16.9.46 г. военным трибуналом войск МВД Волынской области 

осужден к 7 годам ИТЛ бывш[ий] начальник Заболотьевского РО МГБ 
Волков за то, что он, находясь по делам службы в с. Текля, без всяких 
оснований жестоко избил председателя сельсовета Будымко, который в 
результате избиения несколько суток находился в больнице на излечении. 

8. В сентябре мес[яце] 1946 г. военный трибунал осудил к 5 годам ИТЛ 
бывш[его] оперуполномоченного УМВД Станиславской области Егорова за 
то, что он еще в мае месяце с. г., будучи пьяным, зашел в камеру, где 
содержались задержанные женщины, проявил хулиганские действия, нанес 
всем задержанным оскорбления. Кроме того, в июле месяце Егоров, также 
будучи пьяным, вызвал в свой кабинет свидетельницу Хмелевскую, 
находившуюся в состоянии беременности, и изнасиловал ее. 

9. В октябре мес[яце] 1946 г. управлением милиции Станиславской 
области вскрыта группа грабителей, в которую входили 
оперуполномоченные Заболотовского РО МГБ Шульга, Печенежского РО 
МГБ Логвиненко и 13 вахтеров и бойцов истребительных батальонов. 

Указанная группа в течение июня-октября мес[яцев] 1946 г. совершила 
7 вооруженных ограблений, из них два с убийствами. 

Все грабители преданы суду военного трибунала. 
Аналогичные дела были и в других областях. 
Имевшие место в августе-ноябре мес[яцах] с. г. нарушения советской 

законности по областям разрешены следующим образом: 
Название области Всего было 

наруш[ений] 
В них 

принимали 
участие чел.

Разрешено в 
уг[оловном] 
порядке 

Разрешено в 
дисц[иплинарном] 

порядке 
  дел. чел. дел. чел. 
Черновицкая 5 7 3 4 1 1 
Львовская 27 30 9 12 18 18 
Волынская 31 34 9 12 22 22 
Тернопольская 12 14 6 8 6 6 
Дрогобычская 6 7 1 2 5 5 
Ровенская 33 33 7 7 26 26 
Станиславская 79 79 18 18 61 61 
Итого: 193 204 53 63 140 141 
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Из приведенной таблицы видно, что из 193 нарушений, совершенных 
204 лицами, только 53 нарушения или 27,5 % были разрешены в уголовном 
порядке, все же остальные – в дисциплинарном порядке. 

Из представленных военными прокурорами обзоров видно, что в 
основном факты нарушения советской законности разрешены начальниками 
УМВД и УМГБ в дисциплинарном порядке правильно. 

Сроки расследования фактов о нарушениях советской законности с 
момента их совершения до принятия решения характеризуются следующими 
данными: 
Сроки Всего 

нарушен[ий] 
МВД МГБ Войска 

До 5 дней 8 5 4 
До 15 дней 

17 
56 

}-37,7 % 
42 12 2 

До 1 месяца 38            - 19,6 27 11 - 
До 2 месяцев 14 13 - 
До 3 месяцев 

27 
53 

} -42,4 %
31 22 - 

Свыше 3 месяцев 2 1 1 - 
Итого: 193 123 64 6 

Хотя сроки расследования фактов нарушения советской законности от 
момента их совершения до принятия решения, по сравнению с предыдущим 
временем, несколько сократились, однако признать их удовлетворительными 
нельзя, доказательством чего являются приведенные выше данные, из 
которых видно, что в срок до 2 месяцев и свыше расследовано 82 факта или 
42,4 %. Особенно большие сроки отмечаются в Станиславской и Львовской 
областях. Во Львовской области, например, в срок до 2 месяцев и свыше 
расследовано 20 фактов, что составляет 74 %, в – Станиславской 32 или 
40,5 %. 

Большие сроки в УМГБ Львовской области объясняются 
неудовлетворительной работой Особой инспекции, в УМВД – 
неукомплектованностью аппарата Особой инспекции. В течение 3 месяцев в 
УМВД Львовской области нет начальника Особой инспекции. В результате 
этого различные материалы, связанные с нарушением советской законности, 
длительное время лежат без движения. Такое положение создает у 
нарушителей закона видимость ненаказуемости, причем вследствие этого 
имеют место систематические нарушения законов одними и теми же лицами. 

Сроки следствия по уголовным делам также удовлетворительными 
признать нельзя. Подтверждением этого могут быть следующие данные: 
Сроки Всего нарушен[ий] МВД МГБ Войска 
До 5 дней - - - - 
До 15 дней 20 16 - 4 
До 1 месяца 19 16 3 - 
До 2 месяцев 12 10 2 - 
Свыше 2 месяцев 2 1 1 - 
Итого: 53 43 6 4 
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Из приведенных данных видно, что в установленный ЦК КП(б)У 15-ти 
дневный срок расследовано только 20 дел или 37,5 %. Все остальные дела 
расследовались с нарушением установленного срока. 

Большие сроки расследования уголовных дел были в Станиславской, 
Львовской и Ровенской областях. Во Львовской области свыше 1 месяца 
расследовано 5 дел или 55,5 %, в Ровенской области 5 дел или 71,4 %, в 
Станиславской области из 12 дел только 1 дело расследовано в срок до 
15 дней. 

Военные прокуроры областей обязаны принять зависящие от них меры 
к тому, чтобы все дела, связанные с нарушением советской законности, 
расследовались в срок, не превышающий 15 дней, как это требует 
Постановление ЦК КП(б)У. 

Надзор за следствием по делам этой категории выразился в том, что 
военные прокуроры принимали участие по 49 делам, что составляет 92,4 % 
(во втором квартале военные прокуроры обеспечили участие по 97,2 %). 

Не обеспечил 100 % участия в следствии только один военный 
прокурор войск МВД Львовской области – полковник юстиции 
тов. Благосмыслов. Последний обязан выполнить требование военного 
прокурора округа, обеспечив в будующем участие в следствии по всем 
делам. 

Судебный надзор за деятельностью военных трибуналов 
характеризуется следующими показателями: 

В военные трибуналы было направлено 54 дела. Военные прокуроры 
участвовали в подготовительных заседаниях по всем делам. 

В судебных заседаниях рассмотрено 51 дело на 70 человек, в т[ом] 
ч[исле] с участием военных прокуроров 45 дел, что составляет 72,4 %. С 
учетом того, что во 2 квартале с. г. военные прокуроры участвовали только 
по 55,3 % [дел], необходимо констатировать активизацию этого участка 
работы. 

Лучших показателей по участию в судебных процессах добились 
военные прокуроры Черновицкой, Львовской, Тернопольской областей. 

Военный прокурор войск МВД Ровенской области майор юстиции 
тов. Константинович принимал участие в судебных процессах только по 
37 % дел, что является явно недостаточным, в связи с чем 
тов. Константиновичу в ближайшее время этот участок работы необходимо 
активизировать. 

Положительным в работе военных прокуроров является то, что в 
августе-ноябре месяцах 1946 г. во всех областях не было ни возвращенных на 
доследование, ни прекращенных дел. 

Карательная практика всех военных трибуналов представляется в 
следующем виде: 

Осуждено до 5 лет     – 25 чел. 
Осуждено до 10 лет   – 43[чел.] 
Осуждено к ВМН       – 2 [чел.]                 
Всего:                          – 70 человек 
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Приведенные данные дают основание сделать вывод о том, что 

карательная практика военных трибуналов по делам о нарушениях советской 
законности была правильная. 

Десятидневный срок рассмотрения дел в августе-ноябре месяцах с. г. 
военными трибуналами не выдерживался. Так, из 51 рассмотренного дела 
16 рассмотрено в срок свыше 10 дней. 

Должностное положение и партийность привлеченных и осужденных 
нарушителей характеризуется следующими данными: 

 
1. 
Начальники РО и их 
заместители 

 
– 10 [чел.] 

 
– 6,1 % 

Оперуполномоченные – 43 [чел.] – 29,5 % 
Участковые уполномоченные – 48 [чел.] – 32,8 % 
Рядовые – 33 [чел.] – 22,6 % 
Прочие – 12 [чел.] – 9 % 

Всего: 146 чел.  

2. 
Членов ВКП(б) 

 
– 37 чел. 

 
– 25,3 % 

Членов ВЛКСМ – 28 [чел.] – 13 % 
Беспартийных – 81 [чел.] – 61,7 % 

Всего:                                                 146 чел. 
 
Обращает на себя внимание большой процент привлеченных и 

осужденных оперативных и участковых уполномоченных (62,3 %), членов 
ВКП(б) и ВЛКСМ (38,3 %). Следует отметить, что во 2 квартале с. г. процент 
судимости этой категории лиц был значительно меньший. 

Военные прокуроры западных областей Украины в августе-ноябре 
месяцах с. г. с целью предупреждения нарушений советской законности и в 
соответствии с планами работ провели: 

 
а) бесед и докладов                                – 68 
б) выступлений на совещаниях            – 17 
в) лекций                                                 – 45 
 
Кроме того, ими сделано руководству УМВД-УМГБ 78 представлений 

об устранении недочетов, выявленных в результате расследования уголовных 
дел и других проведенных проверок. 

Военный прокурор войск МВД Волынской области майор юстиции 
тов. Милищенко в октябре месяце с. г. поместил в областной газете 
“Радянська Волынь” свою статью “Незыблемость советских законов”. 
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Проявленная тов. Милищенко инициатива должна заслуживать внимания 
всех военных прокуроров. 

 

Пом[ощник] военного прокурора войск МВД 
Украинского округа майор юстиции                                                         Петенко 

 

13.12.46 г. 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 262-268. 

 
 

№ 380 
Звіт Станіславівського обкому партії ЦК КП(б)У про підсумки бойової 
діяльності винищувальних батальйонів на території області за квітень-

грудень 1946 р. 
 

14 грудня 1946 р. 
 

Сов[ершенно] секретно 
Секретарю Центрального Комитета КП(б)У 

товарищу ХРУЩЕВУ Н. С. 
 

ОТЧЕТ 
о выполнении постановления ЦК КП(б)У от 18.IV-1946 года 

“Об организационном укреплении, политическом воспитании и повышении 
бдительности в истребительных батальонах” 

 

Выполняя постановление ЦК КП(б)У от 18.ІV-1946 года “Об 
организационном укреплении, политическом воспитании и повышении 
бдительности в истребительных батальонах” обкомом КП(б)У проведено ряд 
организационных и политических мероприятий, направленных на 
выполнение указанного постановления ЦК КП(б)У. 

Обкомом КП(б)У в первой половине апреля месяца с. г. была 
проведена в ряде районов проверка состояния деятельности истребительных 
батальонов. 

В результате проверки было вскрыто ряд ошибок и серьезных 
недостатков. Во многих истребительных батальонах отсутствовал твердый 
распорядок дня, допускалась неправильная организация караульной службы, 
отсутствовала борьба за высокую бдительность среди бойцов. 

Была установлена неправильная практика, что с наступлением темноты 
в истребительных батальонах выставлялись посты 1-2 человека, а все 
остальные бойцы ложились спать и село оставалось открытым для бандитов. 

Существовала неправильная практика во многих истребительных 
батальонах, когда бойцам выдавали оружие только тогда, когда они 
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находились на дежурстве, а после оружие отбиралось и складывалось в 
помещении истреббатальона, тем самым снималась ответственность бойца за 
оружие и не позволяло бойцам своевременно вступать в бой с бандитами, где 
бы боец не находился. Этим самым создавало выгодные условия для 
бандитов при банднападениях на истребительные батальоны. 

Политическая, воспитательная работа и боевая подготовка среди 
личного состава истребительных батальонов во многих районах проводилась 
от случая к случаю, поэтому бдительность, дисциплина и боеспособность во 
многих батальонах находилась на низком уровне, в связи с чем ряд 
истребительных батальонов, особенно в Жовтневом, Большевцовском, 
Чернелицком, Букачевском и Войниловском районах в нужный момент 
оказались неспособными вести борьбу с нападающими бандитами. 

И как результат, бандитами при нападениях на истребительные 
батальоны было полностью или частично разоружено 61 батальон, 
насчитывающие 692 бойца и забрано бандитами вооружение: ручных 
пулеметов – 18, автоматов – 39, винтовок – 635. В результате ответных мер 
отобрано у бандитов: пулеметов – 6, автоматов – 5 и винтовок – 109. 

Руководствуясь решениями ЦК КП(б)У от 18.ІV-1946 года и 
последующими указаниями ЦК КП(б)У, обкомом партии вместе с органами 
МВД были разработаны практические мероприятия по укреплению 
политического и боевого состояния истребительных батальонов. 

Была проведена тщательная проверка политических и деловых качеств 
каждого бойца на предмет очистки личного состава от враждебных 
элементов и неустойчивых лиц. 

В результате проверки личного состава батальонов было отстранено с 
батальонов по компрометирующим материалам 4229 человек, в связи с чем 
расформировано 137 истребительных батальонов, из числа отчисленных лиц 
было арестовано за связь с бандитами 57 человек. 

В соответствии с указаниями Министерства внутренних дел СССР 
органами МВД в силу малочисленности (10-12 бойцов) и слабой 
боеспособности расформировано 117 истребительных батальонов 
численностью в 1000 бойцов. Кроме того, некоторая часть бойцов 
истребительных батальонов выбыла по болезни, на учебу и на работу в 
промышленность и транспорт. 

В ходе политического и боевого укрепления истребительных 
батальонов нами проводилась работа по организации новых батальонов за 
счет комсомольцев, лучшей части молодежи и демобилизованных из 
Красной Армии. 

За прошедший период после постановления ЦК КП(б)У от 18.ІV-1946 
года организовано новых истребительных батальонов – 53 с общим составом 
бойцов 721 человек. 

Таким образом, в настоящее время в области имеется 
275 истребительных батальонов с общей численностью в 5509 бойцов, на 
вооружении которых имеется: ручных пулеметов – 128, автоматов – 510, 
винтовок – 3736, пистолетов – 58 и гранат – 573. 
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Из общего количества истребительных батальонов охраняют 
67 промышленных предприятий 67 истребительных батальонов в 
1200 бойцов, остальные непосредственно ведут борьбу с бандитами. В 
истребительных батальонах организовано 48 первичных комсомольских 
организаций, в них 353 комсомольца, которые проводят в батальонах 
значительную массово-политическую работу. 

Неорганизованные истребительные батальоны, после их 
расформирования в результате чистки, малочисленности и 
небоеспособности, только в Букачевском районе, где было на 17 апреля 
18 истребительных батальонов в 222 бойца. 

Плохо поставлена работа с организацией новых истребительных 
батальонов в Богородчанском районе, где имеется всего 1 батальон в 
15 человек бойцов, в Печенежинском районе – 2 батальона в 24 бойца, в 
Станиславском районе – 3 батальона в 80 бойцов и Большевцовском районе – 
3 батальона в 75 бойцов. 

Обкомом КП(б)У принимаются меры к организации дополнительно 
новых истребительных батальонов и доукомплектования существующих с 
доведением общей численности бойцов в истребительных батальонах до 
7000 человек. 

В соответствии с утвержденными бюро обкома КП(б)У мероприятиями 
в апреле месяце с. г. за каждым истребительным батальоном закреплен для 
проведения политической и воспитательной работы политрук из числа 
районного партийного актива, которые утверждены на заседаниях райкомов 
КП(б)У и проводят политическую работу среди личного состава бойцов – 
один раз в пятидневку по 2 часа. 

С бойцами истребительных батальонов проводится начальниками 
штабов боевая подготовка – 6 часов в неделю. 

Установлен порядок, при котором в каждом батальоне в ночное время 
не менее 75 % личного состава находится в наряде (по охране села, в 
засадах). Имеющееся оружие в батальонах выдано под личную 
ответственность каждого бойца и каждый из них предупрежден о строгой 
ответственности за утерю или здачу врагу. 

Во всех батальонах введен строгий порядок караульной службы, а 
также заведены личные дела на каждого бойца в отдельности. 

Для каждого батальона установлен примерный распорядок дня, 
программа по боевой подготовке, разработана и доведена до батальонов 
программа по политической подготовке личного состава. Батальоны 
получают периодическую литературу – газеты, журналы. 

Однако, некоторые райкомы КП(б)У, особенно: Чернелицкий, 
Рогатинский и Большевцовский неудовлетворительно обеспечивали 
проведение политической и массовой работы среди личного состава 
истреббатальонов, вследствие чего бюро обкома КП(б)У 21 октября 
заслушало на заседании отчеты секретарей Рогатинского и Большевцовского 
РК КП(б)У, а также начальников РО МВД – “О состоянии политико-
массовой работы с бойцами истребительных батальонов”. 
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Бюро обкома КП(б)У указало секретарю Большевцовского РК КП(б)У 
тов. Гусакову на плохую работу в организации истребительных батальонов и 
отсутствие политической работы в них. Начальнику РО МВД тов. Гаевскому 
за невыполнение решения бюро обкома КП(б)У от 30.VII - 1946 года об 
организации истребительных батальонов объявлен выговор. 

Бюро обкома КП(б)У в принятом решении утвердило ряд практических 
мероприятий по улучшению политической работы в истреббатальонах 
Большевцовского и Рогатинского районов, улучшении их боевой 
деятельности и организации новых батальонов, бюро обкома КП(б)У обязало 
всех секретарей РК КП(б)У заслушать на очередных заседаниях райкомов 
вопрос о состоянии политической работы в истребительных батальонах и 
принять меры по улучшению этой работы. 

По решению бюро обкома КП(б)У в ноябре месяце было созвано 
областное совещание начальников штабов истребительных батальонов, на 
котором обсудили вопрос о состоянии политической, воспитательной работы 
и боевой подготовки среди личного состава в истребительных батальонах и о 
мерах по улучшению этой работы. 

В результате принятых мер обкомом КП(б)У райкомы КП(б)У более 
серьезней занимаются политическим воспитанием среди личного состава 
истреббатальонов. Так, например, в Ланчинском районе в 6-ти батальонах с 
составом 135 бойцов систематически проводится политическая работа 
выделенными политруками, проводится читка газет, беседы, лекции и 
доклады на темы: “О текущем моменте”, “Украинско-немецкие 
националисты – злейшие враги украинского народа”, “О пятилетнем плане 
восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы”, 
“О служебной деятельности батальонов в борьбе с бандитизмом” и другие 
темы. Лучшие бойцы этих батальонов премированы облуправлением МВД 
ценными подарками, 56 бойцам отпущено разных промтоваров за наличный 
расчет. Все шесть истребительных батальонов Ланчинского района 
значительно активизировали свою боевую деятельность. 

В Заболотовском районе, где имеется 18 истреббатальонов 
численностью 448 бойцов, райком КП(б)У через выделенных политруков 
проводит систематическую политическую работу, батальоны получают 
газеты, журналы. 

В Печенежинском районе в имеющихся 3-х истребительных 
батальонах с составом 107 бойцов райком КП(б)У через выделенных 
политруков и пропагандистов проводит среди бойцов лекции, доклады, 
беседы, читку газет не менее 4-х часов в неделю. Систематически проводится 
боевая подготовка. Кроме того, большая часть бойцов прошла военную 
подготовку при райвоенкомате по 110-часовой программе. Газетами 
истреббатальоны обеспечены за счет сельских клубов. 

Неплохо поставлена политическая работа и боевая подготовка в 
истребительных батальонах Снятинского, Жовтневого, Кутского, 
Калушского и Бурштынского районов. 

 

 608



  

За последнее время только в октябре месяце имело место два случая 
разоружения бандитами истребительных батальонов. 

В Заболотовском районе в с. Олешкив 2.Х. с. г. было нападение 
бандитов и частичное разоружение истреббатальона, при котором бандитами 
забрано ручной пулемет, 2 автомата и 3 винтовки. Сейчас этот батальон 
усилен до 25 человек, а виновники, допустившие разоружение батальона, 
наказаны. 

В Лисецком районе 19.Х. с. г. в с. Чукаливка при нападении банды на 
истреббатальон был убит командир батальона Иванюк, бандитами забрано 
автомат и 8 винтовок. 

В августе, сентябре, ноябре и декабре месяцах разоружения 
истребительных батальонов бандитами не было, хотя и были отдельные 
нападения на истребительные батальоны, которые отбивались силами 
бойцов. 

Боевая деятельность истребительных батальонов характеризуется 
следующими данными: 

Всего в 1946 году было проведено боевых операций (проческа лесных 
массивов, населенных пунктов и засады) – 11371, в том числе: в I квартале – 
2648, во II квартале – 3418, в III квартале – 3359 и за 2 месяца IV квартала – 
1946. 

В результате проведенных боевых операций было вскрыто 
160 бандитских убежищ (бункеров), в том числе: I кв[артал] – 87, 
II кв[артал] – 35, III кв[артал] – 15 и за 2 месяца IV квартала – 23. 

Убито бандитов всего за 1946 год – 189, в том числе: в I квартале – 78, 
во ІІ-м квартале – 68, в III-м – 21 и за 2 месяца IV квартала – 22. 

Задержано бандитов всего за 1946 год – 471, в том числе: в т. г. в 
I квартале – 314, во II – 91, в III – 43 и за 2 месяца IV квартала – 31. 

Задержано всяких подозрительных лиц (нелегальные дезертиры, 
бандпособники) всего 2953 человека, в том числе: в I квартале – 1215, во II – 
577, в III – 816 и за 2 месяца IV квартала – 345 человек. 

Целый ряд истребительных батальонов, их командиры, бойцы 
проявили смелость, инициативу и боевую активность в борьбе с 
бандитизмом. 

Смелая и активная боевая деятельность многих истребительных 
батальонов способствовала укреплению их морально-боевых качеств, в 
результате чего также истреббатальоны стали надежными боевыми 
единицами в борьбе с бандитизмом, например: истребительный батальон 
Рожнятовского района с. Липовицы с потерями для бандитов отбил 
4 воооруженных налета бандитов на село, со своей стороны не имел никаких 
потерь. 

Боец истребительного батальона Гвоздецкого района Лесюк В. П. 
умело произвел разведку и по его данным с его участием РО МВД 
ликвидировал районный провод ОУН, причем было убито 10 бандитов и 
10 задержано. Лесюк получил вознаграждение в сумме 1000 рублей. 
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Истребительный батальон с. Жураки Солотвинского района при 
внезапном нападении банды на батальон смело отразил нападение и убил 3-х 
бандитов. 

В селе Красное Ланчинского района истребительный батальон отразил 
внезапное нападение на батальон 20  бандитов,  рассеяв  банду  и  уничтожив  
3-х бандитов. 

В селе Нижний Струтень Рожнятовского района банда в количестве до 
15 человек захватила командира истребительного батальона и пыталась 
разоружить батальон, однако активными и умелыми действиями бойцов 
банда была отбита и рассеяна, а командир был освобожден. 

В конце октября месяца начальник штаба истребительных батальонов 
лейтенант тов. Батинский организовал разведпоисковую группу из бойцов 
истреббатальона с. Стецева Снятинского района. 

Получив данные о нахождении бандгруппы в с. Подвисокое, 
разведгруппа в 7 часов утра подошла в село к дому гр. Молофии, где была 
банда, и окружила их. Бандитам было предложено сдаться, однако они 
открыли по группе ружейно-пулеметный огонь, тогда боец Михайлецкий 
бросил в дом гранату, в результате бандиты были уничтожены. 

Убитыми оказались проводник Городенковского надрайонного провода 
“Львовский” и 4 других бандита. 

Взяты трофеи: автомат, 2 винтовки, 3 пистолета и ручной пулемет. 
Разведгруппа потерь не имела. 

Командир истреббатальона с. Конюшки Бурштынского района Слипич 
25.Х с. г. задержал связного станичного ОУН Слободзян[а], который показал 
о наличии в с. Обельница бандитской группы. Была организована операция с 
12 бойцов, в результате было задержано 9 бандитов, в том числе кущевой 
“Железняк” и станичного. Взяты трофеи: 9 винтовок, 7 гранат и 
656 боепатронов. 

В октябре месяце истребительный батальон с. Голинь Калушского 
района во время операции в селе и в прилегающем лесном массиве под 
руководством начальника штаба истребительных батальонов т. Борисова 
уничтожил и спецкурьера надрайонного провода ОУН “Явир”, у которого 
изъяты ценные ОУНовские документы, также были задержаны спецкурьер 
надрайонного проводника ОУН Фицак А. и разведчик окружного провода 
ОУН Олейник В. 

Взяты трофеи: 2 винтовки, 2 гранаты и 60 боепатронов. 
Истребительный батальон с. Устье Снятинского района 7.ХІ с. г. 

вышел в с. Белолуев с целью поисков бандитов, столкнувшись с разведчиком 
банды Одинским при попытке его к бегству ранили, который оказался 
связным банды. В это же время батальоном был ранен другой бандит, 
который скрылся. 

Истребительный батальон с. Бела-Березка Калушского района 5.ХІ с. г. 
ночью в селе был в секрете. В 19 часов секрет, обнаружив движение по селу 
банды, батальон без предупреждения открыл огонь по банде, в результате 
было убито 2 бандита, остальные скрылись. 
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Как выяснилось, это была банда “Железняка” в 12-15 человек. 
За отличные боевые действия, личную инициативу и стойкость, 

проявленную в борьбе с бандами, 10 бойцам выданы денежные 
вознаграждения в сумме 38 тысяч рублей. 

Награждены именными часами и портсигарами 7 человек, среди них: 
1. Андрейко В. Д. – командир истребительного батальона Калушского 

района, который, находясь в истребительном батальоне с июля месяца 
1945 года, провел с батальоном 30 боевых операций и уничтожил 
12 бандитов. 

2. Мартынюк Г. М. – командир истребительного батальона 
Коломыйского района, который лично уничтожил 7 бандитов. 

3. Дорийчук С. А. – командир истребительного батальона Кутского 
района, находясь в батальоне с марта месяца 1945 г., с батальоном 
ликвидировал боевку “Железняка” и уничтожил 12 бандитов и лично сам 
уничтожил 2-х бандитов и другие. 

За лучшие показатели в борьбе с бандитами 311 бойцов 
истребительных батальонов премированы разными материальными 
ценностями (мануфактура, обувь, белье и одежда). 

За успешные боевые действия по линии МВД объявлено благодарность 
376 бойцам и командирам. 

Выдано за весь период личному составу истребительных батальонов 
8114 предметов одежды. 
 

Секретарь Станиславского обкома КП(б)У                                                 Слонь 
 

№ 0759 
14.ХІІ- 46 г. 
 

Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 272-278. 

 
№ 381 

Постанова політбюро ЦК КП(б)У “Про хід боротьби із залишками банд 
українсько-німецьких націоналістів у Станіславівській області” 

 

№ 112/38                                                                                      21 грудня 1946 р. 
 

Заслушав доклад секретаря Станиславского обкома КП(б)У тов. Слоня 
о ходе борьбы в области с остатками банд украинско-немецких 
националистов, ЦК КП(б)У отмечает, что Станиславский обком КП(б)У 
полностью не выполнил решение ЦК КП(б)У от 4. Х. 1946 г. “О состоянии 
борьбы с остатками украинско-немецких националистов в западных областях 
УССР”. 

Обком КП(б)У принял ряд мер по организации контроля за 
деятельностью органов УМВД и УМГБ по борьбе с бандами и вовлечению 
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местного актива в работу по выполнению важнейших хозяйственно-
политических мероприятий, проводимых органами советской власти. 

Областные управления МВД и МГБ во многих случаях стали более 
оперативно руководить районными отделами МВД-МГБ, улучшили 
координирование оперативной работы между собой, в результате чего 
проводимые операции стали более эффективными. 

Органами УМВД-УМГБ за октябрь и ноябрь месяцы с. г. уничтожены 
краевой провод ОУН “Карпаты” и несколько окружных, надрайонных и 
районных проводов. В числе убитых и захваченных – руководитель провода 
“Карпаты” Мельник, по кличке “Роберт”, следователь СБ – Ребрик, 
куренные – “Искра”, “Довбуш” и другие руководители ОУН-овского 
подполья. 

Однако, несмотря на некоторое усиление борьбы с бандами ОУН-УПА 
в области, многие райкомы КП(б)У, райотделы МВД-МГБ и отдельные их 
руководители еще не поняли всей важности решения ЦК КП(б)У от 
4. Х. 1946 года “О состоянии борьбы с украинско-немецкими 
националистами в западных областях УССР” и в его проведении в жизнь 
проявляют пассивность и медлительность. 

В Коломийском районе, насчитывающем до 60 бандитов и членов 
ОУН, за октябрь-ноябрь с. г. уничтожено только 2 бандита и арестовано 11. 
Совместные планы отделов МВД и МГБ по ликвидации банд в этом районе 
не составляются, а райком КП(б)У (секретарь т. Рубан) по существу, не 
руководит и не контролирует деятельность этих органов по ликвидации банд 
ОУН-УПА. 

На  территории  области  еще  действуют  188  банд  и  организаций  
ОУН-овского подполья с количеством участников 1228 человек, которые 
совершают террористические акты против партийно-советского актива и 
местных жителей и пытаются срывать хозяйственно-политические 
мероприятия, проводимые органами советской власти. 

Основным недостатком и слабостью в работе органов МВД-МГБ 
попрежнему остается еще неудовлетворительная работа с агентурой. За 
последние 3 месяца органами МВД-МГБ вновь приобретено 735 человек 
агентуры и осведомления, но за это же время исключено 449 человек, что 
свидетельствует о крайне несерьезном и легкомысленном подходе многих 
работников органов МВД-МГБ к делу вербовки и работы с агентурой. 
Существующая агентура является в большинстве неработоспособной и 
доступа в ОУН-овское подполье и банды УПА почти не имеет, поэтому 
ликвидация банд и ОУН-овского подполья оперирующих на территории 
области, осуществляется, как правило, не по агентурным данным, а по 
данным, полученным от захваченных бандитов, вследствие чего 
бандпроявления раскрываются в незначительной степени и с большим 
опозданием. Наша агентура пока не предупреждает бандпроявлений и 
поэтому и не способствует раскрытию замыслов ОУН-овцев до совершения 
террористических и диверсионных актов. 
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Вместо активной и совместной борьбы с бандитами, в области в ряде 
случаев еще продолжает иметь место несогласованность в работе органов 
МВД и МГБ. Закрепление подвижных войсковых групп за бандбоевками 
проведено, но повседневного наблюдения за их деятельностью фактически 
нет, вследствие чего из 56 групп, закрепленных за бандбоевками, ни одна в 
октябре-ноябре с. г. не достигла положительных результатов. 

Несмотря на серьезное предупреждение ЦК КП(б)У о том, чтобы 
чекистско-войсковые операции тщательно подготавливались и проводились 
бы опытными офицерами, а не второстепенными людьми, а за их 
результатами устанавливался бы контроль, тем не менее, в большинстве 
случаев операции проходят бесконтрольно, без подготовки. Виновные в 
срыве операций не привлекаются к ответственности. 

13. Х. 1946 года на подходе к селу Ямница Станиславского района 
была устроена засада из войск железнодорожного полка под руководством 
старшего сержанта Суханова. Обнаружив 4-х вооруженных бандитов, засада 
открыла беспорядочный огонь и в результате неумелых действий 
руководителя бандиты безнаказанно скрылись. 

ЦК КП(б)У считает неправильным, что органы МВД-МГБ 
Станиславской области ограничиваются ликвидацией действующих 
проводов ОУН и не ведут качественной разработки запасных проводов, 
вследствие чего в области только в октябре-ноябре с. г. была раскрыта 
61 организация ОУН повторно созданная. Коломийский районный провод 
полностью был ликвидирован, а в октябре с. г. вновь выявлен в составе 
8 человек.  В  Городенковском  и  Калушском  районах  за последние полгода  
2-3 раза сменялся руководящий состав ОУН-овских проводов. 

ЦК КП(б)У отмечает, что Станиславский обком КП(б)У не выполнил 
постановления ЦК КП(б)У от 4 октября 1946 года в части улучшения 
деятельности и контроля за работой истребительных батальонов. Многие 
районы вместо улучшения работы в истребительных батальонах ухудшили 
ее. По данным УВД в Рогатинском районе числится 5 истребительных 
батальонов с количеством бойцов 103 человека, а проверкой на месте 
установлено, что в районе фактически имеется только один истребительный 
батальон с количеством участников 23 человека. 

В Коломыйском районе из 418 бойцов истребительных батальонов 
только 85 заняты по охране мелких промышленных предприятий, а 
остальные бойцы бездействуют, самоохрана в селах не организована. В селе 
Дятковцы этого же района батальон, состоящий из 40 бойцов, специального 
помещения для размещения бойцов не имеет, оружие хранится по квартирам, 
военная и политическая подготовка в батальоне не проводится. Райком 
КП(б)У даже не выделил ответственного работника для проведения 
политической работы среди бойцов. 

Со стороны многих райкомов КП(б)У и РО МВД нет заботы о бойцах 
истребительных батальонов. В ряде районов области имеют место случаи 
разбазаривания товаров, предназначенных для бойцов батальонов. В 
Болеховском и Печенежинском районах, по вине райпотребсоюза бойцы до 
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сих пор не получили теплое обмундирование, выделенное Советом 
Министров УССР для истребительных батальонов, а в Калушском районе 
часть этого обмундирования оказалась разворованной. 

Очищение наших предприятий от вражеских элементов в 
Станиславской области проходит неудовлетворительно. Эта работа начата 
только через два месяца после решения ЦК КП(б)У, которое требовало 
немедленно приступить к проверке работающих на предприятиях, 
транспорте и учреждениях. 

Станиславским обкомом КП(б)У не выполнено также решение ЦК 
КП(б)У от 4. Х. 1946 года в части улучшения работы с молодежью и 
руководства комсомолом. Количество комсомольцев в сельских местностях 
за последние два месяца не увеличилось, а из 695 сел – комсомольские 
организации созданы только в 462. 

ЦК КП(б)У располагает данными, свидетельствующими о том, что 
часть бандитов и нелегалов, по указанию центра ОУН, является с повинной 
без оружия с тем, чтобы перезимовать, сохранить свои силы, установить 
связи, а затем снова весной и летом начать свою деятельность против нас. 
Обком и райкомы КП(б)У, а также органы МВД-МГБ не всегда должным 
образом оценивают это и не подвергают тщательной проверке каждого 
явившегося с повинной, чем дают возможность ОУНовцам сохранить свои 
кадры. 

ЦК КП(б)У отмечает, что во многих партийных организациях области 
партийная пропаганда по разоблачению реакционной сущности украинско-
немецких националистов не имеет наступательного характера, при этом не 
используются все наши силы для окончательного искоренения 
националистической идеологии. В ряде районов агитационные коллективы 
бездействуют. Интеллигенция слабо привлекается для политической работы. 
Областные, и особенно районные газеты, мало печатают статей о подлой 
деятельности украинских националистов. Центральные, республиканские и 
областные газеты крайне неудовлетворительно распространяются среди 
сельского населения. 

ЦК КП(б)У считает, что усиление борьбы с остатками банд ОУН-УПА 
в области является важнейшим условием успешного проведения выборов в 
Верховный Совет УССР. Поэтому наша политическая работа с каждым днем 
должна усиливаться и сопровождаться привлечением к этому делу всех 
коммунистов, беспартийного советского актива и актива из местного 
населения и интеллигенции. Только таким путем мы сможем провести 
успешно подготовку и проведение выборов в Верховный Совет УССР. 

ЦК КП(б)У постановляет: 
1. Предложить Станиславскому обкому КП(б)У и его первому 

секретарю тов. Слоню, а также областным управлениям МВД и МГБ принять 
эффективные меры к устранению отмеченных недостатков и обеспечить 
быстрейшее выполнение решения ЦК КП(б)У от 4 октября с. г. “О состоянии 
борьбы с остатками украинско-немецких националистов в западных областях 
УССР”. 
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ЦК КП(б)У предупреждает Станиславский обком КП(б)У о том, что не 
должно быть ни малейшего ослабления борьбы с бандами ОУН-УПА и 
требует от обкома, горкомов и райкомов КП(б)У области мобилизации 
внимания всей партийной организации и широкого актива трудящихся на 
окончательный разгром украинско-немецких националистов, при этом ни в 
коем случае не допускать беспечности, самоуспокоенности и притупления 
остроты в борьбе с этими злейшими врагами украинского народа. 

2. В целях дальнейшего усиления борьбы с бандами ОУН-УПА, 
обязать обком КП(б)У и областные управления МВД-МГБ провести 
следующие мероприятия: 

а) используя благоприятные для нас зимние условия, активно 
применять в борьбе с бандами прочески, устройство засад и другие методы, 
рекомендованные ЦК КП(б)У. Парализовывать связь между ОУН-овскими 
организациями, бандами и бандпособниками, лишив их возможности 
контактировать свою деятельность и избегать наших ударов; 

б) проведение чекистских операций по расследованию бандпроявлений 
проводить тщательно, настойчиво до полного раскрытия каждого случая. За 
пассивное и недобросовестное ведение преследования банд и расследование 
бандпроявлений, привлекать людей к строгой ответственности; 

в) при ликвидации проводов ОУН-овского подполья, наряду с 
действующими проводами, активно разрабатывать и уничтожать запасные 
проводы, которые позволяют ОУН быстро восстанавливать свои 
организации; 

г) в связи с увеличившимися явками бандитов в органы МВД-МГБ с 
повинной, усилить работу среди них, вместе с тем повести более энергичную 
работу по разложению среди бандгрупп, используя при этом родственников 
бандитов и ОУН-овцев, находящихся в подполье; 

д) принять меры к тому, чтобы бандиты, являющиеся с повинной, 
приносили оружие, одновременно усилить среди них агентурную работу и 
особенно среди тех, которые явились без оружия; 

е) неослабно продолжать работу по очистке предприятий, транспорта и 
учреждений от вражеских элементов, особенно обратив внимание на высшие 
учебные заведения и техникумы. 

3. Обратить внимание облуправлений МВД-МГБ (тт. Неизмайлова и 
Крутова) на то, что они неудовлетворительно занимаются агентурой, слабо 
связаны с активом из местного населения, преданным советской власти, мало 
имеют кадров агентуры из патриотически настроенного населения. 
Имеющаяся агентура мало проникает в ОУН-овское подполье и не 
предупреждает бандпроявления. 

ЦК КП(б)У требует от тт. Неизмайлова и Крутова создания крепкой и 
полноценной агентуры, способной во время сообщать о действиях и 
намерениях банд ОУН-УПА и добиться в ближайшее время такого 
положения, чтобы чекистско-войсковые операции проводились в основном 
по данным нашей агентуры, а не только по случайно полученным сведениям. 
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4. Предложить Станиславскому обкому и райкомам КП(б)У коренным 
образом улучшить политическую работу с населением, придав нашей 
агитации наступательный характер и на основе этого расширять и укреплять 
связь партийных и советских органов с местным населением, увеличивая, 
при этом, круг верных и преданных нам людей, которые бы активно 
помогали в нашей борьбе с украинско-немецкими националистами. 

5. Обязать Станиславский обком КП(б)У до 1 января 1947 года 
разработать с учетом использования всех сил и возможностей практические 
мероприятия по окончательному разгрому банд ОУН-УПА и ОУН-овского 
подполья. Необходимо усилить нашу политическую работу среди населения, 
привлекая для этой цели всех коммунистов и беспартийный актив. Для 
оказания практической помощи сельским парторганизациям в проведении 
политической работы по подготовке к выборам, направить из городов в села 
максимальное количество коммунистов. 

6. Учитывая, что украинско-немецкие националисты уже сейчас 
готовятся и будут пытаться срывать нашу подготовку и проведение выборов 
в Верховный Совет УССР путем террора, уничтожения промышленных 
предприятий и общественных зданий, нападения на избирательные участки и 
т. д., обязать Станиславский обком и райкомы КП(б)У, а также органы МВД 
и МГБ коренным образом улучшить руководство истребительными 
батальонами и активизировать их деятельность в борьбе с бандами по охране 
общественного имущества, избирательных участков и сельского актива. 

7. Настоящее решение разослать всем обкомам КП(б)У западных и 
Закарпатской областей. 

*** 
ЦК КП(б)У обращает внимание обкома КП(б)У на то, что украинско-

немецкие националисты в период подготовки и проведения выборов 
несомненно будут стремиться к срыву выборов, путем террора населения и 
бешеной антисоветской пропаганды. Поэтому наша предвыборная 
политическая работа должна проходить под знаком усиления борьбы с 
бандами, повышения политической активности масс и создания вокруг 
партийных и советских организаций крепкого, преданного им актива.  

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного 
підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. – 
Київ-Торонто, 2001. – С. 260-265. 
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№ 382 
Звіт УПА про загальну ситуацію на території Тлумацького та 

Єзупільського районів за останній квартал 1946 р. 
 

Не раніше 22 грудня 1946 р. 
 

Округа Станиславів 
Надрайон Товмач 

Реєстр випадків 
за вересень, жовтень, листопад і грудень 1946 р. 

Район Товмач 
Облави: 

16.VIII. – 12 большевиків з гарнізону в с. Олеша робили розшуки по 
присілках Нівра і Абісинія біля с. Олеша. 

20.VIII. група большевиків в числі 12 осіб робили перевірку присілків 
с. Олеша Думка, Сивнилів та Соколів. 

Того ж дня 8 большевиків ходило по присілках Швабівка і Курчованка. 
В Курчованці повертали до господаря Боднар Олекси, де їх дуже гостили. 

17.ІХ. група большевиків в числі 60 чол. робили розшуки в с. Олеша, 
Суходіл і в суходілському лісі. 

23.ІХ. в с. Петрилів місцевий гарнізон робив розшуки в одному кінці 
села від рана до вечора, але не знайшов нічого. О год. 4-ій приїхали нач. 
НКВД-НКГБ з 25 бійцями і кількома стрибками, які цілу ніч ходили по селі. 
Виїхали 25.ІХ вечером. 

27.ІХ. група большевиків в числі 200 чол. робили розшуки в селі, на 
полі та ліску “Стінка” в с. Петрилів. В Стінці зловили бувшого голову 
Курчак Івана ур. 1903 р., який крився від початку 1945 р. 

28.ІХ. в с. Петрилів ці самі большевики облаву повторили, але 
безуспішно. 

1.Х. до с. Петрилів приїхали з р-ну начальник НКВД і НКГБ з 20 
большевиками та шукали по всипаних господарствах за місцевим станичним. 
Виїхали другого дня о год. 10-ій. 

11.Х. большевики з р-нів Товмацького і Коропецького в силі 300 чол. 
робили сильні розшуки в селах Золота Липа, Бобрівники і Ляцьке та в лісі 
“Погоріла”, але без успіху. Вечером роз’їхалися в напрямі районних центрів. 

8.ХІ. в с. Олеша робили большевики розшуки за пропавшим стрибком, 
якого знайшли на полі у шанці, та арештували людей, що мешкають коло 
поля: Кушнарик Катерину, д. Дмитра ур. 1926 р., та Семинюк Марію, 
д. Михайла, ур. 1929 р. В гарнізоні дуже їх били, а найбільше брат 
пропавшого стрибка. Семинюк Марію випустили, а Кушнарик сидить. 

12.ХІ. 20 большевиків шукали за криївками у фільварку Біла коло 
с. Олеша.  

13.ХІ. гарнізоновці з с. Делева зловили в Коропецькому р-ні Гушпіт 
Марію, яка цілий час крилася. 

1.ХІІ. о год. 6-й вечером в с. Антонівка 10 большевиків і стрибки 
Мулик і Мариневич (оба з Антонівки) зловили бувшу станичну с. Антонівка і 
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“Богуславку”. Зловлених забрали до гарнізону в с. Братишів, а звідтіль до 
району. Другого дня приїхав секретар райпарткому разом з злапаною 
попереднього дня та забрав господарів у котрих їх зловлено. 

3.ХІІ. в с. Петрилів перевели большевики великі труси в частині села, 
що зветься “Гора”. Шукали від рана до вечора, але не знайшли нічого. 

5.ХІІ. 22 большевики (з ОББ) з Соколом і стрибками Підгірним Ясем з 
Горигляд і “Буськом” з Вікнян перемашерували з Товмача на Городище 
(скала над берегом Дністра, напроти присілка Душка – с. Одаї). Поступили на 
могилу Ореста, Мирона і Веселого скинули хрест, постріляли і подались в 
напрямі с. Долина. Тут пообідали і пішли дальше понад Дністер. На присілку 
Поляни (с. Делева) повернули вже вечером до госп. Досяк Осипа, де вдавали 
партизан, а коли господар їх демаскував, почали тортурувати всю родину, а 
самому господареві затягли на шию шнурок і змушували показати бункер 
“Волоса”. Наситившись цим пішли до другої хати, де рівнож вдавали 
партизан. Господиню Павлюк Марію витягнули в ліс, затягнули на шию 
шнурок і казали: “Ми тебе повісим за те, що ти показала большевикам 
бункер, в якому впало наших 4 хлопців”. Перестрашена жінка, думаючи, що 
це справжні повстанці, призналася, що показала криївку, але ту в якій люди 
ховались під час фронту. Після цього большевики відійшли. 

6.ХІІ. вечером зайшли знову до цієї жінки та сказали: “В тебе вчора 
були партизани”. За це її дуже били, а двоє малих дітей вивели в ліс, 
положили на землю вділ лицем, стріляли з пістолетів попри голови, 
вимагаючи від них, щоб показали криївку, в якій криються повстанці, бо в 
противному випадкові розстріляють. Коли нічого не довідались зайшли 
знову в хату, де просиділи до ранку. 

7.ХІІ. в с. Золота Липа, гарнізон з Петрилова робив розшуки в трьох 
господарствах, а саме: Гудина Андрій, Турак Степан та Братюх Степан. Не 
знайшли нічого. Розшуками керував Кошовий. 

7.ХІІ. в присілках Братишів – Поруби, Підлоза, Підгай та Палагицька 
дорога і в лісі “Гай” 300 большевиків робили облаву. Вони в год. 9-ій 
вечером дали по присілках застави по крайніх хатах, а ранком робили сильні 
труси, перевертали курники та обороги. 

8.ХІІ. в с. Братишів робили большевики стильні труси. 
9.ХІІ. в с. Горигляди большевики з ОББ робили в кількох господарів 

трус, шукаючи за криївками. За той час Сокіл ходив по знакомих і вимагав 
від них горілки і сала. Коло год. 10-ї переправились через Дністер і подались 
на присілок Думку. Тут робили трус по цілому присілку – шпигали дротами. 
Звідсіль пішли на присілок Весела (Кутиська). Тут рівнож переводили 
розшуки, а опісля відійшли в напрямі Товмача. 

14.ХІІ. робили большевики трус у госп. Кадук Рузьки в с. Загір’я. Вона 
була всипана, бо в неї півтора місяця лежав хворий чот. “Кучерявий”. У неї 
забрали збіжжя. Того дня робили большевики облаву і на загір’янський ліс. 

НАСКОКИ: 
6.VIII. в с. Петрилів двоє наших стрільців зайшли до села полагодити 

деякі справи. Один з них зайшов до хати спитати, що нового, а другий 
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лишився на стійці. Своєю появою вони розбудили псів, що зараз почали 
гавкати. Почувши гавкіт псів, большевики зараз підійшли на те господарство. 
Стійковий побачивши большевиків, скрився під шопу, та тут наробив шуму і 
большевики побачили його і спитали: “Хто це?”. Стрілець відповів – 
господар з цієї хати – і рівночасно серією з ППШ вбив одного большевика, а 
другого ранив. Після цього стрільці без втрат відступили. Другого дня 
большевики арештували 3 родини і питали їх хто це був. Та люди сказали, 
що нічого не знають. Арештованих звільнили. 

1.Х. в с. Олеша 20 большевиків і 10 стрибків наскочили на хату 
Кушнарик Анни. Перші до хати ввійшли стрибки та вдавали повстанців і 
наказали варити вечерю на 30 осіб. Коли господиня відказала оправдуючись, 
що вона сама не має що їсти, зроблено в хаті ревізію, під час якої знайшли 
3 кг телячого м’яса та виправлену шкіру. Шкіру забрали, а родину крім 
старенької матері арештували. На другий день звільнили, але забрали все 
збіжжя, кажучи, що у неї перебували бандити. 

11.Х. в с. Долина 30 большевиків робили цілу ніч сильні труси, шукали 
за бандерівцями. Арештували: 

Геняк Михайла с. Василя, ур. 1921 р. 
Бартник Павліну д. Івана, ур. 1904 р. 
Бартник Павла с. Степана, ур. 1917 р. 
Останнього порадили в сільраді бути їх чоловіком і випустили. 
7.ХІ. на с. Золота Липа наскочило о год. 3-ій 22 большевики з гарнізону 

в с. Петрилів. Робили розшуки від рана до вечора, але без успіхів. 
9.ХІ. до с. Золота Липа о год. 4-ій рано прийшли большевики з 

с. Петрилова та робили розшуки в селі і на полі. 
8.ХІ. в присілку Мостиська (с. Олеша) наскочили большевики на хату, 

де вечеряла група. По короткій сутичці вбито одного большевика і одного 
ранено. По нашій стороні один важко ранений. 

10.ХІ. у присілку Луг (с. Делева) обскочили большевики хату, де 
крилися “околотники” та зловили: 

Мийків Федора, ур. 1914 р. 
Семенюка Володимира, ур. 1923 р. 
Павлюк Дмитра, ур. 1924 р. 
Яворського Василя, ур. 1914 р. 
Семенюк Анну, ур. 1927 р. 
Зловлених забрали до району, але через тиждень звільнили. 
7.ХІІ. в с. Долина наскочили большевики на хату Павлюк Михайла 

(“Левченко”), що вернув з СС-ів і до цього часу крився. Побачивши 
большевиків, Павлюк вискочив на хатній стрих. Большевики стрілили кілька 
разів та сказали йому здатись. Коли він зліз, зв’язали та відставили до 
Товмача. 

22.ХІІ. большевики з Коропецького р-ну наскочили на присілок Вадова 
(Коропець), на хату, де квартирували стрільці, а саме стр. Чорний з групи 
Волоса і віст. Сокіл із сотні Вихора. Заскочених схопили живцем. Коли їх 
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везли до р-ну, Сокіл скочив з воза і почав утікати, большевики його 
застрілили. 

Засідки: 
16.VIІІ. 12 большевиків зробили засідку у присілку Денчиця 

(с. Долина) коло перевозу. Там просиділи цілу ніч, але безуспішно. 
17.VIII. в присілку Суходіл (с. Олеша) 15 большевиків робили засідку. 
18.VIII. в с. Петрилів зробили большевики засідку по обох боках 

Дністра біля вживаного партизанами броду. О год. 5-ій рано два наших 
стрільці переходили через ріку у ліс “Спасова”. Коли вже перебрели і почали 
вбиратися, третій з них, що лишився на лівому березі, завваживши 
большевиків, що збігали з ліса до води, крикнув: “Втікайте, бо большевики”. 
Ці його завважили і почали стріляти. А стрільці тимчасом втекли в 
противному напрямі. На цьому самому місці зробили большевики засідку в 
дні 17.VIII. і били на лівому боці ріки 8-х наших стрільців, що хотіли перейти 
в ліс. Однак їм пощастило щасливо відступити, хоч большевики застукали їх 
на дуже близькій віддалі. 

22.VIII. в присілку Стінка зробили большевики засідку та зранили 
одного нашого стрільця. По большевицькій стороні був один вбитий і один 
ранений. Цього самого дня зробили большевики засідку у присілку Шатри, 
біля хати Слободян Миколи. 

9.ІХ. 20 большевиків зробили засідку на броді над Дністром в лісі біля 
с. Делева.  

10.ІХ. група большевиків в числі 12 чол. зробили засідку на присілку 
Нівра. 

7.Х. в с. Будзин 22 большевики зробили засідку біля хати Ціник Івана, 
де відбувалося весілля. Вечером прийшли до хати, провірили людей і засіли 
на городі в купі кукурудзиння. Просиділи до 2-гої год. рано, але без успіху.  

29.ХІ. 12 большевиків робили засідку коло хати Тугай Дмитра на 
присілку Швабівка (с. Олеша). 

30.ХІ. 10 большевиків робили засідку на присілку Мостиська 
(с. Делева) коло хати Гибурак Івана. О год. 5.30 хвилин зайшов до хати 
стрілець “Бук”. Большевики завважили, як він заходив до сусідньої хати і 
обскочили те господарство. На виходячого з хати посипалися стріли з ППШ. 
Бук впав і крикнув до большевиків: “Ходіть ближче, я вже готовий”. Коли 
вони підійшли ближче, він кинув між них дві гранати, але вони не вибухли. 
Тоді один з большевиків двома серіями з ППШ добив його. Трупа і 
господиню забрали до гарнізону. Другого дня забрали трупа до Товмача, а 
арештовану господиню по 4-х днях звільнили. 

4.ХІІ. 12 большевиків зробили засідку на Майзлях (с. Олеша). В хаті 
госп. Ковалевського сиділи до ранку тримаючи в сінях стійку. 

8.ХІІ. 22 большевики з ОББ зайшли до с. Горигляди досвіта і 
заквартирували у господаря Микитного, що живе на краю села. Тут сиділи 
цілий день, а вечером пішли в село на вечерю. Після вечері розійшлися на 
засідки, коло кладовища, коло двора, а решта сиділа цілу ніч в хаті 
Микитного, тримаючи стійку. 
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10.ХІІ. 15 большевиків робили засідку на прис. Швабівка (с. Олеша) 
коло хати Тугай Дмитра. З тої хати є підпільник і вони хочуть його зловити. 

14.ХІІ. 10 большевиків робили засідку на Майзлях біля с. Олеша, коло 
хати Кушнарик Василя. 

15.ХІІ. 20 большевиків робили засідку на прис. Поляни (с. Делева). 
Сиділи коло хати госп. Туман Івана, тримаючи в сінях стійку. Того ж дня 
8 большевиків робили засідку на присілку Мостиська (с. Делева) коло хати 
Ковбас Івана. До тої хати вони наступали 3 год. 

Прочіски лісів: 
6.ІХ. большевики зробили велику облаву на ліси біля с. Долина, 

Суходіл, Одаї та Думка, але не стрічали нікого. 7.ІХ. ці самі большевики 
перевіряли ліс “Братів” (між Олешею і Озерянами). Причиною провірки було 
те, що під Озерянами відділ УПА розбив дві автомашини і трактор. 

11.ІХ. большевики в силі 200 чол. окружили с. Золота Липа і ліс 
“Погорілий” о 3-ій год. ранку. Під час провірки застукали в лісі районну 
боївку СБ. Стрільці побачивши переважаючу силу ворога, рішили 
вицофувати з ліса. Під час відступу впали стрільці: Швидкий, Закоханий, 
Чалий, Чорнота, Орлик і Береза, а стрілець Стріла попав в руки ворога 
живцем. 

21.ІХ. велика сила большевиків, що надійшла з напряму Кутиськ і 
Нижнева застукала в лісі “Круглик” біля с. Братишів відділ сот. “Шабля”. 
Відділ приняв бій, але побачивши велике число ворога, рішив відступати, 
при чому впав стр. Богдан, ур. 1919 р. і стр. Гонта, ур. 1923 р., а стр. Береза і 
Танкіст попали живцем. Береза зараз напровадив большевиків до криївки, де 
лежав ранений віст. Омелько, ур. 1924 р. Застуканий розірвався гранатою. 

25.Х група большевиків в числі 50 чол. робила цілоденну провірку лісу 
“Соколець” біля с. Делева. 

6.Х. 12 большевиків із Кутиськ зі стрибками ходили по лісі 
“Городище” і на Думці повитягали хрести з могил Мирона, Ореста і 
Веселого. 

10.Х. большевики в силі 100 чол. зробили облаву на ліс біля с. Олеша. 
Їх провадив стр. Хмара із куріня Смертоносців. 

9.ХІІ. група большевиків в силі 100 чол. робили облаву на ліс “Чагри” 
(між селами Яцівка, Вікняни, Попелів). Рівнож переходили поле між прис. 
Веселою і Вікнянами та Думкою і Свиниловим. Поле було вкрите туманом і 
не було далеко видно. Двох господарів корчували на Босках щепи. Їх 
завважала большевицька застава та почала кликати до себе. Господарі 
рішили не йти до большевиків, а втікати. Большевики почали стріляти і, 
гукаючи: “Стой! Стой!”, почали гнатись за ними. Молодший із господарів 
втік, а старшого зловили, та дуже били за те, що втікав, бо і вони були 
перестрашені, думаючи, що це бандерівці втікають. Пополудні пострілюючи 
большевики розійшлись до Кутиськ, Олеші та Товмача. 

16.ХІІ. 200 большевиків робили облаву на ліс біля с. Олеша, а також на 
присілки, що окружають ці ліси. Досвіта 20 больш. наскочили на прис. Баски 
(с. Вікняни) та тут перевели в кожному господарстві труси. В госп. Дуди 
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забрали 50 кг сушених яблук. Пополудні пішли в напрямі прис. Соколів 
(Олеша). Інші гарнізони прочісували ліси: “Братів”, “Соколів”, і “Свинилів”. 
Надвечір розійшлись в напрямі своїх місць постою. 

17.ХІІ. група большевиків в силі 120 чол. робили облаву на ліс між 
селами Делева і Долина. Вистрілюючи ходили по лісі цілий день, а ніччю 
розійшлись на засідки. 

16.ХІІ. гарнізон з с. Олеша і Петрилів зробив наскок на ліс “Погоріла” 
біля с. Золота Липа, але не знайшли нічого. Другого дня ці самі большевики 
робили сильні розшуки в с. Петрилів. 

Арештування: 
В с. Делева ніччю арештували большевики (в дні 18.VIII): 
Стаєцького Дмитра с. Яцка, ур. 1900 р. 
Олексюк Миколу с. Гната, ур. 1921 р. 
Предчук Івана с. Гната, ур. 1922 р. 
Предчук Анну ж. Івана, ур. 1913 р. 
Стецько Марію д. Дмитра, ур. 1922 р. 
Арештованих, крім Стецько Марії, яку випустили, забрали в район. 

Вищезгаданих всипала Предчук Юстина. 
19.VIII. в с. Горигляди арештували большевики 30 осіб, яким закидали 

співпрацю з “бандерівцями” та доставку харчів для них. 
21.VIII. в с. Олеша арештували большевики 4-х мужчин, а саме: 
Розвалюк Лук’яна с. Федора, ур. 1909 р. 
Танчук Михайла, ур. 1915 р. 
Хаминець Павла с. Василя, ур. 1904 р. 
Грицюк Івана с. Степана, ур. 1923 р. 
28.VIII. в цьому ж селі арештували большевики двох бувших стрільців 

УПА, що зголосилися і дві дівчини: 
Кузьма Павла с. Дмитра, ур. 1922 р. 
Леник Михайла, ур. 1921 р. 
Турчин Павлину д. Миколи, ур. 1927 р. 
Будзяк Параску д. Миколи, ур. 1925 р. 
30.VIII. в с. Олеша арештували большевики за нездачу контингенту 

Кузик Павла с. Михайла, ур. 1900 р. і Кушнарик Миколу с. Михайла, 
ур. 1897 р. 

31.VIII. в с. Петрилів арештували большевики Шпак Стефку д. Дмитра. 
12.ІХ. в с. Золота Липа арештували большевики бувшу станичну Чех 

Анну і голову сільради. По переведенні протоколу голову випустили, а 
дівчину забрали до району. Большевиків привів стрілець Стріла та говорив, 
що ці люди помагали “бандерівцям”. 

2.Х. в с. Олеша арештували большевики матір др. “Грізного”. 
6.Х. в с. Петрилів арештували большевики Твердохліб Параску, 

ур. 1924 р. і Твердохліб Рузьку ж. Михайла, ур. 1916 р. Того самого дня 
зловили Дзьобу Івана с. Степана, ур. 1924 р., стр. з куріня “Смертоносців”, 
який був останньо сепарований. Большевиків привів стрілець з кур. 
“Смертоносців” Рогоза. 
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8.Х. в с. Петрилів зловив місцевий гарнізон Кульбанського Степана 
с. Михайла, ур. 1928 р., стр. із кур. “Смертоносців”, який був останньо 
відсепарований. 

8.ХІ. в с. Новосілка арештували большевики Дзьобу Романа с. Івана, 
ур. 1928 р. і Гладун Михайла, ур. 1913 р. Арештованих забрали до району. 

9.ХІІ. в прис. Мостиська (с. Делева) арештували большевики госп. 
Габурак Івана с. Михайла, ур. 1914 р. із жінкою за те, що попереднього дня 
застукали на його подвір’ї групу.  

9.ХІ. в прис. Сваричів (Олеша) зайшли большевики до госп. 
Дворського Якова та казали йому віддати зброю, яку залишив йому Кузьма 
Микола. Коли господар відповів, що з Кузьмою нічого спільного не мав, 
арештували його, але по трьох днях звільнили. З большевиками був Семенів 
Михайло, ур. 1930 р., якого большевики водили з собою, будь то би він 
провадив до деяких людей. Через три дні його рівнож звільнили. 

18.ХІ. в с. Золота Липа арештували большевики працівників млина за 
те, що 8.ХІ. хтось розбив млин і забрав около 25 цнт. збіжжя. 

Того ж дня в с. Долина група большевиків в числі 100 чол. обложила 
досвіта село заставами та робили великі труси, арештували кілька осіб, що не 
мали підписаних документів на 1946 р. 19.ХІ. ці самі большевики робили 
облаву в с. Будзин, але без успіхів. 

2.ХІІ. в с. Олеша арештували большевики кількох мужчин, що 
зголосилися в серпні 1945 р., а саме: 

Головатий Григор, ур. 1904 р. 
Слободян Осип, ур. 1912 р. 
Чабан Федор, ур. 1914 р. 
Хоминець Павло, ур. 1904 р. 
Турчин Василь, ур. 1922 р. 
Чорній Михайло, ур. 1923 р. 
3.ХІІ. в с. Петрилів арештували большевики Твердохліб Петра 

с. Дмитра, ур. 1915 року. Арештованого забрали до р-ну, але через тиждень 
звільнили. 

15.ХІІ. в с. Загір’я арештували большевики Кадук Рузьку, ур. 1903 р. У 
вищезгаданої 6 тижнів лежав хворий чот. “Кучерявий”. 

Справи контингентові: 
15.VIII. до с. Одаї приїхав секретар райпарткому Шептекіта, що 

провіряв здачу контингенту. Говорив до людей, що стягне увесь контингент, 
щоб не мали що давати “бандерівцям”. 

13.ІХ. до с. Петрилів приїхало на двох автомашинах 6-х большевиків в 
справі контингенту бараболі. 

23.ІХ. в с. Горигляди заквартирувало 25 большевиків та обітцяли 
квартирувати 5 днів і за той час мусять зібрати весь контингент. 

1.Х. в с. Олеша забирали большевики на контингент усе збіжжя, яке їм 
попало під руки. Брали навіть околоти. Кого не було вдома, то хати і комори 
розбивали, а збіжжя забирали. В кількох господарів забрали худобу. За 
нездачу контингенту засудили Кузьму Дмитра на суму 30 330 крб., а Турчин 
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Анну (хоч муж її згинув в рядах Ч. А.) на суму 5 500 крб. та Кузьму Павла на 
5 тис. крб. Найбільше лютував в селі представник КП(б)У Лоба, і голова 
сільради Мундзяк Микола, що ходить з пістолем і гранатами. 

5.Х. 1 большевик і 5 стрибків приїхали на прис. Соколів, де забрали у 
Салітри Анни останніх 150 кг жита, а у Посацького Володимира 100 кг 
пшениці. 

6.Х. в с. Горигляди говорив на мітингу секретар райпарткому 
Шептекіта, що мусить стягнути весь хліб, щоб “бандерівці” не мали що їсти. 

6.Х. в с. Одаї 8 большевиків стягали податковий контингент наложений 
на коні і корови по 25 кг зерна від штуки. Забирали в людей останнє збіжжя, 
а слідуючого дня на Суходолі у лемка Питоляк Івана забрали 100 кг жита, яке 
він собі запрацював. 

4.Х. в с. Петрилів госп. Шишка Олекса розгнівався на свого сина за те, 
що допомагав матері його бити, зголосив в гарнізоні, що його син Роман 
ховається та показав синові криївки в дома і на полі. Большевики арештували 
його жінку та молодшого сина, позабирали муку, збіжжя, деяку білизну та 
загортку. Арештованих по кількох днях звільнили, а син криється дальше. 

7.Х. в прис. Суходіл забрали большевики у госп. Павлюк Павла 100 кг 
кукурудзи, а в Братового Василя 120 кг кукурудзи. 

21.Х. в с. Будзин стягали большевики рештки контингенту, а хто здав 
100 % то накладали на нього добавку. Одному господареві наложили добавку 
8 цнт. і коли він плакав, що вже не мав, що дати, його сильно побили та 
забрали куплене 200 кг збіжжя. 

13.Х. до с. Петрилів приїхало з р-ну 4-х большевиків. Вони 
заквартирували і дали зарядження десятникам, щоб дали їм списки громадян 
від 15 літ життя. Із тих списків вони вибирають собі по 2-3 чол. з кутка, 
прикликають і протоколюють. Найперше подавала протоколована людина 
свій життєпис, а опісля питають про наш рух, та де зараз обертаються ті 
люди, яких немає в селі. Питають кожного кілько і коли були в нього 
повстанці і як називався командир. 

3.ХІ. в с. Братишів засудили большевики госп. Шеремету Івана за 
нездачу контингенту на суму 36 тис. крб., а Федишин Осипа на суму 25 тис. 
крб. 

3.ХІ. у с. Антонівка 11 большевиків провіряли здачу контингенту, при 
чому зрабували збіжжя у Дудій Григора, Дудій Василя, Герасимів Степана, 
Головатого Івана, Ковалюк Олекси і Гринюк Федора. Жінка Гринюка була 
вдома сама та побачивши большевиків перестрашилась, замкнула хату і 
сховалася під цебер. Большевики взяли драбину і через стріху влізли до хати. 
Тут почали шукати і побачивши молодицю під цебром хотіли застрілити. 
Вечером забрали збіжжя і від’їхали. 

4.ХІ. до с. Антонівка приїхало 8 большевиків та хотіли робити мітинг, 
але люди не зійшлись. Від’їжджаючи говорили, що покарають населення по 
25 кг зерна від особи, скоро повториться таке на слідуючий раз. 
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5.ХІ. в с. Братишів забрали большевики усе збіжжя у господарів: 
Шеремета Іван, Федишин Осип, Головатий Василь, Нагірний Михайло, 
Сиротюк Василь, Крох Іван, Лудій Петро і Головатий Іван. 

6.ХІ. в с. Горигляди випустили із тюрми в Товмачі Шиляк Анну та 
казали їй пов’язатись з групою Волоса. 

7.ХІ. в с. Братишів робив Кошовий мітинг, на якому казав всім 
молодим хлопцям писатися в стрибки. Списав 32 хлопці і казав їм прийти до 
сільради підписати заявку, бо без неї не можна дати зброї. Однак, списані 
сказали, що не візьмуть зброї, хоч би мали їхати на Донбас. 

28.ХІ. до с. Горигляди приїхало з Петрилова 6 большевиків і 
заквартирували з ціллю збирати бараболі. Вони поводились з людьми добре, 
а коли люди їх питались чи не бояться “бандерівців”, відповідали, що їм 
нічого боятися, бо вони бандерівців не шукають. Один з них підпивши 
самогонки сказав, що хоч він комуніст, та зла не бажає нікому. 

1.ХІІ. в с. Олеша голова сільради Мурдзяк Микола проголошував під 
церквою, щоб люди здавали додатковий контингент (300 цнт.), а десятникам 
радив з людьми договорюватись, а не брати силою. 

7.ХІІ. в с. Олеша судили большевики на “Народньому Суді” громадян 
за невиконання контингентів. Предсідателем суду був Слободян Михайло 
с. Івана рожд. 1920 р. Засудили: 

Жарського Василя – 28 тис. крб. 
Заяць Дмитра – 10 тис. крб. 
Кулинюк Данила – 12 тис. крб. 
24.ХІІ. до с. Новосілка о год. 8-ій рано приїхало 5 стрибків і 

2 большевики і перевели мітинг в справі контингенту і виборів. Слідуючого 
дня вони хотіли перевести мітинг в с. Петрилів, але ніхто не прийшов. 

Підступи і провокації: 
17.VIII. в с. Петрилів ходили большевики по деяких хатах та вдавали 

повстанців. Вони гарно поводилися з людьми, просили харчів та бандажів, 
мовляв, багато наших хлопців є ранених. Однак, їм не вдалося нікого 
спровокувати. 

18.VIII. в с. Петрилів на цвинтарі недалеко гарнізону заквартирувало 
9 большевиків і 1 дівчина. Цею дівчиною вони післали записку до госп. 
Дутчак Івана, в якій просили харчів на 10 осіб та подати їм скільки наших 
хлопців впало в бою в лісі 16.VIII. Господар відповів, що нічого не знав. 
(Слід зазначити, що 16.VIII. в лісі “Спальна” впало в бою з большевиками 
наших 9 людей і тому большевики 17.VIII. просили по селі бандажів, а 
18.VIII. як “щасливці”, яким вдалося втечи з ліса, хотіли довідатись скільки 
там наших впало). 

7.ХІ. 20 большевиків з гарнізону в с. Олеша зі стрибками прийшли 
вечером до с. Одаї. Одні ходили по селі та вдавали повстанців, а другі були 
коло кладовища на засідці. 

Різне: 
1.ХІ. до присілки Суходіл (с. Олеша) приїхали большевики і зрабували 

в одного господаря білизну і безрогу. 
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8.ХІІ. в с. Делева зголосився Ковбас Дмитро, ур. 1920 р. Він сидів у 
своєї сестри і ждав большевиків. Коли їх 10 прийшло до хати він почастував 
їх горілкою. Пиячили цілу ніч і випили 6 л горілки. Слідуючого дня пішов 
Ковбас до р-ну по документ і одержав його, на третій день пішов “на учот”. 
Його слідами пішов 9.ХІІ. Ковбас Іван с. Осипа, ур. 1920 р. “Сорока”. 

18.ХІІ. з с. Олеша вибрався гарнізон. Вибираючись бійці прощались з 
людьми та казали, що вже більше сюди не приїдуть. Вони розбили 
кооперативу і молочарню і все забрали. З гарнізоном виїхала одна вчителька 
східнячка. Прощаючись з дітьми сказала: “Простіть діти, якщо між нами було 
щось злого, я вже більше до вас не верну”. 

19.ХІІ. з с. Олеша втікли стрибки до Товмача. Вони говорили – коли 
нема гарнізону, то й ми не маємо що робити. Нас “бандерівці” постріляють. 
Того ж дня виїжджаючий гарнізон зрабував кілька господарств. 
Район Єзупіль: 

Облави: 
14.ІХ. о год. 6-ій рано 20 большевиків надійшло з напрямку 

с. Семиківці та подались розсипною в напрямі с. Тустань. В той час з 
противної сторони на полі появилося 25 большевиків, які надійшли від 
сторони Деліїв. Ці большевики теж ішли на поле розсипною. Протягом 
цілого дня вони разом ходили по полі та шукали за криївками. Пополудні о 
год. 15-ій вернули на місця свойого постою. 

17.ІХ. до с. Тумир о год. 10-ій приїхало двома підводами 
10 большевиків з нач. МВД – Дорошенком. З ними був невідомий мужчина 
завинений в палатку. Вони подались на поле від сторони с. Тростянці і 
ходили там до год. 15-і, не знайшли нічого. 

Наскоки: 
16.ІХ. до с. Медуха прийшло двоє стрільців із сотні “Крамаренка” – 

Рогоза і Білий та заквартирували на стриху в стодолі та поснули. Господиня 
завважала озброєних людей та повідомила більшовиків. Ці наскочили на 
повстанців, забрали їх живими та відставили до р-ну. 

3.ХІ. большевики в силі 100 чол. з деліївського гарнізону наскочили о 
год. 6-ій в с. Озірце на хату Рущак Михайла, де квартирував кущ. провідник 
“Святослав”. Заскочений кинув дві гранати та почав втікати до ліса. Під 
лісом став тяжко ранений в ноги і застрілився. Убитого і арештованого 
господаря забрали до Делієва. Тут господар признався, що в нього в криївці є 
ще ППШ та торба убитого. Ніччю приїхали большевики з господарем до села 
та ці речі забрали. 

Того ж дня біля с. Тумир заскочили большевики стрільців із сотні 
“Сапера”. При чому в бою був вбитий один большевик – участковий НКВД 
Мартинов, а з нашої сторони двох стрільців, а саме: “Чорноокий” і “Лис” 
попали в руки ворога живцем. Чорноокий опісля водив большевиків до тих 
господарів, у яких вечеряв. 

3.ХІІ. о год. 3-ій пополудні большевики в силі 15 чол. під 
ком. оперативника по МВД – Шульги наскочили на с. Озірце. У тому селі 
перебувала Вовк Параска – “Віра”, бувша станична с. Тумир. Дівчина, 
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довідавшись, що в селі є большевики, вийшла зі села та попрямувала в 
сторону с. Межигір’я. За нею навздогін помчались большевики та почали її 
здержувати. Побачила дівчина, що не втече і щоб не попасти живцем в руки 
ворога кинула коло себе гранату, від якої була тяжко ранена. На вибух 
гранати большевики залягли, а вона почала втікати дальше. Боячись 
приступити до неї большевики кричали: “Здайсь, нічого тобі не буде”, а коли 
вона їх не слухала – почали в неї стріляти, при чому двома кулями ранили її 
тяжко в живіт. Ранена впала і втратила притомність. Непритомну завезли 
большевики на підводі до с. Деліїв. Тут зробили їй перев’язку і повезли до р-
ну. Другого дня вона померла. З померлої здерли ввесь одяг включно до 
сорочки та голе тіло закопали за стодолою на подвір’ю НКВД. 

Прочистки лісів: 
16.ІХ. большевики з гарнізону с. Медуха перевели облаву на ліс біля 

с. Вишів. Коли зайшли до ліса невідомо, тільки о год. 13-ій вийшли з ліса 
розстрільною та розпитували людей чи вчора був у них “Крамаренко”. 
Годину були большевики в селі, а опісля відійшли до с. Межигір’я. 

19.ІХ. большевики з МВД перевели облаву на ліс біля с. Медуха. Під 
час облави ранили одного повстанця та забрали його живим. 

29.ІХ. о год. 13-ій уповноважений по МВД Коваленко під’їхав 
машиною з 20 большевиками під ліс біля с. Озірце. Машина завернула, а 
вони пішли і заквартирували біля головної лінії. Ніччю о год. 11-ій 
переходив лісом районний провідник зі стрільцями. Переходячи завважив 
біля лінії намет, коло якого горів вогонь та почали уважно підсуватися до 
нього. Большевики завважали повстанців і залягли. Ці зорієнтувались, що це 
большевики і скоро відступили. Вороги відхід не відкривали. Другого дня 
Коваленко наскочив на с. Тумир. 

26.Х. большевики в силі 700 чол. зробили провірку дубовецького ліса 
при чому зловили бувшого симпатика “Яструба” та забрали його до р-ну. 
Того дня провірено рівнож села: Тустань, Межигірці, Лани, Вишів і Медуху. 

Арештування: 
28.ІХ. в с. Ганусівці арештували большевики Регей Михайла. 
26.ХІ. в с. Семиківці арештували большевики 3 особи. 
Справи контингентові: 
18.ІХ. в с. Тумир большевики вкарали Дутчак Михайла за нездачу 

контингенту 70 кг зерна на суму 1000 крб., а Заяць Анну за недодання 120 кг 
зерна на суму 7 тис. крб. 

4.Х. в с. Деліїв большевики забрали у Подвійної Наталки 800 кг зерна 
за недодання 100 кг. 

10.Х. до с. Деліїв приїхали з бійцями заст. голови РВК – Рущак. Вони 
зайшли до госп. Заяць Мартина, а тому що його дома не застали, перевели 
ревізію та забрали 700 кг зерна. 

13.ХІІ. в с. Деліїв 10 большевиків наскочили на хату Хрептик Наталки 
та наказали їй здати на контингент 100 кг зерна. Та відмовлялась 
виправдовуючись, що вже здала ввесь призначений їй контингент і що вже 
зерна більше немає на прожиток не те що на контингент. Опришки не 
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слухали оправдань жінки та зрабували все, що було в хаті: забрали все білля, 
нові чоботи, 2 убрань жіночих, 1 убрання мужеське, 3 хустки, верети, 
убрання з двоїх малих дітей, постягали пішевки з подушок та інше хатне 
добро. По відході хату здемолювали. 

Під час грабунку не помагали ні прозьби, ні благання. Все майно 
повезли на підводі до району. Коли покривджена пішла до гарнізону 
пожалітись та прохати звороту зрабованого майна, то начальник сказав їй, що 
це все забрали районні війська, та що вона може робити прохання лише до 
области. Зрабованого майна большевики не віддали, а 100 кг зерна другого 
дня Хрептик мусіла додати. 

Різне: 
11.ІХ. в с. Кремидів перевели большевики ревізію, та не знайшли 

нічого.  
20.ІХ. в с. Межигірці перевели большевики ревізію, але рівнож нічого 

не знайшли. 
21.ІХ в с. Кремидів большевики гонили людей розкидати могилу. За 

втікаючими стріляли. Коли їм не вдалося примусити людей, вони наносили 
під хрест соломи та запалили. Коли хрест згорів – могилу розкидали. 

 

(без підпису) 
Оригінал. Машинопис.  
ГДА СБУ. – Ф. 13. –Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 100-109. 

 
№ 383 

Довідка Надвірнянського відділення МВС про наявність на території 
району боївок УПА, нелегалів та антирадянськи налаштованих осіб 

 

25 грудня 1946 р. 
 

Сов. секретно 
СПРАВКА 

агентурно-оперативной работы по Надворнянскому РО МВД Станиславской 
области. 

По состоянию на 24 декабря 1946 г. 
А) ПОДУЧЕТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
По Надворнянскому РО МВД числятся на подучете: 

1. Районный провод ОУН с местом пребывания в селе Зеленая и его 
окрестностях, хутора Зеленица, Черник. Руководителем районного провода 
ОУН является бандит ЦАПЕЙ Иван Петрович 1911 года рождения, уроженец 
хутора Черник имеет псевдоним “Мороз”. 

В состав провода входят: 
а) ЦАПЕЙ Николай Петрович “Голубь” – брат “Мороза”, 
б) ЦАПЕЙ Анна Петровна – сестра “Мороза”, 
в) Борисюк Михаил Андреевич “Пимста”, уроженец села Зеленая. 
В райотделе на фигуранта районного провода ОУН “Мороз” заведено 

дело-формуляр № 54 от 15/1-1945 г. 
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2. Районная банд-боевка “СБ” “Вовк” руководителем которой является 
бандит РОМАНЮК Дмитрий Федорович рождение – 1922 г., уроженец села 
Лоевая под кличкой “Вовк”. 

Район действия банд-боевки в селах Пнив, Лоевая, Стримба, Пасечная 
и Зеленая и некоторые села Ланчинского района. 

В состав боевки входят: 
а) НАЛИВАЙКО Матвей, уроженец села Лоевая, после выхода с 

повинной в 1946 г., снова ушел в “СБ”. 
б) Бандит под кличкой “Жук” – фамилия, имя не установлено. 
в) Бандит под кличкой “Верещака” – фамилия, имя не установлено. 
г) РОМАНЮК Мария Федоровна 1925 г. рожд. – сестра “Вовка”, 

последняя выполняет роль связной. 
На бандбоевку “СБ” “Вовк” – заведена агентурная разработка № 260 

под кличкой “Разбойники”. 
3. Подрайонный провод ОУН – с местом пребывания в селе Пнив 

Надворнянского района, который возглавляет районный господарчий ОУН 
по псевдониму “Дзвин”. 

Состав организации: 
а) ЮРКЕВИЧ Бронеслав Иванович 1914 г. рожд., уроженец села Пнив 

Надворнянского р-на, имеет псевдоним “Дзвин”, является районным 
господарчим ОУН. 

б) ШПИТКО Дмитрий Николаевич 1919 г. рождения, уроженец села 
Пнив Надворнянского района, имеет псевдоним “Щеголь”, является 
станичным ОУН по селу Пнив. 

в) БАКЛАЖКО Дмитрий Николаевич 1915 года рождения, уроженец 
села Пнив, имеет псевдоним “Орел”, ранее был станичным ОУН по селу 
Пнив. 

г) КРУПЯК Василий Алексеевич 1925 года рождения, уроженец села 
Пнив, имеет псевдоним “Славко” рядовой бандит. Район действия села: Пнив 
с приселками, села Стримба, Лоевая Надворнянского района. 

На данную бандгруппу Надворнянским РО МВД 10/Х-45 г. заведено 
агентурное дело под кличкой “Звери”, которое зарегистрировано в 1-м 
спецотделе под № 242. 

4. Оуновская подпольная станичная организация села Стримба, 
руководителем которой является бандит “Мартын”. 

Состав банд-группы: 
а) БУДЗАК Николай Иванович 1924 г. рождения, уроженец села 

Стримба, является станичным ОУН по селу Стримба, имеет псевдоним 
“Мартын”. 

б) ЛУТАНЮК Дмитрий Юрьевич 1926 г. рождения, уроженец села 
Стримба, имеет псевдоним “Мадяр”. 

в) ШТОГРИН Василий Федорович 1926 г. рождения, уроженец села 
Стримба, имеет псевдоним “Чумак”. 

г) АНДРЕЙЧУК Петр Васильевич 1925 г. рождения, уроженец села 
Стримба, имеет псевдоним “Подкова”. 
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д) ЗБЕГЛЕЙ Алексей Васильевич 1914 г. рождения уроженец села 
Стримба. 

На указанное подполье ОУН по селу Стримба 19/1-46 г. заведено 
агентурное дело за № 280 под кличкой “Снабженцы”. 

5. Пасечнянская Оуновская подпольная организация с местом 
пребывания в селе Пасечная. Руководителем которой является бандит 
“Милый”. 

Состав подполья: 
а) ГРАБИВЧУК Михаил Иванович 1920 г. рождения, уроженец села 

Пасечная, имеет псевдоним “Милый” является станичным ОУН по селу 
Пасечная. 

б) СИДОРОВ Василий Михайлович 1912 г. рождения, уроженец села 
Пасечная, имеет псевдоним “Чумак”. 

в) МИХАЙЛЮК Стефан Федорович, уроженец села Пасечная. 
г) РОГОВ Николай Яковлевич, уроженец села Пасечная, имеет 

псевдоним “Ярема”. 
д) ГРИГОРОВ Дмитрий Стефанович, уроженец села Пасечная. 
На данное подполье Надворнянским РО МВД агентурной работы не 

заводилось, т.к. на него заведено агентурное дело Надворнянским РО МГБ. 
6. Оуновская подпольная организация хутора Максимец Зеленевского 

сельсовета, в состав которой входят: 
а) КУЗЮК Николай Викторович 35 лет, уроженец хутора Максимец. 
б) КУЗЮК Юрий Васильевич, уроженец хутора Максимец. 
7. В некоторых селах Надворнянского района имеются, как одиночки 

бандиты УПА, так и просто нелегалы: 
а) БАБЬЮК Михаил, житель хутора Белозерино, Пнивского С/совета, 

ранее был в курене “Искра”, потом оттуда сбежал и сейчас находится на 
нелегальном положении. 

б) ТОМИН Иван Николаевич, ранее служил в дивизии СС, в настоящее 
время скрывается в хуторе Меренчивка Пнивского С/совета. 

в) СМЕРЕТЧУК Дмитрий Николаевич 20 лет, находится в 
действующей банде УПА, уроженец приселка Финдераль Зеленовского 
С/совета. 

г) ОСТАЩУК Василий Дмитриевич, 1921 г. рождения, уроженец села 
Зеленая. Сбежал с пересыльного пункта и скрывается. 

д) ОНУФРАК Иван Васильевич, уроженец приселка Лаз Зеленовского 
С/совета – член ОУН. 

ж) ГРИНИШАК Лев “Левкович”, уроженец г. Надворная – бандит 
УПА. 

з) МИКИТЮК Стефан Дмитриевич 1921 г. рождения, уроженец 
г. Надворная – бандит УПА. 

и) БУДЗАК Иван Васильевич 1926 г. рождения, уроженец села Пнив – 
нелегал. 

к) ТОМИН Степан Васильевич 1926 г. рождения, урож. села Назавизов, 
бежал с пересыльного пункта – нелегал. 
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л) СИНЯК Николай – 35 лет, уроженец села Назавизов, “Береза” – член 
ОУН. 

м) ФЕДЮК Юрий 1926 г. рожд., урожнец села Пасечная “Вечерний” – 
бандит УПА. 

На весь этот элемент в Надворнянском РО МВД заведена картотека. 
Б) ЛЕГАЛИЗОВАННЫЕ 

Согласно имеющихся оперативных учетов в Надворнянском РО МВД 
за период со времени освобождения территории Надворнянского района от 
немецких окупантов по 21 декабря 1946 г. в результате разгрома отдельных 
банд-групп ОУН-УПА оперировавших на территории Надворнянского 
района и выкорчевывания Оуновского подполья с повинной в РО МВД 
явилось 305 человек из них: 

1) Бандитов УПА – 40 человек; 
2) Бандитов из банд-боевки “СБ” – 7 человек; 
3) Членов ОУН – 39 человек; 
4) Уклоняющихся от призыва в красную Армию и прочих нелегалов – 

219 чел. 
В) БАНДПРОЯВЛЕНИЯ 

Эта же банда Оуновского подполья на территории Надворнянского 
района совершила банд-проявления: 

 
Февраль м-ц: 

1. 14 февраля в селе Назавызов бандой была разогнана свадьба 
гражданина Ивасюка Л. О. и ограбленные ими присутствовавшие на свадьбе. 

 
Март м-ц: 

1. 16 марта группа бандитов в количестве 3-4 человек подложила камни 
на узкоколейку, в результате чего был остановлен следовавшый поезд. 
Бандиты открыли огонь и пробили паровоз в двух местах. Место 
происшествия было село Зеленое. 

2. 20 марта банд-группой был разобран путь узкоколейной железной 
дороги в районе села Стримба, в результате чего паровоз сошел с рельс. 

 
Май м-ц: 

1. 16 мая банд-группа численностью три человека ворвалась в дом гр-
на Клюфинского, жителя села Назавизов, в это время там находился 
милиционер Госедло, бандиты забрали его с собой но по пути движения 
Госедло сбежал от бандитов. 

 
Июнь м-ц: 

1. 21 июня между селами Зеленая и Рафайлово банда “Довбуша” 
заложила мину на пути железно-дорожного полотна узкоколейки. В 
результате чего был подорван поезд, убито три красноармейца, один рабочий 
и один красноармеец ранен. 
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2. 25 июня в селе Лоевая банд-группой были убиты Гаврылюк А. И., 
Кубряк М. И. и Хопта М. Н. (все три женщины). Убийство совершила банд-
боевка “СБ” “Вовк”. 

3. 29 июня между хуторами Бухтовец и Майдан местными бандитами 
села Пасечная ранен уч. уполномоченный тов. Дельцов. 

В июле м-це: 
1. 3 июля в районе между селами Гвоздь Солотвинского района и 

Назавизов Надворнянского района банд-группой “Черного” была обстреляна 
автоколона 777 Отдельного автобата. В результате чего было сожжено три 
автомашины и убито два красноармейца. 

2. 16 июля банд-боевкой “СБ” “Вовк” в хуторе Зеленица убиты 
граждане этого хутора: Барбарук Ю. Н. и Савчук А. И. 

 
Август м-ц: 

1. 3-го августа по указанию районного проводника “Мороза” были 
повешены граждане хутора Черник: Остащук В. А. и Попович Н. В. 

2. 11 августа бандой “Черного” в количестве 13 человек напали на 
здание Назавизовского Сельсовета; разбили телефонный аппарат, избили зам. 
пред. сельсовета, ранили местного гражданина Юречка. 

3. 12 августа в хуторе Зеленица 3 вооруженных бандита из районного 
провода ОУН “Мороза” остановили автомашину Макстроя и забрали около 
60 кг сливочного масла. 

4. 17 августа в хуторе Натреба, неизвестными двумя бандитами был 
убит гр-н Юрчило М. Н. в доме своей сестры. 

5. 21 августа в 3 часа ночи банда численностью до 10 – 12 человек 
увела из Пасечнянского лесопункта 12 лошадей, банд-группа была из рай. 
провода ОУН “Мороза”. 

6. 22 августа бандгруппа численностью до 7 человек из банд-боевки 
“СБ” “Вовка” зашла к гр-ну Хопте Юрию Петровичу жителю села Лоевая, 
вывели его во двор и расстреляли из автомата. После чего бандгруппа зашла 
к гр-ну Федорко Федору Николаевичу, увела его с собой, который в 
настоящее время находится в банде. 

 
Сентябрь м-ц: 

1. 17 сентября два бандита увели начальника Лесопункта села Пасечная 
Абрамюка Михаила Николаевича 1906 г. рождения, жителя села Пасечная. 
19 сентября Абрамюка М. Н. бандиты расстреляли во дворе жителя села 
Пасечная Мотрука Дмитрия Стефановича. 

2. 23 сентября неизвестными убит гр-н Иванцов Степан Степанович 
1925 г. рождения, уроженец и житель г. Надворная ул. Красноармейская дом 
№ 84. 

Октябрь м-ц: 
1. В ночь с 10 на 11 октября 1946 г. в селе Назавизов было совершено 

банд-проявление. Бандгруппа “Черного” напала на здание С/Совета, где 
разбили телефон, кроме того ограбили магазин Назавизовского ССП. 
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Г) ТЕРРИТОРИЯ 
Надворнянского района разбита на три оперативных участка: 
1-й участок села: Назавизов, Лоевая, Стримба, обслуживает 

оперуполномоченный ОББ – мл. лейтенант ДИВИЧ. 
2-й участок села: Пнив, Пасечная, Зеленая, Быстрица – обслуживает ст. 

оперупономоченный ОББ мл. лейтенант ХАМУНКИН. 
3-й участок – г. Надворная, село Битьков и поселок нефтепромысла 

№ 7 обслуживает – нач. ОББ капитан Фоменко. 
МЕРОПРИЯТИЯ 

а) Разработка районного провода ОУН “Мороза” закреплена за нач. 
РО МВД – ст. лейтенантом Пашкевич. 

б) В разработке участвуют агенты: “Правда”, “Рада” и осведомители 
“Максим”, “Алим” и “Семен”. 

3. Через агента “Правда” установлена связь с “Морозом” на его 
просьбу, последнему направлена эстафета о выходе с повинной. 

4. Осведомитель “Семен” нами изоблечен в причастности к Оуновской 
организации по селу Быстрица, где он работает заместителем станичного в 
подпольной организации, используя эти данные “Семен” озадачен на связь с 
“Морозом”. 

5. По данным осведомителей “Семен”, “Максим”, “Железняк” 
разработан план снятия Оуновской подпольной организации по селу 
Быстрица. 

6. Подбирается объект для вербовки в качестве агента внутренника из 
числа близких родственников “Мороза” и пособников Оуновского подполья. 

7. Разработка по ликвидации провода ОУН контактируется с органами 
ОУН.  

Б) РАЙОННЫЙ руководитель “СБ” “Вовк” 
В Надворнянском РО МВД действует раенная боевка “СБ”, которой 

руководит житель села Лоевая – РОМАНЮК Дмитрий Федорович. 
В состав боевки входят 6 человек. Боевка действует по селам Стримба, 

Лоевая, Пнив, Пасечная, Зеленая. 
1. Для разработки и ликвидации указанной боевки привлечь 

следующую агентурно-осведомительную сеть: “Игла”, “Куст”, “Ярый”, 
“Гричко”, “Кривонос”, “Лесник”, “Диана”, “Василь” и др. 

2. Для ликвидации районной боевки “СБ” “Вовка” закрепить 
ст. оперуполномоченного Надворнянского РО МВД мл. лейтенанта 
Хамункина с рейдовой группой. Однако в связи с передислокацией воинских 
подразделений, рейдовая группа не укомплектована. 

3. По данным агентурно-осведомительной сети нами установлено, что 
бандбоевка “СБ” “Вовк” имеет схроны в районе села Черник. Приняты меры 
установления места расположения схронов. 

4. Изучается возможность вербовки внутренней агентуры из числа 
родственников, близких знакомых и в прошлом участников банд. 
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Г) Разработка и ликвидация станичных Оуновских подпольных 
организаций в селах: Пнив, Лоевая, Стримба, Пасечная и Рафайлово 
осуществляется по дополнительным разработанным мероприятиям. 

 

НАЧАЛЬНИК НАДВОРНЯНСКОГО РО МВД 
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ                                                                               ПАШКЕВИЧ 

 

25 декабря 1946 г. 
г. Надворная 

 

Оригінал. Машинопис. 
ДАІФО. – Ф. П-25. – Оп. 1. – Спр. 43. – Арк. 99-104. 

 
 

№ 384 
Довідка інструктора відділу ЦК КП(б)У заступнику секретаря ЦК 

КП(б)У про порушення законодавства радянськими 
військовослужбовцями на території Долинського району 

Станіславівської області 
 

Грудень 1946 p. 
 

Зам. секретаря ЦК КП(б)У 
тов. Стоянцеву А. А. 

Справка 
о результатах проверки анонимного письма, поступившего из Долинского 

района Станиславской области 
 

Проверкой установлено, что факты, изложенные в анонимном письме в 
своем большинстве подтвердились. Так, в первых числах декабря 1946 года в 
селе Солуков военнослужащими команды 14 авиадивизии КВО, 
дислоцирующих в селе Слобода-Долинская, в гр. Зобнев Е. Д. была 
похищена корова. 6 декабря этими же военнослужащими у гр. Собан Юрия 
также похищена телка и 5 кур. 13 ноября 1946 г. в с. Новачка 
военнослужащие неустановленной части в ночное время пытались у гр. 
Романчукевича Л. И. забрать картофель, когда Романчукевич попытался 
приостановить действие военнослужащих, последний был убит. 20 декабря 
младший сержант 14 отдельного аэродромного полка Олешев и шофер 
Гудин, следуя автомашиной и будучи пьяными, остановили шедшую 
учительницу села Рохиня гр. Пилипенко, втащили ее в кабину автомашины, 
где смертельно избили, сняли с нее одежду и выбросили на ходу из кабины. 
Олешев и Гудин арестованы. 

Вследствии плохой работы отделения розыска райотдела МВД, 
большое количество краж и грабежей остаются нерасследованными. Так, 
например, в декабре 1946 года в селе Слобода-Долинская в гр. Мельник 
Анны была украдена корова, преступники не установлены. 
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В декабре в гор. Долина было совершено вооруженное ограбление с 
убийством гр. Жаладиной Я. С. Преступники не установлены. В октябре в 
гор. Долина в гр. Костецкого И. С. и у гр. Рубан села Рахиня была украдена 
свинья и теленок. Преступники не найдены. 

Установлено, что только военнослужащими Киевского, 
Прикарпатского и Одесского Военных округов, расположенных в селах 
Долинского района за 1946 год совершено: грабежей − 212, краж скота − 8, 
краж  имущества  10,  убийства  −  8,  изнасилования  −  2,  дебош  и  
хулиганства − 7. 

Также установлено, что в августе 1945 года в селе Краковичи была 
ограблена церковь. По заявлению священника Щуровского из церкви было 
забрано подстилки, ризы и серебрянные вещи. 

Такое поведение военнослужащих явилось результатом длительного их 
отрыва от своих частей и полного отсутствия воспитательной работы со 
стороны командного состава. Солдаты, сержанты и офицеры не выполняют 
уставных требований. Внутрення дисциплина отсутствует, люди грязные и 
завшивленные. Старший командный состав местных властей не признает, на 
заявление секретарей райкома и райвоенкомата по наведению порядка 
отвечают руганью, а в отдельных случаях пытаются применять оружие. 

О всех этих грубейших фактах райком и обком КП(б)У соообщали 
соответствующим военным округам, но мер принято не было. Об этом было 
доложено члену Военного Совета 38 армии и военному прокурору гарнизона, 
которые довели до сведения штабы Прикарпатского и Киевского округов о 
творимых безобразиях военнослужащими. После чего немедленно прибыли 
представители Киевского и Прикарпатского округов, которые провели 
значительную работу. 14 солдат и офицеров за грабеж и мародерство были 
арестованы и преданы суду. Три команды из 14 и 2 авиадивизии, а также 
команда мехполка ПП 18881 отправлены в свои части. Во всех командах 
заменены командиры. Кроме этого по согласованию с командованием и 
обкомом КП(б)У в районе проведено 2 показательных процесса над 
военослужащими, в одном из которых виновные присуждены к расстрелу. 

По заявлению представителей округов ими немедленно будут приняты 
меры материального обеспечения рабочих команд, занятых на заготовке леса. 
 
Инструктор отдела ЦК КП(б)У по западным областям                                Якир 
 
Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади. Книга 2 
(Підготували Я. Лялька, Р. Коритко, М. Онишкевич та ін.) Автор 
передмови Я. Лялька. – Львів: Галицька видавнича спілка, 1997. – 
С. 278 – 279. 
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№ 385 
Довідка відділу ЦК КП(б)У з роботи західних, Ізмаїльської та 

Закарпатської областей про результати боротьби з відділами УПА і 
підпіллям ОУН за IV квартал 1946 р. 

 
Не раніше 31 грудня 1946 р. 

 
СПРАВКА 

о результатах борьбы с бандами ОУН-УПА 
в западных областях УССР за IV квартал 1946 года 

№ Области Количество Убито бандитов Взято в плен Явилось с повинной 
бандпроявления 

  

ок
тя
бр
ь 

де
ка
бр
ь 

ок
тя
бр
ь 

де
ка
бр
ь 

ок
тя
бр
ь 

де
ка
бр
ь 

ок
тя
бр
ь 

де
ка
бр
ь 

но
яб
рь

 

но
яб
рь

 

но
яб
рь
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яб
рь

 

вс
ег
о 

вс
ег
о 

вс
ег
о 

вс
ег
о 

1 Волынская 35 21 20 76 15 20 22 57 

 

39 118 105 262 - 9 134 143 
2 Дрогобычская 22 17 18 57 158 120 102 380 39 101 50 190 24 106 78 208 
3 Львовская 28 26 44 98 58 59 38 155 21 44 34 99 35 97 46 178 
4 Ровенская 36 25 25 86 77 71 57 194 47 101 72 220 10 41 69 120 
5 Станиславская 27 25 22 74 128 110 125 363 34 116 61 211 21 109 79 209 
6 Тернопольская 18 17 15 50 99 116 76 291 42 112 46 200 17 36 57 110 
7 Черновицкая 14 14 9 37 2 2 5 9 33 50 20 103 2 5 2 9 
 Итого: 180 145 153 478 537 498 425 1449 255 642 388 1285 109 403 465 977 

Заве[дующий] сектором отдела ЦК КП(б)У 
по западным областям                                                                            Богомолов 

 
Літопис УПА. Нова серія, Т. 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. – Київ-Торонто, 
2002. – С. 278. 

 
№ 386 

Відозва УПА “Пересторога” із закликом до українського народу не 
піддаватися на провокаційні дії НКВС 

 
1946 p. 

 
Пересторога! 
Громадяни! 

В боротьбі проти українського народу большевицькі бандити стосують 
не тільки дикий терор, але вдаються до найпідліших засобів підступу, до 
найганебніших провокацій. Вам уже відомий не один такий підступ, але 
НКВД вишукує щораз нові. Тому бережіться! 

Зараз НКВД стосує такий підступ. 
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Одна група енкаведистів заарештовує підозрілого їм громадянина і везе 
до району. Друга група енкаведистів, перебраних на повстанців, по дорозі 
відбиває арештованого. Арештований, думаючи, що він направду попав до 
повстанців, дякує їм і розказує про все, що він робив для підпілля і кого знає 
з підпільників. Коли ж арештований нічого не говорить, тоді перебрані за 
повстанців енкаведисти закидають арештованому, що він сексот, б’ють його і 
грозять розстрілом. Арештований, щоб виправдати себе, що він не сексот, 
розказує, як він допомагає підпільникам, хто до нього заходить і все інше що 
знає. Коли арештований вже все скаже, тоді перебрані енкаведисти 
розкривають себе і везуть вже арештованого до району. Буває також так, що 
після того, як арештований вже про все розкаже, тоді на перебраних 
енкавидестів “нападає” інша група енкаведистів. Стається стрілянина, 
перебрані енкаведисти втікають, а арештований знов попадає до цих, що його 
арештували. Таким чином, арештований сам себе сипить, сам дає НКВД 
готові зізнання на себе. 

Ми перестерігаємо Вас перед такими звільнюваннями. Пам’ятайте, що 
це підступ! Ніколи не розказуйте про підпілля перед людьми, яких добре не 
знаєте! Перед незнаними не признавайтеся про Ваші зв’язки з підпіллям, щоб 
Вам не робили! Пам’ятайте, що справжні повстанці ніколи не питають, кого 
Ви знаєте в підпіллю і хто до Вас заходить! 

Смерть большевицьким бандитам! 
Українські повстанці 

 

1946 р. 
 

Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади. Книга 2 
(Підготували Я. Лялька, Р. Коритко, М. Онишкевич та ін.) Автор 
передмови Я. Лялька. – Львів: Галицька видавнича спілка, 1997. – 
С. 344 – 345. 
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Перелік скорочень
а/с – антирадянський 
АБН – Антибільшовицький блок 
народів. 
аг. – агентурний 
АК – Армія крайова 
АП – 1) авіаційний полк; 2) 
артилерійський полк 
арт. – артилерійський 
Артчасть – артилерійська частина 
Архів УМВСУІФО – Архів 
управління Міністерства внутрішніх 
справ України в Івано-Франківській 
області 
б. – біля 
б., быв., бывш. – колишній 
б/п – безпартійний 
бандбоївка – бандитська боївка 
більш., больш. – більшовики 
бул. – булавний 
бунч. – бунчужний 
в/ч, в/часть – військова частина 
ВВ – внутрішні війська 
вд. – відділ 
ВЗ ОУН – Великий збір Організації 
українських націоналістів 
віс., віст. – вістун  
ВКП(б) – Всесоюзна комуністична 
партія (більшовиків) 
ВЛКСМ – Всесоюзна ленінська 
комуністична спілка молоді 
ВМН – вища міра покарання 
ВМФ – Військово-морський флот 
ВОХР – Воєнізована охорона місць 
утримання 
ВР – вибухові речовини 
Врид – тимчасово виконуючий 
посаду 
Врио – тимчасово виконуючий 
обов’язки 
ВС – Збройні сили 
ВСО – Відділ суспільної опіки 
ВЧ – високочастотний зв’язок  
г. – 1) гора; 2) година; 3) місто 
Г/О, ГО – міський відділ 

ГБ – державна безпека 
ГДА СБ України – Галузевий 
державний архів Служби безпеки 
України 
гл. – головний 
год. – година 
гол. сільр. – голова сільської ради 
ГОМ – міський відділ міліції 
госп. – господар, господарство 
гр. – група 
гр., гром. – громадянин, громадянка 
гр.-ка – громадянка 
ГУ – Головне управління 
д – 1) дело; 2) дочка; 3) друг 
ДАІФО – Державний архів Івано-
Франківської області 
демоб. – демобілізований 
дет. – деталі  
див. – дивись 
дир. – директор 
дільн. – дільничний 
док. – документ 
ж. – жінка, дружина 
ж.д., ж/д, жел. дор. – залізниця, 
залізничний 
З. О. – західні області 
З., з., зап. – захід 
зав. – завідуючий  
зам. – заступник 
и.о. – виконуючий обов’язки 
им. – імені  
исп. – виконавець  
ін. – інший, інша, інше, інші 
інформ. – інформатор 
к., к-нь – курінь 
к.-р., к-р – контрреволюційний 
КА – Червона армія 
кап. – капітан 
кв. – 1) квадратний (метр); 2) – 
квартал; 3) – квартира  
кг, кгр – кілограм  
КГБ (рос.) – див. КДБ 
КДБ – Комітет державної безпеки 
км., клм. – кілометр  



  

ком. – командир 
ком. боївки – повітовий командир 
боївки 
КОП – Крайовий осередок 
пропаганди 
КП(б)У – Комуністична партія 
Більшовиків України 
к-р – командир 
к-р організація – контрреволюційна 
організація 
край. – крайовий 
крб. – карбованець 
КСВ (КВС) – кущові самооборонні 
відділи (кущові відділи самооборони) 
кул. – кулеметник 
кущ. – кущовий 
л – літр 
лейт. – лейтинант 
ЛКСМУ – Ленінська комуністична 
спілка молоді України 
ЛО – Львівська область 
м. – мішок 
м., мт., мтр – метр 
МВС – Міністерство внутрішніх 
справ 
МГБ – Міністерство державної 
безпеки 
мешк. – мешканці 
міл. – мільйон, мільйони 
мл., мол. – молодший 
моб. – мобілізаційний  
мото – моторизований 
МТС – машинно-тракторна станція 
м-ц – місяць  
надрай. – надрайонний 
НАН – Національна Академія Наук 
напр. – наприклад 
нарком – народний комісар 
наркомат – народний комісаріат  
нач. – начальник 
нім. –німецький, німецька, німецьке, 
німецькі 
НКВД (рос.) – див. НКВС  
НКВС – Народний комісаріат 
внутрішніх справ 

НКГБ (рос.) – див. НКДБ 
НКДБ – Народний комісаріат 
держаної безпеки 
НСШ – Неповна середня школа 
ОББ – відділ по боротьбі з 
бандитизмом 
обком – обласний комітет 
обл. – область 
ОБС – окремий батальйон зв’язку 
ОВ – особливий відділ 
ОК – 1) відділ кадрів, 2) обласний 
комітет 
ок. – біля, приблизно 
окол. – околиця 
окр. – округа 
окр. – окружний 
ОО – особий відділ 
ООП – Окружний осередок 
пропаганди 
оп. – опис 
опер. – оперативний 
опер. уповнов. (опер. уполн.) – 
оперативний уповноважений 
оперработник – оперативний 
працівник 
от. исп. – віддрукував і виконав 
от. секр. – відповідальний секретар 
от., отп. – віддруковано 
отд. – відділ; відділення 
ОТК – відділ технічного контролю 
ОУН(б) – Організація українських 
націоналістів (під проводом Степана 
Бандери) 
п.п., п/п – 1) справжній підпис; 2) 
підпис підтверджую; 3. пункти по 
порядку 
п/о – 1) підвідділ; 2) поштовий відділ 
п/ч – прикордонна частина 
парт. – партизанський 
пвд. – підвідділ 
ПВО – протиповітряна оборона 
пвх. – політичний виховник 
пд. – піхотна дивізія 
пер. – передано 
пех. – піхотний 

 639



  

ПЗУЗ – Провід Західно-Українських 
земель 
підп. – підпільний 
підрай., підр. – підрайонний 
ПО – 1. прикордонний округ; 2. 
прикордонний загін 
подп. – підписаний  
политуправление – політичне 
управління 
політвід. – політвідділ 
пом. – помічник  
ППС – пістолет-кулемет Судаєва 
ППШ – пістолет-кулемет Шпагіна 
пр. – 1) протокол; 2) інше 3) провід 
ПрикВО – Прикарпатський 
військовий округ 
прим. – 1) приміром, 2) примітка 
прис. – присілок 
пров. – провідник 
проп. – 1) пропаганда; 2) 
пропагандист 
пункт. – пунктовий 
р. – рік 
р. н. – рік народження 
р/с – розвідувальні відомості  
район. – районний 
райфинотдел, РФВ – районний 
фінансовий відділ 
РВ – районне відділення 
РВК – районний виконавчий комітет 
РВК, райвійськкомат – районний 
військовий комісаріат 
реф. – референт 
РККА – Робітничо-селянська 
Червона армія 
р-н, р-ну – район, району 
РНК – Рада Народних Комісарів 
РО – 1) розвідувальний відділ; 2) 
районний відділ 
роб. – робітник 
роєв. – роєвий 
розв. – розвідник 
РОМ – районний відділ міліції 
РПC – районна споживча спілка 
РПК – районний партійний комітет 

рц – районний центр 
с. – 1) село; 2) сторінка; 3) син 
с. г. (рос.)– цього року 
с. –секретно, таємно 
с.д. – стрілецька дивізія 
с/о – секретний інформатор 
с/с – секретний співробітник 
с/совет (с/рада) – сільська рада 
сан. – санітарка 
СБ – Служба Безпеки 
св. – святий 
секр. – секретар 
секр., секр-т – секретаріат 
сел. – селянин 
сл. п. д. – славний пан друг 
слід. – слідчий 
сов. партработник – радянський 
партійний працівник 
сов. секретно – цілком таємно 
сот. – 1) сотня, 2) сотник 
сотн. – центнер 
СПО – секретно-політичний відділ 
Спр. – справа 
СССР, СРСР – Союз Радянських 
Соціалістичних Республік 
ст. – 1) станція; 2) старший; 3) стаття; 
4) століття 
стан. – станичний 
стар. – старшина 
стр. – стрілець 
СУЗ – Східно-українські землі 
тех. – технічний 
УГВР – Українська головна 
визвольна рада 
укр. – українець, український, 
українська, українське, українські 
УНКВД – Управління Народного 
комісаріату внутрішніх справ 
УНКГБ – Управління Народного 
комісаріату державної безпеки 
УО – 1) Український округ; 2) 
Управління охорони 
УПА – Українська повстанська армія 
УПК (рос.) – уголовно-
процесуальний кодекс 
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ур. – 1) уряд, 2) народжений, 
уродженець 
УССР, УРСР – Українська Радянська 
Соціалістична Республіка 
УЧХ (УЧК) – Український Червоний 
Хрест 
ф. – фонд 
хор. – хорунжий 
ЦДАВО України – Центральний 
державний архів вищих органів 
влади і управління України 

ЦДАГО України – Центральний 
державний архів громадських 
об’єднань України 
цент. – центнер 
Ч. Л. – Чорний ліс 
ч/армієць – червоноармієць 
ЧА, Ч. А. – Червона армія 
час. (рос.) – 1) година; 2) вартовий 
чел. (рос.) – человек 
чот. – чотовий 
шос. – шосе 
шт. (рос.) – штук 
экз. – примірник 
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Бабій Лука – 149. 
Бабій Микола Михайлович – 275. 
Бабій Петро – 517. 
Бабченко – 457, 459, 460, 586. 
Бадаєв – 347. 
Базаров – 556. 
Базвалюк – 77. 
Базюк Дмитро Федорович – 276. 
Базюк Михайло Миколайович – 276. 
Базюк Прокопій – 277. 
Базюк Стас Миколайович – 276. 
Байда (псевдо) – 426, 443, 538, див. також 
Мокрий Роман. 
Байрак (псевдо) – 423. 
Баклажко Дмитро Миколайович (псевдо 
Орел) – 629. 
Балакін – 82. 
Баликін – 149, 150. 
Балікаєв – 129. 
Бандера Степан Андрійович – 109, 167, 175, 
206, 208, 498, 595, 596, 597. 
Бандрів (псевдо) – 405. 
Бандура (псевдо), сотенний – 88, 326. 
Барабаш Іван – 436. 
Баран Максим Васильович – 35. 
Баранов – 76, 578. 
Баранович, агент – 283. 
Барановський Стах – 149. 
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Барбарук Ю. Н. – 632. 
Баришка Василь – 151. 
Баришка Іван – 151. 
Барків Василь – 503. 
Бармія – 91. 
Барнич Петро Васильович – 275. 
Бартків Лев – 430. 
Бартник Павліна Іванівна – 619. 
Бартник Павло Степанович – 619. 
Басалига – 514. 
Басараб (псевдо) – 315. 
Басюц Є. – 145. 
Батинський – 610. 
Батраков – 329. 
Батько (псевдо) – 30, 324, 326. 
Бахмат Анна – 355. 
Бахмат Микола – 354. 
Бачинський – 511. 
Беген Анна (псевдо Степова) – 131. 
Бегма – 349. 
Бедишла Василь Гаврилович – 395. 
Бедрій Іван Федорович – 273, 335. 
Безділ Анна – 489. 
Безруков Іван – 257. 
Безчастний М. К. – 308, 309. 
Бей (псевдо) – 80, 266, 402, 573. 
Бейсюк (псевдо Сокіл) – 324. 
Бекасов – 386. 
Белей – 474, 548. 
Беляк – 560. 
Бельферман – 229. 
Бенедюк Арсеній – 240. 
Бенлюк Іван – 29. 
Бенюк Іван Дмитрович – 155. 
Берегов – 289. 
Береза – 333. 
Береза (псевдо) – 50, 190, 373, 401, 548, 621, 
див. також Кирилюк Марія Миколаївна; 
Синяк Микола; Сорока Василь. 
Березовський Іван Миколайович – 35. 
Берія Лаврентій Павлович – 16, 104. 
Беркут – 144. 
Беркут (псевдо) – 80, 220, 315, 426. 
Берлад Володимир – 513. 
Берлот (псевдо) – 31. 
Берчик І. – 86. 
Бєляєв – 231. 
Бєляєв Олександр Федорович – 78. 
Бєляков – 230. 
Биков – 490, 491, 497, 499. 
Бистра (псевдо) – 326, див. також Юркевич 
Анна. 

Бистрий (псевдо) – 177, 179, 223, 404 див. 
також Фріц (псевдо). 
Бистриця (псевдо) – 374. 
Бичков Микола Федорович – 75. 
Бібік – 32. 
Бігуненко (псевдо) – 550. 
Білан Микола – 431. 
Біленька (псевдо) – 352. 
Білий (псевдо) – 80, 90, 187, 315, 324, 337, 
515, 528, 626, див. також Куліш. 
Білий (псевдо) Микола – 116, 119. 
Білик – 28. 
Білик Михайло Ілліч – 485. 
Білоус Матій – 478. 
Білянський Осип – 512. 
Білянський Юліан – 512. 
Бірко (псевдо) – 538. 
Бірюков – 276. 
Блавицький Степан Іванович – 275. 
Благий (псевдо) – 138. 
Благомислов – 603. 
Блакитний (псевдо) – 197. 
Блендер – 56. 
Бобик (псевдо) – 51, 525, 526, 544. 
Бович Михайло – 148. 
Богдан (псевдо) – 125, 128, 138, 165, 444, 
482, 531, 550, 551, 621, див. також Степан 
(псевдо); Мушинець Сильвестр. 
Богданка (псевдо) – 524. 
Богданов – 205, 457. 
Богодкін – 339. 
Богомазов – 229. 
Богомолов – 333, 385, 439, 636. 
Богославець Стефа – 164. 
Богун (псевдо) – 138, 216, 251, 252, 253, 
290, 315, 336, 372, 378, 524, 525, 533, 536, 
548, 550, 570, див. також Гричка Степан; 
Мельничук. 
Богуславка (псевдо) – 197, 618. 
Боднар Антон Андрійович – див. Луцький О. 
Боднар Василь (псевдо Крук) – 318. 
Боднар Олекса – 617. 
Боднаренко – 511. 
Боєчко – 209. 
Боз (псевдо) – 433. 
Бойко – 97, 335, 416. 
Бойко (псевдо Ріг) – 240. 
Бойко (псевдо) – 544. 
Бойко Анелія – 305. 
Бойко Богдан Миколайович – 276. 
Бойко Володимир – 276. 
Бойко Дмитро Васильович – 273. 
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Бойко Іван – 305. 
Бойко Михайло – 276. 
Бойко Петро – 308. 
Бойчук – 446. 
Бойчук Василь Михайлович – 35. 
Бойчук Василь Петрович (псевдо Пісня) – 
111, 112, 119. 
Бойчук Григорій Іванович – 96. 
Бойчук Дем’ян Юрійович – 35. 
Бойчук Іван Степанович – 35. 
Бойчук Марія – 147. 
Бойчук Ніна Петрівна (псевдо Ореля) – 15, 
111, 116, 119. 
Бойчук Параска – 154. 
Бойчук Руслана – 499. 
Бойчук Семен – 153. 
Бокс (псевдо) – 271. 
Больович Марія – 432. 
Бондар – 56. 
Борис (псевдо) – 282, 536. 
Борискевич – 9, 306. 
Борисюк Анна – 253. 
Борисюк Михайло (псевдо Орест) – 252, 
253. 
Борисюк Михайло Андрійович (псевдо 
Пімста) – 628. 
Бородатий (псевдо) – 521. 
Борчук Дмитро (псевдо Степан) – 219. 
Бос (псевдо) – 315. 
Босий (псевдо) – 317, 373. 
Босович Дмитро – 152. 
Боявір (псевдо) – 80, 138. 
Боян (псевдо) – 528. 
Боян Василь – 503. 
Боян Микола Федорович – 425. 
Бояринов (псевдо) – 80. 
Брагін – 330. 
Братовий Василь – 624. 
Братюх Степан – 618. 
Брежнєв Леонід Ілліч – 239, 251, 293. 
Брендзей – 54. 
Бреславський Микола Андрійович – 275. 
Бризгольд – 304. 
Брик Марія – 192. 
Бровко – 573. 
Бровко (псевдо) – 51, 521. 
Бродич (псевдо) – 404, 565, 569. 
Бродяга (псевдо) – 237, 315. 
Бублик Степан – 143. 
Бувалик – 158. 
Бувр Федь – 149. 
Бугай Іван (псевдо Богдан) – 50. 

Будзак Іван Васильович – 630. 
Будзак Микола Іванович (псевдо Мартин) – 
345, 362, 629. 
Будзан Іван Семенович – 276. 
Будзик – 512. 
Будзяк Параска Миколаївна – 622. 
Будимко – 601. 
Будка – 204. 
Будьоний (псевдо) – 317. 
Бузик Д. В. – 572. 
Бузьок (псевдо) – 618. 
Буйний (псевдо) – 214, 315 див. також 
Тарас (псевдо). 
Буйнов – 294, 297, 342. 
Буйтур (псевдо) – 266, 315, 375, 404, 408, 
525. 
Бук (псевдо) – 620, див. Гірченко. 
Букатюк Микола Іванович – 452. 
Буковинський Олексій Васильович – 311. 
Букотка – 484. 
Булава (псевдо) – 131. 
Булат Н. І. – 58. 
Булдаков – 256. 
Буловус – 514. 
Булягін – 231. 
Бульба (псевдо) – 473, 532, 535, 540. 
Буній Емілія – 367. 
Бурдиган Анастасія – 517. 
Бурка Федір – 140. 
Бурлак Степан – 376. 
Бурлака (псевдо) – 253. 
Бурмага Василь Степанович – 82. 
Бурмак – 101, 329, 346. 
Буров П. – 571. 
Буртняк Петро Миколайович (псевдо 
Кочка) – 483. 
Бурун (псевдо) – 252, 253. 
Бурунна (псевдо) – 196, 197. 
Буря (псевдо) – 569. 
Буряк Іван – 309. 
Бусовисько (псевдо) – 405. 
Бутанаєв – 466. 
Бутко – 96, 155, 256. 
Бутковський Іван (псевдо Гуцул) – 595. 
Буцай В. А. – 304. 
Бучко – 109. 
Бучма – 385. 
 
В’ятрович Володимир – 2. 
Вадіс-Красицька – 297. 
Вадус – 295. 
Вак (псевдо) – 423. 
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Валанда С. – 55. 
Валевський – 191. 
Валошин – 74. 
Валя – 496. 
Ванчук – 110. 
Ванька (псевдо) – 566. 
Вартовий (псевдо) – 313. 
Василенко – 306. 
Василик Василь – 151. 
Василик Калина – 518. 
Василик Олена – 518. 
Василишин Василь – 579. 
Василишин Марія – 147. 
Василишин Микола – 147. 
Василишин Настя – 147. 
Василюк Василь Васильович – 273. 
Василюк Іван Васильович – 273. 
Василь (псевдо) – 72, 117, 292, 473, 555. 
Василь, агент – 633. 
Васильєв І. К. – 243, 244, 248, 299. 
Василькевич – 229. 
Васильків Гнат – 150. 
Василько (псевдо) – 107, 443. 
Васильов – 519. 
Васильченко (псевдо) – 472. 
Васілієв – 97. 
Васільєв, агент – 190. 
Ватаманюк (псевдо) – 326. 
Вацон (псевдо) – 568. 
Вашкін – 191. 
Вашнін – 9, 144. 
Ващенко – 289. 
Ведько – 225. 
Велес (псевдо) – 127. 
Великан (псевдо) – 216. 
Велитчук Петро Петрович – 35. 
Веретинцев – 230. 
Вереткий Михайло – 152. 
Верещака (псевдо) – 253, 629. 
Верниченко – 256, 264. 
Верхній (псевдо) – 480. 
Верховинець (псевдо) – 80, 326, 524, 538. 
Верчак Іван Михайлович – 53. 
Вершник (псевдо) – 80. 
Весела (псевдо) – 352. 
Веселий (псевдо) – 315, 373, 376, 413, 448, 
526, 566, 618, 621, див. також Парюк Адам. 
Вецко Михайло – 177. 
Вибньовський Іван – 417. 
Вивірка (псевдо) – 442, 473, 525, 526. 
Винний (псевдо) – 376. 
Винник Осип – 512. 

Винницький, лікар (псевдо Сам) – 193. 
Винниченко – 208. 
Винниченко (псевдо) – 477, 542. 
Винничук Дмитро – 148. 
Виноград (псевдо) – 550. 
Високий (псевдо) – 410. 
Височин (псевдо) – 418. 
Вихів (Вихов) – 427, 428, 431. 
Вихована Марія – 147. 
Вихованець Михайло – 152. 
Вихор (псевдо) – 160, 187, 192, 216, 252, 
253, 260, 279, 324, 355, 441, 442, 471, 473, 
479, 480, 524-526, 529, 531-532, 535, 537, 
538, 540, 541, 542, 544, 550, 566, 619, 
можливо Янишевський Михайло Іванович. 
Вичелат – 231. 
Вишиванюк Михайло Васильович – 2. 
Вишня (псевдо) – 253, 538, див. також 
Донець Марія Іванівна. 
Вібітков – 433. 
Вівдіченко – 265. 
Вівчар (псевдо) – 269. 
Вівчарук Федір – 154. 
Візниченко – 285. 
Вій (псевдо) – 52, 198, 425, 480, 558, 566. 
Віктор (псевдо) – 566, 569, 576. 
Вільха (псевдо) – 219. 
Вільховий (псевдо) – 197. 
Вінтонюк Михайло – 165. 
Віра (псевдо) – 92, 197, 271, 353 див. також 
Вовк Параска; Срібна Анна. 
Віслюк Микола – 147. 
Вітенко Микола – 2, 17. 
Вітер (псевдо) – 218, 480. 
Вітовський Ярослав (Дмитро) Дмитрович 
(псевдо Андрієнко, Зміюка) – 16, 175, 330, 
400, 408, 589, 590. 
Вітовський, агент – 382. 
Вітровий (псевдо) – 404. 
Вітроног (псевдо) – 403. 
Владко, Влодко (псевдо) – 193, 194, 196, 
197, 555. 
Власенко – 297. 
Власов – 268. 
Влодзьо (псевдо) – 536, 548. 
Вовк (псевдо) – 80, 112, 237, 240, 279, 315, 
319, 398, 454, 522, 534, 537, 539, 548, 561, 
632, див. також Романюк Дмитро 
Федорович. 
Вовк (псевдо), Левко – 111, 115. 
Вовк Параска (псевдо Віра) – 626. 
Вовчук В. – 358. 

 645



  

Вовчук Михайло – 304, 358. 
Воглан – 63. 
Водоп’ян – 335. 
Водославський Михайло (псевдо 
Безрильнев) – 50. 
Возняк Михайло – 152. 
Войтович – 307. 
Волиняк (псевдо) – 410, 417. 
Волков – 601. 
Волнишев В. Я. – 143. 
Володимир (псевдо) – 269, 326. 
Володько, агент – 568. 
Волос (псевдо) – 566, 618, 619, 625. 
Волошин – 205. 
Волюк Василь (псевдо Баня) – 435. 
Воля (псевдо) – 524. 
Воляник Михайло – 190. 
Воляник Степан – 190. 
Воргуль – 428. 
Воробець (псевдо) – 550. 
Воробець Н. В. – 307. 
Воробець Прокопій Данилович – 274. 
Воробий Іван – 430. 
Ворон (псевдо) – 198, 210, 292, 374, 375, 
419, 529, 550, 551, можливо Сенчак Василь 
Степанович. 
Ворона (псевдо) – 365. 
Ворона (псевдо) – див. Чентуняк Михайло. 
Вороний (псевдо) – див. Легкун Василь 
Михайлович. 
Воронков – 279, 327, 346, 451. 
Воротняк Марія – 518. 
Ворошилов – 576, 577. 
Воскобойников – 564. 
Всеволод (псевдо) – 118, 197. 
 
Габурак Іван Михайлович – 623. 
Гаванок Михайло – 165. 
Гаврилків Ю. І. – 396. 
Гаврилюк А. І. – 632. 
Гаврилюк Анастасія Миколаївна – 452. 
Гаврилюк Василь – 519. 
Гаврилюк Іван – 154. 
Гаврилюк Н. Н. – 307. 
Гаврилюк Феодосія – 307. 
Гавриляк Дмитро – 477. 
Гаврич Анна Іванівна – 507. 
Гавур – 63. 
Гаєвий (псевдо) – 577. 
Гаєвський – 257. 
Гаєвський – 608. 
Газала – 29, 30. 

Гай (псевдо) – 353. 
Гайворон (псевдо) – 443. 
Гайдамака (псевдо) – 267, 394, 404, 523. 
Гайдар (псевдо) – 425, 558. 
Гайдич Василь Степанович – 35. 
Гайко – 76. 
Гайовий (псевдо) – 323. 
Гак (псевдо) – 535. 
Галагін – 468. 
Галайда (псевдо) – 98, 223, 240 див. також 
Юрчак Володимир. 
Галамідов – 578, 579. 
Галина (псевдо) – 14, 425. 
Галицька-Дідух Тамара – 2, 17. 
Галичанка (псевдо) 195, 196, 197. 
Галичина (псевдо) – 219. 
Галів Анна – 428.  
Галів Дмитро – 488. 
Галів Михайло (псевдо Запорожець) – 427. 
Галій Василь – 277. 
Галуза (псевдо) – див. Фенчук Ю.М. 
Галюк Іван – 373. 
Галькевич Анна – 375. 
Галько Іван – 152. 
Галько Марія – 152. 
Гамалія (псевдо) – 187, 240, 401. 
Ганзюк – 91. 
Ганзюк Ілля (псевдо Гончарук) – 402. 
Ганзя-2 – 408. 
Ганущак Ю. І. – 396. 
Ганчарик Петро – 436. 
Гарнюк – 341. 
Гаф’як Олена – 428. 
Гаф’як Софія – 491. 
Гафонця Марія – 494. 
Гаха – 37. 
Гегна Олексій Данилович – 95. 
Гембарська Марія – 257. 
Геник – 143, 311. 
Геник (псевдо Луговий) – 484. 
Геник Степан Іванович (псевдо 
Безіменний) – 88. 
Геняк Михайло Васильович – 619. 
Герасевич – 140. 
Герасименко – 154. 
Герасименко Марія – 99. 
Герасимів Степан – 624. 
Герега Микола – 147, 148. 
Германська Ганка (псевдо Ірка) – 197. 
Гетьман – 395. 
Гжий Гнат – 412. 
Гибурак Іван – 620. 
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Гінчак Емілія Миколаївна – 327. 
Гінчак Ольга Дмитрівна (псевдо Чума) – 
366. 
Гінчак Юрій Степанович – 327. 
Гірченко (псевдо Бук) – 215, 216, 217. 
Гітлер Адольф – 23, 24, 26, 37, 39, 45, 56. 
Гладков – 82. 
Гладук Василь – 429. 
Гладун Анна – 497. 
Гладун Михайло – 623. 
Гладун Явдокія – 497. 
Глубовська Олена – 413. 
Глузія – 414. 
Глущенко Явдоха – 489. 
Гоголь – 296. 
Годзюр Василь Іванович – 155. 
Годованець Олекса – 412. 
Гоже Василь – 410. 
Гоже Дмитро – 410. 
Гоже Юрій – 410. 
Голев – 338, 341. 
Голева – 256. 
Голинський Павло Юрійович – 275. 
Голів (псевдо Робочий) – 321. 
Голіков – 272, 466. 
Голованець Михайло – 578. 
Головатий – 385. 
Головатий Василь – 625. 
Головатий Григор – 623. 
Головатий Іван – 624, 625. 
Головатий Кирило Матвійович – 483. 
Головацький Михайло (псевдо Ребитва) – 
402. 
Головач – 81. 
Головко – 225. 
Голуб (псевдо) – 32, 109, 216, 218, 226, 252, 
253, 282, 478, 524, див. також Цапей 
Микола Петрович, можливо Пилип’юк 
Павло Васильович. 
Голубєв – 16, 137, 138, 192. 
Голубчик Михайло – 150. 
Голубчик Федір – 150. 
Голяк Іван – 304. 
Гомін (псевдо) – 193, 197, 324, можливо 
Дяченко Михайло Васильович (псевдо 
Гомін, Славобор, Марко Боєслав, Б-333). 
Гонта (псевдо) – 48, 50. 80, 88, 370, 375, 
512, 535, 538, 540, 549, 550, 621. 
Гонтаренко – 383. 
Гонтов’юк Микола – 517. 
Гончар Василь – 436. 
Гончаренко – 294, 295, 341. 

Гончаров – 326. 
Гончарський (псевдо) – 403. 
Гончарук – 403. 
Гончарук (псевдо Бискурий) – 403. 
Гопалюк (псевдо) – 316. 
Гора, агент – 327. 
Гораженцов – 232. 
Горб’янський Михайло – 504. 
Горбанюк Ольга – 307. 
Горбенко – 84. 
Горбунов – 9, 306, 476, 478. 
Гордий – 571. 
Гордий (псевдо) – 525, див. також Семенюк 
Кирило. 
Гордієнко (псевдо) – 271. 
Горєлкін – 466. 
Горислав (псевдо) – 253. 
Горін – 450. 
Горін (псевдо) – 483. 
Горко (псевдо) – 80. 
Горлиця (псевдо) – 531. 
Горлоріз (псевдо) – 253. 
Горобець (псевдо) – 427. 
Городецька Ганка – 197. 
Городецька Катерина – 194, 197. 
Городів – 180. 
Горох (псевдо) – 474, 543. 
Горфиняк Явдоха – 432. 
Горчиковська (псевдо Зірка) – 191, 195. 
Горький Максим – 54. 
Госедло – 631. 
Гостєв – 35. 
Гошовська Марія – 147. 
Гошовський Василь – 511. 
Гоян Михайло – 518. 
Гоян Параска – 518. 
Граб (псевдо) – 337, 408, 550, 551. 
Грабай Осип – 410. 
Грабенко (псевдо) – 404, 426. 
Грабівчук Михайло Іванович (псевдо 
Милий) – 630. 
Град (псевдо) – 139, 579. 
Грала Параска – 506. 
Граніт (псевдо) – 14, 315, 318. 
Грачов – 568. 
Грединаренко – 294. 
Грек (псевдо) – 480, 566. 
Гренещак – 358. 
Гретчак Настя – 424, 434. 
Грецило Юрій – 351. 
Гречанюк Василь – 150. 
Гречко Юлія Іванівна – 367. 
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Гречуха М. – 28, 203, 265. 
Гречуха, лікар – 91. 
Грибний (псевдо) – 404. 
Гриваш Мариня – 413. 
Григолівський – 340. 
Григораш – 380. 
Григораш Ірина Гнатівна – 366. 
Григорів Дмитро Степанович – 630. 
Григорчук Дмитро – 517. 
Гризун (псевдо) – 29. 
Гримишин Дмитро – 413. 
Гринева Одарка – 29, 110. 
Гриневич Тереза – 308. 
Гринишин – 389, 390. 
Гринишин Михайло – 152. 
Гринишина Анна Дмитрівна (псевдо 
Тополя) – 353, 355. 
Гринів Іван Васильович – 273. 
Гринішак – 577. 
Гринішак Анна Степанівна (псевдо Чайка) 
– 365, 366. 
Гринішак Лев (псевдо Левкович) – 630. 
Гринішак Марія Степанівна (псевдо 
Заграва) – 362, 363, 365, 366, 367, 368, 379. 
Гринішак Юлія – 367. 
Гринкевич – 110. 
Гринчак Петро Михайлович – 277. 
Гринчук Іван – 519. 
Гринюк Федір – 624. 
Гринь Дарія – 29. 
Гричко, агент – 633. 
Грицак – 381. 
Гриценко Євстахій – 518. 
Грицила Гриць – 509. 
Грицула Микола – 510. 
Грицюк Іван Степанович – 622. 
Грицюк Катерина – 517. 
Грицюк Михайло – 518. 
Гриць (псевдо) – 478, 479. 
Грицько (псевдо) – 569. 
Гричка Степан (псевдо Богун) – 113-114. 
Гричук Дмитро – 273. 
Гришко Танасій – 514. 
Грищук Гриць – 516. 
Гріб (псевдо) – 236. 
Грізний (псевдо) – 51, 180, 413, 503, 550, 
622. 
Грім (псевдо) – 51, 400, 403, 404, 407, 408, 
418, 472, 533, 567, 568 можливо Твердохліб 
Микола Дмитрович край. реф. СБ. 
Грішин – 328, 390. 
Гродецький Василь – 517. 

Гроза – 37, 216, 532. 
Гроза (псевдо) – 159, 321, 415, 524, 525, 
529, 534, 537, 538. 
Гроза, агент – 285. 
Громовий – 499. 
Гросберг-Наконечна Ольга Северівна 
(псевдо Степанівна) – 269. 
Гроц (псевдо) – 326. 
Грубий (псевдо) – 420, можливо Ящук Іван 
Миколайович. 
Грудицький Василь – 412. 
Грудчак Настя – 423. 
Груздайов Олександр Сергійович – 75. 
Грузин (псевдо) – 404. 
Грушецький – 304. 
Грушко (псевдо) – 21, 326, 550. 
Грядін Дмитро Михайлович – 76. 
Губаренко – 214. 
Губенко (псевдо) – 538, див. також Мороз 
Василь Михайлович. 
Гудзюк Євдокія – 515. 
Гудін – 634. 
Гудина Андрій – 618. 
Гук (псевдо) – 567. 
Гулейчук Афанасій Григорович – 283, 284. 
Гуляк – 231. 
Гультай Василь Дмитрович – 35. 
Гуменюк Василь – 164. 
Гуменюк Доня – 165. 
Гуменюк Яків – 165. 
Гурак Ігор – 2, 17. 
Гурильов – 238. 
Гусак – 297. 
Гусак Василь (псевдо Вивірка) – 138. 
Гусак Микола Михайлович (псевдо 
Нехай) – 482. 
Гусак Михайло – 503. 
Гусаков – 608. 
Гут Іван Михайлович – 274. 
Гута (псевдо) – 538. 
Гуцало – 286. 
Гуцул (псевдо) – 537, 548, 589. 
Гуцул Михайло – 414. 
Гуцулюк Марія – 306, 307. 
Гушпіт Марія – 617. 
 
Д. – 185. 
Давидов – 151, 153, 228, 229, 339. 
Давний (псевдо) – 196. 
Дадаєв – 512, 514-515. 
Даниленко – 578. 
Данилів Катерина – 428. 

 648



  

Данилів Тереса – 428, 429. 
Данилків Микола (псевдо Шинкар) – 196-
197. 
Данилюк Марія – 152. 
Данилюк Пилип – 149. 
Данилюк Федір – 515. 
Данів Іван Дмитрович – 273. 
Данів Микола Васильович – 273. 
Дарабан Михайло (псевдо Дон) – 107-108. 
Дарвай Микола – 424. 
Дарей – 600. 
Дарна (псевдо) – 326. 
Дарний Іван – 29. 
Дарусяк Марта – 421. 
Дах (псевдо) – 138. 
Даців Анна – 432. 
Двораковський І. М. – 142. 
Дворський Яків – 623. 
Дедяк Микола – 494. 
Дедяк Петро – 494. 
Декушенко – 355. 
Дельцов – 86, 632. 
Дем (псевдо) – 168-169. 
Дем’ян (псевдо) – 525, 543. 
Дем’янчук Михайло Дмитрович – 389-390. 
Дем’янюк Василь Петрович – 53. 
Дем’янюк Степанида Петрівна – 366. 
Демидов Н. І. – 572. 
Демидюк Петро Іванович – 579. 
Демчик (псевдо) – 190. 
Демшин – 101, 346. 
Денисенко – 330. 
Денисюк – 81. 
Дерев’янко – 278, 324, 325, 326. 
Дерещук Євдокія – 390. 
Дерещук Стефан – 86. 
Дерів Федір – 503. 
Деркач (псевдо) – 216, можливо Онуфрак 
Онуфрій Васильович, Зеленчук Михайло. 
Дерюгін – 294. 
Джавра А. Д. – 456. 
Джигола Степан Миколайович – 274. 
Джус Федір – 153. 
Дзвін (псевдо) – 473, див. також Савчин 
Петро, Юркевич Броніслав. 
Дзвінка (псевдо) – 177, 179, 435. 
Дзезі К. О. – 76. 
Дзенків Анна – 147. 
Дзирик Василь – 151. 
Дзібій Олекса – 155. 
Дзудзило Дмитро – 506. 
Дзузина Василь – 503. 

Дзундза Володимир Олексійович – 276. 
Дзундза Іван – 148. 
Дзундза Юзеф Андрійович – 276. 
Дзюба Іван – 393. 
Дзьоба Іван Степанович – 622. 
Дзьоба Роман Іванович – 623. 
Диба А. М. – 456, 497. 
Дидяк Петро – 500. 
Дидь Дмитро – 430. 
Дик Іван – 432. 
Дикун Михайло – 502. 
Дикун, стрибок – 503, 507. 
Дилин Іван – 414. 
Дитайло Володимир – 190. 
Дичко Анна – 409. 
Дичкун Андрій – 413. 
Діана, агент – 633. 
Дівіч – 633. 
Дід (псевдо) – 352. 
Діденко – 188, 282, 439-441, 456. 
Дідик Михайло Петрович (псевдо Сірко) – 
34. 
Дідусь – 461. 
Дідух Василь – 152. 
Дікіль Павлина – 502. 
Дікіль Степан – 502. 
Дмитрук Василь – 514, 517. 
Добуш Г. Ю. – 76. 
Довбенко Сорохтей Миколайович – 274. 
Довбенко, Варяг (псевдо) – 271. 
Довбенюк Олена Юріївна (псевдо Зірка) – 
353, 355. 
Довбняк (псевдо) – 394. 
Довбуш (псевдо) – 50-51, 80, 107, 156, 180, 
237, 266, 279, 319, 355, 415, 417-418, 453, 
475, 477-478, 480, 485, 503, 527, 545, 566, 
612, 631, можливо Гринишак Лука 
Михайлович. 
Довбуш О. – 438. 
Довгалюк – 466. 
Довган – 555. 
Довгий Іван – 148. 
Довгун – 62. 
Довженко (псевдо) – 319. 
Доєв – 229. 
Дожданюк Дмитро – 151. 
Дожданюк Михайло – 151. 
Доктор (псевдо) – 593. 
Долгий – 84. 
Долішна Анна – 147. 
Долішна Настя – 147. 
Домбровський – 297, 343. 
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Дон (псевдо) – 253, 278, 326, 446. 
Донбас (псевдо) – 128. 
Донець (псевдо) – 30. 
Донець Марія Іванівна (Вишня) – 569. 
Донський (псевдо) – 503. 
Дорійчук С. А. – 611. 
Дорко (псевдо) – 422, 423. 
Дорош (псевдо) – 138, 589. 
Дорошенко – 295, 297, 298, 341, 342, 343, 
626. 
Дорошенко (псевдо), сотник – 56, 59, 62 
(можливо Василь Гошовський). 
Досяк Осип – 618. 
Доценко Іван Григорович – 74. 
Доцко Михайло – 285. 
Драганчук Іван – 229. 
Драганчук Явдоха – 154. 
Дранчук Дмитро – 504. 
Дранчук Явдоха – 154. 
Дремов Т. – 309. 
Дроздецький – 205, 206. 
Дрофа – 360, 455. 
Друк Іван – 375. 
Друшур Микола – 430. 
Дуб (псевдо) – 50, 128, 138, 187, 197, 267, 
269, 375, 394, 408, 435, 445, 479, 485, 523, 
526, див. також Максимко. 
Дуб Іван Миколайович – 436. 
Дубенський Степан – 410. 
Дубина – 34. 
Дубінко – 294. 
Дубницький Дмитро – 149. 
Дубов – 342. 
Дубовий (псевдо) – 106, 388. 
Дубров – 295, 297. 
Дубровін – 190. 
Дубський Іван – 427. 
Дубський Федір – 427. 
Дубчик (псевдо) – 30, 57. 
Дуда – 621. 
Дуда Пилип – 376. 
Дуденко – 385. 
Дудій Василь – 624. 
Дудій Григор – 624. 
Дудко – 294. 
Дукалко (псевдо), сотенний – 119. 
Дума (псевдо) – 529. 
Думський Василь – 430. 
Дунай (псевдо) – 216, 235, 408, 474, 543, 
можливо Дяків Осип. 
Дуплета Марія Яківна – 433. 
Дуплета Олена Осипівна – 433. 

Дуплета Яків – 433, 435. 
Дутчак Іван – 625. 
Дутчак Михайло – 627. 
Дух (псевдо) – 253. 
Душар (псевдо) – 567. 
Дюк Василь Іванович – 275. 
Дядьо – 341. 
Дяк Михайло – 430. 
Дяк Юрій – 492. 
Дяків Василь Михайлович – 504. 
Дяків Ольга – 192. 
Дяченко – 333. 
Дяченко Іван – 148. 
Дячечок (псевдо) – 427. 
Дячок Микола Іванович – 429. 
Дячок Юрій – 429. 
 
Ейзенхауер – 596. 
Елчаков – 411. 
 
Євген (псевдо) – 14, 316, можливо 
Заславський Богдан Семенович. 
Євгеній (псевдо) – 128. 
Єгоров – 601. 
Єпішев О. О. – 12, 330, 466. 
Єремчук Анна – 75. 
Єрінов – 9, 142. 
Єрмаков – 276. 
Єрмільчев – 342. 
Єрьоменко – 600. 
Єрьоменко А. – 251, 346, 585. 
Єрьомін – 143. 
Єфимчук – 82. 
Єфланов – 274. 
Єфрем (псевдо) – 401, можливо Слободян 
Степан. 
Єхдаков – 600. 
 
Жавлаков – 77. 
Жаладіна Я. С. – 635. 
Жарський Василь – 625. 
Жекалюк – 447. 
Железняк (псевдо), можливо Залізняк – 
128, 216, 282, 292, 484, 610, 611, 633. 
Желізний (псевдо) – 216. 
Желнін – 230, 286, 289. 
Жемчугов – 288. 
Жерноклеєв Олег – 2, 17. 
Жидун Михайло Іванович – 311. 
Жидун Михайло Степанович – 311. 
Жиєвич Василь – 501. 
Жила – 544. 
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Жолудь (псевдо) – 109. 
Жудчин Софія – 491. 
Жук (псевдо) – 237, 311, 533, 629. 
Жупіков – 352. 
Жупник Юрій Миколайович (псевдо 
Орлик) – 579. 
Журавель (псевдо) – 405, див. також Мулик 
Іван. 
Журавльов – 230. 
 
Забіглий (псевдо) – 550-551. 
Забіяка (псевдо) – 315, 590, див. також 
Вітовський Дмитро. 
Заборський (псевдо) – 415. 
Завгородній – 342. 
Завзятий (псевдо) – 197, 319, 345, 355, 361, 
398. 
Загіров – 257. 
Загорицький – 223. 
Заграва (псевдо) – див. Гринішак Марія 
Степанівна. 
Загрузін – 297. 
Задоя – 107, 108. 
Заєць, Заяць (псевдо) – 236, 251-252, 479, 
531, можливо Княгицький Михайло 
Миколайович. 
Зайцев – 257. 
Заккер – 486. 
Закоханий (псевдо) – 621. 
Закудрявцев – 600. 
Залещук Іван Васильович – 273. 
Залещук Степан Гаврилович – 35. 
Заливайко (псевдо) – 543. 
Залізний (псевдо) – 405. 
Залізняк – 228, 471. 
Заліщук Федір – 518. 
Залоська Тереса – 412. 
Заморський (псевдо) – 175-176, 418, 559. 
Замрач – 151, 153. 
Запорожець (псевдо) – 536, 539, 541, 549, 
551, 576, див. також Галів Михайло. 
Запорожець (псевдо) Василь – 116, 117. 
Затуповський – 341. 
Захаров – 289, 291. 
Захарчук – 519. 
Заяць – 516. 
Заяць Анна – 627. 
Заяць Дмитро – 625. 
Заяць Мартин – 627. 
Заячук – 440. 
Збеглей Олексій Васильович – 630. 
Зварич І. – 143. 

Звенислава (псевдо) Марія – 119. 
Зелена (псевдо), Оленка (псевдо) – 194, 195, 
196, 197, 198. 
Зелений (псевдо) – 269, 337, 353-354, 373. 
Зеленко Марія – 515. 
Зеленко Н. В. – 63. 
Зеленюк – 581. 
Зелень (псевдо) – 485. 
Зельманович Іван – 149. 
Зеннюк Ярослав (псевдо Побитий) – 150. 
Зеня (псевдо) – див. Стротенова. 
Зимний (псевдо) – 267, 523. 
Зиновія (псевдо) – 179. 
Зімен Петро – 148. 
Зімін – 352. 
Зіненко – 495. 
Зінич Павло – 477-478. 
Зінченко – 288. 
Зіньковець – 29, 30. 
Зіньковець Микола – 29. 
Зір (псевдо) – 524. 
Зірка (псевдо) – 403-404 див. також 
Горчиковська; Довбенюк Олена Юріївна; 
Свідрук Юлія Іванівна. 
Зірка (псевдо), Іван – 197. 
Зленко А. – 265, 331. 
Змій (псевдо) – 292. 
Зобнєв Є. Д. – 634. 
Зозуля – 9, 59, 142, 307-308. 
Золотняк Петро Данилович – 274. 
Золотюк Олена – 426. 
Золотько – 333. 
Зоня (псевдо) – 197, 198. 
Зорій Данило – 412. 
Зоряна (псевдо) – див. Мартинюк Ірина 
Василівна. 
Зуб (псевдо) – див. Котик Степан 
Васильович. 
Зубик Василь Іванович – 507. 
Зубик Іван – 417. 
Зубков – 271. 
Зубков Володимир Дмитрович (псевдо 
Кос) – 52, 80, 131, 138. 
Зюзін – 372. 
 
І. – 184, 185. 
Ібанклюк Степан – 282, див. Железняк 
(псевдо). 
Іван (псевдо) – 156. 
Іванейко Микола – 417. 
Іваненко – 307. 
Іваненко Михайло Миколайович – 425. 
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Іваницька Катерина – 209. 
Іванишин Іван – 374. 
Іванишин Марія – 376. 
Іванін (псевдо Миш) – 234. 
Іванка (псевдо) – 196, 197, 326. 
Іванов – 213, 308, 413, 431, 477, 490, 492, 
498. 
Іванов Іван Герасимович – 486. 
Іваночко М. І. – 86. 
Іваночко Олексій – 356. 
Іванусів Катерина – 195. 
Іванусів Марійка – 197. 
Іванцов Степан Степанович – 632. 
Іванчук Микола Олексійович – 35. 
Іваншикін – 229. 
Іванюк – 609. 
Іванюк Михайло – 418. 
Івасишин Іван Степанович – 273. 
Івасюк Л. О. – 631. 
Івасюк Юлія – 518. 
Івашин Тимко – 149. 
Ігла, агент – 328, 633. 
Ігнаткін – 230. 
Ігор (псевдо) – 194, 197, 253, 315, 373, 445, 
473-474, 529, 534, 539, 541, 548, 550, 
можливо Гриновецький Михайло 
Андрійович. 
Ігоров – 560. 
ІІІ-171-а – 564. 
Ільїчев – 290. 
Ільків Василь – 151. 
Ільків Дмитро – 147. 
Ільків Іван – 413. 
Ільків Михайло – 151. 
Ілько Дмитро Васильович – 273. 
Ілько Михайло Васильович – 273. 
Ільницький Володимир Васильович – 284. 
Ільницький Степан (псевдо Ручай) – 189. 
Ільнишин Дмитро – 421. 
Ільський (псевдо Витриця) – 403. 
Ільчишин Анна – 492. 
Інкарбеков – 232. 
Іоан, митрополит – 203. 
Іонеску С. А. – 307. 
Ірка (псевдо) – див. Германська Ганка. 
Іркут (псевдо) – 80. 
Іроденко Марія (псевдо Конвалія) – 364, 
365. 
Ісаков – 589, 590. 
Іскра (псевдо) – 48, 50, 51, 80, 138, 311, 312, 
315, 321, 336, 367, 408, 512, 525, 530, 532, 

535, 539, 541, 543, 544, 588, 612, див. також 
Юрків Юрій Михайлович. 
Іськів Марія – 195. 
 
Їжак (псевдо) – 266, 550, 551. 
 
К. – 184. 
Кабан Василь – 374. 
Кабан Мирон – 376. 
Кавалок Петро – 275. 
Каващук Василь Федорович – 275. 
Кавка (псевдо) – 537, 548. 
Кавуляк (псевдо) – 524. 
Кадук Рузька – 618, 623. 
Кал. Ю. – 208. 
Калганов – 440, 441. 
Калина (псевдо) – 352. 
Калинов – 430. 
Калінін – 90. 
Калюжна – 385. 
Калюжний – 333. 
Кальний (псевдо) – 426. 
Камін (псевдо) – 317. 
Камінська – 240. 
Камінь (псевдо) – 119, 330. 
Камлаченко – 515. 
Капініс Марія – 150. 
Капініс Федір – 150. 
Карась (псевдо) – 480. 
Карбіч Марія – 515. 
Кардиш – 489. 
Карін – 205, 206. 
Каркачьов – 230. 
Карлов – 373. 
Карман Славка (псевдо Тетяна) – 197. 
Кармелюк (псевдо) – 48, 80, 253, 415-416, 
420, 564. 
Карп (псевдо) – 210, 282, 566. 
Карп’юк Калина – 318. 
Карпатський (псевдо) – 271. 
Карпек – 339. 
Карпенко – 339, 410, 411. 
Карпенко (псевдо) – 445, 549, 551. 
Карпо (псевдо) – 237, 281, 292. 
Карпов – 280. 
Карпунін – 230. 
Картавцев – 90, 440, 441. 
Карьов – 231. 
Касіян Антон – 516. 
Катаєв – 556. 
Катаров – 233. 
Катрушак М. С. – 573. 
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Катя (псевдо) – 252-253. 
Кацо (псевдо) – 401. 
Качур Петро – 151. 
Квасний Дмитро – 148. 
Квасний Микола – 148. 
Квитчук – 485. 
Квіслінг – 37. 
Квітка (псевдо) – 92, див. Андрієвич Анна. 
Кейван Іван – 513. 
Кейван Юрій – 517. 
Келеман Устина Степанівна – 380. 
Кендрюхін Іван (псевдо Іван) – 189. 
Кенорий Г. І. – 306. 
Кибіч Василь – 514. 
Киндюх Степан Андрійович – 274. 
Кир (псевдо) – 267, 523, 531, 549, 551. 
Кирик (псевдо) – 479. 
Кириленко П. – 97, 98, 277, 330, 335. 
Кирило (псевдо) – 426. 
Кирилюк Марія Миколаївна (псевдо 
Береза) – 318. 
Кисляк Б. – 358. 
Киф’як Олекса – 518. 
Кичак Василь Іванович – 30, 57. 
Кіз – 323. 
Кізів – 91. 
Кіс (псевдо) – 252. 
Кістка Петро – 491, 492. 
Кісь Анастасія – 143. 
Клепач – 81. 
Клецюк Дмитро – 374. 
Клим (псевдо) – 138, 401, 408. 
Клим Марія – 489. 
Клим Савур – див. Клячківський Дмитро. 
Клим’юк Ярослав Степанович (псевдо 
Крат) – 353, 355. 
Клименко – 294, 295, 297, 342, 385. 
Клименко (псевдо) – 435. 
Климишин Дмитро Олексійович – 274. 
Климишин Кирил Олексійович – 274. 
Климишин Пилип Микитович – 274. 
Климів Олена – 494. 
Климів Федір – 494. 
Клипенко Іван Іванович – 556. 
Клитап Степан (псевдо Медвідь) – 190. 
Клімаш – 449. 
Клоба Розалія – 506. 
Клоков – 575. 
Клочко Д. Г. – 309. 
Клюфінський – 631. 
Ключ (псевдо) – 404. 

Клячківський Дмитро (псевдо Клим 
Савур) – 106, 240, 245. 
Книгницький Гриць – 519. 
Книш (псевдо) – 52, 80, 88. 
Княгицький Федір (псевдо Сомко) – 197, 
317. 
Княгницький – 513, 517. 
Князевич Богдан Михайлович – 311. 
Коба Федір – 489. 
Кобзєв – 231. 
Кобивка Дмитро – 514. 
Кобута Михайло Васильович – 318. 
Ковалевський – 620. 
Коваленко – 627. 
Коваленко Іван Денисович – 78. 
Ковалюк Олекса – 624. 
Коваль – 400, 408, 590. 
Коваль (псевдо) – 138. 
Коваль Степан – 436. 
Ковальов – 413, 441. 
Ковальов Олександр Миколайович – 74. 
Ковальський Дмитро Іванович – 283. 
Ковальчук – 81. 
Ковальчук (псевдо Вовк) – 237. 
Ковальчук Василь – 147. 
Ковальчук Іван – 152. 
Ковальчук Марія – 373. 
Ковальчук Микола – 147. 
Ковальчук Настя – 432. 
Ковальчук Павло – 373. 
Ковальчук Степан – 146. 
Ковбас Дмитро – 626. 
Ковбас Іван – 621. 
Ковбас Іван Осипович (псевдо Сорока) – 
626. 
Ковтонюк – 294, 298, 341, 342, 344. 
Кожевник – 238. 
Кожевников – 290. 
Кожик Анастасія – 501. 
Кожушенко (псевдо) – 418. 
Козак (псевдо) – 138, 320, 372, 443, 446, 
524, 550, 569, див. також Ощур Михайло. 
Козан Іван – 306. 
Козар Г. А. – 308. 
Козаровський Микола Михайлович – 272. 
Козаченко – 99. 
Козаченко (псевдо) – 507. 
Козачка (псевдо) – 14, 425. 
Козачок (псевдо) – 566, 569, 572. 
Козедуб (псевдо) – 336. 
Козеляк Олена – 413. 
Козенко Семен – 518. 

 653



  

Козирєв – 230. 
Козлов – 287. 
Козулін – 268. 
Козьма Дмитро – 518. 
Кокін Сергій – 2. 
Колесов – 343. 
Коліжак Федір – 153-154. 
Колісниченко – 83. 
Коломієць – 511. 
Колос – 130. 
Колос (псевдо) – 550, див. також Менделюк 
Микола. 
Колошенюк – 440. 
Колтун Н. А. – 309. 
Коляда – 600. 
Комар (псевдо) – 107, 373, 423, 551. 
Компанець – 349. 
Конвалія (псевдо) – див. Іроденко Марія. 
Кондрек – 600. 
Коник Павло Іванович – 275. 
Коніщев А. – 162. 
Коновська – 297. 
Конрад (псевдо) – 406. 
Константинович – 603. 
Контемир Іван – 306. 
Копилов – 343-344. 
Копито (псевдо) – 226. 
Копта (псевдо) – 93. 
Копчик Є. П. – 309. 
Кордійчук Михайло – 517. 
Кордуба (псевдо) – 218. 
Корець – 600. 
Коржинський (псевдо Борис) – 403. 
Коритко Р. – 132-133, 243, 393, 547, 635, 
637. 
Корінь (псевдо) – 485. 
Корнетов – 304. 
Корнієнко (псевдо) – 373. 
Корнієць Л. Р. – 265, 301. 
Корній (псевдо) – 194, 196-197, 478, 576. 
Коротиш (псевдо) – 404. 
Коротка (псевдо) – див. Кочержук Анна. 
Короткіх Василь Іванович – 74, 75, 158. 
Коротченко Д. С. – 13, 28, 61, 73, 80, 141, 
217-218, 256, 265, 234, 384, 409, 410, 479. 
Корп’юк (псевдо) – 59. 
Корпан Федір – 351. 
Кос (псевдо) – див. Зубков Володимир 
Дмитрович. 
Кос Софія – 430. 
Косар (псевдо) – 426. 
Косаренко, Косенко (псевдо) – 177, 179. 

Косарєв – 572. 
Косицин – 142. 
Костельник Гаврило – 167, 203, 205, 348. 
Костенко – 265, 573, 591, 592. 
Костецький І. С. – 635. 
Костецький Осип – 410. 
Костик Василь Миколайович – 390. 
Костик Марія Григорівна – 366. 
Костирко Євдокія – 366, 367. 
Костів Федір – 436. 
Костін – 590. 
Костогриз (псевдо) – 195, 196, 197. 
Костюк – 232, 338. 
Косюцин – 308. 
Котик Степан Васильович (псевдо Зуб) – 
98, 223, 269, 270, 271, 479. 
Котлярчук Дмитро (псевдо Кіз) – 88. 
Котов, капітан – 16, 372, 515. 
Котовус Степан Тимофійович – 275. 
Котоус Михайло Тимофійович – 275. 
Коцан Анна – 218. 
Коцан Гнат Улянович – 274. 
Коцан Михайло (псевдо Лісовий) – 218, 
479, 523. 
Коцюбай (псевдо) – 550. 
Кочак Федір – 275. 
Кочан – 233. 
Кочевников – 82. 
Кочерган Славко (псевдо Корчун) – 558, 
559. 
Кочержук Анна (псевдо Коротка) – 366. 
Кочержук Микола – 327. 
Кочетов – 91. 
Кошелєв – 232. 
Кошовий – 618, 625. 
Кравців – 505. 
Кравчук Михайло – 502. 
Кравчук Ф. – 437. 
Крайний Степан – 411. 
Краківський, агент – 283. 
Краковець – 467. 
Крамаренко (псевдо) – 317, 471-472, 530, 
537, 540, 543, 545, 626-627. 
Краснецький Гнат – 151. 
Красук Єфросинія Кузьмівна – 32. 
Крестников Олексій Прокофійович – 77, 78. 
Креховецька Анна – 414. 
Креховецький Володимир – 409. 
Креховецький Іван – 413. 
Креховецький Лука – 512. 
Креховецький Микола – 436. 
Креховецький Юрій – 409. 
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Кривенко (псевдо) – 525. 
Кривоніс (псевдо) – 317. 
Кривонос, агент – 633. 
Кривцов Павло Олексійович – 75. 
Крига (псевдо) – 550. 
Кригулець (псевдо) – 448. 
Крижанівський Іван – 517. 
Кримус – 144. 
Крич Дмитро Іванович – 412. 
Кролик – 289. 
Кропива, полковник (псевдо) – 52. 
Кропивник Анна – 427. 
Кротов – 230. 
Крох Іван – 625. 
Крук (псевдо) – 80, 128, 156, 338, 353-354, 
355, 424, 478, 523, 525, 550-551, 566, див. 
також Боднар Василь. 
Крульковська Стефанія – 518. 
Круп’як Василь Олексійович (псевдо 
Славко) – 629. 
Крутикова Антоніна – 32. 
Крутов – 615. 
Круць Микола Васильович (псевдо Кріт) – 
34. 
Кручок (псевдо) – 577. 
Кубряк М. І. – 632. 
Кугутяк Микола Васильович – 1-2, 17. 
Куделько П. Г. – 307. 
Кудрявцев – 591. 
Куземко Матій – 407. 
Кузенін – 514. 
Кузик – 307. 
Кузик Павло Михайлович – 622. 
Кузів Магда Іванівна – 389. 
Кузінь Анна – 495. 
Кузнецов Микола Михайлович – 76. 
Кузнецов, лейтенант – 16, 156, 339, 516, 
518. 
Кузнець (псевдо) – 90. 
Кузнєцова Любов Георгіївна – 486. 
Кузюк Микола Вікторович – 630. 
Кузюк Юрій Васильович – 630. 
Кузьм’юк Петро – 501. 
Кузьма (псевдо) – 550. 
Кузьма Дмитро – 623. 
Кузьма Микола – 623. 
Кузьма Павло Дмитрович – 622, 624. 
Кузьмин – 502. 
Кузьмин Василь – 479. 
Кузьмич Анна – 149. 
Кузьмич Василь (псевдо Довбня) – 149. 
Кузьмич Мирослав (псевдо Іскра) – 149. 

Кук (псевдо) – 106. 
Кукол (псевдо) – 326. 
Кулик – 143.  
Кулинюк Данило – 625. 
Куліков – 376. 
Куліш (псевдо Білий) – 240. 
Кулішов – 447. 
Кульбанський Степан Михайлович – 623. 
Кульчицький С. В. – 4. 
Кум (псевдо) – 435. 
Кумскова Дуся – 90. 
Кун (псевдо) – 408, 416. 
Куприхін – 229. 
Кур’янов – 572. 
Курай – 413. 
Куржинський Дмитро – 150. 
Курилів Марія – 432. 
Курій (псевдо Хрущ) – 380, 428. 
Курус Іван – 493-494. 
Курчак Іван – 617. 
Курчанов – 341. 
Куст, агент – 633. 
Кутряков – 143. 
Кутурбач – 506. 
Кухар – 230. 
Кухта Василь – 189. 
Кухта Василь Ульянович – 35. 
Кухта Іван – 189.  
Куц М. М. – 143. 
Куций – 147, 151, 153, 299. 
Куцик Іван Васильович – 507. 
Кучер – 233. 
Кучер (псевдо) – 319. 
Кучера Петро Дмитрович – 276. 
Кучеренко – 385. 
Кучерявий (псевдо) – 472, 532, 540, 618, 
623. 
Кучинський – 127. 
Кушнарик Анна – 619. 
Кушнарик Василь – 620. 
Кушнарик Дмитро – 617. 
Кушнарик Катерина – 617. 
Кушнарик Микола Михайлович – 622. 
Кушнір І. Ф. (псевдо Карний) – 569. 
Кушнірук Дмитро – 516. 
 
Лаба Василь – 595. 
Лабач – 98, 99. 
Лабунець Гнат – 411. 
Лаврищук – 328. 
Лагайда Катерина – 412. 
Лагайда Рузя – 412. 
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Лазарович Іван – 517. 
Лазурин Пилип – 410. 
Лаптєв В. – 456. 
Ластівка (псевдо) – 529. 
Лебедієв – 122. 
Лебідь Микола (псевдо Максим Рубан) – 
596. 
Лев (псевдо) – 190, 569. 
Левада – 295, 297, 343. 
Левада – 343. 
Левандовський – 382. 
Левенець – 597. 
Левін (псевдо) – 138. 
Левко (псевдо) – 216, 353, 354, 355, 537, 
548, 592-593, можливо Кочій Омелян. 
Левко Василь Миколайович (псевдо 
Сорока) – 34. 
Левкович (псевдо) – 551, див. також 
Гринішак Лев. 
Левтюк Омелян – 412. 
Легкун Василь Михайлович (псевдо 
Вороний) – 317. 
Легода Марія – 150. 
Легойна Микола – 150. 
Лекомцев – 486. 
Лелія (псевдо) – 253, 254. 
Лелюк Микола – 513. 
Лемешко – 305. 
Лемко Іван – 416. 
Леник Михайло – 622. 
Лепко – 122. 
Лепкович (псевдо) – 550. 
Лермонтов – 395. 
Лесик Параска – 99. 
Лесів Василь – 492. 
Лесів Марія Михайлівна – 433. 
Лесюк В. П. – 609. 
Лесюк Василь Дмитрович – 275. 
Лесь (псевдо) – 319. 
Леськів Василь Миколайович (псевдо 
Прут) – 482. 
Летінь Федір – 412. 
Летун (псевдо) – 138, 403-404. 
Лешко Дмитро Миколайович – 425. 
Лещенко – 285. 
Лещинський Павло Олексійович – 276. 
Лещишин Михайло Васильович – 283. 
Лещій Гнат – 272. 
Лещій Євген – 272. 
Лєбєдєв – 277. 
Лєсник, агент – 633. 
Лидяк Василь – 423. 

Лили Анна – 427. 
Лилик Микола (псевдо Свист) – 427. 
Лиман (псевдо) – див. Ребрик Дмитро 
Антонович. 
Липа (псевдо) – 419. 
Липа Марія – 435. 
Липовий – 455. 
Липчук Іван – 517. 
Липчук Федір Григорович – 35, 518. 
Лис (псевдо) – 161, 197, 240, 326, 398, 626. 
Лис (псевдо) – див. Мосевич Микола, 
Черевко Дмитро. 
Лисаник Омелян Омелянович – 274. 
Лисенко (псевдо) – 198. 
Лисенко Олександр – 2, 17. 
Лист (псевдо) – 51, 196, 197. 
Лисюк – 322. 
Литавчук – 375. 
Литвин К. – 32, 64, 265. 
Литвиненко – 299. 
Литвинець Пилип – 374. 
Лицар (псевдо) – 407. 
Лівоцька Анна – 355. 
Ліда (псевдо) – 326. 
Лідович – 120. 
Лінда Михайло – 108. 
Лінніков – 296. 
Лісіцин – 470. 
Лісневич Анна – 512. 
Лісова (псевдо) – 193. 
Лісовий (псевдо) – див. Коцан Михайло. 
Ліщук Д. Г. – 306, 307. 
Лоба – 624. 
Лобач Федір Іванович – 35, 269, 270, 277, 
299, 335. 
Лобко – 294. 
Логвіненко – 601. 
Логів – 483. 
Лоза (псевдо) – 426, 427, 526, 550, 551. 
Лозовий (псевдо) – 198. 
Лозутов – 410. 
Локачук Зиновій – 31. 
Лотоцька Олена – 150. 
Лотоцька Параска – 150. 
Луговий (псевдо) – див. Геник. 
Луговий Іван – 273. 
Лудій Петро – 625. 
Лужко – 76. 
Лук’яненко – 87, 96, 155-156, 279, 328, 356-
357. 
Лук’янчук – 84. 
Луна (псевдо) Юлій – 117. 
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Лутанюк Дмитро Юрійович (псевдо 
Мадяр) – 629. 
Лутчин Софія – 428. 
Луцан Михайло – 277. 
Луцан Петро Андрійович – 273. 
Луцик Василь Семкович – 507. 
Луцик Василь Якович – 275. 
Луців Михайло Васильович – 275. 
Луцький Іван Гнатович – 273. 
Луцький О. (Боднар Антон Андрійович) – 
64, 65. 
Лучка Марія Михайлівна – 429. 
Люба (псевдо), машиністка – 14, 318. 
Любарцев Г. – 338. 
Люковська Анна Леонтіївна – 31. 
Лютак Параска Василівна – 503. 
Лютий (псевдо) – 281, 480, 537, 544, 566. 
Лютик Семен – 228. 
Ляваль – 37. 
Лялька Я. – 132-133, 243, 393, 547, 635, 637. 
Лясота Август – 512. 
Лятишевський – 204. 
Львівський (псевдо) – 138, 610. 
 
М. – 184-185. 
М-123 – 379. 
Магаз Михайло (псевдо Євген) – 318. 
Магніт (псевдо) – 526. 
Маєр (псевдо) – 315, 443. 
Мазепа (псевдо) – 109, 110, 253, 532. 
Мазепа Іван – 19, 44. 
Мазур – 337, 378. 
Мазурик Петро Федорович – 275. 
Майоров – 456. 
Майчук – 497. 
Макар (псевдо) – 316, 324, 326. 
Макаренко (псевдо) – 106. 
Макарій, єпископ – 203, 204. 
Макаров – 234, 236, 286, 288, 293, 447, 564. 
Максим, агент – 633. 
Максим (псевдо) – 337, 388, 426, 525, 526. 
Максим’юк В. А. – 86. 
Максим’юк М. А. (псевдо Дунай) – 87. 
Максимів М. – 506. 
Максимів Рузя – 147. 
Максимко (псевдо Дуб) – 380. 
Максимов (псевдо) – 446. 
Максимович Левко – 512. 
Малага Микола – 488. 
Маланюк Петро – 112. 
Малина (псевдо) – 420. 
Малинкович Федір – 422. 

Малиняк – 578. 
Малінов – 514. 
Мамай (псевдо) – 108. 
Мамчук – 393. 
Манажніков – 347. 
Мандій Катерина – 432. 
Мандрик Олена – 517. 
Маневський О. – 571. 
Манедзин Ольга – 224. 
Манелюк Михайло Прокофійович – 277. 
Манжура – 343. 
Манів (псевдо) – 338. 
Манілівська Анна – 147. 
Манішкін – 569. 
Мапкін – 417. 
Мар’яш Микола Григорович (псевдо Зоб) – 
34. 
Мариневич – 617. 
Маринич – 9, 145. 
Мариняк Андрій – 242. 
Марійка (псевдо) – 196-197, 593. 
Марія (псевдо) – 14, 425. 
Маркін – 486. 
Марков – 231, 385. 
Марков, агент – 189. 
Марковський – 600. 
Марковський Василь – 516. 
Марковський Ігнатій – 514. 
Марта (псевдо) – 160, 194-196, 198, 445, 
можливо Німа Марія. 
Мартенюк – 94. 
Мартин (псевдо) – 193, 398, див. також 
Будзак Микола. 
Мартинов – 626. 
Мартинюк – 358. 
Мартинюк Г. М. – 611. 
Мартинюк Галина Василівна (псевдо 
Роса) – 363, 364, 365, 368. 
Мартинюк Ірина Василівна (псевдо 
Зоряна) – 364, 365, 368. 
Марунчук – 571. 
Маруся (псевдо) – 217. 
Марусяк Катерина – 423. 
Марусяк Софія – 178. 
Марущенко Олександр – 2, 17. 
Марченко – 21, 101. 
Марченко (псевдо) – 315. 
Марчук Анна – 179-180. 
Марчук Василь – 2. 
Марчук Василь Лук’янович – 275. 
Марчук Н. В. – 58. 
Марчук П. Д. – 58. 
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Масевич Анна – 518. 
Масенко – 556. 
Масник Василь – 152. 
Масник Дмитро – 151. 
Масник Іван (псевдо Чумак) – 151-152, 240, 
354. 
Масник Михайло – 151, 503. 
Масник Юрій Йосипович – 507. 
Масюк Ірина Петрівна (псевдо Оля) – 88. 
Матвєєв – 9, 144-145. 
Матійчук Іван – 517. 
Матківський Володимир – 276. 
Матусяк – 338, 568. 
Матусяк І. А. – 568. 
Матученкова – 288. 
Махначук Афанасій Іванович (псевдо 
Пруткий) – 187. 
Махно (псевдо) – 257. 
Мацак Юрій Іванович – 35. 
Медвєдєв – 205-206. 
Медвідь (псевдо) – 128, 373. 
Медвідь (псевдо) Мирон – 116. 
Медвідь Іван – 146. 
Медин Марія – 376. 
Мезерак Іван Степанович – 273. 
Мельник (псевдо) – 426. 
Мельник Анна – 634. 
Мельник Антоніна Романівна (псевдо 
Таня) – 591, 593. 
Мельник В. І. – 99. 
Мельник Василь – 511. 
Мельник Василь Семенович – 276. 
Мельник Іван Миколайович – 273, 324. 
Мельник Левко – 432. 
Мельник Марія – 427, 432. 
Мельник Микола Миколайович – 273. 
Мельник Микола Улянович – 274. 
Мельник Михайло Антонович – 273. 
Мельник Михайло, генеральний вікарій – 
203. 
Мельник Олексій Миколайович – 273. 
Мельник П. В. – 99. 
Мельник Явдоха – 511. 
Мельник Яків – 430. 
Мельник Ярослав Миколайович (псевдо 
Роберт, Корнілов) – 68, 197, 262, 400, 407, 
408, 591-593, 612. 
Мельников – 424, 514. 
Мельникович Яків Данилович – 425. 
Мельницький – 307. 
Мельничук (псевдо Богун) – 570. 
Мельничук Василь Григорович – 277. 

Мельничук Василь Іванович – 277. 
Мельничук Володимир Степанович – 276. 
Мельничук Гринько – 149. 
Мельничук Дмитро – 30. 
Мельничук Іван – 485. 
Мельничук Михайло Васильович – 275. 
Мельничук Михайло Федорович – 273. 
Менделюк Микола (псевдо Колос) – 353-
354, 475, 477, 482. 
Меркулов В. – 199, 201. 
Месник (псевдо) – 247. 
Мехліс Л. – 251. 
Меч (псевдо) – 588-589. 
Мещак Олена – 428. 
Мещеряков Степан Антонович – 74. 
Мигун У. – 150. 
Мийків Федір – 619. 
Микита (псевдо) – 271. 
Микитний – 620. 
Микитюк Василь – 147, 149. 
Микитюк Грицько – 517. 
Микитюк Степан Дмитрович – 630. 
Миклин (псевдо Шталик, Шталяк) – 576, 
577. 
Миклін – 358. 
Микола (псевдо) – 593. 
Микулин Михайло Іванович – 431. 
Милемука Василь Михайлович – 272. 
Милемука Іван Михайлович – 272. 
Милемука Микола Михайлович – 272. 
Милемука Михайло Михайлович – 272. 
Мирон (псевдо) – 216, 315, 373, 404, 406-
407, 426, 533, 565, 569, 618, 621. 
Миронек – 600. 
Мироненко А. І. – 304. 
Миронець Анна – 490. 
Миронюк – 337.  
Миронюк Софія – 305. 
Мисюк Василь – 152. 
Мисюра Деоніз Іванович – 276. 
Митар (псевдо) – 404, 407-408, можливо 
Лівий Роман. 
Михайлецький – 610. 
Михайлишин – 467. 
Михайлів (провокатор) – 178. 
Михайлів Василь – 164. 
Михайлів Дмитро – 164. 
Михайлів Микола – 164. 
Михайлов – 211, 263, 265, 285, 334, 363, 
441, 456. 
Михайлов П. – 422. 
Михайлов, агент – 328. 
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Михайлюк Степан Федорович – 630. 
Михальчук Марія – 307. 
Мицак Петро Григорович – 277. 
Мицан Катерина – 2. 
Миша, Миш (псевдо) – 153, 526, 531, 534, 
див. також Іванін. 
Мищенко – 33. 
Мілінкевич – 178. 
Мілінович Параска – 432. 
Міліщенко – 604, 605. 
Мільштейн – 467. 
Мірошник І. Ф. – 304. 
Міхуер Анна – 307. 
Міцкевич – 240. 
Міцкевич Антоніна Михайлівна (псевдо 
Венера) – 318. 
Міщук Андрій – 2, 17. 
Мозолевський – 339-341, 519. 
Мойсеєв – 131. 
Мокрий Роман (псевдо Байда) – 92, 111-
112, 367, 390. 
Молодняк Тимко – 497. 
Молотков – 372-374. 
Молотов (Скрябін) В’ячеслав Михайлович – 
32, 459, 477. 
Молофія – 610. 
Монастирець (псевдо) – 404, 418. 
Монацький – 142. 
Монька (псевдо) – 330. 
Моргай – 410. 
Моргун Анастасія – 409. 
Мороз – 374. 
Мороз (псевдо) – 80, 90, 94, 138, 279, 312, 
445-446, 453, 565, 569, 593, див. також 
Цапей Іван Петрович. 
Мороз (псевдо), станичний – 194, 197, 281, 
324, 326. 
Мороз Василь Михайлович (псевдо 
Губенко) – 132. 
Морозенко (псевдо) – 98, 138, 194-195, 218, 
220, 223, 316, 318, 373, 521, 527, 550-551, 
577. 
Морозов – 83, 317. 
Морський (псевдо) – 194. 
Моряк (псевдо) – 220, 292, 431. 
Мосевич Микола (псевдо Лис) – 354. 
Мосійко – 396, 397. 
Москаленко І. І. – 12, 255, 346, 466, 538. 
Москаленко К. С. – 12, 212. 
Москалик Катерина Семенівна – 35. 
Москалик Петро – 517. 
Мотрук Дмитро Степанович – 632. 

Мотрук Михайло – 578. 
Мотрук Федір – 258. 
Моцар – 461. 
Моцейко Василь Асафатович – 277. 
Моценко Михайло – 277. 
Моцний (псевдо) – 240. 
Мочанов – 232. 
Мочарнок – 55. 
Мочарський Іван Іванович – 272. 
Мрія (псевдо) – 266, 418. 
Мудрий (псевдо) – див. Суровий. 
Мудрий Василь – 595. 
Мудрик Марія – 190. 
Музика (псевдо) – 426, див. також Грім. 
Мулик – 617. 
Мулик Іван (псевдо Журавель) – 431. 
Мульський – 63. 
Мундзяк (Мурдзяк) Микола – 624, 625. 
Мур (псевдо) – 534, 545, 550. 
Мурай – 511. 
Мурза (псевдо) – 550, 551. 
Муха (псевдо) – 590. 
Муцак – 456. 
Мушинець Сильвестр (псевдо Богдан) – 
593. 
 
Набабкін – 264. 
Набока – 133. 
Навказ (псевдо) – 415. 
Нагієнко – 572. 
Нагірна (псевдо) – див. Смеречук 
Мирослава. 
Нагірний Михайло – 625. 
Нагірняк Марія – 519. 
Нагорний – 225. 
Надавлинчук Марія – 498. 
Надеїн – 238. 
Надія (псевдо) – див. Сидоренко Тетяна. 
Назар (псевдо) – 511. 
Наливайко Макей (Матвій) Миколайович – 
454, 629. 
Налична Олена – 416. 
Нанашко (псевдо), він же Сурмач, Арсен – 
113, 114, 116, 279. 
Наріжний – 58. 
Нартій Гнат – 412. 
Насонов – 456. 
Настасюк Варвара – 260. 
Наталка (псевдо) – 445, 515. 
Наталя (псевдо) – 195, 197. 
Неверко – 83. 
Невогінський – 403. 
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Неділько – 295. 
Недобитий (псевдо) – 52, 216, можливо 
Матвіїв Микола Юліанович. 
Недоля – 525. 
Недрега – 86, 93. 
Незмінний (псевдо) – 216. 
Неізмайлов – 9, 263, 265, 313, 334, 349, 394, 
462, 615. 
Неміш Юрій – 514. 
Непорадний (псевдо) – 138, 550. 
Нестеренко – 338, 339, 341. 
Нестеров – 515. 
Нестор (псевдо) – 195, 197, 198. 
Нестор І. І. – 308. 
Несторов – 514. 
Нечай (псевдо) – 66, 88, 119, 192, 219, 352-
353, 354, 474, 543. 
Нечет (псевдо) – 338, 402. 
Нечоса – 149. 
Нешей Магда – 355. 
Никифорук Микола – 512. 
Николаїв Яків Прокопійович – 395. 
Николай, агент – 394. 
Николайчев – 32. 
Николів Марія – 308. 
Никольцьо (псевдо) – 529. 
Нирко – 145, 383. 
Нікітін – 230, 456. 
Нікіфоров – 447, 585. 
Ніколаєнко – 54, 223. 
Нірко Надія – 499. 
Ніс – 117. 
Нічний (псевдо) – 373. 
Новгородов Іван Іванович – 76-77. 
Новгородський Василь – 151. 
Новгородський Михайло – 152. 
Новицький (псевдо Біс) – 240. 
Новицький Дмитро Юрійович – 273. 
Ной (псевдо) – 194. 
Носов – 476, 478. 
Нощенко – 457-460, 586. 
Нужная М. Н. – 305. 
Нумер (псевдо) – 194. 
 
Обух (псевдо) – 66. 
Овод (псевдо) – 80. 
Оганесян Сурік – 292. 
Оглобин Михайло – 409. 
Огонь (псевдо) – 543. 
Одинський – 610. 
Одинцов – 151. 
Оксана (псевдо) – 88, 253. 

Олег (псевдо) – 48, 50, 80, 138. 
Олег, агент – 189. 
Олейник – 233. 
Олексенко – 130. 
Олексієв – 514. 
Олексюк Микола Гнатович – 622. 
Оленка (псевдо) – 353. 
Оленка (псевдо) – див. Зелена (псевдо). 
Оленюк – 75. 
Олень, агент – 283. 
Олесю Микола – 410. 
Олешев – 634. 
Олійник В. – 610. 
Олійник Ігор – 2. 
Оліянин – 122. 
Оля (псевдо) – 373. 
Ольшак Іван – 488. 
Ольшанський – 82. 
Омелян (псевдо) – 198. 
Омель Михайло (псевдо Розважний) – 150. 
Омелько (псевдо) – 621, див. також Яцук 
Павло Филімонович. 
Ондреїшин Олексій – 411. 
Онисюк – 305. 
Онишкевич М. – 132-133, 243, 393, 547, 
635, 637. 
Онуфрак Іван Васильович – 630. 
Опанасенко – 120. 
Опришок (псевдо) – 475, 477. 
Орел (псевдо) – 192, 198, 252-253, 324, 326, 
375, 426, 448, 524, 537, 538, 548, див. також 
Баклажко Дмитро Миколайович; 
Федоришин. 
Орест (псевдо) – 115, 271, 337, 373, 485, 
618, 621, див. також Борисюк Михайло. 
Орів (псевдо) – 404. 
Оріх (псевдо) – 374. 
Орко (псевдо) – 215, 216, 217. 
Орленко (псевдо) – 271. 
Орлик (псевдо) – 116, 424-425, 436, 448, 
555, 577, 578, 621, див. також Жупник 
Юрій Миколайович. 
Орлиця (псевдо) – 193, 550. 
Орлич (псевдо) – 337, 374, 473, 529. 
Орлов – 229, 230, 231, 233, 238. 
Орловський – 308. 
Оробець Марія – 518. 
Оршенко (псевдо) – 268, 315, 566. 
Оса (псевдо) – 253. 
Осокін – 9, 305. 
Остап (псевдо) – 236, 312, 313, 588, 
можливо Мельничук Василь Дмитрович. 
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Остап’юк Анна (псевдо Тирса) – 111, 119. 
Остап’юк В. В. – 572. 
Остапенко (псевдо) – 269. 
Остаток Степан Володимирович (псевдо 
Серго) – 31. 
Остафійчук Богдан – 2. 
Остафійчук Й. К. – 306. 
Остащук В. А. – 632. 
Остащук Василь Дмитрович – 630. 
Острежнюк – 217. 
Острипа Ольга – 433. 
Осубка – 37. 
Отважний (псевдо) – 278, 324, 445, 566. 
Охотніков Єгор Прокопійович – 75. 
Охрімович (псевдо) – 106. 
Оцишина Марія Михайлівна – 82. 
Ощепко Василь Маркович – 35. 
Ощур Микола – 149. 
Ощур Михайло (псевдо Козак) – 149. 
 
П. – 185. 
П’янков – 513, 518. 
Павелко – 601. 
Павленко – 511. 
Павленко (псевдо) – 127, 176. 
Павликівська Марія – 151. 
Павликівський Микола – 151. 
Павлишин Олена Іванівна – 411. 
Павлишин Олена Михайлівна – 411. 
Павлів Гриць – 430. 
Павло (псевдо) – 373, 374, 524, 530, 535, 
538-539, 541, 549-550. 
Павлюк – 86, 288. 
Павлюк Дмитро – 619. 
Павлюк Марія (псевдо Береза, Ластівка) – 
131, 618. 
Павлюк Михайло (псевдо Левченко) – 619. 
Павлюк Павло – 624. 
Павук (псевдо) – 525. 
Павучок (псевдо) – 531. 
Пазя (псевдо) – 198. 
Палайда Ілля – 503. 
Палаченко – 466. 
Палей – 229. 
Паліїв – 162. 
Палій (псевдо) – 419. 
Палюк Анна – 153. 
Пальчик П. Х. – 308. 
Панас Дмитро – 518. 
Панас Юрія – 514. 
Панков – 231. 
Панкратов Олександр Єгорович – 75. 

Панчак Степан – 489. 
Панченко (псевдо) – 30. 
Панчук Май – 2. 
Паньків Василь – 494. 
Паньків Параска – 430. 
Паньків Ф. – 429. 
Папура – 229. 
Парашка (псевдо) – 404. 
Паріс (псевдо) – 51. 
Парнюк – 294, 295, 297. 
Партизан (псевдо) – 441-442, 566, 569, 588-
589. 
Парюк Адам (псевдо Веселий) – 30. 
Пасічник – 31. 
Пасічник Марія – 420. 
Пастельнюк – 131. 
Пастельняк Л. П. – 248. 
Пастух Михайло – 393. 
Пастушенко – 350. 
Пася (псевдо) – 198. 
Патроняк Олексій Михайлович – 380. 
Пашкін – 466. 
Пашкевич – 633, 634. 
Пашко Іван – 307. 
Педченко – 130. 
Пелагів – 164. 
Пеленський Зенон – 595. 
Пелех – 601. 
Пельвецький Антон – 203. 
Перебийніс (псевдо) – 80, 407, 408, 
можливо Данилюк Назар. 
Перебутов (псевдо) – 195. 
Перевертайло – 496. 
Перегінський Василь – 517. 
Переможець (псевдо) – 324, 326. 
Пермінов – 600. 
Петанін – 78, 79. 
Петенко Н. Х. – 248, 605. 
Петлюк Устина – 355. 
Петренко – 127. 
Петренко (псевдо) – 483. 
Петрик – 209, 221, 487. 
Петрів Данило – 273. 
Петрів Дмитро Дмитрович – 272. 
Петрів Іван – 374. 
Петров – 122, 229, 233, 237. 
Петрук Федір – 579. 
Петрунеля – 215. 
Петрунів Анна – 148. 
Петрунів Катерина – 148. 
Петрушка Семко – 411. 
Пивоваров, агент – 363. 
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Пилип (псевдо) – 375. 
Пилипчук Дмитро (псевдо Івась) – 189. 
Пиріг (псевдо) – 521, 536, 539, 541, 549. 
Пирожук Михайло (псевдо Сірий) – 86, 
345, 362. 
Писалій Василь – 152. 
Писарчук Іван – 516, 517. 
Питоляк Іван – 624. 
Півонія (псевдо), Марія – 197. 
Півторак – 456. 
Підгірний Ясь – 618. 
Підгірянка (псевдо) – 193. 
Підгурський (псевдо) – 315, 316. 
Підкова (псевдо) – 373, 529, див. також 
Андрейчук Петро Васильович; Юркевич 
Дмитро. 
Пікула – 448. 
Пікуляк Василь – 150. 
Піліпенко – 634. 
Пілянський Василь Степанович – 275. 
Піменчук Петро (псевдо Граніт) – 219. 
Пімста (Помста) (псевдо) – 218, 443, 477, 
589, див. також Байда (псевдо); Борисюк 
Михайло Андрійович. 
Пінчуков – 486. 
Пірко Анна – 494. 
Пісня (псевдо) – див. Бойчук Василь 
Петрович. 
Пісь – 120. 
Піцер (псевдо) – 15, 175. 
Плаксін – 341, 517, 519. 
Пластун (псевдо) – 284. 
Пленюк І. – 150. 
Плетень – 309.  
Плієнко – 66. 
Побірчак Устина Дмитрівна – 327. 
Поваров – 279. 
Погрібний – 593, 597. 
Подвійна Наталка – 627. 
Подгорний – 447. 
Подолик (псевдо) – 247. 
Подоляк (псевдо) – 550. 
Позднор – 468. 
Позняков – 12, 83. 
Покедаєв – 342. 
Покришка Іван Данилович – 132. 
Полатайко Іван – 327-328, 389, 390. 
Полєвой – 82. 
Полуботок (псевдо) – 415. 
Полякевич – 169. 
Поляков – 78, 335. 
Полянин (псевдо) – 415. 

Поль (псевдо) – 400, 401. 
Польовий Степан Миколайович (псевдо 
Явч) – 131. 
Понартов – 290. 
Пономарьов К. М. – 75. 
Попадинець – 418. 
Попіль М. І. – 305. 
Попов – 102, 346, 589. 
Попович – 238. 
Попович Н. В. – 632. 
Порода Павло (псевдо Бандурист) – 190. 
Порухно – 385. 
Посацький Володимир – 624. 
Пославська Галина – 2, 17. 
Потапов – 289. 
Поташ, агент – 327. 
Потіха (псевдо) – 523. 
Поторочин – 289. 
Похвалов – 66. 
Похльобкін – 218, 270, 277, 299, 330, 335. 
Правда, агент – 633. 
Правосудов – 191. 
Предчук Анна Іванівна – 622. 
Предчук Іван Гнатович – 622. 
Предчук Юстина – 622. 
Привид (псевдо) – 15, 175, 559. 
Приймак Василь – 151. 
Приймак Матій – 150. 
Прилєпін – 84. 
Пристовський Василь – 304. 
Притуляк М. І. – 569. 
Приходний (псевдо) – 338. 
Приходченко – 600. 
Приходько (Проходько) – 415, 507, 559. 
Причепа (псевдо) – 550, 551. 
Прівєдєнцев – 271. 
Прік – 229. 
Пробоїв – 97. 
Провід (псевдо) – 176. 
Проданюк Афанасій Васильович (псевдо 
Солідний) – 187, 210, 282. 
Проданюк Петро Васильович – див. псевдо 
Карп. 
Прокоп’юк – 162. 
Прокопець Володимир – 272. 
Прокопів Микола – 504. 
Прокопчук Марія – 228. 
Прокоф’єв Степан – 277. 
Промінь (псевдо) – 72, можливо 
Марковецький Юрій Степанович. 
Пронич Іван Дмитрович (псевдо Граб) – 34. 
Проскурняк Іван – 518. 
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Прохоренко Микола Микитович – 76, 77. 
Прохоров – 233. 
Процак – 86. 
Проценко – 121. 
Проців Василь – 413. 
Прудніков – 229. 
Прут (псевдо) – 50-51, 80, 138, 315, 317, 
353-354, 355, 377, 406, 480, 521, 526, 531, 
533, 541, див. також Леськів Василь 
Миколайович. 
Пруткий (псевдо) – 533, див. також 
Махначук Афанасій Іванович; Урбанович. 
Прутько – 382. 
Пряшко Михайло Дмитрович – 507. 
Пудик Гриць – 514. 
Пулько Петро Васильович – 35. 
Пухов М. А. – 235. 
Пучко Юрко – 150. 
Пушкар – 32. 
Пушкар Марко – 32. 
Пушкарьов (Пушкаров) – 231, 517. 
 
Равенко – 497. 
Равчук Михайло – 420. 
Рада, агент – 633. 
Радик – 82. 
Радиш – 518. 
Радкевич Марія – 306. 
Раєвський – 333. 
Райківський М. – 150. 
Раколін – 466. 
Раубшіц (псевдо) – 550, 551. 
Рая, агент – 367. 
Рвачова – 29. 
Ребицький (псевдо Риба) – 402. 
Ребрик Дмитро Антонович (псевдо 
Лиман) – 591-592, 593, 612. 
Регей Михайло – 627. 
Реєнт Олександр – 2. 
Резан (псевдо) – 257. 
Резуненко Микола Петрович – 75. 
Рендигевич – 396. 
Реус – 231. 
Решетілов – 297, 298, 343. 
Рєзвий, агент – 483. 
Риба (псевдо) – див. Ребицький; Фіцак 
Андрій. 
Рибак – 305. 
Рибак (псевдо) – 159, 236, 529. 
Рибалка – 153, 154. 
Рибченко – 128. 

Рибчинський Михайло Федорович (псевдо 
Орлик) – 138. 
Ривай (псевдо) – 446, 482. 
Рижак Ірина – 307. 
Рим Семен – 393. 
Рись (псевдо) – 14, 146, 318. 
Ріжко – див. Монастирець (псевдо). 
Ріжко (псевдо Ненаситець) – 559. 
Різун (псевдо) – див. Андрусяк Василь. 
Річка (псевдо) – 324, 326, 537-538, 539, 548. 
Роберт (псевдо) – див. Мельник Ярослав 
Миколайович. 
Робик Василь – 488. 
Рогач (псевдо) – 269. 
Рогов Микола Якович (псевдо Ярема) – 
630. 
Рогоза – 622, 626. 
Родик – 385. 
Родін – 229. 
Родіонов – 227. 
Рожецька Настя – 152. 
Розбишака (псевдо) – 358. 
Розвалюк Лук’ян Федорович – 622. 
Рокосовський – 242. 
Роланд (псевдо) – 113, 114, 116 див. також 
Сергій. 
Ромак Ярко – 496. 
Роман (псевдо) – 52, 216, 375, 576, 
(можливо Григорій Кочан). 
Романишин Михайло – 496. 
Романишин Олена – 428. 
Романишин Юрій – 496. 
Романишина – 308. 
Романов – 218. 
Романчук – 308. 
Романчукевич Л. І. – 634. 
Романюк – 467. 
Романюк Дмитро Федорович (псевдо 
Вовк) – 345, 362, 629, 633. 
Романюк Марія Федорівна – 629. 
Ромко (псевдо) – 115, 196, 402, 474, 541, 
548, 555, 577-578. 
Рос (псевдо) – 119, 375. 
Роса (псевдо) – див. Мартинюк Галина 
Василівна. 
Рошкульц А. М. – 307. 
Рубан – 612, 635. 
Рубаха (псевдо) – 533. 
Рубаха Петро Андрійович – 485. 
Рубач (псевдо) – 218, 219. 
Рубчак Володимир Янович – 272. 
Руда Анна – 308. 
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Руденко – 456, 457. 
Руденко Атаназій – 122. 
Рудий (псевдо) – 240. 
Рудковська Євдокія – 579. 
Рудько Юрій – 322. 
Рульов – 485. 
Русин С. П. – 305. 
Русиста (псевдо) – 315. 
Русначенко А. М. – 16. 
Рутько Михайло – 157, 158. 
Ручай (псевдо) – див. Стефурак Дмитро 
Миколайович. 
Рущак Михайло – 626, 627. 
Рябокінь – 219. 
Рясний (псевдо) – 518. 
Рясной Василь Степанович (Рясний) – 16, 
53-54, 64, 104, 107, 191, 265, 409-410. 
 
Сабан Ярослав – 438. 
Савицька Марія – 157. 
Савка Леся – 148. 
Савочка Василь – 517. 
Савченко Катерина – 99. 
Савченко С. – 199, 201, 265, 457, 459-460, 
584, 585. 
Савчин Дмитро – 151. 
Савчин Петро (псевдо Дзвін) – 216, 312, 
454. 
Савчин Софія – 375. 
Савчук А. І. – 632. 
Савчук Василь (псевдо Тарас) – 150. 
Савчук Іван – 577. 
Савчук Микола – 150. 
Савчук Явдоха – 150, 152. 
Сагайдачний (псевдо) – 14, 318, 321. 
Саглицький – 120. 
Садівник Степан Семенович – 425. 
Садовий (псевдо) – 472, 542. 
Салітра Анна – 624. 
Салстун (псевдо) – 15, 175. 
Сальков – 339. 
Самборський – 376. 
Самойлов – 333. 
Самокіщук – 571. 
Самочка Юрій – 152. 
Самощук – 447. 
Самушко Г. О. – 306. 
Сапер (псевдо) – 471, 522, 523, 531, 536, 
539, 541, 545, 548-549, 626. 
Саппа – 341. 
Сараєв – 349. 
Сарапйонов – 560. 

Сарна (псевдо) – 337. 
Сасін І. І. – 234. 
Сваричевський Михайло Михайлович – 
275. 
Сват (псевдо) – 446. 
Св-ек – 208. 
Свершок (псевдо) – 525. 
Свідрук Юлія Іванівна (Зірка) – 366, 367. 
Свідчук Микола – 398. 
Свістельницький Гнат – 150. 
Світослав (псевдо) – 216. 
Святослав (псевдо) – 48, 80, 317, 326, 626. 
Секретар Є. В. – 309. 
Селіхов – 16, 137. 
Семанишин І. Н. – 572. 
Семанюк – 145. 
Семаньків Петро – 147. 
Семаньків Софія – 147. 
Семашко – 457, 586. 
Семен, агент – 633. 
Семенів Михайло – 623. 
Семенов, агент – 282. 
Семенчук Катерина – 308. 
Семенюк Анна – 619. 
Семенюк Володимир – 619. 
Семенюк Кирило (псевдо Гордий) – 319, 
321. 
Семенюк Михайло Миколайович – 35. 
Семибратов – 273. 
Семинюк Марія – 617. 
Семинюк Михайло – 617. 
Семінишин – 385. 
Семко Клим (псевдо Лейтенант) – 257. 
Сенишин В. – 572. 
Сенчак Іван – 588. 
Сенюк Андрій – 411. 
Сеньків Василь – 426. 
Сеньків Олекса – 512. 
Сеньковський Андрій – 511. 
Сервіанов – 8, 554. 
Сергєєв – 572. 
Сергій (псевдо) – 90, 240, 539, 541, 549, 
550. 
Сергійчук Володимир – 2, 8, 17, 107-108. 
Сергійчук М. І. – 107-108, 175, 208, 597. 
Середній (псевдо) – 480, 566. 
Серна (псевдо) – 14, 425, 507. 
Сидор – 467. 
Сидоренко – 310, 504. 
Сидоренко Тетяна (псевдо Надія) – 192, 
197-198. 
Сидоренько Костянтин – 433. 
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Сидоренько Софія – 433. 
Сидорко – 82. 
Сидоров Василь Михайлович (псевдо 
Чумак) – 630. 
Сидорович Г. Г. – 308. 
Сидорук – 307. 
Сизий (псевдо) – 219. 
Сизов – 83. 
Силенко – 129. 
Сильний (псевдо) – 538. 
Симанишин Іван Федорович – 276. 
Синяк (псевдо) – 485. 
Синяк Микола (псевдо Береза) – 631. 
Сиров – 232. 
Сирота (псевдо) – 315, 559. 
Сиротюк Василь – 625. 
Ситник Василь – 142. 
Сілінський (псевдо Горбок) – 403. 
Сірий (псевдо) – 279, 315, 346, 347, 550-
551, див. також Пирожук Михайло. 
Сірко (псевдо) – 113-114, 116, 138, 198, 511. 
Сіромаз (псевдо) – 127. 
Сітенко – 586. 
Скала (псевдо) – 237, 378, 445-446, див. 
також Хомин Іван. 
Скаран (псевдо Барабан) – 257. 
Скиба – 76, 566. 
Скіпар Василь – 490, 495. 
Скобель Марія – 485. 
Скорий (псевдо) – 524. 
Скоробляк Михайло – 413. 
Скоропадський Данило – 109. 
Скрипник Анна (псевдо Роза) – 131. 
Скрут Елеонора Григорівна – 218, 284. 
Скуба (псевдо) – 52, 187, 566. 
Скугарьов – 229. 
Славко (псевдо) – 220, 378, 415, 550, 551, 
див. також Круп’як Василь Олексійович. 
Славний (псевдо) – 117, 355, 555-556, 578. 
Сливчук Анна – 517. 
Сливчук Василь – 516. 
Сливчук Іван – 516. 
Сливчук Федір – 413. 
Слипич – 610. 
Сліпий Йосип – 204. 
Слободзян – 610. 
Слободян Микола – 620. 
Слободян Михайло Іванович – 625. 
Слободян Осип – 623. 
Слободянюк – 309. 
Слонь (псевдо) – 474. 

Слонь Михайло Варламович – 12, 33-34, 47, 
61, 88, 91, 132, 138, 186, 215, 243, 258-259, 
262, 265, 278, 280, 300, 323-325, 349, 396, 
399, 449, 462, 564, 576, 581, 593, 611, 614. 
Слуцак Семен – 32. 
Смерека (псевдо), Іра – 113-114, 119. 
Смеретчук Дмитро Миколайович – 630. 
Смеречук Мирослава (псевдо Нагірна) – 
366. 
Смеречук Мотрина – 588. 
Сметюк Дмитро – 513. 
Смешко – 65. 
Смирнов – 600. 
Сміхованець (псевдо) – 538. 
Сміхун (псевдо) – Шуфлін Анатолій 
Федорович. 
Смола – 305. 
Смолянський – 111, 119, 450, 452-453. 
Смольський (псевдо) – 271. 
Смук – 97. 
Снігур (псевдо) – 51. 
Снятковський Михайло – 304. 
Собан Юрій – 634. 
Сокира (псевдо) – 426. 
Сокіл – 306. 
Сокіл (псевдо) – 198, 373, 375, 406, 474, 
479, 521, 533, 536, 539, 541, 543, 549, 566, 
618, 619, 620, див. також Бейсюк, можливо 
також Петер Констянтин Зенонович. 
Сокіл, агент – 66, 68, 284, 367, 375. 
Соколов – 236, 293, 498. 
Соколовський – 247. 
Солдатов – 410, 411. 
Солідний (псевдо) – див. Проданюк 
Афанасій Васильович. 
Соловей (псевдо) – 90, 356. 
Соловейко (псевдо) – 441, 471. 
Соловій (псевдо) – 437, 538, 541, 549, 550. 
Соломко (псевдо) – 544. 
Соломон Анна Антонівна – 507. 
Солтус (псевдо Рух) – 236. 
Сомко (псевдо) – див. Княгицький Федір. 
Сондей Василь Григорович – 275. 
Соприянчук – 447. 
Сорока (псевдо) – 198, 210, 531, див. також 
Ковбас Іван Осипович; Левко Василь 
Миколайович. 
Сорока Василь (псевдо Береза) – 63. 
Сорока Стефанія – 224. 
Сорока, пом. Оперуповноваженого – 272. 
Сосна (псевдо) – 354. 
Сотник – 385. 
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Сохват (псевдо) – 59. 
Спартак (псевдо) – 80, 138, 150. 
Спартан (псевдо) – 216, 443, 477, 485. 
Спуганич – 231. 
Срібна Анна (псевдо Віра) – 365, 366. 
Стадник (Стадин) Михайло Юрійович 
(псевдо Юра) – 148, 292. 
Стадник Дмитро – 148. 
Стадник Іван Ілліч – 78. 
Стаєцький Дмитро Якович – 622. 
Сталевий (псевдо) – 216, 346. 
Сталін Йосип Віссаріонович – 19, 23-25, 28, 
37, 39, 42, 45, 54, 89, 104, 132, 135-136, 179, 
203, 239, 254, 287, 327-328, 435, 587. 
Станюк Андрій – 276. 
Стариков – 422-423, 494, 496-497, 560-561. 
Стасів Василь Юрійович – 275. 
Стасів Микола Юрійович – 275. 
Стасів Петро – 504. 
Стасів Федір – 508. 
Стасюк – 468. 
Стасюк Іван Петрович – 277. 
Стасюк Петро Гаврилович – 277. 
Стасюк Пилип Війтович – 274. 
Сташинський Семен – 518. 
Стельмах – 140. 
Степан (псевдо) – 50, 106, 330, 425, 555, 
577-578, див. також Богдан (псевдо). 
Степаненко – 382. 
Степанівна (псевдо) – див. Гросберг-
Наконечна Ольга Северівна. 
Степанків Василь – 148. 
Степанюк (псевдо Сулима) – 318. 
Степова (псевдо) – 192. 
Степовий (псевдо) – 50, 52, 80, 198, 447. 
Стефанидин Магда – 410. 
Стефанишин Анастасія – 410. 
Стефанишин Михайло – 502. 
Стефанишин Петро – 410. 
Стефанишин Ядвіга – 410. 
Стефанів Михайло Пилипович – 274. 
Стефанюк – 218. 
Стефанюк Євдокія – 516. 
Стефанюк Степанида – 218. 
Стефарешин – 74. 
Стефін Дмитро – 152. 
Стефіна П. – 150. 
Стефурак Дмитро Миколайович (псевдо 
Ручай) – 353. 
Стехно Іван Семенович – 485. 
Стеценко – 146, 265, 596. 
Стець І. Л. – 308. 

Стецько Марія Дмитрівна – 622. 
Стецько Ярослав (псевдо Зенон 
Карбович) – 596, 597. 
Стилінський Н. І. (псевдо Хитрий) – 568. 
Стоїч Олена – 447, 448. 
Столяренко – 149. 
Столярчук – 467. 
Сторожев – 231. 
Сторонна (псевдо) – 404. 
Стоянцев О. О. – 331, 334, 383, 634. 
Стрий (псевдо) – 524. 
Стріла (псевдо) – 267, 414, 480, 523, 525, 
550, 621-622. 
Стрілка (псевдо) – 472. 
Строкач Тимофій – 4, 9, 73, 79, 213, 254, 
260-261, 321-322, 349-350, 359, 361, 372, 
377, 389, 414, 457, 459, 460, 584, 585. 
Стротенова (псевдо Зеня) – 198. 
Строюк (псевдо) – 196, 197. 
Стружинський Михайло Якубович (псевдо 
Якуб) – 402. 
Струк Катерина – 304. 
Струк Микола – 304. 
Струк Яків Петрович – 274. 
Стяг (псевдо) – 208. 
Стьопа (псевдо) – 539, 548, 550. 
Суворов – 288. 
Суворов В. С. – 305. 
Сулимов – 142, 143. 
Султан (псевдо) – 441, 471-473. 
Сума Микола Олексійович – 273. 
Сумний (псевдо) – 88. 
Сурман – 453. 
Сурмач (псевдо) – 66, 252, 253, 563, див. 
також Нанашко. 
Суровий, Мудрий (псевдо) – 315. 
Сусідко Микола – 376. 
Суслик А. Ф. – 99. 
Суслик Василь Антонович – 276. 
Суслик Василь Якович – 276. 
Суслик Іван Васильович – 277. 
Суслик Іван Данилович – 277. 
Суслик Михайло Іванович – 277. 
Суслик Степан Гаврилович – 277. 
Суханов – 613. 
Сухарєв – 228, 248, 251, 286-288, 290, 292. 
Счастний – 486. 
Сьомін Іван Дмитрович – 74, 75. 
 
Тамара (псевдо) – 426. 
Танкіст (псевдо) – 621. 
Танчук Михайло – 622. 
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Таран – 339-341, 519. 
Тарас (псевдо) – 416, 479, 531, можливо 
Мельник Дмитро. 
Тарас Ілько – 505. 
Тарас, Каменяр (псевдо) – 133, 135, 165. 
Тарасик (псевдо) – 195. 
Татарин Іван – 496. 
Твердий (псевдо) – 315, 446, 447, 550. 
Твердохліб Параска – 622. 
Твердохліб Петро Дмитрович – 623. 
Твердохліб Рузька Михайлівна – 622. 
Теліверський Гнат – 421. 
Темрюк Олексій – 189. 
Темрюк Стефанія – 189-190. 
Теницький Михайло – 277. 
Терещенко – 517, 519. 
Теслюк Андрій – 150. 
Тесля – 448. 
Тетяна (псевдо) – див. Карман Славка. 
Тетяна (псевдо), Ганка – 195-197. 
Теушин – 232. 
Тигр (псевдо) – 394. 
Тиличак Михайло Васильович – 275. 
Тиличак Петро Васильович – 275. 
Тимещик – 456. 
Тиміш (псевдо) – 324, 567. 
Тимків Василь Іванович – 273. 
Тимко (псевдо) – 593. 
Тимофієв – 578. 
Тимочко Михайло – 424. 
Тимчишин Юрій – 375. 
Тинчук Микола – 486. 
Тирса (псевдо) – 138. 
Тисяк Анна – 424. 
Тисяк Микола – 424, 430. 
Тисяк Настя – 423, 499. 
Тисяк Петро – 423. 
Титарчук Ірина Дмитрівна – 292. 
Тихий (псевдо) – 550. 
Тихонов Олексій Пилипович – 76. 
Тишківський Степан – 509. 
Тишковець Іван Адамович – 81. 
Тищенко – 309. 
Тімофеєв Павло Васильович – 78. 
Тіто Йосип Броз– 19, 37. 
Ткач – 145, 600. 
Ткач Володимир – 559. 
Ткач Григорій (псевдо Ясень) – 189. 
Ткач І. Д. – 572. 
Ткач Іван – 414. 
Ткачук – 234. 
Ткачук Іван (псевдо Оріх) – 151. 

Тодорук Катерина – 517. 
Тодорчук Василь – 517. 
Токар (псевдо) – 426. 
Токарєв – 332. 
Толочко – 389-390. 
Томин Іван Миколайович – 630. 
Томин Степан Васильович – 630. 
Топалла – 307. 
Тополя (псевдо) – 184, див. Гринишина 
Анна Дмитрівна. 
Топусяк М. – 86. 
Топчій – 430, 491, 499, 586. 
Торованин Іван – 418, 420. 
Торованин Маруня – 418. 
Травкін – 219, 461. 
Трач (псевдо) – 565, 569. 
Трейчук Микола Васильович – 486. 
Треник В. С. – 306. 
Третяк Володимир – 152. 
Триндей Михайло Порфирійович – 276. 
Трофимчук Таня – 78. 
Трубников – 349. 
Трудій Петро – 514. 
Трясило (псевдо) – 537, 548, 550. 
Тугай Дмитро – 620, 621. 
Тукаш – 600. 
Туліка Анна – 579. 
Туліка Микола – 579. 
Туман Іван – 621. 
Туманець – 499. 
Туманська Марія – 57. 
Тур (псевдо) – 161, 196, 216, 353-355. 
Тур (псевдо) – див. Шухевич Роман. 
Тур’яниця Іван – 424, 434. 
Турак Степан – 618. 
Турист (псевдо) – 48, 80. 
Туркмен (псевдо) – 196, 197, 198. 
Турко С. Ф. – 309. 
Турлей – 97. 
Турчин – 450. 
Турчин Анна – 623. 
Турчин Василь – 623. 
Турчин Павлина Миколаївна – 622. 
Тюпа – 233. 
Тютюник, Тютюнник (псевдо) – 80, 138, 
525. 
Тюшка Микола – 430. 
Тяпкін – 564. 
 
Угланов – 232. 
Углик Антоніна Миколаївна – 82. 
Угрин Василь – 516. 
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Угрин Дмитро – 510. 
Угрин Микола – 519. 
Угрин Микола Степанович (псевдо 
Кулак) – 34. 
Улянка (псевдо), Марійка – 196, 197. 
Ульянов В. В. – 307. 
Ульянов Воломир Ілліч (псевдо Ленін) – 25, 
104. 
Ульяновський – 232. 
Урбанович (псевдо Пруткий) – 484. 
Усаткін – 307. 
Усталак – 233. 
Ушак Маріяна – 437. 
 
Фадєєв – 256. 
Фадєєв – 346. 
Фазімітдінов – 290. 
Файфер Карл – 272. 
Факіров – 278. 
Фатєєв – 129, 231. 
Фатурчак Іван – 486. 
Феденко Софія – 55. 
Федик Юрій – 505. 
Федишин Осип – 624, 625. 
Федишин Степан – 148. 
Федір (псевдо) – 197, 407. 
Федорич Марія – 429. 
Федорич Микола – 498. 
Федорич Олена – 429. 
Федорич Явдоха – 429. 
Федоришин (псевдо Орел) – 569. 
Федоришин Макій Олексійович – 273. 
Федорів – 494. 
Федорів Василь Миколайович – 274. 
Федорів Василь Олексійович – 273. 
Федорів Михайло – 151. 
Федорів Петро Іванович – 274. 
Федорів Степан – 497. 
Федорін Іван – 29. 
Федорко Федір Миколайович – 632. 
Федорняк Марта – 149. 
Федоров – 29, 288, 382. 
Федоров В. – 143. 
Федорова – 218. 
Федорович Еміль Гнатович – 275. 
Федорович Катерина – 433. 
Федорович Микола – 432. 
Федорчук Василь – 516. 
Федорчук Степан Антонович – 380. 
Федоряк – 282. 
Федотов – 211. 
Федюк Юрій (псевдо Вечірній) – 631. 

Федь Сава – 432. 
Федько С. П. – 99. 
Фелакова Марія – 131. 
Фенчук Ю. М. (псевдо Галуза) – 216. 
Фербей Василь – 516. 
Фербей Параска – 516. 
Филик Юлія – 433. 
Филипчук Петро – 517. 
Філатов – 90, 188, 282. 
Філіпов – 237. 
Філіпович Д. В. (псевдо Березів) – 568. 
Філіпчук – 446. 
Фіцай Деоніз Олексійович – 276. 
Фіцак А. – 610. 
Фіцак Андрій (псевдо Риба) – 483. 
Фіцак Микола – 430. 
Фоменко – 276, 633. 
Форманчук – 312. 
Форшенн – 468. 
Франкевич – 233. 
Франків Василь Степанович – 35. 
Фрик – 285. 
Фрищин Василь – 412. 
Фріц (псевдо) – 318. 
 
Хазов – 220. 
Халан Олена – 490. 
Халан Юрій – 490. 
Халецький Федір (псевдо Хмель) – 438. 
Хаминець Павло Васильович – 622. 
Хамункін – 633. 
Харандюк Катерина – 152. 
Харитонов – 232, 456. 
Харко (псевдо) – 197. 
Харук Василь – 515. 
Харцевич Павло Степанович – 276. 
Харцієв – 16, 137. 
Хаска – 492. 
Херсон (псевдо) – 278, 324, 566. 
Херсонов (псевдо) – 443. 
Химик (псевдо) – 524. 
Хитрий (псевдо) – 15, 326, 578-579, див. 
також Стилінський Н. І. 
Хлабатий Гнат – 148. 
Хлапов Михайло Олексійович – 75, 76. 
Хлобишин – 31. 
Хлоп – 297. 
Хмара (псевдо) – 138, 223, 292, 373, 397, 
443, 446, 480, 519, 529, 621, можливо 
Мельник Петро Васильович. 
Хмелевська – 601. 
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Хміль (псевдо) – 317, 479, див. також 
Халецький Федір. 
Хмурий (псевдо) – 337, 405. 
Хмурін – 230. 
Холодний (псевдо) – 545. 
Холявко – 275. 
Хом’як Доня – 229. 
Хома Михайло – 488, 489. 
Хомин Василь Кирилович – 274, 426. 
Хомин Іван – 428. 
Хомин Іван (псевдо Скала) – 592, 593. 
Хомин Микола – 430, 492. 
Хомин Степан – 428. 
Хоминець Василь – 148. 
Хоминець Михайло – 148. 
Хоминець Павло – 623. 
Хомич Іван Васильович – 273. 
Хомишин Григорій, митрополит – 204. 
Хомуткін – 346, 347. 
Хопта М. Н. – 632. 
Хопта Юрій Петрович – 632. 
Хорук Степан Федорович – 275. 
Храпко – 33. 
Хрептик Наталя – 627, 628. 
Христонько Дмитро Петрович – 275. 
Христя (псевдо) – 435. 
Хромой Іван Данилович – 275. 
Хрущ (псевдо) – див. Курій. 
Хрущ Антон – 414. 
Хрущ Марина – 414. 
Хрущ Петро – 557, 560. 
Хрущ Теодор – 414. 
Хрущ, стрибок – 430. 
Хрущов Микита Сергійович – 13, 20, 28, 47, 
52, 108, 120, 126, 129, 130, 137, 188, 203, 
213, 222, 239, 243-244, 254-255, 260, 265, 
285, 295, 315, 331, 381, 442, 520, 564-565, 
591, 605. 
Худяк Іван – 276. 
 
Цап Н. І. – 573. 
Цап’юк Василь – 424. 
Цап’юк Микола – 147. 
Цап’юк Олена – 424. 
Цап’юк Петро – 148. 
Цапей Анна Петрівна – 628. 
Цапей Іван Петрович (псевдо Мороз) – 117, 
345, 362, 628, 632, 633. 
Цапей Микола Петрович (псевдо Голуб) – 
628. 
Царенко – 412. 
Цветко (псевдо) – 80. 

Цвигун – 275. 
Цвітний Олекса – 151. 
Цединик Дмитро Степанович (псевдо 
Дрозд) – 412. 
Цепенда Ігор – 2. 
Цепенко – 338, 341. 
Циник І. І. – 9, 144. 
Цівкач Іван – 327. 
Ціник Іван – 620. 
Ціп (псевдо) – 253. 
Цяпка (псевдо) – 88, 373. 
 
Ч. – 184, 185. 
Чабан Федір – 623. 
Чагур Іван – 152. 
Чайка (псевдо) – 119, 448, 550, 551. 
Чайка (псевдо) – 196, див. також Гринішак 
Анна Степанівна. 
Чайкевич (псевдо) – 326. 
Чалий (псевдо) – 621. 
Чапара – 225. 
Чарнецький, митрополит – 204. 
Чемоданов – 572. 
Чентуняк Михайло (псевдо Ворона) – 187. 
Чепіль Михайло Михайлович – 275. 
Черакманов – 466. 
Черакманова З. В. – 466. 
Червін – 297, 298, 342-343. 
Червоний – 256, 264. 
Черевко Дмитро (псевдо Лис, Промінь, Б-
40) – 112, 114, 116, 118, 119. 
Черевко Юрій (псевдо Кудияр) – 117, 537, 
548. 
Черевонюк Гриць – 492. 
Черемха (псевдо) – 63, 418. 
Черемшинський (псевдо Черемха) – 403. 
Череп (псевдо) – 406. 
Черепов (псевдо) – 194. 
Черешкевич – 358. 
Черешня (псевдо) – 525. 
Черковська – 9, 142. 
Чертковська – 307, 308. 
Чертьонков – 292. 
Черчіль Уінстон – 327, 328. 
Чех Анна – 622. 
Чибор Анна – 518. 
Чижиков Г. А. – 304, 305. 
Чирський – 109. 
Чичула Дмитро – 518. 
Чміль (псевдо) – 117, 118. 
Чміль Іван Михайлович – 412. 
Чміль Михайло – 410. 
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Човен (псевдо) – 216. 
Чолупін Степан – 192. 
Чоп Василь – 414. 
Чоп Іван – 414. 
Чорний (псевдо) – 149, 153, 159-161, 189, 
213, 216, 315, 355, 356, 375-377, 441-444, 
471, 475-478, 480, 482-483, 524, 529-530, 
532, 534-535, 537, 538, 540-543, 565-566, 
570, 590, 619, 632, див. також Андрусяк 
Василь. 
Чорний, агент – 283, 327. 
Чорній Михайло – 623. 
Чорнобривий (псевдо) – 216. 
Чорногора – 376. 
Чорноліс (псевдо) – 528, 531, 534, 536, 547, 
548. 
Чорноморець (псевдо) – 416, 435. 
Чорноокий (псевдо) – 626. 
Чорнота (псевдо), сотенний – 57, 138, 266, 
315-316, 377, 410, 443, 446, 453, 480, 522, 
528, 531, 534, 536, 539, 541, 545, 621, 
можливо Чав’як Володимир. 
Чорноус (псевдо) – 354. 
Чорноус Василь – 151. 
Чорт (псевдо) – 425. 
Чортов, лейтенант (отаман Хмара) – 16, 
515, 517. 
Чорток (псевдо) – 197. 
Чотко Іван – 152. 
Чудик Катерина – 508. 
Чудов – 560. 
Чулупин Михайло – 435. 
Чумак (псевдо) – див. Масник Іван; 
Сидоров Василь Михайлович; Штогрин 
Василь Федорович. 
Чумак Василь – 496. 
Чумак Іван – 496. 
Чумаченко – 352. 
Чумаченко (псевдо) – 237. 
Чумачок – 110. 
Чупран (псевдо) – 324. 
Чуприна – 424. 
Чуприна (псевдо) – 253, 279. 
Чуприник – 431. 
Чучурин Юлія Михайлівна – 433. 
 
Шабля (псевдо) – 471, 621. 
Шагуров С. – 310. 
Шатах – 411. 
Шах (псевдо) – 569. 
Шацький – 454. 
Швед (псевдо) – 370. 

Швейк (псейдо) – 442. 
Швидкий (псевдо) – 621. 
Шевченко – 84. 
Шевченко А. С. – 258, 399. 
Шевчук – 542. 
Шевчук (псевдо) – 30. 
Шевчук Марія – 150. 
Шевчук Михайло – 354. 
Шевчук Юрій – 150. 
Шелест (псевдо) – 406, 408, 591, 593, 
можливо Сидор Василь. 
Шепетуха Федір – 307. 
Шептекіта – 623, 624. 
Шептицький Климент – 205. 
Шептун – 515. 
Шеремета Василь Іванович – 275. 
Шеремета Іван – 624-625. 
Шершньов – 570. 
Шиков А. І. – 145, 248. 
Шилін – 568. 
Шиляк Анна – 625. 
Шинкар (псевдо) – див. Данилків Микола. 
Шитіков – 96, 158, 344-345, 361, 363, 368, 
380, 454. 
Шишка Олекса – 624. 
Шишкка Роман – 624. 
Шіцер (псевдо) – 177. 
Шкрум Василь Іванович – 347. 
Шкурган Марія – 518. 
Шкурюк Д. А. – 306. 
Шладарідзе – 288. 
Шлямо – 390, 453-454. 
Шляпа (псевдо) – 483. 
Шльомак Іван – 488. 
Шльомак Михайло – 500. 
Шльомик Явдоха – 489. 
Шмідт – 274. 
Шнурер – 560. 
Шпак (псевдо) – 315, 324, 396. 
Шпак Стефанія Дмитрівна – 622. 
Шпенюк Андрій Матвійович – 274. 
Шпитальний Богдан Дмитрович – 274. 
Шпитальний Василь Григорович – 274. 
Шпитальний Степан Олексійович – 274. 
Шпитко Дмитро Миколайович (псевдо 
Щиголь) – 629. 
Шпільчак Володимир – 373. 
Шпільчак Теодор – 373. 
Шпок (псевдо) – 566. 
Шрам (псевдо) – 218, 219. 
Штаер Дмитро Семенович (псевдо 
Кремінь) – 353, 354. 
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Штангєєв – 601. 
Штепа – 326. 
Штифурак Іван Олексійович – 276. 
Штогрин Василь Федорович (псевдо 
Чумак) – 629. 
Шторх Міхаель – 556. 
Штукін – 341. 
Штурман Василь – 430. 
Шубаний І. В. – 305. 
Шувак (псевдо) – 338. 
Шугай (псевдо) – 197, 213, 221, 315, 319, 
322, 483. 
Шуйський – 256. 
Шулик Петро Васильович – 275. 
Шулячинська – 307. 
Шульга – 601, 626. 
Шумей В. Д. – 574. 
Шумей Марія – 501. 
Шумей Микола – 501. 
Шумей П. Д. – 574. 
Шумидуб – 351. 
Шумило Андрій – 274. 
Шумілов – 9, 144. 
Шумко – 165. 
Шумний (псевдо) – 88. 
Шункарьов – 76. 
Шурбаєв Д. К. – 283. 
Шутка (псевдо) – 198. 
Шуфлін Анатолій Федорович (псевдо 
Сміхун) – 363-365, 367, 368. 
Шуфлін Дарія Федорівна – 365, 366, 368. 
Шухевич Роман (псевдо Тарас Чупринка, 
Тур та ін.) – 18, 20, 167, 244, 246, 407, 595. 
 
Щасливий (псевдо) – 551. 
Щерб’як Микола – 148. 
Щиголь (псевдо) – 533, див. також Шпитко 
Дмитро Миколайович. 
Щипанівський (псевдо Щипавка) – 407. 
Щур (псевдо) – 485. 
 
Юзва Розалія – 305. 
Юліян Юрко – 517. 
Юра (псевдо) – 551, див. також Стадник 
(Стадин) Михайло Юрійович. 
Юрак – 486. 
Юрак Микола – 519. 
Юречко – 632. 
Юркевич Анна (псевдо Бистра) – 366. 
Юркевич Броніслав Іванович (псевдо 
Дзвін) – 345, 362, 629. 
Юркевич Дмитро (псевдо Підкова) – 258. 

Юрків Василь – 500. 
Юрків Іван – 500. 
Юрків Юрій Михайлович (псевдо Іскра) – 
85. 
Юрко (псевдо), лікар – 193. 
Юрко (псевдо), сотенний – 88, 568. 
Юрков – 31, 58. 
Юркова – 9, 145. 
Юрцуляк Василь – 148. 
Юрчак Володимир (псевдо Галайда, Дир, 
Сич) – 113, 114, 119. 
Юрчик Антон – 32. 
Юрчило М. Н. – 632. 
Юрчишин Анна – 413. 
Юрчишин Василь Петрович – 276. 
Юрчишин Михайло – 502. 
Юрчишин Федір – 502. 
Юрчук Ф. В. – 58. 
Юськіва Іра – 192. 
Юськіва Олена – 192. 
Юхман – 435. 
 
Я. – 184. 
Яблонський Степан – 430. 
Явір (псевдо) – 80, 198, 253, 266, 337, 480, 
522-523, 534, 536, 547-548, 550, 610. 
Яворський (псевдо) – 326. 
Яворський Василь – 619. 
Яворський Осип Дмитрович 
(Дмитришин) – 402. 
Явч (псевдо) – див. Польовий Степан 
Миколайович. 
Явчинський Семен (псевдо Данилов) – 403. 
Якимів Петро (псевдо Петя) – 485. 
Якимович Олексій – 276. 
Якимовський Т. – 54. 
Якір – 635. 
Якір (псевдо) – 568. 
Яковишин Антон Іванович – 273. 
Яковлєв – 229, 289, 290. 
Ямпольський – 289. 
Янишівський Йосиф Павлович (псевдо 
Ясний) – 592-593. 
Янко І. Ю. – 574. 
Янков – 231. 
Яновський – 397, 486. 
Яр (псевдо) – 118, 372, 445. 
Ярема (псевдо) – 271, 374, 401, див. також 
Рогов Микола Якович. 
Яремин Василь (псевдо Дніпро) – 113. 
Яремків Василь – 274. 
Яремків Микола – 274. 
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Яремчук – 506. 
Ярий (псевдо) – 550-551. 
Ярий, агент – 633. 
Ярина (псевдо) – 374. 
Яркий (псевдо) – 353-354. 
Ярко (псевдо) – 159, 477. 
Ярослав (псевдо) – 269, 479. 
Ясен (псевдо) – 311. 
Ясмень (псевдо) – 80. 
Ясний (псевдо) – 525, див. також 
Янишівський Йосиф Павлович. 
Ястріб (Яструб) (псевдо) – 394, 477, 627. 
Яськів Олекса – 150. 

Яуш Василь – 497. 
Яценко – 121, 143, 591. 
Яцишин Марко – 274. 
Яців – 296. 
Яців Іван Ілліч – 276. 
Яців Петро Петрович – 256. 
Яцків Настя – 430. 
Яцко Дмитро Микитович – 353. 
Яцук Докія – 307. 
Яцук Павло Филімонович (псевдо 
Омелько) – 269, 270, 315, 375, 474, 480. 
Яцькова Анна – 509. 



  

Географічний покажчик 
 

Абісинія, присілок – 617. 
Австрія – 39, 168. 
Азія – 171, 594, 596 
Акрешори – 12, 89, 90, 209, 210, 281.  
Альбанівка – 519. 
Альбінівка – 519 
Анадіївка – 307. 
Англія – 32, 37, 39, 40, 58, 63, 109, 245, 283, 
327, 328, 391, 469, 495, 508, 595. 
Антонівка – 617, 624. 
Аргентина – 40.  
Артасово – 304. 
 
Баб’янка – 535. 
Бабин – 271, 319, 324. 
Бабин-Зарічний – 271. 
Бабухів – 58. 
Балинці – 219, 514. 
Баличі Зарічні – 266, 522. 
Банила – 234. 
Баня-Березів – 12, 89, 90, 209, 210, 280.  
Баски, присілок – 621. 
Бахмат – 247.  
Бездомирі – 82. 
Белеїв – 176, 177, 413, 510. 
Белелуя – 517. 
Белич – 82. 
Бельгія – 39, 595. 
Бенків – 469. 
Беньківці – 23, 50. 
Бергани – 466. 
Береги – 198. 
Береги хутір – 198. 
Бережани – 120, 332, 333, 381, 532. 
Бережниця – 99, 124, 218, 256, 276, 299. 
Березівка – 402. 
Березня – 29, 30, 81. 
Берестів – 309. 
Берзани, гори – 252. 
Берлін – 31, 37, 57, 109, 166. 
Бесарабка, гора – 400. 
Бескид – 495. 
Библо – 483. 
Бискупичі-Шляхетські – 31. 
Бистриця (Надвірнянська і Солотвинська) – 
153, 478, 533. 
Битків – 86, 87, 94, 155, 156, 157, 158, 345, 
362, 365, 368. 
Бишів – 296, 537. 
Біберка – 63, 308. 

Бібло – 483. 
Біла-Берізка – 610. 
Білі Ослави – 119, 322. 
Білобожиця – 78. 
Біло-Джарівськ – 307. 
Білозорина – 362, 650 
Більче – 194-197. 
Більшівці – 12, 52, 55, 237, 257, 382, 395, 
445, 480, 483, 485, 566, 606, 607, 608. 
Блюдники – 107, 146, 150. 
Бобрівники – 375, 617. 
Бовшів – 529.  
Богородичин – 374. 
Богородчани – 33, 51, 52, 83, 150, 151, 184, 
221, 224, 227, 284, 289, 315, 317, 321, 337, 
373, 374, 375, 376, 443, 471, 480, 482, 521, 
522, 526, 566, 607. 
Богрівка – 165, 312. 
Боднарів – 146, 147, 148, 150, 159, 300, 469. 
Боднарівський ліс – 162, 473. 
Бойки – 588. 
Болгарія – 245. 
Болехів – 65, 84, 85, 122, 123, 176, 178, 180, 
183, 184, 192, 193, 196, 218-220, 229, 257, 
264, 266, 267, 284, 315, 321, 330, 336, 350, 
351, 385, 395, 401, 406, 407-412, 421-423, 
426, 428, 429, 433-438, 479, 488, 490, 493, 
494, 501, 509, 510, 522, 557-560, 562-564, 
591, 592, 613. 
Болехівський ліс – 446. 
Болонь – 194, 196. 
Болохів – 337. 
Борецьк – 31. 
Боринськ – 128, 467. 
Борисівна – 281. 
Борислав – 404, 467. 
Борівськ – 29. 
Боровець – 190. 
Бортники – 50, 216, 372, 373, 374. 
Борщів – 120, 237, 290, 381. 
Ботин – 31. 
Братишів – 483, 618, 621, 624, 625. 
Братківці – 14, 150, 151, 152, 318. 
Бринь – 146, 147, 148. 
Брошнів – 125, 133, 175, 181, 256, 409, 512, 
562, 573.  
Брустурів – 322, 396, 397. 
Бряза – 184, 194, 406, 509, 510, 557, 564. 
Брязький, присілок – 510. 
Бубнище – 266, 508, 522. 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%27%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%28%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD-%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8F_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F_%28%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%B2_%28%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96_%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B2%D1%88%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%28%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%28%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D1%96%D0%B2_%28%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_%28%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B2_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B2


  

Буг – 76. 
Бугрівка – 530. 
Буданівськ – 130. 
Будзин – 620, 623, 624. 
Будка-Гурни – 292. 
Букачівська Слобода – 247. 
Букачівці – 52, 58, 65, 130, 131, 138, 237, 
240, 247, 264, 293, 320, 369, 382, 479, 606, 
607. 
Буківна – 378, 445, 569. 
Буківці, присілок – 312. 
Буковина – 63, 68, 197, 328, 513, 518. 
Бураківка – 293. 
Бурштин – 33, 52, 54, 65, 123, 130, 236, 257, 
290, 320, 338, 443, 480, 483, 485, 608, 610.  
Бути – 129. 
Бухтивець – 531-533. 
Бухтовец хутір – 632. 
Бучач – 116, 229, 332, 333. 
 
Вадова, присілок – 619. 
Васловивце – 470. 
Ватикан – 199-205. 
Вашковці – 228. 
Велдіж – 176, 179, 180, 422. 423, 425, 428, 
430, 432, 490, 496-500, 503, 557-562. 
Велика Тур’я – 123, 175, 266, 409, 410, 411, 
412, 511, 512, 523, 556. 
Великий Ключів – 32, 580. 
Великий Кочурів – 468. 
Великий Любик – 142. 
Великий Рожнев – 484  
Великобританія – 3. 
Велико-Глубочиськ – 110, 385. 
Велико-Мостівськ – 82, 190. 
Вербично – 332. 
Вербівці – 445, 513, 518, 561. 
Вербіж Верхній – 591. 
Вербовець – 573, 584. 
Верхнє – 12, 84, 403, 448, 568. 
Верхній Вербіж – 591. 
Верхній Майдан – 251, 475. 
Верхній Струтин – 176, 402, 418, 419, 505, 
506, 558. 
Верхня – 12, 84, 403, 448, 568.  
Верхня Липиця – 485. 
Верховина – 122. 
Верчани – 194. 
Весела – 618, 621. 
Вигода – 123, 175, 176, 177, 179, 409, 421-
433, 436, 488-500, 556-562. 
Вигодівка – 423, 427. 

Вигодівка – 423. 
Видинів – 514. 
Вижгородок – 468. 
Вижниця – 29. 
Вижній Березів – 89, 209, 210, 281, 290, 484. 
Винники – 63, 108, 110, 456, 539. 
Виноград – 30, 472, 473, 477, 542, 550. 
Височанка – 146, 149, 153. 
Виспа – 337, 393. 
Витвиця – 179, 423, 434, 438, 509, 510, 562, 
564, 592. 
Вишків – 123, 238, 306, 422, 424, 426, 490, 
491, 493, 495-499, 557, 559. 
Вишків – 238. 
Вишне – 556. 
Вишневець – 82. 
Вишнево – 467. 
Вишневце – 231. 
Вишнівка – 514. 
Вікняни – 374, 375, 376, 618, 621. 
Вікторів – 146-147, 149, 152, 153, 535, 540, 
549. 
Вільне – 82. 
Вільхівці – 513, 519. 
Вістова – 97, 122, 133, 243, 271, 272. 
Вовчинець – 147, 151, 152, 153, 376. 
Водники – 296, 473, 548. 
Возієв – 180, 433. 
Войнилів – 50, 51, 52, 60, 61, 83, 122, 123, 
124, 218-219, 233, 235, 257, 271, 284, 315, 
319, 337, 400, 443, 448, 480, 566, 568, 606. 
Волинь – 23, 27, 31, 32, 62, 63, 68, 81, 82, 
103, 105, 106, 126, 127, 129, 141-146, 240, 
303, 307, 309, 329, 332, 333, 358, 367, 383, 
384, 387, 455, 463, 465, 467, 468, 554, 594, 
598, 600-601, 604, 636. 
Волова – 225, 498. 
Володимерівськ – 81, 128. 
Володимир-Волинський – 32, 367. 
Волосів – 436, 471, 472, 475, 476, 477, 478, 
542. 
Волоша – 197. 
Волчинське – 306. 
Вольнів – 82. 
Воргуленці – 309. 
Вороблевичі – 194, 195, 197, 198. 
Ворона – 9, 142, 213, 216, 532, 543, 572.  
Ворохта – 485. 
Воскресинці – 247, 449,  
 
Гаврилівка – 472, 475, 476, 478, 535,  
Гаї-Вижні – 130. 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D1%80%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%28%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Долішнє Залуччя – 323, 513, 514. 
Долпотів – 123. 
Дора – 111, 555. 
Дорогів – 151. 
Драгасимів – 514, 516, 517, 519.  
Дрогобич – 23, 27, 31, 62, 63, 68, 75, 81, 82, 
103, 106, 120, 126-130, 141-143, 145, 183, 
188, 189, 193, 194, 196, 199, 203, 204, 220, 
303, 309, 329, 333, 336, 351, 358, 385, 387, 
404-407, 455, 461, 463, 465, 467-469, 483, 
554, 581, 583, 585, 590, 595, 598, 599, 601, 
636.  
Дрогобуш – 358. 
Дуба – 556, 562.  
Дубенко – 469. 
Дуби – 416. 
Дубівці – 221, 342, 343, 448, 473, 529, 534, 
539, 548. 
Дубка – 515.  
Дубляни – 76, 468. 
Дубновськ – 330. 
Дубове – 569. 
Дубовиця – 284, 448. 
Дубрава – 12, 84, 197. 
Дубравка – 123. 
Дуброва – 63, 297, 435. 
Дубровилка – 189. 
Дубровицьк – 63. 
Дубшари – 177, 417. 
Дуженці – 469. 
Думка – 621. 
Дунаєво – 82, 333. 
Душка, присілок – 618. 
Дятьківці – 580. 
 
Елизарівка – 81. 
Елиховичи – 467. 
Естонія – 3, 4, 39. 
 
Європа (Европа) – 3, 4, 24, 26, 35, 37, 39, 40, 
46, 245, 594. 

Єзупіль (Жовтень) – 33, 52, 147, 221, 283, 
294, 296, 298, 317, 341, 344, 369, 373, 376, 
378, 382, 385, 395, 469, 472-474, 529, 534, 
539, 541, 543, 548, 606, 608, 617, 626. 
 
Жаб’є – 28, 48, 52, 56, 59, 61, 62, 80, 84, 186, 
225, 278, 315, 325, 397, 403, 443, 445, 447, 
485, 566, 568, 571.  
Жалибори – 382.  
Желуші – 32. 
Жестці – 81. 
Живачів – 524. 
Жидачів – 82, 122-126, 184. 
Жмеринка – 238. 
Жовчів – 140, 225. 
Жолтанці – 82. 
Жуків – 49, 120,  
Жукотин – 578. 
Журавеньки – 293,  
Журавків – 126. 
Журавно – 124, 184, 267, 523. 
Жураки – 164, 165, 370, 536, 610. 
 
Забережжя – 150, 151, 153.  
Заболотів – 50, 52, 58, 82, 143, 235, 322, 334, 
443-446, 470, 520, 572, 601, 608, 609. 
Заболоцьк – 467. 
Завадка – 12, 84, 448.  
Завалля – 515,  
Завій – 124, 125, 267, 521, 523, 526, 527, 
528, 529, 534, 540, 549. 
Загайківка – 435, 437. 
Загвіздя – 147, 154, 229, 531. 
Загір’я – 247, 374, 375, 376, 618, 623. 
Задвір’я– 309. 
Закарпаття – 52, 68, 107, 108, 185, 186, 234, 
236, 279, 346, 381, 458-460, 465, 491, 498, 
543, 554, 569, 585, 595, 616, 636. 
Закрівці – 216, 375. 
Залада – 232. 
Залісся – 143, 229, 272. 
Залуква – 150. 
Залуччя – 53, 323, 515. 
Залуччя – 53, 514, 515, 518, 519. 
Заплатино – 194, 195, 197, 198. 
Заріччя – 164, 266, 336, 352, 508. 
Заруддя – 385. 
Західна Україна – 3, 5, 13, 62, 78, 171, 173, 
183, 186, 187, 199, 200, 234, 562. 
Західно-Українські землі – 166. 
Зашків – 127. 
Збараж – 128. 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B5_%28%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%94_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%87%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_%28%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%87%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B2_%28%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD_%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B6%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%28%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%80%27%D1%8F_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%87%D1%8F_%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F_%28%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29


  

Збора – 12, 84, 123. 
Зборів – 468. 
Здолбунів – 307. 
Зелена – 87, 95, 115, 116, 117, 252, 254, 345, 
353, 362, 452, 453, 530, 532, 535, 541, 628, 
629, 630, 631, 633. 
Зелениця – 252, 253, 344, 361, 628, 632. 
Зелениця хутір – 628, 632. 
Зеленів – 395.  
Зеленце – 290. 
Зібранівка – 515. 
Золота Липа – 617, 618, 619, 621, 622, 623. 
Золотник – 82, 333, 381. 
Золотопотік – 129, 535, 538. 
 
Іваниківка – 55, 151. 
Іванівка – 504.  
Іванівці – 251, 505. 
Івано-Франківськ – 1, 2, 17, див. також 
Станіслав (Станіславів). 
Ізвар – 185. 
Ізмаїл – 302-303, 309, 381, 458-460, 553, 
636. 
Ілемня – 175, 180, 333, 416-418, 420-421, 
425, 427, 430, 490-491, 497, 501, 506-507, 
557. 
Іспас – 449.  
 
Кавско – 195, 197. 
Кадобна – 229, 267, 269, 270, 411, 523. 
Казахстан – 43. 
Калитзяни – 232. 
Калуш – 9, 17, 50-52, 60, 65, 68, 80, 97-99, 
113, 118, 122-126, 133, 135, 138, 142, 165, 
184-185, 218, 223, 224, 235, 243, 244, 248, 
256, 266, 268-270, 272, 274, 277, 284, 290, 
299, 300, 307, 308, 319, 330, 332, 334, 335, 
402-403, 405, 424, 443, 448, 469, 479-480, 
511, 538, 556, 566, 568-569, 572, 608, 610-
611, 613-614. 
Кальна – 395, 421, 423, 425, 426, 428, 429, 
430, 433, 490, 491-494, 497, 501, 562. 
Кам’янка – 445, 449, 590. 
Камінка – 196, 445, 590. 
Камінне – 75, 224, 471, 473, 475, 476, 477, 
537, 540, 542. 
Камінно-Бузьк – 32. 
Камінно-Гура – 469. 
Камінь – 179, 418, 446, 482. 
Камінь-Каширськ – 143. 
Карлів – 513, 514, 517, 518. 
Карпати – 91, 193, 194, 352, 429, 585. 

Карпатська Україна – 185. 
Київ – 20, 28, 32, 64, 65, 79, 83, 104, 110, 
121, 128, 130, 138, 183, 191, 201, 203, 221, 
239, 244, 246, 248, 251, 258, 293, 301, 310, 
323, 331, 334, 338, 346, 350, 352, 361, 383, 
386, 389, 408, 441, 442, 449, 455, 459, 461, 
470, 487, 554, 576, 588-590, 593, 597, 605, 
611, 616, 635, 636. 
Кінчаки – 294, 296, 469, 538. 
Клевань – 81, 466. 
Клесово – 129. 
Клешувка – 131. 
Клинки – 127. 
Клубівці – 228, 544. 
Клузів – 373, 374, 378, 548. 
Княгиничі – 247. 
Княждвір – 290. 
Княже – 317, 318, 514, 517, 519. 
Княжолука – 176, 178, 421-423, 426, 429.  
Князівське – 176, 416, 418, 504, 507, 558. 
Кобаки – 58, 62. 
Кобилья – 128. 
Ковалівка – 89, 90, 210, 224, 280, 281, 439. 
Ковель – 76, 78. 
Козина – 342, 541, 548. 
Козинськ – 330. 
Козя гора – 453. 
Колінці – 373, 374. 
Колківськ – 307, 467. 
Колодіїв – 285, 290, 299. 
Колодіївка – 147, 153, 154, 374.  
Колоколин – 131.  
Коломия – 12, 15, 33, 52-53, 118, 120, 148, 
213, 224-225, 227, 231, 237, 256, 281, 290, 
315, 317, 322, 337, 352-353, 396, 403, 443-
445, 449, 470, 476, 480, 486, 540, 544, 555, 
567, 575-576, 578-580, 595, 611-613.  
Колтієвка – 29. 
Комарів – 147-150, 152, 154, 375. 
Константинівка – 469. 
Константинополь – 203. 
Конюшки – 610. 
Копетівка – 219. 
Копетівка – 219. 
Копиченці – 226. 
Корець – 29, 109. 
Корнич – 231, 486. 
Корнів – 340, 513, 519. 
Королівка – 216. 
Коропецький – 375, 529, 538, 617, 619. 
Корчівка – 123. 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%28%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%28%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5_%28%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%28%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29


  

Коршів – 4, 65, 120, 186, 191, 213, 225, 233, 
257, 334, 337, 445, 449. 
Косев – 63. 
Косів – 7, 17, 33, 52, 56, 59, 227, 257, 278, 
290, 315-316, 324-326, 394, 396, 397, 410, 
443-445, 447-449, 566, 568, 573. 
Космач – 12, 14, 89, 90, 164, 186-188, 209- 
210, 281-282, 370, 486. 
Коцинів – 82. 
Краковичі – 635. 
Красна – 113, 115, 119, 475-476, 478, 589, 
610. 
Красне – 401. 
Красно – 75, 76, 142, 308. 
Красноставці – 519. 
Красняньськ – 142, 308. 
Красов – 82. 
Кременец – 81, 82, 86. 
Кремидів – 294, 296, 385, 628. 
Кремидово – 385. 
Крехівці – 234. 
Креховецький ліс – 411. 
Креховичі – 257, 409-414, 511, 556, 573. 
Крива – 414, 415, 416, 504. 
Кривець – 370, 445, 530 
Кривко – 476. 
Кривоброди – 317. 
Крилос – 534. 
Криниця – 195. 
Кринички – 195. 
Крихівці – 234. 
Кричка – 165, 530, 536. 
Кропивник – 133, 176, 178, 179, 269, 405, 
421-424, 426-433, 488-501, 556, 558-559, 
563. 
Крукевиця – 63. 
Крукеничі – 82. 
Кубаївка – 251, 337, 479, 524. 
Кудлатівка – 125, 319. 
Кукільники – 382. 
Кулачківці – 219. 
Куликівськ – 82, 120, 304, 386. 
Кулинка – 257. 
Куропатники – 333. 
Курчованка, присілок – 617. 
Кути – 33, 48, 52, 58, 60, 62, 223, 224, 263, 
403, 467, 470, 480, 484, 568, 608, 611. 
Кутика – 474. 
Кутиська – 375, 376, 542, 618, 621. 
 
Лагодовськ – 467. 
Лаз, присілок – 630. 

Лани – 296, 343, 376, 529, 627. 
Ланів – 78, 468, 469. 
Ланчин – 4, 52, 56, 65, 78, 112-113, 115, 117, 
119, 159, 213, 224, 251, 313, 322, 453, 475-
476, 480, 482, 524, 535, 542, 566, 569, 573, 
575, 588-589, 608, 610, 629. 
Лапушники – 82. 
Ластулик – 469. 
Латвія – 3, 39. 
Лемаджин – 475. 
Лепяці Великі – 195. 
Лепяці Малі – 195. 
Лесівка – 526, 540.  
Летня – 195. 
Лецівка – 176. 
Ливчяки – 82. 
Липа – 260, 401, 509, 558, 591. 
Липиця Горішня – 485. 
Липиця Долішня – 12, 227, 257, 445, 485. 
Липівка – 416-421, 501-503, 505, 507.  
Липова – 529. 
Липовиця – 416, 419-421, 501, 502, 504, 507, 
558, 609. 
Липсюки – 128. 
Лисець – 14, 33, 51, 55, 151, 153, 223, 230, 
232, 237, 283, 316, 317, 318, 443, 480, 527, 
528, 531, 536, 547, 548, 609.  
Лиска гора – 424. 
Лисків – 123. 
Лисківськ – 241, 242. 
Литва – 3, 4, 39. 
Литель – 198. 
Литиня – 82. 
Ліски – 579.  
Лісна Тарновиця – 453, 475, 535, 540, 544, 
588, 589. 
Лісний Хлібичин – 580. 
Літня – 197. 
Лобач – 292, 299. 
Ловаги – 188. 
Логів – 483. 
Логіще – 332. 
Лоєва – 87, 94, 321, 345, 346, 352, 354, 361, 
362, 380, 398, 452, 454, 629, 632, 633, 634. 
Локачів – 240. 
Лолин – 180, 421, 424, 426, 427, 429, 430, 
432, 489-492, 494-497, 499, 556. 
Лоп’янка – 176-179, 414-417, 420, 421, 425, 
501-504, 506, 507, 556-557, 563-564. 
Лопатин – 127. 
Луг – 352, 353, 355, 394, 619. 
Луги – 319, 419-420, 501, 503, 505, 507, 556. 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B2_%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87_%28%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%28%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96_%28%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%28%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5_%28%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%28%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%28%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C_%28%D1%81%D0%BC%D1%82%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B8_%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%27%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3_%28%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B8_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29


  

Лугова – 419. 
Лужки – 321, 435, 508, 509, 510. 
Лука – 12, 84. 
Луковець – 126. 
Луковице-Вишне – 230. 
Любахи – 81. 
Любеч – 241. 
Любіжна – 352-355. 
Любківці – 322, 515. 
Любша – 393. 
Людвиківка – 495, 556. 
Людвиківка – 556. 
Люта гора – 427, 431, 491, 495. 
Люта-Лешкір гора – 426. 
Люча – 12, 210, 280. 
Лючки – 90, 210. 
Ляховичі – 123. 
Ляцьке – 151, 617. 
Ляцьке-Шляхетське – 151, 213, 472, 477, 
617. 
Львів – 4, 20, 21, 23, 27, 29, 32, 62, 63, 68, 
75, 81, 82, 102, 103, 106, 108-111, 120, 126-
130, 132, 133, 141-143, 145, 147, 188-190, 
197, 199, 202-205, 215, 225, 242, 343, 258, 
261, 302-304, 308, 309, 329, 331-333, 346, 
352, 356, 382, 384, 386, 387, 399, 400, 455, 
456, 461, 462, 465, 467, 469, 483, 486, 510, 
534, 547, 554, 573, 581, 598, 599, 601-603, 
635, 636, 637. 
Льдзянецький ліс – 125. 
 
Магура, гора – 400. 
Майдан – 12, 116, 119, 146, 147, 149, 150, 
152, 157, 163, 164, 165, 243, 300, 312, 337, 
466, 524, 530, 531, 549, 632. 
Майданик – 526, 527, 540. 
Майданський ліс – 159, 404, 405, 525, 535. 
Майзлі – 620, 621. 
Максимець – 630. 
Максимівка – 423, 424, 429, 431, 488, 492, 
493, 498, 500. 
Мала Кам’янка – 233. 
Малинів – 81. 
Манява – 50, 66, 157, 158, 165, 312, 322, 
336, 355, 471, 525, 526, 530, 532, 533, 535, 
536, 542, 588. 
Манявський ліс – 119. 
Маріямпіль – 378. 
Марківка – 225. 
Марківці – 151. 
Маркова – 311. 
Матіївці – 231. 

Махлинець – 467. 
Медениця – 82. 
Меденичі – 194-198. 
Мединя – 78, 146, 150, 153, 403. 
Медуха – 295, 343, 376, 382, 395, 534, 626, 
627. 
Межигір’я – 543, 627. 
Межигірці – 295, 296, 343, 376, 395, 534, 
627, 628. 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2_%28%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%28%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C_%28%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%28%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB_%28%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%28%D1%81%D0%BC%D1%82%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%28%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29


  

262-266, 268, 278-280, 282, 285-288, 290, 
292-294, 296, 299, 300, 302, 303, 305-307, 
309, 313-315, 316, 318, 323- 325, 330-334, 
338, 341, 342, 348, 349, 352, 358,  362, 363, 
365, 367-369, 371, 373-376, 379, 381-385, 
387, 390, 393-396, 399-403, 405-408, 424, 
425, 427-429, 439-443, 449, 452, 455-457, 
461, 462, 465, 466, 469-472, 475-479, 482-
483, 485, 487, 490, 492, 497, 499, 521, 526, 
530, 531-535, 538, 540, 541, 544, 548, 549, 
554, 556, 558, 564, 565, 573, 576, 579, 581, 
585, 591-593, 595, 599, 601-603, 605, 607, 
611, 613-617, 628, 634, 636.  
Станківці – 179, 180, 508, 557. 
Станькова – 509, 510. 
Стара Сіль – 82. 
Старе Село – 308. 
Старий Лисець – 55, 527, 534, 536, 539, 548, 
549. 
Старий Мізунь – 178, 422-424, 427, 430, 
432, 433, 488-490, 492, 493, 497, 500, 557, 
558, 562, 563. 
Старий Угринів – 17. 
Старий-Самбір – 82, 406. 
Старі Богородчани – 221, 227. 
Старі Кінчаки – 296. 
Старі Кривотули – 50, 472, 530, 542. 
Старі Скоморохи – 283, 382, 394. 
Старуня – 162. 
Стасова-Воля – 483. 
Стецева – 610. 
Стецівка – 215. 
Стінка – 538. 
Стінка, присілок – 620. 
Стовпа гора – 417. 
Стопчатів – 89, 90, 209, 210- 282, 439, 580. 
Стриганці – 376. 
Стрилисько нове – 82. 
Стримба – 87, 93, 345, 356, 361, 362, 380, 
398, 629-631, 633, 634. 
Струпків – 162, 525, 535.  
Струсів – 305. 
Студінка – 99, 272, 273-276. 
Суботів – 149. 
Сукіль – 196, 218, 407, 408. 
Сулятичі – 267, 523. 
Сухе – 194. 
Сухова – 523. 
Суховоля – 81, 189. 
Суходіл – 177, 184, 333, 416-421, 501-503, 
505, 507, 556, 558, 563, 617, 620-621, 624, 
625. 

Східна Європа – 171, 596. 
 
Тарасівка – 430, 433, 490, 498. 
Тарасівці – 488. 
Татарів – 213, 221, 486. 
Текуче – 209, 210, 281. 
Теляче – 381. 
Теремків – 467. 
Терлівка – 82. 
Тернопіль – 21, 23, 27, 29, 52, 62, 68, 81, 
103, 106, 110, 120, 126-130, 188, 189, 222, 
224, 226-228, 234, 235, 241, 248, 285, 286, 
288, 290, 292, 304, 305, 309, 330-333, 348, 
349, 381, 384, 387, 455-457, 465, 468, 467, 
483, 499, 554, 598-601, 603, 636. 
Тинів – 195, 198. 
Тисів – 179, 180, 284, 434, 436-438, 508, 
509, 557, 559, 562. 
Тисмениця – 4, 16, 52, 55, 75, 137, 216, 218, 
223, 224, 256, 282, 283, 461, 539, 549, 565. 
Тисменичани – 223. 
Тишів – 195, 196. 
Тишківці – 515. 
Тлумач – 9, 50, 52, 65, 113, 119, 138, 139, 
144, 289, 292, 337, 369, 403, 443, 445-447, 
480, 483, 565, 566, 569, 570, 617. 
Тлустенець – 290-293.  
Товмачик – 184, 372-379, 472, 473, 525, 535, 
537, 538, 540, 542, 544, 617-621, 625, 626. 
Товсте – 129, 309. 
Томашівці – 218, 233. 
Томашув – 241. 
Топільське – 402. 
Топорівці – 449, 514, 516, 517. 
Торговиця – 337, 378, 516-518. 
Торонто – 20, 28, 32, 64, 65, 79, 83, 104, 110, 
121, 128, 130, 138, 183, 191, 221, 239, 244, 
246, 248, 251, 293, 301, 310, 323, 331, 334, 
338, 346, 350, 361, 383, 386, 389, 408, 441, 
449, 461, 470, 487, 554, 576, 588, 590, 605, 
611, 616, 636. 
Торске – 127. 
Торчин – 31, 240. 
Третчиця – 242. 
Трийця – 235, 572. 
Трієст – 39, 40. 
Тростянець – 82, 123, 176, 177, 410-412, 
510, 511, 556. 
Тростянка – 449, 626. 
Тужилів – 133, 224, 256, 269-271, 275, 446, 
572.  
Тулова – 514, 515. 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_%28%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96_%28%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0_%28%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2_%28%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%28%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_%28%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F_%28%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%28%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0


  

Тулуків –514. 
Тумир – 294, 295, 343, 376, 626, 627. 
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Шатри, присілок – 620. 
Швабівка, присілок – 617, 620, 621. 
Шевелівка – 352, 353, 355. 
Шешори – 397, 445. 
Шиманька – 120. 
Шумляни – 483. 
 
Щирець – 82. 
 
Югославія – 39, 249. 
 
Яблунів – 12, 52, 59, 80, 88, 90, 186, 188, 
209, 210, 224, 263, 278, 280, 290, 315, 322, 
323, 397, 405, 439-441, 449, 456, 480, 483, 
484, 486, 536, 567, 568, 572, 578. 
Явірник – 572. 
Яворина гора – 591, 592. 
Яворино гора – 591, 592. 
Яворів – 177, 178, 397. 
Яворівка – 99, 122, 133, 270, 540, 549. 
Яворник – 572. 

Яворове – 128, 178, 461, 469. 
Явче – 320. 
Ягельниця – 226, 227. 
Яглушевський ліс – 394. 
Якубів – 180. 
Ямерсталь – 510. 
Ямерсталь, присілок – 510. 
Ямна – 556. 
Ямниця – 153, 531, 534, 537, 548, 613. 
Янівка – 177. 
Японія – 40, 245. 
Яремча – 4, 59, 60, 65, 111, 112, 117, 186, 
213, 221, 316, 319, 322, 353, 403, 485, 486, 
555, 556, 566, 577, 578. 
Ярківка – 224. 
Ярошинка – 238. 
Ясенівці – 176, 419, 502-504. 
Ясеновець – 175, 558. 
Ясень – 124 
Яцівка – 377, 540, 621. 
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91 

№ 237 Звіт секретаря Калуського райкому партії П. Кириленка про наявність 
націоналістичного підпілля на території району у першому півріччі 1945 р. 

(22 липня 1945 р.)

 
 
97 

№ 238 Довідка начальника Калуського районного відділення НКДБ Лабача про 
наявність націоналістичного підпілля на території району в першому півріччі 
1945 р.                                                                                            (22 липня 1945 р.)

 
 
98 

№ 239 Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про ліквідацію залишків банд українсько-
німецьких націоналістів у західних областях УРСР”               (24 липня 1945 р.)

 
99 

№ 240 Доповідна наркома внутрішніх справ УРСР Рясного наркому внутрішніх 
справ СРСР Л. Берії про діяльність спецгруп під виглядом УПА 

(26 липня 1945 р.)

 
 
104 

№ 241 Характеристика заступника начальника управління по боротьбі з 
бандитизмом НКВС УРСР підполковника Задої на колишнього сотенного 
УПА “Дона”, котрий став співпрацювати з каральними органами 

(5 серпня 1945 р.)

 
 
 
107 

№ 242 Інформаційний бюлетень організаційно-інструкторського відділу ЦК КП(б)У 
про хід боротьби з формуваннями УПА і підпіллям ОУН в західних областях 
України                                                                                          (9 серпня 1945 р.) 

 
 
108 

№ 243 Протокол допиту Бойчук Ніни Петрівни                                 (29 серпня 1945 р.) 111 
№ 244 Інформаційний бюлетень організаційно-інструкторського відділу ЦК КП(б)У 

про дії формувань УПА і підпілля ОУН, спрямовані на зірвання державних 
хлібозаготівель у західних областях УРСР                             (29 серпня 1945 р.) 

 
 
120 

№ 245 Витяг із наказу начальника УНКВС Станіславівської області № 584 по 
особовому складу                                                                       (31 серпня 1945 р.) 

 
121 

№ 246 Інформація оунівського підпілля про радянський терор на Калущині й 
реагування на нього відділів ОУН і УПА, а також мирного населення в серпні 
1945 р.                                                                       (Не раніше 31 серпня 1945 р.) 

 
 
122 

№ 247 Інформаційний бюлетень організаційно-інструкторського відділу ЦК КП(б)У 
про характер дій формувань УПА і підпілля ОУН та хід боротьби з ними в 
західних областях УРСР у серпні – на початку вересня 1945 р. 

(12 вересня 1945 р.)

 
 
 
126 

№ 248 Інформаційний бюлетень організаційно-інструкторського відділу ЦК КП(б)У 
про посилення бойової діяльності формувань УПА на території західних 
областей України                                                                      (14 вересня 1945 р.) 

 
 
129 

№ 249 Із звіту секретаря Станіславівського обкому КП(б)У голові Раднаркому УРСР 
про боротьбу з українським національним підпіллям в області за серпень 
1945 р.                                                                                        (17 вересня 1945 р.) 

 
 
130 

№ 250 Листівка-звернення ОУН до польського населення Західної України 
(радянська версія)                                                                     (19 вересня 1945 р.) 

 
132 
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№ 251 Копія звіту з пропагандиської роботи в Калуському районі, вилученого в 
районного політреферента ОУН “Тараса” (“Каменяра”) 

(Не раніше 25 вересня 1945 р.)

 
 
133 

№ 252 Копія зразка листа до директора школи вилученого у Калуського районного 
політреферента ОУН “Тараса” (“Каменяра”)                        (25 вересня 1945 р.) 

 
135 

№ 253 Інформаційний бюлетень організаційно-інструкторського відділу ЦК КП(б)У 
про напад бійців УПА на групу радянських військовослужбовців у 
Тисменицькому районі Станіславівської області                  (26 вересня 1945 р.) 

 
 
137 

№ 254 Витяг із радянського оперативного донесення про ліквідацію боївок 
збройного підпілля ОУН та відділів УПА            (Не раніше 1 жовтня 1945 р.)

 
138 

№ 255 Довідка секретарю ЦК КП(б)У Д. Коротченку, надана відділом кадрів, 
компартії, про численні факти зловживань партійних і державних діячів на 
території західних областей УРСР                                          (8 жовтня 1945 р.) 

 
 
141 

№ 256 Звіт ОУН про політичну ситуацію на території Станіславівського надрайону в 
жовтні 1945 р.                                                                          (27 жовтня 1945 р.) 

 
146 

№ 257 Донесення начальника Надвірнянського відділення НКВС Лук’яненка 
секретарю Надвірнянського райкому партії Бутку про диверсію на 
Битківських нафтопромислах                                                 (30 жовтня 1945 р.)

 
 
155 

№ 258 Довідка про результати диверсії, здійсненої загоном УПА на Битківському 
нафтопромислі                                                                         (30 жовтня 1945 р.) 

 
156 

№ 259 Розповідь Ярка про напад куреня УПА “Смертоносці” на райцентр Отинію 
(5 листопада 1945 р.)

 
159 

№ 260 Радянська версія звіту станичного с. Пороги про боротьбу між українськими 
повстанцями і радянською владою на території Солотвинського району 

(10 листопада 1945 р.)

 
 
162 

№ 261 Витяги з інструкцій, вилучених енкаведистами у вбитого Калуського 
районного політреферента ОУН “Тараса” (“Каменяра”)  

(12 листопада 1945 р.)

 
 
165 

№ 262 Лист Степана Бандери до Романа Шухевича і друзів щодо програмних цілей 
визвольної боротьби в повоєнний період                         (18 листопада 1945 р.) 

 
167 

№ 263 Звіт надрайонного провідника Долинщини про ситуацію в терені 
(21 листопада 1945 р.)

 
175 

№ 264 Постанова політбюро ЦК КП(б)У “Про додаткові заходи боротьби з 
українсько-німецькими націоналістами у західних областях УРСР” 

(27 листопада 1945 р.)

 
 
181 

№ 265 Звіт УПА про військові дії на Болехівщині та Надвірнянщині у вересні – 
грудні 1945 р., в тому числі й про напад відділу УПА на Надвірну 

(Не раніше 1 грудня 1945 р.)

 
 
183 

№ 266 Звернення радянського керівництва Яблунівського району до секретаря 
Станіславівського обкому М. Слоня з вимогою депортації всіх жителів села 
Космач                                                                                           (7 грудня 1945 р.) 

 
 
186 

№ 267 Спецповідомлення НКВС УРСР ЦК КП(б)У про результати проведеної 
операції з так званими “приманками” для ліквідації вояків УПА та членів 
підпілля ОУН у Дрогобицькій, Львівській, Станіславівській і Тернопільській 
областях                                                                                         (8 грудня 1945 р.) 

 
 
 
188 

№ 268 Витяг із наказу НКВС УРСР № 725 по особовому складу     (10 грудня 1945 р.) 191 
№ 269 Більшовицька версія протоколу допиту Службою Безпеки ОУН підпільниці 

Тетяни Сидоренко, запідозреної в зв’язках з НКВС               (17 грудня 1945 р.)
 
192 

№ 270 Супровідний лист наркома держбезпеки УРСР С. Савченка наркому 
держбезпеки СРСР В. Меркулову з планом скликання Всегалицького собору 
Греко-католицької церкви                                                         (18 грудня 1945 р.) 

 
 
199 
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№ 271 Лист Степана Бандери до членів Проводу ОУН в Україні щодо проведення 
IV Великого Збору                                                                      (20 грудня 1945 р.)

 
206 

№ 272 Інформаційна записка секретаря Яблунівського райкому партії Анісімова 
секретарю Станіславівського обкому Петрику про боротьбу радянських 
каральних відділів проти ОУН та УПА на території району (23 грудня 1945 р.) 

 
 
209 

№ 273 Із виступу помічника прокурора округу Федотова на зборах партійного 
активу Станіславівської області                                           (24 грудня 1945 р.) 

 
211 

№ 274 Із виступу командувача 38-ю армією генерал-полковника Москаленка К.С. 
на зборах партійного активу Станіславівської області     (24 грудня 1945 р.) 

 
212 

№ 275 Із виступу начальника Коломийського відділення НКДБ залізничного 
транспорту Іванова на зборах партійного активу Станіславівської області 

(24 грудня 1945 р.)

 
 
213 

№ 276 Із виступу заступника наркому внутрішніх справ Строкача на зборах 
партійного активу Станіславівської області                      (24 грудня 1945 р.)

 
213 

№ 277 Із виступу начальника Снятинського райвідділу НКВС Губаренка на зборах 
партійного активу Станіславівської області                      (24 грудня 1945 р.)

 
214 

№ 278 Доповідна на ім’я секретаря Станіславівського обкому про результати 
каральних операцій радянських органів влади проти націоналістичного 
підпілля і відділів УПА на території Отинійського району   (25 грудня 1945 р.) 

 
 
215 

№ 279 Інформація Станіславівського обкому КП(б)У про хід і результати боротьби з 
формуваннями УПА і підпіллям ОУН на території області  (27 грудня 1945 р.) 

 
217 

№ 280 Інформація політуправління Прикарпатського військового округу про бойову 
діяльність формувань УПА і підпілля ОУН, стан і заходи боротьби з ними у 
листопаді-грудні 1945 р.                                                            (28 грудня 1945 р.) 

 
 
222 

№ 281 З інформації М. Хрущова Й. Сталіну про український національно-
визвольний рух, переселення українців з Польщі і проведені каральні 
енкаведистсько-чекістські операції проти УПА   (Не раніше 31 грудня 1945 p.) 

 
 
239 

№ 282 Заява голови Калуського райпотребсоюзу І. Васильєва про безвідповідальне 
ставлення органів НКВД до боротьби з відділами УПА          (Грудень 1945 р.) 

 
243 

№ 283 Звернення Головного командира УПА “Тараса Чупринки” до особового 
складу повстанської армії з нагоди Нового року і Різдва Христового 

(Грудень 1945 р.)

 
 
244 

№ 284 Звіт Букачівського районового провідника ОУН про бої українських 
повстанців на території району в останньому кварталі 1945 р. (1 січня 1946 р.) 

 
247 

№ 285 Постанова оргбюро ЦК КП(б)У “Про заяву голови Калуського 
райпотребсоюзу Станіславівської обл., т. Васильєва”                (3 січня 1946 р.) 

 
248 

№ 286 Вказівки командування військ Прикарпатського військового округу 
політвідділу 38-ї армії щодо роз’яснення особовому складу військ 
особливостей завдань, пов’язаних із проведенням виборів до Верховної Ради 
СРСР на території західних областей України та ліквідацією формувань УПА 
у Станіславівській, Тернопільській та Чернівецькій областях   (9 січня 1946 р.)

 
 
 
 
248 

№ 287 Інформація про наскок большевиків на зимову криївку станичного “Заяця” в 
с. Кубаївка Ланчинського району                                               (10 січня 1946 р.) 

 
251 

№ 288 Звіт УПА про військові сутички з радянськими каральними органами та 
підрозділами Червоної Армії на території Надвірнянщини 

(Не раніше 10 січня 1946 р.)

 
 
252 

№ 289 Витяг із доповіді наркома НКВС УРСР Т. Строкача на нараді радянсько-
партійного активу Станіславівської області                              (12 січня 1946 р.) 

 

№ 290 Інформація Станіславівського обкому партії ЦК КП(б)У про здійснені заходи 
стосовно посилення боротьби з формуваннями УПА і підпіллям ОУН та 
підготовки виборів до Верховної Ради СРСР на території області 

(15 січня 1946 р.)

 
 
 
255 
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№ 291 Розпорядження секретаря Станіславівського обкому М. Слоня секретарю 
Рожнятівського райкому А. Шевченку про посилення щоденної звітності 
щодо боротьби радянських властей району із українським національно-
визвольним рухом                                                                         (17 січня 1946 р.) 

 
 
 
258 

№ 292 Звіт командира УПА Вихора про напад на радянські гарнізони у с. Слобода 
Болехівська і Липа                                                                        (21 січня 1946 р.) 

 
260 

№ 293 Копія інструкції надрайонним керівникам по Станіславівській області з 
поясненням Наркома Внутрішніх справ УРСР Т. Строкача    (22 січня 1946 р.) 

 
260 

№ 294 Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про хід підготовки до виборів у Верховну 
Раду СРСР у Станіславівській області                                        (22 січня 1946 р.)

 
262 

№ 295 Повідомлення УПА про бої в Станіславівській області 
(Не раніше 23 січня 1946 р.)

 
266 

№ 296 Довідка видана керівництвом радянських каральних структур у 
Рожнятівському районі, про проведені спецоперації на території району 

(Не раніше 23 січня 1946 р.)

 
 
268 

№ 297 План оперативних заходів радянських партійних органів і спецслужб із 
ліквідації підпілля ОУН та відділів УПА на території Калущини 

(25 січня 1946 р.)

 
 
268 

№ 298 Політдонесення секретаря Косівського райкому Дерев’янка секретарю 
Станіславівського обкому Слоню про ситуацію в Косівському районі 

(Не раніше 25 січня 1946 р.)

 
 
278 

№ 299 Інформація командира 112 прикордонного загону майора Поварова 
більшовицькому керівництву Надвірнянського району про результати 
боротьби загону із боївками УПА на території Надвірнянщини 

(25 січня 1946 р.)

 
 
 
279 

№ 300 Доповідна записка більшовицького керівництва Яблунівського району 
секретарю Станіславівського обкому Слоню про боротьбу із ОУН і УПА 

(25 січня 1946 р.)

 
 
280 

№ 301 Довідка про реакцію жителів Прикарпаття на проведення виборів до 
Верховної Ради СРСР                                                                   (25 січня 1946 р.) 

 
282 

№ 302 Інформація політуправління Прикарпатського військового округу про 
розміщення гарнізонів військ у населених пунктах Станіславівської, 
Тернопільської та Чернівецької областей, хід і результати боротьби з 
формуваннями УПА і підпіллям ОУН                                        (27 січня 1946 р.) 

 
 
 
285 

№ 303 Протокол закритих партійних зборів Жовтневого району, на яких 
обговорювалося рішення бюро ЦК КП(б)У “Про хід підготовки до виборів у 
Верховну Раду СРСР та боротьбу з бандитизмом”                   (28 січня 1946 р.) 

 
 
294 

№ 304 Постанова оргбюро “Про результати розслідування заяви голови Калуського 
райпотребсоюзу т. І. К. Васильєва про безвідповідальне ставлення органів 
НКВС до боротьби проти українсько-німецьких націоналістів” 

(28 січня 1946 р.)

 
 
 
299 

№ 305 Інформація прокуратури України заступникові голови Раднаркому УРСР 
Л. Корнійцю про незадовільний стан дотримання радянської законності у 
західних областях України та заходи щодо усунення існуючих порушень 

(7 лютого 1946 р.)

 
 
 
301 

№ 306 Доповідна записка керівників районних відділень НКВС та НКДБ 
Солотвинського району секретареві райкому Сидоренку про ситуацію на 
території району                                                     (Не раніше 15 лютого 1946 р.) 

 
 
310 

№ 307 Донесення агента радянських спецслужб про ситуацію в оунівському підпіллі 
та загонах УПА на території Надвірнянського району 

(Не раніше 19 лютого 1946 р.)

 
 
312 
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№ 308 Витяг із наказу начальника УНКВС в Станіславівській області Неізмайлова 
про підготовку до виселення сімей “куркулів” та “бандпособників” 

(21 лютого 1946 р.)

 
 
313 

№ 309 Звіт Станіславівського обкому партії ЦК КП(б)У про виконання постанови 
ЦК КП(б)У від 22 січня 1946 р. “Про хід підготовки до виборів у Верховну 
Раду СРСР у Станіславівській області” та результати боротьби з 
формуваннями УПА і підпіллям ОУН                                   (24 лютого 1946 р.) 

 
 
 
315 

№ 310 Донесення секретаря Косівського райкому КП(б)У Дерев’янка секретарю 
Станіславівського обкому Слоню про заходи, які вживали радянські органи 
влади проти ОУН та УПА на території району    (Не раніше 1 березня 1946 р.) 

 
 
324 

№ 311 Довідка радянського керівництва Косівського району секретарю 
Станіславівського обкому Слоню про результати роботи НКВС та НКДБ 
проти ОУН та УПА на території району               (Не раніше 1 березня 1946 р.) 

 
 
325 

№ 312 Доповідна записка начальника Надвірнянського відділення НКВС першому 
секретарю Надвірнянського райкому партії Воронкову про реагування 
населення району на промову У. Черчіля в місті Фултоні   (18 березня 1946 р.) 

 
 
327 

№ 313 Довідка організаційно-інструкторського відділу ЦК КП(б)У про заходи 
обкомів партії західних областей стосовно посилення боротьби із залишками 
формувань УПА і підпілля ОУН                          (Не пізніше 22 березня 1946 р.)

 
 
329 

№ 314 Інформація заступника секретаря ЦК КП(б)У О. Стоянцева М. Хрущову про 
хід боротьби з українськими націоналістами, стан і діяльність винищувальних 
батальйонів у західних областях України           (Не пізніше 22 березня 1946 р.) 

 
 
331 

№ 315 Інформація Станіславівського обкому партії ЦК КП(б)У про здійснення 
заходів щодо посилення боротьби із відділами УПА і підпіллям ОУН та 
усунення недоліків у цій роботі                                              (22 березня 1946 р.) 

 
 
334 

№ 316 Протокол засідання Городенківського райкому партії, на якому 
обговорювалися проблеми боротьби із українським національно-визвольним 
рухом за результатами “великої блокади”                             (25 березня 1946 р.) 

 
 
338 

№ 317 Протокол закритих партійних зборів Жовтневого району   (25 березня 1946 р.) 341 
№ 318 Довідка, підготовлена начальником Надвірнянського райвідділу міліції 

Шитіковим, про результати боротьби з оунівським підпіллям у 
Надвірнянському районі                                                          (25 березня 1946 р.) 

 
 
344 

№ 319 Постанова оргбюро ЦК КП(б)У “Про скликання у м. Львові міжобласної 
наради з наслідків боротьби з українсько-німецькими націоналістами за 
період від 10 лютого до 27 березня 1946 р. та про подальші завдання 
партійних організацій західних областей УРСР”                  (26 березня 1946 р.) 

 
 
 
346 

№ 320 Пояснювальна записка міліціонера Хомуткіна секретарю Надвірнянського 
райкому КП(б)У Воронкову про причини провалу операції з ліквідації боївки 
“Сірого” у с. Пнів                                                                     (28 березня 1946 р.) 

 
 
346 

№ 321 Копія листа збройного підпілля ОУН священику, який перейшов у 
православ’я                                                                  (Не раніше березня 1946 р.) 

 
347 

№ 322 Копія листівки збройного підпілля ОУН священику, який перейшов у 
православ’я                                                                  (Не раніше березня 1946 р.) 

 
348 

№ 323 Постанова політбюро ЦК КП(б)У “Про добір та виховання кадрів з місцевого 
населення в органах міністерства внутрішніх справ Рівненської, 
Станіславівської і Тернопільської областей”                            (6 квітня 1946 р.) 

 
 
348 

№ 324 Політінформація про боротьбу з українським національним підпіллям у селі 
Гузіїв Болехівського району                                   (Не раніше 11 квітня 1946 р.) 

 
350 

№ 325 Спецдонесення керівництву УРСР про результати чекістсько-військової 
операції “Обрив” – з ліквідації загонів УПА в Делятинському районі 

(15 квітня 1946 р.)

 
 
352 
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№ 326 Довідка, складена начальником Надвірнянського районного відділення МВС 
Лук’яненком, про проведену відділенням роботу у першому кварталі 1946 р. і 
зокрема по боротьбі з ОУН та УПА                                         (18 квітня 1946 р.) 

 
 
356 

№ 327 Постанова оргбюро ЦК КП(б)У “Про посилення політичної роботи, 
підвищення більшовицької пильності і бойової виучки у винищувальних 
батальйонах західних областей УРСР”                                    (18 квітня 1946 р.) 

 
 
358 

№ 328 Довідка, підготовлена начальником Надвірнянського райвідділу міліції 
Шитіковим, про результати боротьби з оунівським підпіллям у 
Надвірнянському районі                                         (Не раніше 18 квітня 1946 р.) 

 
 
361 

№ 329 Доповідна записка начальника Надвірнянського районного відділення МВС 
Шитікова начальнику управління МДБ по Станіславівській області 
полковнику Михайлову про обставини розкриття підпільної оунівської 
організації у м. Надвірна                                                           (25 квітня 1946 р.) 

 
 
 
363 

№ 330 Витяг зі звіту спеціальної комісії МВС про діяльність винищувальних 
батальйонів на Станіславівщині                                                  (Квітень 1946 р.)

 
369 

№ 331 Звіт керівника відділу УПА Шведа про напад на гарнізон стрибків у 
с. Космачі Солотвинського району                                          (28 квітня 1946 р.) 

 
370 

№ 332 Звіт УПА про результати “великої блокади” у березні – квітні 1946 р. на 
території Станіславівського і Товмацького надрайонів         (30 квітня 1946 р.) 

 
371 

№ 333 Довідка про ліквідацію в м. Надвірна підпільної оунівської організації серед 
учнів старших класів                                                                 (12 травня 1946 р.)

 
379 

№ 334 Інформація заступника секретаря ЦК КП(б)У з роботи в західних, 
Ізмаїльській та Закарпатській областей секретарю ЦК КП(б)У М. Хрущову 
про активізацію діяльності формувань УПА і підпілля ОУН та їх напади на 
винищувальні батальйони                                                        (17 травня 1946 р.) 

 
 
 
381 

№ 335 Інформація відділу ЦК КП(б)У про хід виконання постанови ЦК КП(б)У від 
18 квітня 1946 р. “Про посилення політичної роботи, підвищення 
більшовицької пильності і бойового вишколу у винищувальних батальйонах 
західних областей УРСР”                                                         (24 травня 1946 р.) 

 
 
 
384 

№ 336 Довідка МВС УРСР ЦК КП(б)У про хід боротьби з формуваннями УПА і 
підпіллям ОУН у західних областях станом на 25 травня 1946 р. та заходи 
щодо остаточної ліквідації спротиву українських націоналістів 

(28 травня 1946 р.)

 
 
 
386 

№ 337 Довідка про результати організованої у місті Надвірна засади на підпільників 
ОУН, зокрема вбивство двох громадян                                  (29 травня 1946 р.) 

 
389 

№ 338 Відозва українських повстанців “Дорогий брате” з закликом не вступати в 
“истребительные батальоны”                                                      (Червень 1946 p.) 

 
390 

№ 339 Витяги із донесень прокурора та військового комісара Станіславівської 
області про факти роззброєнь боївками ОУН та УПА винищувальних 
батальйонів в окремих населених пунктах             (Не раніше 7 червня 1946 р.) 

 
 
393 

№ 340 Витяг із наказу МВС УРСР № 00106 “О боpьбе с наpушениями советской 
законности в оpганах МВД Укpаинской ССР”                        (10 чеpвня 1946 p.)

 
394 

№ 341 Інформація секретаря Косівського райкому Мосійка секретарю 
Станіславівського обкому Слоню про бої з відділами УПА на території 
Косівського району                                                                    (12 червня 1946 р.) 

 
 
396 

№ 342 Звіт стрільця Вовка про ліквідацію колишнього командира сотні УПА, який 
перейшов з повинною на сторону більшовиків    (Не раніше 22 червня 1946 р.) 

 
398 

№ 343 Інформація Станіславівського обкому партії про можливі заходи відділів 
УПА і підпілля ОУН з нагоди п’ятої річниці проголошення української 
державності у Львові 30 червня 1941 р.                                   (25 червня 1946 р.) 

 
 
399 

№ 344 Витяг з протоколу допиту Д. Вітовського                               (25 червня 1946 р.) 400 
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№ 345 Звіти УПА про ситуацію на території Долинського, Рожнятівського, 
Вигодського і Болехівського районів за перше півріччя 1946 р. 

(Не раніше 30 червня 1946 р.)

 
 
409 

№ 346 Витяг із довідки особливої інспекції відділу кадрів МДБ УРСР ЦК КП(б)У 
про найбільш характерні випадки порушення радянської законності 
співробітниками управлінь МДБ західних областей УРСР       (1 липня 1946 р.) 

 
 
439 

№ 347 Звіт відділу УПА про результати засідки на дорозі Надвірна – Станіславів 
поблизу с. Гвізд Солотвинського району                                    (3 липня 1946 р.) 

 
441 

№ 348 Звіт Станіславівського обкому партії ЦК КП(б)У про результати боротьби з 
формуваннями УПА та підпіллям ОУН на території області у червні 1946 р. 

(5 липня 1946 р.)

 
 
442 

№ 349 Спецповідомлення секретарю Надвірнянського райкому компартії Горіну про 
напад загону УПА на 104 танковий полк, розташований у м. Надвірна 

(7 липня 1946 р.)

 
 
450 

№ 350 Доповідна керівництва Надвірнянського відділення МВС секретарю 
Надвірнянського райкому компартії Воронкову про напади загонів УПА на 
військові частини на території Надвірнянського району і недоліки роботи 
більшовицьких каральних органів                                             (10 липня 1946 р.) 

 
 
 
451 

№ 351 Постанова оргбюро ЦК КП(б)У “Про додаткові заходи по поліпшенню 
діяльності винищувальних батальйонів”                                   (23 липня 1946 р.) 

 
454 

№ 352 Постанова оргбюро ЦК КП(б)У “Про недоліки у роботі органів МВД, МГБ, 
суду і прокуратури по боротьбі з порушниками радянської законності у 
західних областях УРСР”                                                            (24 липня 1946 р.) 

 
 
455 

№ 353 Лист-попередження більшовицькому керівництву райкомів та районних 
відділень НКВС і НКДБ про часті факти індивідуального терору ОУН і УПА 
проти радянських працівників                                                    (27 липня 1946 р.) 

 
 
461 

№ 354 Інформація політуправління Прикарпатського військового округу ЦК КП(б)У 
про результати бойових дій проти формувань УПА під час підготовки і 
проведення виборів до Верховної Ради СРСР та про активізацію діяльності 
українських націоналістів на території округу                         (31 липня 1946 р.) 

 
 
 
462 

№ 355 Звіт невідомого автора про діяльність куреня “Смертоносці” ТВ “Чорний ліс” 
з 1 червня по 31 липня 1946 року                             (Не раніше 31 липня 1946 р.)

 
471 

№ 356 Звіт СБ ОУН про радянський терор та реагування на нього відділів УПА і 
підпілля ОУН на території Ланчинського району                  (15 серпня 1946 р.) 

 
475 

№ 357 Звіт Станіславівського обкому партії ЦК КП(б)У про результати боротьби з 
формуваннями УПА і підпіллям ОУН на території області за липень 1946 р.  

(16 серпня 1946 р.)

 
 
479 

№ 358 Короткий огляд подій у Вигодському, Рожнятівському, Болехівському та 
Долинському районах за липень – серпень 1946 р.                (25 серпня 1946 р.) 

 
488 

№ 359 Звіт підпілля ОУН з надрайону Снятин                                   (31 серпня 1946 р.) 512 
№ 360 Звіт невідомого автора про діяльність відділів тактичного відтинку “Чорний 

ліс” від 1 січня до 31 серпня 1946 року                 (Не раніше 31 серпня 1946 р.) 
 
521 

№ 361 Відозва ОУН “Українці західних областей!” із закликом допомоги 
голодуючому населенню східних областей України                (Серпень 1946 р.) 

 
545 

№ 362 Звіт невідомого автора про бойові дії куреня “Дзвони” ТВ “Чорний ліс” ВО 
“Говерля” з 1 травня – 1 серпня 1946 року                              (1 вересня 1946 р.) 

 
547 

№ 363 Довідка особливої інспекції відділу кадрів МДБ УРСР про стан злочинності 
серед особового складу співробітників управління МДБ західних областей у 
1945-1946 рр.                                                                               (5 вересня 1946 р.) 

 
 
552 

№ 364 Звіт стрільця Славного яремчанської районної боївки СБ про ліквідацію 
керівництва яремчанського і коломийського районних відділень МДБ 
поблизу м. Яремчі                                                                       (7 вересня 1946 р.) 

 
 
555 

 693



  

№ 365 Звіт СБ ОУН про більшовицький терор та реагування на нього відділів УПА і 
підпілля ОУН на території Станіславівщини                        (10 вересня 1946 р.) 

 
556 

№ 366 Доповідна секретаря Станіславівського обкому КП(б)У М. Слоня секретарю 
ЦК КП(б)У М. Хрущову про вилучені оунівські листівки спрямовані проти 
хлібозаготівель                                                                          (11 вересня 1946 р.) 

 
 
564 

№ 367 Звіт Станіславівського обкому партії ЦК КП(б)У про результати боротьби з 
відділами УПА і підпіллям ОУН на території області за серпень 1946 р. 

(12 вересня 1946 р.)

 
 
565 

№ 368 Звіт про роззброєння станиці стрибків в с. Молодьків         (27 вересня 1946 р.) 576 
№ 369 Короткі повідомлення стрільців УПА про зіткнення з радянськими 

каральними органами у вересні 1946 р. поблизу Яремчі      (30 вересня 1946 р.)
 
577 

№ 370 Витяг із “Ліквідаційного звіту” ОУН про діяльність спецгруп МВС на 
Коломийщині під виглядом боївок ОУН-УПА в 1946 році 

(Не раніше 2 жовтня 1946 р.)

 
 
578 

№ 371 Витяг із “Ліквідаційного звіту” про діяльність боївок СБ ОУН на 
Коломийщині в 1946 році проти тих, які співпрацювали з органами МВС та 
МДБ                                                                          (Не раніше 2 жовтня 1946 р.) 

 
 
580 

№ 372 Постанова політбюро ЦК КП(б)У “Про стан боротьби із залишками 
українсько-німецьких націоналістів у західних областях УРСР” 

(4 жовтня 1946 р.)

 
 
580 

№ 373 Повідомлення про загибель сотника УПА “Іскри”                (8 жовтня 1946 р.) 588 
№ 374 Повідомлення про сутичку між референтом СБ ОУН “Паритизаном” і 

підрозділом МВД                                                                     (15 жовтня 1946 р.)
 
588 

№ 375 Повідомлення про загибель районного провідника ОУН “Дороша” 
(15 жовтня 1946 р.)

 
589 

№ 376 Протокол допиту Д. Вітовського                                           (19 жовтня 1946 р.) 589 
№ 377 Інформація Станіславівського обкому партії ЦК КП(б)У про ліквідацію 

провідника Карпатського крайового проводу ОУН Я. Мельника 
(6 листопада 1946 р.)

 
 
591 

№ 378 Орієнтування начальника 1-го Управління МДБ УРСР Погрібного про 
створення Центральним “Проводом” ОУН антирадянської організації 
“Антибільшовицький блок народів”                                          (3 грудня 1946 р.) 

 
 
594 

№ 379 Огляд роботи військових прокурорів військ МВС західних областей України 
щодо боротьби з порушеннями радянської законності за період з 1 серпня до 
1 грудня 1946 р.                                                                          (13 грудня 1946 р.) 

 
 
598 

№ 380 Звіт Станіславівського обкому партії ЦК КП(б)У про підсумки бойової 
діяльності винищувальних батальйонів на території області за квітень-
грудень 1946 р.                                                                            (14 грудня 1946 р.)

 
 
605 

№ 381 Постанова політбюро ЦК КП(б)У “Про хід боротьби із залишками банд 
українсько-німецьких націоналістів у Станіславівській області” 

(21 грудня 1946 р.)

 
 
611 

№ 382 Звіт УПА про загальну ситуацію на території Тлумацького та Єзупільського 
районів за останній квартал 1946 р.                       (Не раніше 22 грудня 1946 р.) 

 
617 

№ 383 Довідка Надвірнянського відділення МВС про наявність на території району 
боївок УПА, нелегалів та антирадянськи налаштованих осіб 
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УДК 94 (477) “1945 – 1946” 
ББК 63.3 (4 Укр) 625 
У 45 
 
Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. 
Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола 
Кугутяк. – Том. 2. – Книга 2 (1945 – 1946). – Івано-Франківськ: КПФ “ЛІК”, 
2010. – 696 с. 
 

У книзі публікуються різноманітні за своєю формою та змістом документи і 
матеріали, що розповідають про національно-визвольні змагання українського народу на 
Прикарпатті у 1945 – 1946 рр., висвітлюють маловідомі широкому загалу героїчні 
сторінки боротьби українських повстанців проти радянського тоталітаризму, засоби і 
методи, за допомогою яких вона здійснювалася, повертають нам із забуття імена 
українських патріотів. 

Видання розраховане на науковців, викладачів, учителів, студентів, учнів, широке 
коло читачів. 
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