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3eнoн.Mиxaйлo Пoтiчний - пpeзидeнт фipми Шeлтoн Kaнaдa
KopпopeЙшeн, Topoнтo, Kaнaдa, якa cпeцiaлiзуeться в poзшукy i

видoбувaннi нaфти тa гaзУ в УкpaTнi Й Kaнaдi. Biн e тaкox гoЛoвoЮ
ФУндaцil Пaвлoкoмa, якa бopeтЬcя зa Пpaвa Укpaiнцiв в Пoльщi.
Hapoдився 29 вepeсня 1 957 poкy в Пoльщi. БaтькoAндpiй Пeтpoвин
ПoтiчниЙ, a MaтИ Aнтoнiнa Koгyг. У 1 977- 1 98з pp. Haвчaвcя i зaкiнчив
фaкyльтeт MexaнiчнoТ iнхeнepiT TopoHToHcЬKoгo yнiвepcитeтУ з Ha-
УKoBИMИ стУпeHяMИ Бaкaлaвpa тa Maliстpa iнжeнepiТ, a У 1 990 poцi
шKoЛУ бiзнeсy тoгo х yнiвepоИтeту з нaУKoвИМ cTyПeHeМ MaГiстep
бiзнeс aдмiнicтpaцiT. Aвтop i опiвaвтop чИсЛeнHИx пУблiкaцiЙ y дi-
лянцi видoбУвaHHя бiтумyз пiокoвиx пoклaдiв нaфти.

У 1983--l988 pp. пpaЦЮвaв iнxeнepoм в.Д.eпapтaмeнтi кoпaлeнь
ipecypciв фeдepaльнoгo ypядУ Kaнaди. Biд 1991 дo 1995 p. вiн
зaймaв стaHoвИщe 3aстyпникa Пpeзидeнтa в дiлянцi мapкeтiнlу
кoмпaнii Лeндфopд lнтepнeЙшoнaл Лтд., вiдпoвiдaлЬHoгo зa
мixнapoднi тopгoвeльнi зв.язKИ тa poзвИтoК Hep}о(oМoстeй тa бiзнeсy
в Укpaiнi.

У 2001 poцi cтaв члeнoM упpaвИ Укpaiнcькo-Kaнaдськoгo
.Цoслiдчo-.ЦoкyмeнтaцiЙнoгo l-{eнтpу в Тopoнтo. Аз2ОО7 poкУ e пpe-
зИдeнтoМ Kaнaдськo.УкpaТнcькoТ Тopгoвoi Пaлaти, я кa п iдтpи мус
iдeю стpaтeгiчнoгo пapтHepcTвa мix Kaнaдoю i Укpaiнoю y cфepi
тopгiвлii бiзнeоy.

XoнaтиЙ з Coнeю Iвaсикiв, MaЮтЬ.цoчKy Kaссaндpy тa cинiв
oлeксy iAндpiя'

Zenon- Mykhailo Potich", *r".,O"nt of Shelton Canada Corp.,
Toronto, Canada, whiсh speсializes in oiI and gas exploration in Ukraine
and Canada. He is also the Head of the Pavlokoma Foundation whiсh
f ights for the rights of Ukrainians in Poland.

He was born in Poland on September 29,1957. His father is Andrii
Petrovусh Potiоhnyjand his motherAntonina Kohut. He сompleted BA
in Meсhaniсa| Еngineering atthe University of Toronto and also ho|ds
Masters degree in engineering and an MBA from the University of
Toronto. Author and сo-author of various pub|ications in the fie|d of
bitumen extraсtion from oiI sands. From 1983.198B he worked forthe
Ministry of Еnergу, Mines & Resourсes Canada as a Projeсt Engineer'
During 199'l-1995 he was a Vice President Marketing for Landford
International Ltd., responsible for international trade and development
of business and realestate in Ukraine.

In 2001 he has joined the Board of Direсtors of Ukrainian Canadian
Doсumentation Centre, and in 2007 has been e|eсted President of
Canada-Ukraine Chamber of Commerсe, whiсh is fostering Canada-
Ukraine bilateral business relations.

Married to Sonia lwasykiw, they have daughter Cassandra and
sons Oleksa and Andrij.
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встyп

.Д'o нepгoвoгo тoМУ нoвoT сepiТ ..Лiтoписy УПA'' включeнo 353
Д,oKУMeHтИ oУH(б) iзaпiлля УПA, якi щe нe бyли ввeдeнi.цo HaУКoBoгo
oбiгу тa зaПoBHЮЮТЬ ЛaKyHИ B)Ke aKтУaЛiзoвaнoгo ДxepeлЬHoгo
MaсИBу' з тeМИ. Хpoнoлoгiннi мeжi .0)КеpeЛ - ДрУГa пoлoвинa1942

- гpУДeHЬ 1943 pp. .Д,oкyменти ПoХo.цяТЬ з Boлинi тa Пiв.п'eннoгo
Пoлicся, .п,e в oзHaчeниЙ чaс iснyвaв оyнiвськиЙ кpaЙ '.Пiвнiннo-
зaxiднi укpaiнськi зeMЛi'' (дaлi - ПЗУЗ).

Hизкa дoкyмeнтiв з тeМИ в)Кe булa oпублiKoBaFia.
Пpoвiдним KopпУcHИM вИ.П,aHHяM дoкyмeнтiв oУH(б) i зaпiлля

УПAз Boлинiтa Пoлiсся зa 1943 p. е дpyгиЙ тoм нoвoТ сepiiЛiтoписy
УПA. .Цo HЬoГo yвiйшлo 82 дoкумeнТИ з oKpУГ зaпiлля УПA ..Зaгpa-

Ba'', ,.БoГyH'' (..Piвнe'') i '.Typiв''. БiльшiстьДxеpeл збipниKa ПoХo.цИтЬ
з Bo.,3aгpaвa'' (51)i..Бoгyн'' (23), тoдi якз Bo,.Tуpiв'' УдpУГoMУ
тoмi видpyKoвaHo BCЬoгo 8 дoкyмeнтiв. Cлiд oбyмoвити, щo
.Д,oКУMeHтИ ДpУгoГo ТoМУ - цe HaсaMПеpeд HaKaзИ, зв|тHol .0'o-

кyмeнтaцiT MeHшe' a з Bo .'Tуpiв'' звiтiв взaгaлi нeмae. .Qoкyмeнти
збipникa пoxoдяТЬ з фoндiв 3837 (oп. 1)' 38зB (oп. 1)ЦДABo'
фoндУ 57 (oп.4) ЦДAГo' фoндУ P_30 (oп. 2)ДAPo.

Bo ..Зaгpaвa,' CТoCyЮTЬся тaкi .0,oKyMeHТИ збipникa зa 1943 p'
яK: HaKaзИ KoМeHдaHтa Bo..Юpкa'' зa-1 1, 16 вepeсHя, HИM )Ke

ПpoHуMepoвaнi нaкaзи NsNe 1 _9' 12_14' 17 '20 зa 30 вepeсня (Двa

.цoKУMeHтИ)' 2' З' 4' 11' 12' 17 ' 19, 3] жoвтня' 2З' 25 гpудня' звiт
.'Юpкa'' зa мiсяць (вiд .| B вepeсня), звiт нeвiдoMoГo aBTopa зa
25 гpyдня. .Qo збipки yвiЙшли .t],oKУMeHТИ peфepeнтyp oKpУxHoГo
piвня - зeмeльнoi (фopмyляp aктa нaдiлy зeмлi зa 1943 p.)' CБ
(звiт oкpyжнoгo peфepeнтa ..Tpeтьoгo'' вiд 3 листoпaдa .|943 p.)'
пoлiтичнoТ (взipeць мiсячнoгo звiтy i 3 нaкaзи peфepeнтa oKpУгИ
.'AсКoЛЬдa'' вiд 2B ЛИсТoПa.цa, тpи звiти цЬoГo caMoгo aBTopa зa 14,
27 жoвтня i 28 лиcтoпaдa), opгaнiзaцiйнo-мoбiлiзaцiйнoT (нaкaз
peфepeнтa oKpУГИ.'Tapaоa'' зa 3 вepeсня), гoспoдapськoT
(poзпopядхeння NqNs 12' 1З peфepeнтa oKpУГИ ,.Зубaтoгo'' вiд
20 веpeсня, 2 iнстpyкцiT тoгo сaмoГo aвтopa зa 1943 p., 4 фopмy-

' дo*у"",., цЬoгo 
.I oMУ лoгiчнo дoпoвнюють пpaцю: Лiтoпио УПA. Hoвa сeрiя.

вoЛИHЬ, Пoлiсся' Пoдiлля: УПA тa зaпiлля. -l94З _ 1944:.Qoкумeнти i мaтepiaли /
П. Coxaнь, П. Пoтiчний тa iн. (peд.), o. Boвк, |. Пaвленкo (упopяд.). . Kиiв _

Тopoнтo: Bидaвництвo.,Лiтoпис УПA"' 1999. _ Hoвa cepiя, Т.2' _724 с. oгляд
дoкyмeнтiв зa 1943 p', yмiщeниx в цiЙ тa iншиx apxeoгpaфiнних збipкaх, див.
дaлi y Bступi.
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ляpLА зa 1943 p.' нaKaзИ NsNs 27, 32 ..3убaтoгo'', вИдaHi у жoвтнi,
Maтepiaли, якi нopмyють дiяльнiстЬ гoсПoдapоькoT peфepeHтУpИ
oKpyгИ, зa 31 сepпня -2З хoвтня), тexнiчнoT (нaкaз i пpaвильник
шeфa oKpУгИ ..o. Лeбeдя'', дaТoвaнi 25 лиcтoпa4a) iУЧX (зapяд-
xeнHя peфepeнткИ oKpУгИ'.Moтpi'' зa 25 вepeсня)-.

.Дo Дpyгoгo тoMy зaЛучeHa H ИзKa t)Kepeл з Bo .. БoгyH'' (.. Piвнe', )

зa 1943 piк' (e тaKoж.цoKУMeHтИ KoMeH.цaHTa i peфepeнтiв piвня
oKpyГи. Пepшy гpУпу cKЛaдaЮтЬ iнстpyкцiя KoMeHдaHтa oKpУгИ
..ПтaшKи'' вiд 9 вepecHя' HaKaзИ цЬoгo сaмoГo aвтopa NeNе 3' 4, 8,
9, 10 зa 8 вepecня, .l 

5 xoвтня, .l 
3, з0 ЛИcтoпaдa (двa дoкумeнти),

2 звiти..ПтaшKИ'' (вiд 9 листoпaдa i 4 гpyдня). Дpyгa гpyпa сKлa-
.цaотЬоя з дoKУМeHтiв aдмiнiстpaтИвHoгo вiддiлy Bo (iнстpyкцiя
зaвiдyюнoгo ..Чopнoгo'' зa 12xoвтня), peфepeнтypи CБ (нaкa-
зи NeNs 1' 2 peфepeнТa oKpyГИ ..CМoKa,'вiд 10 BepecHя, HaKaзИ
NsNs -1, 4 peфepeнтa oKpУгИ .,Kopнiя'' зa 15 xoвтня i 1B лv|Cтo-
пa.цa, лист ..Kopнiя'' вiд 9 жoвтня), cyспiльнo-пoлiтичнoi
peфepeнтypи (звiти peфepeнтa oKpУгИ ..MИKoлИ'' зa 3] xoвтня i

30 листoпaдa), гoспoдapсЬKoгo вiддiлy (двi iнcтpyкцii peфepeнтa
oKpУгИ .,ШBeдa', зa 24 лиcтoпaдa), opгaнiзaцiйнo-мoбiлiзaцiйнoT
peфepeнтУpИ (HaKaз Nl 1 peфepeHтa oKpyГИ ..TИpcИ'' вiд
24лиcтoгlaдa, звiтИ цЬoгo caмoГo aвтopa вiд22 ЛИстoпaдa,
11, 28 гpудня), шкiльнoгo вiддiлy (нaкaз нa.п,iнспeктopa oKpyгИ
..БyдяKa', зa 27 вepeсня)".

Зa пoxoдxeнHяM з Bo ,'Тypiв'' 
У дpУгoMУ тoмi oпyблiкoвaнi:

HaKaзИ NsNs 2-6 KoMaHдaHTa..Ciчi'' ioKpyГИ ..Яpoслaвa KapMeлюкa''
(вiд 10, 12,2o,29 вepeсня, 15 xoвтня), двi iнстpукцli цьoгo сaМoгo
aвтopa i сycпiльнo-пoлiтичнoгo peфepeнтa .,Aндpiя BepбeнKa'' зa
)KoBтeHЬ, HaKaз Ns 7 кoмaндaнтa тa сycпiльнo-пoлiтичнoгo pe-
фepeнтa Bo ,.Kopнiя Бepeзeнкa'' (вiд 16 листoпaдa)-.

!o книги ,.BoЛИнЬ i Xoлмщинa 1938-1947 pp.: пoЛЬоЬKo-
yкpaТнcькe пpoтИсToяHня тa Йoгo вiдлyння', УПopя.0,нИKИ вKЛЮчИЛИ

дoKyMeHTa льниЙ.п.oдaтoK, яки Й тaкoх м iстить дoкyMeHтИ oУH ( б ) i

зaпiлля УПA. Туди yвiЙшЛИ .П'Жepeлa з пpoвo.цУ кpaю П3У3 (oгля.ц
суспiльнo-пoлiтичниx пoдiЙ нa П3У3' кiнeць тpaвня), cyспiльнo-
пoлiтичниx peфepeнтiв й пpaцiвникiв CБ piвнiв Bo ..Typiв'' тa, y

, Лi.on,c УПA. Hoвa сepiя. Boлинь i Пoлicся: УПA тa зaпiлля. 1g4З-1g44'

'{oкyмeнти 
i мaтepiaли / П. Coxaнь, П. ПoтiчниЙ тa iн. (peд.). o. Boвк, |. Пaвлeнкo

(yпopflд.). - KиTв _ Topoнтo: Bидaвництвo ..Лiтoпис УпA"' 1999. _т,2' - с. 184 -3.i5.- Лiтoпиc УПA. Hoвa оepiя. Boлинь i Пoлiося: УПA тa зaпiлля. 194з-1944'
.Qoкyмeнти i мaтepiали / П. Coxaнь, П. Пoтiчний тa iн. (peд.), o' Boвк, |. Пaвлeнкo
(упop1д. ). - Kиiв _ Тopoнтo: Bидaвництвo ..Лiтoпиc УПA"' 1 999. _т 

' 2. _ c, 410 -472'- Taм сaмo. _ о. 615 -6з4.
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MeHшiй мlpi, Bo'.ЗaГpaBa,', Д,eяKИХ нaдpaЙoнiв ipaйoнiв зГa.П,aHИx
oкpyг (..вicтi з Boлинi'' зa ТpaвeHЬ, oгляд сyспiльнo-пoлiтичниx пoдiЙ
в Лyцькy зa кiнeць тpaBHя, oГЛяlц сyспiльнo-пoлiтичнoгo ПoЛя в

oKoЛИ цяХ Лyцькa зa квiтeнь_ТpaBeHЬ, oГЛя.ц сyспiльнo- пoлiтичниx
пoдiй y Koстoпiльщинi, Capнeнщинi i Cтoлинщинi зa квiтeнь-
тpaвeHЬ, звiт з суспiльнo-пoлiтичнoi пpaцi y BoлoдимиpсЬKo-
ГopoxiвськiЙ oкpузi зa ЛИпeHЬ, пoлiтичний oГЛя.ц ТepeHУ Здoлбy-
нi вськoгo нaдpaйoнy зa 9_ 1 5 сepП Hя, сyспiл ьнo- п oлiтичниЙ oГЛя.0,

ЛУцькoТ oKpУГИ зa сepПeнЬ, ..BiCтi з Kopця тa Зв'ягeЛя'' зa вepeсeHЬ,
''вiстки з KoстoпiльщИ|1|А', зa кiнeць ЖoвтHя, iнфopмaцiя Ns З0 з
paЙoнy,.|скpa,' зa 2 ] жoвтня, .,вicтки з CapнeнщиHИ,' зa жoBTeHЬ, ..дo

вicтoк з Boлинi', (вiд 16 гpyдня), iнфopмaцiТ з oзютицькoгo, Boлo-
.0,ИMИpсЬKoгo, УстилузЬКoгo, БepeстeнкiвсЬKoГo i Гopoxiвськoгo
paйoнiв зa гpУ.t],eHЬ' звiт peфepeнTa пoлiтичнoi peфepeнтypи
Koстo п iл ьс ЬKo Гo Ha.п'p aЙoну .. lo лИHa'' ..Хв 

ил ьo вo гo'' зa гpyдe н ь".

ЦiдoкУмeнТИ ПoХoД'яТь з ||Л,AГo (ф. 57' oп. 4, спp' з54' 355)'.цA
сБУ (ф. 13, спp.376' тт.71'75)' ДAPo (ф. P_30' oп.2, спp.34),
Apxiвy |нститщyyкpaТнoзнaвствa iм. |' Kpип'якeвичa HAH УкpaТни.

|-J.i кaвa cитyaцiя сKЛaЛacя з HaKaзaMИ сyсп iл ьнo- пoлiтич нoгo
peфepeнтa з CapнeнсьKoгo Ha.п'paйoнy ,.Лiсoвa ПiсHя'' Bo ..Зaгpa-

вa''. У нiмeцькиx apxiвax дoслiдник Boлoдимиp Koсик знaйшoв
HaKaз Ns 10 пpo дiяльнiсть paйoнoвиx aдмiнiстpaцiй нa тepитopiТ
,.ЛiоoвoТ пiснi'' ( вiд 3 гpУдня 43 p., пiдпис aвтopa нepoзбipли виЙ)- .

У нaшoмy ж збipникy дpУKУЮтЬся пoпepeднi HaKaзИ NqNq 4-A, 5-A,
6 i 7-A сyспiльнo-пoлiтичнoгo peфepeнтa CapнeнсЬKoгo Ha.цpa-
йoнy. Ix BИяBЛeHo в спpaв'i 109 фoндy P-30 (oп.2) !epжaвнoгo
apxiвy Piвнeнськoi oблaстi. .

, Bon,"o i Xoлмщинa 19зB_1947 pp.: ПoЛЬоЬKo-УKpalHсЬKе пpoтИcтoяHHя тa
Йoгo вiдлуння. !oслiджeнHя, дoKУMeHтИ, cг|oгaД,И / HAH Укрaiни. Iнститут
укpaiнoзнaвствa iм' I Kpип'яKeBИчa; вiдп. pед. Я' Icaевич. _ Львiв, 2003. - (Cepiя
..Укpaiнa: KУЛЬтУpHa cпaдщинa, нaцioнaльнa свiДoмiсть, дepжaвнiсть' 1 0)' _ C 4О2_
429' 4з1_45B' 473_492.. 

Koсик B. УкpaТнa в.ЦрyгiЙ cвiтoвiй вiйнi удoкyментax. -Львiв, 1999. _т з
- C. З42_З4З'

' Haкaз Nе 4-A [сyспiльнo-пoлiтичнoгo pефepeнтa] Capненоькoгo нaдpaЙoну
[..Лiсoвa пiсня'' ..Пaвлa''] прo пopядoк oфopмлeння звiтнoj дoкУмeнтaцii (вi.ц

24.o9'4Зp') // ДАPa' _ Ф. P_30' oп. 2, спp. 109' apк.33; нaкaз Ne 5-A [суспiльнo-
полiтичнoгo peфepeнтa] Capнeноькoгo нaдpaЙoнy [..Лiсoвa пiсня''] ..Пaвлa'' пpo
пpo.цoвoЛЬчУ HopMУДЛя унaсникiв вишкoлiв (вiд 1З.-1 0'43 p \ // p'АPo - Ф. P-з0'
oп' 2, спp' 109' apк.11; нaкaз Nr 6 [суспiльнo-пoлiтичнoгo peфepeнтa]
Capнeноькoгo нaдpaЙoнy [..Лiсoвa пiсня''] ..Пaвлa'' y piзних opгaнiзaцiЙних
спpaвax (вiд 1B.10.4З p') // Д'^Po' _ Ф' P_З0' oп. 2, спp' 109, apк. 2О_2О зв,;
нaкaз Ng 7-A [сyспiльнo-пoлiтичнoгo peфepeнтa] Capнeнськoгo нaдрaЙoнy
['.Лiсoвa пiоня''] ..Пaвлa'' щoдo зaкiнчeння poзпoдiлу зeмeЛЬ тa з iншиx пИтaнЬ
(вiд 23.-1 0'43 p') l/ ДАPО' _ Ф' P_з0' oп. 2, спp. 109, apк. 32 зв.
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!жepeлa з iстopiТ нaцioнaльнo-вИзвoЛЬHoi бopoтьби aктyaлiзу-
вaв i Boлoдимиp Cepгiйнук. У пiдбipцiдoкyмeнтiв .,oУH_УПA в poки
BiЙнИ'' , видaнiй ним 1996 p., дoТИчнИМИ.Ц,o тeMИ Haшoгo збipникa
е звiт пpaцiвHИKa oдHoгo з oKpy>KHИX пpoвoдiв нa П3УЗ ,.Cтeпa'' Пpo
пoдiТ y липнi 1943 p., iнфopмaцiя ..Хвилf' з БepeстeйЩИHИ тa
KoбpинщинИ зa BepeсeHЬ_гpy.П'eHЬ 1943 p'"

.Qo склaдy iншoi збipки дoкyмeнтiв, яKУ УKЛaв B. CepгiЙнyк, тaKo)K
yвiЙшли ДXepeЛa зa 1943 piк з Bo .'БoгyH'' тa Bo ..3aгpaвa''. 

Цe звiт
Nе 6 з пoдiй тepeнУ Bo '.Бoгyн'' вiд 15 жoвтllя, oГЛяд пotiЙ Nq B y Bo
..Бoгyн'' зa 16 листoпaдa, сyспiльнo-пoлiтичнi oгляДИ пiвдeннoТ
чaстИHИ PiвнeнськoТ oблaстi зa )КoBТeHЬ i листoпa'д', нaкaз Ne 1 opгa-
нlзaцiЙнo-мoбiлiзaцiйнoгo peфepeнтa Bo,.БoГyн,' ..Tиpси,' вiд
24 лиcтoпaдa 1 943 p., тepeнoвi iнфopмaцii з Kopeцькoгo надpaйoнy
вiД .l i 11 xoвтня, звiт пpo пoдiТ y ЗдoлбyнiвcЬKoMУ нaдpaйoнi зa
9 гpyдня 1943 p., спИсKИ в6итих piзними вopoxИМИ чИHHИKatАИ
житeлiв сiл Здoвбиця, ТaЙкуpи, Глинськ, Йoсипiвкa, HaKaз Ko-
MeH.цaHTa нaдpaйoнy ...Д,oЛИ Ha'' .. Bopoнa'' вiд 25 сepпHя, пgвiдoм-
ЛeHHя CБ пpo зaCУдхeHHя eпИcKoПa Maнуiлa зa 25 вepeсня-. Зaлy-
нeнi CepгiйчУKoмl дoKУMeHтИ пoxoдятЬ з ДABo (ф P_1021, oп. 1,

спp. 5)iДAPo (ф. P-30' oп' 2, спp. ]5, .|6, 32' 39' 65)'
loслlдник дoкумeнтiв paдяHсЬKИX спeцслyжб .[митpo Bе-

дeHreв дo дoдaTKУ свoei мoнoгpaфii ..Пoвcтaнськa poзвiдкa дie
ToчHo Й вiдвaжнo...'' зaЛyЧИв HИзKу дoкyмeнтiв CБ з Bo ..Бoгyн,'

(..Piвнe'') тa Йoгo Kopeцькoгo нaдpaЙoну ,.KoЛiнo'' зa 1943 piк -
HaKaз Nэ 1 peфepeнтa CБ Bo ..Cмoкa'' вiд .|Onвepeсня 1943 p. (.ЦA

сБУ' ф. 13, спp.376, т.49, apк.265_266)'- тa poсiйсЬKoMoвHУ
кoпiю звiтy пoлiЦiйнo-вИКoHaвчoгo вiддiлy CБ У нaдpaЙoнi зa 20_З0
ЛИсToпaдa 1943 p. (.цA сБУ' ф' 1з' спp. 376, т. 49, apк. 197-198)

|вaн Пaтpиляк i oлeксaндp ЛисeнKo Тaкo)К BИДaлИ дeкiлькa
eсбiвськиx д)KepеЛ. .D,aToвaнИx piзними пepioдaми -1 943 p., У
дoKУMeHтaлЬHoMУ збipнику ..Maтepiaли тa .п'oKyMeHти cлужби
бeзпeки y 1940-x pp.''. Зoкpeмa, цe iнфopмaцiя пpoвiдникa CБ
тepeнУ..Mope'' (Здoлбyнiвщинa) 

"!t?! 
гpУдHя 1943 p., iнстpyкцii

цЬoгo пoBсTaHсЬKoГo спeцП|дpoзд|Лy

8 
Cepгiйнук B. oУH-УпA в poки вiйни. _ KиTв, .1996. _ C. 28O-2B6, з60-361.

- Cepгiйvук B. Укрaiноький з.цвиг. Boлинь. 1 9з9-1955. _ Kиiв' 2005. - c' 176-
1 78' 1 89-.1 95' 201 _2o6'208-224'226_233'24o-262,276-282'284-2s5, з00-302,
з22_3,э2'

'- Bедeнeeв.Д,., Бистрyхiн Г ..Пoвcтaнcькa poзвiдкa дiс тoннo Й вiдвaжно...,'.
- Kиiв, 2006. _ C,2з2_2з6,

^Тaм сaмo. - с.399-401... 
Maтepiaли тa дoKyмeнтИ cлlpк6и бeзпeки oУH(Б) у 1940-х pp. /Лисeнкo o'e.,

Пaтpиляк l K. (yпo;эяд.), - Kиiв, 2003. _ с' 10.1 -145.
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У .l994 p. Д'oKУMeHТИ oУH(б) i УПA пyблiкУBaЛИся в ..УкpaТнсь.

кoму iстopИчHoMУ жypнaлi''. B Ns 5 цЬoгo чaсoпИсУ, зoKpeMa,
пoбaчили свiт i нфopмaцii шeфa poзвiднo - iнфopмaцi Й нo гo в i.цдi -

лy CБ Kopeцькoгo нaдpaйoнy ..KoЛiHo'' Bo ..Бoгун'' '.3иMИ', вiд
31 xoвтня i 14листoпaДa ".

.Qo пepшoТ чaсTИHИ чeТBepтoГo тoМу KopПУCнoГo BИдaHHя
дoкумeнтiв з iстopii пoЛЬCЬKo-УкpaТнських вiднoсин ..ПoЛЬщa тa
Укpaiнa У TpИдцяTИx-сopoKoвИХ poKaX ХX стoлiття,' yвiйшoв дo-
KУMeHT зaпiлля УПA нa Boлинi, a CaМe пoвiдoмлeнHя пpo пoлякiв
ЛюбoмльщИHИ, яKe 24 листoпaдa 1943 p. УKлaB КoMeHдaHт
Л юбoмл ьськoгo paЙoнy Bo .'Tуpi в'' ...Д'oHсЬKИй'''o.

У цьoмy тoмi зiбpaнi тaкi piзнoвИдИ пИcЬMoвиx дoкyмeнтiв
oУH(б) i зaпiлля УПA як: HaКaзИ, iнстpукцiТ, фopмyляpи, взipцi,
зapяд)KeHHя, звiти, iнфopмaцiТ, вiдoмoстi, вi.д'oмoстi з тepeнiв,
oГляДИ пoдiй,.п.eHHИKИ' вiстки, BИПaД,KИ, perстpИ, CпИCKИ, Плaн|А,

KoМУHlKaТИ' Пoв|дoMЛeHHя' зГoЛoшeHHя' зaПpoшеHHя' зaПo-
тpeбyвaння, KBИт|А (пoквитyвaння), poзпиCКИ, aKтИ, пpИсУ.цИ,
пpoТoKoЛИ, пoсвiдки, ПoCB|дЧeHHя, ПpИзHaчеHHя, зaГaЛьнi зay-
вaХeH Hя, сyп po вiдн i л|АCт И, Дiлoв i л|АCтИ,.[ля сп poщe н ня poбoти
з пepeлiнeHИMИ BИЩe piзнoвидaMИ .0,oKУMeнтiв ix .цopeчHo
клaсифiкyвaтИ Ha poзПopядчi, звiтнi тa внутpiшньoгaлузeвi 

.'

o.д'нaк, бiльш дoцiльнoю тa зpуннiшoю y фyнкцioHaЛЬHoMУ плaнi e
клaсифiкaцiя' poзpoблeнa Biктopoм Гopoбцeм. Пpaцююни з aKТo-
в И M И .п,><e p e ЛaM|А.п'o би ГeтьмaH щИ H И, Цe Й Дoсл iДн и к пoД'iл и в Tx

нa 2 г pупи'' oфi цi Й нo -слyжбo вi тa п pи вaтн i. Дo oфi цi Й нo- слyжбoв иx
aктiв Biктop Гopoбeць вiднiс УpядoBo-aдмiнiстpaтивнi. пpo-
ЦeсУaЛЬHo-юpидиннi, кaHцeЛяpCЬкi дoкyмeнти. Пpивaтнi aкти

.. 
lнqopмaцij з нaдpaйoну .,Koлiнo'' IBo 

..Бoгун''] шeфa p[oзвiднo]-i[нфopмa.
цiЙнoгo] в[iддiлу] [CБ] нaдрaЙoнy'.Зими'' (вiд 31.10.[194З p']) //Укpaiнський
icтopинниЙ )KУpHaЛ. 1994. _ Ns 5. _ C 10B; iнфоpмaцii з нaдpaйoну..Koлiнo,'
IBo,.Бoгун',] шефa p[oзвiднo]-i[нфopмaцiйнoгo] [вiддiлy] [CБ] нaдpaЙoну ..Зими,'

(вiд 14 1].1943 p.) //УкpaiнcькиЙ iстopинний )КУрHaЛ. _ 1994. _ Ns 5. _ C. ]11'
Пoльщa тa Укpaiнa У тpИдцятИx_сopoKoвИХ poKaХ ХX отoлiття. Heвiдoмi

.цoкУMeHтИ з aрхiвiв сneцiaльниx cлужб /Бoгунoв C тa iн' (peд.), Moтикa Г' тa iн.
(нaук peд ), ГpoнeK Б. тa iн, (упopяд.) _ Bapшaвa _ KиTв' 2005' _ Т. 4. Пoляки i

укpaiнut мiж.цвoмa тoтaлiтapними сИстeMaМИ. 1942 _ 1945' - Ч. 1. _ C.726_729'- Koвaльнyк B.lr,4. !iяльнiсть oУH(б) iЗaпiлля УПA нa Boлинr Й пiвдeннoму
Пoлiссi. _ Тopoнтo _ Львiв: Bидaвництвo..ЛiтoпИc yПA,.2006' Cepiя.,Лiтoпис
УПA_ Бiблioтeкa,, _Т 7. _ C' 6з.
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.o.oсЛiдHИK пoдiЛИB Ha пaМ'ятHi зaпИсИ, л||/1cтИ тa зaписнi KHИГI/I'

Уpядoвo-aдмi нiстpaти вHa дoKУMeHтaцiя зa клaсифiкaцieю Гopoбця
пo.o'lЛяeтЬся Ha дИpeKтИвHo-poзпopядчУ' вИKoHaвчy' зaсB|дчУBaлЬ-
HУ, сТaтyгHУ' oблi кoвo-cтaтИсTИчHУ, iнфopмaти внo- пyблl кaTopсЬKУ.
ПpoцeсyaлЬHo-ЮpИдИчHa - нa слiднy, oпoвiщyвaЛЬHУ, пpo-
цeсyaЛ ЬHo- BИpoKoвy' aпeляцi й нy, нoтapiaльнy. Kaн цeляpсЬKa -Ha пepcoHaльнo-дiлoвy, дoвiдкoвo-i нвeнтapHy, peeстpaцiйнy'..
Taким чИHoМ, дoKУMeHтИ oУH(б) i зaпiлля УПA, щo yвiйшли дo цЬo-
гo ToМУ, зa взipцeм Biктopa Гopoбця Mo)КHa клacифiкyвaTИ тaK:

диpeктивнo-poзпopядчa дoкyMeнтацiя : HaKaзИ, iнотpукцiТ,

фopмyляpи, взipцi, зapяд)<eHHя, дiлoвi лИcт|Аi
викoHaвчa дoкyмeнтaцiя: звiти, iнфopмaцiT, вiдoмoстi з

тepeнiв, oгляДИ пo.п,iЙ, дeHHИКи, вicтки, в|АпaДrсА, зaгaльнi зay-
вa)КeHHя;

зacвiднyвалЬнa дoкyмeнтaцiя: poзПИсKИ, пocвi.д,ки, пoо-
в|.0'чeHHя;

oблiкoвo-стaтистичнa дoкyмeнтaцiя : вiдoмoотi, peeстpИ,
CПИcKИ' плaH И, зaпoтpeбyвaH Hя, KBИтИ ( пoквiтyвaн ня ) ;

слiднa дoкyMeнтaцiя : п poтoкoли 
;

oпoвiщyвaлЬнa дoкyмeнтaцiя : кoмyн i кaти, пoBi.цoMЛeH Hя,
зГoЛoшeHHя' зaПpoшeHHя' ПpИзHaчeнHя;

n poцeсyaл Ьнo- ви poKoвa дoкyMeнтa цiя : aKтИ, п pИсУ.цИ 
;

пepсoнaлЬнo-дiлoвa дoкyмeHтaцiя : сyп poвiДнi лиcти.
Cкiльки дoкумeнтiв KoЖHoГo з пepepaxoвaHИх видiв увiЙшлo

Д'o цЬoгo тoMУ, пo.Д,aнo y тaблицi 1 :

Taблиця 1.

.u 
гopoбeць B'Й. Д'iлoвoднa дoKУMeHтaцiя Гeтьмaнщини ХV|I ст _ Kиiв,

|УУJ. _ U. Jz.

З2

Bидoвa клaсифiкaцiя дoкyмeнтiв
.!oкумeнти K-сть o/o

l.lИ peKтИ вHo - poзпo pядн i tzo З5,7 o/o

Bикoнaвчi 180 51 0k

Зaсвiднyвaльнi 0,85 %
oблiкoвo-стaтистичнi 2З 6,5 0/o

Cлiдчi Z О,6 o/o

oпoвiщyвaльнi 14 4 o/o

П poцeоуaльнo-виpoкoвi А 1,1 0/o

Пepсoнaльнo-дiлoвi 0,3 0/o



oтжe, сepeддxepeл збipHИKa пepeBa>кae BИKoHaBчa.E,oKУMeHтaцiя

- дoKУMeHTи oУH(б) i зaпiлля УПA зi ПзУз, якi в бiльшoстi випaдкiв
МaЮтЬ пoтy,(ниЙ iнфopмaцiЙниЙ пoтeнцiaл..Цpyгими зa кiлькiстю йдщь
.цИpeKтИвHo-poзПopя.п.чi дoкyмeнти, щo мicтять чiткo BИзHaчeHУ
нaKaзoвУ чacтиHУ, a цe poбить Тx нaдзвичaЙнo BaxЛИBИMИ .п'ля

дocлiдxeння. .[o тoму yвiЙшЛa HeBeЛИKa кiлькiсть слi.цчиx Й

пpoцeсУaлЬHo-вИpoKoBИX дoKУMeHтiв, щo зУМoвЛЮeТЬся KiЛЬKoMa

фaкгopaми: пo-Пepшe, вoHИ чaстo мiстять нeoб'eКгИвнi вiдoмoстi,
пo-дpУгe, цi джepeлa збepiгaються He в .п,epxaвHИХ apxiвax, a y
цeHTpaЛ ЬHoмy тa peгioнaльниx apхiвax CБУ.

.Qoкyмeнти, щo yвiйшЛИ .0,o збipникa, виявлeнi У фoндax
yкpaТнськиx apxiвtв - l.{eнтpaлЬHoгo .п,ep)KaвHoГo apхiву вИщИх
opгaнiв BлaДи тa yпpaвлiння (фoнд 3833, oп. 1, спp. 118,120, 125,
127, 128, 130, 139, 2З4, 279: фoнд3837, oп. 1, спp. 2, 8, 9; фoнд
3838, oп. 1 , спp. 4o' 43' 51 

' 
5з' 58, 59, 96; фoнд 3967, oп. 1 , cпp. 1 ,

5, 1 0, 1 2), (eнтpaл ЬHoгo дep)Кaвнoгo apxiвУ гpoМaдсЬKих oб' e.п,нaн ь
(фoнд 57, oп. 4, спp' з5з, 357, 36] ' 

з63, 366)' .ЦepxaвHoгo apxiву
BoлинськoТ oблaстi (фoнд P-1o21, oп. 1, спp. 1, 6), Д,epxaвHoГo
apxiвy PiвнeнськoТ oблaстi (фoнд P-30, oп. 1, спp. 21, 22; oп' 2,

cпp' 1 5, 16' 22, 24, 29,32, 33, з4, з5, 37' з8' з9, 43, 60, 63, 64,
.1OB-a, .|09)' KiлькiсТЬ зaЛУчeHИХ дo тoMy д)KepeЛ iз кoжнoгo з циx
apxiвiв стaHoвИтЬ: з LLДABO - 148 oдиниЦь, з Il.ЦAГo -37 ot.иниць,
з lABo -2oДиниЦi, з.ДАPo - 166 o.цИHИцЬ.

.{aнi пpo тepитopiaл ЬHe пoХoдxeHHя,цoKУMeHтiв, щo yвiйшл и

.п,o цЬoгo збipникa' УзaгaЛЬHeHi втaблиЦi 2.

Taблиця 2.
v|т aлЬнe пoxoджeння

Тepитopiя (p-н) Kiлькicть
дoKУMeHТ|B

Tepитopiя (p.н) Kiлькicть
дoKyMeHТ|B

Boлинcькa oблaсть
B.BoлинськиЙ 8 ГopoxiвськиЙ
|вaHИч|вcЬKИИ K. KaшиpськиЙ 4
Kiвepцiвський KoвeльcькиЙ le

ЛoкaчинськиЙ ЛУцькиЙ
Любeшiвський
Maнeвицький

3 ЛюбoмльськиЙ
PaтнiвськиЙ

o
2

Рo)кИщaHсЬKИЙ Cтapoвиxiвський 5

TypiйськиЙ
Piвнeнськa oблaсть
beoeзH|всЬKИИ 13 BoлoдимиpeцькиЙ z
ГoщaнcькиЙ z .Qyбнiвський 10
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lepитop|я "(p.H)'' KlЛЬK|стЬ

дoKvMeHтlв
IepИтopiя "(p-н)" Kiлькiсть

дoKvMeHт|B
.{J,yбpoвицький tz ЗapiчнeнcькиЙ
ЗдoлбyнiвськиЙ 8 KopeцькиЙ 11

KocтoпiльськиЙ 89 Млинiвський o-н
oстpoзький p-н o PiвнeнськиЙ o-н
РoKИтH|всЬКИЙ p.H UapнeHcЬкии p-H 1

HaдИBИл|всЬKИИ p-H

Тepнoпiльськa oблaсть
ЩyмськиЙ p-н 'I

Хмeльницькa oблaсть
CлaвщськиЙ p-н 2
Tepитopiя Pecпyблiки Бiлopyсь
БepeотeйськиЙ Bисoцький
!ивинcькиЙ ПiнськиЙ p-н Z

Cтoлинськи Й 20
Toчнe пoxoджeння нe встаHoвЛeнe 62
Bсьoгo з5з

3a дaними тaбЛИцi 2, знaЧHa кiлькiсть .o.)KepeЛ пoxoдИтЬ з
KoстoпiльЩини, PiвнeнщиHИ, Cтoлинщини. Ha HaшУдУМKy, цe зy-
MoвЛeHo нe стiльки oсoбливocтяМИ ТepИтopiaЛЬнoГo poзтa-
шУвaHня oyнiвцiв У 1942 _ 194з pp., сKiлЬKИ cпeцИфiKoЮ зaЛy-
чeHoгo дo цЬoгo тoMy д)кepeЛЬHoгo МacИвУ. Bтiм, знaчнa KiЛЬKiстЬ
дoKyMeHтiв з KoстoпiльщИHИ - нe дИвИHa' ar0,Жe нaпpИкiнцi 1943 p.
ТaM Упpoдoв)к тpИBaЛoгo чaсУ зHaxoдИЛoся Гoлoвнe KoMaH.цyвaH-
ня УПA.

З якиx opгaнiзaцiйHИX oсepeдкiв oУH(б) пoxoдятЬ дoKyMeнтИ
ToMУ' зaзHaчaeтЬся y тaблицi 3.

Taблиця 3.
opгaнiзa цi йнe пoxoд>кeн ня дoкyмeнтi в

opгaнiзaцiЙний
oсeрeДoK

Kiлькiсть
дoKУMeHТ|в

opгaнiзaцiй ни й

ocepeдoK
Kiлькiсть
дoкyмeнтiв

KpaЙoвиЙ пpoвiд
oУH(б) нa П3УЗ

4 Пpoвoди нaдpaЙoнiв
Bo,,3aгpaвa''

70

Пpoвoди oKpУг,
paЙoнiв, Kyщ|B Ha

теp. BoлинськоT
oблacтi (дo ств.
Bo..Typiв'')

|э Пpoвoди paйoнiв
Bo'.3aгpaвa''

э4
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opгaнiзaцiЙниЙ
oсepeдoK

Kiлькicть
ДoкУмeнтiв

opгaнiзaцiЙниЙ
oсepeдoK

Kiлькiсть
дoKУMeHт|в

Пpoвoди oкpyг,
paйoнiв, кyщiв
y п|вH. | цeHтp.
чaстИHaХ PiвнeнcькoТ
oбл. (дo ствopeHHя
Ro ..Загnапа''\

21 Пpoвoди кyщiв
(niдpaЙoнiв)
Bo..3aгpaвa''

IJ

Пpoвoди oкpyг,
paЙoнiв, кyщiв y пiвд.
чaстинi Piвнeн. oбл.
(дo отв. Bo ..Бoгvн'')

Пpoвiд Bo ..Бoгyн,' I

Пpoвiд Bo ..Typiв'' z Пpoвoди нaдpaЙoнiв
Bo..БoгvH''

59

Пpoвoди нaдpaЙoнiв
Bo,.Тypiв''

16 Пpoвoди paЙoнiвBo
..Бoгун''

JI

Пpoвoди paЙoнiв Bo
..Typiв''

Пpoвoди кyщiв
(пiдpaЙoнiв)Bo
..Бoгyн''

z

Пpoвoди кyщiв
(пiдpaЙoнiв)Bo
,.Typiв''

Щoдo тoчнoгo
opгaнiзaцiЙнoгo
ПoxoдХeHHяe
суMHIBИ

20

Пpoвiд Bo ..3aгpaвa'' '10 Bсьoгo

.Цaнiтaблицi свiднaть, щo HaсaMПepeд були aктyaЛiзoвaHi
.цoKyMeHтИ H ИзЬKoГo opгaнiзaцiйнoгo piвня. Haдaння пpiopитeтУ
дoKУMeHтaM з ..HИзiв'' пoясHЮeтЬся ТИM, щo, пo-Пepшe, дocИтЬ
чaсTo iнфopмaцiЙниЙ пoтeHцiaЛ ТaKИХ д)кepeЛ бyвae вax-
ливiшим зa вi.цoMocTi, вИKЛaдeHi B дoKУМeнтax з ..вepxiв''. Пo-
ДpУгe, бiльшiсть виявлeHИХ в yкpaТноькиx apxiвax дoКyMeHтiB
вищИx opгaнiзaцiйниx piвнiв oУH(б) i зaпiлля УПA вxe видaнi в
KopпуcниХ збipкax д)KepeЛ, зoKpeMa B дpУгoMy тoмi нoвoТ cepiТ
Лiтoпиcy УПA. Пo-тpeтe, уKЛaдaнi apxeoгpaфiнних збipoк, як
пpaвИлo' He бepУтЬдo УвaгИ дoKУMeHTИ, яKi пoГaHo збepeглися
(злyщyeтьcя ДpУKapсЬкиЙ шpифт, ТeKст зГaоae, e iстoтнi пo-
шKo.цXeнHя тeкcтy). Й спpaвдi , пiдгoтoвкa тaKИХ ДХepeл Ацo

BИдaHHя пoтpeбУe.цoдaтKoвИx зУсИЛЬ' тiлЬKИ Kсepo- ни фoтo-
кoпiювaнням нe oбiйтися.
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Taблиця 4.

Xpoнoлoгiчнa peпpeзeнтaтивнiсть дoкyмeнтiв
Pк Miсяць KlлЬKlстЬ

дoкyмeнтiв
1542 Cepпeнь 1

Bepeсeнь 1

Хoвтeнь 1

Листoпaд 2
ГpУдeнь з

Bсьoгo зa 1942o. н

1 94з Ciчeнь з
Лютий з
Бepeзeнь 1

Kвiтeнь
Tpaвeнь 1

Чepвeнь 2
Липeнь 9
Cepпeнь 22
Beoeсeнь 49
Xoвтeнь 100
Листoпaд 58
Гpvдeнь 74

Heвiдoмий пepioд 1943 p. 31
Bсьoгo зa 1943 p. зз1
Bсьoro дoкyмeнтiв 353

У хpoнoлoгiннoмy сeнсi нaЙмacoвiшими з aKтyaЛiзoBaH ИХ дo-
кyмeнтiв e дxepeЛa зa xoвтeHЬ (100 oдиницЬ), гpУдeнь (74 oди-
ницi), листoпaд (5B oдиниць) 1943 poкy.

lнфopмaцiйHИй пoтeHцiaл дxepeл, щo УBiЙшлИ дo тoMУ, .E.ae
зMoгy сKopиryвaтИ дaнi oпyблiкoвaнИХ paHiш,-e тaблиць Пpo eвo-
люцiю мepeхi oУH(б) i зaпiлля УПA в 1943 p.

Taк, дo збipникa увiЙuли нe oпyблiкoвaнi paнiшe дoKyмeHтИ
oУH(б) з тaKИx oKpУг: CтoлинськoТ _ зa сepпeHЬ 1942 - сiчeнь
1 943 pp., ЛyцькoТтa Koвeльськo'i _ зa ЛИпeHЬ, CepпeHЬ, вepeceHЬ
1943 p., Boлoдимиpськo-ГopoxiвсЬКoT oKpyгИ - зa лИпeHЬ,
оepпeHЬ 1943 p.' Capнeнськoi - зa лИпeнь 1943 p., Kaмiнь-
Kaшиpськoj, Пiнcькol, KopeцькoТ тa PiвнeнськoT - зa cepПeнЬ
'1943 p.

Koвaльvук B' .Qiяльнiсть oУH(б) i Зaпiлля УПA нa Boлинi Й пiвдeннoму
Пoлiссi (1941_1944 pp.). - Topoнтo - Львiв: Bидaвництвo ..Лiтoпис УпA,. 2006.
Cepiя ,.Лiтoпис УПA - Бiблioтeка'' _ т. 7 . - с' 22' 42' 52'
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Cepeд дхepeл oyH(б) зa пoxoдxeHняM з paЙoнiв _ дoKУ-
MeHтИ з KoстoпiльcЬKoгo paйoнy зa лютиЙ, бepeзeнь, тpaвeHЬ'
чepвeнЬ, cepпeHЬ 1943 p., з БepeзнeнcЬKoГo paЙoнyзaтpaвeHЬ
.t943 p., з CeдлищaнсЬKoгo тa ЛюбeшiвcЬKoгo paЙoнiв зa ли-
пeнь ]943 p., з Piвнeнськoгo, ТyнинcЬкoгo, KaтepбypзьKoгo pa-
Йoнiв зa cepпeHЬ 1943 p'

Cклaдoвoю чacтИHoЮ збipникa e тaкo)к дoKyМeнти oУH(б) з
пiдpaЙoнy Nя 5 й тepeнy Nэ -1 ..Бaсeйн'' KocтoпiЛЬcЬKoгo paЙoнy зa
чepвeHЬ i липeнь 1943 p' вiдпoвiднo.

ocкiльки з пoчaтKy oсeнi тepитopiaльнi cтpyKтypИ пiдпiлля пo-
чиHaЮтЬ eвoлюцioнyвaтИ в зaпiлля УПA, oснoвoЮ apХeoгpaфiннoТ
збipки дxepeл e paнiшe нeoпyблiкoвaнiдoкумeнтИ зa Пoxoд)кeHHяM
з oкpyгзaпiлля УПA..Tуpiв'', ,,3aгpaвa', 

i 
..БoryH'' тa нaдpaЙoнiв, paЙo-

нiв, кyщiв тa стaHИцЬ кoжнoi з цИХ oKpУг, дaтoвaнi cepпHeM-гpylцHeM
1943 p. Aвтopaми дaниx писЬMoвИx д)кepeЛ e KoMeHдaHтИ, пpa-
цiвники сyспiльнo-пoЛiтинниx, opгaнiзaцiйнo-мoбiлiзaцiйниХ, гoс-
пoдapсЬKИХ peфepeнтyp, peфepeнrypи зв'язкy, Cлyжби бeзпeки,
вiддiлiв Укpaiнськoгo Чepвoнoгo Хpecтa, жiнoцтвa тa ЮHaцтвa.

.[o збipникa yвiйшли дoкyмeнтИ з Bo ..Typiв'' зa гpyдeнь 1 943 p. 
'

Bo '.3aгpaвa'' зa вepeсeнЬ, жoвтeHЬ, лИстoпa.t]., гpУдeнЬ .1 943 p.'
Bo ..Бoгyн', зa ЖoвтeнЬ, гpУдeнЬ 1943 p.

Hизкa дxepeл пoxoдИтЬ з нaдpaЙoнiв (aбo тepeнiв, яK BoHИ

дoсИтЬ чacтo HaзИвaлИся) Bo ..Typiв'' 
- BoлoдиMИpсЬKo-

Гopoxiвськoгo (вepeсeнь 1943 p.), KoвeльсЬKoгo (вepeсeнь,
)кoBтeHЬ, ЛИстoпaд' гpУдeнЬ .| 943 p.)' Гoлoвнeнcькoгo paЙoнy
..!,oЧaH'' (гpyдeнь 1943 p'), Шaцькoгo paЙoнy ..PиHoK'' (гpyдeнь
1943 p.)' 3aбoлoтськoгo paйoнy ,.Kapлик'' (гpyдeнь 1943 p.)'
MaтiТвськoгo paйoнy ..Kopт'' (гpУдeнь 1943 p.), ЛюбoмльсЬKoгo
paЙoну (гpyдeнь 1943 p.), БepeстeЙоькoгo paЙoнy (гpyдeнь
] 9a3 p.)' Paтнiвськoгo paйoнy (гpУдeнь .l 943 p.).

.{oкyмeнти тaKo)к peПpeзeнryють кiлькa нaдpaЙoнiв Bo ..3aгpaвa''

- KoстoпiльcькиЙ (сepпeнь, вepeсeнЬ, )кoвTeHЬ, ЛИcToпa'ц, гpУдeHЬ
1943 p.)' CapнeнськиЙ (вepeсeнЬ, )кoвтeHЬ, ЛИcтoпa,ц 1943 p.) i

Cтoлинський (вepeceнь, )кoвтeHЬ, ЛИстoпaд, ГpУдeFiЬ 1 943 p.).
У збipниктaKox вKЛЮчeнiдoкyмeнти з нaдpaйoнiв Bo .,БoryH'' 

-Piвнeнськoгo (вepeceHЬ, )КoвтeHЬ, ЛИcтoпaд, гpy.цeHЬ 1943 p.)'
.[yбнiвcькoгo (вepeоeHЬ, Листoпa.ц, гpу.цeнЬ 1943 p.)' 3дoлбУ-
нiвськoгo (вepeсeнь, ЛИстoпaд, гpyдeнЬ .tg43 p.)' Kopeцькoгo
(сepпeнь, вepeсeнЬ, ЖoвтeHЬ, гpудeHЬ 1 943 p.)' Пiнcькoгo (xoвтeнь
19a3 p.) i нaдpaйoнy..KoHoтoп,' (гpyдeнь 1943 p').

Hизкa дoкyмeнтiв збipникa ПoxoдИтЬ з paЙoнiв, poзмiщeниx y
Мeжax Bo,.Typiв'' - Kiвepцiвськoгo (xoвтeнь 1943 p'), Ceдлищaнсь-
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Koгo paЙoHy ...Д.eснa'' (xoвтeнь, гpУдeHЬ -l 943 p.)' Koвeльcькoгo
(листoпaд 1943 p.)' Kaмiнь-KaшИpоЬKoгo (лиcтoпaд 1943 p.).

.Д,oкyмeнти пpeдсТaвЛяють тaкi paЙoни Bo ..3aгpaвa,' _ KoC-
тoпiл ьcький paйoн .. IcKpa'' ( вepeсeнь' xoвтeHЬ, Л Иcтoпaд, гpУдeнЬ
1943 p. )' Бepeзнeнcький paЙoн .,БepiГ'' ()кoвтeнь, лИCтoпaд .| 943 p. )'
.{epaжнeнський paЙoн,, ЛicнVtЙ', (вepeсeнь, )KoвтeHЬ, гpУдeнЬ
1943 p.)' ГopoдницькиЙpaЙoн..KepЧ'' (вepeсeнь, лИотoпaд 1943 p.)'
Людвипiльcький paЙoн .'CKeЛя'' (листoпaд, гpyдeнЬ -| 943 p.),
Cтидинський paЙoн .. KaМi HЬ'' ( гpyдeнь 1 943 p. ), Poкитнeнcький paЙoн
...Д,yHaй'' (вepeсeнь -1 943 p.), BoлoдимиpeцькиЙ paйoн ,,ГaЙ''

(листoпaд 1943 p.)' lyбpовицькиЙpaЙoн..УMaHЬ'' (жoвтeнь 1943 p.),
paЙoн ..Гyляй-Гopoд,, ()KoвтeHЬ, лИcтoпaд .| 943 p.), Cтoлиноький
paйoн (жoвтeнь, лИстoПaд, гpy}цeнЬ 1943 p.),

Щoдo paйoнiв Bo,.Бoгyн'', тo цe PiвнeнcькиЙ (хoвтeнь, лИcTo-
пaд .1943 p.)' 3дoлбyнiвськиЙ (листoпaд 1943 p.), oлeкcaндpiЙсь-
киЙ (жoвтeнЬ, лиотoпaд' гpy.цeнЬ 1943 p.)' Kлeвaнcький (xoвтeнь,
лИсToпaд 1943 p.)' ТyнинськиЙ (вepeсeнь, лИстoпaд 1943 p.)'
ГoщaнcькиЙ (xoвтeнь 1943 p.), KopeцькиЙ (xoвтeнь 1943 p.),
MeжиpiцькиЙ (жoвтeнь, ЛИстoпaд 1943 p.)' oстpoзькиЙ (лиcтoпaд,
гpyдeнЬ 1943 p.)' CлaвщськиЙ (гpyдeнь 19a3 p.)paЙoни iPaдиви-
лiвськиЙ paЙoн ..Hopa'' (вepeоeнь 19a3 p.).

.П,o збipникa yвiЙшли iдoкyмeнти з кyщiв Bo ..Typiв'', ..Зaгpaвa''

тa..Бoгyн''.
Bo ..Typiв'' пpeдотaвляe .ц)Kepeлo з Kyщa ..ХepсoH'' Kaмiнь-

Kaшиpоькoгo paйoнy (вepeсeнь 19a3 p.).
Cклaдoвoю чaстИHoЮ збipникa дoкyмeнтiв e.цxepеЛa з кyщiв i

пiдpaЙoнiв Bo ..3aгpaвa'', a caмe кущa Ne .l ..БaceЙн'' (вepeсeнь,
ЖoвтeнЬ, ГpyдeHЬ .l 943 p')' кyщa No 3 ..Яp', (вepeceнь, )кoвтeHЬ'
лисТoпaд 1943 p.), кyщa No 5 (вepeсeнь 1943 p.)' кущa Ns 6 (вepe-
ceнь 1943 р.), тepeнy...Д,iбpoвa'' (листoпaд 1943 p.)Koстoпiльоь-
кoгo paЙoнy..|сKpa,,, кyщa .,Бoлoтo,, Бepe>кHИцЬКoгo paЙoнy (лис-
тoпaд -t943 p.), пiдpaйoнy Ns 6 ..Kaмiнь'' ЛЮдвипiлЬоЬKoГo paйoнy
..CKeЛя'' (вepeсeнь 19a3 p.)'

3 дxepeл, якi peпpeзeнтУютЬ пiдpaйoни Bo ..Бoгyн'', 
.цo KнИгИ

yвiЙшoв дoKУMeHт з пi.цpaЙoнУ Ne 3 ocтpoзькoгo paЙoнy (гpyдeнь
1943P')' 

* * *

.[oкyмeнти, щo пyбл i кylотЬся в цЬoмy тoMl нoвoT cepiT,.Л iтoпИсy
УПA,', мaютЬ зaгoЛoвKИ, склaдeнi Упopя.цHи Koм' Koxни Й зaгoлoBoK
вiдoбpaжae piзнoвид дoKУМeHтa' зa Haявнoстi _ дiлoвo.цниЙ нo-
Mep, .0'aтУ, мicцe пoxoд)Кeння. Якщo дaтa BИХoдУ дoKyМeнтa He
вcтaнoBлeнa, вiн дaтyeТЬся зa зMicтoм, aнaлoгiчнимИ дoKyMeHтa-
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MИ тoщo. У тaкoмy BИПaдKy УМoBHa .п,aтa пoдaeтЬся в KвatpaтHИX
дyжKax, нaп pи lUlaд .. 

[вepeоeнь 1 943 poкy]''. TaKo)к, я Kщo цe M oжЛ И вo,
yгoчHюeтЬcя, в якi сaмeднi пeвHoгo мicяця тoЙчиiншиЙдoKyMeHТ
з'явИвся ..[пepшa дeKaдa вepeсHя .1 943 poкy]',. Якщo в зaгoлoвKy
дxepeЛa пoдaний тiльки кpиптoнiм тepeнУ, з яKoгo вoнo пoxo.цИTЬ,
poбиться Йoгo пpив'язKa дo мiсцeвoстi, якiЙ вiн вiдпoвiдaв, нa-
пpИKЛa.ц..IKoстoпiльськиЙ] нaдpaЙoн ...Д,oлИHa'', Taк сaMo, KoЛИ в

дoкyмeнтi вкaзaнa тiльки мlсцeвiсть йoгo пoХoд)кeHHя, дotaeТЬCя
вiдпoвiдний кpиптoнiм: ..KoотoпiльськиЙ нaдpaЙoн [!oлинa]''.

.[oкyмeнти пepeдpyкoвyвaлИся бeз cкopoнeнь. o.п,нaк, пoвний
тeKcт H ИзKИ дxepeЛ нe збe pi гcя, Toмy, я кщo дoкумe нт бeз пoчaтKy чИ
зaкiннeнHя, пpo цe oбoв'язKoвo вKaзyeтЬся yлeгeндi.пxepeлa, Bтpa.
чeH| чaотИHи тeKст|B' .ц|ЛяHKИ' щo He чИтaЮтЬcя' ПoзHaчaЮтЬся яK
..[...],'. Toдi, кoли сMИсЛ тeKcтУ дoзвoляо ycтiЙн ИтL4ту Йoгo нaсти нy,
яKa чepeз мexaнiчнe пoшKoд)кeння нe чИтaeтЬся, poзшифpoвaнa
чacтИ Ha тaKox пoдaeтЬся B KвaдpaтH ИX.цуry(aХ.

У видaннi MaKсИMaлЬнo збepeжeнo ЛeKcИKy, aвтopcькi тa
pe.цaKтopcЬкi oсoбливocтi джepeл. У дoкyмeнтax oУH(б) i зaпiлля
УПA бyлa тeндeнцiя tl|/|CaтLt з вeликoi лiтepи HaзBИ opгaнiзaцiйниx
пoсa.ц i oсepeдкiв (Koмeндaнт HaдpaЙoнy, Peфepeнт BoeннoТ oкpyги
тoщo), нapoдiв ( Ma.цяpи, Hiмaки ). B кoxнoмy тaKoMy вИпaДкy вeликi
лiтepи зaмiняються Ha мaлi. Якщo вдaeтЬся poзшифpyвaти
пceв.цoнiми ociб, кoтpi згaдУютЬCя B дoKУMeнтax, e вi.ц,oмoотi пpo
Тxню бioгpaфiю, тaкi дaнi зaзнaнaЮTЬся в пiдpядкoвИХ ПoсИлaнHяХ У
пopядlry пepшoстi згarцУвaнHя. Щoдo гeoгpaфiнниx Haзв, тoпoнiмiв,
тo в Ko>кHoMy вИпaДKy Пo.цaотЬcя спepшУaвтopсЬKa вepсiя бeз змiн,
a пiоля нei, в квaдpaТHИxдy>кKaХ, сУчaсHa Haзвa' Пpиклaди: Бiльчaкi
[Бiльзaки], Poвнo [Piвнe] ' 

3ypнo [3ipнe]' M. Cтидинь [MaлиЙ Cтидин] .

Зaстapiлi слoвa, дiaлeкгизмИ, pУсИзMи тa пoлoнiзми, a тaкoж тi зi
слiв, щo He пpИтaMaннiдля сyнaснoi yкpaiноькoi лiтepaтypнoi MoвИ,
He KopИгy]oтьcя й зaнoсятЬоя дo oKpeмoгo спИсKУ .ЦoдaткУ.
Пpиклaди: ..MaтepЬяЛ,' 

, 
..KoHтигeHТ'', .,пiдгoтoвлятv|,''..фщip,', ..piЧi',,

..пpoпaгaндИBH|АЙ'',..eвaкyoвaний', 
i т. п.

Cлoвa' щo Пoxo.цять iз мiсцeвoi poзмoвнoi лeксики (..цei'',
..сBoMy'', ..бo'', ..Ho'' тa iн.), зaлИшaЮTЬся бeз змiн. l-.I.e тaKoж сТo-
сyeтЬcя i зacтapiлoгo спoлyчHИKa ..a', y зHaЧeHнi ..i''. Cпeцифiннi для
пoBсTaHcЬКoT дoкyмeнтaцiT звopoти (..Йoгo в)Ke зУстpИлa pУКa
опpaвeдлИвocтi'', ..пoтpaпИB Ha ЛoHo Aвpaaмa',) ПepeдaЮтЬся бeз
бyдь-якиx змiн i кoмeнтapiв.

3гiднo iз оyнaснимИ нopMaMИ BИпpaвЛeнo пунктyaцiю, вxИ-
вaHHяЛaпoK. Якщo cмисл пeвHoГo aбзaцyдoкУMeHтa, peЧeнHя чИ
ЧacтV|HИ peчeнHя Ba)КKo BстaHoвИтИ, в Ko)кtloМУ BИПaдKУ пpo цe oбу-
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Moвл}oeтЬcя в пiдpядKoвoMУ пocИЛaHHi. KoлИ кopиryвaHня poз.цiлo-
вИx зHaKiв У пeвHoMy peчeHHiдolqMeнТa Moхe пpИвecтИ дo.цвoяKoгo
тpaктУвaння Йoгo cMИcлУ, BoHo He poбитЬся. Haпpиклaд, в oдlloMy з
дoкyмeнтiв eтaKeтвep.sдeння: ..Пiднaстoгo якУПAбyлa в Пiщiiв Пyль-
мi знищили бaтю шo к i ix poдИHtА''' Я кщo кoмy пoстa вИтИ п i сл я 

.. 
Пyл ьм i'',

виЙдe, щo cвящeнникiв..знищрaлИ'' бeз oглядyHa пeщбyвaння тaм УПA.
Kpиптoнiми ЛaнoK opгaнiзaцiйнoТ мepexi Й псeвдoнiми члeнiв

oУH(б) тa УПA, якi B.цoKУMeHтaХ пИшytЬcя яK в лaпKaХ, тaк i бeз лaпoк,
yнiфi кyються i пoдaютьcя бeз лaпoк. Я кщo в дoкУMeHтaX ТpaПЛя ЮTЬcя
нaзви HaceЛeHИХ пyнктiв, ния фopмa вiдмlнювaнHя He e KopeKтHoЮ,
вce зaлИшaeтьcя бeз змiн з мeтoю мiнiмiзaцii втpУЧaння в тeкст. B тo-
Мyx вИпarцKy, KoлИ yтoMy сaMoMу peчeннi дoкyмeнтa e i цифpa, i чиcлiв-
нИK, пoзHaчeниЙ лiтepoю, унiфiкaцiя зa пeвHИM кpитepieм нe poбитьcя.

Bипpaвлeння opфoгpaфiчниx пoмилoк poбиться B KвaдpaтHИx
дУкax ( нaп pи клaд,'' дИвИця'' нa ..ди 

в и [тьс] я'' ). B пopядKoвaнo в)кИ -

вaнHя aпoстpoфa' aд)кe y вiдпoвiдниx мicЦях тeкcтiв бiльшoстi
дoкyмeнтiв, якiyвiЙшли дo цьoгo збipникa, Йoгo aбo бpaкye (в пepшy
чepry з oгля.цy нa чaстУ вiдcщнicть тaKoгo зHaчKa в ДpyKapcЬKИx Ma-
шИнK€lx, яKlАMlАKopиcryвaЛиcя ПoвстaнЦi), aбo вiн стoiTь y нeнaлeжнoму
мiсцi (нaпpиклaд, Maд'яpiв), aбo взaгaлiзaЙвиЙ(мaтep'ял). Пpaцiвники
oУH(б) i зaпiлля УПA вiдчyвaЛИ HeсТaчy ДpУKapсЬKИX MaшИHoК з
yкpaiнcьким шpифтoм. oокiльки дiлoвoдствo Beлoся тiльки yкpaiн-
cЬKoЮ MoвoЮ, тo мaшинiстKИ зМyшeHi 6ули шyKaтИ Ha MaшИHKaХ,
якИМИ KopИсryвaЛиcя, вiдпoвiдHИlи для УкpaТнськиx лiтep ..i'', ..i'', ..o'',

.. й'' тa aПocтpoфa. To мy в Пo BCтaнс ЬкиХ дolqMeHтaХ,п,}DKe чaстo poл Ь

Лiтep ..i'' тa..i'' вiдiгpaвaли цифpa'.1 '', pИMсЬKe ..l'', a в oдHoMy вИпaдКУ _
нaвiть вepтиKaлЬHa чaстИHKa лiтepи,,|А'' aбo зHaчoK,,|'', БyKBa ..e''

пepeдaвaлacя яK ..э'' aбo ..e''. Лiтepy ..Й', нaйчaстiшe зaсryпaЛa ..И,'.

Aпoстpoф пpaKтИчHo He стaвИвcя, xoн iнoдi цeЙ poздiлoвиЙ знaк пo-
зHaчaвся як ''. Уоi тaкi ..дoпoмiжнi'' лiтepи тa poздiлoвi зHaKИ' виявлeнi
HaMИ у дoкyMeHтax цьoгo збipниKa, вИПpaBляЮтЬcя нa yкpaТнськi вiд-
пoвiдники aвтoмaтичHo, бeз вxИвaнHя KвaдpaтHиx.ц}D|(oK.

MapГiнaлii, якie нaдoкyмeнтi, (peзoлюцiT, aДpecИ, вiдмiтки пpo
oдepxaння ни вiдпpaвлeння тoщo) poзмiщУютЬся Haд йoгo лe-
гeндoю. MapГiнaлii пoдaЮтЬся мix тeкотoм i лeгeндoю Ko)кHoгo
д)кepeЛa. Тeкcти сУпpoвoд)кyвaЛЬHИХ зaпИсoK .цo .цoкУмeнтiв
пoдaнo в пpимiткax. B тoмy вИпa.п,KУ, KoЛИ дxepeлo e чepнeтKoЮ'
пpo щo cвiднaть aвтopcькi KpecЛeння, встaBKИ, кoмeнтapi, цe oбy-
MoвЛЮeтЬcя в пlдpядкoвИX пocИлaнHяx. Cкopoнeння cлiв, пpИтa-
мaннiдля t.|oдaниx тeKcтiв, пoдaютьоя бeз змiн (нaпpиKЛaд _ нПp.,
i тaкдaлi _ i т. д., ceлo - c.). Bсi тaкi cкoposeнHя УзaгaЛьнeнi в
спИcкУ с|(opoчeHЬ' якиЙ вмiщe ниЙ У ДotaткУ'
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Koжeн дoкуМeHт сyпpoвo.п.xУeтЬcя лeгeHдoЮ, в якiЙ зaзнaчeнo
мicцe збepiгaння дoкУMeнтa (aбpeвiarypa apxiвy, HoМep фoндy,
oпИсy, спpaвИ, тoмy, apKytJJiв), вкaзyeтьCя aвтeнтИчнiсть дoкyмeнтa
(opигiнaл, кoпiя, зaсвiдчeHa кoпiя, нepнeткa). Taкoж зaзнaчarTЬся'
яким спoсoбoм кoжниЙ дoкумeнт вiдтвopeний _ pУKoписHИM чИ.цpУ-
KapcЬKиM (мaшинoпис). Koли }п.>кepeлo HaдpyKoвaнe нa мaшинцi, y
paзi мoхливocтi oдpaзУ встaнoвлюeтЬоя, якиЙ шpифт п/oгЛa MaТИ

ця MaшиHкa' |нфopмaцiя пpo BИявЛeHHя ToTo)книx (iдeнтинниx) i пo.
дiбниx (iншиx кoпiЙ)тeкстiв дoкyмeнтiв (y iнших apхiвax, фoндaxтoщo)
тaKoЖ пИшeтЬcя в Лeгeндi. B кoxнoмУ вИПa+цKy тaKo)к пoдaЮться вiдo-
мoстi пpo вид пaпepУ, нa якoмy вiдтвopeниЙ дotоyмeHТ' aтaKoждeтaлi.
зyeтЬся, чиM дoKУMeHт HaпИсaHиЙ _ oлiвцeм, хiмiнним oлiвцeм тa
iн. Пepeклaд i мoвa пepeКЛa-цУдoкyмeнтiв зaзнaчeнi.

Упopядник пpoсить вибaчeHHя зa вiдсщнiсть нaскpiзнoТ нyмepaцii
Уcix пi.цpядкoвИХ ПoсИЛaнь, Чepeз oб'eKгивнi пpИчИHИ бiльшa чacтинa
пpимiтoк пoзHaчeнa apa6cькими цифpaми, a iншa, МeHшa чaстИHa _
зipoнкaми. |нoдi мiсцeзHaХo.п)кeнHя пpимiтки ..пiд зipoнкoЮ'' He оПiв.
пaдae зi стopiнкoюдoкyмeнтa, дo яKoгo ця пpимiткa вiднoоиться. Утa-
KoMУ вИПaёцЦyiTcлi.ц шУкaти нa кiлькa cтopiнoк вищe чи ниxчe. TaKсaмo,
y poздiлax 4' 5, 7 збipникa He вдaЛoся скpiзь вipнo poзмiстИтИ дo|ry-
MeнтИ, тoбтo poзтaшувaTи Тx зa ПoХo.фкeHням вiд вищoгo opгaнiзa.
цiЙнoгo щaбля пeвнoТ кoмeнДarypи ни peфepeнrypИ дo HИЖчoгo.

B aнглoмoвHИx тeKcтaХ в)KИтo мoдифiкoвaHу сИстeMy TpaHс-
лiтepaцiТ Бiблioтeки KoнГpeсy CШA.

Пoшyк, вiдбip' нaУKoвo-apxeoгpaфiннe oпpaцЮвaHHя дoKУ-
мeнтiв здiЙcнив Boлoдимиp Koвaльнук.

Упopядник тoMy cKлaдae щиpy пoдяKУ icтopикy |гopу Mapнyкy
(м. Piвнe)зa зичливi KoнcУЛЬтaцii щoдo тepитopiaльнoгo пoХoд)кeHHя
дeя КИX.цoKУMeнтi в, iдeнтифi кaцi ю н изки пoвстaнcЬКиx пceвдoнi мiв,
HaдaHHя кoпiй чaотинИ ДKepeл для звipки; HayKoвoMУ спiвpoбiтникy
вiддiлyдxepeл з нoвiтньoT icтopii УкpaTни |нотипдy yкpaiнськoi apХeo-
гpaфiT Тa дxepeЛoзнaвствa iм. M.C. Гpyшeвcькoгo HAH Укpaiни
Mиxaйлy Koвaльнyкy (м. KиТв) зa.цoпoмory в yклaдaннi пpимiтoк,
нaУKoBoMУ cпiвpoбiтникУ вiддiлУ джepeл з нoвiтньoТ iстopiТ УкpaТни
l нстиnдy yкpaiнськoi apxeoгpaфiT тa д)кe peЛoзн aвствa i м. M' C. Гpy-
шeвсЬKoгo HAH Укpaiни Юлii Гopбaн (м. Kиiв)зa пepeКЛaд нiмeць-
киx тepмiнiв; мoiй сeстpичцi - стyдeнтцi Haцioнaльнoгo yнiвepси-
тeтУ BoдHoгo гoспo.цapстBa - Cвiтлaнi Koвaльнyк (м. Шeпeтiвкa) тa
лaбopaнтцi кaфeдpи воecвiтньoТ icтopliтa MeтoдИKИ вИKЛaдaHня сУс-
пiльниx диcциплiн ПBH3 ..Miхнapoдний eкoнoмiкo-ryмaнiтapний
yнiвepситeт iм. aкa.цeмiкa C. .Д,eм' яннyкa'' oльзi 3aдвopнiЙ ( м' Pi внe)
зa KoMп'ЮтepниЙ нaбip бaгaтьoхдoкyмeнтiв.

Boлoдимиp Koвaльнyк
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lNтRoDUстloN

The сurrent volume of Litopуs UPА (Chroniс|e of the Ukrainian
Insurgent Army, New Series) contains 353 documents of the OUN(B)
and the UPA rear Iine seruices, which unti| now have never been introduсed
into scholarly сircu|ation. ThUs, they fi|| the |aсunae of the сorpus of
sourсesthat have a|ready been published on thistopiс.1The сhronologiсal
boundaries of these doсuments are the seсond ha|f of 1942 and
Deсember .l943. The doсuments re|ate to various parts of Vo|yn' and
southern Polissia, wherethe OUN krai, the Northwestern Ukrainian lands
(PzUz) 

' 
eхisted during the period in question. A number of doсuments

on this topiс have a|ready been pub|ished.
Vo|ume 2 of the New Series of Litopуs UPAis most|y comprised of

pub|ished documents of the oUN(B) and the UPA rear Iine serviсesfrom
Volуn'and PoIissia from .|943' lt сontains 82 documents from the
,,Zahrava,'' ..Bohun'' (..Rivne''), and ..Тuriv'' okruhas of the UPA rear line
serviсes' Most of the sources in this co||ection originate in Vo (MiIitary
Distriсt) ',Zahrava'' (51) and Vo ..Bohun'' (2з), whi|e a mere eight
doсuments сome f rom Vo ..Turiv. 

'' It shou|d be noted that the documents
in voI. 2 are primarily orders; there is less report-sty|e doсumentation,
and there are no reportswhatsoeverfrom Vo,,Turiv.'' The doсuments in
this сoI|eсtion are stored in fonds 3837 (Iist 1 ) and 3838 (list -|) of the
Centra| State Arсhive of the Highеr organs of State Authoritу of Ukraine
(ТsDAVo Ukrainy), fond 57 (list 4) of the Centra| State Arсhive of Civic
organizations of Ukraine (TsDAHo Ukrainу), and fond R-30 (list 2) of
the State Arсhive of Rivne oblast (DAвo).

The folIowing doсuments dated 1 943 re|ate to Vo ..Zahrava'': orders
issued by "lurko," commandant of the VO, on 1 1 and 16 September;
orders numbered by him as 1-9, 12-14, 17, and 20for 30 September
(two doсuments); 2, 3, 4, 11, 12, 17, 19, and 3-| october;2З and 25
Deсember; a month|y report by ..|urko'' (dated .1B September); and a
report by an unknown author for 25 December. The co||eсtion сontains
doсuments from various seсtions (referenturas) on the okruha Ieve|:
the land seсtion (deed form of a land grant dated 1943), Seоurity Servlоe
(SB) (a report by "Tretii," the responsible okruha leader, dated 3
November 1943)' politiсal (sampIe of a monthly report and three orders

The doсuments in this volume Iogiсa||y supрlement the work Volуn', Polissia,
Podillia: UPA ta zapillia' 1943-1944, Dokumentу i materialу, ed. P. Sokhan', P
PotiоhnУj' et al; сomp. o. Vovk and |. Pav|enko, vol. 2 o,f Litopуs UPА, New Series
(Kyiv.Тoronto: Litopуs UPA, 1999)' 724 pp. For a surveу of documents dated 1943,
included in this and other arсhaeographiс оo||eсtions, see further in the Introduсtion.
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issued by'Askol'd," the responsible okruha leader, dated 28 November;
three reports by this same author for 14 and 27 oсtober, and 28
November; organizational - mobilizational (order issued by "Taras, " the
responsible okruha Ieader, dated 3 November; supplies and materiel
(orders nos, l2 and .13 issued by "Zubatyi," the responsible okruha
Ieader, dated 20 September;two instruсtions bythe same authoц dated
.1943; four forms dated 1943;"Zubatyi's" orders nos.27 and 32, issued
tn oсtober; materials standardizing the aсtivitу of the okruha's suppIies
and materieI section for 3-t August-23 oоtober); teсhniсa| (an order and
a rule book of ,.o. Lebed,''' the okruha сhief , dated 25 November); and
the Ukrainian Red Cross (an administrative order issued QУ 

..Motria,''

(female) responsible okruha leader, dated 25 September).'
Vo|ume 2 a|so сontains a number of sources from Vo .,Bohun''

(.'Rivne'') for 194З: documents issued by thе commandant and
responsib|e |eaders of the okruha Ieve|. The first groUp of doсuments
сonsists of an instruсtion from ..Ptashka,'' сommandant of the okruha,
dated 9 September; orders issued bythis same author, nos. 3, 4, 8, 9,
and ] 0 dated 8 Septembeц 15 oсtobeц and 13 and З0 November (two
doсuments); and two reports by ,.Ptashka'' (9 November and 4
Deсember). Тhe seсond Eroup сonsists of doсuments of the Vo's
administrative division (instruction issued bythe head, "Chornyi," for 12
oсtober; SB seсtion (orders nos. 1 and 2 issued by ..Smok,'' the
responsible okruha leader, dated 10 September); orders nos. .l and 4
issued by "Kornii," the responsible okruha leader, dated 15 October and
] 8 November; a |etter by ..Kornii'' dated 9 oсtober; the soоiopo|itiсa|
seсtion (reports by..Myko|a,'' the respoпsibIe okruha |eader, dated 3l
oсtober and 30 November); supp|ies and materie| section (two
instruсtions issued by..Shved,,'the responsib|e okruha |eader, dated 24
November; organizationa|-mobiIizational seсtion (order no. 1 issued by
"Tyrsa," the responsible okruha leader, dated24 November; his repofis
of 22 November, and 1] and 28 Deсember); sсhooI division (order
issued by " Budiak, " the okruha super-inspector, dated 27 September).-

Also pub|ished in vo|' 2 are doсuments from Vo ..Turiv'': orders nos.
2-6 issued by..laroslav KarmeIiuk,'' the сommandant of the ..Siсh'' and
the okruha (dated 10' 12,20, and 29 September, and 15 oсtober); two
instruсtions by this author and ..Andrii Verbenko,'' the responsib|е
sociopo|itiсa| Ieader, for october; and order no.7 issued on 16
November by'.Kornii Berezenko,'' the сommandant and responsib|е
soсiopoIitica| |eader of the Vo.-

, 
Ibid., pp. 184-з15.

, lbid., pp. 410-72.
- lbid,, pp. 615-34.
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The сompi|ers of the bookVolуn, and the Kholm Region 1938-
1947: The Polish-Ukrainian Conflict and lts Reverberatioлs inc|uded
an addendum of doсuments originating from the oUN(B)and the UPA
rear line services. These are sourсes from the krai Ieadership of the
PZUZ (a sUrvey of soсiopolitiсaI events in the PzUz' Iate MaУ);
responsib|e sociopo|itlсa| |eaders and SB staff members on the Vo
..ТUriv'' leve|s and, to a sma|Ier degree, Vo ..Zahrava''; сeltain nadraions
and raions in the above-mentioned okruhas ("news from Volyn" for
May; a survey of sociopoliticalevents in Luts'kfor late May; a survey of
the soсiopoIitiсalsphere in distriсts of Luts'kforApri|-May; a survey of
soсlopoIitiсa| events in the Kostopil', Sarny, and Sto|yn areas forApri|.
MaУ; a report on the soоiopo|itiсal Work in Vo|odymyr-Volуns'kyi/
Horokhiv okruha for Ju|y; a poIitiсa| surveу of the territorу of ZdoIbuniv
nadraion for g--15 August; a soсiopoIitiсa| surveу of Luts'k okruha for
August, "news from Korets' and Zv'iahel"'for September; "news f rom
the Kostopi|' area'' for late oсtober; information no. 30 from ..|skra''

raion for 21 oсtober; ..news from the Sarny area'' for oсtober; ..in

connection with news f rom Vo|yn', dated 1 6 Deоember ; information
from ozdiutyсhi, VoIodymyr-Volyns'kyi, Usty|uh, Beresteсhko, and
Horokhiv raions for Deоember; and a report for Deсember by
..Khvy|'ovyi,,' the responsible po|itiсa| leader of Kostopi|' nadraion
.,Do|yna'' for Deсember." These doсuments are stored in TsDAHo (fond
57' list 4, f i|es 354 and 355), the State Arсhive of the Security Service
of Ukraine (DA SBU) (fond 13, file 376, vols. 7'l and 75); DARO (fond
R-30, Iist 2'fi|eЗ4l' and the fonds of the Arсhive of the I. Krуp'iakevусh
Institute of the NationalAсademy of Sсienсes of Ukraine.

An interesting situation developed around the orders issued by
the responsible soсiopoliticaI leader of Sarny nadraion ..Lisova pisnia''
in VO ,.Zahrava.'' Whi|e working in the German arсhives, researсher
Vo|odymyr Kosyk disсovered order no. 1 0, whiсh dea|s with the aсtlvity
of the raion administrations of "Lisovapisnia" (dated 3 December 1943;
the author's signature is i||egible).o The present vo|ume inс|udes
previous orders nos. 4-A, 5-A' 6' and 7-A issued bу the responsib|e

- Volуn' i Kholmshchуna 1938-1947 rr.: pol's'ko-ukrains'ke protуstoiannia ta
ioho vidlunnia, Doslidzhennia, dokumentу, spohadу, ed. |a. lsaievyсh, vol. 10 of
Ukraina: ku|'turna spadshchуna, natsional'na svidomist', derzhavnist'(Lviv: lnstytut
ukrainoznavstva im. |. Krуp'iakevyсha NAN Ukrainу, 2003 )' pp, 4o2-29' 431.5B'
47З-9?,

. 
Vo|odуmуr Kosуk, Zbirnуk nimets'kуkh arkhivnуkh materialiv, (1942.1943)'

vol. 3 of Ukraina v Druhii svitovii viini u dokumentakh (L'viv: Instуtut
im l. Krуp'iakevусha NAN Ukraiпy; Цvivs'kyi deгzhavnyi universytet im. I. Franka;
InstУtut ukrains'koi arkheohrafii ta dzhere|oznаvstva im M. Hrushevs.koho NAN
Ukrainy, 1999)' pp. з42-4З'
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soсiopo|itiсa| |e'ader of Sarny nadraion, whiсh were disсovered in fond
R-30 of DARO.

The researcherVo|odymyr Serhiiсhuk has also pub|ished sources
on the history of the Ukrainian nationa| |iberation struggIe. His сompi|ation
of doсuments entitled The ОUN-UPA during the War Years, whiсh was
pub|ished in 1996, сontains materia|s that reIate to the subjeсt of our
volume: a repoftwritten by "Step," a staff member of one of the okruha
|eaderships in the PZUZ, about events in Julу 1943, and information
prepared by "Khvylia" from the Berestia (Brest) and Kobryn' areas,
сovering the period from Septemberto December .|943."

Inсluded in another arсhaeographiс сo||eсtion сompl|ed by
Serhiiсhuk are sourсes from Vo ..BohLlгl'' and Vo ,,Zahrava'' for 1943.
Тhese are report no. 6, dated 15 oсtober, about events thattook p|aоe
on the territory of Vo ..Bohun''; no. 8, a suгvey of events in Vo ..Bohun,''

dated 16 November; soсiopo|itiсa| surveys of the southern part of Rivne
ob|ast for oсtober and November; order no. 1 issued by ..Tyrsa,'' the
responsible leader for organization and mobilization in VO "Bohun, " dated
24 November; field information from Korets' nadraion, dated .l and 1 l
oсtober; a repoft dated 9 Deсember about events in Zdo|buniv nadralon;
Iists of viIlagers kil|ed by various hosti|e forсes in Zdovbytsia, Тaikury,
Hlyns'k, and losypivka; an order issued on 25 August by "Voron," the
сommandantof ..Dolyna'' nadraion; and an SB announсementaboutthe
sentenсing of Bishop Manui|, datеd 25 September.-These doсuments
are stored in the State Arсhive of Volyn' oblast (DAVO: fond R- 1021 , list
.l 

, file 5) and DARO (fond R-30, list 2, files 15, 16, 32, 39, and 65).
I n the addendum to their monograph aboutthe written doсumentation

of the Ukrainian special serviсes, entitIed The Insurgent lntelligenсe
Service ls Functioning Accuratelу and Boldlу' . ',,, the Ukrainian researоhers

, 
Nakaz No. 4-A [suspi|'пo.po|ityоhnoho гeferenta] Sarnens'koho nadraionu

["Lisova pisnia"] "Pavla" pro poriadok oformlennia zvitnoi dokumentatsii
(vid 24.09.4З r), DARO, fond R-30, Iist 2, file ,l09' fol. 33; nakаz No' 5-A [suspi|'no-
polityсhnoho referenta] Sarnens'koho nadraionu [..Lisova pisnia''] ..Pav|а'' pro
pгodovo|'оhu normu d|ia uоhasnуkiv vУshko|iv (vid 13.10.43 r.)' DARO' fond R-30' Iist

2, fiIe,1 09, fo|' 11;nakaz No.6 [suspil'no-poIityсhnoho referenta] Sarnens'koho
nadraionu [..Lisova pisnia''] ..PavIa'' u riznykh orhanizatsiinуkh spravakh
(vid 18.10.43 r.), DARO, fond H-30, list 2, file 109, fols. 20-20 verso; nakaz No.7-A
[suspi|'no-poIityсhnoho referenta] Sarnens'koho nadraionu [..Lisova pisnia''] ..PavIa''

shсhodo zakinоhennia rozpodiIu zemeI'ta z inshуkh pytan,(vid 2з.10.4з)' DARO'
fond R-30, list 2, file 109, fol. 32 verso.- Volodymуr Serhiiсhuk, oUN.UPA v
pp. 2Q0-B6' з60-61.

" Volodymyr Serhiiсhuk, tJkrains'kуi zdvуh. Volуn'' 1939- /955 (Kyiv: Ukrains'ka
20] .06' 2o8.24' 226-Зз' 240-62'vуdavnусha spiIka' 2005)' pp' .176-78' 189-95'

276-82' 284-95' з00-02' З22-з2.

rokу viinу (Kуiv: Dnipro' 1996)'
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Dmytro Viedienieiev and Hennаrdii Bystrukhin tnсluded a number of SB
documents from VO "Bohun" ("Rivne") and its Korets' nadraion
..Ko|ino,'' covering 1943. Тhese are: order no. ] dated 10 September
1943 and issued by "Smok," the SB responsible leader (DA SBU, fond
13, fi|e 376, vo|. 49' fo|s. 265-66)'- and a Russian-|anguage сopy of a
report from the poliсe-exeсutive division of the SB in the nadraion,
сovering the period 20-з0,November 1943 (DA SBU' fond 13, fiIe
376, vol. 49, fols. 197-98).

ln their сo||eсtion of doсuments entitled Мaterials and Documents
of the Securitу Service of the oUN( B) in the 1940s, the researсhers
|van Patry|iakand oleksandr Lysenko also published severaldoсuments
of the SB oUN(B)' whiсh date to various pеrlods of .|943. These inс|ude
information prepared bythe SB Ieader in the "More" territory (Zdolbuniv
area), daIed 24 Deсember 1943, and instruсtions of this insurgent
speciel unit. -

In 1994 сioсuments of the oUN(B) and the UPAwere published in
Ihe Ukrainian Нistorical Journal. |ssue no, 5 features information
prepared bу ..Zyma,'' the head of the inte||igenсe and information
depaftment of the SB in Korets',nadraion "Kolino" of VO "Bohun," dated
3-1 oсtober and 1 4 November.'-

Тhe first part of vo|. 4 of the series Poland and Ukraine in the 30s-
4Os of th e 20,o Centu ry,a monumental сompilation of doсuments on the
history of PoIish-Ukrainian re|ations, inсIudes a doсumentfrom the UPA
rear Iine serviсes in VoIуn': this announсement about the Po|es in the
Liuboml' areawas prepared on 24 Novembe,r 1943 by "Dons'kyi," the
сommandant of LiubomI' raion in Vo .,Turiv.''

- DmУtro Viedienieiev and Hennadii Bystrukhin, ,.Povstans'ka rozvidka diie
toсhno i vidvazhno.,.'' Dokumental'na spadshchуna pidrozdiliv spetsial'noho
prуznachennia orhanizatsii ukrains'kуkh natsionalistiv ta Ukrains'koi povstans,koi
armii,.,1940-1950-ti rokу' (Kyiv: K' |. s.' 2006)' pp' 2З2-З6,

^ 
|bid. 

' 
pp. з99-40] .

- Materialу ta dokumentу sluzhbу bezpekу oUN(B) u 1940.kh rr., comp.
oIeksandr Lysenko and |van Patry|iak (Kуiv: Instуtut istorii Ukrainy NAN Ukrainу'
200зlЬpp. -i 01.45.'" Informatsii z nadraionu "Kolino" [VO "Bohun"] shefa rIozvidcho]-
iInformatsiinoho] vIiddiIu] [SB] nadraionu',Zуmу'' (vid З1.]0.[194З.r']' Ukraiпs'kуi
istorychnуi zhurnal #5 (1994): p. 108; informatsii z nadraionu ..Kolino'' 

[Vo 
..Bohun,']

shefa rIozvidсho]-iInfoгmatsiinoho] [viddiIu] [sB] nadraionu,,Zуmу''
(vid 14.11.'1943 r.), ibid., p. 111.

'. Poliakу i ukraintsi mizh dvoma totalitarnуmу sуstemamУ. 1942-.1945, vol. 4,
part .| of Pol,shcha ta Ukraina u trydtsiatykh-sorokovуkh rokakh Ж stolittia' Nevidomi
dokumentу z arkhiviv spetsial'nуkh sluzhb, ed. Serhii Bohunov et aI.' schoIarlу
ed' H' Motyka et aI., оomp. B. Gronek et a|' (Warsaw-Kyiц 2005)' pp'726-29'
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The presentvoIume a|so сontainsvarioustуpes of written doсuments
of the oUN(B) and the UPA rear line serviсes, e.g.: orders, instruсtions'
forms, samples, administrative reports, repofts, information, news, field
news, sUrveys of events, journa|s, messages, inсidents, registers, Iists,
p|ans, сommuniquёs, annolJnсements, reporting (e.g., for duty)'
invitations, reqUests, reсeipts, vouсhers, indiсtments, verdiсts, minutes,
сertifiоates, сertifiсations, appointments, genera| сomments, сover
letters, and business letters. ln orderto simplifytheworkwith the above-
listed varieties of doсuments, it is desirabIe to с|assify them into
presсriptive, repor1ing, and interna| branсh documents.'" Howeveц the
c|assifiсation system deve|oped by the Ukrainian historian Viktor
Horobets, is more funсtiona|ly сonvenient. In his work on Ukrainian
historiсa| aсts of the Hetman period, he divided them into two groUps:
offiсia|-offiсe doсuments and private ones. In the first group Horobets'
incIuded governmenta|-administrative, proceduraI-juridiсal, and office
doсuments, and divided private doсuments into memoranda, letters,
and notebooks.

Aссording to the Horobets, с|assification system, governmenta|-
administrative doсumentation is subdivided into direсtive-presоriptive,
executive, attestive, statutory, aссounting-statistiсa|, and informationaI-
pubIishing types of doсuments.

Proсedura| -j u rid iсal doсu mentation is subdivided i nto investigative,
notifiсation, proсedura|-sentenсing, appe||ative' and notariaI
doсuments. offiсe doсumentation is subdivided into personal-
business, informationa|.inventory, and registration doсuments.'o
Therefore, the doсuments of the oUN(B) and the UPA rear Iine serviсes,
published in this voIume, maУ be сlassified aссording to the Horobets'
sУsтem as:

_ direсtive- presсriptive doсumentation : orders, instruсtions,
forms, samples, administratrve orders, and business letters;

_ executive documentаtion: reports, information, fieId news,
surveys of events, journa|s, messages, inсidents, and general сomments;

_ attestive doсumentation: vouсhers. сertifiсates. and
сertifiсations;

_ aссounting.statistiсal doсumentation : news, registers' Iists,
plans, requests, and receipts;

_ investigative doсumentation: minutes;

'- VoIodymуr KovaI'сhuk, Diial'nist'oUN(b) iZapillia UPA na Volуni i
pivdennomu Polissi (1941-1944 rr'), vol.7 of Litopуs UPA Librarу Series (Toronto-
Lviv: Litopys UPA, 2006), p. 63.

- Viktor Horobets', Dilovodna dokumentatsiia Нet'manshchуnу XVll st, (Kуiv,
I 993), p. 32.
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- notifiсation doсumentation : сommuniquёs, announсements,
reporting (for duty, etс. ), invitations, and appointments;

_ proсedural.sentenсing doсumentаtion : indiсtments; verdicts;
and

_ personal.off iсe doсumentation : сover letters.
Forthe numbers and types of doсuments from every listed group

inс|uded in the presentvo|ume, seeTab|e 1 below.

Table 1

Aspeсt classif iсation of Doсuments

Docцments Number Perqentage
Di rective - presсriptive 126 з5.7
Ехeсutive 180 51
Attestive 3 .85
Aсcou ntinq -statistiсaI 2З 6.5
Investigative 2 .06
Notification 14 4
ProсeduraI-sentencino 4 1.1
Persona|-offiсe 1 .0з

Thus, forthe most partthe sourсes pub|ished in thisvoIume сonsist
of exeсutive documentation: doсuments of the oUN(B)andthe UPA rear
Iine serviсes in the PZUZ' the majority of which have a powerful
informationa| potential. Тhe second |argest number of doсuments
сonsists of direсtive-presсriptive materiaIs that оontain a с|early defined
seсtion of orders, whiсh makes them extraordinarily impoгtant for
researсh purposes. Тhe volume inс|udes only a sma|| number of
investigative and proсedural-sentenсing doсuments. Тhere are severa|
reasons for this: first, these doсuments often сontain biased news;
seсond, these sourсes are not stored in state arсhives but in the сentra|
and regiona| archives of the Security Serviсe of Ukraine.

The doсuments inсIuded in this сo||eсtion were |oсated in the fonos
of various Ukrainian arсhives : the Centra| State Arсhive of Hi gher organs
of State Authority of Ukraine (TsDAVO Ukrainy: fond 3833, list 1, files
1 1B' 12o' 125' 127, 12B, 1З0, 1з9, 2З4, and 279; fond 3837, |ist -t 

,

files 2, 8, and 9; fond 3838, Iist 1, files 4o,4З,5.| , 5з, 58, 59, and 96;
fond 3967, Iist 

-| 
, fiIes -l 

, 5, ] 0, and 12); the Central State Arоhive of Civiс
organizations of Ukraine (TsDAHo Ukrainу: fond 57, |ist 4, fi|es 353,
357' з6.t,363, and 366); the State Archive of Volyn'ob|ast (DAVo:
fond R- 1 021 , list 1 , files 'l and 6); and the State Archive of Rivne Oblast
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(DARO: fond R-30, list 1 , files 21 and 22:lisI2, files I5, .16, 22,24,29,
З2'З3' 34,35, з7' зB' 39,43,60,6з,64, 108-a, and 109). The
breakdown of the number of sourсes from eaсh of the above-named
arсhives is as fol|ows: 148 items from TsDAVo; 37 items from TsDAHo,
2 itemsfrom DAVO;and 166 itemsfrom DARO.

Data on the territoriaI derivation of the doсuments pub|ished in this
volume are given in ТabIe 2 be|ow.

Table 2
Territorial Derivation of Doоuments

Acсording to the data in Тab|e 2, a signifiсant number of sourсes are
from the Kostopil', Rivne, and StoIуn areas. In my opinion, this was
determined not so muсh by the speсifiс features of the territorial
distribution of oUN members in1942-1943 as bythe partiсularfeatures
of the doсumentation pub|ished in thisvoIume. Atthe sametime' thefact
that a сonsiderab|e number of doсuments originate f rom the Kostopi|'
area may be eхp|ained bythe cirоumstanсethat in |ate 1 943 the Supreme
Command of the UPA was Ioсated there, and had been for a signifiсant
period of time.
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Territory (rаion) No. of doсuments Territory (raioп) No. of doсuments
vo|yп'obIast

^orels 
TaIoп

VoIodymyr-Vo|уns'kyi
raton

б Kostopi|'raioп 89

Horokhiv raion |v1|vпiv rаioп
van ra oп ostroh raioп
Kаmiп'-Kаshyrs'kуi
raton

4 Rivne rаion 54

кiveгtsi rаion Rokvtne rаion
novet raron 13 sarnv rаloп 11

Lokaсhi rаion F{аоvW||v raIon

Luts'k raion 3 тernopil'ob|ast
Liubeshiv rаion з Shums'k raion
Liuboml'raion 6 кhme|'nvts'kvi oЬ|ast
ManeWсhI raIon SIavutа raion 2
Flatne raion 2 rerritory of вeIarus
Hoznvsnсne raIoп Berestia (Brest) raion

stаra VУzhivkа rаion 5 vvsoкe lvIsoкo) raIon

тUriis'k raion з UWУn raIoп

вivne oblаst Pins'k raion 2
вerezne raion 1з ЬIo|vп (Ьlo|ln) raIon 20

2 62
Hoshсhа гaion 2 тotа з5з
uuDno raton to
Dubrovvtsia raion t2
zаriohne raion
zootountv raton a



Тab|e 3 beIow ilIustrates the organtzationalсenters of the oUN(B)
from whiсh these doсuments originate.

TableS
organizational Derivation of Doсuments

orgаnizаtioпal center No. oт
doсuments

Urgaп|zatlonа|
ceпter

No. oт
doсuments

Krai |eadershiр of the
OUN(B) in the PZUZ

4 Leaderships of nadraions in VO
"Zahrava" 70

Leaoetsп|ps oт oкrunаs'
raions' аnd kushсhes in
todаy's Vo|yn' oblast (prior to
the сreаtioп of vo.'тUriv''

't5 Leaderships of raions in VO
"Zahrava" 54

Leaderships of okruhas,
rаions' aпd kushches iп the
northern аnd сentrа| parts of
Rivne oblast (prior to the
сreation of Vo .,Zahrava,'

21 Leаderships oJ kushсhеs (sUbraions)
iп Vo '.zahrava', 13

Leaderships of okruhas,
raions' and kushсhes in the
southern part oJ Rivne oblast
(prior to the сreatioп of Vo
.,вohun''

I Leadership of Vo ..вohun,, I

Leadership of Vo '.тuriv,' 2 Leаderships ot паdrаions in vo
"Bohun"

59

Leaderships oт nаdrаions in
Vo..тUriv'' 16 Leaderships of raions in vO "Bohun" з1

Leaderships of rаioпs jn Vo
,.тUriv'' 19 Leаderships of kUshсhеs (sUbrаions)

in vo ..вohUn,' 2

Leaderships of kUshсhes
(subraions) in Vo'.тUriv'' 1

Eхaсt organiZa.ijonaI deIivation not
estaЬlished

20

Leadershio of VO "Zahrava" 10 тotа| 35з

Тhe data in this tab|e indiсates that these doсuments emanate
f rom a low organizational leve|. Assigning prioritу to doсuments f rom
..be|oW', is determined first of alI by the faсt that quite often the
informationa| potential of such sources is more signifiсant than
information сontained in doсuments issuing from..above.'' Seсond,
the majority of the doсuments that have been disсovered in the
Ukrainian archives of the higher organizational levels of the OUN(B)
and the UPA rear line serviсes have already been pubIished in
monumenta| coIleсtions of sourсes, partiсu|arly in vol. 2 of the New
Series ot Litopуs UPA, Third, as a ru|e, the оompiIers of
arсhaeographiс co||eсtions ignore doсuments that are in poor
condition (printer's ink peeIing, teхtfading, damaged porttons of text)'
lndeed, the preparation of such sourоes for publication requires
additional efforts, and mere photocopying is insuffiсient.
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Table4
Chronologiсal Representation of the Doсuments

Year Month No. of
doсuments

1942 Auqust 1

September 1

oсtober 1

November 2
Deсеmber з

Totаl for 1942 I
1943 January з

February з
Marсh 1

Apr
MaУ 1

JUne 2
Julv 9

August 22
September 49

oсtober 100
November 58
December 74

Unknown period, 1943 з1
Тotаl for 1 943 з31
Total no. of doсuments 353

ln the chronologicalsense, the |argest groups of doсumentswere
issued in oсtober (100 items)' November (58 items)' and Deсember
(74 items) 1943.

The informationa| potentia| of these sourсes a|low researсhers to
rectify data сontained in ear|ier-pubIished tabIes iIlustrating the eyoIution
of the OUN(B) network and the UPA rear line services in '1943.

Thus, the present volume contains previously unpublished OUN(B)
doсuments from the fo||owing okruhas: Sto|yn, сovering the period from
August ] 942 to January 1943; Luts,k and Kovel', сovering Ju|у, August,
and September 1 943 ; Volodymyr-Vo|yns' t<yilHorokhiц сovering July and
August .1943; Sarny, July 1943; Kamin'-Kashyrs'kyi, Pins'k, Korets',
and Rivne, August 1943.

'' Koval'оhuk, pp,22'42' and 52.
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Among oUN(B) sourсes that originate from raions are doсuments
from Kostopi|' raion оovering February, Marсh, May, June, and August
-l943; Berezne raion, Maу 1943; Sedlyshche and Liubeshiv raions, Ju|y
.l943; and Rivne, Tuсhyn, and Katerburh raions, August 1943'

A|so inc|uded in the vo|ume are oUN(B)doсumentsfrom subraion
no. 5 and territory no. 1 "Basein" of Kostopil' raion, dated June and July
.1943, respeсtive|y'

Sinсe territoria| struсtures of the Ukrainian underground began to
evolve in the UPA rear line services in ear|y autumn, the nuс|eus of this
arсhaeographiс сo||ection of sourсes сonsists of previous|y unpubIished
documents dated August-Deсember 1 943, which originate from the .Тuriц''

"Zahrava," and "Bohun" okruhas of the UPA rear line services aswell as
from nadraions, raions, kushоhes' and stanytsias (vil|ages or groups of
vi||ages)from eaсh of these okruhas. The authors of thesewritten sourсes
are сommandants, staff members of soсiopoIitiсal, organizationa|-
mobiIizational, supp|ies and materie|, Iiaison, and SB seсtions, units of
the Ukrainian Red Cross, and women's and youth seсtions.

The volume also contains doсuments from Vo ..Тuriv'' for December
1943' Vo .,Zahrava,'for September.December 194З, and Vo ..BohUn''

for oсtober and Deсember 1 943.
A number of sourсes originate from nadraions (or terens, as they

were often сa||ed) in Vo ..Тuriv''_Vo|odymyr.Volyns'kyi/Horokhiv
(September 1 943) ; Kove|' (September-Deсember 1 943) ; Ho|ovne raion
..Dochan,' (Deсember 1943); Shats'k raion .,Rynok,' (Deсember 1943);
Zabolottia raion "Karlyk" (December 1943); Matiiv raion "Kort"
(December 1943); Liubom|' raion (Deсember 1943); Berestia raion
(December 1943); and Ratne raion (December 1943).

Тhere are a|so doсuments from several nadraions in Vo ..Zahrava'':

Kostopil' (August-December 1 9a3); Sarny (September-November
1943); and Stolyn (September-December 1943).

A|so inс|uded in the volume are documents from nadraions in Vo
..Bohun'': Rivne (September-Deсember 1943); Dubno (September,
November, and December 1943); Zdolbuniv (September, November,
and Deсember 1943); Korets' (August, September' oсtober, and
Deсember 1943); Pins'k (oсtober 1943); and nadraions ..Konotop''

(Deсember 1943).
A number of doсuments originate from raions |oсated within the

boundaries of Vo,.Turiv'': Kivertsi (oсtober 1943); Sed|yshche raion
..Desna'' (octoberand Deоember 1943); Kovel' (November 1943);and
Kamin' -Kashyrs'kуi ( November 1 943).

other doсuments represent the foI|owing raions in Vo ..Zahrava'':

Kostopil' raion "lskra" (September-December 'l943); Berezne raion
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"Berih" (October-November 1 943); Derazhne raion "Lisnyi" (September,
oсtober, and Deсember 1943); Horodne raion..Kerсh'' (Septemberand
November 1 943) ; Liudvypi|' raion ..Ske|ia'' 

( November-Deоember .l 
943 ) ;

Stydyn raion ..Kamin''' (Deоember .l 943); Bokytne raion ,,Dunai''

(September 1943); VoIodуmyrets' raion ..Hai', (November .1943);

Dubrovytsia raion,.Uman''' (oсtober .1 943); .,HuIiai-Horod'' raion
(oсtober-November 1943); and Sto|yn raion (oсtober-Deсember
1943).

Documents from VO "Bohun" originate from the following raions:
Rivne (oсtober-November 1943); Zdolbuniv (November 1943);
oleksandriia (oоtober- Deсember 1 943) ; Klevan' (october- November
1943); Tuсhyn (September and November 1943); Hoshсha (oсtober
1 943); Korets' (oсtober 1 9a3); Mezhyriсh (oсtober-November 1943);
ostroh (November-Deсember 1943); Slavuta (Deсember 1943); and
Radyvyliv raion "Nora" (September 1 943).

The volume also сontains doсuments from kushches in Vo ..Turiv, 
''

"Zahrava," and "Bohun." VO "Turiv" isthe point of origin of sources from
"Kherson" kushch in Kamin-Kashyrs'kyi raion (September 1943).

Some documents originate from kushсhes and subraions in Vo
,,Zahrava,'' speсifiсa||у kushсh no. 1 

..Basein'' (September, october, and
Deсember .l943); kushсh no. 3 ,.|ar'' (September-November 1943);
kushch no. 5 (September 1943); kushch no. 6 (September 1943);
"Dibrova" territory (November 1943); Kostopil' raion "lskra" (September
1943); "Boloto" kushch of Berezhnytsia raion (November 1943);
subraion no. 6..Kamin''' of Liudvуpi|' raion ..SkeIia'' (September 1943).

With respect to sources that represent subraions of VO "Bohun,"
one doсumentfrom subraion no. 3 of ostroh raion (December .|943) is
inс|uded in the oresent volume'

Тhe documents pub|isheо inlr,li"L.""tvolume of the New Series of
Litopуs UPt have tit|es that were assigned to them by the оompiIer. Еach
tit|e ref|eсtsthetype of document,lnсluding office number' date, and plaоe
of origin. lf thedate of issue of a document has not been determined, it is
dated aссording to its сontents, analogous documents, etс. In this сase'
a conditionaldate is given within square braсkets, e.g' [September 

.l943],

In addition, the preсise daу(s)of a month onwhiсh a doсumentappeared
has been speсified wherever possibIe, e.g., [the first ten daуs of
September 1 943]. |f the title of a doсument Iists onIy the cryptonym of the
territorу from whiсh it derives, an assoсiation is made to the |oсa|ity to
whiсh itсorresponds, e'g., IKostopi|'] nadraion ..Dolуna.'' Similar|y, when
a documenton|yindiоatesthe loсation of its pointof origin, an appropriate
сryptonуm is added: Kostopi|' nadraion IDo|yna].
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Тhe doсuments have been reprinted in fuII. However, the сomplete
texts of a number of sou rces have not sutvived. Тherefore, if a document
has no beginning or conс|usion, this is automatiсa||y indiсated in the
legend of the source. Missing or illegible parts of texts are indicated
thus: "[...]". ln caseswhere the meaning of atext permits a determination
of a section that is i||egibIe as a resu|t of meсhaniсa| damage, the
deciphered part also appears within square brackets.

Тhe lexicon and authoriaIand editorialattributes of the sourсеs have
been preserved to the greatest possible degree. Тhe authors of
documents from the OUN(B) and the UPA rear Iine serviсes had a
tendenсyto сapitalize the names of organizationaI positions and сenters
(Commandant of the Nadraion, Responsible Leader of the Military
District, etс.), asweI|asthe names of nationalities (Hungarians, Germans,
etc.) [Adjeоtives derived from сountry names are never сapitalized in
Ukrainian-trans.]. In suсh cases, сapita||etters have been repIaсed by
smaIl letters. |f the pseudonyms of individuaIs mentioned in the doсUments
have been suсcessful|y deсoded and there is biographiсal information
about them, the first mention of suсh data is indiсated in footnotes. \Mere
geographiсa| names (toponyms) are оonсerned, in every сase the
author's version is given first without сhanges, foIIowed by the
сontemporary name within square braсkets, e'g,: Bi|'сhaki IBil'сhakУ],
Rovno IRivne], Zurno lZirnel, M. Stydyn' [Malyi Stydyn]. Obsolete
words, dialect words, Russianisms, and Polonisms as well as words
that are not germane to the contemporary Ukrainian literary language
have not been оorrected but are |isted in an addendum. Examples of
these are: "mater'ial," "kontyhent," "pidhotovliaty," "futir," "richi,"
..propahandУVПУi,'' evakuovanyi,'' etc.

Words derived from the Iexicon of a local vernaсuIar (.,tsei,''
..svomu,'' ,.bo,,' ..no,'' etс.) remain unсhanged. No сhanges have been
made to the arсhaiс оonneоtive ..a,,' meaning and (..i''). Еxpressions
that are typiсa| of insurgent doоumentation (..ioho vzhe zustrila ruka
spravedlуvosti,'' ..potrapyv na lono Avraama''), etо. 

' 
are retained without

сommentaries.
Punоtuation and the use of quotation marks have been corrected in

keepi n g with contemporary norms. |f the meaning of a сertain paragraph
or sentenсe is diffiсu|t to asсeftain in a doсument, in eaсh оase this is
exp|ained in a footnote' When the сorreсtion of punсtuation marks in a
сertain sentenоe of a doсument mayсreate a doub|e meaning, this is not
done. For eхamp|e, a doсument in this vo|ume сontains the fo|lowing
statement: ..Whi|ethe UPAwas in Pishсhaand in Pul'matheуdestroyed
priestsandtheirfami|ies''' |f a оomma is p|aсed after..Pu|'ma,,'the sentenоe
implies that priestswere "destroyed" withoutthe UPAs involvement.
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Cryptonуms of Iinks in the organizationaI network and pseudonyms
of OUN(B) and UPA members, which are written both with and without
quotation marks, have been standardized and are listed without them. In

the case of сertain names of inhabited areas, whiсh have the wrong сase
ending (inf|eсtion), no сorreсtions have been made so as to minimize
editoria| interferenсe' In cases where the same sentenсe in a doсument
сontains both a number and a number p|us a |etter, no standardization
has been done.

Correсtions of spe||ing mistakes are given within square braсkets
(e.g., "dyvytsia" is changed to "dyvy[t's]ia" ). The use of the apostrophe
in the Ukrainian |anguage has been сorreсted, as it is either missing in
various parts of the majority of the doсUments inсIuded in this voIume
(primariIy beсause the typewriters used by the insurgents Iaсked this
сharaсter) or сomp|ete|y unneоessarу, as in the word ..mater'ial).

Although the apostrophe is practiсa||y not used, oсоasiona||y it is
marked by a quotation mark ("). The staff members of the OUN(B) and
UPA rear Iine serviсes did not have enough typewriters with a Ukrainian
keyboard. Sinсe offiсe workwas done eхсIusive|y in Ukrainian, typists
were forсed to seek substitutions on their keyboards to represent the
..i', letter, the iotized vowe|s..W,''..Т,'' and,.9,'' and the apostrophe.
Therefore, in insurgent doсuments we often see thatthe Ietters ,,i,'and

"W" are represented by the number '1 and the Roman numeral l, and in
one Case, even by the vertiсa| part of the |etter '.B'' or the mark ,.I.', Тhe
letter "T" was represented bythe Russian letter "M" ("e"). The dipthong
,,9'' Was most often rep|aсed by the Ietter ..B. 

'' AlI suсh ..auxiIiary', Ietters
and punсtuation marksthatfigure in the doоuments of this vo|ume have
been siIent|y сorreсted.

All marginalia that appear in documents (resolutions, addresses,
notes about reсeipt or dispatсh, etc. ) are pIaсed above their Iegends.
Marginalia are pIaсed between the text and the Iegend of eaсh soUrсe,
The texts of aосompanying notes to doсuments appear in footnotes. lf a
sourсe is a draft сopy, indiсated by an author's сrossouts, insertions,
and сomments, this is indiоated in footnotes' Abbreviations of words
germane to the texts have been Ieft unсhanged (..for example/napryklad_
npr., "itak dali/and so fofih"-i t. d., "village/selo"-s. ). All abbreviations
are listed in an addendum.

Еvery document is aсcompanied by a legend that notes the plaсe
of storage (abbreviated narne of the arсhive, numberof thefond, list,
fi|e, voIume, fo|ios) and its authentiоity (origina|, сopу, certified сopy,
draft). Also noted is the manner in whrсh a document was сreated:
handwritten or printed (tуped ). |f a sourсe was printed on a typewriter,
wherever possibIe the typeface of the maсhine has been established.
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Information aboutthe discovery of same (identical) and similar (other
сopies)texts of doсuments (in other arсhives, fonds, etс.) is also Iisted
in the Iegend. ln every сase the Iegend notes the type of paper that was
used to сreate a doоument, as weIl as speоitiс detai|s about how the
documentwaswritten: with a pencil, оhemiсal penci|, etc. Translations
and the |anguage of translated doсuments are aIso indiсated.

Тhe сompiler is sorryforthe absenсe of transparent numeration of
the footnotes. Most of the footnotes are numbered reg ularly but a small
number, for objeсtive reasons, are marked bythe asterisks. Quite often
a footnote marked by the asterisk is not a|ways Ioоated on the same
page as the text of the document to whiсh it pertains and оan be found
either on previous or |ater pages of the book. A|so in сhapters 4,5 ,and7
the p|acementof doсuments is nota|ways in properorderi,e' from higher
to lower organizational struоture.

The modified Library of Congress transliteration system is used in
the English-language texts in this volume.

Vo|odymyr Koval'сhuk оarried out the searсh, se|ection, and
sсho|arly archaeographiс preparation of the doсuments,

Тhe сompi|ers of the vo|ume owe a debt of gratitude to the
following individuals for their gracious assistance: historian lhor
Marсhuk (оity of Rivne)for his heIpfuIсonsultations on the territoria|
origins of certain doсuments, identifiоation of a number of insurgent
pseudonyms, and verification of сopies of some sourсes; Mуkhailo
Kova|'chuk (Kуiv)' scholar|yassoсiate of the Department of Sourсes
on the Modern History of Ukraine atthe M. S. Hrushevsky lnstitute of
Ukrainian Archaeography and Arсhiva| Studies at the Nationa|
Aоademy of Sсienсes of Ukraine, for his assistanсe in сreating the
footnotes; IuIiia Horbaоh (Kуiv), sсhoIar|yassoсiate of the Depaftment
of Sources on the Modern History of Ukraine at the M. S. Hrushevsky
lnstitute of Ukrainian Archaeography and Arоhiva| Studies at the
National Academy of Sсienсes of Ukraine, for her trans|ations of
German terms; my sister Svitlana Koval'chuk (Shepetivka), a student
at the National University of Water Eсonomiсs, and o|,ha Zadvorna
(Rivne), laboratory assistant at the Chair of World History and
Methods for Teaсhing Social Disсiplines at Aсademician S.
Dem'ianсhuk InternationaI University of Eсonomics and Humanittes
for doing the сomputer typesetting of many doсuments.
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Poзtlл 1

KPAЙo Blt|v| п PoB lд oyH ( Б)
HA п3y3

(лиcтoпaд 1942- сiчeнь 1943 pp.)



Ne1
лист пPoвIдHиKA KPAк)

дo HEвlдoMoгo
в oPгAнlзAЦlЙHиx спPAвAX

KpaЙoвиЙ пpoвi,Ц oУH(б) нa П3У3,
13 лиcтoпaдa 1942 poку.

...Пoсилaю [л]иотiвкy 
..Бepe)кiмся пpoвoкaцii''. [.{e сeЙнaс

poздpyKyвaти i в тepeн бaгaтo тисяч пpимipникiв.
Гecтaпo вИсЛaЛo бaгaтo ceксoтiв в тepeн, якi пpoвoкують

нaceЛeння. He дaтися. Гнaти гeть всiх пpoBoKaтopiв, сeксoтiв,
вoлoцЮг, спeкyлянтiв. 3a oднoгo' чИ чepeз oдHoГo ceKсoTa пaдyгЬ
тИcячl.

Бyгидyжeoбepexним. Heдaтися BIАлэBИтИ i нeдaти нapoдoвi
гиtlУтИ MapHo. Aлe вистyпiв нi. He вiльнo.

Bcicили зУxИтИ нa внщpiшню кoноoлiдaцiю. УсвiдoМЛЮвaтИ,
Бaгaтo лeтючoK, стaтeй з нaшoi лiтepaтypи дaвaЙтe в тepeн. Xaй
|Дe.

УжиЙтe нaвiть вi.ц.цiли нyxoi бoiвки .ц,o пpoпaгaнди iмeнi
..УКpaiHa''. Гoвopiть з KoзaKaМИ, .п,oHцяMИ, кyбaнцями' з yзбeкaми.
BпливaЙтe нa HИx, xaЙ вoни нe стpiляють yкpaTнцiв, бo вoни тaKox
пoнeвoлeнi. [м тpeбa з HaMИ дepжaти [.,.]

ДiЙтидo aпoлiтичнИx гpУп пapтИзaн в тepeнi. Уcвiдoмлювaти
Тx. Moжe, xтo Mo)кe пepeЛoxИТИ лeТЮчKУ ..ПapтИзaнИ'', нaш[i]
вИ.цaHHя нa бiлopyсЬKy MoвУ. TaкиЙ пepeKЛaд нeгaЙнo мeнi
ПpИшЛlтЬ.

Бepexiться пapтИзaH i нiмцiв. Xoнyть нac зHИщИти. Тeпep
вИсeЛЮютЬ б[a]гaтo сiл з дeякиx тepeнiв. .Qo Baс щe He tiЙuли'

Mycили cтaти пiд сьoгoднiшнЮ xвИЛlo впoвнi [.. ] пiд Ko)КниМ
зглядoM. Тepeн МyсИТЬ сТaтИ вИсoKo Ha HoгИ. l-l.e Пoлiсся, Haшa
мaйбyтня силa. Toмy твopiть тУ сИлУ. ..ПoстaнoвИ 

|| KoнфepeнцiТ,'
вИpaзнo KaжyтЬ, яK твopитИ тУ сИлy. A ..Пoстaнoв...'' тoчHo
пpИдepжУBaтИcя. Bсi сили нa фpoнт твopeHHя щe бiльшиx сил.
HaлaднaЙтe дoбpиЙ мiж Baми i opлoм зв'язoK. Пepший.
2)' Пepeдaю ..|нфopмaцiТ'' 3 i 4. {e тaкox пepeдpyKУвaти i сeйчaс
в тepeн. .Д,ля пoлiт-виpoблeння.

BдepxуЙтe дo6pий KoHтaKт з Яp[. .]. Moxe би вдaлoсь чepeз
нeгo HacИчУвaти лiтepaтУpoю тepeн, Щo дo Kpaю пpилягar.

Taм в тиx дняx виТхaв .0,o cтapшИХ oдИH чoЛoBiк' Tiльки нa чac.
Cкopo xoчУ з Baми буи' Пpиiдьтe.
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Здopoвлю щИpo, бaжaю успixiв.
.Д.epхiться, збepiгaЙтe силИ' лlo.цeЙ. Cтaвтe poбoтy.

1з'х|'42,
Cлaв.qI

oxDiм'o.

Пepeдpyкoвyйтe cтaттi з гaзeтИ ..3a Caмoст. [iЙнy] УкpaТнy'' з Kи [e]вa.
.Цoбpi. Taм e стaття ..Biдoзвa дo пoHeвoЛeHиx нapo.п,iв,,. Пepe-
дpУKyвaти MacoBo.

ЦДABo, ф. З8З8' oп. 1, cпp,40, apк. 11_14.,Л'oкумeнт бeз пoнaтку.
opиilнaл. Ltигapкoвий пaпip. Pукoпиc. Cинiй xiмiчниЙ oлiвeць,

', ..oхpiм'' _ oдин зi псeвдoнiмiв.Qмитpa KлянкiвсЬKoгo. .Д,митpo KлячкiвськиЙ
нapoдивcя 4 листoпaдa 19.1 1 p. y мiстeнкy Збapax нa Tepнoпiльщинi в сiм'i
зaMoxHoгo бaнкiвськoгo пpaцiвникa. 3aкiнчив Cтaнiслaвiвоькy гiмнaзiю i

пpeстихниЙ юpидиtниЙ фaкyльтeт Львiвськoгo yнiвepcитeтy. Пpaцювaв
бцгaлтepoм-peвiзopoм opгaнiзaцii ..Укpплoдoвov''.

У дpyгiй пoлoвинi 1930.x pp. був oбpaний чЛeHoM пpaвлiння 3бapaзькoi
opгaнiзaцii спopтИвнoгo тoвapиcтвa ..Coкiл-Бaтькo'', якe пepeбyвaлo пiд впЛИвoM
нeлeгaльнoi opгaнiзaцii Укpaiнських Haцioнaлiстiв (дaлi - oУH)' з тoгo чaоу
назав)кдИ пoв'язaв свoю дoлю з oУH. Упpoдoвх пepeбувaння в цiй opгaнiзaцii мaв
тaкi поeвдoнiми: ..Блoндин'', ..Бiлaш,', .,oxрiм'', .'Kлим Caвyp'', ,.Пaнaс Moсуp'',
..oмeлян Kpeмський'', ..Ap'ян'',

Зa пiдoзpoю в нaлeхнoстi дo oУH у 
.l 9З7 тa 1 939 pp' Йoгo чaотo BИKЛИKaЮтЬ

нa дoпити дo пoльськoi пoлiцiТ. B 1 940 р' Kлячкiвський стaв пpoвiдниKoм юHaцтвa
Cтaнислaвiвськoгo oблaснoгo пpoвoдУ oУH. Biв aHтиpaдяHcЬкy дiяльнiсть,
внаcлiдoк чoгo пoтpaпив дo ..антиpaдянськoi гpyпи нлeнiв oУH'', нaд яKoю y
Львoвi в ciчнi 1941 p. вiдбyвся сyд. Бyв зaоудxeниЙ Ha сMepтЬ i eтапoвaниЙ дo
Бepдиviвcькoi тюpми. 6 липня 1941 p. звi.цти втiк' B 1941-1942 p' _ o6лacниЙ
пpoвiдник oУH(б) У ЛЬвoвi. У 1942 p, oчoЛИв KpaйoвиЙ пpoвiд oУH(б) нa П3У3.
Cтaв зacнoвникoм УкpaТнськoT ПoвстaнчoТ ApмiT (дaлi - УпA). 3 1 943 p. - KepiвHИK
Гoлoвнoгo KoMaндУвaHHя УПA нa пзУ3. з 27 сiчня 1944 p. - кoмaндиp УПA-
Пiвнiч. У квiтнi 1944 p. нeрeз aбвepкoмaндy гpупИ apмiй..Пiвнiннa Укpaiнa''
пepeдaв пpoпoзицiю пpo KoopдИHaцiю бopoтьби з paдяноЬKИMи вiЙcькaми,
нaдaHHя пoBстaнцяMИ poзвiдувaльнoi oпepaцii в oбмiн нa збрoю.

Зaгинув 12 лютoгo 1945 p' Kлячкiвськoгo ЛiКвiдУвaЛa oпepaтИвнo-вiЙcькoвa
гpyпa Kлeвaнськoгo paйвiддiлy i 233.Т 6pигaди внщpiшнiх вiЙcьк HKBC нa чoлi зi
стapшИM лeйтeнaнтoм Хaбiбулiним (Bсteнeeв ,t],.B.' Биcтpухiн Г'C. .,Пoв-

стaнcьKa poзвiДкa Дiе тoчнo й вiдвaхнo'..''. - Kиiв, 2006, - c, 87' 90' 94' 97' 99;
Mapнук l' Koмaн,Циp УПA-Пiвнiч ,Qмитpo Kлячкiвcький-,'Kлим Caвуp'' //
Peaбiлiтoвaнi iстopiсю (у 27-и кн,), Piвнeнcькa oблaсть' - Piвнe, 2006. - Kн. 1.

- C' 402-404' 406_407; Лiтoпиc УПA, тoм 28, Mapiя Caвчин (,,Mapiнкa'') Tисяta
дopiг, - Львiв - Topoнтo: Bиtaвництвo,'лiтoПиc УI1A"' 1995' - C. 214)'
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Ne2
лист пPoвlдHикA кPAto дo l.дyБA''

в oPгAHlзAЦlЙHиx спPAвAX
Kpaйoвий пpoвi,ц oУH(б) нa ПЗУ3'

12 гpудня 1942 poку.

Дpyxe.Цyб!

1). Пo [...] 
..|нфopмaцii'' poздpyKyвaтИ.

2). AнкeтниЙ лиcтoк..Qaти тoннi iнфopмaцiT пo тoчKax.
3). .Цoдaтoк дo aнк. Лиcт.
4)'A).3вiтлист. KpaсHoapм.' Щo B нiм. apмiiaбo ['..]cлyх.

Б). .Цaнi пpo cтopoни. Coв. Kopпyс. Гpyпa yкpaiнцiв, щo iх
зycтplчaeMo.

B)..Цaнi пpo пapтизaH.
Iнфopмaцii дyxe тoннi. ХaЙ цe poблять фaxoвi люДv,|,

12'х||'42'
Cлaвa!
oхpiм.

IJдABO' ф. 3838' oп. 1, спp, 40, apк, 8. opигiнaл, Ltигapкoвий пaпip.
Pукoпиc. Cинiй хiмiчниЙ oлiвeць.

Ne3
лИcт пPoв!д}|икA кPAЮ дo l'дyБA''

в oPгAH lзAцI Й ниx сп PAвAX
Kpaйoвий пpoвiд oУн(б) нa П3УЗ'

3 ciчня 1943 poку.

.Цpyxe.Цyб.
1). Maгaзинyвaти щo Moxeтe.
2). Poздoбyги 300 лiтpiв peкгифiкoвaнoгo спipry i зaМaгaзИHy-

вaти. Тaкoж нa 300 лiтpiв KpИштaлкiв Йoдoвиx.
3). ,{oстaвити мeнi 100 кг. вoвllИ.
4). Poздoбyги гpoшeЙ зi збipoк i кoляд. Taкi тepeни як Baш

здaЮтЬ пo 500.000 кapб.
5). Пoоилaю лeтЮчKy.цo тaeмнoi пoлiцii. .{e пoтpeбa, poздaти.

B пepшiй мipi нa CxiднiтepeHИ.
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6). oдeжaдуlкe бaxaнa.
7). Пoсилaю нaкa[з] BИKoнaти.
Увaxaйтe, бo дiЙдщь. Toдi бyдe MacaKpa. ПpигoтoвитисЬ У)кe

тeпep дo цe[гo]. He дaтися BзятиЖv|Bv|M в pyкИ.
УвaxaЙтe нa людeй, щo ix звiльнИли з тюpMи. |м yоiм пpoпo-

HУЮтЬ УcлУГИ в Гecтaпo, тoдi к[o]ли вИпyсKaЮтЬ. УвaxaЙтe, щoби нe
втepлИcя y Baшe дoвip'я.

oкpiпiть сИлЬнo пpoпaгaндy. ПepeдpyКИ з гaзeт стaтeЙ.
Лeтючки.

Я пepeдaв Baм нeдaвнoдeякi мaтepiяли, лeтЮчKИ, пpoп. KHИ)к.
..Лицeм 

дo Hapoдy'', .,BiсHИK'' iт. д. 
..Лицeм 

дo нapoдy'' вИKopИстaти.
Poздpyкoвyвaти пepшi yстyпИ i дoвeсти в тepeн.

CeЙчaс пepeдaю Baм щe oдин пpимipнИK, .0.e зaзнaчy ЧopHИ-
лoм якi peнi poздpyKyвaтИ i дaвaти в тepeн. Цe для пpoпaгaHдИB-
ниx вi.пдiлiв, rypтКiв, xaй вивчaють i нa oцi тeми ГoвopятЬ з Hapo-
.цoМ' a тaKox дpУKУвaтИ дЛя нapoдa.

Пoдaвaти пocтeпeннo щo 10 днiв oдин yстУп. Biд 1.Хll iдe
пepшиЙ ycтУп, 1O.X|l дpyгиЙ i тaк дaЛЬшe. Шиpoкo Ha MaшИHaХ
poздpyKoвyвaтИ | в тepeH.

Лeтнiвi.ц.цiли пpoпaгaHдиcтiв' щo бУдyгь вeсти пpoпaгaнду. Biд
ceлaдo ceлa пocЛaти ix злiтeparypoЮ, oбдyмaти цe. BacxaЙ Ko)кeH

цeЙ [oц]iнить. Bи N4ycитe cтaтИ дyxИм, щoб ДBv1г|lУтИ нapiд Дo
Beликoгo Пoxoдy, щo пoвeдe нaодo Cвiтлoгo MaЙбщньoгo.

Haшaдoля i нaших нaщaдкiв y HaшИx pyKax.
PoзбyдoвyЙмo Peвoлюцiю, пiДнiмaЙмo нapiд, бo мoмeнт

визвoЛeнHя в)Ke HeдaЛeKo.

3.t.43.
CлaвaУкpaiнi!

oxpiм.

LIII'ABO' ф' 3838' oп, 1, cпp. 40, apк, 3-6. opигiнaл. ltигapкoвий пaпip'
Pукoпиc. CинiЙ xiмiчний oлiвeць.
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Ns4
лИcт .,oxPlMA'' дo ..дyБoвoгo''-

з пPивIтAHHяM з HAгoди
PlздвA xPистoBoгo

Kpaйoвий пpoвi,ц oУH(б) нa ПЗУЗ,
13 ciчня 1943 poку.

!,pyxe .Д,yбoви й !

Biтaю Baо з Piздвoм Xpистoвим.
XaЙ цeЙ пaм'ятниЙ тpaдицiйниЙ вeнip скpiпить Baшi iдyxoвi, i

фiзиннi cили'Bи кpiпшaЙтe i poстiть, бo Укpaiнa пoтpeбye cИльI1v|х,
твopчИХ, висoкoiдeйниx, пpoвiдHиx oдиHИцЬ, щo тeпep i в слyшниЙ
МoMeHт пoвeдyгЬ нapiд.цo cвiтлoT Пepeмoги, дo бyдoви Moгщньoi
CaмoстiЙнo.i CoбopнoT УкpaiноькoT.!epхaBИ.

B цeЙ вeнip зв'яxiться дyxoм iз пoдp' Xpиcтeю, щo дeсЬ зa
MypaMи кaтiвнi сTpФкдae i святкye Cвят.Beнip.

XaЙ i iЙ Лeкшe бyдe тяxкi днi тюpeмнoгo жИття. Xaй сильнa
вИдepxaти l пepeMo)кe.

|дyть дo Bac книxки , |aти в тepeн.
3дopoвлю щИpo. Бaxaю yспixiв в пpaЦi i cкopoi пepeмoгИ,

.[epxiться кpiпкo[,] тaKoж Baшi пiдвлaднi.

13.t.43
Cлaвa!
oxoiм.

lJдABo' ф' 3838' oп' 1, cпp, 40, apк,9-10' opигiнaл' l!игapкoвий пaпip,
Pукoпиc' Cинiй хiмiчниЙ oлiвeць,

- |убoвиЙ - oдИH зi пoвстанськиx поeвдoнiмiв |вaнa Литвиннукa.
Hapoдився y 19,17 p. Утpaвнi_липнi 1943 p. - KoмaндИp .l.i гpyпи УПA' B сepпнi
1943 p' _ Ha пoчaтKУ 1944p. _ KoМaндИp Bo,.Зaгpaвa''. oпiоля - кoмeндaнт Bo
..Тютюнник',, Koмaндиp з'eднaння гpуп ..33'' (..Зaвиxoст''), пpoвiдник пiвнiчнo.
зaxiднoi гo HBPO. B 1945-1946 pp. - пpoвiдник Пiвнiчнo-зaxiднoгo Kpaю
(,.3aхiд'', ..Xмeльницький''' ..Moсквa',' '.Лic''). 3aгинyв .1 951 p' Пoлкoвник УПA
вiд 19 сiння 1951 p. (Лiтoпиc УПA, Нoвa Cepiя. Boлинь, Пoлiсcя, Пoдiлля: УПA
тa зaпiлля, 1944-1946 / Coxaнь П', Пoтiчний П' (peд,)' Boвк o., Koкiн C,
(у|1opя,ц.), - Kиi.в-Topoнтo: Bидaвництвo,Лiтoпиc УГlA,' 2006' - т' 8. - C, 112;
Лiтoпиc УПA, Hoвa Cepiя, Boлинь i Пoлiсcя: УПA тa зaпiлля, 194З-1944 / Coхaнь
П', Пoтiчний П.(peд.)' Boвк o.' Пaвлeнкo l, (упopяд,)' _ Kиiв_Topoнтo:
Bидaвництвo,,Лiтoпиc УПA', 1999' - т' 2, - C' хll' 128' 134' 1З6' 154_156' 172'
194-195' 219' 226' 2З8)
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SUMMARY

Chapter 1 сonsists of four doсuments of the Krai Leadership of
the OUN(B)and the Northwestern Ukrainian Lands (PZUZ) (documents
nos. 1-4), whiсh cover the period from November 1942 to January
.1943. Although the realfirst names and surnames of the addressees of
these documents are not indicated. the faсtthatthree of these sourсes
are addressed to ..Dub'' and ..Dubovyi,'' as weII as the оirсumstanсe that
all four of these documents are found in file 40 entitled "Orders, Reports,
and Correspondenсe of the Commander of UPA Grouo ,Zahrava''' in
fond 3838 (list 1) of TsDAVO, gives grounds to assume with all
сonfidenоe thatthese are Ietters from .,okhrim'' (Dmytro Kliaсhkivs'kyi)
to Ivan Lytvynсhuk, who used a variety of pseudonyms, inс|uding
..Dubovyi,'' ..Maksym,'' ..Davуd,'' and ..Kornii,''19 but perhaps a|so ..Dub.''

|n 1942;!943 Lytvynсhuk was the organizer of ..the first UPA units in the
PZ|JZ,"." and in 

.1943- 1944 he headed the UPA group (Mi|itary Distriоt:
Vo) ..Zahrava,''21 Despite the unique nature of these doсuments and
their importanсe forthe history of the oUN and the UPA, untiI nowthey
have not been introduсed into scho|ar|y сirсu|ation' The reason for this
may be the damaged сondition of these doсuments: many words are
il|egib|e and here and therethetext, whiсh waswritten with a b|ue сhemical
penсi|, has faded. In addition, these seсret messages were sсribbled
quiсk|y, perhaps under diffiоult сirсumstanсes, thereby сompIiсating
the deсiphering proсess'

Doсument no. 1 provesthatin November 1 942the oUN(B) inVo|yn'
and PoIissia Was an iIIegaI organization and still in the proсess of
preparing foran hrmed strugg|e (,....no aсtions. NotalIowed''). The оited
fragment a|so repudiates the о|aim that the сreation of the Banderite-
led Ukrainian Insurgent Army was a single-stage operation that took
p|aсe on 14 october 1942. |nthe fa|l of 1942 the Volуn'-based oUN(в)
was only beginning to create its first military units. This process was
taking pIace against the baоkground of Gestapo provoсations (..Тhe
Gestapo sent many secret сoIIaborators [seksoty] into the field, who
are provoking the popu|ation. Do not suсcumb''). In particula1 oUN
members were counting on the support of ..apoIitiсal groups'' сonsisting
of Soviet partisans, ..Cossacks,'' .. Don Cossaоks,'' .. Kuban' Cossaсks,''
and ..Uzbeks'' from the German army and the Red Army, for whiсh

ls Volуn,, Polissia, Podillia: UPАta zapillia. 1944-1946,vo|, B of Litopуs UPA
(Kуiv-Тoronto: Litopуs UPA, 2006)' p. 1,377; Petro Sodo|', Ukrains'ka Povstancha
Armiia,1943-1949' Dovidnуk (NewYork: Proloh' .1 994), p. 96'

,o Sodol'. p. 96.
21 Volуn,' Polissia, Podillia, p. 15; Sodol'' p. 154.

6з



purpose well-organized propaganda was already organized tn the
oUN(B) by |ate .t942. Acсording to the data contained in doоument
no' 1, various Ieaf|ets were being cirсuIated in Polissia, entit|ed
B e rezh i m sia p rovokatsii ( Let's Proteсt ou rseIves f rom Provoсation )

and Partуzanу, as welI as the periodiсaI publiсations lnformatsiiand
Za Samostiinu U krai nu (For an Independent Ukraine).

In his letterto "Dub" (document no. 2) Kliachkivs'kyiis requesting
an information report, paftiсu|ar|y data on Soviet troops and padisans.
He is also interested in biographiсal information. lt is possible that
..biographiсaIdata sheets,'' Which are disоussed in the |etter; were being
сompiled on the members of the miIitary units that had been сreated by
"Dub." As in the preceding letter, "Okhrim" emphasizes the necessity of
сonduсting propagandistiо work (..Print out /лformatsii'') '

The main topic of doсument no. 3 (another |etter to Lfiynchuk) is
KIiaсhkivs'kyi's appeal to ,.DUb'' to ..rouse the people'' for the ..buiIding

of the revolution.'' He te||s Lytvynсhuk outright that he must..beсome
strong in order to stir the people to a Great Campaign that will lead us to
a Bright Future.'' Тhe author of the |etter a|so orders the addressee to
look for funds and organize the deIiveries of eveфhing that is required
for conduсting activity in the сonditions of the miIitary reality. ..okhrim',

asks.,Dub'' to obtain finanсia| resourсesfrom the population (by means
of ..сo|leсtions'' and ..caroIing'') and to acquire a necessary quantity of
woo|, с|othing, spirits, and iodine.

Document no. 4 сontains Christmas greetings to Lytvynсhuk.
K|iaсhkivs,kyi, the author of the doсument, not only sends him best
wishes for buiIding up his ..physiсa|'' and .,spiritua|', strength, but aIso
reminds him that "at the right moment" the finest representatives of
Ukrainian society wiI| Iead ..the peop|e to a bril|iant Viсtory, to the
building of a Mighty Independent United Ukrainian State."

жжж
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Po3д|л 2

MEPE)N(A oyH(Б)
HA тEPитoPlТ мдЙ БyтH ьoТ

Bo..тyPlB''
(1942 - вepeceнЬ 1943 pp.).



BoЛИHCьl<A oБлACть

1 . дoKyMЕHти пPoвlдHикIв (KoMЕHдAнтlв)

1 .1 . OKPУЖHIАИ PIBEHЬ

Ngl
ФoPMyляP пoлlтичнoгo звlтy Для
пPoвlдниKl B PAЙoHIB, склAдEH|/|v|

пPoвlдHиKoM oKPyги

[Koвeльcькa oкpугa],
19 липня 1943 poку'

MiсячниЙ пoлiт[инниЙ] звiттepeнy ...

Tepeн.
1. oxoплeннятepeHy.
2. Macи (зaгaльнo' oдиницi).
3' Чepвoнi в тepeнi, iх дiяння.
4, Hiмцi в тepeнi, ixдiяння'
5. Пpoпaгaндa Haшa i вopoxa.
6. ПpoпaгaндИвнaciтKa.
7 ' Aктивiзyвaння Mac.
8. Лiтeparypa.
9. |ншiзaввaгИщoдoтepeHy.

opгaнiзaцiя тepeHy.
1 . Cпiвпpaця Мaс, poзKЛaд пpaцi.
2' Пepexiд дo мaсoвoi пpaцi.
з. opгaнiзaцiя Biльнoгo Koзaцтвa.
4. Йoгo дiяння.
5. Гocпoдapcтвo i йoгo opгaнiзaцiя.
6. Юнaцтвo.
7, Xiнoцтвo.
8, ПpoтиcaмoгoHoвa aкцiя.
9. 3бipки в тepeнi.
10. Maгaзини,
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.1 .1 
. Cкiльки ciл нe oxoплeнo,

12. Cкiльки сiл oxoплeниx.
1 3. Як[i] тpyднoщi в пpaцi.
14. Aктиви втepeнi.
15. Iншiзaввaги.

opгaнiзaцiя'
1 ' Cтaн opг[aнiзaцiЙниx] oдИHИцЬ (вистapvaльниЙ, нeвистap-

чaльниЙ).
2' Чoмy?
3. Чи пoшиpюeться сiткa в тepeнi'
4, CaмocтiЙнi, пpoвiднi oдиницi.
5. Чи пpoвaдитЬоя вишKoлeнHя пpoвiднoгo aктиву?
6. Якe плaнoвe, чaоткoвe.
7. B кoтpиxдiлянкax чyЮтЬcя бpaки i нoму?
8' ЯкихoДиницЬнeМa.
9' Bитягaння KpaщИХ oдИнИцЬ з Maо.
10. Cкiльки бyлo зpoблeнo вiдпpaв, i якиx.
1 

.l. Hacлiдки.
.12. Зaгaльнi бpaки i нeдoмaг[aння] в тepeнi.
13. lншi.

Пoлiтичнi HoвинKИ з тepeHy'
1. HaстpoTмaс.
2' llo гoвopять (зaгaл i oдиницi).
3. Biднoшeння дo нaшoi пpaцi'
4. B Щo мaси вipять.
5. Hacтpoi Maс дo [н]iмцiв i нepвoниx.
6. 3aг[aльниЙ] пoлiт[инний] cтaн тepeнy.

Cycпiльнa пpaця
1 . lJ-[o зpoблeнo в цiЙ дiлянцi.
2' .[e о гуpтки i як[i].
3. |x пpaця.
4' Пpaця iyспix в MaоaХ.
5. Пiдгoтoвкa дo вИcтaв,
6. Булo вистaв.
7 ' Biдгук пpo нИx.
B. Пpaця нaдaлi'

3aгaльнo в тepeнi.
1 ' Хнивa (opгaнiзaцiя).
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2, Cпpaвa мaeткiв.
3. lншi пepeдбaЧeнi, нaмiчeнi пoзитиви втepeнi.

Дppкe ... . 3вiт цeЙ пoдaтидo 25.VIl.1943 p. Ha Koxнe пИтaння
дaвaти вiдпoвiдь. 3вiт пoвинeн 6уи зaпoвнeниЙ яcнo i зaгaлЬнo
всe вpaхoвyючи' щo e в тepeнi. Koли бpaкнe пyнкгiв, дoпиcaти
caMoMy. Tepмiнoвo. oбoв'язкoвиЙ.

ПoстiЙ, 19/V||.1943 p'
CлaвaУкpaiнi!!!

/Микoлa/'

ЦДAгo' ф. 57' oп' 4, спp, З57, apк' 9' Koпiя, ЦупкиЙ 6iлий пaпip.
Мaшинoпиc (нe укpaiнcький tupифfl. Чopнa Kar'ЬKa.
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Ns2
дoдAтoK дo звlтy пPoвlдHиl(A oKPyги пPo
HAслIдKи HlMЕЦЬкиx тA PAдяHсЬKиX AKцlЙ

Луцькa oKpугa,
кiнeць липня 194З poку,

Лyцькa oKpyгa,
.[o звiтy зa лИпeнЬ

Хepтвoю нiмeцькиx aкцiЙ' щo вiдбулиcя в дHяХ 
.l3 i 14.VlI в

ocтpoхeцькoмy Й Лyцькoмy paЙoн[ax], впaли:
.| . с. Maлин - в6итих 624 чexiв i .| 15 yкpaiнцiв, paзoм 740

oсiб, ceлo зHИщeнo.
2. с. Ялoвичi - в6итих 1 8 ociб, зHИщeHo 77 гocпoдapcтв.
3. с. Bopнин [Бopбин] _ вбитих 1 5 ociб, зHИщeнo 43 гoспo.

Дapcтв.
4' с. Maлa Гopoдниця - вбитих 6 oоiб, зHИщeHo 30 гoспo-

дapcтв.
5' c. Beликa Гopoдниця _ в6итих 1 0 ociб, знищeнo 50 гoспo-

дapcтв.
6. с. Яpocлaвичi _ вбитих _ ociб, знИщeнo 2 гoспoдap-

сТвa'
B Лyцькoмy paЙoнi _ сeлo BepблиТв [Bepбaiв], в6итих80 ociб

i cпaлeнo сeлo. Пo нiмeцькiЙ стopoнi _ 43в6итиx, aтaKoxтpeбa
дoдaтИ oKoлo 20_з0 чoл.' щo пoтoпилИся в Cтиpi.

Hiмцi, щo нaiздили нa ocтpoжeЦькиЙ paЙoн, вiд'ixaли в
oлицькиЙ paЙoн, a 15.V|| звiдсiль зapaз-тaKИ вiд'ixaли дo Piвнoгo
чИ нa Фpoнт.

B Ceнкeвичiвcькoмy paйoнi зa чac нiмeцькиx aкцiЙ вiд 2.lVдo
21.v||,4з знИщeнo:

.l . с. CeЙмapки [Cьoмaки] _вбитих25 ociб, спaлeнo 21 гocпo-
дapстBo.

2' с. Бepeззe _в6итtлх4oсiб, спaлeнo 10гoспoдapcтв.
3. с. Гopoдoк -в6итих 14 oсiб, спaлeнo 2 гocпoдapcтв,
4, с. Tepтки - пoвiшeнo 6 oоiб, cпaлeнo 3 гoспoдapотв'
5' с. Kopшiв - вбитих7 oсiб, спaлeнo .|7 гocпoдapcтв.
6. кoл. Kopшiв _в6итих27 oci6, спaлeнo 20 гocпoдapств'
7 ' c. Hecвiч - вбитих.l6 oсiб, спaЛeнo 2 гocпoдapствa.
8. c. Шиp[oкe| _ в6итих_ oсiб, спaлeнo 21 гocпoдapcТвo.
9. с. Kpaоний Caд _ вбитих92 ociб, спaлeнo 22 гocлo-

Дapствa'
10. с' Бискyпичi _ вбитих4 oсiб, спaлeнo 1 гocпo.о'apств[o].
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1 1 . c. Mиxлин _ вбитиx нeвiдoмo cKiльки, спaлeнo цiлe сeлo.
.12. c. Чapyкiв _ вбитиx .l .|2 ociб, cпaлeHo 270 гocпoдapств.
13. с. [Bи]гypинi _ вбитих4oсiб, cпaлeHo 13 гocпoдapств.
14' о. Гpигopoвинi _в6итих-ociб, cпaЛeHo 13 гoспoдapств.
.|5. c. ГopoдИщe - вбитиx 19 oсiб, спaЛeнo 41 гoспo.цapcтвo'
.16. c. Угpинiв - вбитиx - oсiб, спaЛeHo 6 гoопoдapств.
17 . c'Гу6ин - вбитих_ oсiб, спaЛeнo 99 гoспoдapств.
1 8. c. Xaбчe - вбитих _ oсiб, спaлeнo 3 гoспoдapств.
19. c. Koлoдeжi [Koлoдe)кe] - в6итих9 ociб, cпaЛeHo 13 гoс.

пoДapств.
20. с. .Qyбoвa Kopнмa _ в6итих 2 oci6' спaЛeнo 30 гoспo.

дapств.
B PoхищeнcЬKoMy paйoнi вiд9.VlIдo 25.V|I.43 p. зHищeнo:
1 . с. Pyдкa [Pyдкa-Koзинcькa] - вбитих 1 

.l ociб, спaлeнo 74
гocпoдapcтвa.

2. с. 3aлiсцi - в6итих _ ociб, спaлeнo 2 гocпoдapcтвa'
3. c. Tи[x]oтин - в6итих-oсiб, спaлeнo 2 гoспoд3pcтвa.
4. с. Heвiльнe [Heвiльнo] - в6итих_ oсiб, спaлeнo 4 гoспo-

дapcтвa'
5. c. Mильськ -в6итих- oсiб, cпaЛeHo 3 гoспoдapствa
6. с. Пaдaлiвкa- в6итих- oоiб, опaЛeHo 3 гoспoдapcтвa.
7 . с. .{opoсин[i] _ вбитиx - ociб, cпaлeнo 14 гocпoдapств.
B. с' Coкiль [Coкiл] _ cпaлeнo мaЙxe в цiлoстi.
У вищeзгaдaнИx сeлaХ, кpiм Coкoля [Coкiл], вбитиx 20 oсiб.
B l-{yмaнськoмy paЙoнi дoсить оИлЬHo гyляс бoльшeвИцЬKa

бaндa' Пicля ТT poзбиття пiд ГaЙвopoнiвкoю [ГapaЙмiвкoю?] 9'VlI
УПA вoнa зHoвУ зopгaнiзoвyeться й дaльшe пpoбye гУлятИ.

B бoю пiд KyликoвИчaMИ 9.VI| впaлo 43 бoльшeвикi в6итимиi
пoлoнeнo 2-ox. Пo нaшiй cтopoнi _ 9 вбитиx. 10.V|| бoльшeвицькa
пapТИзaнKa чИслoM 350 чoлoвiк, Г|pяMyвaлa в стopoнyЛoпaТeHя, a
звiдтiль 25 вepшникiв po6или peйд нa Cильнo [Cильнe] _ |-{yмaнь i

Haзa.п,' Cильнo [Cильнe] - Зaбyp'e. 17.VII бoльшeвИцЬKa бaндa в оилi
200 чoлoвlк пoчaЛa гpa6ити сeлo Хypaвинi. B oбopoнi cтaв вiддiл
УПA, злoхeниЙ з 24 чoлoвiк. Hepiвнi cIАл|А эI\I|УcИли пoвотaнцiв
вiдстyпaти' з Bтpaтoю 4 вбитих i 2-ox пopaнeнИХ. Як кaжyть
oнeвидцi, пo стopoнi бoльшeвикiв бyлo 5в6итих i 6 paнeниx.

Kiнeць л|Аt1|1я 1943 poкy.

цДABo' ф, З833' oп. 1, cпp. 125, apк, 125. Бeз пi,о'пиcу. Koпiя.
LtигapкoвиЙ пaпip. Maшинollиc' Чopнa кaлькa.
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Nq3
пoBIдoMлEHня пPoвIдHиKA oKPyги пPo

дlялЬH!стЬ BoPoxиx yгPyпoBAнЬ
B o л oДи м и p c ькo - Гo p oхi вc ь Ka o Kpугa,

кiнeць лиПHя 1943 poку.

Пoвiдoмлeння пpo випaдKи y Boлoдимиpоькo- Гopoxiвcькi Й

[o]кpyзi вiд 20 дo 3.|.07.43 p.

2О/7 'Гpупaoзбpoeниx пoлякiв з нiмцями пpиЙшли нa кoлoнiю
Hoвини гpaбyвaти. Micцeвий вiддiл УПATx вiдiгнaв. Bбитo 2нiмaки
(oдин - HaчaлЬник стaнцiТ lвaнинi). 3 цивiльнoгo нaоeЛeнHя
1 cтapиЙ сeЛянИH вбитиЙ i paнeниЙ.

21/7' Haлeтiли нiмeцькi 4 лiтaки нa Koвбaнь тa Biльгiвкy
IBiльxiвкa], дe оKИHУЛи 6oм6и. Piвнoчacнo пpибyлo 30 aвт з
нiмЦями i пoлякaми' якi спaлили Koвбaнь i чaстиннo Biльгiвк[y]
IBiльxiвкy].

21/7. HiмaкИ з пoЛяKaми в числi 50 ociб пpиixaли дo оeЛa
ГУмнищe з БepeстeнKa, сПaЛИли 14 гoспoдapств. HaсeлeHHя Bсe
втiклo. Bикoпaли тpУпи пoбитиx пoляKiв, cфoтoгpaфyвaли ix i

зaбpaли дo БepecтeчKa, дe пoxoвaHo Tx. Пoляки в тИх xaтax' дe He
гopiлo, били вiкнa i pyЙнyвaли вce' HaceлeHHя пoМиMo зHaчHИХ
MaтepIяЛЬHИx втpaт нe пaдae дyХoМ.

21/7. B c. Xутapи [Житaнi?] з зaгpaнИцi пpиЙшлo кiлькox
пoгpaHичHИкiв.yзбeкiв. Meльникiвцi 2 пiЙмaлИ, peштa втiкли i

пoвiдoмили нaйблиxнy пoгpaнИчHу KoMaHдУ. Звiдти пpийшлo
poзcтpiльнoю 50 нiмцiв. Hiм цi нaлoв или куpeЙ i вiдiйшли. Хepтв у
лЮдяx нe бyлo.

22 /7 . Hiмцi cпaл|Ал|А Koл oдix I Koлoдexe], бaгaтo зaбyдo вaн ь
знИщeнo.

22/7 . 4 нiмeцькi лiтaки бoмбapдyвaли i oбстpiлял|/| зa|1aльHИ-
MИ KyЛяMИ с. Бyжaни. 3гopiлo 68 бyдинкiв (4Зхaти).4oco6и вбитo,
7 oaнeнo.

22П .Hiмцiз пoЛяKaMИ пpиTxaли дo сeлa Пepeмиля [Пepeмиль].
Haкoпaли кapтoпeЛЬ, нaлoМaлИ кiлькa фip мoлoдoгo тютюнy i

вiд'ixaли дo Бepeстeнкa.
24/7 ' B сeлi |вaничaх кiлькox пoлякiв HaMaгaЛoся взятИ дeщo

з худoби' MiсцeвиЙ вi.пдiл УПA вiдiгнaв Тx. УтiкaючИ, вoHИ cпaлИлИ
K|лЬKa Хaт.

25П .Hiмeцькiлiтaки cKll}1Улv| бoмби Ha пoлЬсЬKy кoлoнiю 3aгai.
3гopiлo 6 xaт.
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25/7, B сeлi гpyшoвi 4 нiмцi, пepexoдячи чepeз гpaницЮ,
зacтp[e]лиЛИ сeлянИHa, яKиЙ жaв )китo.

25/7 ' B Лoкaчax пpoгнaнo воix УкpaТнцiв з пpaцi, a нa ix мicцe
пpи[Й]нятo пoлякiв.

26/7 ' B ceлo ByЙкoвинi [Бyxкoвинi?] пpиТxaлo 50 нiмцiв з
пoляKaMи' oбстpiляли людeЙ пpи xниBi, вбtАли 1 жiнкy ioдHyдИтИHy.
Tpyпи ix спaлeнo. Cпaлeнo piвнox 3 гoспoдapствa.

26/7 ' B оeлi Блyдiв пoляKИ в нiмeцькиx oдHocтpoяx' пe-
peiздxaюни, сKинУлИ тpизyбa з Moгили.

26/7, Ha кoлoнiю Poмaнiвкy нaпaЛo нiмцiв i пoлякiв 50 ociб i

[...] xaт, нaгpaбyвaл и хУ to6и' Miсцeвa оaмooбopoнa дaлa iм вiдсiч
iвoни вiдiЙшли, зaли[llив|.llИ [н]aгpaбoвaнe. oдин нiмeць вбитиЙ,
3 paнeниx.

27 /7' Hiмeцькi лiтaки бoмбapдyв aлИ тa oбстpiлювaл И М И pHe
HaсeЛeння нa вiдтинкy зaлiзницi.[oвгiв _ Бpaни. Пiд ix oxopoнoю
нiмцi нaпpaвляли [...]'

27 [7 . Зг o лocилocя дo УПA 30 [в] i pмeн i в з Гaл ич vlнИ, яKi paн i шe
cпiвпpaцювaли з нiмцями. Ix пepeвiв [г]aлинaнин.

27 П 'Ha кoлoнiю opiшин пpибyлo 7 нiмцiв i зaбpaлo в 1 гocпo-
дapя чepeвиKИ' мapИHapKy | кopoBy.

27 /7 ' Ha сeлa Пyстoмити i Kopитницю нaлeтiлИ 4 лiтaки i

сKИнyЛИ 7 бoмб. 3 цiвiльнoгo нaсeлeнHя 2 тяxкo paHeHИx i зaбитo
2 кoнeЙ. Лiтaки бoм6или отape мicцe пoстoю штaбу, пpo яKe знaЛИ
пoлякИ.

27 /7 ' t1oляки з нiмцями пpиTxaли бiля 1 гoД|^HIА дHя дo ce-
лa Kyтpiв' злoB|Алv| юHaKa Бapaннyкa i в звipяниЙ опoсiб Йoгo
зaМopдyвaли. Maтip Йoгo пoбили, дo бaтькa cтpiляли, aлe вiн
втiк.

28/7 , B ceлi 3aгopoвi 2 xлoпцi бaвилиcя oбpiзoм i oдин зaбив
дpyгoгo. oбидвa з [o]pгaнiзaцiТ.

29/7. Дo с[e]лa Kpeмeш пpиixaли нiмцi з пoляKaMИ шyкaтИ
тeлят з фiльвapкy, po6или peвiзiю пo xaтaХ' эaбpaли 2 кoнeЙ, 60 кг.
МyKи' caлo i яЙця. Зaлишили лeтючKИ.

29/7 . Hiмцi з бpaнцями пpиТxaли дo Бyжaн, дe в6или 5 ociб. 3
Бylкaн пoixaли дo Пiльгaн [Пильгaни], дe oпiсля бoю, якиЙ вiдбУвоя
мix чacтинoю нiмцiв i вiддiлoм УПA, зaбили 4 oco6и i cпaлили 16
гocпoдapств. 3aapeшryвaлИ кyщoвoГo ЮHaKa Heчaя.

t,'.1t7' Hiмaки з пoлякaМИ в Kyнyxi [Koнюxи] в числi бiля 50 oсiб
пoгpaбyвaли людeЙ в Cт. 3aгopoвi (5 штyк свИHeЙ, oдexУ).

[. '.] Hiмцiз пoляKaMИ пpиTxaли в сeлo П'ятИкopи жaти збixxя i

злoвltлt^ 8 ociб i зaстaвили ix вapити iм lcти. Пoвiдкoпyвaли бiля
дeяКИx xaт piнi i пoixaли.
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ЗГaличини пpиTxaлoдo Бpoн [Бpaни] бiля 400 нiмцiв. [...] aж
дo стaнцii Бopoнинi [Бopoнинe] . oбcтaвили Йoгo кyлeмeтaми вiд
Гaличини ax дo сТaHЦiТ ГaличaноькoT [Гaлинaни]. Bивoзять збixxя
з oKoлИцЬ iдepeвo, яKe зHaxo.п,ИтЬся Ha стaнцiяx Бpaни i Бopoчицi
[Бopoнинe]. B Бopoчицяx [Бopoнинax] зaкoпaлИ гapMaтKy i з дня
HaдeHЬ пoсУBaЛИся вглиб тepeнy, гpaбyюни i мop.цyючи HaсeлeHHя.
ТУди пpибУв тaKo)к штaб УHAKOP-y.

31/7. Hiмцi з Лoкaчiв paзoM з пoЛяKaMИ виЙшли poзстpiльнoю
i зaЙняли сeлo П'ятИкopiв [П'ятикopи]. oкoпaлися. [H]aсeлeння
чaсTKoвo вивтiкaлo.

31/7. Hiмaки i пoляKИ, HacKoчИBшИ Ha сeЛo 3eлeнa [3eлeнe],
poзcтpiляли B oсiб (2 poдини), Cпaлили 2 гoспoдapствa.
Apeштyвaлиiзa6paли з coбoю 1 чoлoвiкa. Пoвiдoмили, щo всe цe
пepeвo.цИлoся зa вкaзiвкoю 1 yкpaTнця, якиЙ 6ув бyxгaльтepoм
.o,ep)KaвHoгo MaeтKУ. Beдeться слiдствo.

Cлaвa Укpaiнi - Гepoям Cлaвa!

ЦДABo' Ф. З8З3' oп, 1, cпp' 118, apк' 28-29' Бeз пiдпиcy. Koпiя' ltупкий
бiлиЙ пaпip, Мaшинoпиc. Чopнa KaЛьKa.

Ne4
HAKAз пPoвlдHиKA oKPyги пPo пPoвEдЕHHя
BIдпPABи з l(yщoBиMи' зHищEHHя сEKсoтlв'

зБlP пAпEPy тA з lHшиx питAHЬ

IKoвeльcькa oкpугa],
7 cepпня 1943 poкy'

.[ля тepeнy '..

Haкaзyю Baм зpoбити Дня 15-V|I|' ц.p. вiдпpaвy KУщeвИx cвoгo
ТepeHy. Ha вiдпpaвi poзгЛяHyгИ тaк[i] питaння:

1. opгaнiзaцiЙнa сiткa в тepeнi.
2' Дiлянки''

a). гoспoдapнa
б). пpoпaгaндИBHa
в). вiйськoвa (як Дiють вoeнкoмaти)
г). жiнoцтвo
д). юнaцтвo
e). CБ (oсoбливo poзвiДкa)
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e). пoштoвa22.
3. 3вiryвaння KУщeвиХ (тщ e вeликi нeдoмaгaння).
4. Peaлiзaцiя нaкaзiв гoptА2з'
Bci нeдoмaгaння' як[i]тiльки бyдyгь, нa мicЦiУоУHyгИ. Biдпpaвy

бyдyгь пpoвipaти пoслaнi MHolo людИ, i пpoшy зaстoсyвaтись дo ix
вкaзiвoк'

!o 18'V|l|..|943 p. пoдaтИ мeнi звiт пpo нaслiдки пpoвeдeнoi
вiдпpaви, дaЮчИ нa Koжнe Питaння вiдпoвiдь'

Kpiм тoгo:
.1 

. 3нищити в нaЙскopiшoмy нaci вcix сeкcoтiв, дoHoщИKiв iт. д.
.Qo гoлoдiвкИ в нaс тepeH мae бри oнищeниЙ. Пopoзyмiтись в цiй
cпpaвi з peфepeнтaми CБ (вияcнити, щo ця спpaвa oбoв'язкoвa).

2. Haлaднaти в тepeнi збipкy пaпepy. .[eяк[i] лю.ци нeдooцiню.
ють знaчiння цЬoГo i зoвсiм нiчoгo He вИсИЛaЮть, B нaЙcкopiшo-
мy нaci цe HaлaдHaти i пaпip Bгopy BV|cИлaтИ, дe тiльки якиЙ
знaЙдeтьcя

3. 3мoбiлiзУвaтИ i виcлaти вгopy вci зaЙвi poвepИ в тepeнi
(нaстини).

4. Пpoтягaти i дoстapнитИ вгopУ всi paдioви aпapaтИ (лямпoвi
i олyxaвкoвi), як piвнox всi чaотини, кoтpi знaЙдyться y Baс. Xтo
нe пiдпopaдKУeтЬся цЬoMУ i бyдe дaлЬшe сaмoвiльнo (кoнопipa.
тивнo) KopИстaтись, пiдлягaтИмe сyвopiЙ кapi. l-J.e тopKaeтЬся He
тiльки зaгaлy (мac), aлe i opг[aнiзaцiЙниx] людeЙ.

5. He пускaтИ в тepeн лiтepaтypи ..свoei poбoтИ'', a пepeд тИМ
BИcилaтI^ вгopУ дЛя пepeв|pKИ.

6. opгaнiзyвaти якнaйскopiшe мoлoтьбy збiжxя. Hiмцi вжe
зaбиpaють пo дeяKИX сeлax збixxa, ocoбЛИвo зaбpaти з-нaддopiг,
дe пpoТждxaють aбo Мo)КyгЬ пpoТж.цжaти нiмцi.

7' Пepeвecти тoчний пiдpaxyнoк кp[i]ciв в тepeнi iдo .|8.V|| 
ц' p.

пoдaтИ тaкиЙ вгopУ (нe вpaxoвуBaтИтуд.у1 бoТвoк CБ).
Bоi цi вкaзiвKИ MycяTЬ бути в нaйблиxчoмy нaсi викoнaнi i пpo

BиKoHaH Hя зв|ТyвaтИ гopУ'

ПocтiЙ,7.Vl||.1943 p.

Cлaвa УкpaТнi!!!

/gикoлa/.

lJд,\Bo, ф. З838' oп. 1, cпp, 59, apк' 6, Koпiя, 1 apкуш цуrlKoгo бiлoгo
ПaПepу' Matuинoпиc (нe укpai.нський шpифfl' Cиня кaлькa'

22-
.^ |aKyтeKст|...Трiдaлi 

втeкстi дoкумeHтaсЛoвa..гopa'',..вгopу''вxитi yзнaнeннi ''д;iлoвиЙ
звepxHиK'', ..дo дiлoвoгo звepxникa''.
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Ne5
пoвlдoMл EHHя пPoвlдHиKA oKPyги

пPo дlялЬHlстЬ вoPoЖиx yгPyпoBAHЬ
B oл oди м и p c ькo - Гo p o хi в cЬ Ka o Kpу Гa'

пicля 10 cepПня [1943 poку].

ПoвiдoмлeнHя пpo вИпaдKИ Boлoдимиpськo-Гopoxiвськoi oKpУГи
вiд1/8 пo 10/8

1/8. Ус. Kpeмeшiвiдбyвся бiЙ. Cпaлeнi2aвтa, Hiмцiспaлили 9
xaт y c. Kpeмeшi i 5 y оeлi Cвинюxax. Hiмцiв вбитo 28 ociб, HaшИx
нiкoгo. B с. Пятикopa [П'ятикopи] пpиiздxaли нiмцi з пoляKaMИ
xaти збiжжя. 3лoвили кiлькox нaшИХЛЮдeЙ iзacтaвили вapити 

.iм

iсти. Пpи нaгoдi пoвiдкoпyвaЛИ УдeKoГo ПoзaKoпyвaнi piнi.
Пoляки oгpa6или oдHoгo ceЛяHИHaз кoлoнiТ Шaлaшi.
Piвнox Haпaли пoляKИ нa кoлoнiю 3eлeнa (lвaнинi) i cильнo

пoгpaбyвaлИ HaceлeнHя.
Hiмцi пpиixaЛИ дo с. Бyжaнь [Бyжaни] i нaкaзaли ЛюдяM здaвa-

тИ KoHтИгeHт яeЦЬ' MaсЛa | вИшeнЬ.
3 oглядy Ha тe, щo нiмцi xoтiли зaсiсти B MypoвaHИx бyдинкax в

с. Буокaни[,] цi бУдинки знищeнo. 3нищeнo piвнoж шкoлy в с. Пiлгa-
ни [Пильгaни] i мypoвaнiбУд:инки MaeтKy.

Ha вiдтинкУ зaлiзницi.{oвгiв - Бpaни гpacyЮтЬ нiмцi, бaгaтьox
людeЙ зIlv|Щ|АлИ. Пoвi.цoмляютЬ щo Тx бiльшa кiлькiсть'

Hiмцi oтoчиЛи пiлгaнськиЙ лic i, пepexoдячИ чepeз HЬoгo,
HaТKHyЛися нa вiддiл зУ24. B cyтичцi вбитo 10 нiмцiв, 12 paнeнo.
3дoбyгo 5 кyлeмeтiв, 3 кpicи, бaгaтo гpaHaт, зHищeHo 2 aвтa. Пiсля
сyтИчKИ нiмцi пoнaлИлaлИтИ о. Пiльгaми [Пильгaни].

B ceлi oxiдники [Cxiдники] нepвoнi пapтИзaнИ зa6или гoЛoвУ
сiльськoТ yПpaвИ. B cyтинцi з HИMИ вiддiл УПA мyciв вiдcтyпити.
Bнaслiдoк пepeвaжaючv|х c|Ал пpoтИвHИKa, злoвлeнo 2 нepвoниx
ПapтИзaHи, якi вepнyлисЬ з-зa Бyгa. 3a ix cлoвaми, зa Бyгoм
poзбитo вiддiл чepвoHИx пapтизaнiв, якi пpиЙшлL4ryда з Haшoгo
Тepeнy. Чepвoниx вбитo 300 чoл., нiмцiв .|00, peштa чepвoнИX
пapтизaнiв в чиcлi 80 чoл. ПoдaЛacЬ зHoBУ Ha Haш тepeH, 3лoвили
piвнoж чepвoHy poзвiдчицю-xидiвкy.

B ceлax Typoпiн [Typoпин], Biктopiвкa [Biктopяни]' Бyбли
[Бoбли] i Moкpeць нiмцi спaли ли6iля 30 зaбyдoв, 2 пoлякiв зaбитo
(зa6илиТx сaмi пoляки ).

I aK y тeKст|
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20 нiмцiв |хaли2aвтaмИ з Лoкaн[iв]дo Гopoxoвa. Koли пoвep-
тaЛи Haзaд, [...] пoнaли гopiти _ з пeplшoгo aвтa втiклo 3, з дpyгoгo
5. .| лиш вiдстpiлювaвcя' Утiкaючи, вol|И BИK|^I|УлИ 2 paкeт[и] iтoдi
з Koнюx пpиixaлo 7 фip нiмцiв, яKi пoнaли пaлИт|А ceлo Kpeмиш
[Kpeмeш]. Хepтв сepeд цивiльнoгo нaсeлeння i УПA нe бyлo.
3гopiлo 10 бyдинкiв.

2/8. Бiля кoлoнiТ 3eлeнoi пiЙмaли xiнкy з дoнкoю['] якa хaлa[,]
iхoтiли ii зaстpiлити. Пoмiтив цe нiмeць, He дoзвoЛИв цЬoгo po6ити
i пycтив жiнкy з дoчKoЮ дoдoмy.

B с. Блyдoвi пoчaли пoшИpyвaтИся pyxИ УHAKOP-y i кo-
мyнicтиннi. Koмyнiсти MaЮтЬ дyxe тoчнi пoлiтичнi iнфopмaцii.

B Бepeстeнкy нiмцi зaKлиKaЮтЬ yкpaiнцiв пoсryпaти в пoлiцiю.
Hiмцi в зB'язкy з цИM, щo ix e бiльшa cИлa, з яKoю нaш вiддiл нe в
стaнi бopoтИся, пo)квaBИли овoю дiяльнiсть. Haсeлeння пaдae
дуxoM' дeХТo пoчИнae дaвaтИ F||МцяM xapч|'

З Гopoхoвa щopaз бiiльшe пpибyвaе лeтЮчoK з зaKЛИKoM
встУпaти дo УHAKoP.У. 3 c. Бopoнинi [Бopoнинe] кiлькa людeЙ
хotИлV1 нa пepeгoвopИ в цiЙ спpaвi. B зв'язкy з пo)КвaвлeнHяМ
нiмeцькo-пoльcькoТ aкцiТ нa тepитopiТ oKoлИцЬ м. Бepeстeнкa
пoЛяKи пoчaлИ вepтaтИ нa овoi гoопoдapствa i жaти збixжя. Taк
в)кe вepтaЮтьдo оiл Л[o]бaнiвкa, Бaтapiвкa, Kyпoвильцi IKупoвa-
тиця].

B с. Гaличaни пpиТxaлo пoнaд 100 нiмцiв з Бpaн i Гopoxoвa,
HaKaзaлИ здaтИ xyдoбy' зaбpaнy з ПoлЬсЬKИХ oсaд. Maли спиcKИ'
в Koгo e тa xyдoбa'

B с. 3eлeн[e] пpиixaлo бiля 35 пoлякiв з БepecтeнKa, пoчaЛи
лoB|/|тИ людeЙ' B'язaTи ix i знущaтиcя Haд нИМИ. oпicля зMУсиЛИ
xaтИ нaдepжaвнoMy MaeтKy' всe зiбpaнe вiдвeзли дo Hapeннинa.

Ha фiльвapкy Boля бiля Бyx[aн] пpиixaлo бiля 500 нiмцiв.
Miж iншим ' oгляДaлИ мypoвaний бyдинoк, якиЙ тaм щe зaЛИ-
шився.

з/8. B с. П'ятикopи нiмцi пoвiдкoпyвaлИ пoзaKoпyвaнi piнi сeЛяH
i зaбpaли ix з сoбoю.

Зipвaнo бyдiвництвo Moлoчapнi в Л[o]бaнiвцi, якиЙ мiг бyги
дoбpим oсiдкoм .цля нiмцiв'

3i стopoни Бopoнинi[в] Haпaлo кiлькa пoлякiв i пoчaли гpa6ити
людeЙ, aЛe сKopo вiдiЙшли.

3/B. з с. Гaличaни люди вiдвeли кiлькaнaдцятЬ кopiв дo Бpaн,
якiбули взяЛИ з ПoлЬcЬKИХoоaд.

B с. Tвepдинi злoвлeнo синa гocпoдapя MaлИшa, якиЙ був
пoслaний в poзвiдкy кoмyнiстaми' Нa олiдствi вИзнaв дe e
кУЛeМeтИ, гpaHaтИ, бoмби i xтo Йoгo вИслaв.
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B с. 3arypцяx пoляKИ poзстpiляли дpyгa Bopoнa, якиЙ був Kyщo-
вИM, зв'язKoвим i зaотyпHИKoM Kyщoвoгo opгaнiзaцiЙнoгo, iдpyгa
Bиоoкoгo, якиЙ був зв' язKoвИМ ЮHaKoМ.

Hiмцi, якi знaxoди I1I^cяB Kyнюxax [Koнюxи], He дoЛyчaлИ людeЙ
дo збopУзбixxя.

4 / B. B c. Xyдбoлтoвi [Хoбyлтoвa] пoл я ки зaпaлИлИ 2 6у динки,
в6или 2 люДeЙ' ПepeiздхaючИ в цЬoмy нaсi, нiмцi-фpoнтoвики,
зayвФкИвши вoгoнЬ' пoчaлИ poзпИтyвaтИ Mlсцeвe нaсeЛeнHя' Xтo
цe i щo пaлИтЬ' ЛюДи вi.цпoвiли, щo цe пoЛяKИ пaлятЬ yкpaiнцiв.
Toдi нiмцi звepнyлИся .цo пoЛяKiв, якi пpoxoдИЛИ вИпaдKoвo
tuocoЮ, з питaнняM' чoМУ вoнИ тaK poблять. Пoляки вiдпoвiли, щo
цe poблять He вoни, a yкpaiноькi пapтизaни, тo.цi нiмцi вдpУгe
звepHyлИcя дo сeляH, xтo влaстИвo пaЛИтЬ бy.цинки. Ceляни
вiдпoвiли, щo цe пaлятьтi пoЛяKИ, ЗяKIА|,JIИ BoнИ poзМoвляли. Toдi
нiмцi вiдiбpaли вiд пoлякiв збpoю i вiдвeзли iх в нaпpямкy нa
Boлoдимиp,

8 aвт нiмцiв i УHAKOP-iвцiв з Гopoxoвa пepeТxaли чepeз ceлa:
Boщiв [oщiв],3вiнячe [3винянe], MислиHi, Гoлятин [Гopiшнe], Hoвo-
стaв,.Д,oлипнa [Липa], дe зyстpiлися э2aзтaми нiмцiв з Бepeстeнкa.
Пicля нapaдИ aBтa, якi ixaли з Гopoxoвa, вiд[д]aли чaстинУ збpoi i

aмyнiцii i пoTxaли в cтopoнУ Лyцькa' Пo дopoзi poзкидaли piзнi
лeтючKи iпopaнили в Hoвocтaвi .| чoлoвiкa,яKIАЙ yгiкaв.

Mix |вaничaми i ШaлaшaМИ сiв нiмeцькиЙ лiтaк нa бepeзi i

зaстoяг.
B с. B[a]тин пoЛяKИ зa6paли гoЛoву ceлa Kaлiтку, яKV|Й, oг1IА-

paючИCЬ нa poзпopaдxeння гiбiтскoмiоapa, нe дaвaв iм poбiтникiв.
e нyгки, щo вiн вбитиЙ.

5/B. Hiмцi paзoм з пoляKaMИ в числi .l50 чoл. пpиiхaли пoтягoм
дo c. Cильця [Ciльцe] 3игмoнтiвкa, дe зHaХotv|лacя нaшa вapтa'
Bapтa пoвiдoцylлa зaгiн. HeгaЙнo булa вИcлaнa .| чoтa з тpЬoMa
дeХтяpoви1ЙИ.', 1 гpaHaтoMeтoм' KoмeH.цaHт чoТИ висЛaв в
poзвiдкy 6 чoл' з дeгтяpoвим i гpaнaтoМeтoМl якa пiдiЙшлa нa
500 м. дo нiмцiв i oбcтpiлялa Tx. Hiмцi, пoчyвшИ cтpiли, вiдiЙшли.
Пpo lx втpaтИ нe вiдoмo нiнoгo, з Haшoгo бoкy втpaт нe бyлo. Пiд
чaо цИХ пoдiЙ нiмeцькиЙ сaмoлeT сKИнУв нa Cилeць 3 бoмби пo
10 кг. кoжнa, якi нe cnpИч|Аl+ИлИ шKoдИ, i oбстpiляв пiдвoдy' щo
вeзЛa 2 стpiльцiв' Cтpiльцi вpяryвaлИcЬ, KoHi у6итi.

." 
Мaeться нa yвaзi paдянський pунний кyлeMeт ...[exтяpьoв пexoтний'' iз

сopoкaп'ятизapядниM дИскoM. oxoлoдxУвaвcя вoдolo. Йoгo бyлo дyxe дoбpe
BИкopИстoвУвaтИ У блиxньoмy бoю. Meнш пpицiльний, нix..Maксим''.
(,Цaнилюк Mихaйлo' Пoвcтaнський эaпИcниK' - Kиiв' 1993' - c, 54),
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Meльникiвцi, якi нe пpИeдHaЛИcя дo УПA, нa чoлi з бpaтaми
ГaйвopoнсьKИMИ гpaсУютЬ пo ceЛax.{opoгининi i Бyxaнкa. 86итo 4
oсoби, e пiдoзpiння, щo цe poбoтa ГaЙвopoнcькoгo.

50 пoлякiв пpиТxaли в о. 3eлeн[e] iзiгнaли людeЙ. Змycили ix
)KaтИ, oбстaвивши вapтoю нa пoляx [ш]тaтгyтy. ЛюДeЙ, якi нe
xoтiли iти, пoляки B'язaлИ, лoвилIА i змyшyвaли.цo poбoти. 3бiхxя
oдpaзy зaбиpaЮтЬ}цo Hapeннинa. PiвнoxлюдeЙ з Пepeмилi i Гyмe-
нищ [Гyмнищe] пoляки згaняЮтЬ в MaoтoK.0,o Гyмeнищ [Гyмнищe] i

зaстaвляЮтЬ жaтИ i вiдстaвляють збixxя 
^цo 

Haдpeнчинa. B
Haдpeннинi пoляки з нiмцями МoЛoтятЬ 2 мaшинaми збixxя.

Hiмцi cпaлили в сeлi lвaничax 20 гoспoдapстB, в c..[epeвинi 40
Гoспoдapотв, в c. Янeвичi 40 гoспoдapcтв. Пiсля сyтинKИ з HaшИМ
вi.одiлoм, який iм пepeшKo.цив в дaльшiЙ aкцii, нiмцi, сepeд, яKИХ
бyлo дoсить paнeниx i в6vlтих, вiдpiклиcя нaгpeбти кypeЙ тa гyсeЙ i

втiкли. 3 нaшoгo бoкy, з цивiльнoгo HaсeЛeння 2 ocoби в6итo,2
paHeнo.

6/8' ПoнoвлeHo BИпaд нiмцiв з |вaнич нa .[peвинi . Caмo-
oбopoнa вit6илa ix бeз xoднoi втpaти з нaшoгo бoкy. Пiд нac
бoмбapдyвaння .Цpeвинь зiотaв paнeниЙ зaстyпHИK Яpeми
Лoбoдa.

Пoляки в кiлькoстi 30 чoл. пpиixaли дo с. Koлмaчiвкa
[Koлмiв?], зi[г]нaли людeЙ i змyсили )кaтИ нa свoix пoляx. Biддiл
УПA, який знaxoдИвся HeдaЛeKo, вiдiгнaв ix, Пiд чaс бoю 1 пoляк
зa6итиЙ,1 paнeниЙ. Пoляки нeгaйнo пoвiдoмили нiмЦiв в Бepeс-
тeчKy i, зa гoдину пpиТxaвши в бiльшiЙ кiлЬKocти, cпaлили 6 xaт
yкpaiнськиx i 3 пoльськиx. 3 нaшoТ cтopoни B ЛЮдяx xepтB нe
бyлo.

7/8. Ceкpeтap сeЛa Boтeн [Baтин] l-{ибyльськиЙ пoTxaв дo
Гopoxoвa з дoчкoю ГoЛoвИ Kaлiтки в опpaвi iТ бaтькa, яKoгo пoЛяKИ
були зaбpaли з сoбoю 4/8.06oхзa.цep)кaнo в Гopoхoвi.

8/B. Пoляки, яKi мaютЬ BипaдoвУ бaзу в с. Бiлин, HaпaЛИ нa
сyciднe сeлo Писapoвa Boля [Писapeвa Boля] i cпaлИл|4 всi зaбУдo.
вaння. Haceлeння втiклo.

9/B. з0 [п]oлякiв i oдин нiмeць в с. Бopoницi [Бopoнинe]
зaмopд[у] вaЛ И оeляH Инa Ceмeнa Лизoгу6a i cильнo пoбили Йoгo
2 дoньки. l-{i ж сaмi пoляки' пpиТxaвши нa свoЮ oсaдy Beн-
гepЧИзнa [Beнгepщизнa], зaгpoxyвaлИ лЮдяM пoбиттям зa Te,
щo вoнИ збиpaли Tx збiжжя'

Hiмцi в c. Бopoницяx [Бopoнинe] зaжaдaли людeЙ Ha пpaц]o
нa cтaнцiю. 25 ociб згoлoсИлoся. Hiмцi ix зaapeштувaлИ'

Haлaднaнo мiсткa мix Пipвaннeм i Гopoxoвoм' Hiмцiзa[Й]няли
шKoлy i oкoпaлися нa цвинтapi, пpивeзли гapMaтKy.
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1 0/8. 3 Гaличини пpиЙшлo i згoлoсИлoся дo УПA нa V oзбpoe-
HИХ, яKi Йшли пo зв,язкy нa зaKЛИK. |шлo Тx всix .l 00 oоiб, aлe пo
дopoзi нiмцi нaскoчилиi poзпopoшили Tx.

Ляндвip[т] з Бepecтeнкaдaв HaKaздo сiльоькиx гoлiв пpo здaнy
KoHтeгeHтУ гopoдИнИ. |-{eй нaкaз e в HaшИX pУKaX. Piвнoх МaeMo
HaKaз ГoлoвИ paйoнy, щoб збиpaти збiжхя i нeгaЙнo пoвiдoмляти,
дe e зaгpoxeниЙ тepeн, )кaндapмepiю, якa BИcИлaтIАMe нiмeцькy
зaстaвУ.

Hiмцi зaнялИ пoMeшKaHHя в гocпoдapя Miщyкa в с. Пipвaннi, a
peштУ зaxoпИлИ нiмцi, мix ними i чЛeнa УПA i Йoгo бaтькa.

3 с. Cкipнe нaпaЛИ пoляKи нa c. Бyбнiв, зaбpaли з сoбoю
ГoоПoдapя Caвiтськoгo [Caвицькoгo?] Baсиля[,] спaливши йoгo
xaтy. PiвнoЖ cПaлИл|А зaбудoвaння ГaЙдyк Яpини' Пoгpaбyвaли
нaceЛeнHя, зaбиpaюни pyxoMe мaйнo..[yжe нaстo poблять HaПaд
нaс. Блудiв i Beтин [Baтин].

Пoляки з Лoкaн[iв] виiхaли B сeлa П'ятикopи i Kpeмeш (дe
вбитo .l cтapoгo ceлянинa)[,] Хopiв, .{opoгинi [.[opoгининi], дe
зaбpaли cвoi влacнi piнiтa oбcтpiляли людeй, якi втiкaли вiд ниx.
Хepтв в лЮдяХ нe бyлo. oгpaбyвaли 1 xaтy.

Hiмцi [i] ПoляKИ виTxaли з c. Cкipнi[Cкipнe], пepeТxaли Бyбнiв i

пiд'Тxaли пiд с. Cвинюxи, 3вiдтaм вepTaЮчИ, пoчaлИ пaЛИт|4
с. Бyбнiв, вИстaвИвЩИ пepeдтиM свoЮ BapтУзi cтopoни Kopитницi
iБa6инa [Бoбинa]. Cпaлили 2 вiтpaки, 9 гocпoдapств. Пpи пaлeннi
вибиpaли xaти i цiкaвo, щo cпaЛИЛИ тi гoспoдapствa, влacнiсть
якix нiякoгo зHaчeнHя в сycпiльнo-пoлiтичнoму життi нe MaЛa.
ПepшиЙ piЙ УПA, якиЙ iшoв в poзвiдкy, пoЛяKи oтoчИлИ i вбили
2 стpiльцi. Xepтв в цивiльнoмy нaсeлeнHi нeмae.

B0 нiмцiв пpиTxaли зГaличини iyкpiпилися в c. Буxaни,

Cлaвa Укpaiнi - Гepoям Cлaвa!

ЦДABo' ф, З833' oп. 1 , cпp. 1 18, apк. 25-27' Бeз пiдпиcу. Koпiя, ltупкий
бiлиЙ пaпip' Maшинoпиc. Чopнa KaлЬKa.

79



Ns6
.. BlcтKи'' пPoвlдHиKA oKPyги

пPo дlялЬHlстЬ BoPo)киx yгPyпoвAнЬ

""noo""':;:;'r'r':i;::?f :;;3::;

Biстки з [o]кpyги Boлoдимиp - Гopoxiв
зa чaс вiд 10-20.VII|.43 p'

11/8. Hiмцi з Гopoxoвa пpиixaли дo с. MapкoBИч, дe cnaл|Ал|А

3 бyдинки, пoтiм пepeiХaЛИ дo Bepxoстaвa icпaлили2будинки,
Cлaлили пoлЬсЬKИx i нiмeцькиx 20 xaт в Бyбнoвi i Kopитницi.

Зaбpaли B oсiб.
Biдбyвоя вeличaвиЙ пoxopoH стpiльця з CБ дp. Ll-{yпaкa, яКoГo

нeвiдoмo xтo пopaнив 4/B.
Hiмцi з УHAKoP.iвцями, яKi зaквaтИpУBaлИcя в шкoлi

о' Пipвaннe, пicля oбстpiлy з ГapМaт цieT шкoли вiддiлaми УПA пo-
вepнУлИ нaзaд дo Гopoxoвa,

Hiмцi пiдiйшли зaлiзничнИM тopoм дo с. БУбнoвa з Boлoди-
миpa i piвнoнaснo зi ст. Iвaничii cпaлили в Бyбнoвi 6 бyдинкiв тa
зaбpaли 4 ociб, якi пepeпpaвЛeнo чepeз p.ЛУry.

B с. Б[o]бинicпaлили бyдинoк, в яKoMУ мaли зaмip зaciсти нiмцi.
12/8'З Koвля дo Boлoдимиpa пpибyв тpaнспopт вoякiв: 50 нiм-

цiв, 6 тaнкiв, 20 гpyзoвиx Мaшин i 
.t 
0 piзниx гapMaт.

50 пoлякiв з Kaлюбoю нa чoлi нaпaЛИ нa с. Бopoницi [Бopo-
нинe], гpaбyвaли сeЛяH тaви6ивaли вiкнa B XaтaХ.

Hiмцi з пoляKaMИ в о. MapкoвИчaХ злoBИли76 людeЙ.3нyщaю-
чИсЬ Haд н|Аg|А| дoBeзЛИ дo Гopoхoвa. Зpoблeнo cлiдcтвo. 5.oх
зaтpИMaHo, pe[.UтУ вiдпpaвлeнo. 4-oх зaтpИMaHИx poзcтpiляли.

У c. Biлькa Фaл[e]мицькa нiмцi, зpoбивши peвiзiю в xaтi oднoгo
сeляHИHa, знaЙшли зaпaЛЬHИKa вiд гapмaти. Гoспoдиню зa6paли
дo Boлoдимиpa i нaзaд нe вiдпpaвили.

1 3/8. Пo тpa[к]тi з Лyцькa дo Гopoxoвa пpибyлa бiльшa кiлькiсть
нiмeцькиx вiЙськ.

Biддiл УПA зiбpaв цивiльнe HaceЛeHHя i пoiхaв xaти збixжя нa
Mapцaлiвкy [Мapцeлiвкa]. Тaм зpoбили зaсiдкy пoЛяКИ. Пi.ц-чaо бoю
paнeHo 3 нaшиx cтpiльцiв. Пoлякiв 6 yбитo. Утiкaючи пoляKИ cпaлил|А
6 будинкiв.

Пpибyлo дo Boлoдимиpa 20 нiмцiв, 15 гpyзoвих aвт i 20 гapМaт.
Hiмцi' HaстpaХaлИ цивiльнe нaсeЛeHHя с. Koгильнo IKoгильнe],

Koтpe щi кл o, зaбpaл и бaгaтo xyдoб и, кiл ькa фi p з бiххя i виcт aвили
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стopoxy з пoЛoHeHИx B чИсЛi 200 чoл. зi стopoни, зaгpoжeнoТ
пapтИзaHaMИ.

У Boлoдимиpi apeштoвaнo 10 пoлякiв зa сaмoвiльний нaпaд
нa Mapцaлiвкy IMapкeлiвкa]'

3 BoлoДимИpa дo Iвaнич |хaлo 2 пaHцepHИХ aвтa, 2 тaксiвкиi2
гpyзoвИKИ з нiмцями тa KoзaKaMИ. Haсeлeння нe зaчiпaли, лИшe в
с. 3aбoлoтцi злoвили 2-ox xлoпцiв (oдин з HИx члeн [o] pгaнiзaцiТ).

Hiмцi, iдуни тpa[к]тoм з |вaнич , с,пaл|Ал|А в о. Cуxoдoлaх2хaтиi
зaбpaли 4 oco6и з цивiльнoгo HaсeЛeHHя.

Пoмepдp. Bишня' paнeний пoЛяKaМИ.
14/8'У|1^ПoшKoдИЛo зaлiзницю нa пpoтязi 1 км. нa лiнii Boлo-

дИMиp _ Koвeль.
УПA cпaлилa ст' oвa.цнo [oвaднe] з yсiмa пpиHaлexHИМИ

бyдинкaми i пopвaлa тeлeфoнiннi дpoтИ.
ПoляKи, сКopИстaвшись з вiдсyгнoстi чaстин УПA' нacкoнvl,л|A нa

кoлoнiю Mapцeлiвкa [Mapкeлiвкa] в кiлькoстi 20 oсiб['] нaбpaли 3

фipiзбiжжя ipaнили 2-ox yкpaiнцiв. HaдiЙшoв вiддiл УПA, вiдiгнaв ix.
Hiмцi в кiлькoстi 1500 oсiб з TaHKaMИ i гapмaтaми HaПpaBИЛИся

нa c. Mapкoвичi, Лeмeшiв, Bepxoстaв тa Пiдбepeззя, пaлИлИтa
гpa6или цi сeлa. Mapкoвинi iЛeмeшiв мaйxe цiлкoм спaлeнi. УПA
стaвилa oпip нaтepeнiЛeмeшeвaтa пeчИХвoстiвськoгo лiсy, aлe пiд
Haпa.п,oМ apтилepii тa тaн кiв мyсiлa вiдcryп ити.

Пoляки Bpaз з нiмцями зaбpaли збixжя, кoнi тa xyдoбy в

с. Cyxoдoлaх. Biддiл УПA oбстpiляв ix i вoни вiдiЙшли'
Пoляки зpo6или зaоiдкy нa Caдoвiй Biльцi. Пoвстaнцi

HaсKoчИлИ Ha цЮ зaсiдкy. 3aв[']я[зa]вcя бiЙ, B яKoMУ вбитo 1

ПoЛяKa, a 1 paнeнo. 3 нaшoгo бoкy вбитo .1 кoня тa 1 paнeнo.
15/B. Дo с. Cтeнжapичi виTxaлa вся XaHдapмepiя з Boлoдими-

pa, yкpaTнськa пoлiцiя i пoЛяKИ, Bзялv1з сoбoю 3 тaнки'
Biддiл нiмцiв з пoЛяKaMИ тa УHAKoP-iвцями в числi .1500 ociб

пpoдoв)кyвaЛИ KapaЛЬнy aкцiю HaсeлeHHя Пiдбepeззя тa Mиpкiв.
ПpиЙшлo.цo бoю з вiДдiлoм УПA. Бyли )кepтвИ з oбox стopiн. Числo
HeBIдoMe.

15/8. Двi нiмeцькi TaHKeтKИ булив с. ХoлoпичaX, aЛe нiчoгo нe
ooбили'

16/8. ПoгpaHИчHa нiмeцькa отopo)Кa пpиixaлa дo c. Cтpiльнe.
Haгpaбувaлa сaЛa тa свинeЙ, в6илa1 ceлянинa з c. Пiдбepeззя тa
ПoвepHУлaся Haзaд.

Hiмцi дo Boлoдимиpa пpИBeзЛИ 1 зaмopдoвaнy poДИHУ i пoxo-
BaЛИ Ha цвинтapi. Бaтькo iдiти yкpaiнцi[,] мaти пoлЬKa'

Ha кoлoнiT Koцьop тa Map[к]eлiвкa oбстpiляли нaш-lими вiд-
.цiлaми HaпaД,aЮчИx пoлякiв. Унoнi зopгaнiзyвaли 200 пiдвoд i

зaбpaли збiжxя бiля Boлoди MИpa.
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Cпaлeнo З 6у динки MaгaзИHy нa ст. Бубнiв.
B с. opa[нa]х нiмцi, якi пpиixaли з6иpaтизбixxя нaфiльвapкy,

зaбpaли з coбoю 6 людeЙ, 4 кopoви, 1 poвep.
Тpи п'яниx нiмцi пpиТxaли гpУзoвИМ aBтoM дo с. Хoлoпинi. Ky-

п[y]вaли яЙця пo 1 мapцi зa 10 шт. Пpoклинaли нiмЦiв i бoльшeвикiв,
a УKpalHцlв xBaлИлl'^.

-t7/8. Hiмцi зpoбили зaсiдкy пiд 3aтypцями iзлoвили poзвiд-
ницю oксaнy з пoдpУгoю. oбстpигши Tx, вiдвeзлИ дo Boлoдимиpa.

Haшi вiйськa oбстpiляли м. Boлoдимиp з мiнoмeтiв. B зв'язкy
з тИM пoстaЛa вeлИкa пaнiкa. Пoляки yтiкaють зa Бyг. 25 вaгoнiв з
MoтopизoвaHиMИ вiддiлaми нiмцiв вiд'Txaли нa зaxiд.

3opгaнiзoвaнi нaшими вiд.цiлaми 100 пiдвoд зa6paли збixxя
бiля BoлoдИMИpa.

Унoнi в[']Тxaлo 15 aвтз нiмцями i пoлякaми в c. Ceнкeвинi[вкa].
Haлoвили зaклaдникiв. Apeштyвaли 2 oсoби. 3aклaдникiв вiд-
nУcт|/1лV|. Tиx, кoгo мaли нaмip злoB|Ат|А, нe булoдoмa' B xaтi гoЛoви
зн|АЩИлIА Bce, щo бyлo мoжнa' Xepтвyлюдяx нe бyлo'

18/B. Hiмцi Тxaли ЦiлУ нiн тpa[к]тoм з Лyцькa.
Пopoжнi пiдвo.ци нaтKнyлися нa 2 нiмeцькi aвтa. Бyли oбкидaнi

гpaHaтaMИ. 86итo 2, paнeнo 2'
ПoляKИ' щo ixaли Жaти cвoe збixxя нa 20 фipмaHKax, paзoм з

xiнкaми[,] HaтpaпИЛИ Ha HaшУ зaci.цкy бiля 3имнoгo. Пi.ц чac бoю
cпaлИлv| B xaт, зaбили 2-ox лю.п,eЙ з цивiльнoгo HaceЛeнHя, 15 пo-
лякiв. 3i стopoни УПA втpaт нe бyлo. 3дoбУтo 2кpiси i oдHy пapa-
бeлю.

19/B. Пoляки,'iдуни зaлiзницeю , виciлИ i пoгpaбувa ли р1я ceбe
пo)KИвУ в с. .[peвинi, пpинoмy cпaл|Ал|А i стoдoлy. Cтpiляли дo Ha.
шИХ сeляH. Пiсля цьoгo poзKoпaнo пpи пoмoнi нaсeлeHHя пpoтя-
гoм кiлькox гo.цИH бiльшe 4 км. зaлiзницi.

Ha с. Bигo.цaнцi пoляки зa6paли збixжя в KoпaХ i вiдвeзли
зaлiзницeю дo м. Гpубeшoвa.

3 Caдiвськoi Biльки Тxaли пoляки, oзбpoeнi в KopoтKУ збpoю i

oдиH aBтoMaт' Зyстpiли xЛoпця, якиЙ нic нaшyлiтepaтypy _..Haш
фpoнт'' i 

..|нфopмaтop'' _ Й зa6paли йoгo дo Topнинa. Ha питaння,
звiдки вiн взяв цю лiтepaтypу, XЛoпчИHa вiдпoвiв, щo дaЛИ Йoмy ii
пpoixдхaюнi пapтизaни. Пoляки вiдпyстили йoгo з уMoBoЮ, щo
Biн Bсe, щo дiстaнe вiд пapтизaнiв, бyдe пepeдaвaти Tм.

Cлaвa Укp' [aТнi] - Гep.[oям] Cлaвa!

lJдABo' ф. 3833' oп, 1 
' cпp. 1 18' apк. 31-32. Бeз пiдпиcу. Koпiя. Qупкий

бiлий пaпip. Maщинoпиc' Чopнa KaлЬKa'
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звlт пPoB!дHиKA oKPyги

п Po сyсп lл Ь H o. пoл ! тv|ЧH|АЙ стAH

Boл oди м и pcькo - Гopoхi вc ь Ka o KpуГa,
CepПeHь 194З poку.

Звiт з оyспiльнo-пoлiтичHoгo cтaнy oKpУгИ Boлoдимиp - Гopoхiв
зacepпeнЬ 1943p.

|. Пo бiльшoBИцЬKиx oсepeдKaХ тepeнy, якi знaxo.п,яться пiд
нiмeцькoю oкyпaцiею, a caMe Boлoдимиp, Гopoxiв, Бepeотeнкo,
Устилyг, дie щe нiмeцькa вЛaдa, нa пoслy[г]ax якoT пpaцюe мiсцeвa
дoпoмixнa a.цмiнicтpaцiя (в Бepeотi [Бepeстeнкy] _ гoлoвa paЙoнy
3aЙoнчкoвcький o" i сeкpeтap Cтeфaнoвський Ю., y Bepбi - Гoлo-
вa Шecтaлюк (yкpaТнцi). PaЙoнoвi УпpaBи в циx мicцяХ KepУЮtoтЬ
гoспoдapcЬKИM )KИTтяM дooKoлИчнИx сlЛ 

' 
сKЛИKaЮтЬ чac в|.0. чaсУ

сeсii гoлiв ciльськиx гpoMaд. Ha циx сeсiяx нiмeцькo-yкpaiнськa
a.цмiнicтpaцiя дaс HaKaзИ пpo збip УcЬoгo збixxя, a y вИпaдKУ
,.пepeшкoд 

У пpoвe.цeHнi xнивниx poбiт'' пpoпoнye сiльськoмy
.. стapocтi'' н eгaй нo .,)Кaдaти oХo po н И''. 3apяддуe : 

..дepжaв 
н i МaeТKИ,

кoтpi вxe Heзaгoспoдapoвaнi нiмцями, poздiлити мix пooдинoкиx
гoспoдapi в, кoтpi зoбo в' язaл иcя зiбpaт и з тиx дiл ypoжaЙ, a тaKoХ
BoссilИ aбo вeснoю 1944 poкy oбсiяти Тx''. ЗoбoB'язУe гpoмaдяH,
KoтpИM будe пpидiлeнo зeMЛЮ з .цepХaвHих мaeткiв, ..KpiМ

HopМaлЬHoгo KoHтИHгeHry здaтИ щe пo 2 Цтp. вiд 1.гo гa збixxя як
apeHдF|У плaтy''. Пpидiлюe KoHтИHгeHт гopoдИHи нa .t 943 p. (в
сepeднЬoMy пo 150 цтp. нa сeлo), oбiцюючи якiсь нeoзнaчeнi
KoHкpeтнo пpeмii. (Цитaти з нaКaзy гopoxiвськoгo гeбiтскoмiоapa
вiд21 [V||, бepecтeцькoгo кpaЙсляндвipтa з 6/V|lI i paЙoнoвoТ yПpa-
ви в БepeстeчKУ з 7 N|||)' CeciТ гoлiв сiльськиx гpoMaд вИКopИCтo.
Bye чaстo HIMeцЬKa aдM|H|cтpaц|я .0'Ля poзпoвсЮ.0'жeHHя Мl)к
HaсeЛeHHяM свoоT пpoпaгaHдИ (гoлoвa сeлa oщiв).

B iншиx мiсцeвoотяx, якi знaxo.цятЬся пoзa Мeжaми бeз-
пoсepeднЬoгo i пoстiЙнoгo впЛИBy нiмцiв (Koнюxи, Лoкaчi, |вaничi,
Бiлин, Cтeнхapинi, Bepбa), i e лишe випa[д]oвими бaзaми нi-
MeЦЬKo-пoлЬсЬКИХ пaцифiкaцiЙ, як piвнo)к y пpИляГЛИХ rп,o цИХ
м i оцeвocтeЙ сeлax, a тaKoж У тepeHaХ вз.цoвx зaл iзн и цi i шoсe пaну€
,.BoeHHe пpaвo,', нoсieм яKoгo e кoxний oзбpoeниЙ нiмeць чи пoЛяK.
L.{я влaдa дie oднaк ЛИшe Fta вiдлeглiсть кpiсoвoгo cтpiлy вiд тoгo
мiсця, .цe знaХo.п,Иться' laлi Тi нaкaзи (гoопoдapcькиЙ кepiвник в
lвaничax Штiплep) нeдoХoдятЬ, Жo.цHoгo впЛИвУ нa )кИтТя He MaЮТЬ.
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У циx Hoвoтвopax нiмeцькo-пoлЬсЬKoi aдмiнiстpaцii мiсцe
КoнтИHгeнry зaЙмae гpaбyнoк (фiльвapки Boлoдимиpiвкa тa бaгaтo
iншиx). У тиx вИпaдKax, KoлИ пoлЬськi гpaбiхнИKИ стягaЮтЬ
KoнтИHгeнт y cвoю влaснy Kopиcть, нiмцi кapaють ix гocтpo (y Boлo-
димиpi poзcтpiляли .зa гpaбуHoк'' KiЛЬKox пoЛЬcЬKиx пoлiцaiв).
Екзeкyтивa нiмeцькoT aдмiнicтpaцii в пiдзвiтнoмy тepeнi cпoчИвae
в pyKax нiмeцькoi жaндapмepii, пoльоькoi тa yкpaTноькoi дoпoмix-
нoI пoлiцiТ. Пoолyшним знapяддяM нiмeцькoi вЛaдИ e вeликi вiддiли
пoлЬсЬKИx пoлiцaiв: y Бepeстeнкyдo 1 000 ociб, y Boлoдимиpi 600,
y Boлoдимиpiвцi 200 (тaкox y Гopoxoвi, Бiлинi, Cтeнxapинax,
Koнюxax). У Boлoдимиpi пoмaгae нiмцям yкpaTнcькa пoлiЦiя в
кiлькoстi дo 100 ociб з Шpaмeнкoм i KaзнoвськиM, вiдзнaнeнИMИ
нiмeцькими xpeстaмИ зaсЛУгИ' в пpoвoдi. Укpaiнcькoi пoлiцii нiмцi
сТapaютЬся нe BxивaтИ пpи пaцифiкaцiiyкpaiнсЬKoГo нaсeлeння зi
стpaxУ пepeд MoжливoЮ ..зpaдoЮ'', Bживaють ii гoлoвним чИHoM
.0.Ля лoвлeння нa poбory пoлякiв'

|||. t...] eKcплyaтaцii пpиpoднix бaгaтcтв iлюдськoТ poбoнoT сили
Tepeнy' внaслiдoк cпpoтиBУУKpaiнськoгo нaсeлeHня i oбopoнниxдiй
УПA, зaлoмИлoся. He мaючи зMoгИ виKopИcтoвyвaтИ oкyпoвaний
тepeн зa пЛяHoM, нiмцi змyшyЮтЬ y)кивaтИ HaдзвИчaЙниx зaxoдiв.
3aстpaш[ивши] yкpaТнcЬKe HaceлeHня бeзoглядHИM тepopoм (ceлa
Лeмeшiв, Mapкoвинi, Bepxocтaв, Пiдбepeззя) нiмцi cтapaютЬcя
сMИKHyгИ дe щo дacтЬся. Удepжaвниx MaeтKax' дo яKИХ MaЮтЬ щe
дocтyп, BoHИ п poвo.0,ятЬ гвaлтoвHy xHИвнy кaмпaнiю, мoбiлiзyють
дo poбoти пpИЛoвЛeнe yкpaTнськe нaceЛeнHя oкoЛИцЬ, poДv|I1lА

пoльськиx бixeнцiв i мiськиx ypядoвцiв бeз oглядy нa вiк i пoлoxeння
(iнспeкгop шкiл BoлoдИMИpщИHи п. 3вoЙницькиЙ_ 60лiттa iн.). 3
oГлядy Ha тe, щo B дeяKИx мiсцяx yсe зxaтe зaдeнь нiмцями збixxя
вiддiли УПA пpoтягoм нoчi вiдвoзили y свoТ cтixки, нiмцi змyшeнi
були у бaгaтьox мiоцяx вiдpaзy звoзИтИ зxaтe збixxя в снoпax У
Мiстa, BxИвaЮчи .цo цЬoгo aвтoмoбiльHoГo тpaнспopтy'

oднoнacнo з цим нiмцi He тpaтятЬ нaдii нa Haлaiцнaння MИpHИx
стoоункiв з укpaiнcькИM HaсeЛeнням, cтpiмЛячИ дo пoBepHeHHя
вiднoсин з .l940 _ 41 pp. 3 цieю Meтoю вo|{И вeдyгь бeзyотaннy
ПpoпaгaHдУ, втягУЮчи дo нeT з yкpaiнськoгo гpoMa.цянотвa oсiб,
щo зaЙмaють визнaчнi cтaнoвИщa. (eпиcкoп Maнyiл y Boлoдимиpi
пpoМoвляв кiлькaкpaтнo пo paдioдo HaсeЛeHHя iмoлoдi). Пopядз
цим нiмцi штyчнo плeKaютЬ (Гopoxiв) yкpaiнськy пapтiЙщинy
(УHAKOP)' сИлKУЮчИсЬ зa дoпoмoгoю poзз'eдHaнHя HaШИх cvlл,
пiдipвaниx poзMaxoм yкpaiнcькoгo вИзвoЛЬHoгo pyxy. Фaкт iснy-
вaHня в Гopoxoвi УHAKoP-iвськoT цeнтpaлi _ ..ЦJтaбy'' нa чoлi з
гloЛKoBHИKoМ ..ШyЛaeМ'', яKИЙбaлaкaодивнoю мiшaнкo1o пoЛЬсЬKo.
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poсiЙсЬKo-УKpaiHcЬKoi Moв, Macoвe poзпoBcюдxeння УHAKOP.
iвоькиx лeтЮчoK, a нaвiть пepexiд .цeяKиx мaлoовiдoмИx, здe-
зopieнтoвaнИХ, Чи нaвiть зMyшeHИХ oдИHИцЬ в pяди yгoдoвoгo в
cтocyHl<yдo нiмцiв УHAKOP-y _ вce цe He дae щe бaxaниx нiмeцькiЙ
пpoпaгaндi peзyльтaтiв. Toмy пopяд з пoлiтикoю внщpiшньoгo
poзбиття yкpaiнcькoгo нaцioнaлЬHoгo фpoнтy нiмцi стocyють
шиpoKo кaмпaнiю oчopнeHHя пpoвiдникiв i бoeвиx cил yкpaiнcькoi
визвoльнoi peвoлюцii. Hiмeцькa пpoпaгaHдa в пoвeнiлeтюнoк, [щo]
сKИдyвaЛися з лiтaкiв цiлими пaчKaMИ (Bepбcький paЙoн тa iншi),
зМaлЬoвУe oУH якo бoльшeвицЬKy aгeHТypy, яKo ..нeдoсвiднeниx

пoлiтикiв, якi вeдyгь нapiддo pyTнИ'', стapaeтЬcя пiдipвaти aвтopи-
тeт УПA, oбiцяe нoвиЙ зeмeльниЙ лaд i зaкликae нaсeЛeння дo
опoKoЮ' зaгpoжyючИ в пpoтИвHoМy paзl тepopoM.

У свiтлi пpoтиyкpalнськoi бopoтьби BизHaЮтЬ нapeштi нiмцi
Haявнiсть пoлЬcЬKo-yкpaТнcькoгo aнтaгoнiзму, мoбiлiзyють coбi нa
пoмiч вiд.цiли пoльськoТ пoлiцiТ, якa cвoiми )кopстoKoстяMИ У
вiднoшeннi дo yкpaiнсьKoгo HaceлeнHя дaлeKo пepeвищ[y]e нiмцiв'
(oгнищaми ГtoлЬcЬKИx пoлiцiйниx бoТвoк [e] мiж iншим нoвoпocтaлi
пляцyвкi y Бiлинi, Cтeнxapинax, Boлoдимиpiвцi i дpyгиx)'

IV. У гocпoдapсЬKoмy вiднoшeннi пiдзвiтниЙ тepeн i мiсяць
xapaктepнi: .1) пpoвeдeHHяM xнивнoi кaмпaнiT, 2) opгaнiзaцieю
нapoдxУвaнoгo i стУпHeвo всe зpoстaЮчoгo пpoMИcлУ i 3) пoбi-
лЬшeHHяМ гocпoдapсЬKИX зHищeHЬ вI.п' HIMeцЬKoгo тepopy.

1). Beликe зaцiкaвлeнHя У пpoвeдeннi хнив ЫАKaЗaлИ HiMцi.
Пoтвopивши oпipнi пyHKтИ нa опipниx тepитopiяx (дepжaвниЙ
MaeтoK Hapeннин, с' Бpaни, Бopoнiнi [Бopoнинe] iдp.), нiмцi, пpи
дoпoмoзi змoбiлiзoвaHoгo мicцeвoгo yкpaiнcькoгo нaceлeння i

пpивeзЛИ з coбoю пoЛЬоЬKИХ poбiтникiв, зiбpaли збixxя в дep.
жaвHИХ МaeтKax cс. Бyхaни, Boл[иця-Бapилoв]a, П[и]льгaни,
Зeлeн[e], Пepeмиль i вдeякиx пoлЬсЬKИx кoльoнiяx (Koлмaнiвкa).
.Цe.нe-.цe (y ceлax HaBKoлo Бopoнин) нiмцi poблятЬ нaпaди нa ceлa
i гpaбyють оeлянcькe збiжxя.

B тepeнaх HaIJJИx впливiв xнивнa кaмпaнiя пoзHaчИЛaся piвнoх
знaчHoЮ iнтeнзивнiстю. Caмe HaсeЛeHHя виKaзaлo мaкс[и]мyм
зpoзyмi ння дЛя вaxЛ Ивoстi цiei cп paви' KИдaЮч и вci cи ли Ha )кHИвa.
Beликy пiдтpимкy в opгaнiзaцii збopy збiхжя нa бeзвлacнИцЬKИХ
зeмляx (бyв[UИxдep>кaвниx мaeткiв i зeмл[яx] пoЛЬсЬKиx Koльoнicтiв)
Io]кaзaли yкpaiнськi paЙoннi yпpaвИ (Bepбa, lвaнинi' Boлoдимиp).
B дeякиx мicцяx вiддiли УПA piвнoх бpaли xиBy yчaсТЬ y xHиBax чИ
тo бeзпoсepeднЬolo пpaцeЮ, чИ oxopoHяЮчИ пpaцЮЮчИx ceляH y
зaгpo)кeHИХ нiмцями ceЛax, ни нapeштi вiдбиpaючи в нiмцiв нФкaтe
ними збixжя, B мicцeвocтяx, He зaгpo)кeHИx пoлЬоЬKo-Hiмeцьким

85



тepopoМ, )кHивa пpoЙшлИ HaзaгaЛ цiЛKoM дoбpe. 3iбpaнo yсe збiж-
хя яK з влacникiв сeляHcЬKИХ гpyнтiв, тaк piвнox з зeмeль бeз-
влaоHИцЬКИx.

B пooдинoкИХтepeHax' з oгЛя.цy HaтepeHoвyaKцiю нiмцiв, )кHИвa
бyли пpипiзнeнi (Лeмeшiв, Mapкoвинi, Bepxocтaв i iншi пoшкo.п)кeнi
сeЛa тa Тxнi oкoлицi). .Цe-нe-дe He вИ)кaтe пoЛЬсЬKe збiжжя (oщiв, з
виHи сiльcькoi гpoмaди). 3aгaльнo бiля 90 o/oзбiу'жя вcЬoгoтepeHy
B нaшИХ pУKaX.

3жaтe збixжя aбo стoТть в пiвкiпкax Ha пoЛяx (в бiльшoстi вxe
пiдopaниx), aбo cклaдeнe y стixки пooддaлЬ вiд зaбУдoвaHЬ; лИшe
HeзHaчHa кiлькicть збiжжя ввeзeнa y клyнi. B мipy мoxливocтi
ПpoвoдИтЬcя нeгaЙниЙ вИMoлoт збiжxя тa зaбeзпeчeHHя йoгo вiд
Пo)кapy i гpaбyнкy.

2). Xлiбopoбськe нaceЛeння тepeнiв, якe внacлiдoк вiйни i

спeцiaльнoi нiмeцькoT гocпoдapсЬкoi пoлiтики yxe дocтaтHЬo вИ-
чepпaлoся з пpoMИcлoвиx виpoбiв, пoчaлo стУпнeвo сaмo сoбi
дaBaтИ paдy, спpИчиHЮЮчи HapoдxeнHя i нeyстaнeнний зpiст
нaЙpiзнoмaнiтнiшиx пpoMИсЛoвиx вapcтaтiв тa пiдпpиeMств.

У бaгaтьox ceлaХ пoвcтaютЬ i poзвивaютьcя: гapбapнi' фaб-
pt4KИ MИлa, oцтУ, сyшapнi oвoчiв i pиби, мacapнi, вyдxapнi,
мoЛoнapнi, кpyпoдep[н]i i oлiяpнi, Mл|/1|1v,| i вiтpaки iт'п. (Boлo.ци.
миpcькиЙ i BepбcькиЙ paЙoни)'

3). BнacлiдoK пocИЛeння нiмeцькo-пoЛЬоЬKoгo тepopy Haд
yкpaiнcькиМ HaсeЛeнHяM' гoспoдapKa тepeнy сиЛЬнo пiдупaдae.
Пpoтягoм мiсяця нacтУпИлИ свiжi вeликi знищeння дoмiв i гoс-
пoдapсЬKИX зaбyдoвaнь. (Дoклaднo пpo з|-|ищeHня У пyнктi ||). B
бaгaтьox мicцяx oKpyги згИHyлo piвнoж вiд вoгню i [з]гpaбoвaнo
бaгaтo ХaтнЬoгo мaЙнa, хивнoстi i ciльcькoгoспo.цapcЬKoгo
peMaнeHтУ' oбpaxyвaти всe цe, з oгЛядy нa нeyстaнeнниЙ тepop
нiмцiв, HeMa Мo)Kливoстi.

V. УкpaiнсьKo-пoлЬсЬKi вiднoсини пpoтягoM мiсяця щe бiльшe
зaгoстpИЛИоя. У пoпepeднl мicяцi нa зopгaнiзoвaHУ пpoтИпoлЬcЬKy
aкцiю зi стopoни yкpaiнськoгo HaсeЛeHHя ПoЛякИ вiдпoвiли yl.eчoЮ
пiд зaxистoм нiмцiв i нeopгaнiзoвaниM cлaбким спpoтивoM. Teпep
пoляKИ MстятЬcя нa yкpaТнcьKe нaceлeHHя, opгaнiзoвyюни нa cпiл.
кy з нiмцямИ MacaKpИ' пoxapi i гpaбyнки, a yкpaiнськe Haсeлeння
aбo yтeнoю (Mocyp IMoоиp], Biлик [Бiлин], Cтeнжapинi, Писapeвa
Boля), aбo мaлoeф[e]кг[и]вниMИ aKтaMИ в|дплaти (кoл' Xвaлкa -
в6итo з poдинИ пoльоькoi i 

..зa oдHИм зaMaХoМ'' oдHoгo yкpaТнця,
3aбoлoття _ двi xiнки з дiтьми), 3i отpaxy пepeд [в]зaемнo
зaгpoxyЮчoю aкцieю вИHи щeHHя, бaгaтo мiсЦeвoстeй eвaкy[ю] вa-
лocя в Heзaгpo)кeнi тepeни i лiои (пoляки - зi CтaнiсЛaвoвa, Xвaлки,
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3eмлицi, чaстИH Ho з Гpaдiв i iн., a yкpaiн цi - з мicцeвoстeЙ, зaзHaчe-
ниx виЩe). Hiмцi кopиcтaЮтЬ з ситyaцiТ, вiдбиpaюни мaЙнo вiд
пoЛЬсЬKИx yтiкaнiв, пoсИЛaЮтЬ Tх нa poбoтИ дo Hiмeччини
(Cтaнiслaвiв) i пoпoвнЮЮчИ pядИ ПoЛЬсЬKИX oзбpoениx бaнд тa
пoлiцii, якиx пpимiщУЮTЬ У ПУHкTaX овoTx тepop|АcтИчH|Aх випaдiв
(Бepeотeчкo - 

.l00 oсiб, Бiлин, Boлo.цимиpiвкa - 200 oсiб' Koнюxи
i бaг. iн.)' Лють пoльcькoi пoлiцii пpoтИ yкpaiнцiв бeзмeхнa. Koли б
нiмцi ix He стpИMУвaли, (нe бaxaючи сИЛЬHoгo зaгaльнoгo вiд-
HoшeHHя з yкpaiнськИM HaсeЛeHням), вoни би здaтнi були cпpи-
чИ|1|АтИ HaM стoKpaтнo бiльшi вTpaтИ в ЛЮ.цяX, нiж цe.цoсi чинять.
.Qeякa чacтИHa пoЛЬсЬKoГo HaоeЛeння (дУхe нeнислeннa)
3aЛИшaeTЬся щe нa мiсцяx пoстiЙнoТ овoeT пpaцi, iдуни з HaMИ Ha
piзнi кoмпpoMiсИ, iнiцiююни всякi пepeгoвopИ (Bepбський paйoн),
якi, щoпpaв.цa, He дaли дoсi >t<o.п,HИX peзyльтaтiв.

VI' Пpo дiяльнiсть y пiдзвiтнoмУ мiсяцi пapтiЙниx yкpaТнськиx
opгaнiзaцiЙ дoнocятЬ ЛИшe з тepeнiв Гopoxiвськoгo i БepeстeцЬKoГo
[Бepeстeнкiвськoгo] paйoнlв. Усe пoоилюe овoюдiяльнicть. У пpи-
гopoxiвськиx мiсцeвoстяХ, пpoпaгaHдoвaHИx нiмцям и, УHAKOP з
цeHТpaЛeЮ в Гopoxoвi, oгoЛoшeHИЙ ..штaбoM'' з ..пoЛKoвHИKoM''

Шyлaем y пpoвoдi, зaKЛИKae нapiдДo спiвпpaцi з нiмцями, ПoшИ-
p[ю]e пpoпaГaн.цУ, щoЛИшe в УHAKoP-iyкpaТнськe HaceЛeHHя МoЖe
збepiгги оeбe i свoe мaЙнo, вepбye оiльську МoЛoдЬ i твopить з нeT

вiддiли y Гopoxoвi. ..Пoлкoвник'' ШулaЙ caм poз'Тхдxae з нiмцями
Пo дeяKИХ сeЛaХ, зaKЛИKaЮчИ HaсeЛeHHя BсTУПaтИ дo УHAKoP-у
(Бopoнинe) i oбiцяючи пpи.iхaти в iншi ceЛa .0.Ля пpoBeдeння
мaнiфecтaцiТ. Пpидyшeнe нiмeцькиМ тepopoм, якиЙ iдe в пapi з
УHAKoP-iвсЬKoЮ пpoПaГaндoю, yкpaТнсЬКe нaоeЛeння в пiднi-
MeцЬKИx Тepeнax, в oсoбax овoТx мeнш cтiЙкиx тa слaбoдyxих
o.I],ИHИцЬ, пiДдaетьоя Ha пpoBoKaцiю, й.цУчи в pядИ УHAKoP-y (кiль-
Ka сeля н з Бopoн инi в' cт aничниЙ сeлa oxлoпiв ). Зaгaл yкpaTнcькoгo
HaceЛeHHя вiднyвae oдHaK пpoдaжний i зpaдницький дyx УHAKOP-
iвоькoТ пpoпaгaHдИ i стaвиться дo УHAKoP-y Bopoxo' oкpyжниЙ
[п]poвiд oУHсД вИ.п,aв пpoтиУHAKoP-iвськy ЛeтЮчKy, яKy poз-
пoBcЮд)KeHo в зaгpoжeHИХ тepeHaХ.

Piвнoж з Гopoxiвськoгo paЙoнy lцoHoсятЬ пpo пoявy KoМy-
нiотичнoТ пpoпaгaHдИ (..cкopo пpиЙдyть сoвeтИ, a тoдi воi пapти-
зaни пoТдщь нa Coлoвки'').

V||. Тepeни [o]кpyги, якi oпинилиcя пoзa oбсягoм нiмeцькиx
впливiв, дЛя HaлaД,HaHHя У сeбe пopядKУ пpoтягoм пiдзвiтнoгo
мiсяця ствopИЛИ cвoЮ HeзaЛeжнy yкpaiнськy aдмiнiстpaцiю. L{ieю
aдмiнicтpaцieю нe oxoплeнi блиxчi oкoлицi Boлoдимиpa i Гopoxoвa,
БepeстeцькиЙ [Бepeстeнкiвcький] i Bepбський paЙoни тa oпopHo-
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випaдoвi пoлЬоЬKo-Hiмeцькi пУHKтИ в iншиx paЙoнax. Бiля 80 %
тepeнiв [o]кpyги пiдлягaо oднaK влaдi yкpaTнcькoT aдмiнiстpaцiТ.
Aдмiнicтpaцieю paЙoнiв зaЙмaються paйoнoвi yпpaви, злoxeнi
пepeвaxнo з бyвшиx ypядoвИx пpaцiвникiв' дocвiдчeних y свoiЙ
пpaцi i aKтИвHИХ. Гoлoви paЙoнiв вiдбyли вxe вiд 2_4 ceciЙ з
гoлoвaMИ сiльськиx yпpaв тaK дo 10 оxo.цiв пo ceлax, Гoопoдapнe
)KИття внacлiдoк цЬoгo пoчИHaо нaЛa.o,нyвaтися. 3axoди HaсeЛeH.
Hя щoдo пpoдyкцii i збepeжeння нapoднЬoгo мaЙнa cтaЮтЬ opгa-
нiзoвaними' a чepeз цe бiльш eфeктoвними. 3никae нaстpiЙ бeз-
влaддя' aнapxiТ. Гoлoвнy yвary yкpaiнськa aдмiнiотpaцiя звepae нa:
1 ) кepiвництвo >книвHoю кaмпaнieю, 2) пocилeння poстyдpiбнoгo
пpoMИcлy' 3) сycпiльнy oпiкy нaд XepтвaMИ пoлЬсЬKo-нiмeцькoгo
тepopy, 4) noyнeння HaсeЛeнHя пpo cпocoби зaбeзпeки овoгoxИття
i мaЙнa пepeдтepopoм нiмцiв, 5) нa caнiтapнy i шкiльнy пpaцю, 6) нa
oxopoнy гpoMaдcЬKoгo iдepжaвнoгo мaйнa вiд кpaдixi iзнищeнь.

VII|. Bиxoвнa poбoтa у кiнцiлипня i пepших двoxтpeтИHaХ сepпня
нaбpaлa дeщo oдмiнниx фopм пo зpiвняннЮ з пoпepeднiми мiся.
цяMИ' 3 oглядy Ha KИHeHня yсix cил Ha xHивa, в тepeнi вiдбyлacя
HeBeлИKa пopiвнююнo кiлькiсть вишкoлiв. B 5 paЙoнax, в якиx бyлo
пpoвeдeнo вИшKoЛи' пpocлyxaлo вишкiл iдeoлoгiнниЙ ,|70 ociб,
пoлiтичний 173 oсiб, пpoпaгaHдИвниЙ 210 oсiб, opгaнiзaцiЙний
76 oсiб, aдмiнicтpaцiйниЙ -|30 ociб, кoнcпipaцiЙниЙ 170 ociб,
сaнiтapний бiля 90 ociб, i вiЙськoвий пoHaд 40 (paЙoн oзютинi,
Iвaнинi, Boлoдимиp, Уcтилyг i Bepбa).

Bишкiльнi гpyпи' якi 6ули МeHшe oбтяхeнi в цiм мiсяцi виш-
кiльнoю poбoтoю, виKopИcтaЛ и вiльниЙчaс д,lя BЛaшryвaHHя збopiв
Haceлeння пo сeлax' дe пpoвeдeнo гщipки i вигoлoшeнo peфepaти
Ha зaгaлЬHo- i нaцioнaлЬHo-вИХoвHi тeми тa пpoпaгaндивнi. 3 тeм
вИxoBHИХ пopУшeHo тaкi: ..ПoлiтичниЙ cтaн в cвiтi i нaшa пoотaвa'',
.,Зaв.п.aння yкpaiнцiв'' (paЙoн o.цзютичi [oзютинi]), 

..3aвдaння

мoлo.цi в сyнaсниЙ Чac'' (г, Kpoпивщинa), ..УкpaTнa нaпepeдoднi
вeлИK|Ах зMaгaHЬ'' (ГopoxiвськиЙ paЙoн|, ..Cунaснe ПoЛoxeнHя
УкpaТни'' (30 зiбpaнь y Bepбcькoмy paЙoнi). Kpiм тoгo, пpoвeдeнi
гyтipки i вeнipки, нa яKИx бyли пopyшyвaнi piзнiтeми (вeликa кiль-
кiоть y Bepбськoмy paЙoнi)'

Пpoтягoм мicяця yпopядKoвaнo усi cимвoлiчнi МoгилИ [o]кpyги
(зa мaлими BИHятKaMИ, нa якi звepнeHo Увary нa HacryпнИй мiсяць).
3poблeнi пpИгoтoвлeння дo зaлoжeнHя бiблioтeк i вiднoвлeнo
дiяльнiсть ..Пpoсвiт'' (aнкeтa i нaкaз y цiЙ спpaвi-"). Bтягнeнo в дeя-
киx paЙoнaХ дo вИХoвнoi poбoти yчИтeЛЬcтвo тa дУХoвeнствo
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(BepбськиЙ paЙoн), зaлoxeнo paЙoнoвиЙ xop i дpaмaтичниЙ rypтoK
в Iвaницькoмy Ilвaнинiвськoмy] paЙoнi.

|Х. Пpaця тexнiчнoгo oоepeдкa. Пpoтягoм мiсяця HaдpУKoвaнo
нa MaшинKax 40 пpИM.[ipникiв] ..ПpoпaгaHДивниЙ вИшKiл'',
..opгaнiзaцiя сiльськиx i paЙoнoвиx yпpaв', - 3 пpимipники,
30 пpимipнИKiв..BИшKiльнi мaтepiaлИ'',,,Пo тoЙ бiк фpoнтy'' (бe-
peзeнь), ..ЯпoHiя'' 

- 40 пpим[ipникiв]' Kpiм тoгo piзнi зapяджeння,
нaKaзИ, iнcтpУкцii, звiдoмлeння i звiти.

Ha цикльoстилi вiдбитo: ..Пpaпop yкpaiнськoгo пoвcтaнця'' -1850 пpимip. ..Пpoгpaмa cвятa збpoi'' - peфepaт i вipшi _
355 шryк. ПpoтиУHAKoP-iвcькa лeтЮчKa _ 300 пpимipникiв. ..Чoгo

xoчyгЬ нiмeцькi HaiзHИKИ'' _ з500 пpимipникiв iдeякi iншi.
Х. Cycпiльнy пpaцю в пiдзвiтнoмy мiсяцi зoсepeдитИ нa тaKИx

дiлянкax:
a) бopoтьбa з aмopaлЬHiотю (poзпУcтa, п'янcтBo, кpaдix, хyлi-

гaHствo, сaмoxвaльcтвo)'
б) ycвiдoмлeHHя HaceлeHHя пpo зaбeзпeчeння сeбe i cвoгo

мaЙнa пepeд нiмeцьким тepopoM. l-{i зaxoди пpoBoдилиcя зa
пoсepeдHИЦтBoM пpoпaгaндИвHиХ гpyп i paЙoнoвиx Упpaв.

в) opгaнiзaцiя cyспiльнoi oпiки Haд Xepтвaми нiмeцькoгo тepo-
py (дoпoмoгoвi кoмiтeти пo ceЛax пiд кepiвнИцтвoм cyопiльнo-
гocпoдapчoгo peфepeнтa ciльськoi yпpaви )

г) пiдгoтoвкa дo ypyxoмлeHня шкiльництвa (peмoнт б-[yдин]кiв,
oпpaцЬoBaHHя сxeми i пpoгpaми шкiльництвa, висИлKa y paЙoни
aHKeт, пiдгoтoвкa дo вишKoлУ yнитeлiв).

Пpoпaгaндивнa poбoтa пpoвoдилacя: .| 
) poзпoвсюдXeHHяM

peвoлюцiЙнoi пpeси iлiтepaтуpи (cтaнинним i кyщoвим сycпiль-
HикaM HaKaзal{o пpopoбити воe з нaceЛeнням), 2) зaнитaнням
вишкiльнo-пpoпaгaHдИвHИMИ гpyпaMИ peфepeнтiв i пpoвeдeнням
гyгipoк з нaсeлeHHяM Ha слiдyючi тeMи: ..ПoлiтИKa Haшиx oKyпaн.
тiв'', ..Твopeння Hoвoгo пoвотaHчoгo pУxу пiд пpoвoдoм Cтeпaнa
БaндepИ'', ..Meншocтi нa УкpaiHi,', ..oxopoнa свoгo жИття i мaЙнa
пepeд тepopoм нiм цiв'' ( ГopoxiвськиЙ paЙoн), "УHAKOP тa дoHo-
щИцтвo, яKo Гидpa yкpaТнcькoгo нapoдy'' (тaм жe). У paЙoнi Гopo-
xiвcькoмy тa БiлoвицЬKoмy [|вaницькoмy Ilвaнинiвcькoмy]?] нa
зaгaлЬниx ciльськиx збopax вeд[щь] пpoпaгaндy гoлoвИ yКpaiнcькиx
paЙoнoвиx Упpaв (|вaнинi, Boлoдимиp, Bepбa). Bистyпaють з
пpoМoвaMИ нa сiльськиx сxoдax' нaвiть y мiсцeвoстяx, вi.пдaлeниx
нa2-3 км. вiд нiмeцькoгo oпipнoгo пyнKтy.

Poблятьcя пpИгoтoвaнHя для ypyxoMЛeнHя apтИcтИчHo-
пpoпaгaHдИвнoТ гpyпи (пiдiбpaнo peпepтуap i вилoвлюeтЬся виKo-
нaвцiв). l-{я гpyпa в кiлькoстi 5-7 oсiб Mae MaнlцpyвaTи з ceлa B сeлo
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з пpoпaгaндИвHиM peпepтУapoM' нaсИчeHИM пoл|тИчHoЮ сaтИpoЮ
Ha HaшиХ вopoгiв. Bpaз iз apтИcтaMИ бyдe вистyпaти пpoп-
Iaгaнди]cт.

Х|. Пpoтягoм мiсяця (20.V|| - 20.Vll|)зaгИнУлo вiд нiмeцькoгo
тepopУ в oкpyзi 79 oсiб, в тoмy: y Пiдбepeзэi 17,у Kopитницi 8, в
3eлeнiй 8, в Бyжaнax 9, в Бyбнoвi 6, y П[и]льгaнax, MapкoвиЧax,
Cyxoдoлax пo 4, 3iмнo [3имнe], ЯкoвиЧax, Xoбyлтoвi, 3aтуpцяx,
Бy[x]кoвинax, |вaнинax пo 2, в Hoвинax, Гpyшeвi, Kщpoвi, Cxiдни-
кax, Бopoнинax, Kpeмeшi [Kpeмeшax], Biльцi ФaлeмиЦькiЙ пo .1

oсoбi.
Cпaлeнo y Зeлeнiй, Xaбyлтoвi [Хoбyлтoвa], Cyxoдoлax пo 2

бyдинки, в Kpeмeшax, Koлмaнiвцi i 3имнo [3имнe] пo 9, Kopит-
ницi 1 1 , Гyмнищi 14, Пiльгaнax [Пильгaни] 16, Бyбнoвi .17, lвaничax
24,Tуpoпинi, Biкгopiвцi IBiктopянax], Бoблax i Moкpицi IMoкpeшь]
paзoм 30, в Якoвинax 40, .Qpeвиняx 41, Бyxaнaх 68. Paзoм y ви-
чИслeHИX сeЛaХ 294 6Удинки, кpiм тoгo' чaстИ|{Ho спaлeHo Biль-
гiвкy IBiльxiвку], Mиpкiв, Koлoдiж i Bepxoстaв, a МaЙжe зoвсiм
Koвбaнь, Пиcapeвa Boля, MapкoвИнi, Лaмeшiв [Лeмeшiв] i Пiдбe-
peззя. Пoлякiв i нiмцiв згaдУвaлoся зa цeЙ нac у piзниx мiсцeвoс-
тяx [o]кpyги (xaндapмepiT i пoлiцiТ) пoHaд 90 oсiб. Bипaдки-вiстки
зaлУчaeтЬcя oKpeMo:

a) вiд 20_VII дo 
-1_ХIl,

б) вiд .l_VII|дo 'l0_V|||,

в) вiд 1O_VIIl дo 20-V|Il.
X||. B oгнi шaлiючoгo пoлЬcЬKo-нiмeцькoгo (a мiсцями iбoльшe-

вицькoгo) тepopy нaстpoT мaс Bepбськoгo paЙoнy всe бiльшe i бiль-
шe гapтУються. ПocтiЙнa зaгpoзa нeбeзпeк нa piзнi xapaKтepИ, He-
числeннi oдиницi зaлoMлЮЮться i пepexoдять yтaбip зaпpoдaнцiв
BЛaсHoгo нapoдУ (УHAKoP-исти i нiмeцькi пpислyжники). .[eякa
чacтИHa HaсeЛeнHя зaлoмлюeТьcя пcиxiчнo, aЛe нe нaстiльки' Щoби
зi отpaxy пepeдyгpaтoЮ )KИття чи мaЙнa cтaти yтaбip, вopoxиЙ для
свoгo Hapoдy. l-{i нaстo мpiють пpo Biльну УкpaTнy, aлe збyдoвaнy
pyKaми яKИxoсЬ сoюзниKiв, aбo пpoстo чyдoМ пoвcтaлy. У влaснi
c|АлItHe вipять (..xтo пoмo)<e?'', ..Хтo 

дaсть збpoi''?). Boлiють чaсaми,
B хвИл.4|1tА peзи [Гн] aцiT, п iд' яpeм нe' aби спoкi Й нo iснyвaти гloHa.ц
нeбeзпeKи, яK|А|v|||| ocягaeтЬcя вoлю (..xтo б нe бyв' aби cпoKiЙ'',
..вИl{oЮ воЬoмy пapтИзaнИ''). Biд цьoгo ocтaHHЬoгo пcиxiчнoгo cтaHУ
oдИl{ лишe KpoKдo Haстpoю' якиЙвиcлoвЛЮeтЬcя y оЛoвax: ..CKopo

пpиЙдщь coвeти i зaшлють yсix пapтИзaH y CoЛoвKи''. Тaкi нaотpoТ i

пoглядИ пoд|ляe oдHaK пoplв|-lЮloчo oдHaK HeBeЛИКa чaстИнa
yкpaiнськoгo сycпiльствa. Гoлoвнa Maоa гpoMaдяHствa, cвiдoмa
пoтpeби )кepтв y вИзвoЛЬHИX зMaгaHHяХ, He ляKaeтЬся зoвсiм
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MaтepiaлЬHиx втpaт (мaйнo, бyдинки) i пoгoД,xeнa з нeoбxiднiотю
втpaт ЛюдоЬких. Cильнiшi з-пoмiж ниХ зHaxoдятЬ нaстo y сoбi.цocИтЬ
aKтИвHoстi, щoби пiддepxaтИ нaдyсi TИХ' щo слaбнщь i пaдaють.

Xll|. Пpaця з yкpaiнцями з oCУЗ бyлa дoсi в зaнeдбaннi'
Пopoблeнo щoйнo KpoKИ щoдo ix вИяBЛeнHя i зiнiцioвaнo нaд нИ-
ми opгaнiзaцiЙнy oпiкy. Пpoвoдилoся тaKo)к пpoпaгaндУ зa змiнy
вiднoшeння дo yкpaiнцiв з oCУ3, зa викopiнeння гaньблянoi для
HИX нaзвИ ..coвeт'' 

i пoдiбних.
XlV. з нaцioнaльнИx MeHшИH нa тepeнi [o]кpyги icнують нexи i

пoЛяKИ. Ix вiднoшeння дo yкpaТнцiв тa yкpaiHсЬKИx сaмocтiЙниць-
КИXзMaгaHЬ B зaгaЛЬнoMУ нe зM|нИлoся' Хoч' KoЛИ гoBopИтЬся пpo
пoЛЬсЬкy нaцioнaльнy MeHшИ|]y' силЬнo зaгocтpиЛoся. Чexи
lвaницькoгo [|вaнинiвоькoгo] paЙoну,.сИMпaтИзУютЬ HaшИM
зMaгaHняM'', ЧeХИ в пoблизy Гopoxoвa (кiлькaсoт нaceлeння)
..цiкaвлятьоя HaцJИM pУxoM i стaвляться дyxe пpИxИлЬHo''.
Пl.цпopя.цкoвуЮтЬcя нaшiЙ opгaнiзaЦiT i cпiвпpaцюЮтЬ з HaMИ,
пpИчoMy твopятЬ влaснi ..отaHицi''.

Пoляки нe пoзбyлися свoгo aпeтиry нa нaшi зeмлi, ввaжaють ii
сKЛa'цoвoЮ чacтИHolo ..Xeчi Пoспo лИтeЙ', iдo оaмocтiйHИцЬKoГo p}Dry

стaвлятЬся бeззacтepe)Kнo вopoxe, oднi явнo, aдpУгi пoтaЙнo..Д,o
пepuJИx Haлe)кaтЬ тi, якi виeмiгpyвaлИ з тepeHiв впливy УПA,
вi.пдaлиcя Ha пoслyгИ нiмцям, дicтaли вiд нихзбpoю i пpaвo po6ити
нaд бeззбpoЙним yкpaiнським нaсeЛeнHяM ycякi нaсильствa. Boни
з зaMилУвaнняM.0,o cпpaвИ вИпa.цaЮть нa Haшi сeЛa. ..HiщaтЬ гaдyв'',
гpaблять ix мaЙнo, пaЛятЬ Tx нaдбaння, 3aвзятicтЬ пoЛЬоЬKИx
oзбpoeниx бaHдУ HИщeHнi yкpaiнcькoгo нaceлeння тaKa вeЛИKa' щo
чaстo caмi нiмцi змyшeнi бувaють cтpИМyBaтИ ix пoтpoxи. Ta чaсти-
Ha гloлЬcЬKoгo HaceлeнHя, яKa пpoбyвae нa тepeнax впливiв УПA,
Удae лЬoяЛЬHe дo нaс вiднoшeнHя' чacaми oдвiдyючИ цepKвИ,
вИcлoвЛЮЮчи бa>кaння пepeХoдУ Ha пpaвoслaв'я, вKЛЮчaЮчИ
вipнoпiддaнЧi зaя вИ, yжи вaЮчИ нaвiть п pи вiтy ..Cлaвa Укpaiнi !'' Taкi
нaстpoi вИявЛяe пoлЬсЬKe HaсeлeHHя лИшe дo тiei пopи, пoки
вiднyвae нa coбi вiдпoвiдaльнiсть зa вopoxe стaвлeння дo yкpaiнцiв
пepeд yKpaiноькoю oзбpoeнoю сИлoЮ.

3 мoмeнтoм пepexoдy яКoгocЬ тepeHy з-пiд впливiв УПA пiд
н i мe цькi Bгlл|АBv|, нaстpoТ ..Л ЬoяЛ ЬHoi'' пoл Ьоькo'i MeH ш И H И пepeм i -

HЮЮтЬcя нeгaйнo y бУHдЮчHo-вoйoвничi ,.Moцapcтвoвi'' Haстpoi, якi
в oднiЙ xвилi poблять [з] зaяви дo HУ.цoтИ лЬoяЛЬнИХ cтoсyнкiв дo
укpaTнськoT спpaви людeй [y] зaпeклиx i бeзoглядниx ii вopoгiв.

ХV. Cтaн зaгaльнoi свiдoмoстi i вишкoлy нлeHствa, ocoбливo в
HИзoBИX ТТ клiтинax, зaЛиuJar щe бaгaтo дo пoбaxaння. Пeвнa
чaстИнa HИзoBoгo члeHствa oбнизилacя дo пoзeмy симпaтикiв.
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Бaxaючи пoKaзaтИ cвoю влaдy i впливИ, дoвoдитЬ чacтo дo
нeпoтpiбнoгo poзKoнспipoвaння i poбить з члeнiв пi.цпiльнoi
opгaнiзaцii яKyсЬ ocoбливу aдмiнiстpaцiю з пoсмaкoм пiдпiльнoi
тaeMHичocтi (|вaницький [lвaнинiвcькиЙ] paйoн). Бpaк нaлeжнoi
poбoти дexтo з paйoнiв пpoвoдУ зaмacкoвУe poздyГИMи щoдo
oб'eмy i щoдo пpopoблeнoi пpaцi звiтaми (ГopoxiвcькиЙ i Bepб-
ськиЙ paЙoни). 3aгaльнo пoмiчaeтьcя бpaк Koнтpoлю пpaцi У всix
оycтaвax opгaнiзaцii., щo пp[и]вoдИтЬ .цo бeзвiдпoвiДaльнoстi i

зaMИЛЮBaHня oчeЙ y звiтнoстi, Бpaк piвнoх спiвпpaцi мix piвнo-
бixнo дo ceбe Йдyними дiлянкaми opгaнiзaцiЙнoi пpaцi (зaгaльнa
ciткa, юнaцтвo, жiнoцтвo). ТaкиЙ стaн пp[и]вoдИтЬдo нeпoтpiбнoгo
poзпopot.ueння сил' дo пoвстaння кiлькox пoдiбниx мiж coбoю
свoiми зaвдaHняMи iнcтитyцiЙ ( вишкiльнi гpyпи : зaгaлЬнa, xiнoнa,
юнaцькa), якi, кpiм пoдiбниxзaвдaHЬ, MaЮтЬ iщeтУ пoдiбнiоть, щo
oбcaдxyютьcя в бiльшoстi випaдкiв cлaбкими cИлalии, MaЮтЬ Ma.
Лe нaгpркeння пpaцeЮ i дaють в нiЙ cлaбi eфeкти. Бpaк тoннoгo
oKpecлeHня фyнкцiЙ пooдИнoKиx пpaцiвникiв, вiдcyвaнHя пляHУ.
вaнHя пpaцi тa пoтpiбниx iнcтитyцiЙ спpичИHloють ..cИдiHHя нa
oбoB'язKax''' втpyнaютьcя пoзa cвoi гpaницi, пepeбiльшyютЬ KpитиKy
спiвпpaцiвникiв з iншиx дiлянoк пpaцi' Юнaцтвo нeпoтpiбнo тpи-
мae людeЙ Ha вИшКoлax (гoлoвнo жiHoK, якi пpи oбтяxeннi кoн.
KpeтHoю пpaцeю в зaгaльнiй сiтцi мoгли би щoсь твopИтИ, piвнo-
чaсHo вИшKoлювaтиcЬ з нeгipшим eфeктoм нix цe poбитьcя y
вишKiльниx юHaцЬKиx гpyпax). Ha .| 

0 шкoлeHиx лe.цЬ витягarтЬcя Ha
icпитax 3 ocoби.

XVl. Cлiд зaстoсoвувaт И злI4ття 3 piвнoбixн иx y cвoТЙ пpaцi ciтoк
(зaгaльнoT, юнaчoi, xiнoнoi) в oдHy зaгaЛЬнy _ д,lя сKoopдинУвaн-
ня зyсилЬ iпiдвищeння опpoMoXHoстeЙ yдiяннi' Toчнo oKpeслИтИ
фyнкцii Ko)<нoгo видy opгaнiзaцiЙнoI пpaцi, виMaгaтИ щoмiсяннoгo
пЛянyвaнHя, звiryвaння i кoнтpoлi. He зaбyвaти, щo силy [o]pгaнiзaцiT
твopИтЬ нe кiлькiоть iI члeнiв, a якicть. B зв'язкy з цИM _ вiдоe-
пapyвaтИсЬ вiдтИx, щo e в зв'язкyз [o]pгaнiзaцieю, ayдaють нлeнiв
i кoмпpoмiтyЮтЬ opгaнiзaцiю свoeЮ пoвeдiнкoю. oниститись вiд
MaлoпpaцЬoBИтИx i мaлoвapтнiсних з МopaлЬHoгo тa iдeЙнoгo бoкy
члeнiв. Пoпoвнити [o]pгaнiзaцiю дoбpe випpoбyвaниMИ cИMпa-
тИKaMИ. 3opгaнiзyвaти пoмiч i кoнтpoлю y пpaцi нaд сoбoю виш-
KoЛeн Иx y)Ke члeн i в. |1ocилит и дi ян ня п poпaгaHди мix нaceлeн н я м
(гoлoвнo ycнoi), дoбpe opгaнiзyвaти oпiкy нaдxepтBaМи нiмeцькoгo
тepopy. He [...] спpoтИвoM нiмцiв пpи ix нaпaдax Ha сeлa в тИx
вИпaдKax, Koл И HeМa дi Йснoi змoги iм нaш кoдити. Kpaщe бiл ьшoю
cИЛoю нaпaотИ Ha MeHшУ i знищитИ, нiж пoдpaжHЮвaтИ кiлькoмa
стpiлaми i пpoвoкaцieю пaлeння сiл' B CБ дoбиpaти людeй з
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вИсoKИMи MopaлЬнИMи виMoгaMИ дo ceбe i бeззaпepeчнoю
iдeЙ нicтю. He дapyвaти нiкoмy (згл. oУH C.Ц тa УПA) xoднoi п poви нИ
з Nleтoю пoсиЛeння дисциплiни i пiдвищeння aвтopитeтнoотi циx
opгaнiзaцiЙ.

CлaвaУкpaiнi _ Гepoям Cлaвa!

IЦ}gg' ф, З83З' oп' 1, спp' 118, apк' 33-38. Бeз пiдпиcу' Koпiя. l-tупкий
бiлий пaпip, Мaшинoпиc. Чopнa KaльKa.

NeB
oгляд сyспlл ЬHo. пoл lтич Hиx t.loдl Й,

сKлAдEHи Й пPoвlдH икoM oKPyги
Луцькa oKpугa'

[пoнaтoк вepecня] 1 943 poку.

Cyспiл ьнo- пoлiтичн иЙ oгляд ЛyцькoТ oкpyги
[з]a мiсяць cepпeнЬ 1943 p.

Aдмiнiстpaцiя.
|-{ьoгo мicяця в aдмiнiстpaцii бiльшиx змiн нe бyлo. B Ceн-

кeвичiвськoмy paЙoнi Гaмпeль зopгaнiзyвaв paЙoнoвy yпpaву з
ociдкoм в Угpинoвi, в yкpaTнcькiЙ муpoвaHiЙ цepKвi (дoтeпep
Гaмпeль бyв в Лyцькy). Гoлoвoю paЙoнy нaзнaчeниЙ чex. ДЛя
oбopoни paЙoнoвoi yпpaвИ i oсiдкy Гaмпeль дep)китЬ yзбpoeниx
ляxiв' e нyгки' щo нiмцiхoчyгЬ opгaнiзyвaти p/y в Пiддyбцяx, ociдкoм
якoT зapaз e Лyцьк. Paйoнoвi yпpaвИ iснyють щe в ТopниHсЬKoМy,
Poxищeнськoмy, ЛyцьKoМy тa Kiвepeцькoмy IKiвepцiвськoмy]
paЙoнax"

B [p]aйoнoвИХ yпpaвax ypядyЮтЬ пoKИ щo yкpaiнцi, з дoмiшкoю
oKoлo 20o/oпoляKiв, зoкpeмa вдiлянкax гoспoдapнiЙ i кacoвiЙ'

.Qoпoмixнy слyxбy нiмeцькoТ aдмi нiстpaцii викoнyють мaЙжe
вИKJlЮчllo пoЛяKИ.

Пoлiцiя.
.{o пoлiцiЙнoi cлy;r<би зaaнгОKoвaнiтiльки пoЛяKИ. oдинoкo в

ЛyцькУ, пpи мiськiЙ [a]дмiнiстpaцii, e чaстинa yкpaiнцiв (цe зaлишки
пtcля poзбiry пoлiцiТ)' 3apaз слуot<бa пoлiцiiдie в Ceнкeвинiвськoмy,
Тopнинcькoмy, Луцькoмy i PoxищeнсЬKoMу paЙoнaх. Tx дiяльнiсть:
yчacтЬ в aкцiяx з нiмцями (a тaкox дiють нa влacнy pyKy, зoKpeMa
пpИ BИЛoвЛювaннiлюдeй, нa ixдyмкy пiдoзpiлиx) тa гpaбix.
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B ocнoвнoмy' цe MaЛa б6уи..oxopoнa бeзпeKи'', a вдiЙcнoс-
тi - цe eкcпeдицiЙнi вiддiли для ни[щ]eння yкpaiнcькoгo Haсeлeння
(бaндитiв). Ixнi cили пo.цiлeнi нa двi гpУпИ: оЛyжaтЬ peгyляpHo
(yмyндypoвaнi в нiмeцькiyнiфopми) i peзepвa (цивiльнi). oбi гpупи
дopiвнюють сoбi чиceльнo. Уз6poeHHя peзepBИ дeщo слaбшe, aлe
вoHи тex зaoсMoтpeнi в aвтoмaTИч|-ly збpoю, зoKpeмa кpicи i

гDaHaтИ,
Kpoмi тoгo' в тepeHax вa)кЛИBИM пiд oглядoм cтpaтeгiнним e

щe MaдяpИ, зapaз змiшaнiз pyмyнaми. L{e вкaзye Ha пoBHe нeдoвip'я
нiмцiв дo мaдяpiв (щoдo iх cили i yзбpoeння вKaзyЮTЬ дaнi, якi
пoдaЮтЬся в oKpeMoMу листкy).

B пepшiЙ пoлoвинi мiсяця сepпHя дo Лyцькa пpибули вiддiли
C.Ц. Як K?)кyrЬ, мix ними мaли6 бщи CC.и дИстpиlсy..ГaЛИчИнa'' -yкpaiнцi.,. Якa ixня cилa - нeвiдoмo.

B Topнин пpибули тex вiддiли нiмцiв, в cилi 400 нoл. Узбpoснi
в пaHцepHИки, з[e]нiтнy apтилepiю тa вФкKу i iншi poди збpoТ. .Цiють
в бoЙoв[iй] пiдгoтiвцiтa зaкoнcпipoвaнo. Пiсля poзпoвiдi стapшин
цЬoгo вiддiлy, мaли 6 тaм пpибщи щe нoвi вiддiли в числi .1000

чoл. B якiЙ цiлi_ нeвiдoмo. Пo всякiЙ iмoвipнocтi, нa aкцii жнивaбo
Ha зHИщeHHя пoBcтaнчoгo pУХy.

Тaкix вi.пдiли пpи6ули в ПiддУбeцькиЙтaoлицькиЙ paйoни. B
Пiддyбц[яx] - oкoлo 200 чoл., в oли[цi] _ Дo 

.100 
i в Poxищ[aх] -

дo 200 людeЙ.
B дняx 15-.l8 cepпHя цЬoгo poKy дo ЛУцькa пpи6ули вi.oдiли

Bлaсoвa (бyвшi бoльшeвицькi пoлoнeнi пiд кoмaндУвaHHяM pyс-
cKoгo oфiцepa Bлacoвa, opгaнiзoвaнi нiмцями).

Пpибyвшi вiддiли вжe бepщься дo poбoти. B Poxищax виTxaли
Ha сeЛa MoЛoтИтИ збixxя, пpИчoMyТe)к пaЛяТЬ сeлa. B oлицькoму
paйoнi HaмaгaЮтЬсяBИKлИKaтИ пaнiкy, щoб зa втiкaЮчИMИ отpiляти.
.{oсi в тaкiЙ aкцii хepтвoю впaЛo 3 людeЙ.

Hiмeцькa пoлiтикa.
B дiлянцi гocпoдapствa нiмцi пiдгoтoвляЮтЬcя дo шиpoкoТ

aкцii збopy xлiбa' Пpo цe cвiднaть шИpoKo зaKpoeHl nлaнv|
,, 

Йд.т".^ пpo yнacникiв дивiзii CC ,,Гaличинa''' |-|я вiйоькoвa oдиниця бy-
Лa cтвopeнa y квiтнi 1943 p. lo27 лиnня 1944 p. oфiцiЙнo називaлaся SS Freiwi||ige
Division GaIizien. Cepeд дивiзiЙникiв 6улa вiдoмa як ..пepшa'' дивiзiя. Пiсля бoiв
з paдяHсЬKиMи вiЙcькaми пiд Бpoдaми (сepпeнь 1944 p,| ЧaстИнa унaоникiв
дивiзii пepeЙшлa дo УПA' a з iншo.i чacтинИ бyлo cфopмoвaнo .14 Waffen Grena.
dier Division der SS (Gа|izisсhe Nr. .| 

), щo сKлaдaЛася з 3.x пixoтниx пoлкiв.
Heoфiцiйнa чaстИнa цiеl фopмaцiT - ..дpУгa'' дивiзiя. Boсeни 1944 p' y ii нaзвi
cлoвo galizisсhe зaмiнeнo нa..yкpaiнcькa''. .{o квiтня .1 945 p, дaнa дивiзiя булa
пiдпopядкoвaнa кeрiвництвУ гpУпoю CC' (Bepигa B' ,Qopoгaми fipугo| cвiтoвoj
вiйни. - Topoнтo, 1981' - с' 147' 162; Мapкo Bipa (Boлoдимиp Maкap). Ciм лiт
BиэBoльних эMaгaнь (1939_1945) - Буeнoc-AЙpec' 1946. - c, 27)'
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poзбудoвИ MaГaзиHiB Ha збiЖ)кя. AдмiнiстpaтивниЙ aпapaт
гoтyeтЬся дo 100%-вoгo збopy КoHтИHгeHтiв в якнaЙсКopшoMy
чaсi' Ha кoxнiЙ сeсiT кpaЙcляндвipти ТИсHУтЬ Ha здaчУ KoHтИHгeH-
тiв гopoдoвИHИ, oвoчiв тa збiхжя' Cлiд спoдiвaтися, щo збip
KoHтИHгeHтiв пiдe пiд нaтиcкoM тepopy..[eякi стapшИHИ
пpибyвшиx вiддiлiв зaяBЛяЮTЬ, щo пpиЙшлИ cЮДи нa тe, щoб
спoкiйнo зiбpaти xлiб. Хлiб збиpaтимyть дo пoслiдl-|oгo зepHa,
a HaсeЛeHню бyдyть BиtaэaтИ Ha KapтKИ, щoб нe гolцyвaлИ
..бaн.цитiв''.

Пiсля збopy хлiбa МaЮтЬ зaмip знИщИтИ ..бaндитiв,,. Hiмцi
гoвopятЬ: ..Bxe зapaз ми дoбpe poзмiстили свoТ сили - Лyцьк,
Гopoxiв, Тopнин, Poxищe, oликa - i пiдeмo цeпoм. Бaндитiв
бyдeмo стpiляти, a HaсeЛeHHя нi, бo нaм зaбopoнeнo. ЛюдeЙ
бyдeмo ЛoвИтИ i xивиx вiдcтaвляти дo Paйxy'' (слoвa oфiцepa
ГpУпИ, щo e в Topнинi). A Гaмпeль кa)кe тaKe: ..HaсeлeHHя нexaЙ
жHe, a MИ вeсЬ хлiб зaбepeMo пpИ yнacтi вiЙcЬKoвиx сИЛ''.

Xнивa пo MaeтKax пepeвeдeнi п[pи] дoпoмoзi вiйcьк[o]виx сил
i ляxiв. 3биpaють тaKo)К i сeлянськe. Maють пpeтeнсiТ дo збopу в

зHИщeHИX сeЛax, бo цe зaвoйoвaнe, пpИ цЬoMУ KocятЬ вce, бeз
poзбopy. B Лaвpoвi BИKocИлИ бaгaтo сeляноькoТ зeлeнoi пшeницi.
3iбpaнe збixxя сeЙчaс MoЛoтятЬ i вi.п,стaвляютЬ aBтaMИ в ЛУцьк (з
пiвдeнниx paЙoнiв)' 3 тepeнiв нaд зaлiзницeЮ звoзять i сeЙчaс
HaЛaдoвУЮть нa пoТз.п,и Й вeзрь дo PaЙxУ.

Збip жнив нiмцi пepeвeли бeз бiльшиx пepeшKoд. Зaaнгaжo-
вaнi ляxи )KaЛИ в гoлoдi, o.цepxyЮчИ 1 20 гpaмiв xлiбa Дeннo. Пpoти
тaKoгo ХapчУвaHня BoHИ зaотpaЙкувaли, в виcлi.цi нoгo нiмцi всix
apeштУBaЛи. Чaстинy пopoзстpiлЮвaЛИ, a peштa, пoсидiвши двa
днi в льoxy, пiшлa нa poбoти, зa oбiцянкoЮ, щo oдepxaтЬ пo 1 -мy кг.
)кИтa зa тpУдoдeHЬ, aлe пiоля збopy. ,.Бiднi ляшKИ'' пpocятЬ ceЛяFl

[пp]o кycoкxлiбa, бo гoлoднi.
Пpи збipцi xлiбa мix Ляхa|'А|A a нiмцями дoxoдИтЬ дo сУтИчoK:

нiмцi зaбиpaЮтЬ yсe, He зaЛИшaЮчи нiчoгo для пoлякiв, a oстaHHi,
бaнyни свiЙ кiнeЦь, спpИчИHeHИй гoлoднoю сMepтЮ, He xoчyгЬДaтИ
оoбi вiдoбpaти тe, щo BoнИ зapoбили.3oкpeмa, сУпepeчaтЬ зa
ceлянськиЙ xлiб, щo йoгo збиpaлLА ляхИ з пiль yкpaТHсЬKИХ ceлян i

зBoзИЛИ oKpeMo для сeбe. Aлe Й тe .[м нiмцi зaбиpaють. Taкi
сyпepeчKИ були нa ПoЛЬсЬКИХ кoльoнiяx пiд Poжищaми тa бiля
П шeбpaжa ( Kiвepeцький [KiвepцiвськиЙ] paЙoн ).

ocтaннiми чaсaMИ нe пoмiчaeться нaЙмeншИХ oзHaK poзбУ.цoви
гoспo.п'apствa' Зapaз пpИсKopeHИM тeMпoМ вiдбyдoвУютЬ пoHИ-
щeнi мoсти. Maтepiял Ha MocтИ пpoдylryЮтЬ, poзбиpaюни ceлянськi
xaти тa клунi.
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B ПiддyбeцЬКoMy paЙoнi нiмцiзлiквiдyBaЛИ 4 фiльвapки. Уce
звeзли дo фiльвapкy в Bopoтньoвi [Bopoтнeвi]. Tщ пoотaвили
cИлЬHУ вapry з2О_40 нiмЦiв i 40_50 ляxiв, yзбpoeниxдoсИтЬ cИлЬHo'

3 пoнaткy цЬoгo мiсяця пoмiтниЙ звopoт y нiмeцькiЙ тaктицi.
Як iнфopмyють iз тepeнУ' нiмцi пepeвeли мacoвi apeштИ пoлЬ-
cькoТ iнтeлiгeнцii тaк в ЛyцьКy' яK i в oкoлицi. Piвнox в кiлькox
мiсцяx пoвiдбиpaли вiд ляxiв чaстИнy збpoi' дiюни пiдстyпoм.
.[ля пepeвeдeHHя apeштiв пpиixaлo C.4 з Piвнoгo. Як ПoдaЮтЬ,
apeштoвaHиx ляxiв пepeдaЮтЬ в pyKи yкpaiнськoi пoлiцiТ нa дo-
пити t для iгpaшки, a oпiсля зaбиpaють i вiдвoзять y Piвнe. Xит-
pa пoлiтикa _ чy)киМи pyKaмИ вбивaють двa зaЙцi.

Hacтpoi нiмцiв.
Cкpiзь Mo)<нa зaвBaжИтИ сИЛЬнe зaлoMaнHя нiмцiв, яK Мaтe-

piяльнo, тaк i мopaльнo. KoxниЙ pyx нiмцiв в тepeнi пoзнaчeниЙ
пaнiчним стpaxoм. Piд[к]o MoжHa зУcтpiтИ тaкe, щoб в тepeн виIxaлa
oдHa aвтoМaшИнa _ всe ix iдe бiльшa кiлькiсть.

oдин нiмeцькиЙ coлдaт в мicтi Topнинi гoвopИв дo yкpaiнця:
..Bи, yкpaiнЦi, тo щe дoчeKaeтeсь CaмocтiЙнoi Укpaiни, ... a MИ ...
iдeмo дoдoмy i дoвiдyeмocь, щo .Д,oЙнлянд в)кe Kaпщ. . . ''.

Taкox e пoлiтичнa poзбipливiсть нiмцiв y вибopi стopoHИ _
зa yкpaiнЦяМи чИ зa пoляKaMи, щoб нa випaдoK п[p]oгpaнoi
Hiмeччини .цo)кИвaти вiкy нa yкpaiнськиx зeмляx. Ha тoмy тлi
зycтpiнaютьcя мiж ними нaвiть teякi гpизнi.

Peпpeоii.
3 кiнця липня i в пepшиxдняx cepпня нiмцi i ляxи дoсИтЬ cИлЬHo

д:iяли в Лyцькoмy paЙoнi. 20 i 25.V|l Ц. p' в aкцii нa сeлa Лaвpiв,
Paдoмишль, Cyxoвoля 6paли yчaсTЬ кapнi eкспeдицii, пpи
опiвдi[я]ннiлiтaкiв. У вислiдi спaЛeнo дo 500 гocпoдapcтв. Xepт-
вoю Bпaлo 34 чoлoвiк' oдИl] вMep зo cтpaxy, тaм бyлa вбитa oднa
ocoбa i тpьox paнeHИХ. Kpiм тoгo, в iншиx сeЛaХ cпaлeHo пoнaд 20
гoспoдapcтв тa вбитo 6 людeЙ.

1 5.Vll| в Лaвpoвi нiмцi пepeвeли apeшryвaHня 12 люДeЙ, з якиx 6
вiдвeзeнo вЛyцьк, a5 нeвi.цoмo кyди. Kpiмтoгo, нa мiсцipo[з]стpiляли
3-ox чoлoвiкiв. l-{e нaдoнoо чexa, щo Мae зB'язKИ з ляxaмИ.

B PoxищeнcЬKoмy paЙoнi цЬoгo мicяця ляхи Й MaдяpИ спa.
лИЛИ дo 300 гoспoдapcтв, вбив[ши] пpИ тoMУ 17 людeЙ' Як пoдaють
з тepeнy, кpaЙcляндвipт гoвopив дo ляxiв, Щo [в] oстpoxeцькoмy
paЙoнi MyсятЬ зHИщити сeлa Издцi, П[e]вxa, 3aбoлoття, Бo[pб]ин,
Бaкopин' Xдyгьтiльки, ax нaдiЙдe бiльшe cили.

Пoляки.
ПoмiнeниЙ дoсИтЬ сИлЬ|-|иЙ ix pyx. e бaгaтo вИпaдкiв, щo вдeHЬ

yзбpoeнi виiздxaютЬ Ha пoля yкpaТнськиx ceлян тa збиpaють
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збixжя. B Ceнкeвинiвськoмy paЙoнi цe Ha дeHHoMy пopядKy'
Пoдiбнo _ в KiвepeцЬKoмУ [Kiвepцiвоькoмy] paЙoнi. B цi мicцe-
вocти Hlxтo нe Mae дocтyпУ.

oстaнньo, y зв'язкy з нiмeцьким стaвлeнняM дo ниx, ляxи втpa-
тили нaдiю нa Kpaщe мaЙбщнe i вxe пoчинaютЬ вepтaтиcь нa cвoi
cтapi мicця, зaявляЮчИ: ..ХaЙ poбитьcя щo xoчe, xaЙ нac тyт
пoб'ЮтЬ, a N4И в)кe нiдe нe пiдeмo iз гoлoдy вм[и]paти He Хoчeмo''.
Aлe ляx всe ляxoM i ocтaнeться. Koxнoчaснo HaмaгaeтЬся щocЬ
дoвiдaти тa, щeзнyB|.Uи, дoнecти пpo вce нiмцям. Toму злoвити в
тepeнi poзвiдникa.ЛяшKa cтaлo бyдeнни м явищeM.

3a всякy цiнy вoHИ HaпlaгaЮтЬся|IIАЩv|тИ yкpaiнськe нaceлeнHя'
poбити HaпaдИ Ha ceлa, гpaблять, apeшryЮтЬ тa стpiляють. Piвнox
нaмaгaЮтЬся пpoBoKyвaти нiмцiв дo пpoтиyкpaiнсЬKиx peпpeсiЙ.

oстaннiм чacoМ дoситЬ пoмiтнe зблиxeння ляxiв дo мaдяpiв.
Пpo цe гoвopИтЬ xoч тiснa спiвпpaця в нищeннi yкpaiнcькoгo нace-
лeHня, яKтaKox вiддaвaти сeбe пiд oпiкy мaдяpcьKиx чaстин.

Яктiльки втepeнi пoявЛятЬся нiмцi, ляхи ceЙчaо виpyшaЮтЬ Ha
влacнi гoспoдapcтвaтaзбиpaютьхлiб. lxня poбoтa мaeдвi цiлi: 1).

[п]iд oхopoнoю нiмцiв зiбpaти збixжя, 2|, |в]икликaти peaкцiю
yкpaТнцiв нa ляxiв, a TИM сaMИМ спpoвoKyвaти нiмцiв дo пpoтИ-
yкpaiнськиx peпpeсiЙ.

Чexи.
oстaнньo зyстpiнaютЬcя вИпa.цKИ, щo чexи явЛяютЬcя ceксo-

тaМИ. Maють зв'язKИ з ляxaп4И i з нiмцями. l-{e, poзyмieтЬcя' нe
cкpiзь, aлe о.

Пapтизaнкa.
l-{ьoгo мiсяця дii бoльшeвицЬKиx пapтизaн зHaчHo пoоиЛи-

лись, Пo сeлaХ пepeвoдятЬ мacoвi гpaбexi тa HИщeHня aктивнiшиx
yкpaiнцiв. B гpaбexi бepyть yчaстЬ 700-800 чoлoвiк. Tepeнoм
ixньoгo дiяння являЮтЬся цyмaнськi тa Kлeвaнcькi лicи. I-{ьoгo
мiсяця УПA пepeвeЛa pяд бoiв з бoльшeвицЬKиМИ пapтИзaHaMИ.
3.V||| вiдбyвcя бiЙ УПA з чepвoниMИ бiля Бepeотян. 6.V|ll вдpyгe
бyв бiЙ в тoмy )к сaмoмy мicцi. УПA здoбyлa кiлькa бoльшeвицькиx
тaбopiв. Бoi тpивaютЬ дaЛЬшe,

7.V||| бyв бiй BoП.у, 30 нoл., з бoльшeвиЦЬKИМИ пapтизaнaмИ,
60 чoл. BoП втpaтив 6 вбитиx i oднoгo paHeнoгo, 3-ox цивiльниx
BбV|тИх, oдин ЛMKтa 6 кpiciв' Пo бoльшeвицькiЙ cтopoнi 6улo2О
вбитих'

9.V|l| бoльшeвИцЬKa пapтИзaнKa нaпaлa Ha ceЛo Cкpигитiвкy
ICкpeгoтi вкy], oгpaбил aтa cпaлИлa пoлoвинy сeлa. Бoл ьшeвицькi
пapтИзaHИ пoявляЮтЬcя тex в пiвдeннo-сxiднiЙ чacтинi Koлкiвсь-
кoгo paЙoнy,
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12'V|ll y Po)кИщeноЬKoMy paЙoнi, в oKoлИцяХ сiл Бoгyшiвкa'
Пpилiсцi [Пpилiснe], кoЛoнiя Емiлiн, пoяBИлИся бoльшeвицькi
пapaшyтИcти. Tiei caмoi нoнi зipвaли зaлiзницю. o нщки, щo чep-
вoнi пapтизaHИ HacИлЬHo пepeвoдять мoбiлiзaЦiю в пiвнiчниx
тepeHaХ. B ixнiЙ сKлaд вХoдятЬ Жv|Дv|' бiлopyси, ляXИ, цигaнИ,
мoскaлi i т. п. збиpaнинa'

Koмyнiсти.
У paЙoнax oлицькиЙ, [|-{]yмaноькиЙ, KoлкiвоькиЙ, Kiвe-

peцьки Й [Kiвepцiвськи й], PoжищeнcькиЙ зycтpiнaютЬся зaЛИ шKИ
кoмyнiстиннoгo aKтИвy' якi xвилeвo г1p|4тИхлИ, aлe в мipy бoльшe.
BИцЬKиx yспixiв нa фpoнтi нИшKoM ПycKaЮтЬ свoЮ пpoпaгaHдy,
бyдьтoби бoльшeвики вхe зaняли KиIв, Бiлу l-{epквy, 3aпopixхя i

т. п., тa щo сoвiти в дy>кe кopoтKoМy нaci бyдyть B)кe тyг. Пoмiтнa
Тe)к |хHя сПlBпpaця з ЛяXaМИ.

ПapтiЙництвo.
B тepeнi пoчaЛи дiяти мeльникiвцi. |-]ьoгo мiояця зiбpaли дo 70

чoл. ..пapтИзaнKИ'' тa poблять peЙди пo Kiвepeцькoмy IKiвepцiвcь-
кoмy] й Лyцькoму paЙoнax. oстaнньo poзKИ.цaЛИ лeтЮчKИ ..Haцio-

HaЛiсTИ',. Змicт ЛeтЮчoK пpoвoкaцiЙниЙ - пpoтИ нaцioнaльнo-
peвoлюцiЙнoгo pyХУ, xapaKтep виpaзHo пpoнiмeцький. oдним
слoвoM, вoHИ тoпЛяться i xaпaються бpитви.

10.V|l| ця гpУпa пpийшлaдo [с.] Уляники тa poзKИ|-|yЛaЛeтЮчKИ.

3вiдтiля пiшли в сeлo oздeниж [oздeнix], пo6или вapтy тa poз-
KИHУлИ ЛeтЮчки. Ha мiсцi poзпиryвaлИ, дe пepeбyвaють бaндepiвцi.
ПoгpoxyютЬ, щo гope тoMy, Xтo бyдe пepexoвУвaтИ ..бaндepiвцiв''.

B пepшиx дHяХ ЦЬoгo мiсяця 25 мeльникiвцiв poззбpoТлo ciльськy
вapry в ceлi Caпoгiв [Caпoгoвe]. Ha слiдyюний дeHЬ вИслaли свoix
людeЙ пiд мacкoю бoльшeвицЬКИХ пapтИзaн в нiмeцьк[iЙ] yнi-
фopмi. Пapтизaн злoвИлa мiсцeвa вapТa, aлe сeЙчaс-тaKИ пo
злoвлeннi пpийuли мeльникiвцi iix вiдoбpaли, B кiлькaднiв пiзнiшe
мeльникiвцi зpoбили зaсiдкy в Хидининi, в яKy ПoпaB Haш KУp'rp.
Йoгo злoвили i вxe poздягHeHoгo вeлИ нa poзстpiл, aлe нa цe
нaдiЙшoв дpУгиЙ TxнiЙ вiддiл, a вoHИ, нe зHaЮчИ xтo Цe, пoчaЛИ
стpiляти, a кyp'ep в цeЙ vac утiк.

19.VIIl в тepeнi зa6лукaли пoвcтaнцi, щo Йшли q Kpeм'янeн-
нини [Kpeмeнeннини] вiд вiддiлiв з-пiд cтягy Бульби." (як кaxyть,

,, в poки нiмeцькoТ oкyпaцii Tapaс Бyльбa-Бopoвeць зa згoдoю нiмeцькиx
влacтeЙ ствopиB у м. oлeвcьк вiддiл пoлiцiТ ..Пoлiськa Ciч'' i стaв йoгo oтaмaнoм.
B лютoмy 1942 p' пoтpaпЛяe У Heмилiсть нiмцям. Пepeбувae y пiдпiллi нa тepитopii
Capнeнщини Й Koстoпiльщини, Haпpикiнцi ,1 942 p' вiв пepегoвopи з
пpeдcтaвникaми нiмeцькoгo гecтaпo у Piвнoмy, згoдoм _ з пpeдстaвнИKoM
paдяHсЬKиx пapтизaнiв Лyкiним. Ha пoнaтку 1943 p. стBopив Укpaiноьку
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Бyльбa пiдпopядкyвaвся Meльникoвi)' Як виxoдили з мiоця, тo
ixнiЙ пpoвiд впeвняв ix, MoвЛяв, iдiть пo дopoзi, a окpiзь стpiнeтe
нaшi вiддiли. Xлoпцi poзчapУвaлИсь, бo вcюди бaчили лишe УПA.
B poзмoвaх сИлЬHo лaяли свiй пpoвiд, зaявЛяЮчИ, щo в)кe нiкoли
He дaдУтЬ сeбe oбмaнyти. Koли пoбaчили нaшy лiтepaтypy, тo il(
iм oчi блистiли.

B oстaннix дHяХ в HaшoMУ тepeнi пoявИлaсЬ гaзeтa.лeтЮчкa
'.oбopoнa УкpaТнИ,', вИ.цaнa Укpaiнcькoю Hapoдньoю PeвoлюцiЙ-
нoюApмieю (УHPA) пiд кoмaндoЮ oтaMaHa Бyльби.

oкpeмi вИпaдKИ.
2.Vl|| в ceлi Kopшiвцi [Kopшoвeць] xтoсь вбив двox нiмцiв' з

яKиx oдИH бyв [л]yцькИM зoндepфipepoм. 3a ними пpиixaлo 7
aвтoМaшиH нiмцiв |.UyKaтИ зa тpyпaМи тa зa сПpaвниKaMИ. Peпpe-
сiЙ пoки щo нe бyлo.

7.Vlll в ceлi Шиpaxи [Шиpoкe?]ляxи poззбpoiли yкpaiнcькoгo
пoлiцистa, Щo пpибУв нa вiдпyсткУ. Шyцмaн пiшoв нa cKapгУ дo
нiмця, a цeЙ вислaв 5 aвтoмaшин (30 нiмцiв), якi poззбpoТли всix
ляxiв тa пoздИpaлИ з ниx oдiння ' ЛяxИ, бeз збpoi тa гoлi, змушeнi
бyл и вepтaтиcь нa Aндpiiвкy.

.13.V|ll вiддiл пoстaчaння УПA пoпaв y зaciдкy нiмeцькy тa
бoльшeвиЦькy мix сeЛaMИ Koлoдix тa Пiд[ц]apeвичi. Пoчaвcя бiЙ
зa здoбyгтя MaЙнa, aлe тaбop пoвcтaHня poзбiгся i нiмцi зaХИщaЛИ
лиш oднy фipy. 3apaз нa.цpугиЙ дeнЬ всe Bтpaчeнe вiдoбpaв вiддiл
мicцeвoТ бoiвки. Peштa фip пoвepнУлaсЬ нa свoT мicця.

1 1 .V||| [л]яxи cпaлИлvl10 xaт в сeлi Яpoпiль [Яpoмeль]. 14.VllI
вбилидвoxyкpaiнцiв, щoxaли бiля кoлoнiT Oлики [oликa].

20.V|I мaдяpи зacтpiлили paЙoнoвoгo пpoвiдникa юнaцтвa пiд
чaс пepeХoдy чepeз зaлiзницю. Biн хoтiв бopoнитиcя гpaнaтoЮ,
KИHУвшИ TТ в стopoнy мaдяpiв, aлe гpaнaтa нe eKсПЛЬoдyвaлa, Цьoгo
мiсяця нiмцi кiлькa paзiв poзкидУвaЛИ ЛeтЮчKИ.

B тepeнi дocИтЬ чaстo зycтpiнaeться сeксoтiв, тaK вopo)кoгo
пoxoд)кeнHя, як iукpaTнцiв, щo з piзниx пpичИH cтaли нa олyхбy

нaцioнaльнo-дeмoкpaтичну пapтiю (УHдп). Тoдi x KepУe влaснoю т. зв.
Укpaiнськoю Пoвстaнчoю Apмieю. У бepeзнi.квiтнi 1943 p. вiдкинyв пpoпoзицiю
увiйти дo штaбу бaндepiвськoT УпA. B cepпнi 1943 p. 63.x бyльбiвцiв бyлo
BKЛЮчeнo дo бaндepiвськoi УПA, oднaк оaM Бyльбa з 30-40 нoл. yтiк.
Пepexoвyвaвся y Людвипiльськoмy paйoнi. B листoпaдi 1943 p. був
зaapeштoвaHий нiмeцькими гeстaпiвцями y Bapшaвi, 3a дaними M. Лeбeдя'
хiнкa Tapaсa Бyльби-БopoвЦя' чeшKa зa нaцioнaльнiотю, нe зaзнaЛa
пeреслiдувaнь з бoку oУH, тoдi як o. Шyляк ствepд)кye, щo вoнa бyлa зaмopдoвaHa
сБ oУH зa нaкaзoм Пeтpa oлiйникa..Qив.: Лебeдь 

^t' 
УI1A' i'i,|eнeзa, picт iдii у

визвoльнiй бopoтьбi укpaiнськoгo нapoду зa укpaiнcьку caмocтiйну coбopну
r'ep,<aBу - oттaвa, 1987. - C, 76' 77; Щyляк o, B iм'я пpaв,ци. - Буeнoc-Aйpec,
1948 - C, З0.
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oкyпaHтa. Пoштoвxo[м] дo цьoгo пopaднЬoгo пaдiння яBляeтЬcя нe
xa[д]oбa мaтepiяльнoгo дoбpa тa нeвipa y влacнi cИли, a, HaвпaKИ,
нaдiя нa ляхiв, нiмцiв ни бoльшeвикiв. B тepeнi пepeЛoвЛeнo пoвax-
нy кiлькicть ляxiв-шпиryнiв'

opгaнiзaцiя тepeHy.
AдмiнiотpaтивHy ciткy зopгaнiзoвaнo вxe мaЙхe в Цiлoмy

тepeнi, нaвiть в тиx paЙoнaХ, щo в HИХ щe дiють нiмцi. Taм тex дie
нaшa aдмiнicтpaцiя; нiмeцькi плaнИ, HaKaзи i т. п. нaceлeння в
бiльшoстiiгнopye.

Cyспiльнo.пoлiтичнa дiлянкa вxe мaЙxe нaлaднaHa, aлe щe
нe пpaц}oe яK cлiд, бo нe всiлЮдИ в цЬoMy нaпpямi виpoблeнi. Тaк
xe сaMo спpaвa МaeтЬся iз [с]aмoдoпoмoгoвИMи [к]oмiтeтaми.

Haстpoi мac.
Haceлeння cкpaйнe вopoжe Haстaвлeнe.0,o ляхiв i нiмцiв, a пepeд

бoльшeвикaми вiднyвae нeвимoвниЙ cтpax. Haтлi нaшoi бopoтьби з
ЛяХaМи в нaсeлeннi виpИнae оУMнiв, ЧИ ми здiбнiдo нoгocь бiльшoгo,
кoли бoЙoвi вiддiли He e в cтaнi знищltтt/| Дo peштИ пoльський
eлeМeHт, якиЙнa Ko)кнoMУ кpoцi шкoдить yкpaiнcькoМУ нaсeлeнHЮ.
Яcнo, щo цi cyмнiви xвилeвi, якi cпpиниHЮютЬ peпpeсii. Koли х
п p иXoдИтЬ с пo кi Й, МaоИ зHoBy твe peзi ють, вiдшyкyюн и пpaвильний
шляx. Bоe x тaKИ, пepeд нaceлeн HяM стoiTь щe oдн [e] стpaxoвИ щe, a
оaмe пpoдoBЖeння вiЙни.

opieнтaцiT Maс вИKJlючHo cтoятЬ зa нaMи. Macи пepeкoнaнi,
щo нiхтo з чy)KИx нe Heсe вИзвoлeHHя, тiльки зHИщeнHя. oднaчe'
вipa y влaснi сиЛИ щe дeщo сyмнiвнa. Hiмeцькa тa бoльшeвИцЬKa
apмii нaдтo cилЬHИMИ вИдaютЬcя в пopiвнaннi з укpa[HсЬKoЮ
збpoЙнoю cИлoЮ, тoмyixнe вiднoшeння стae paдшe пaсивнe. Maоa
щe Й тeпep дyN4ae, щo укpaТнсЬкy дepxaвнiсть вибope сaмa
opгaнiзaцiя бeз Tx yнacтi. Тaк жe caMo MaeтЬся спpaвa з Мaтe-
piяльними дaтKaMИ. e випaдки, Щo KoЛИ xтocЬ щocЬ дaв oдHoгo
paзy, тo слiдyюнe Kaxe: ..Я в)кe дaв i нa тe, i Ha тe, a УкpaТни щe
нeмa''. Poзyмieтьcя' щo цe нe бiльшiстЬ, aлe вce )ктaKи тaкий стaн
icнye. Maсa e дoсИтЬ iнepтнoю i тoмy чaстo тpeбa 6paти дeщo
cИлoю, згЛяднo пiд нaтиcкoм. Toмyтo чacтo Мo)кHa пoнyги: ..Чyxi

гoHятЬ, б'ютЬ i cвoi тe )к оaМe''.
Мaca yявляe coбi, щo oт' Мoвляв' бeз мeнe oдHoгo poбoтa пiдe,

apo6ити пoвиннiтi, щo спeцiяльнoдo цЬoгo пoкликaнi.
Koли х пoяBляeтЬся вiЙськoвa влaсHa cиЛa' a вpaз з тИM yспixи,

тo кoxниЙ зpoстae нaдyci i кoxний тoдi гoтoвиЙ iтиу виp бopoтьби,
вiддaючи всe щo мae. Macaм iмпoнyють cвiтлi, гepoiннi MoMeнти.
oтxe, щoб дepжaти ix y вiчнiй aктивнoстi i Haпpy>кeHo, cлiд знaти
пcиxiкy мacи i вiдпoвiднo KepMУвaти пoтягHeHняMи.
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Bсякi нaдyxиття, вiдуилeння тa HeвИKoHaHHя зaвдaнЬ MyсятЬ
бщи гoстpo нaп'ятHoвaнi, бo Maсa вce бaчить i тaкy слaбic[т]ь
вiдпoвiднo oцiнюe.

Cлiдтeх вiдмiтити, щo лiтeparypa, яKa виxoдИтЬ пepioдиннo,
пoвИHHa пpИxoдИтИ з бiльшoю тoчнicтю, бo нaceлeння' Koли нe
бaчить ii, кФкe : 

., lJ-[oсЬ злe, Koли нeмa тaкoi чи iн шoi лiтepaтypи''.

Пoчaтoк вepecня .|943 p'

цДABo, ф.3833' oп' 1, cпp, 125, apк' 6_10. Бeз пiдпиcу, Koпiя.
ItигapкoвиЙ пaпip. Maшинoпиc. Чopнa кaлькa'

Ns9
нAKA3 KoMEндAHтA oKPyги

y спPAвl пPoтидf[ нlмвцЬкoMy тEPoPy

IKoвeльcькa oкpугa],
9 вepecня 1943 poку'

Haкaз.
Bоiм кoмeндaнтaм зaпiлЛя, кoм[eндaнтaм] вoeнкoмaтiв,

гocпoдapчИм i члeнaм oУH.

B зв'язкy з тИM, щo нiмцi ocтaннЬo piшили тepopoм oбepнщи
нac, yкpaiнцiв, в пoслyшниx paбiв, бoмблять i пaлять сeлa' a цИМ
caмиM HИщaтЬ нaшe дoбpo, HaкaзУЮ:

1 ). Тpимaти пo сeлax вapry вдeнЬ i внoчi. Пopoбити aляpмoвi
зHaKИ вcЮдИ пo ceлaХ, щoб пoпepeДитtt HaceЛeHHя пepeд бoмб-
лeHHяМ.

2)' Пoxoвaти вce' щo щe дoci e Haвepхy, щoб нiнoгo нe бyлo в
бyдинкaх. Koжeн сeлянИн пoвИHeH мaти coбi сxoвИщe пpoтИлe-
ryHсЬкe.

3 ) . B кoжнoмy сeлi cтвopИтИ гpyпy ( 1 5 нoлoвiк) пoлiцiT, кoтpa б
всeцiлo вiдпoвiдaлa зa бeзпeкy i пopядoкдaнoгo ceлa.

Увaгa: сЮдИ пoвИннi ввiЙти людe нeснi i опpaвeдливi.
4). ГoспoдapчИM нe poбити мaгaзинiв пoCeлaХ' в poзкинeHИx

Мiсцяx, a пoзa сeЛoMl i пpo цe нixтo нe смie знaти. 3a знищeння
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зMaгaзИHoвaниX Maтepiaлiв бyдyть нeстИ вiдпoвiдaльнiсть тiльки
тepeнoвi гocпoдapнi.

5). Moлoтити iхoвaти збixxя. Пpoп[aг]yвaти нaceлeнню' щo
нiмцi знищaтЬ всe! якщo внac[нo] нe пoхoвaeтЬся.

6). Cкpiпити зaгaлЬнo пo тepeнi пpoпaгaHдy. Tpимaти нaсe.
лeння з'eднaниМ, дiлитиcь з ниM дoлe}o i нeдoлeю. Koжeн члeн
пoвИнeн бщи сepeд мaс, щoб в Ko>кeн нaс мiг дaти дoбpy пopaдy
i вiдпoвiднiвкaзiвки.

7). CкpiпитИ зaгaлЬнo кoнспipaцiю цiлoгo opг[aнiзaцiЙнoгo]
aпapaтy, бo poзкoнспipoвaння e нeпoтpiбнe i нi дo нoгo дoбpoгo
He дoвeдe.

8). 3мiнити всi пpoxiднiпyнкти' зaкoнспipoвaти iх Kpaщe.
9). Тpимaти cтислУ пoв'язaнicть пoмix сeлaми.
10). 3a нeвИкoнaнHя цЬoгo нaKaзy бyдyть нeстИ вiдпoвiдaль-

нiсть кoмeндaнти зaпiлля, eвeнтyaлЬнo i дpyгi дiлянки, Koгo цe
тopKaeтЬcя.

.Qo пyнктy 7. Poбити вce' щoб NlacИ He зHaЛИ' щo цe poбить
opгaнiзaцiя. ЦeЙ нaкaз дoвeсти дo вiдoмa всix iнeгaЙнo пpИоryпИтИ
дo Йoгo peaлiзaцii.

ПoстiЙ,9 вepeсня 1943 poкy.

/Микoлa/'

LJДABO' ф. 3837' oп. 1, cпp. 9, apк' 27. Koпiя. Бiлий пaпip. Мaшинoпиc
(нe укpaiнcькиЙ Lupифfl. Чopнa KaльKa'
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1 . дoKylvlЕнти пPoв!дHиK!B (КoMEHдAHтIв)
l.2. P|BЕHЬ PAЙoHlB

Ns1
звlт пPoвtдHиKA PAЙoHy

Ceдлищaнcький paйoн [Koвeльcькoi oкpуги],

[тpeтя Д,eкa,цa] липня 194З poку'

MicячниЙ звiт Ceдлиcькoгo paЙoнy з 20.V| пo 20.VlI.43 p.

Tepeн.
Tepeн мaЙxe в пoвнocтi oxoплeниЙ, нe oxoплeнe тiльки oднe

сeлo Чeвeль. Taм пocтiЙнo пepeбyвaють нepвoнi'
Maоoвa пpaця нe poбитьcя в 4-x сeЛax _ Пiсoчнo [Пiсoннe] ,

ЧeвeлЬ, 3aMшaнИ, Beлiмчe [Beлимнe] _ тiльки чepeз тe, щo тaM
дiють нepвoнi. У peшт[i] тepeнy пpaця iдe мaсoвo. Maоa пpиxильнo
cтaвИтЬоя дo pyxy. He ввaжaо iншoi влaди, тiльки УПA.

ocтaннiм чaсoм нepвoнi нaмaгaЮтЬcя УдepxaтИcя Ha Haшиx
зeMЛяХ i opгaнiзyвaти з yкpaiнцiв пapтизaнKy. цe Tм нe вдaeтЬcя, бo
Тx po[з]гaняють вiддiли УПA.

Чepвoнi пoстiЙнo cтoятЬyзaMшaнcькoмyлiсi. Poблять нaсKoKИ Ha
оeлa 3aмшaни, Beлiмнe [Beлимнe], Пiсoннo [Пiсoннe], [Ч]eвeль i в

KaмiнcькiЙ [Kaмiнь-KaшиpськиЙ] paйoн' Mix нaсeлeHHяM вoHИ нe
MaЮтЬ aвтopИтery, тiльки oдини цi дoжИдaЮтЬ пoвopory Cтaлiнa.

Hiмцiзpoбили F|aпaд нa Hoвy Bихву, Miзoвo IMизoвe]: poбили
peвiзii' шУKaЛИ збpoi, гpaбyвaли, 6paли KopoвИ, свинi [тa]oдe)кy.
Пepeвaхнo poблять нaскoк[и] пoЛяКИ ' Hiмцiв пpИ тoMy e дy)<e Maлo.
B oстaннixдняx бyв нaсKoK нa Ceкyнь i Буцeнь [Бyцин] - гpaбyвaли,
Бpaли мaлi пopoсятa.

Ha кoжнe сeлo MaeMo oдHoгo пpoпaгaндиcтa, дe пpи бiльшoмy
cкyпнeннi людeЙ вИсryПaютЬ з пpoпaгaндoю. П poпaгaнди внa оiткa
ужe HaлaгoДxeнa.

PaЙoнoвi пpoвiдники' кyщ[o]вi i [с]тaниннi.
|-.l-{opaз бiльшe вИтягaeтЬся з-пoмix MaсИ aKтИвy. Koxнoмy

пpидiлюeться oKpeMy дiлянкy пpaцi.
Л iтeparypи дiстaeмo тpoХи зaмaЛo. fute цю, щo дiстaeмo, сТapa-

rМoсЬ poзiслaти пo всix зaкyгKaХ свoгo тepeнy. Лeтюнки пpибивaеть-
оя нa вИдHИx мicцяx. Cтapaeмoсь |(o)KHoMy вV1яc|1|Ат|'/1' щo MИ XoчeMo.
Tepeн бyдe дoбpe стoяти тoдi, KoлИ Ha мiсцi бУдe стoятИ вiддiл УПA,
i oчиcтиться тepeн вiд vepвoниx.

opгaнiзaцiя тepeнy'
Мaси oxoчo вИKoHУЮтЬ ycЮ пpaцЮ, якy Тм Ha.t].aeтЬся. Пpaця e

poзЛoХeHa Ha MacУ, тiльки пiд пpoвoдoM aKтИBУ. Iyвaжaють пpoвiд
як мicцeвy влaдy.
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Biльнe Koзaцтвo e в кoxнoмy ceлi, тiлЬки нeмae щe зopгaнiзo-
вaнoгo в CтapiЙ Bижвi, бo тaм cтoяв вiддiл нiмцiв. Taм в скopiм чaci
бyдe зopгaнiзoвaнe, бo нiмцi ви6paлиcя нa отa[н]цiю^. B Чeвeлi,
Пicoчнe [Пicoннoмy], 3aмшaни [3aмшaнax] i Beлимнi.". пo iншиx
сeЛax Biльнe Koзaцтвo вИtUKoлЮeтЬся HopMaльнo. Гoлoвнy yвaгy
звepтaeтЬся нa тaKтИчнi зaняття. KoмeндaнтИ гpУп пpocять, щoб
вiдбyвоя xoн кopoткiЙ вишкoл Тx. Пpaця пiшлa б щe кpaщe'

Гoспoдapствo.
Ciткa гoспoдapчa зopгaнiзoвaнa. Пpaця пoвoлi iдe. CлaбкиЙ

paЙoнoвиЙ гocпoдapчИЙ. Moхe, вiн виpoбиться, бo в цeЙ нac
гocпoдapcтвo дy)кe тя)кKo вeсти.

Юнaчa сiткa e, aлe дiлoвиЙ звepХHИKдo оЬoгo чacy нe пepeдaв
paЙoнoвoгo Юнaкa. Bишкoли пepeпpoвaдxyЮтЬcя.

Хiнoцтвo[м] нe всiсeЛa oxoплeнi"". У нaотyпHoMy мicяцi бyдe-
Mo cтapaтИcЬ oxoпити вci' бo пepeЙдe peopгaнiзaцiя paЙoнoвoгo
пpoвoдy.

Пpoтиcaмoгoнoвa aкцiя e ствopeнa i oгoлoшeнa cкpiзь.
3a сaмoгo[н] кapaeтьcя людeЙ. e випaдки' щo щe жeнyгЬ' aЛe

тo yжe дУxe тaйнo i тaк[i] виnaдKИ стapaeMoсЬ лiквiдyвaти.
3бipки пo сeлaХ пepeХoдятЬ чepeз aдмiнicтpaцiю. Тo e збиpae

гoЛoвaздecяTHИKaMИ i пepeдae гocп[oдapнoмy]' MaтepiяЛ нa Мaгa.
з|АнИe|a нa [...]iв гoтoвИХ щe нeмae. Зoвсiм нe oхoплeнo сeлa, тiльки
oдHe - Чeвeль. oxoплeниx _ 26. Тpyднoщi пpoяBляЮтЬся в гoc-
пoдapськiЙ дiлянцi, тoмy щo нeMae фaxoвиxлюдeЙдo цeT.цiлянки.

Aктив в тepeнi щopaз збiльшyeться, зpocтae i виpoбляeтьоя.
3ayвaxyeться, щo кoмyнiзм пoмix MaсoЮ зaвм[и]pae i вИpocтae,
сaмoстiЙництв[o] нaб[и] paе щopaз бiльшoгo poзMaxy.

opгaнiзaцiя.
opгaнiзaцiЙHиХ oдИнИць в тepeнi вистaчae.
Ciткa пoшиp[ю]eтьcя з KoЖHИМ днeм i в кoxниЙ зaKyгoKтepeHУ.

Caм oстi Йнi п poвiднi o.цин и цi слyxaЮтЬся i ви кoнyють HaKaзи' .[eкoтpi
пpoявляЮтЬ свoТ iнiцiaтиви. Bишкoли пpoвiднoгo aкгивy вiдбyвaютюя.

Biдбyвся 4-дeнниЙ вишкiл пpoпaгaндистiв i бyлo Ha нЬoмy пo-
нaд 20 oсiб. Ha мiс[ц]яx вИшKoлюloтЬоя тaK caМo. Bишкoли вlд-
бyвaються чacткoвi.

3 кyщeвими 6улa вiдпpaвa i з cтaничними 6улa вiдпpaвa.
3 кyщ[o]вими бeciди бyвaють щoтИ)KHя' дaeтЬся нaKaзи, oбгoвo.
p[ю]eтьcя i нaлaгoдxyЮтЬcя ix бoлячки.

3aмaлo пpиxoдитЬ B тepeH лiтepaтypи.
He бyлo вiйcькoвиx вишкoлiв.

I aк v тeкотl.
.o Maer"о, нa yвaзi, щo нe y всiх ceлax дie мepexa хiнoцтвa.
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Бiльшa чaотинa Haсeлeння вipить в тe, щo яKcaм[i] нe здoбyдeмo
дepxaвИ' тo нaM нilоoiT нeдacть' | вipять, щoдepxaвyздoбyдeмo.

.Цo нiмцiв i нepвoниx мacи cтaвлятЬся яK дo бaндитiв, гpaбiх-
никiв. Уявляютьixтaтapaми. oдиницi e пpихилЬникi вopoгaм, aлe i

ix щoдeнь зMeнuJyeтЬся.
3aгaльнo в тepeнi люди бaлaкaють зi зaxoплeнням пpo дii УПA'

пpo iТ пepeвaги Haд вopoгaMИ. .{oпoмaгaютЬ в yсЬoМy.
Cycпiльнa пpaця.

B цiЙ дiлянцi пpaця нe нaбpaлa свoix poэмaxiв' Тeпep бyдeмo
нaxиMaти нa цю дiлянкy пpaцi. B дe[як]иx ceлax xнивa )Dкe poзпo-
чaлиcя' Xнивa бyдyrь пpoвeдeнiopгaнiзoвaнo. 3 мaeткaми гipшe.
oдин мaeтoк бiля сaмoI cтaнцii, тaк щo дiлити збixxя тpyднo бyдe.
Тaм гpoзить нeбeзпeкa вiд нiмцiв.

[Пoбaxaння].
Пpoвeсти вiЙcькoвиЙ вишкiл yciх кУщeвих iнстpyктopiв i кo-

Meндaнтlв гpyп.
Пpoвeсти opгaнiзaцiЙнo-пoлiтичниЙ вишкiл ycix cтaнинниx,
Звepнyги нaдpaЙoнoвoмy ЮнaKoвi, щoб пepeдaв ЮHaцтвo.

lJдAгo, ф, 57, oп. 4, cпp' 357, apк, 68 зв' ,Цaтa i aвтop дoKуMeнтa нe
вкaзaнi, opигiнaл' Pукoпиc, 3eлeний oлiвeць' Teкcт згacae'

Ns2
yPивoк з сyпPoвoдxyBA,lЬHoгo листA

пPoвlдHикA PAЙoнy дo HAдlслAHиx зolJlитIв
[Любe ш i вc ьки й paйoн Ko вeл ьc ькoI oкpуги],

25 лиnня 1943 poку,

Дpyxe Mикoлo.
Пocилaю я для Baс пpи пepшiЙ Mo)кJlИвocтixoч тoЙ пaпip:

30 шт. зoшитiв гpyбиx;
51 шт. зoшитiв pисyHKoвиx;
177 uт' зoшитiв тoF|KиX.

3бipкa пaпepy He e пpипинeнa. Щoдo збopy _ якa б тo нe бyлa
кiлькiсть, вИшлlo. Пoдaю д.пя Baс дpУгa Лoбoдy нa шeфa зв'язку
paЙoнoвoгo'
25Nx.1943 p. БiлoвицькиЙ*.
Ц!/7g' ф.57, oп,4, cпp.363, apк, 113' opигiнaл. Pукoпиc. CipиЙoлiвeць'

* Poдoм з с. ,Qepeвoк Любeшiвськoгo paйoну Boлиноькoi oблacтi. 3aгинyв
у бoю з ..бoльшeвиками'' нa xyтopax 3a6oлoття Янiвськoгo paйoнy (Лiтoпиc
УПA' Hoвa Cepiя, Boлинь, Пoлiccя, Пoдiлля: УПA тa эaпiлля' 1944-1946 /
Coxaнь П', Пoтiчний П. (peд.)' Boвк o', Koкiн C, (упopяд,), - Kиiв-Topoнтo:
Bиtaвництвo '.Лiтoпиc упA'' 2006. - т. 8' - c. 795),
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Ng3
звlт пPoв!дниKA PAЙoHy

п Po пoл lтич нo- п PoпAгAHдиcтсЬкy PoБoтy
Л[юбeшiвcький] тepeн

[Koвeльcькoj' oкpуги1'',
25 липня 1943 poку,

Звiт пo paЙoнi Л. [юбeшiв]

1 . Tepeн He e в пoвHoстi oxoплeн иЙ' [П]pиuиHa тa' щo нa бiль-
шoстi тepeнy [з]нaxoдяться 

..Чepвoнi пapтизaни'' i бaгaтo cвiдoмих
yкpaTнцiв poзстpiляли зa yкpaiнiзaцiю.

2. B oxoплeнИХ ceлaХ в пoвнocтi пpaця нe пpoвaдитЬcя.
Пpининa, щo кoжниЙ мycить дoбpe кoнспipyвaтИcя.

3. Maтepiaл, пoдaниЙ нa.вiдпpaвi, зapaз виKo|-lyвaтИ в пeвнoстi
нe e MoхЛивo.

4. Юнaцтвo в Moeмy тepeнi o дУ)кe зaxoплeнe, нaЙб[iльшe] e
вкЛЮчeнe в rypтKи cпiвoчi. lми кepye oдHa cвoя людИHa,

5. Щoдo гypткiв, тo вжe в дeяKих сeлax твopятЬcя' a сaMe
спiвoчi, мyзикaльнi тa ocвiтнi. Щoдo дpaMaтИчниx rypткiв, тo нe e
мoxливicть, тoMy щo бpaк мaтepiaлy i мicця пoстaнoви.

6. Haсeлeннe e oбypeнo дo ocтaнньoi мipи щoдo чepвoнИx
пapтизaн.

25NX.1943 p.
CлaвaУкpaTнi.

Гepoям Cлaвa'

БiлoвицькиЙ.

l-|дAгo' ф.57' oп.4, cпp,357' apк' 21' opигiнaл, l-tигapкoвиЙ пaпip.
Pукoпиc' Cинiй хiмiчниЙ oлiвeЦь. Teкcт згacae'

.' т", щo в липнi 1 943 poкy Любeшiвський тepeн вХoдив дo Koвeльськoi oкpyги
oУH(б) - Lie нaшe пpипущeHня. Ha тaкy дyМку нauJтoвХye aдpeсaт ..Бiлoвицькoгo''
..Mикoлa'', кoтpиЙ нaпpикiнцi лiтa 1943 poкy 6yв оycпiльнo.пoлiтичним peфepeнтoм
Koвeльськoгo нaдpaЙoнy ..Koдaк'', дo яКoгo вХoдив ЛюбeшiвcькиЙ тepeн. 3вiдcи
тaKoх випливae вipoгiдна opгaнiзaцiЙна пoоaдa ..Бiлoвицькoгo',, якa У цЬoMy
дoKyмeнтi нe згaдyeтЬся - cyспiльнo.пoлiтичниЙ peфepeнт тepeнy.
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Ne4
зBlт пPoвlдHикA PAЙoнy

Люб[eшiвcький] paЙoн

IKoвeльcькoi oкpуги]'
29 лИпHя 1943 poку'

MicячниЙ звiттepeну
з ЛИпHя 1943 p. пo тepeнi (paЙoнi) Люб[eшiв]

1 . oxoплeння тepeнy. Чaстиннo.
2' Мacи.3aгaльнo e пpиxильнi дo yкpaiноькoi спpaви, oдиницi

ТягHyгЬ oднy pyKy зa чepвoHиМИ.
3. Чepвoнi втepeнi. Пo всьoмyтepeнi e poзтalшoвaнi нepвoнi.

У дeяких ceлax в бiльшoстi paЙoн[iв] зHaxoдятЬcя стaлo' a в
peшти с|л пepe|хдxaЮтЬ дlЛяl{Ky lХ' тa щe дyЖe МстятЬся Ha
свiдoмoмy нaсeлeнню _ зaбиpaють в лiс i дyxe MopдyютЬ, a)к

дo cN4epтИ.
4. Hiмцi в тepeнi He зHaxoдяться. Kpiм мiсця paЙoнy' зoвciм нe

д|loтЬ'
5. Пpoпaгaнд[y] нaшy нaсeЛeHHя cпpиЙмae дyхe aктивнo. lJ-l.o

ПepexoдИтЬ з pyKИ чepвoнИx _ HaсeЛeння нe спpиЙмae.
6, ПpoпaгaндИвHa сiткaдyxe слaб[к]o iснye з бpaк[y]людeЙ'
7. AктивiзyвaнHя Maс слaб[к]e з oгЛядУ чep[вoниx].
8. Лiтepaтypa дy>кe впЛивae Ha Maси, тiльки дyxe мaлo Тiдoxo-

дитЬ У нaшi тepeни.
9. Tepeн дo пpaцi зapaз нe e Mo)кЛивиЙ,бo вci нepвoнi збилися

Ha Haш тepeн.
opгaнiзaцiя тepeHy'

1. Cпiвпpaця Maс He e дy)Ke aKтИвнa. Poз[лaднaння] пpaцi з
I1pv|Чv|I1v| нeбeзпeки в тepeнi.

2. Пepeхiд дo мacoвoi пpaцi. 3oвоiм He e MoxЛИBe з oгЛядy
вeликo[ нeбeзпeKи.

3. opгaнiзaцiT Biльнoгo Кoзaцтвa зoвciм нe iснус i нeмae
МoxllИвoстi Тi opгaнiзyвaти aЖ дo oчищeнHя тepeHy.

4.3oвсiм нeдie.
5. ГoспoдapоТвo i йoгo opгaнiзaцiя. 3oвсiм нe пpaцюe, бpaк

людeЙ.
6. Юнaцтвo пpaцЮe пo гypтKaх.
7. Хiнoцтвo He e oХoпЛeнe зoвсiм в paЙoнi.
8. Пpoтисaмoгoнoвa aкцiя в oХoплeнИx сeЛaХ пpoвaдитЬоя.
9. 3бipки в тepeнi зoвсiм нe пpoвaдятЬcя.
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.|0. Maгaзини. 3oвсiм нe icнye.
1 1. Heoxoплeниxсiл пo paЙoнi _22ceл|a]'
12.eoxoплeниx8ciл.
13. Tpyднoщi в пpaцieтi, щoтepeн e зoвсiм зaгpoзливиЙ.Kудa

нe пoвepниcя' тo вcюди чepвoнl.
14. Aктиви в тepeнiд}окe слaбкi.

opгaнiзaцiя.
1. Cтaн opг[aнiзaцiЙнихIoДиницЬ He e вистapнaльниЙ'
2,t,'.lз бpaкyлюдeЙ.
3. Ciткa в тepeнi пoшиp[ю]eться.
4. CaмoстiЙнi пpoвiднi oдиницiдyxe слaбкi.
5. Bишкoлeння пpoвiднoгo aKтивy нe пpoвaдитЬcя.
6. Пpoвoдилocя чaстKoвo.
7. Чyютьcя бpaки вдiлянкaх, a caМe гoспoдapчИЙ тa пpoпaгaн.

ДиsниЙ'
8. oдиниць нeмae гoспoдapчoгo тa CБ.
9' Bитягaння oдинИцЬ з Мac e нeмoxЛИвe'
.|0. 3poблeнo 3 вiдпpaви: 2 вiдпpaви кyщ[o]виx пpoвiдникiв тa

1 вiдпpaвy зв'язкiвцiв.
1 1 . Hacлiдки дy>кe слaбкi.
1 2. 3aгaльнi нeдoлiки тi, щo бpaк тoчHocтИ тa aKтИвнoсти.

Пoлiтичнi HoвинKИ з тepeнy.
1 ' Hacтpoi' [М]acи e дyxe oбypeнi нa чepвoниx, a зaxoпЛeнi

yкpaiнcькoю спpaвoЮ.
2'Зaгaл гoвopитЬ, щo МyояTь згиHyrи нepвoнi, a зaпaнувaти

тoЙ, зa кИм пiдeyвecьлюд. oдиницi гoвopять, щo пpиЙдyгЬнepвoнi'
ЧepвoнaApмiя'

3. BiднocятЬся дo нaшoi спpaвИ др|(e пpиXИлЬHo.
4'Мacи вipять, щo MУcятЬ зг|АtlУтv| нepвoнi Й мycять вxe сaмi

пaнУвaтИ нa cвoТй зeмлi.
5. Maси e oбypeнi [нa] нiмцiв, oднaKoвo як iдo чepвoнИx.
6. Зaгaльнo пoлiтичний cтaн тepeнy e cлaбo oxoплeн[иЙ] нaшoЮ

спpaвoю.
Cyспiльнa пpaця

.1 

' Пoopгaнiзoвaнi rypтKи, a сaMe спiвoнi, виxoвнi.
2' Гypтки e в дeякиx сeлax спiвoчi i виxoвнi. .

3. |дeпpaцядpкecлaбo.
4. Пpaцядyxe cлaбкa, yспix в мaсa[x] дyxe cлaбкиЙ.
5. Пiдгoтoвкiдo вистaв зoвсiм нe бyлo.

3aгaльнo в тepeнi.
1 . Xнивa пpoвaдятЬоя бeз жoднoi opгaнiзaцii.
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2. B дeякиx мaeтKax пepeпpoвaдxy|oть нepвoнi xнивa, в дeяKИх

- l{|Mцl.

29.V|1.43 p. Cлaвa Укpaiнi.

Бiлoвицький.

lJдAгo' ф, 57, oп' 4, cпp, 357, apк. 24_25. opигiнaл' l-!игapкoвий пaпip.
Pукoпиc, CинiЙ хiмiчний oлiвeць'

2. дoкyMЕнти PЕФЕPEHтyP cлD|(Би БEзпEки

2.1. oKPy)KHИЙ PIBЕHЬ

Ns1
PoзписKA свящEнниKA

пPo спlвпPAЦю зl слDl(Бoю БЕзпЕки

Ceлo Личини
Ka м i н ь - Ka Lu и pcькoi oкpуги,

6 cepпня 194З poку.

Poзпискa (aнгax CБ)

Я, .Д.oлхкo Bacиль Cтeпaнoвич' cвящeHHИк пap[aфii] Линv1ни,
свoTм влacHopyчHим пiдписoм свiднy, щo:

1 . Бyдy дol-|oситИ всi пoдii, яKи BViниKaтИMyгЬ в мoiЙ пapaфiТ i

tlJKoдИтИмyгь пpaцiУпA i oУH.
2, Дoнocи бyдyгь тиxнeвi.
3. Пpo всe мeнi гoвopeнe бyдy мoвнaти.
4'Koли зpУ|lJy цeй aнгax, дoбpoвiльнo пiдлягaтимy кapicМep.

тИ вpaз з poдИнoЮ i кoнфiскaцiT мoгo мaЙнa.

Cвящeнник B..{oлxкo.

lJдAгo' ф' 57, oп' 4, cпp.361, apк.8' opигiнaл. Pукoпиc, Cipий oлiвeць.
Haпиcaнo нa чacтиrli блaнку дoKуMeHтa пpo нaДxoдЖeння i вибуття
KнИЖoK'
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з. дoкyMЕнти PEФЕPE}|тyP yKPAiHсЬKoгo
чEPвoHoгo XPEстA тA ЖlHoцтвA

з.1. oKPУxHИЙ PIBЕHЬ

Ne1
лv|cт PЕФEPEHтKи yKPдi н ськoгo

чEPвoHoгo xPEстA oкPyги дo пlдлвглoТ
пPo пPABилA звlтyвAнHя

[Луцькa oкpугa],
28 сepпня 1943 poку'

Пoдpугo!

Пepeдaю кopoткиЙ нapиc пpaцi y Чep[вoнoмy] Хpecтi:
|. Caнiтapнa слркбa нa фpoнтi.
ll. Caнiт[apнa] слyxбaдля зaпiлля.
|||. Aптeкa.
|V. Пepсoнaл iвишкoли.
V. .[oпoмiжHa гoспoдapськa слyжбa дЛя apМ||'
V|. Xapитaти внa дiяльнiсть.

1 . opгaнiзaцiя шпитaлiв i пepeв'язoн[ниx] пyнктiв:
a). пiдшyкyвaння пpимiщeння;
б)' внщp[iшнe] влaштyвaння (лiхкa, пoстiль, бiлизнa, милo);
в). xapнi, впopяlп,KoвaнHя, Кyx|-|l;

г). мeди кaмeнти' пepeв' язoчHи Й Maтep' ял, пpИлa+цдя ;

д). бeзпeкa-вapтa.
Bсюди пo шпит€lляx мae бщи гoспoдap aбo aдмiнiстpaтop, якиЙ

вiдпoвiдae зa цiлiсть'
2' Г pупи гiг[ir] нtстoк:

a). дбaти зa пiднec[eння] гiг[ie]ни i здopoв'я Haсeлeння слi-
дyЮчИMИ зaсoбaми: ryгipки, poзМoвИ, peфepaти, л|тeparypa;

б). пoмiн в нaглИx вИпaдкax i дocтaвкa нa caн[iтapниЙ] пyнкт"
ХвopИx;

в). зopгaнiзoвaнHя aпTeчoK в кoж[нiЙ] cтaнИцl t Мeдичнoгo пУHK-

ryдля нaceл[eння].
г)' зaгoтiвля для фpoнry aптeн[ниx] мaтep'ялiв'

3. Moбiлiз[aцiя] aптeнниx мaтep'ялiв.
a). зaкyп[oв]yвaти в спeKyЛянтiв y piзнi cпoсoби;
б). збipкa i пepepoбкa зeлз2.
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4. .!,oстaвa пepcoнaлy:
a)' лiкapiв, фeль[дш]epiв, сecтep, сaнiтapoк;
б). гocпoдapiв, aдмiнicтpaтopiв ;

в). aптeкapiв;
г)..цeнтиcтiв;
д). виxoвникiв, кoтpi мaлиб шKoлИтИ пepсoнaл (cвoя людинa).

5..Qoпoмoгa в збipкax:
a). кpaвeцькiapтiлi;
б). apтiлiпpaHня;
в). poблeння MИЛa;
г). apтiлi тpИKoтapсЬкi (poблeння cвeтpiв, pyKaвИчoK' сKap-

пeтoK).
6' Xapитaтивнa дiяльнicть.

Пo сeлax мaютЬ бщи пoтвopeнi кoмiтeтИ caмoдoпoмoгИ' в
cKлaд яKИХ MaЮтЬ вхoДИтИ жiнки (caнiтapкa aбo стaниннa). Maють
зaЙнятися oniкoю пoтepпiлиx людeй пiд нaс пaлeHHя сiл i oднo-
чacнo чepeз цeй кoмiтeт бyдe лiпшe пepeвoдИтИ piзнi збipкi пo
ceлaХ:

a). [с]пeцiaлЬHo зBepHyтИ Увaгy нa виpiб лiкiв i вiдпoвiднe
MaгaзИHyвaння ( кpиiвкa) ;

б)' tз] тepeнy cтягHyгИ всix лiкapiв, aптeкapiв, дeнтиотiв бeз
oглядУ Ha тpУiцHoщi. Bcix Тx шлiть нa Лимaн 6 дo MeHe.

28'V|I|.194з.
CУ.

l-{игaнкa*,

ДABo' ф' P-1021' oп. 1, cпp' 1, apк. 9-11' opигiнaл, ltигapкoвий пaпip.
Pукoпиc' CинiЙ xiмiчний oлiвeць'

32 ^.J||KaDсЬK| тDaви.
* цигaнкa - пoвcтaнсЬкиЙ псeвдoнiм Bacилини.QeмнинськoT (Ceмeнюк

C, Зaмicть щoдeнниKa // Bизвoльний tuлях. _ 2007. _ Ns 8' - c' 91)



SUMMARY

Ghapter 2 contains documents from the okruha and raion
leaderships of the OUN(B) network that existed within the borders of
today's Volyn' oblast until September 1943. These are forms, orders,
messages' announоements, reports, and surveys of sociopo|itiсa|
events drafted bythe leaders (сommandants)of Kovel', Luts'k, and
Volodymyr-Volyns' kyi/Horokhiv okruhas between July and September
1943, as well as a letter from the (female) responsible leader of the
Ukrainian Red Cross of Luts'k okruha сonсerning the events thattook
place in August 1943. Тhe chapter aIso inс|udes repo]ts and сover
letters written by the |eaders of Sed|yshсhe and Liubeshiv raions for
July 1943, as wellas avoucher issued bythe parish priest of the village
of Lyсhyny, dated 6August 1943, conсerning his readinessto cooperate
with the sB oUN(в).

жжж
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Poздlл 3

MEPDKA зAп|лля yпA
HA тЕPитoP[[ Bo ..тyPlB''

(вepeсeнЬ.гpyдeнЬ 1 943 po'qt)

BoЛИHCьKA oБЛACть



1 . дoKyMEHти KoMEндAHтIв
1 .1 . OKPУXHИЙ P|BЕHЬ

Ne1
лv|cт KoM EHдAHтA oKPyги

дo KotvlAHдиPA вIддlлy yпA "вoBчKA''
y спPAвl HAгIAгoдхЕHHя oPгAHlзAцlЙHoT

PoБoти в гoлoБсЬкoMy
тA тyPlЙcЬKoMy PAЙoHAx

Bo'Tуpiв",
1 1 гpудня 1943 poку'

.Цo дpyгa KoMaHдиpa Boвчкa*!
B тepeнi.

.{o мeнe HaпЛИвaЮтЬдoнeсeнHя з пiвдня, щo в зaхiднiЙ чaстинi
Гoлoбcькoгo paйoнy, aтaKox пiвнiчнiЙ чaстинi Typiйcькoгo paЙoнy
opгaнiзaцiЙнa poбoтa e нeМo)клИBoю з oглядy нa пoлякiв, кoтpi
пoшиp[ю]ють овoi дii з c. Kyпинeвa Ha oKoлИчHi ceлa: KлюсЬK,
Гopyшa [Гapyшa], ЗaДи6и, Paдoвинi, ЧepнiТв, HoвиЙ.Д,вip, oзepяни,
Cyшибaбa, Лiтин, .[[o]хвa, Kapoлiнкa i iншi. B згa,цaнИx ceлaxЛяxИ
гpaбyють мaЙнo i мopдyють HaсeЛeння' Koтpe Macoвo втiкae в
пiвдeннi чaстИнИ paЙoнy.

Taкoю сaМoю зaгpoзoЮ нa пiвнoчi e нepвoнi, якi нaстaлo oci.
лv1в oKoлv|цi c. Beлимчe нa xУтopax |-{юпpик.[Цупpик] в cилi дo
200 oсiб' З цieТ мiсцeвoстi нaпaдaЮтЬ нa сeлa i ниЩaтЬ HaЩ aKтИЕ}'
гpaбyюни o.цl{oчaсHo сeЛянcЬKe мaЙнo.

Koнeчним e в нaЙкopoтшoMУ нaсi пpoвeстИ пoвHy лiквiдaцiю
пoлякiв i нepвoниx в цИXтepeнax. Koли б Bи цe пЛaнУвaЛи, пpoшу
пoвiдoмити Мeнe пpo чaс, тoдi б я мiг стягHyги в paзi пoтpeби вci
cвoi бoiвки i дoпoмoгти B пepeBeдeннi aкцii.
Пocтiй, дня 1 1.XIl.43 p.

ЦДАгo' ф. 57' oп' 4, cпp' 35З' apк' 99
MaLuинoпиc. Чopнa KaльKa.

Cлaвa УкpaТнi!

/Bacиль/Зз '

Koпiя, !игapкoвиЙ пaпip'

"" ..Bacиль'', ..Boвк'' - псeвдoнiми Aнaнiя 3aкoштуя, У 1942_1943 pр. вiн
oчoлювaв Boлинcький oбл. пpoвiдoУH(б)' 3 к oвoгonpoвoдy
oУн(б) нa П3У3' 3aгинyв y с' Pикoвинi Iвaн ькoi oбл.,{ив:
Koвaльнук B. liяльнiсть oУн(б) i 3aпiлля УПA Пoлiосi (1 941 -1944).Львiв_Topo -Бiблioтeкa''.т'7. _c.2з9.

" ..Boвчaк'. - apoдився у 1919 p. B .|943 p. -
[JJBШ, кoмaндиp з ШBШ гpyпи .,Typiв'' УПA-Пiвнiн.
Coтник УПA вiд 3.0 нiмeцькими чИннИKaMИ (Лiтoпиc
УI1A' l1C' Boлинь i 3-1944 / coхaнь П., Пoтiчний П,
(peд.)' Boвк o., Пaвлeнкo l' (упopяд.). - Kиiв - Topoнтo: Bи,цaвництвo ,,Лiтoпиc
УПA', 1999, - т' 2' _ C. 503; Лiтoпиc УПA, Boлинь, Пoлiccя, Пot,iлля: УПA тa
зaпiлля. 1944-1946 / Coхaнь П,, Пoтiчний П. (peд')' Boвк o., Koкiн C. (упopяд,),
- Kиiв _ Topoнтo: Bидaвництвo,,лfioпиc упA"' 2006. - т. 8. - c. 16' 19' 675).
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1 . дoKyMEнти KoMEHдAHтIв
1.2. PlBEHЬ HAДPAЙoHlB

Ns1
пoвlдoMлEн Hя кoMЕHдAHтA HAдPAЙoHy

пPo пoдlT y HAдPAЙoHI
Boлoди м и pcькo - Гopoхi вc ьки й н aдpa йo н,

пicля 20 Bepecня 1943 poку.

ПoвiдoмлeнHя пpo пoдiТ в тepeн i Boлoди миpcькo. Гopoxi вcькoгo
нaдpaЙoнy вiд 1 1 .lX пo 20'|X.1943 p.

11.|x. в Mиpкoвi нiмцi звepнулИcя дo свящeHникa (пiд нaс
бoгocлyжiння) щoби пoпpaвиB MoотИ, бo бyдyть пpoxoдИTИ
вiЙcькa.

.Цo 3aвидoвa з'явився якiЙоь чoлoвiк в нiмeцькoмy oдязi з
кpiсoм. ПoдiбниЙ дo yзбeкa, гoвopив пo-poсiЙськ[и]. Kaзaв, щo
HeдaвHo з Coвiтiв, Poзпитyвaв людeЙ, чИ e в лiсi пapтизaни. He
xoтiв кaзaти, Хтo вiн тaкиЙ' oбвинyвaнyвaв пapтизaн зa тe, щo вИ-
Mopдoвyвaли цивiльнe пoЛЬcЬKe HaceлeнHя, a Koгo тpeбa бyлo
вб|ttтtA, вoHИ випУстIАл|4з pyк. Kaзaв, мix iншiм, TaKe: ..У нiмцiв силa
HeвeлИKa: вiн вoюe злiпкaми, зa кiлькa тижнiв бyдe iнaкшe''.
Пepecтepiгaв[,] щoб нe xoвaтисЬ в лiс' бo нiмцi пoб'ють.

11'IX' Hiмцi нaпaли нa MoнacтИp в 3iмнoмy [3имнoмy],
oбcтpiляли йoгo з мiHoмeтaтa гapмaт, зaпaл|АлIА цepKвУ, oгpaбили
MoнacтИp. Haшa бoiвкa, яKa бyлa в цЬoMУ мoнacтиpi' зMyшeHa
бyлa вiдcтyпити, Xepтв з нaшoi cтopoHИ нe бyлo'

Пoляки злoзtАлИ paЙoнoвy ЮнaчKy' якa Йшлa чepeз кУщ4-тиЙ
нa Saтypцi. Cильнo зHyщaлися Haд Heю' a пoтiм зaЧиHилvl, в шKoЛy,
дe вoнa пoп[oв]нилa оaмoryбствo. Hiмцiдoвiдaлиcя пpo цe i дyxe
)кaЛKУвaЛИ, щo пoЛяKИ знУЩaЛИcя Haд HeЮ, a нe вiДдaли TТ Тм, тa
HaKaзaЛИ пoxoвaтИ ii, як гepoТню.

Hiмцi нaпaлИ тpЬoмa aвтaMИ нa c. Пaвлoвичi i пoчaлИ лoB|Ат|А

людeЙ вiкoм вiд 10 p. дo 50 p. Haлoвили 50 oсlб (бeз )КaдHoгo
cтpiлУ). Пepeдтим У BiЙницi нaKaзaлИ зiбpaти сxoд. ПoвepтaЮчИсЬ
з Пaвлoвич, зaбpaли piвнox всiХ тиx, якi зiбpaлиcя нa сxoд i всix
нaлoвлeHиХ в цeЙ cпoоiб людeЙ (.|02 oсoби) вiдвeзли нepeз Лoкaнi
дo Гopoxoвa.

B с. Гpaнaтoвi нiмцl apeштyBaлИ KyЩoвoгo cyспiльнo-пoлi-
тИчHoгo peфepeнтa' cтaнИЧHoгo i щe oднoгo сeЛяHИHa з сИHoM.
Tpимaли ix нa Biльцi, дe нiмЦi i мaють пyHKт. Пoляки пoгpaбyвaли
нaceлeння'
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Hiмцi пpибyли дo сiл: ГaЙки в чиолi 60 ociб, Typинaни - 90 oсiб,
Cтaвки в чиcлi дo 200 ociб. B ЦИx сeЛax пopoбили мaЙcтepнi тa
yкpiпились в c. Cтaвкax, пopoбили бyнкpи. Пoляки зi Cтeнхapин
нaпaли нa с. Мoсyp IMoсиp] i пoчaли гpaбити тa Mopдувaти людeЙ,
якi пoпaдaлиcя пiд pуки. BiЙськoвиЙ вiддiл y склaдi 50 чoл. poзбiг-
cя paн[i]шe зa цивiльнe нaceлeння, Бiля с. Mocypa [Moсиp] бyлo
бaгaтo бixeнцiв з дooKoЛишнix ciл. Пoляки зa6paли з coбoю дo
50 бix. [eнeцькиx] фipмaнoк, в6или 30 oсiб, a двoХ paтИлv|| пo6или
yci вiкнa в с. Moсypi [Moсиp], нaбpaли с[ви]нeЙ, 6иFлa i щoЙнo
кoли стaлИ з тим всiм yтiкaти, вiддiл пoчaв cтpiляти пo нИХ.

Hiмцi пepeбpaЛИcя зicтopoни Бyxaн в с. Пiлгaни [Пiлгaнiв] в
числi 200 oоiб i тaм oKoпaлИсЬ,

12.IХ. Hiмцi кинyли вiЙськa нa цiлий тepeн V|l i встaнoвили
.0'e-нe-дe пocтepyHKИ.

Пoляки злoBИлИ бyвшoгo paЙoннoгo гoлoвy Чepнишa i в
звipськиЙ cпoсiб Йoгo зaмopдyвaлИ (дepли xИBцeM пo спинi i

знУщaлИся в нaЙpiзнoмaнiтнiший cпociб).
Дo м' Boлoдимиpa пpибyлo 900 нiмцiв зi Cxiднoгo фpoнтy.

Bиглядix змyнeниЙ тa пpигнoб лeниЙ' B бaлaчкax висЛoвлЮютЬся:
..MИ xoчeMo спoKoЮ тaдoдoМy''.

Poззбpoeнo тa apeштoвaHo нiмeцькo.пoльськi пoстepyHKи в

Бiлинi тa Cтeнжapинax, Ha ix мiсцe гloстaвлeнo нiмцiв тa кoзaкiв'
.13.|X. Hiмцi пi.цxo.цили пiд HoвиЙ oсepeдoк. УПATx вiдiгнaлa.
Hiмцiз пoляKaМИ пpиiхaли нa Льoнiвкy [Линiвкy], зaбpaли збDtoкя,

КoпaЛИ кapтoплi. Bepтaюни Haзaд, гpaбyвaли всe, щo пoп€lЛo в pyKи.
B нiмeцьких aвт пpиixaлo y Пiдбepeззя. Hiмцi нaлoз|Алv|дo 30

ociб. Бpaли пpaцЮЮчИx Ha пoляx aбo y гocпoдapцi i вивeзли ix чe-
peз Гopoxiв - Лyцькy.{yбнo' Пepeдтим нiмeцькиЙ oбepлeЙтeнaнт
зaпeвHИв нaceЛeHня цЬoгo ж ceлa, щo нiмцi зaбeзпeчaтьiм цiлкo.
витиЙ cпoкiЙ i зaкликaв дo пpaцi.

14.|X. .Цo с. Пeчиxвoсти пpиixaлo двi фypи пoлякiв (.11 ociб).
ПoгpaбyвaлИ нaсeлeHHя, зaMopдyвaли 6 ociб тa вiд'iхaли.

Hiмцiлoвил и людeЙ y ceлax Kняxe тa oxлoпoвe [oxлoпiв].
Ha з'iздi paЙoнoвиx гoлiв paЙoнoBИx УпpaB Гopoxiвськoгo

paЙoнy oкpyxниЙ гocпoдapчиЙ пpoвiдник гoвopИв, щoби цi зaЙня-
лися в пepшy чepгy здaчeЮ KoHтИгeHтy: збiжxя' MoЛoKa, яrцЬ тa
тoвщy. Гeбiтcкoмiсap виолoBивcя пpи6лИзнo тaK: ..Hapeштi в
Moeмy гeбiтi нaвeдeнo пopядoк i зaбeзпeчeнo MИpнy пpaцю сeля.
нaм. Я знaЮ, щo ви вci бaндит|/1,aлe пoвoЮв€lлитpoxи, aЛexдaвaЙтe
MИpHo пpaцювaтИ''.

6 aвтoмaшин з нiмцями пpиixaлo дo Гoлятинa ,Qoльнoгo
[.0.oльнoгo Гoлятинa], дe пocтaвИЛи гapМaтУ, oбстpiляли Гoлятин
ГipниЙ [ГipниЙ Гoлятин ] тa гoля[т]инськиЙ лic, paнeнo 1 жiнку.
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1 5' |Х. Пoлякv| cпaлИлИ 1 0 бyдинкiв в c, Xypaвцi [Xypaвeць], в тiм
2 пoльськиx. Пpиixaлo 7 aвтoмaшин з нiмцями зi cтopoни Гopoхoвa
дo c. Лoбaч i вKи, нaкaзaл |А oч|/|cтv|т |А цepквy i ш KoлУ д,l я ociдкy н i м цi в.
Beнepoм вiд'iiaли нaзaддo Гopoxoвa. Пiсля ix вiд'iздy cпaлeнo шKoлУ
тa iншi бУДинки в цЬoМy сeлi, пpидaтнiдлlя oсiдкy нiмцiв.

Biдбyвоя cильниЙ6iЙбiля м. Бopaмeль [Бopeмeль]' Haш вiддiл
бyв y зaсiдцi. Cпaлeнo 4 вopoxиx aвт i вбитo 43 нiмцiв. 3 нaшoi
отopoнИ 9 вбитиx i 6 paнeниx.

16.|X. Пpиixaли нiмцiдo с. Твepдинь [Твepдинi] 2-мa пaнцep-
ниKaMи i aвтoм. Люди пoчaлИ yгiкaти. Hiмцi пepeтяли iм дopory i

пoчaли гoBopитЬ, щoби люди нe втiкaли i вepтaли нaзaд,дo сeлa.
Poбили peвiзiю нa фipax, шyKaючИ зa збpoeю. Koли знaxoдили
оaлo, зaбиpaли. oстepiгaли, щo пepeд aвтaми щiкaти нe тpeбa, a
нaтoмicть yгiкaти пepeд фipaми, бo фipaми iдyгь пoлякИ, яKi мaютЬ
нaмip piзaти yкpaTнcькe нaсeлeнHя.

H iмцi пpиixaлИ дo c. Bлaди нoпoля, Poзп иryв aли людeЙ чИ HeMa
пapтизaнiв i вiд'iхaли, нe нapoбили l.llKoдИ.

Hiмцi з Typинaн пpиiжддaли пiд с. lyлiби' дe poзпИтУBaлИчv|
нeмa близьKo пapтИзaHiв' Biдбyвоя вeличaвиЙ пoХopoн cтpiльцiв,
щo впaлИ в нepiвнiм бoю бiля м. Бopaмeль [Бopeмeль].

1 7. |X' B с. opищax o гoд. 13 фipмaнкa з пoвcтaнцями зycтpi.
лacя з нiмeцькими aвтoмaшИHaми. Пoвстaнцiyгiкли. Hiмцi вбили
3 -ox xи.цi в-фeль[дш] epiв' якi ixaли paзoM нa фipмaн цi.

18.lХ. Hiмцi в числi 25 oci6 пpиTxaли дo c. oлeсьK, HaceлeHHя нe
зaчiпaли. BиcилaлиF|aшиxЛюдeЙ в poзвiдкy, ни нeмa блИзЬKo пapтИ.
зaнiв. Hiмцi в числi 50 чoл. пiд'Тxaли пiд с. Moсуp [Mocиp]. Biд 4-oТ
гoд. бiЙ тpиBaв дo вeчopa. Haш вi.пдiл дaв Tм вiдciч i вoнИ пoBтiKaЛИ'
пoryбивши piзнi piнi. 3 нaшoi cтopoнИ paнeниЙ 1 cтpiлeць i 

.l кiнь.
Чaстинa нiмцiв' якi знaxoдилIАcя B Тypинaнax, CтaвKax тa

ГaЙкa[x], зaли.xИлa cтaHoви щe' У Тypинaнax зaлиш ИЛocя 40 ociб, y
ГaЙкax 30, в Cтaвкaх117 .

Hiмцi пoбyдyвaлИ Moстa в с. Зaмocти, cпaлeнoгo пepeд тИM
нaшиM вiддiлoм.

19. |Х. B тepeнi Янiнбopyтa CтaниcлaвoвИ пoявИЛocя 20 пoлякiв,
якi гpaбyвaли i мopдyвaли yкpaTнцiв' HiмцiЦe зayвФкИлиiпoлoвили
ix тa пoвбивaли, пpивiсИвши KapтKи з нaпИсoM ,,бaндИт''.

Cлaвa Укpaiнi - Гepoям Cлaвa!
/_/ Kyзьмeнкo*.

Ц!д3g' ф' 38ЗЗ' oп. 1, cпp. 118, apк, 52-52 зв' Koпiя' l-!игapкoвиЙ naпip,
Мaшинoпиc, Чopнa KaльKa.
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Ng2
..випAдKИ" B HAдPAЙoHI, зAФlKсoвAHl

Ko lvl EHдAHтolvl HAдPAЙ o Hy
B oл ot,и м и pcькo - Гo poхi вcьки Й нaдpa Йo н'

10 вepecня 194З poку'

HaдpaЙoн Boлoдимиp - Гopoxiв
Bипaдки в тepeнi вiд 20'|X пo 30.|X.1943 p'

21.X|. Hiмцi з пoлякaми в чиcлi 50 чoл., якi пpибули з Maлиx
Бepeзoлyк, нaпaлIА нa c. Bopoнчин. HaceлeHHя пoMИMo тoГo, щo
бyлo пoпepeдхeHe, He вИcтaвилo вapтy i нe пoвiдoMИлo
оaмooбopoнy з сyсiднix сiл.

Пoнyвши стpiли, HaоeЛeHHя в пaнiцi зaлишилo сeлo i пoвiдoмилo
cБ. CБ нeгaЙнo вИpyшИлo тa вiдiгнaлo нiмЦiв, якi втiкли, спaЛИв|.llИ
oднyХary тa зaбивши oднoгo щiкaЮчoгo сeлянинa. 3i стopoнИ нiмцiв
1зaбитиЙтa5 paнeниx. Усe, щo вoни вcпiли нaгpaбити, вiдiбpaнo.

22.Х|' Hiмцi po6илиoблaвy в с. HoвиxЖalxKoвИчax. Miцнo пo6и-
ли дeкiлькa людeй. 2 poвepистИ пoпaлИ У pyKИ кoзaкiв з нiмeЦькoгo
КapHoгo вiддiлУ, якi бpaли yнacть y oблaвi. Koзaки зaмiнили з HИMИ
кiлькa cлiв тa лУcтv|лИ' HiмЦям сKaзaЛи, щo вoHИ втiкли iм з pyк.
|J.{oнoнi вiд .|3 

дo 23 пpoiздxaли aвтoмaшини з ПopицЬKa в стopoнy
Лyкoвин i нaзaд. Paнo пpибyлИ в сeЛo Pикoвичi пoляKИ фipмaнкaми.
Cepeд ниx бyв oдин мicцeвиЙ з Пaлaжiвки. 3aстaли вдoмa пoв-
стaHця Cocнy, пpoстpiлили Йoгo, пoKoлoлИ штиKaMИ тa зaбpaли
дo Пopицькa. Увeнepi пpиixaли 2 aвтoмaшини нiмцiв з Пopицькa,
oтoчlАл|А дeкiлькa зaбyдoвaнь в oкoлицi вiтpякa. Зpo6или peвiзiю.
3aapeшryв aлИ ceлянv|нa lJ-{e pбy тa вiд'ixaли.

Пoляки в кiлькoстi 20 oсiб пiд'Txaли дo c' Koгильнo [Koгильнe]'
3 a п aл ьн и м |А KУ ляtvlИ зaп aлИ лИ Kлyн ю ceЛ я H и H a B a в p i н a П p и cтyп и'
3acтaвa УПA вiдiгнaлa Тx кyлeмeтHиМ вoгHel/l.

23.Xl. Hiмцi лoзИлv| в c. Cвинюxaxлюдeй. 3лoвлeнo кiлькaнaд-
цять oоiб. oдин 18-лiтнiЙ xлoпчИнa, бaнyни[,] щo нe втeчe, cKoчИB У
cтyдH1o. Hiмцi вбили Йoгo, кинyвцlи y cтУдн|o кiлькa гpaнaт.

.{o з[aгoнy] iм. Koнoвaльця. пpибyлo 5 кoзaкiв з 5-мa кpicaми'
Г1pи6ули зi cтopoни oвaдн[e], дe МaлИ вapтУ paзoM з нiмцями.

'Boоeни 1943 p. зaгiн iм. Koнoвaльця вxoдив дo гpyпи УПA..3aгpaвa''' Йoгo
KoMaндиpoM бyв Maкap Meльник (..Kopa''). У пepшiЙ пoлoвинi 1944 p. зaгiн стaв
нaзИвaтИcя ..Cтapoдyбcьким'', Kepyвaв ниM тaKo)< Maкap Meльник (..Kyзьмa',)
(Лiтoпиc УПA, Hoвa Cepiя, Boлинь i Пoлiccя: УI1A тa зaпiлля, 1943-1944 / Co-
xaнь П,, ПoтiчниЙ П. (peд.)' Boвк o., Пaвлeнкo l. (упopяд.). - Kиi,в-Topoнтo: Bи.
ДaBництBo ,'Лiтoпиc УПA"' 1999, - т, 2. - C' XlX; Лiтoпиc УПA' Boлинь, Пoлiccя,
Пoдiлля: УПA тa зaпiлля' 1944-1946 / Coхaнь П', Пoтiчний 11.(peд'), Boвк o,, Koкiн C,
(упopяд'). - Kиiв - Topoнтo: Bидaвництвo ,,Лiтoпиc УпA"' 2006. - т, s. - c' 15)
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86или2пoляKИ, кoтpi хoдили дo с. 3eмлиця [3aмлинi] в poз-
вiдKy.

24.X|.Biд16 дo24УвecЬ чaс пepeбyвaлo oднo з'eднaння нiмцiв
з KoзaKaMи y с. Бyшкoвинax [Бpккoвинi] тa ЛyкoвИчaХ нa змiнy. Бiля
Moстy нiмцi тpимaЛи зaстaвy вдeнЬ i внoчi.

H i мeцьки Й eкcпeдицiЙни й вiддiл, oтpи МaвшИ нaKaз, зaлИшИв
Пopицьк, lвaнинi, Лoкaнi, Бyшкoвинi i взaгaлi вecЬ тepeн тa вiдcry-
пи[в] y HaпpяМKy нa Coкaль aбo нa.[yбeнщинy.

Чacтинa нiмцiв, якi були в ГaЙкax, зaлИUJилac. Гaйки.
o гoд. B-мiЙ paнo пoЛякИ в кiлькoстi 8 чoл, зpoбили Haпaд Ha

кoл. MoсypсЬKy, яKУ пoгpaбувaлитaв6или 3-oxлюдeй, втiм -1 юнa-
кa. o гoд. 1 8-тiЙ ця caМa бaндa нaпaЛa нa c. Kлaднiв, дe cпaлилa
1 xaryтa зaмopдУвaлa 10 людeй. Ця бaндa сKлaдaeтЬcя з мiсцeвиx
пoлякiв (Гpядa, Mocypоьк тa Бистpaки).

25.ХI. Пoпoлyднi нiмцi aляpгЙoвo зaбpaлиоя з цiлoгo тepeнУ
Х.ки. HaсeлeнHЮ гoвopИли, щoтyг Maeбуи бiльшoвицькиЙ дeоaнт.

26.Х|. Biддiл УПA пiдiЙшoв Ha кoЛ. Map'янiвку зa тop"". 3лoвлe-
нo i poзстpiлянo 6 пoлякiв. Зaбpaнo 3 вoзи, 4 кoнi, кoмплe[к]т дo
MoЛoчeHня i кiлькaнaдцять лiтpiв сaMoгoHKИ, Пepeвeдeнo бaгaтo
apeштiв y м. Boлoдимиpi сepeд пoльськoТ iнтeлiГeнцii. Miстo Bo-
лo.цИМИp oботaвлeнe yкpaiнськoю пoлlцieю тa ЛoвлeHo пoлякiв як
coбaк, згaHяЮчИ y reтo. 3лoвлeних вiдстaвляють aвт[iвк]aмИ .0,o

Лyцькa. Kpужляють чyгKИ, щo Tx тaм poзотpiлянo. lexтo з пoлякiв
щiкae зa Бyг. Koзaки стpiляють Tx нa Бyзi.

Ha тepeнi V сoтник Bишня вИl(pив кoмунicтиннyдiялЬHiстЬ в свo-
iЙ сoтнi i poзстpiляв вcix сxiднякiв, якi вxoдили в cKлaд Йoгo оoтнi.
Piвнox poзстpiляв cxiднякiв-дeзepтиpiв, яKИx пocтягaв з iншиx
вiддiлiв. Tpeбa зayвфкИти, щo сoтHИK Bишня щe пepeд тим (24.X)
дy)кe нeпpИХилЬHo вiднiccя дo сyспiльникa Maxнa _ cxiднякa, якo-
гo бyлo пpИслaнo дo HЬoгo _ He дoзвoлив Йoмy бaлaкaти зi
сxi.цня кaм и. B peштi xoтi в Йoгo pi внox poзстpiл яти,

B Cтoянoвi [Coлoнiв] Бepeстeцькoгo IPaдивилiвcькoгo] pa-
Йoнy спyстивоя пapaшyrиcт. Maв з coбoю paдio.

27.X|' Г1oляки xoтiли HaпaсTИ нa кoлoнiю Mapцeлiвкy [Map-
кeлiвкa], вiддiл з нaшoi зaстaви ix вi.цiгнaв. 3aбитo 4пoляки'

Пoляки пpиiздxaли гpaбyвaти yкpaiнcькy кoлoнiю Бapбapiвкy.
3acтaвa 6iля c' Koгильнa зaбpaлa y ниx oднoгo, paHИлa тa зa6илa
iм кoня.

Apeштoвaнo i poзcтpiлянo 150 ociб пoльcькoi пoлiцii y
м. Boлoдимиpi.

.o 
зaлiзничнa кoлiя.
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Пoля ки в кiл ькocтi 1 3 чoл. нaпaлИ нa кoлoн i ю 3aбyндy, дe вбили
1 чoлoвiкa icпaлИлИ 1 гocпoдapкy' 3лoвлeнo в c. 3eмлиця [3aмлинi]
3-x нepвoниx пapтизaнiв зi збpoeю.

Пoляки Macoвo пepexoдятЬ зa Бyг, дe твopятЬ бaнди, якi мop.
дyють yкpaTнcЬKe HaceлeF|Hя нa тepитopiT гeнepaл-ryбepнaтopcтвa,
a piвнox нaпaдaютЬ нaдeякi сeлa Ha нaшoмyтepeнi.

Ha тepeнi XXl пoляки в кiлькoстi 1 50 ociб пepeХoдилИ нepeз Бyг
Ha Haш бiк. Haтpaпили нa нiмeцькиЙ пaтpyль, якiЙ ixoбстpiляв i вoни
вepнУли нaзaд.

Hiмцi iздять дo Бepмeшoвa i стягaютЬ KoнтИгeнт ' Дaли тepмiн
вiд 4.X дo 7 .|х _ KoнтИгeнт тpeбa вiддaти в .t00 

%o'

.(o Xoтянeвa, Pyсoвa, тa Чepникoвa [Чopникiв] пpиTздxaють
пoляKИ i гpaбyють нaceлeння. B о. Mилoвi [Mишiв] ixaлa oднa тaкоiвкa
з 3-мa нiмцями, зyстpiлacя з фipoю, нa якiЙ 6улo 4-oх пoвстaнцiв.
Пoвстaнцi нiмцiв пoбили iтaкciвкy зa6paли.

KoзaKИ, кoтpi стoять нa гpaницi нaд Бyгoм, poз6или80 oзбpoe-
ниx пoлякiв, тiкaюниx зa Бyг.

У мiстi Boлoдимиpi щopaз бiльшe згoлoшJyeтЬcя Mркчин y
пoлiцiю' Koмeндaнтoм пoлiцii _ 3aкpeвський.

C. Глaдкoвyдopyчeнo ствopити yкpaiнськy кpимiнaльнy пoлiцiю,
щo дopeшти з6илo з пaнтeлиKУ пoлякiв' 28.|Х [п]oляки пiдxoдили
пiд Mapцeлiвкy [Mapкeлiвкa]. Пoвiдoмлeнo нaшy зaотaвy, якa ix
вiдiгнaлa.

PiвнeнcькиЙ ..стaллaг'', щo пepeбyвaв дo с. ч. y Boлoдимиpi,
BивeзeHo зa Бyг, 3aлишилoся Лишe 6 ociб. Bивeзли piвнoж чaстИ-
HУ вoлoдИМИpсЬKoгo ,.стaллary'' 

i нaстинy з opстKoMeндaтypИ, яKy
пoпoвнИли пpибyвшими зi сxoдy.

Пoля ки' я кi пepeхoд или э |вaнич дo м. Boлoд|АMИpa, зaбили в
с. Чepнинax 1 yкpaiнця, a 3-ox pa}rИлVi' Kpiм тoгo, пiд с. Фaлeмичi
спaлИли бyдкy нaд кoлieю.

.[o с. Бopтнoвa пpиixaли нiмцi з KoзaKaMИ i мaють зpoбититaм
пoстepyHoK.

29.Х|. Ha XХ|- цi двox отpiльцiв, щo ixaли фipoю' внaслiдoк мpя -
ки нaixaли нa нiмeцькe aвтo. ПoчaвcябiЙ, в яKoмy згинyв 1 нiмeць,
1 пoляктa oднoгo нiмця paнeнo, Maшинa зHищeHa' 3 нaшoT стopo-
ни зiстaв paнeниЙ фipмaн.

Пoляки пoчaлИ Hacтyпaти нa c. 3aмoсть. Biддiл УПA вiдiгнaв.
Чepeз м. Boлoдимиp пepeiздxaлo 18 aвт з дiтьми ypядoвцiв

нiмeцькoi aдмiнiстpaцii з-нaд фpoнтy. Дiти мaли пepeЛяK тa
змyнeниЙ вигляд i плaкaли. Пoixaли зa Бyг. Гoдинy пiзнiшe пepei.
xaлo .| 

5 aвт з жiнкaми-нiмкaми.
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У м. Boлoд.имиpi 5 нiмeцькиx лeтyнiв-фpoнтoвикiв i 10
yкpaТнcькиx пoлiцaTв oтoчИЛИ бaзap i вилoвили пoлякiв, яких вi-
дiслaнo дo Лyцькa (128 oсiб).

Miж BoлoдиMИpoN4 тa ГpyбeшoвoM HaлaдHaли нiмцiзaлiзницю
тa вИBoзятЬ збiжxя i кapтoфлi'

30.ХI. Пoляки з Бiлинay кiлькocтi40_30 oci6' чacтИннo oзбpoeнi
збpoeю, a чaстo з вИлaMИ' кoсaмИ i сoк[и]paмИHaпaлИ нa c. Pyдy,
зaбили пoнaд 20 oсiб i бaгaтьox пopaн[и]ли. ПoЛяки, нacryпaЮчи
нa c. 3aмocтИ, пoчaЛи стpiляти з мiнoмeтa. Haшi вiЙськa ix вiдiг-
нaли. Пoляки втiкли, спaлИвt.llИ oднУ KЛyHЮ.

Пoляки з Бiлинa HaстyпaЛи нa с. Pyдy. 3aбили 12 oоiб. 2жiнки
paнилИ, пoгpaбyвaли KoHi' KopoвИ тa oдe)кУ.

1o/|х'4з.
Cл.[aвa] Укp.[afнi!]

/Kyзьмeнкo*/.

lJдABo' ф, 3833' oп' 1, cпp' 1 18' apк. 53-54' Koпiя. l-tигapкoвий пaпip.
M atu и нoп иc' Чo pнa Kaл ьKa.

Ns3
звlт KoM ЕHдAHтA нAдPAЙoHy

пPo пPoпAгAHдистсЬкy PoБoтy
Boл o,п,и м и pc ь кo - Гo poхi в c ь ки Й н aдp a й o н'

15 жoвтня 194З poку'

3вiт з пpoвeдeння пpoпaгaнди зa MoлoчeHня, ciB ixoвaння збiжxя
в нaдpaЙoнi Boлoдимиp - Гopoxiв y вepecнi 1 943 poкy.

ПpoпaгaндивниЙ цeHтp пpИ Haдpaйoнi, винyвши пoтpeбy
зaбeзпeчити збixxя пepeд Йoгo знищeнням i вИвoзoм нiмцями,
щe в cepпHi мiсяцi poзпoчaв y тepeнi aкцiю пpoпaгaHДИвнУ зa
якнaЙокopшиЙ эбip, вИMoлoт, зaсiв i Хoвaння збiжxя. PaЙoнoвi
сyспiльники i гoлoви нaшoi paЙoнoвoi aдмiнiстpaцii дiстaли вiдпo-
вiднi нaкaзи тa iнстpyкцii (18 i 20 сepпня нa вiдпpaвax). B тepeнi
пpoвoдИлacя aкцiя пpoпaгaндИ пpoпaгaHдИвHиMи paйoнoвими
гpyпaМи пpИ пoMoчИ пpoMoв нa вiнax, гyгipoк тa poзMoв iз сeлянa-
ми. Ha мiояць сepпeнЬ бyлo пepepвaнo yсi ви|.lJKoлИ, щoби виш-
кiльнi гpyпИ K|А|1Ут|А дo пpoпaгaнди i пoMoчИ HaсeЛeHHЮ в
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пpoвeдeнHЮ )кHИв i MoлoчeHHя. Beликy пoмiн y npoпaгaндi викaзaли
нaшi paЙoнoвi [y]пpaви. Boни вeЛИ пpoпaгaндУ нa ceсiяx гoлiв
оiльcькиx [у]пpaв, нa сiльcькиx cХoдax, якi влaштoвУBaли дyl(e чaотo
нaвiть У вiддaлi 3-4 км. вiд oсiди нiмцiв (BoлoдимиpськиЙ
IBoлoдимиp-Boлинський] paйoн). Ця пpaця дaлa свoT нaолiдки.
Haсeлeння зpoзyмiлo зaгpoзy, якa чeKae Йoгo вiд вopoгa, Й

пoсИлилo знaчнo iнтeнзивнiсть ciльcькoгoспoдapcькиx poбiт.
HaЙбiльш овiдoмий i зapядниЙ eлeмeнт сiл нaдpaйoнy щe в сepпнi
пpoвaдИв мoлoтьбy i xoвaнHя збixxя. Пpaця ця oдHaK нe знaЙшлa
пoтpiбнoгo пoшиpeнHя чepeз дeякi тexнiчнi тpyднoщi, як:
пoбiльшaли плoщi збopy збixжя KoштoМ зeМeлЬ бyвшиx дep-
xaвнИX мaeткiв i пoльcькиx кoлoнiЙ, зMeHшeння чИслa poбoниx
pyK Ha ceлi мaлoю кiлькicтю MaшИH iyтpyднeнняMИ в Tx peмoнтi,
бpaкoм cмapiв iт. п. ПepeшKoдoloУ пpaцiбули piвнoж нacтi нaскoки
пoлЬсЬKo-нiмeцькиx тepopиcтiв i гpaбiжницькиx бaнд, бpaк
aвтopитeтHoТ cильнoi BлatИ нa мiсцяx яKo чИHHИKa, peгyлЮЮчoгo
зУcИлля iз мiсця yсУвaЮчoгo piзнiльoкaльнiтpyднoщi' oднiою з
гoЛoвHиx пepeшKoд в aкцii xoвaння збixхя бyлo пoнyття
бeзпeчнocтi, якe oпaнувaлo люднicть тepeнiв, щo пepeбyвaли пiд
вЛaдoЮ УПA' пepe[o]Цiнювaння cвoТx cИл, a нeдooцiнювaHHя cИЛ
вopoЖИx' пeвнiсть в тoмy, щo icнyюниЙ пopядoк нeзмiнниЙ. Цe
пoчyтTя дiстaлo cильниЙ Удap з бoкУ нiмцiв в пoчaтKaХ вepecня,
KoлИ тo цiлa пoвiнь пoЛЬcЬKo-нiмeцькиx бaндзaлилa мaЙxe цiлий
тepeH нaдpaйoнy, Mopдyючи нaшe нaceЛeння, гpaбyюни Йoгo
мaйнo. |J-{oЙнo тeпep ceляHИ зpoзyмiли як cлi.ц oтoнyюнy iх
.цiЙснiсть i oнiкyюну ix з бoкy вopoгa зaгpoзy. Пoнaвши з 17 вepecня
з нaKaзy oKpУlкHoгo пpoвoдУ, бyлo пoсилeHo УтepeHi пpoпaгaндy
зa пpИсKopeHHя MoЛoчeння i xoвaння збixxя. Kepiвництвo aкцieю
опoЧИBaЛo з пoчaтKy в pyKaХ дp. Лiсoвикa, пiзнiшe пepeЙшлo дo
дp. Maкcимa. .[ля opгaнiзaцii i пpoпaгaндИ в тepeнi булo
зaaнгa)Koвaнo yвecЬ нaдpaйoнoвиЙ пpoвiд i всix paйoнoвИx
сxiдня кiв. l-{i люди, poз' TxaвшиcЬ пo тepeHi, кину ли нa ceЛa yвecЬ
aKтИв paЙoнiв тa пpoпaгaндивнi гpyпИ. Boни opгaнiзyвaли тa
кoHтpoЛЮвaЛИ пpaцЮ нa мiсцяx,

Пpaця пpoХoдИЛa в тpУlцHИx yMoвИнaХ в oпaнoвaHoму нiмцями
тepeнi, мix зaотpaшeнИM, ви6итим з piвнoвaгИ HaceЛeHняM.
oсoбливi тpУднoщi зyстpiнaли пpoпaгaHдиcтiв y пiвдeнниx
тepeHax ( ПopицькиЙ, БepeстeцькиЙ [БepeстeнкiвськиЙ], Лoкaць-
ки й [Л oкaн и нcьки Й], Гo poxi вс ьки й, Устилyгc ькиЙ |У cт и лyзьки Й] тa
чaстИHa BoлoдимиpcЬKoгo IBoлoдим иp- Boли нськoгo] paЙoн и ).
ТУт' y MaлИХ гУpтKax, пpИпaдKoвo зiбpaнo людeй, ХoвaлИсЬ чacтo
вiд пepecлiдyBaнHя нiмцiв.
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Шиpилoся мiж нaсeлeнням лiтepaтуpy ..Бopoтьбa зa xлiб _
бopoтьбa зa Bлaдy''.

B ГopoxiвсЬKoMУ paЙoнi, з oглядУ нa oсoбливo нeспpияюнi
oбcтaвини, aкцiю пpoпaгaHдивнy пpoвe.цeнo нaЙслaбшe. B
Уотилyгcькoмy [Уcтилyзькoмy] paЙoнi зoвciм He пpoвeдeHo, тoмy
щo всe HaсeЛeнHя paйoнy пpoбyвaлo в тoмy чaci нa eмiгpaцii y
Bepбськoмy paЙoнi, a нaвiть в Koвeльcькoмy i Любoмльcькoмy
пoвiтax. B дeяких тepeнax пiслaним для пpoпaгaндИ лloдяM
дoвшиЙ чac тpУдHo бyлo знaЙти зв'язoK з paЙoнoвиM aKтивoM,
якиЙ пiд тисKoM нiмeцькoгo тepopy тaк зaкoнспipyBaвcя | щo йoгo
дoвшиЙ Чaс He Mo)КI-Ia бyлo вiдшyкaти (||l чи Vтa пiв.цeннa чaстИнa
BoлoдимиpсЬKoгo paЙoнy). Aкцiя пpoпaгaндИ в згaдaниx (пiвдeн-
ниx) paЙoнax Heдaлa мaЙжe нiякиx нaслiдкiв aждo кiнця вepeсHя.
Haсeлeння нe лиUJe зpoзyмiлo, aЛe Д,oшKyльнo вiднyлo нa оoбi
пoтpeбy xoвaтИ збiжxя пepeд вopoгoM. Boнo гoтoвe бyлo pixнi
тexнiчнt бpaки в пpaцi пoKpИтИ пoсИЛeнoЮ poбoтoю, HeдocпaHИMИ
нoчaмИ, лишe бpaкye йoмy oдHoгo _ спoкiЙниx yмoв y пpaцi.
Умoви цi пpиЙшли щoЙнo з зaЛишeнням нiмцями тepeHУ, яKe
cтaЛoся всЮдИ 24.|х6' p. Toмy щoйнo з кiнцeм вepeсня пoчaЛacя
ocoбливo вИpaзHa пoмiч нaсeЛeHHю пpoвeдeнoi paнiшe пpo-
пaгaHдИ в пiв.п.eнниx тepeнaХ нaдpaйoнУ. Haceлeння eнepгiЙнo
бepeтьcя дo пpaцi. [...] зa пpиблизними пiдсyмкaми в yciх paйoнax
oбмoлoчeнo дo 60 % yсьoгo збiжхя, a зaciянo близькo 90 o/o. Ciяння
oзИMиHИ пpoдoв)кyeтьcя i нa бeзвлaсHИцЬKИХ зeMЛяХ i, тpeбa
спoдiвaтися, ocягнe пoнaд 100 o/o звичaЙнoгo щopiннoгo oбсiвy.
B дeяких paЙoнax (дoбpe зopгaнiзoвaHИx щe пepeд нiмeцькoю
aкцieю) вeлИKУ пoмiч викaзaлa aдмiнiстpaцiя, ДoстapчaЮни смapiв
(200 кг. [...] i 200 кг. oЛиви), зМyшУЮчИ влacникiв MaшИH дo
oболyxyвaння всix пoтpeбyюниx (пiд зaгpoзoю кoнфiскaти
мaшин), пpoBoдячИ пo сeлax пocтaнoвИ пpo зoбoв'язaHHя Ko>кHo-
гo вЛaсHИKa oднiei пapи кoнeЙ дo oбciвy щoнaЙмeншe o.цHoгo
гeKтapa бeзвлacницькoT зeмлi i т. п.

Гoлoви сiльськиx гpoMaд пpoвo.цИЛИ тyт (i в дeяKИХ iншиx
paЙoнax) cпeцiaльнi cxoдИ для oбгoвopeнHя спpaвИ мoлoчeння i

MaгaзИHoвaння збiжxя.
ЮнaцтвoдoпoMaгaлo У мoлoчeннi i xoвaннi. Члeни icимпaтики

бaгaтьox ciл,.цля пpИKЛaдy, зMoЛoтИЛИ i змaгaзинyвaли свor збix-
жя в пepЦJy чepгy.

У пiвнiчниx paЙoнaх aкцiя пpoпaгaнtИ пpoХoдИЛa в KpaЩИX
yMoвИHaХ. |-]iтepeни бyли мeншe зaгpoжeнi нiмцями (виклюнaюни
УстилyгcькиЙ [Уcтилyзьки Й], п po я к иЙ ужe гoBopилoся ). .Цoбpe бyлo
пpoвeдeHo пpoпaгaHдy в oздютИцЬKoMy [oзютинiвcькoмy] i
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Bepбськoмy paйoнax. B цьoмy oстaннЬoмyдo пoмoчi нaceЛeнню
бyли пpитягнeнi eмiгpaнти з УcтилyгсЬKoгo [Устилyзькoгo] paЙoнy,
якi мoлoтили бeзвлacницькi збixxя тa oбciвaли фiльвapкoвiзeмлi
тa зeмлi бyвшиx пoЛЬсЬкИx кoльoнiстiв. У Bepбськoмy paЙoнi зa
стaнoM нa 10.Х б. p. зaсiянo дo 100 % щopiчнoi плoщi oзИMИ|{И
(виклюнaючи сeлa Pyдa, MoкpeцЬ, 3aмocти _ бiльшe зaгpoxeнi
нiмцями).

HaйбiльшиЙ пpoцeнт виMoЛoтy i зaciвy дaлИ оeЛa .Цyлiби i

Cxiдники.
HaЙкpaщe пpoвeдeHo пpoпaгaHдy y пiвнiннiЙ чaотинi

BoлoдимиpcЬкoгo paЙoнy. Tyг бaгaтo пpaцi пoклaв paЙoнoвиЙ
сyспiльнo-пoлiтичний peфepeнт 3aлiзниЙ тa оxiдняк Bapяг. MaЙxe
Ko)кнe сeлo цЬoгo тepeнy Maлo свoгo кepiвникa для пpoвeдeнHя
aгiтaцiT зaХoвaнHя i сiвy збixхя. KepiвникИ пpoпaгaнди (3aлiзниЙ
i Bapяг) oб'ixaли yci ceлa paЙoнy, вЛaштoвytoчи вiчa iдoпoмaгaючи
в opгaнiзaцiТ сaмoi poбoти. 3a cтaнoм нa 26.|Х y ,|4 ceлax цЬoгo
paЙoнy зМaгaзиHoвaнo 320 цeнт. сeляHсЬKoгo тa 700 цeнт. фiль-
вapoчнoгo збiжxя. He мoжнa нe вiдмiтити дeяKиx зaслyг y
пpoпaгaндi apтиcтИчнo-пpoпaгaндивнoi гpyпи пpи нaдpaЙoнi, якa
дaлa близькo 20 виcтyпiв пo ceЛax BoлoдимиpсЬKoгo, Bepбcькoгo
i, Чaстиннo, Устилyгcькoгo [Устилyзькoгo] paЙoнiв. Cтягaючи
нaоeлeння свoIми кoHцepтaмИ' гpyпa вИKopИстaлa нaгoдy i

пpoвeлa мix iншим пpoпaгaндy зaХoвaння збiжжя.

ПocтiЙ, дня -15.X..l943 p.
CлaвaУкpaTнi.

/_/ Kyзьмeнкo*.

lJдABo, ф. 383З' oп' 1 , cпp' 1 18, apк' 55-56' Koпiя, ltупкий 6iлий пaпip'
Maшинoпиc. Чopнa KaльKa.

* Йдeться пpo Уcтимa Kyзьмeнкa, кoтpиЙ мaв пoвстaHcькиЙ пceвдoнiм
..Яpoслaв''. Bлiткy 1943 p. бyв пpoвiдникoм Kaмiнь.Kaшиpськoi oкpyги, вiв
тaктичнi пepeгoвopи з нiмeцьким KoмeндaнтoM м. Kaмiнь.Kaшиpський Фoн
Aльвeнcлeбeнoм. У вepeснi-xoвтнi 1943 p. _ KoМeндaнт BoлoдимиpcЬKo-
Гopoхiвcькoгo нaдpaйoнy Bo ..Typiв''. Ha пoчатку 1944p. пapтизaнсЬкe з'eднaння
Фeдopoвa эaxoпилo кaнцeляpiю Kyзьмeнкa. 31.03.1944 здaвся paдянсЬким
пapтизaнaм (Koвaльнук B.,Qiяльнicть oУH(б) i ?aпiлля УПA нa Boлинi й
пiвдeннoму Пoлicci' - Topoнтo - Львiв: Bидaвництвo .Лiтoпиc УПA'', Cepiя
''Бiблioтeкa'', т,7. 2006. - C. 99; Фeдopoв o. ocтaння эиMa. - Kиiв, 1976. -
C, 282-285; Cтупницький Ю' Cпoгaди пpo ПepФкитe: Bидaвництвo ,,Лiтoпиc

УПA''' Cepiя ,,Бi6лioтeкa'', T.1' - Kиiв.Topoнтo, 2000' - c. 68)'
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Ne4
HAI(Aз Ko]vt EндAHтA HAдPAЙoнy

пPo HoPMA,l!3Aцlю вlдHocиH 3 oyн(M)
Heв|аpмий нaдpaЙoн,
15хoaтня 194Зpoку,

Haкaз!

3 днeм 15.10.43 p. в пopoзyмiнню з KoМeндaнтoм зaпiлля
HaKaзУю всiм кoмeндaнтaМ вiддiлiв CБ i всiм члeнaм oУHсД
зaпepeотaти бyдь-якУ aкцiю пpoтИ тaK зBaHИx мeльникiвцiв.

3a нeвикoнaння нaKaзy пoтягнeтЬся дo стpoгoi вiдпoвiдaль-
Hoсти' Haкaз цeЙ вaxниЙ il( дo вiдкликaння.

3a кoмeндaнтa зaпiлля - Mиpoн.
сУ.

Haкaз пoKaзaти [p]aй[oннoмy] [к]oмeндaнтoвi. Mиpoн'
XaЙ пepecтaHyгЬ дiяти вci.

ДABo' Ф. P-l021 ' oп' 1, cпp, 6, apк. 29.,Цoкyмeнт зacвiдleний пeчaт-
кoto, opигiнaл. QигapкoвиЙ пaпip. Maшинoпиc.

Ng5
yPивoК з HAкAзy KoMEHдAHтA I сyспlлЬHo.

пoлtтичнoгo PEФEPEHтA HAдPAЙoHy
пPo PEAryвAHHя HA гvlo)KливE

вIдHoвлEHHя PAдяHсЬKoT влAди
[Ko в eл ьc ьки й ] н aдpa й o н [', Koдa к'' ]'

22 лиcтoпaдa 1943 poкy.

., ' 19. Bci нiмeцькi гpoшi якнaйскopiшe poзxoдyвaти нa зaKyп
пoтpiбниx peнeй (мeдикaмeнтИ, KaHцeЛяpсЬKe пpИлaддя i т. п.).

20. Пopoбити якнaЙ6iльшi зaпaси xapчeвиx [п]poдyктiв,
MeдиKaМeнтiв, письмoвoгo пpИлaддя тa вiдпoвi.цнo зMaгa-
зиHyвaти.

21. |locилити poбory Чepвoнoгo Хpeотa. Пoдбaти пpo гiгieнy
HaceлeHHя' звepHyги yвary Ha MopaлЬHo-eтИчнe вИxoвaHня Мeдич-
Hoгo пepсoHaлУ'
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Il..Цля Haceлeння.
22.Po6ити Macoвo вisa-мiт[и]нги пo сeлax, Ha якИx poз'яснto-

вaтИ, щo пoнoвHa сoвiтcькa oкyпaцiя бyдe [тим]чacoвoЮ.
23. BкaзyвaтИ нaсeЛeнHЮ Haтe, щo кoли пpийдщь бiльшoвики,

нixтo нe cмie poзкaзyвaти iм, щo poбилoся в сeлi, т. зн,, щo xтo
opгaнiзyвaв' xтo дe вистyпaв i т. п.

24,Bияcнити нaceлeн[н]ю, щo ми бopeмoся зa швИдшe зaкiн-
чeнHя вiЙни, a тoMу He дaМoсЬ бiльшoвикaм змoбiлiзyвaти сeбe,
бo цe cпpинИHИтЬcя дo пpoдoв)кeння вiйни.

25. Xoвaeмo i нe дaeМo бiльшoвикaм, aнi нiмцям нi oднoгo
кiлoгpaмa ХapчoвИХ зacoбiв.

26. Hixтo з yкpaiнцiв нe смie втiкaти зi cвoix зeмeлЬ Ha eмiгpa.
цiю (з нiмцями).

27. Пiдгoтoвити нapiд дo poззбpoЮвaння вopo)киx вiЙськ тa
MaгaзИHyвaння збpoi'

28. Г1ocилити нyЙнicть i poзвiднy дiяльнiсть сaмooбopoни
(кoнтpoля BapтИ, пaтpyлipoвaння шляxiв вiд стopo|]И вopoxиХ
пyнктiв тa лiоiв, aляpмoвi зHaKи тoщo). Пoбopювaти пaнiкepствo.

29. Пoвчити HaсeлeHня, яK Мae зaХoвУвaтися пiд нaс вopoхoi
aкцii (втeчa B лicИ, сxoвИщa' нe втiкaти вeлИKиMи гpyпaMИ, a
пooдинoкo).

30. Bкaзaти HaсeЛeHHЮ, щo нiмцi пiд чaс aкцii винищyЮтЬ yсe
HaсeлeнHя тa гoопoдapзиЙживиЙ i мepтвиЙ iнвeнтap.

ЦeЙ нaкaз якнaЙшвид|.Дe пepeвeстИ в )кИття. Biдпoвlдaльними
зa Йoгo виKoHaHня poблю paЙoнoвих [к]oм[aндaнтiв] [з]aпiлля, як
piвнoж oKpeMиx peфepeнтiв.

ПocтiЙ, дня 22.X|.1943 p'
Cyпiльнo-пoлiт[инниЙ] peф[epeнт]

в[iйськoвoгo] н [aдpaЙoнy]
/_/ oвepкo Kyнмa.

Koм[eндaнт] зaп[iлля]
в[iЙcькoвoгo] н [aдpaЙoнy

/_/Швapц.

lJдABo' ф, 3838' oп.1, cпp, 51, apк' 48. ,Qoкумeнт бeз пoнaтку. Koпiя.
БiлиЙ пaпip' Мatuинoпиc (нe укpai,нcький шpифт), Чopнa кaлькa'
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Ns6
лv|cт дo I(oMEндAHтA HAдPAЙoHy

пPo змlHy пcEвдoHlMlв
[Любoмльcький нaдpaйoн,'Бaйpaк''?J,

4 гpудня 1943 poку.

Дpгхe Mикoлa!

(i [к]линки пepeдaЙтe для ни[xн]e пoдaHИX. Boни бyдyть
aктyaльнi дo вiдкликaння :

дo Baс _ Cлoн_Cлютa;
paЙoнoвиx _ .[oщ_!opoгa;
KyщeвИx _ 3eмля-3aлiзo;
отaHИчнИx _ KиТв_Kaвкaз.
Увaxaти тpeбa' щoби нe дiотaлися }цo вopoхИХ pyK.

4.Xl1.43 p.

Cл.[aвa] Укp. [aTнi]
Бoгдaн.

lJдAгo' ф. 57, oп. 4, cпp' 363, apк. 132' opигiнaл. Бiлий пaпip. Pукoпиc.
3eлeний oлiвeць,
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Ne7
лv|cт дo KoMEHдAHтA HAдPAЙoHy

пPo зMlHy AдPЕси "дoPo]tJE}|кA" тA
кPи птoH I tvly сЕдл и lJ.l.дн сьKo гo PAЙ oHy

fЛ юбo мльськиЙ нa,цpaЙoн', Бaйpaк', ?],

4 гpуД,ня 1943 poку.

Дpyжe Mикoлo!

Я тi гpипси, щo Bи пepeоиЛaЛи, виcлaЛa кyдa пoтpiбнo. Aдpeсa
дo дp' .[opoшeнкa тaкa: .[ecнa _.Цopoшeнкo. CeдлищaнcькиЙ
paЙoн Mae тeпep нaзвy.[ecнa.

!ня 4.X|l.43 p.
3дopoвлю.

сУ.
Гaня.

цДAгo' ф'57' oп' 4, cпp,36З, apк. 134. Оpигiнaл' 1/4 apKуЦJa 3

уннiвcькoгo ЗoШитa у клiтинку, Pукoпиc. Зeлeний oлiвeЦь'

NsB
звIт KoMEндAHтA HAдPAЙoHy пPo

oPгAHlзAцlЙHиЙ стAH l пoд[[
y тEPEHI ..БAЙPAK''

[ЛюбoмльcькиЙ нaдpaйoн]'. Бaйpaк,''
14 гpудня 1943 poку.

MiсячниЙ звiт з тepeнy БaЙpaк.

1. oxoплeння тepeнУ.
l-|iлкoвитo oxoплeнi paЙoни: MaтiiвськиЙ, ГoлoвeнськиЙ

[ГoлoвнeнcькиЙ], ШaцькиЙ (зa виняткoм кiлькox сiл). PaЙoни
3aбoлoтський i Любoмльський _ чaстиннo.

Пpинини Heoxoплeння.
3aбoлoтcькиЙ мaЙжe ввeсЬ oпaнoвaниЙ нiмцями, чacтИнHo

чepвoниMИ. Cлaбo poзбyдoвaнa ciткa. opг.[aнiзaцiЙниЙ] paЙo-
нoвиЙ KoMaндaнт дp. Яpoслaв як opгaнiзaтop д}Dкe cлa6иЙ, нe вмie
втpИMaтИ дисциплiни сepeд cвoix пiдвлaдниx. e випaдки, i тo дуxe
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чacтo, щo aKтиB п'e сaмoгoн (пiвнiннa чacтИHa paЙoну _ зi слiв
сaMoгo Яpocлaвa). Пoмiчнoi силИ B дpУгиx peфepeнтypax нeMae.

ЛюбoмльськиЙ paЙoн' Tyг щe гipшe' PaйoнoвиЙ KoMaHдaHт
зaпiлля e нeсaмoстiЙниЙ' дитинниЙ, He Mae aвтopИтeтУ сepeд
aKтИBУ i взaгaлi нa тaкиЙ paЙoн бeзсильниЙ. Тepeн мaЙxe цiлкoм
oпaнoвaниЙ нiмцями aбo пoлякaми, e вcЬoГo чoтИpи оeл[a], дe
пpaцЮe нaшa opг[aнiзaцiЙнa] сiткa.

2. Peфepeнrypи.
Cyспiльнo-пoлiтичнa.
HaдpaЙoнoвиЙ Дp' Бepкут цiлкoм нe вiдпoвiдae свoмy

стaнoвищ[y], Гoлoвнa пpичИHa _ бpaк вiдпoвiдниx сил. Ciткa нe
poзбyдoвaнa (в ЛюбoмлЬсЬKoМУ paЙoнi Heмae cycп[iльнo]-пoлi-
т[иннoгo peфepeнтa]). Лeтючих пpoпaгaHдИстiв e в Ko)кнoMУ paЙo-
нi пo 2-3 чoл. Пpaцi Heмar. Дeщo пpoвeдeнo з пpoпaгaHдИ в
Гoлoвнeнcькoмy i Шaцькoмy paЙoнax. Haceлeння тиx paЙoнiв кpa-
щe зopIi]eнтoвaнe в склaднiшиx oбcтaвинaх. Haслiдки пoмiтнi'

Bишкoлiв He ПpoвoдИлoсь. Heмae вИxoBHИKiв в шпитaляx.
Piвнoж нeMae спiвпpaцi з ЮHaцЬKo-вИxoвнoЮ сiткoю, Пoмiтнo зa-
гaльниЙ зaнeпaд пpaцi в цiЙ дiлянцi. Бpaк вишкiЛЬнИX Maтep'ялiв.

Ш кiльництвo чacтИH|-|o Уpp(oMлeнe в paЙoнax Гoлoвeнськoмy
[Гoлoвнeнськoмy], Шaцькoмy, Maтiiвcькoмy. B Maтiiвcькoмy - 14
шкiл, в Гoлoвeнськoмy [Гoлoвнeнcькoмy] _ 10 шкiл, в Шaцькoмy -.|2 шкiл, в 3aбoлoтcЬKoМy iЛюбoмльcЬKoMy нe вiдкpитo нiчoгo.

Aдмiнicтpaцiя. PoзбyдoвaHa в тpЬox paЙoнax. B Зaбo-
ЛoTcЬKoMy HeMae, як piвнoж i в Любoмль[cькoмy]. .Qe e нaлaднa.
нa aдмiнicтpaцiя, тaм i пpaцюe вoнa в мipi з гocпoдapчoЮ pe.
фep[eнrypoю].

Хiнoцтвo'
Ciткa poзбyдoBaHa' Пpoвaдиться вИшKoЛИ жiнoк (сaн[iтapнoгo]

xapaкт[epy]). Bсьoгo oХoПЛeHИХ ciл з Цiлoгo нaдpaЙoну 78,
Heoxoплeниx62 (пoдaним нaдpaйoнoвoi). Успix[и] пoмipнi. B тepeнi
1_2uшлитaлi. Cтaн xopИx i paнeниx зapaз нeвiдoмиЙ, пpиблизнo
oKoЛo 20 ociб' |снye гoопoдapниЙ дoпoмiхниЙ вiддiл, кoтpиЙ
спiвпpaцюe з гoспoдapсЬKoЮ peфepeнтуpoю. opгaнiзoвaнo кiль.
кa apтiлeЙ виpoбy свeтpiв, шИTТя 6iлизни, тKaHHя cyкнa iт. д.

opг[aнiзaцiйнo] - мoб[iлiзaцiЙнa peфepeнтypa].
HaдpaЙoнoвиЙ e зacлaбкиЙ, мaлo oзнaЙoмлeниЙ з вiйськo-

вiстю. Poбляться мoб[iлiзaцiЙнi] cпиоки. Koмiсii кoнeйt i люДeЙ
Пpoвeдeнo в paЙoнax Maтiiв, Шaцьк i Гoлoвнo. Ciткa poзбyдoвaнa'
Taбip пpaцi як слiд нe зopгaнiзoвaниЙ. Caмooбopoнa як cлiд нe
HaЛaдHaHa' o.цHaK B дeяKиХ мiсЦях e пoстaвЛeнa дoбpe (ШaцькиЙ
paЙoн). oтЖe, нaзaгaЛ ця дiлянкa стoТть нeпoгaHo.
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Юнaцтвo.
Щoдo цЬoгo нe Maю нiякиx дaниx' бo з нaдp[aЙoнoвим] юнa-

KoM щe He пoB'язaHиЙ. Пpoвip[я]юни тepeн, пpaцi нe Bиднo. Цe мox-
нa вiднecти дo cлaбкoТ пpaцiзaгaльнoi сiтки cycп[iльнo]-пoлiт[ин-
нoi].

C[лp<бa] б[eзпeки]'
Ciткa poзбУдoвaнa. Poзвiдкa пpaцЮe Heпoгaнo. ocтaнньo

пpoвeдeнo гeнepaЛЬHy чиcтКy кoмyнiстiв. Tpoxи втeKлo, Тepeн
мaЙжe oнищeниЙ oд сeксoтiв i кoмунicтiв. Пoлiцiя opгaнiзoвaнa в
отaницi. Bсьoгo в нaдpaЙoнi шiсть стaнИцЬ _ -1 13 чoлoвiк. Пoлiцiя
пoв'язaHa з aдмiнiстpaцieю. Бpaк виxoвнoi пpaцiсepeд пoлiцii.

Гocпoдapствo'
Ciткa poзбyдoвaнa. Пoстaння УПA i зaпiлля нaлaдHaHe.

Уpyxoмлeнo кiлькa гapбapeнь, MИлoвapeнЬ, Maсapeнь. e apтiлi
t.llИття бiлизни, oдягу для УПA, взуття. 3бipкa ТeпЛoгo oдягУ нa
викiнчeннi. .{o тepмiнy, oзHaчeHoгo в нaкaзi, бУдe зaкiнчeнa.
MaгaзинyвaHHя пpoвaдитЬся.

Cпpoмoжнoстi пoки щo e вИстapнaюнi. HaдpaЙoн[oвиЙ\
дp. XoлoдниЙ дocить дoбpe опpaBляeтЬся. Тepeн гocпoдapниЙ
oxoплЮe BсЮ.п,И, дe тiльки e мoхливiсть. (Toннiшe щoдo пpoмИс-
лoвoстi i збipки тeплoгo oдягУ нe Mo)<y пo.п,aтИ з бpaкy дaниx вiд
дp. Xoлoднoгo).

3в'язoK.
.[ie нeпoгaнo' Kiлькiсть людeЙ вистapчaЮчa. oстaнньo

пpoвeдeнo дeяKИ peopгaнiзaцii. HaбиpaeтЬся .цo зв'язKy дiвнaт.
oдягoм зaбeзпeчeнi. Haлaднaнy кiлькiоть кoнeЙ зв'язoк бyдe
мa[ти], бo стягнeтьcя з тepeнy. Бpaк збpoi.

Haсeлeння BсЮ.цИ cпpИяe нaм, oсoблиBo тaМ, дe пpoвaдИлacЬ
ПpoпaгaHдИBнa пpaця. e пooдинoкi оeЛa, дe чepeз HaсKoKИ чep-
вoHИx' пoлякiв i нiмцiв HaоeЛeнHя чaсти|]Ho здeмopaлiзoвaнe. B
тaKИХ вИпaдKax з'являЮтЬся кpитиsнi пoглядИ щoдo дiЙ УПA.
[K]aжyть: ..BoHИ.0'eсЬ сИдять caмi, пoХoBaBшИсЬ' a Haс нe бopo-
нятЬ''. Koлиб ПpoвeстИ МaсoвУ yовiдoмлюючУ пpaцЮ з HaсeлeH-
HяMt тaKИХ пoглядiв нe булo б.

Чepвoними oпaнoвaнi тepeнИ; ШaцькиЙ paЙoн _ Пepeшпa,
Хpипськ, Biлькa-ХpипcЬKa i oкoличнi (пiвнiчнi) сeлa; Зaбoлoтський
paЙoн _ cxiдня чaстИHa paЙoнy, щo Mar зв'язoK з зaM[UaнсЬKИM
лicoм; MaтiiвськиЙ paЙoн _ Чepкaои, Kpaснoвoля, Moщoнa,
чaстИHl]o Kpyг[e]ль i H. Koшapи [Hoвi Koшapи]. Пoпep[e]ш<Ую, щo
в MaтiТвськoмy paЙoнi нepвoнi cTapaЮтЬоя якнaЙбiльшe oХoпИтИ
ТepeH, вИ KopИстoвУЮчИ 

' 
дo тoгo, кyт зaлiзниць Koвeль - Любoмль

i Koвeль.- Бpeст, дe чУЮтЬcя y бeзпeцi чepeз близькicть Koвля i
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cИMпaтii нaсeлeння (Чepкaси). e ixтaм oKoлo 70 чoл. oбoв'язкoвo
тpeбa пpoчИcтИтИ цeй тepeн вiЙcькoвим peЙ.цoм.

B свoiй пpoпaгaндi yспixiв He MaютЬ, xoч cтapaЮтЬся дoKaзaтИ
свoю пpaвicть. Bcюди нaслiдyють HaсeЛeнHя. У вищeзгaдaниx
сeлax Maтiiвськoгo paЙoнy пpoвoдятЬ з МoЛoДдю вишкoли вiЙ-
cЬKoвoгo ХapaKтepу Ha зpaзoK Haшoгo..BiлЬHoгo Koзaцтвa',. Пiд-
стaвнoгo гpyHry сepe.ц нaсeЛeння нe MaЮтЬ.

Пoлякaми oпaнoвaнИй тepeн - пiвнiчнo-зaxiднa чacтИHa
ЛюбoмльсЬKoгo paЙoнy. IP]oблять вИпaДv| нa пiвдeннi сeлa
Гoлoвeноькoгo [ГoлoвHeHоЬKOгo] paЙoнy i зaxiднo-пiвдeннi
Maтiiвcькoгo paйoнy. Пepeвaxнo гpaблять i мopдyють цивiльнe
HaсeлeнHя, cтapaЮтЬcя збpoЙнИMИ чИHaMИ дoKaзaтИ свoЮ
вИщистЬ. Пpoпaгaнди мaЙжe He BeдУтЬ свoei. Haсeлeння [x
HeHaвИдИTЬ i з зaгpoжeниx сiл щiкae в бiльш бeзпeчнi.

Hiмцiстoять в 3aбoлoтнi [Зaбoлoттi] (вcьoгo oKoЛo 1000 чoл.,
BpaХoвУЮчИ oxoПлeHHя зaлiзницi i штiцпyнкту), Любoмлi (кiлькiсть
нeвiдoмa), Шaцькy (oкoлo 150-200 чoл. paзoм з yкpaiнcькoю
пoлiцieю), Maтieвi' oстaнньo чисeльниЙ стaн збiльшивоя.

HaТxaли KoзaKИ, пoЛяKИ, yкpaТнcькa пoлiцiя i литoвцi. Cтaн
тoчHo нe вi.цoмиЙ (пpиблизнo oKoЛo 600_700 oсiб ioxopoнa зaлiз-
ниць). Haйбiльшe виlxдxaютЬ Ha ceлa в paЙoнax 3aбoлoтськoмy i

ЛюбoмльсьKoМy' пepeвa)кHo зa KoHTигeHтoм' AкцiЙ He пepeBo-
дять. oотaнньo B.X|.43 ц. p. бyли в с' Pyднi [Pyдкa] - пoгpaбyвaли
HaсeЛeHHя, убили 3 oсiб, 5 paнили, cflaл|АлИ 7 гoспoдapотв.
Пpиixджaлo чoл. 70-80' пepeвФKнo литoвцi i кoзaки. B cвoТЙ
пpoпaгaн.t],i зaгpoжyвaлИ, щo спaляТЬ всi сeЛa, дe тiльки e ..бai{.

д|Атv|'' i xтo нe здaоTЬ пoстaвKИ. Mopaльнoi пepeвaгИ нe МaЮтЬ.
Haceлeння cтaвИTЬся дo нiмaкiв вopo)Ko i нiяких зaкликiв з ТxньoТ
стopoHи нe cпpиЙмae.

3aгaльнo в тepeнi e вeликиЙ бpaк лiтepaтypи i ЛЮдИ стpaшIlo
.0.oMaгaЮТЬся тaкoT. Haшa лiтepaтУpa KopИстarтЬCя воЮдИ yспixa-
MИ, лЮдИ чИтaЮтЬ Тi з зaxoплeHHяM.

Пiдгoтoвкa дo пpИХoдy бiльшoвикiв пepeпpoBaд)KyeтЬся в
шИpшoMy мaоштaбi. 3бixхa Bсe зMoЛoчeнe i сxoвaнe, яK i дpyгi
xapнeвi пpoдyKтИ.

3имoвики Maоoвo poбляться. Haceлeння e зop[i]eнтoвaнe
HaлeXHo щoдo пpИxoдy бlльшoвикlв. [l-{oб в Д.aлЬшoМy пoвecтИ
пpaцЮ Kpaщe y всiх дiлянкax, тpeбa пepшe всЬoгo зBepнyгИ yBaгУ
нa cyсп[iльнo]-пoл[iтиннy] peфepeнтУpУ. Пoтpiбнo вИшKoЛИтИ
вiдпoвiднe чИсЛo пpoпaгaHдистiв, щoб Mo)кнa бyлo в мaЙбрньoмy
Ko)кнУ aкцiю пiдтpимaти пpoпaгaH.п.oю (нoгo дoci нe бyлo), a тИМ
сaМИM i дpУгi дiлянки N4aтИMyгЬ кpaщi yспixi в тepeнi.
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B тaкиxoбстaвиHax пpaця в дyxe cKopoМy чaсi нaлaднaлacяб,
iбули б пoмiтнiyспixи, яKИx нeMae зapaз.

14.XШ.43.
Cлaвa Укpaiнi!

Mикoлa.

IJдABO' ф' З8З8' oп, 1, cпp' 59, apк' 148-153, opигiнaл. Бiлий пaпip'
Pукoпиc' Гoлубий oлiвeць.

Ns9
лl/.cт KoM EHдAHтA HAдPAЙoHy

з пPиBoдy HAдGилAння
п Po пAгAHди стсЬ KoТ л lтEPAтyPи

[Бe pecтe Йcьки й нaдpaЙo н],

26 гpудня 194З poку.

Дpyxe.

B зв,язку з тИM, щo MaeМo зMoгy пepeсИлaтИ лiтepaтypy в

тepeн, зaЙнятиЙ чepвoнИМИ пapTИзaHaМИ, тa y мicтa тaкi як
Бepecть, Koбpиньтa PaтHo, бyдьтe лaскaвi нaДc.АлaтI^ Й нaдaлi пo
500 пpимipникiв лiтepaтypи.

Пpи цьoмy дoЛУчyЮ 4 пoвiдoмлeHHя Ha oдepЖaHУ лiтepaтypy.
3дopoвлю.

.Цня 26.X|l.43 p.

CлaвaУкpaiнi.
/_/Xвиля'

|-IЦAгo' ф. 57' on, 4, cпp. З6З, apк. 95' ltигapкoвиЙ пanip. Мaшинoпиc,
Cиня кaлькa. У cпpaвi З63 (apкуtд 1 12) тaкoх ЗнaхoдИтьcя KoнBepт, Ha
лицeвiй cтopoнi яKoгo HaпИcaнo пpocт|4м oлiвцeм ,,Apxiв'', a HDKчg
oлiвцeм Зeлeнoгo KoлЬopу _ ''Iндивiдуaльнa ,а'p. Xвилi. Cувopo
зaбopoняeтьcя вiдкpивaти'', Ha звopoтi KoнBepтa e 3aПиc, зpoблeний
cинiм xiмiчним oлiвЦeм: ',Pacпeчaтaл 12.0З.44 г' KoMaнД,Иp
диBepcиoHнoгo oтpядa KaПитaн B. Чeпигa. 13.03.44'. Ha кoнвepтi e
зaлиШK'' вiд суpryua. Moжливo, ,цoKуMeнт,,Xвилi'' вi,ц 26'XlI.43 p. лФKaB у
цЬoMУ KoнBepтl'
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Ng 10
л1/|cт Кo M ЕHдAHтA нAдPAЙ o Hy

з пPиBoдy вlдсyтHoстl пAпEPy
[Бepecтe Йc ьки й нaдpa Йoн],

26 гpyдня 1943 poку,

Дpyxe.

B зв'язKy з тиM, Щo вxe He Maeмo aнi oднoi Kapтки пaпepyдo
пИcaння Ha МaшИHцi, будьтe лaскaвi виcлaтI^ HaM пo змoзi
вiдпoвiдню Йoгo кiлькicть.

Miцнo вipy, щo нe вiдмoвитe MoMy пpoxaнню, зa щo зaздa-
лeгiдь дяKуЮ.

3.цopoвлю.
Cлaвa Укpaiнi.

/-/Xвиля'

.Цня 26'Xt|.43 p.

lJдAГo' ф. 57' oп.4, cпp.363' apк.96. ltигapкoвий пaпip. Maшинoпиc.
Cиня кaлькa, У cпpaвi 36З (apкуш 1 12) тaкoж ЗнaxoДитьcя KoHвepт, нa
лицeвiй cтopoнi яKoгo нaпиcaHo l1pocтИм oлiвцeм ,'Apхiв,', a HИ)Kчe
oлiвЦeм Зeлeнoгo KoлЬopу _ ,'lн,цивi,цуaльнa дp. Xвилi, Cувopo
зaбopoняeтьcя вiдкpивaти''. Ha звopoтi KoHBepтa e Зaпиc, зpoблeний
cинiм xiмiчним oлiвцeм: ,'Pacпeчaтaл 12,03'44 г. KoMaн.цИp
,ЦиBepcИoHlloгo oтpядa KaI1итaн B' Чeпигa, 13.0З,44,. Ha кoнвepтi e
з aл и tu ки в iд cУp ryч a' M oжл и вo, .0,o KуMeнт',Xв ил i'' в iд 2 6. Xl I, 43 p, л eЖaт У
цьoму кoнвepтi.
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1 . дoKyMEHти KoMЕHдAHтIв

.1'3. P|BEHЬ PAЙOHlB

Ne1
звlт KoMEHдAHтA PAЙoнy

пPo дlялЬHlстЬ PЕФЕPEHтyP
l пoтoчHl пoдll 3A м!сяцЬ

[ Ш aцьки й ] paйoн,, Pи нoк''

I Ko вeл ьс ькoгo н aдp a Й o ну,, Koдa к'' ]'
3 гpу,n,ня 1943 poку.

MiсячниЙ звiт з тepeнy ..PИHoK''

з дня 3.Хl пo 3.X|l.

Тepeн.
|. oxoплeн[ня] тepeнy.

1 ' Ciл в тepeнi e 27 (двaдцять ciм).
2. oxoплeнo 26 оiл'
3. He oxoплeHo oд|-loгo ceлa (Пepeшпи).

|-{e сeлo, яKe я зaЧИcлЮЮ дo HeoХoпЛeнИx, бyлo пepЦl oxoп-
лeнe. [Л]ишe чepeз тe, щo бiльшoвики чacтo бyвaють в сeлi aбo в
oKoЛИчHИx ceЛax, стaничний i Йoгo пiдвлaднi здeмopaлiзyвaЛИсЬ
i пepecтaли TeПep пpaцЮвaтИ.

Il. B 25-x CeлaX HaсeлeHHя сИMпaтИзУe HaМ, a в сeЛaХ Biльцi-
Xpипcькiй, Хpипськy i Пepeшпi HaсeЛeHHя Хoч сИMпaтИзУe HaM, aлe
стpaХ пepeд cИЛoЮ бiльшoвицьKoЮ, яKy бaЧaть, чaстo зMУшye
чacтИнУ HaceлeHня сИMпaТИзУвaти бiльшoвиKaM.

Ceлo Шaцькi Meльники He BИявЛяe свoei стopoни (сeлo He aK-
тивнe). Хoн щe пoкa бiльшoвикiв нe булo, ми стapaлИcЬ зaктивiзy-
вaти Йoгo. Ceлo кepy[e]ться пo пpипoвiдцi ..нe зaн[i]пaЙ Мeнe, a я
тeбe'', ..Мoя Хaтa cKpaЮ, я нiчoгo He зHaЮ'', ..для мeнe всe oднo, aби
Жv|т|А',.

Ceлo KpoпиB|4ИK|4 скoмyнiзoвaнe, CeЛa, дo яKИХ бiльшoвики
чaстo дoвiдyються (пiвнiчнi ceлa), чepeз cтpax пepeд бiльшo-
вИKaMИ Teпep нe бepщь aктивнoi poбoти i пiдгoтoвцiдo peвoлюцii'

Moжли вiсть пpиxoдy б [i]л ьшoви кi в HaceлeHHя чaстИ н Ho.п,eMo.
paлiзyо, aлe пiсля пpoвeдeHHя пpoпaгaHди нaсeЛeнHя пoвepтaeтЬ-
ся дo HopMaлЬHoгo дУXoвoгo стaHУ i зapaз пiсля цьoгo HaceЛeнHя
пpИcтУпae дo пiдгoтoBKИ .п,o пpИХoдy бiльшoвикiв пo нaшиx
вкaзiвкax.
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Il. .|. BпливУ MopaлЬHoгo щoдo свoix дepжaвHИX ycтpoTв нi
бiльшoвики, нi нiмцi, aнi пoляки нa нaшi MacИ He MaЮтЬ.

lI|' 1 ' He згaд,УЮчИ пpoпaгaндИ cтaничниx i aKтИвУ cтaницi, вeлaся
вiдкpитa пpoпaгaHдa (мiтiнги) в сeЛaХ Гoлядин, C. Cмoляpи [Cмo-
ляpи-Cвiтязькi], Гpaбoвo [Гpaбoвe], Aдaмнyкi [Aдaмнyки]' Koшapi
IKoшapи], 3aлiсce [3aлiсоя], Пyльми [Пyльмo], oстpiв'я, 3aтишшя,
Kaм'яHKa, CaмoЙличи [CaмiЙлинi], Хoмичи [Хoминi]). Пpoпaгaндa
Haшa Beлaся HaтeMУ: пoвopoт бiльшoвикiв| зИMoвИKИ, зeMляHKИ,
вapтa, шKoлa' збipки, збipкa тeпЛoГo oдягУ i iншi нaстaвлeння' He
згaдУЮ тyт пpoпaгaндИ пpo зaKЛИК дo бopoтьбИ зa вИзвoлeння i

бyдoвyCCУ.Q.
2. БiльшoвиKИ B цЬoMУ мicяцi пpoпaгaндy вeдщьтiлькИ в ceлax,

в яKИХ caмi бyвaють, i тo нe нa мiтiнгaХ' тiЛьки кoxниЙ зoKpeмa
oKpeMИМ сeЛяHaM, ГoвopячИ щo MИ (тoбтo пoвстaнцi) MaeM пoгaHy
збpoю' щo Haс e MaЛo, щo MИ нiчoгo нe вдieм пpoТИ ЧepвoнoiApмii,
яKa Heвдoвзi пpиЙдe, щo Чepвoнa Apмiя, кoли пpиЙдe cЮдИ' тo
зHИщИтЬ вcix нaцioнaлicтiв, щo Укpaiнoю бyдe вoлoдiти пiсля вiЙни
тoй, кoгo пpизнaeAнглiя iAмepиKa, щo пoвотaнцi пoвиннi бopoтись
paзoм з бiльшoвикaMИ пpoтИ нiмцiв' щo вoнИ (бiльшoвики)нe бУдyгь
битись з УПA, якщo УПA нe 6удe 6ити бiльшoвикiв, i т. iн.

3. Hiмeцькa пpoПaгaнДa пoшИpЮотЬcя чepeз мiлiцiянтiв iceлян,
якi xoдятьдo Шaцькa aбo вoзятЬ KoнтиГeHт нiмцям' B пpoпaгaндi тiЙ

ceЛяH зaотpaшУЮтЬ, щo нeзaдoBгo пpиhe бaгaтo нiмцiв iтoдi cпaлять
всi сeлa, в якиХe пoвстaнцi якi нeздaютЬKoHТИгeHry, спaлятьi пoб'ють
тИХ сeляH, якi нe з.п,aютЬ KoHтИгeHтyaбo пepeтpИMУЮтЬ пoвстaнцiв'

4. Пoльоькa ПpoпaгaндaдeKoЛИ пpoнИKлa втepeн зToмaшiвки
чepeз .п,eяKИХ оeЛяH, якi xoдять дo Toмaшувки [Toмaшiвкa]. B цiЙ
пpoпaгaндi зaBшe пoляKИ пepexBaЛяЮтЬcя, щo вoHИ нeзaдoвгo зб[e]-
pyгЬся i cпaлять всi сeлa, якi ix били aбo вигaняли з ix мiоця oсiдкy.

IV. Зaпiлля збpoЙнoi бopoтьби з нiмцями i бiльшoвикaMИ He
вeЛo' тoMУ щo CлУxбa пopядKУ з ПoчaтKoвoгo звiтнoгo тepмiнy
(двa тиxнi) бyлa нa вИшKoлi, a oпiсля бyлa в opгaнiзaцiйнiЙ стaдii.

V. Teoeни oпaнoвaнi.
.|' 3бpoЙними дiями бiльшoвики oпaHУвaЛи сeлa Пepeшпa,

Biлькa-XpипсЬKa, ХpипоЬк, Пiщa, Шaцьки Meльникi [Шaцькi
Meльники]. Aдмiнiстpaцii свoei тaм бiльшoвИKИ He MaЮтЬ.

2. Hiмцi збpoЙнo oпaHУвaЛИ o.цHe ceлo Шaцьк, iтo тiльки гo-
ЛoвHУ чacтИHУ. .[iями свoTми oПaHУвaЛИ цiлe сeлo.

3. Пoлякiв в тepeнi зoвciм HeMar.
4. УПA збpoЙнимидiями oпaнУвaлa вci ceлa, кpiм ciл Хpипськ,

Biлькa Хpипськa, Пepeшпи [Пepeшпa] , Пiщя, Шaцьки Meльникi
[Шaцькi Meльники]. Cюди зaчИcЛЮЮ збpoЙнy силyзaпiлля.
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V|. Haсeлeння нa УПAдИBитЬся як нa apмiю' якa бopeтЬcя зa
Укpaiнськy.(epxaвy, зa yкpaТнcькиЙ нapiд, oбopoняюни Йoгo вiд
гpaбyнкy i знyщaнь нiмцiв i бiльшoвикiв, як [нa] чИ HHИ K, якиЙ мae в
вiдпoвiдниЙ чaо взятИ всix yкpaiнцiв в cвoT pyки. Лишe чepeз
вiдcyтнiсть УПA' a пpисyтнicть бiльшoвикiв i нiмцiв в тepeнiлюди
пoчaЛИ гoвopИтИ пpo тe' щo aбo вiддiл[i]в УПA e Maлo, aбo вoни нe
дбaють зa Haс iзa нaш тepeH' гoвopячи: ..!,ecЬ coбi сидять
опoкiЙнo, a нaс бiльшoBv|KИ i нiмцi гpaбyють' пeBHo гlpo Haс нe
дбaютЬ' a тiльки пpo сeбe'''

V|l' .1 
. .[ня 2'х|'4з p. з Шaцькa дo УПA пepeЙшлo 28 кoзaкiв.

2. |ня4.X|' внoчi бiльшoвикибули ioгpaбили c. oстpiв'я i Пyльмo.
3'.Дня 14'х|'4з p. в о. Гpaбoвe бyлo вИcвячeHHя Moгv|лИ'
4' !ня 15.Х| бyлa УПA в Пyлeнцi [Пyлeмeцi], a yвeнep[i] тoгo дHя

бyли бiльшoвики.
5. Пoчинaючи з дня 14.Xl.4з p. УПA пpoЙшлaсь пo сeЛax Moгo

тepeнy: Гpaбoвa [Гpaбoвe], Koшapи, Пyлeмeць, Kaм'янкa, Пiщя,
oотpiв'e Iocтpiв'я], ПуЛЬMo, 3aлiсоя, Cвитязьки Cмoляpи
ICвiтязькi Cмoляpi].

6. ПiД чaс тoгo якУПA бyлa в Пiщi i в Пyльмiзн[и]щили бaтюшoк
I lx poдИHИ'

7. !ня 28.X| вiдбyлocя вiдсвятKУBaHHя сBятa Бaзapy в TaKИX
ceлax: Гoлядин, Гpaбoвo [Гpaбoвe], Зaлicсe [3aлiсcя], Пyльми
[Пyльмo], oстpiв'e [oотpiв'я].

B..Цня 1.X|| нiмцi 6улив Cвитязi [Cвiтязi]' Зa6paли4кa6aни,
KypИ' гУсИ.

9. .Цня 1 .ХlI.43 p. бiльшoвики6ули в с. Kaм'янцi, дe зaбpaли з
сoбoю 2-хлюдeЙ opгaнiзaцiЙниx, якi пiд Пiщeм [Пiщoю] пoвтiкaЛИ,
i 6 кoнeЙ. Людeй цих6или i xoтiли poзiзнaти opгaнiзaцiЙнiтaЙни.
Boни гoвopятЬ' щo нiби нe сKaзaЛИ.

10. B пiвнiчнИX сeлax бiльшoвики мaЙхe Ko)кнoгo дня бyвaють.
V|lI. Пoгляди Й poзвaги. (He poзyмiю нa[]щo a якi пoгляди пo-

вИHeH мaти).
Ciткa.
l. opгaнiзaцiя сiтки.
1 -a' Ciткa сyспiльнo-пoлiтичнoi peфepeнтypи олiдyюнa: paЙo-

нoвиЙ peфepeнт, зaстyПнИK Йoгo, кyщoви[Й] виxoвнИKИ, cтaHиннi
вИХoвHИKИ' якi e oднoнaснo i стaHИчнИМИ opгaнiзaцiЙними. Kpiм
цЬoгo, peфepeнт Mae тpЬoХ ЛeТючИХ пpoпaгaндистiв.

1-б' Цьoгo мicяця вiдбyвся дBa paзи пo oднoмy,д.ню вишкiл
всix peфepeHтiв, двa paзИ пo oдHoMy дню вишкiл з KyщoвиMИ
вИXoвHИKaMи, opгaнiзaцiЙними, ГoспoдapчИми, вiЙcЬкoвИ KaMи
opгaнiзaцiЙнo-мoбiлiзaцiЙними, чoтИpИ paзИ пo oдHoMУ дню (в
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1.мy кyщi3 paзи, в 2-мy кУщi .| paз) вишкiл з cтaHИчHИMи opгaнiзa-
цiЙними.

1-в. Щoдo виxoвнoТ poбoти, тo Тi пoтpiбнo збiльшyвaти в всix
дiлянкaх мix всiмoмa peфepeнrypaмИ, ocoбЛивo мix BK, нoгo HeMar
чepeз бpaк вiдпoвiднoТ oсвiти cтaнИчHИX opгaнiзaцiЙниx,

.| -г. Пpoпaгaндa вiдкpитa пpoвeЛaся цЬoгo мiсяця в с. Гoля-
динi, CвiтязЬKИХ Cмoляpax, Гpaбoви [Гpaбoвe]' 3aлiссi, Пyльми
[Пyльмo] , oстpiв'T, Kaм'янцi, Зaтишшi, Caмийличax[Caмiйлиvax] .

.| -д. HeдoмaгaHHяM B пpoпaгaндi e лишe тe, щo нe y всiх сeЛaХ
пpoвeЛaся пpoпaгaHдa.

2-a. Ciткa opгaнiзaцiйнo-мoбiлiзaцiЙнoТ peфepeнтypи пoбy-
дoвaнa сл iдyюн [e] : paйoнoви Й peфepeнт, paЙoнoвиЙ i нcтpукгop B K,
кyщoвиЙ opг[aнiзaцi й нo] - мoб [iлiзaцiЙниЙ], кyщoвi iнcтpyктopi,
зaстУпHИKИ Kyщoвoгo opг[aнiзaцiйнo]-мoб[iлiзaцiйнoгo], якi зaй-
MaЮTЬcя opгaнiзaцieю тaбopiв пpaцi, пoмiчникiв КУщoвИx iнстpyк-
тopiв, сТaHИчHИХ вiйськoвикiв, яKi e i opг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiЙ-
нимиf , i стaничними вiйськoвиKaМИ.

2-б. Пpaця opг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiЙниx]:
1). BiдбУвcя чoтИpИдeнниЙ вiЙськoвиЙ вишкiл кyщoвих iнс-

тpyктopi в i кущoвиx opг[aнiзaцiЙ нo] - мoб[iлiзaцiЙних] .

2), oдин paз, o.E.ИH дeнь, бyли кyщoвi opг[aнiзaцiйнo]-мoб[iлi-
зaцiЙнi] нa пoлiтичнoмy, iдeoлoгiннoмy вишкoл [ax].

3). .Цoтeпep пpoвoдИтЬcя пepeГЛя.ц кoнeЙ в 
.l 9-и сeЛaХ.

4). .Цoтeпep зopгaнiзoвaнo вишкiл BK iтaбopи пpaцi в -1B-x

ceЛaХ, a оaМe: Бутмиp [Бутмep], Плoскe, Пиxi [Пexи], Пoлoтiви
[Пoлoxeвe?], Xoминi, CaмoЙличi, Гoлядин, Cвiтязьк[i] Cмoляp[и]
[Cмoляpи.Cвiтязькi], Cвiтязi, Aдaмнyки, Гpaбoвe, oльшaни
[Biльшaнкa?], Koшapi IKoшapи], 3aлiccя, Пyльм[o], ocтpiв'я,
3aти шшя' Bилиця [ Biл иця].

5). HeдoмaгaнHя. He y всiх сeлaХ зopгaнiзoвaнo вишкiл BK i нe
пpoBeдeHo У всiх сeлax пepeГЛядyЛюдeЙ (вoeннoзoбoв'язaниx), aлe
цe BЖe в нaйкopoтшiм чaсi зpoбиться, бo лiкapя вxe здoбyли '

2-в,
1 ). Гoспoдapva сiткa пoбyдoвaнa слiдyюнe: paЙoнoвиЙ Гocпo-

дapниЙ, кyщoвi гocпoдapнi, гocпo.цapчa.
2 ). П paця. 3opгaнiзoвaнo гapбapH Ю l Kpyпo.цepHЮ' oлiяpню.
3). Heдoмaгaння. He зaхoвaнo вcЬoгo opгaнiзaцiЙнoгo мaйнa

пiд зeмлю i нe в yсix сeЛax пpoBeдeHo збipку тeплoгo oдягУ, aЛe цe
в>кe пoчaлИ poбити (poбитьоя).

2-г'
.l). CБ-ciткa пoбyдoвaнa слiдyюн[e]: paЙoнoвий, кyщoвi poз-

вiдники, Cлyхбa пopядlry.
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2). сБ цЬoгo Miсяця нiяKoТ пoвa)кHoТ poбoти He зpoбИЛa' тoмy
щo Cлyxбa Пopядкy двa тиxнi бyлa нa вИшкoЛi, a пoтiм булa в
opгaнiзaцiЙнoмy cтaнi.

3). HeдoмaгaHHя. Бpaк сильнoT poзвiдки i фaxoвиx cил для CБ'
2-д'
1 )' Xiнoнa ciткa, як i чoлoвiчa: paЙoHoвa' кyщoвi, paЙoнoвi гoс-

пoдapнi i paйoнoвa ЮHaчKa.
2). Пpaця. oпaнoвaнo xiнoчoю сiткoю 15 сeл: Cвитязькi Cмo-

ляpи [Cмoляpи-Cвiтязькi], ГoлядиH, CвИтязь [Cвiтязь], Гpaбoвo
[Гpaбoвe], Koшapi IKoшapи], Пyлeмeць, KaM'яHKa, ocтpiв'я, Пyль-
мo, 3aлiсся, CaмиЙлинi [Caмiйлинi], Xoмiни [Xoминi], ПЛoскe,
Biлиця, Бyгмиp [Бyтмep]. Xiнки пpядyTЬ H|/|тKИ, KpacятЬ пoЛoтHo,
шИЮтЬ бiлля, poзскyбyютЬ вoвHy. Юнaчкa пiдбиpae кyщoвиx i

стaнИчHИХ ЮHaцтвa.
3). HeдoмaгaнHя. He oпaнoвaнo вciх сeл xiнoчoю сiткoю,
2-e.
1). Юнaцькa сiткa пoбyдoвaнa слiдyюн[e]: paЙoн.oвий ЮHaK,

paйoнoвa ЮнaчКa, кУщoвi ЮHaKИ, cтaничнi юHaKИ.
2). Пpaця. Пpaцюють ЮHaKИ нaд вiдшyкyвaHHяМ iдeЙниx юнa-

кiв в cтaницяx i нaд вишKoЛeнHяM сaNlИx сeбe. Bжe вiдбулocя пo
oдHoMy i oднoдeннoмy вишкoлi в.цвoх сeЛaХ: Гpaбoви [Гpaбoвe] i

Koшapax IKoшapи].
3 ). H eдoмaгaння. Юнaцтвo дoтeпep нe вишKoлЮeтьоя вiЙcькo-

вo, aлe нa.цaлi бyдe вжe вИшKoлЮвaтиcЬ, бo вiдшyкaнo paЙoнoвoгo
lHcтpУктopa ЮHaцтвa.

2-e.
1 ). Ciткa зв'язкy пoбyдoвaнa слiдyюн[e]: paЙoнoвий шeф зв'яз.

KУ, зaстyпHик йoгo, кyщoвi шeфи, шeфи пiдпyнктiв кyщa, стaниннi
зв'язкoBi i зв'язкiвшi.

2). HeдoмaгaнHя. [J-[e як слiд нe фyнкцioнyс зв,язoK.
||. Бpaк фaxoвиx poзвiдникiв i cлi.цчиx в CБ. B iншиx peфepeн.

тУpax нiякиx людeЙ нe бpaк. Bсi peфepeнтИ гloв'язaнi, мix сoбoю
спiвпpaцюють i мeнi КapHo пiдпopядкoвaнi.

IIl. Peopгaнiзaцii цьoгo мiсяця нe бyлo.
|V. Ciткa opгaнiзaцlЙнa poзбyдoвaнa нa HИэиУ всix peфepa-

тaX.
V. Kyщoвий пpoвiд слiдyюниЙ: кyщoвиЙ opгaнiзaцiЙниЙ, cyс-

п iл ьн o - п oл iт v|Ч|lИЙ, o p гa н iзa цi Й н o - м o бiл iзa цiЙниЙ, l н стpyктo p B K,
гoопo.п,apчИЙ, xiнкa, юHaK, шeф зв'язкy,

Vl. Пoбyдyвaти зoвсiм зaкoнcпipoвaнy opгaнiзaцiЙнУ ciткy пoбiч
poзкoнопipoвaнoi.
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vil.
1 ). Aдмiнiстpaцiя склaдaeтЬcя з гoлoвИ paЙoнy, гoлiв сiльcькиx

УпpaB.
2)' Biдкpитo 10 шкiл. Maeмo плaн зpoбити вишкiл Maлo-

стaтHИx yнитeлiв пo MeтoдИцi нaвчaння i вiдкpиття нoвиx шкiл.
Лiтepaтypa.
|. Лiтepaтypa'
1. Koли пpиЙдe 30 пpимipникiв лiтeparypИ, тo дiЙдe скpiзь i в

пopy, a Koли MeHш' тo Хoч дiЙдe, тo Дркe зaпiзнeнo.
2. ЛiтepaтypИ чaсTo бpaкнe.
3. Ceлян[и] питaютЬся зa HaUJoЮ лiтepaтуpoю i Тi шaнyють як

тaKy, яKa зaвшe цiннa.
lI. Пpoмиолoвicть.
3opгaнiзoвaнo: 1) в c. Гpaбoви [Гpaбoвe] гapбapttю, в яKИЙ

пpoдУкцiя тpЬoxтИ)кнeвa _ шкip oвeниx 75 шт., тpьoxмiсяннa
пpoдУкцiя _ шкip тeлячИХ 75 шт. Зaтpyднeн oтут 2 фaxoвi cили
i 2 дoпoмiжнi змiннi; 2) кpyпoдepHю в с. Cвитязькиx Cмoляpaх
[Cмoляpи-Cвiтязькi], пpoдУкцiя тИ)KHeвa -21 м', [з]aтpyдeнo 

.l

фaxoвy cилу i 4 дoпoмiжнi змiннi; 3) чoлoвiнy кpaвeцькy
мaЙcтepню (кycтapнa) в c. Caмiйличax' тИжнeвa ПpoдyKцiя _
20 фyфaЙoк, [з]aтpyдeнo 3 фaxoвi cИлIА;4) жiнoчУ KpaBeцЬKУ
apтiль в c. Гpaбoвo [Гpaбoвe], тижнeвa пpoдyкцiя _ 21 пap[a]
6iлизни, [з]aтpyднeнo 3 фaxoв[i] сили; 5) oлiяpню в c. 3aлiсcя,
[т]иxнeвa пpoдyкцiя _ 84 лiт., [з]aтpуднeнo 

.l 
фaхoвy силy i 3

дoпoмiжнi cV|л|А.

Il|. 3бpoйнi cv|л|АB тepeнi.
1. Kiлькiстьлюдeй, yзбpoeниx в:

a). кp Ii]cи-дecят ки,,o2 (двox) 
;

б)' кyлeмeти, фiнки-': HeMae;
в). peвoльвepи: 7 (ciм);
г). зaгaльнe числo збpoT: 26.

IV. Tpуднoщiвтepeнi.
Чepeз тe, щo бiльшoвики чacтo бyвaють в MoMУ тepeнi, гpa-

бyюни HaоeЛeHHя, i нepeз Тe, щo нiмцi о в Шaцькy i дeкoли
виIждxaютЬ B тepeH, yбивaюни нaceлeHня i гpaбyюни мaЙнo
сeляH, a тaKox чepeз тe, щo HeМae в тepeнi (в пiвнiннoмy i cxiд-
нЬoMy кyщi) вiддiл[i]в УПA' HaceлeHHя i cимпaтикИ чacтиHHo дe-
MopaлIзУЮтЬся.

,.Фiнкa'' _ пoвcтaнсЬKa нaзвa ciмдeсятизapядHoгo aвтoмaтa з дИокoвИМ
МaгaзиHoМ, У Чepвoнiй ApмiT цeй aвтoмaт oфiцiЙнo нaзивaвся ППШ Kaлiбp
кулi aвтoмaтa _ 7,62 мм. (,0,aнилюк М' Пoвстaнcький эaпиcник' - Kиiв, 199З' -
c. 40).
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\l. Koли oбстaвини нe пoгipшaютЬcя, тo в сeЛax, He зaгpo)кaHИX
вopoГaми, в нaЙкopoтшoMy нaci пpaця y вcix дiлянкax бyдe iти
нopмaлЬHo iyспiшнo'

Пoстiй,3.ХI|.43 p.

CлaвaУкpaiнi!

PaЙ [oнoвиЙ] кoм [eн]д[aн]т зaп [iлля] Koвaлeнкo.

ЦДAГo' Ф.57, oп.4, cпp. З57, apк.49_56. opигiнaл. Пoжoвклий
тютюнoвий пaпip. 8 i 1/2 apкyшa фopмary A-4, poзpiзaниx пo-вepтикaлi.
Pукoпиc' Cинiй хiмiчниЙ oлiвeЦь. ,Ц,oкумeнт був cклaдeний удвoe'

Ne2
3вlт КoMEHдAHтA PAЙoHy

[Гoлo в нeнc ьки Й pa Й o н ]',,Ц,oнaн''
[Л юбo мл ьc ькo гo н a.цpa й o ну', Бa й paк'' ],

ПoчaтoK гpу,lIня 194З poку.

Micячний звiт
з тepeнy.{oчaн з 1 'Х| пo 3.X||.43 p.

Тepeн.
] . oxoплeння тepeнУ.
a). кiлькicть сiл в тepeнi, вiдpaxoвaвшИ знищeнi тa нeвeличкi

пpисiлки, винoсить 33;
б). oxoплeння ciл в тepeнi _ 30.
Нe oxoплeнo вcix тoMy' щo тaM e вплИви пoльcькi i нaсeлeHня

щe Maлo спiвнyвae HaшoMУ pyxoвi, з тoi тaкox пpИчИl{И' щo тaМ
piдкo кoли пoявляЮтЬся нaшi лЮдИ, бo тepeн ТaKoX зaгpoжeниЙ
нiмцями (BoвниЙ Пepeвiз, Byлькa.УгpИHИцЬКa тa чacтиннo Piвнo
IPiвнe])'

2. HaотpiЙ HaceЛeHHя.
B зaгaльнoмy нaотpiЙ нaсeлeHHя y вiднoшeннi дo нaс e дoбpиЙ,

бo зaгaл в)Ke He вбaнaе y нiяKoMy..вИзBoлИтeлeBi'' пoкpaщaння свoei
Дoлi. oднaчe o нeвeлИKi впливи пoлякiв y [н]aдбyxaнсЬKИx сeлax
(гoлoвнo BoвчиЙ Пepeвiз). Пpининoю цьoгo тpeбa ввФкaтИ вiДдaль
вiд тepeнy, сyцiльнo зaсeЛeHoгo yкpaTнцями, близькiсть пoлякiв
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(Янкiвцi, Ягoдин, Pимaчi i т, д.) тa пpИKopдoHнe пoЛoХeння' щO в
свoЮ чepгy }цae гpуHт нa нiмeцькi впливи. БoдaЙ нaЙбiльшoю
пpИчИHoЮ e тe, щo тyди piдкo rгo нaвiдyeться (з'являтИсЬ У мaлiЙ
кiлькoстi yзбpoeниx людeЙ нeбeзпeчнo, щoб нe пoтpaпитИ в pУKИ
пoлякiв, якi чaстo пepeHoчoвУють в укpaTнцiв aбo нiмцiв). Hiмeцькi
в|1лv|BlА пoзHaчaЮться в KyснИщax тa Гopoднi [Гopoднe], дe
нaЙбiльшe peKpУтyeТЬся нiмeцькИХ дoHoщИкiв (гoлoвнo в Kус-
нищax). Пpининoю e тe' щo нiмцi в тИx сeЛax бyвaютьдyжe чaстo
paзoM з ..yкpaiнcькoю'' пoлiцieю i пpaцю MoжлиBo вeстИ y вeликiЙ
кoнcпipaцiТ. Bизнaчити мicця впливy бoльшeвикiв тpуднo, бo вoни
r y цiлoмyтepeнi. He мoxнa вЛacтИвo цЬoгo HaзвaтИ вплИвaМи, бo
цe e paдшe стpax пepeд оилoю бoльшeвикiв' Moвляв, бiльшoвики
б'юTь тaKy сИЛЬHy apмiю як нiмeцькa, тo Щo в)кe HaM пpoТИ.
отaвЛятИcЬ цiЙ пoвeнi. Тaкi нaстpoi нaйбiльш пoшиpeнi в oпaшнi
тa Гopoднi, peштaтepeнy, кpiм oдиHицЬ, нe пoзHaчaeтЬCя тaKИМИ
нacтDoяMИ.

3. Пpoпaгaндa.
Haшa пpoпaгaндa в пopiвнaннi з пoпepeднiми чaсaми зpoбилa

пoмiтниЙ KpoK впepeд, aлe e щe.цaлeKo нeзaдoвiлЬHoЮ в пopiв-
HaHHЮ з вaгoЮ cyчaсHoгo iстopиннoгo MoМeHTУ дЛя Haо. Bиннi
чacтинl.{o в тoMyлeтюнi пpoпaгaн Д|АcтИ, якi зaсидхyютЬся вдoМa,
He пpoявляЮчИ влacнoi iнiцiятиви. (Пo пepeвeдeннi згopи Haзнa-
чeнoТ iм poбoти вepтaЮтЬ дoмiв, зaмiсть тoгo щoб бутиу тicнoмy
зв'язKy з cyспiльнo-пoлiтИчним peфepeнтoм i poбoтy вeсти бeз.
пepeбiйнo).

BopoxoТ Пpoпaгaн.цИ ( нi мeцькa, бoльшeвицЬKa, пoЛЬcЬкa) нa
бiльшoстi тepeнy нe вiднyвaeтьоя, кpiм вИщeзгaдaниx ciл, дe e
сильнiшi вopoxi B|1лиB|^' 3винaЙнo, чaсaмИ HypтУютЬ cepeд Mac
якiсь пoгoлoсKИ| чyтKИ, щo пoxo.E,ятЬ з вopoХиx отopiн. 3 нaми
нaшa пpoпaгaндa cтapaeтЬся poзpaxУвaтИcЬ' дaЮчи Ha цe пpaB-
дивi тa cильнiшi apryмeнтИ. Пoмiтнo тaKox' щo щe aKтИB He вt4Ko-
pИотoвУe всix мoxливocтeй для глибoкoгo вкopiнювaння iдeй
yкpaТнськoгo нaцioнaлiзмy в МaсИ.

Тepeни oпaнoвaнi:
a). бiльшoв|/1Ka|'АИ oПaHoвaHo чaстИHy Kycнищ, дe CТвopИЛaсЬ

мiсцeвa кoмyнiстиннa бoТвкa. Пoзa тим бiльшoвики нi.цe бiльш нe
пoявляютЬcя:

б). нiмцями чaстИHHo oпaнoвaнi вИщeзгa.цaнi Kyснишe IKyс-
нищa] тa в дeякiЙ мipi Гopoднo [Гopoднe]' (Щoдo Kyснищ тpeбa
вiдмiтити, щo вiддaль дo Любoмля BИнocитЬ 5 км. i тo чИсТиМ
пoлeM; кpiм тoгo' чepeз Kyснищi IKycнищa] вeдe шoс[e] з
Любoмля дo Шaцькa);
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в), пoляKaМИ oПaнoвaНoГo тepeнy HeМae, кpiМ oстpiвoк тa Boлi
oстpoвeцькoi, дe BoнИ чaсТo зHaxo.цИлИcЬ iзaбиpaли cвoe збiжxя,
тa Boвчoгo Пepeвoзу'

г), peштa тepeнy пoвнiстЮ oпaHoвaнa нepeз УПA'
Kpитиннi пoгЛяlцИ нaсeлeння щoдo УПA.

Beличeзнi пo.цi[ нa Cxiднoмy фpoнтi тa y свiтoвiЙ пpaктицi
пpeдстaвляють УПA в yявi шиpoKИХ Мaс яK MaлeHЬKy збpoЙнy cилy
yкpaiнcькoгo Hapoдy' яKa He зMoжe втpИMaтИ фpoнтoвoi бopoтьби
з дoбpe yзбpoеними бiльшoвицЬKиMи apмiями, ни нiмeцькими.
Чyти тaкox тaKoгo poдУ вИоЛoBИ: ..Чoмy УПA нe ПoMИpИЛacЬ з
бiльш[o]виKaмИ, щoб рaзoм poэ6ити нiмцiв, a пiзнiшe poзpa-
xyвaтИсЬ з бiльшeвикaми?.' Taкi дyMкИ пoяBЛяються тoдi, кoли нiмцi
пoсИЛЮютЬ овiЙ тepop. Тaкoж, пiд нac мoлoтiння нiмцями збiххя,
нaсeлeHня вИслoвЛЮBaлo дyMKУ: .,ЧoMy пoвcтaнцi нe пepe-
шKoд)кyloтЬ нiмцям эa6иpaти xлiб? Пiсля вoни бyдщь тaкoх i для
сeбe вимaгaтИ xлiбa''.

ПoдiТ в тepeнi.
1. Hiмцi стpiляли пo сeляHax, щo пpиiiaли poзбиpaтИ poзвa-

лeнy Kaзapмy в Sгopaнax Ha MaгaзИнИ для гoопoдapчoгo peф[e.
peнтa]. Xepтв B ЛЮдяX нe бyлo' Bбили 1 кoня.

2..[o Гopoднa нiмцiпpиixдxaли зa KoHтИHгeнтoм. HaceлeнHя в
cтpaxy пepeд нiмeцьким тepopoм чaотинHo вiддae xлiб нiмцям.

3. 3 Kyснищ втiклo дo Любoмля кiлькa нiмeцькиx дoнoщикiв,
якi зicтaли в)кe poзKoнcпipoвaнi i iх нe BстИглa пoлiцiя (Усп)
зaapeштyвaти. B кiнцiжoвтня нiмцi в Kyснищax cпaлИлv| кoлo 20
гoспoдapcтвтaвбиличИ cпaлИл|А кoлo 30 людeЙ.

4. Пiд чac вИвoзa збixxя зi знищeниx пoЛЬcЬKИХ сiл (oотpiвки,
Boля ocтpoвeцькa) бyли нaпaди нa ляxiв, якi вiдбитo. 3гинyлo
кiлькox ceЛяH тa CтpaчeHo чacтИl{У фip (зaбpaлИ пoляKИ, зaKИ
нaдiЙuли вiддiли УПA).

5. B тepeнi кolro сiл Бик, MшaнeцЬ, Чepeмoшня Boля [Чe-
peмoшнa Boля] ПpoxoдиЛa в cвiй нaо бaндa чepвoнИХ, кoлo 20
людeЙ. Зa пpoвiдниKa вoHИ взялИ сИлoЮ KoNleHдaHтa BK з oднoгo
ceлa' нe зHaючИ йoгo' Biн cпeцiяльнo вiв нepвoниx TaKИMи дopo-
гaми, щoб пoвстaнцi Йoгo poззбpoiли. Bapтa, нe зHaючИ як слiд
свoix oбoв'язкiв, нe зyмiЛa в чac зaaляpMyвaтИ вiддiл iнepвoнi втit<гtи.

6. B Kycнищax мicцeвa бoiвкa мaлa бiЙ з мicцeвoю кoмyнiс-
тичнoю бaндoю. Xepтв нe бyлo. Згopiлa xaтa oдHoгo кoмyнiстa,
щo зHaxoдИвся вЖе в цiй бaндi.

Ciткa.
1). opгaнiзaцiя оiтки.
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a). CУcпiльнo-пoлiтичниЙ peфepeнт зiстaв cтвopeний нeдaвHo
i тoмy щe нe poзвИHУB як слiд овoeТ poбoти. У сyопiльнo-пoлiтич-
нoмy peфepaтi бpaкуe дoбpoi пoB'язaHoстi з aдмiнiстpaцiею,
шкiльництвoм, CБ. Ммiнiотpaцiя в тepeнi poзбyдoвaHa HaзaгaЛ
дoбpe, зa виiмкoм кiлькox ciл, якi He e oxoплeнi нaш[o]ю aд-
мiнiстpaцieю (Гopoднo [Гopoднe], Kyснищi, Piвнo IPiвнe], Boвний
Пepeвiз).

Шкiльництвo Mae дaнi дo poзвИтKy, aлe вcix мoжливoстeЙ нe
вИKopИcтaнo, нe вiдкpитo шкiл пo тИx сeлaХ' Дe цe e Mo)кЛИBo. Haйбi-
льшe шкiл вiдкpитиx e нa зaxoдi тepeну (oпaлин [Гyпaлlин] , Зaбщeння
[3aбyxжя], ГУщa, Бyдники, Poгoвi Cмoляpi [Poгoвi Cмoляpи],
Cтoлiнcькi Cмoляpi ICтoлинськi Cмoляpи]). Пoвaжнoю пpИчИHoЮ
.цo poзвИтKy шкiл e тe, щo бaтьки нe xoчytЬ пocилaти дiтeй дo шКoЛИ,
Moвляв, в шкoлi deмae зoUJИтiв, oлiвцiв, пiдpyнникiв iт. п.

Щoдo пpoпaгaH.цИ, тo пoмiтнo тe, щo сyспiльнo-пoлiтичниЙ
peфeneнт нe нaтисKae нa лeтЮчИx пpoпaгaндиcтiв,

б). opгaнiзaцiЙнo-мoбiлiзaцiЙниЙ peфepaт бeз мoгo вiдoмa тa
згoдИ мiняe кepiвнi cтaнoвищa (дpУг Шax зaбpaв opгaнiзaцiЙнo-
мoбiлiзaцiйнoгo peфepeнтa Beтepaнa (Яpeвськoгo) нa нaдpaЙoнo.
вoгo opгaнiзaцiЙнo-мoбiлiзaцiЙнoгo peфepeнтa, Я peвcькиЙ зaбpaв
Гpoзнoгo, opгaнiзaцiЙнo-мoбiлiзaцiЙнoгo peфepeнтa з Moгo тepeHУ,
i пepeнiс KУдИсЬ в iншe мiсцe, a зaЛИшИB п'янИцЮ Бiлeнкa). Toмy
opг[aнiзaцiЙнo] -мoб[iлiзaцiЙниЙ peфepeнт] нe poзвИHУв пoвнiстю
свoei poбoти.

Хoч кoмicii кoнeй, вoзiв, людeЙ пpoxoдять в тepeнi, aлe MЛявo.
Зa ocтaннiм звiтoм стaн пpaцi пpeдcтaвЛявся тaK: кoмiciю кoнeЙ
пepeвeДeHo y всix сeЛaХ, кpiм Гopoднa, Kycнищiв | i lI, Boвчoгo
Пepeвoзy. Koмiсiю людeЙ пepeвeдeнo y .l0 сeлax. 3aкiнчeнi сПИсKИ

фaхiвцiв, poвepiв'
Бeз 8 ciл, e 3967 вiЙcькoвo[з]oбoв'язaниx.

ЦДAгo' ф, 57' oп' 4, cпp' 357' apк. 45-48' .Il,oкумeнт бeз пiдпиcу i
зaкiнчeння, opигiнaл. ltигapкoвиЙ пaпip. Pукoпиc. CинiЙ хiмiчний
oлlBeЦЬ'
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Ns3
зBlт KoMЕHдAнтA PAЙoHy

IM aтii'вc ьки й pa Й o н ],, Ko pт''

I Ko в eл ьc ькo гo нaдpa Йo ну,, Koдaк', ]
4 гpудня 194З poку'

МiсячниЙ звiт з тepeнy Kopт
з .l.Хl.43 пo 1.X||.43 p.

Tepeн.
1 . oxoплeння тepeHУ.
a). Cкiлькi оiл в тepeнi. Ciл oxoплeнo yтepeнi Kopт 48.
б). Cкiлькi oХoпЛeHo. oxoплeнo opгaнiзaцiЙнoю ciткoю 44. 4

сeЛa He oxoплeнi тoMy, щo нepвoнi oпaнoвaлИ тi оeлa.
в). He oxoплeнo Й з яKИХ пpИчИH нe oХoплeHo, 3 пpинин тaк[и]х

HaceлeHHя [...] дo Haшoгo BизвoлЬHoгo pyxy i тaкox пpoтИ цЬoгo
cтaвИтЬоя.

2. Hacтpiй HaсeЛeHHя.
a)' Bплив бiльшoвицькиЙ. B oтix 4-x ceЛaХ пaнУe цiлкoвитo

впЛИв бiльшoвицькiй,
б). Bплив нiмeцькиЙ. Щoдo нiмeцькoгo вПЛИвУ, тo c. Чepкaои

Mae KoHтaK[т] з нiмцямИ щoдo тoгo, щo vepвoнi гpaбyють HaшИХ
людeЙ i мiняють в нiмцiв нa збpoю'

в). Bплив пoльський. Пoльcькoгo вплиBy цiлкoвитo нeMae,
oпpiн кoл. Tpocкoти'

3' Пpoпaгaндa.
a). Haшa. B сeлax, кoтpИ oпaнoвaнi HaMи' ЛeтючИ пpoпaгaн-

Д|AcтV| пpoxoдятЬ i poз'яснюютЬ Мaсaм пpo свoбoдy нaшoT виз-
вoльнoi бopoтьби.

б). БiльшoвИцЬKa, Пaнye y с. Чepкaси, Moщeнa, .Qoвгoнoси,
Люблинeць.

в). Hiмeцькa. ПycкaютЬ пpoпaгaHдУ: y c. Pyдa гoвopять i в
м. Maтieвi гoвopятЬ' щo xaЙ BaшИ пapТИзaHИ пpИXoдятЬ.0,o Hac
i paзoм бyдeмo бити бiльшoвикiв.

г). Пoльськa. Пoльськa пpoпaГaндa зпaлa цiлкoм, бeз xo.цнoi
вaoтoотi.

4. Бopoтьбa з HaMИ. Бopoтьбa iдe пo тepeнi пpoПaгaн.6,Ивнa.
5. Tepeнi oпaнoвaнi.
a). БiльшoвИKaMИ. БiльшoвиKaMИ oпaHoвaнi цiлкoвитo

Чepкaси.
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б). Hiмцями. oпaнoвaнi нiмцями MaтiТв, Pyдa, Hoвi Koшapи,
aЛe Haшa сiткa opгaнiзaцiЙнa зaк[и]нщa'

в). Пoлякaми' Пoлякaми цiлкoвитo oпaHoвaнa пoЛЬсЬKa KoЛoH|я

Tpoскoти i cтaниця MaтiТв.
г). УПA. oпaнoвaнi цiлкoв[итo] сeлaтaкi: Pyдня, Cюмaкi [Cьo-

мaки], Чopнoплeс[и], .Qoвг[и]Й Лiс.
6. Kpитичнi пoгля.п,и HaceЛeння щoдo УПA. [...] кpитиннoгo

пoгЛядУ HaсeЛeHHя дo УПA цiлкoвитo Heмae, кpiм сiл, кoтp[i]
oпaнoвaнi бiльшoвикaми.

7' Bсi пoдii, кoтp[i] вiд6улиcя зa ввeсЬ звiтoвaниЙ чac.
Пoдaюдo вiдoмa, щo цeгo мiсяця з м. Maтieвa ви.iхaли кoзaк[и]

дo м. Лyцькa. Ha Тх мiсцe пpиТxaли л[и]тoвцi, кoтpi гaHяЮтЬ зa сa-
MoгoHoM тa дiвчaтaми. Ha стaнцii MaтiТв КoПaЮТЬ нiмЦi oкoпи, дe
лoBИлИ HaшИX людeЙ дo poбoти. B Maтieвi зaKpИтo MЛИH, ToMy
Щo He XoчyтЬ дaвaТИ KoHтИгeHтy. B Maтiевi лoB|АлИ нiмaки людeЙ
дo poбoти, тo ЛЮдe пoвтiкaли.

Пoляк[и] в6или 2-xxлoпцiв з оeлa.Д,oвгoHoсИ, кoтp[i] MaЛИ пo
12 лiт. PaЙoнoвa пoлiцiя BИpУшИЛa Ha сeЛo Kaлинiвкy' злoвил[a]
шiсть чoлoвiк нepвoн[и]x. 3 зaбитo нa мiсцi' aтpoxзaбpaли зi сoбoю
Ha.цoХoджeння. ПepeвeЛИ в с. Mилянoвичи [Mилянoвинi], зaнинили

УЛЬoХ, ПoстaвИлИ o.п.Hoгo пoЛ|ц|яHTa нa вapтi, кoтpиЙ випyстив Тx i

пiшoв вpaз з HИMИ B нeвiдoмiм кipyнкy.
3дoбУл и вiд нepвoниx 3 кp [i] си, 3 пiстoлi i 4 rpaнaти,
У с. Cтapи Koшapи [Cтapi Koшapи] нepвoнi oгpa6или 2 гoc-

пoдap[я].
B c. Xвopoстoвi [...] пoвтiкaли .цo Maтieвa. ПoвiдoмляЮтЬ з

с. Tyпaли, щo чepeз сeлo ixaлo 6 фip пoлякiв з Koвля дo Maтieвa,
ТoMy щo в Koвлi ЛoвЛятЬ Тx дo кoпaння oKoп|в.

.Д,oнoсять, щo B KoЛoнiТ Tpoскoти зHaxoдИтЬоя oKoЛo 200 пo-
лякiв yзбpoeниx' .П,o ceлa 3aнapнeнa [Зaнepнeння] пpиiiaли нiмaк[и],
зaKaзaЛИ 100 t'..] дpoB.

ПриTждxaлИ дo с. Cмiдинa нiмцi. IH]aлoBV|лИ гyсeЙ тa пoixaли
дo Maтieвa. Чepвoнi пiдмiнoвaли будинки, xлiви. У гpoмaдянинa
Maкси мнyкa Bacиля бyлa зaлoxeнa мi нa у хлiвi, кoтpa вiдipвaлa нory
оинoвi Boлoдимиpoвi' a нaдpyгiй нoзi вiдipвaнo п'ятy. Утoмy ceлi
бyлa пiдлoхeнa мiнa [в] CeмeнюкaAндpия, кoтpa paн[и]лa9-лiт[ньo-
гo] синa. У с. Kpacнoв oля бу линiмaк[и]' [H]aлoвивши кypeй, вiдiЙшли.

3 стaницi MaтiТв пoixaли 10 нiмaкiв нa pa.цУ. Taм мaють вapTу-
BaтИ Moстa.

21.х|.4з p. пpиTждxaв гiбiцкoмiсap дo Maтieвa, y якiЙ спpaвi -
HeвlдoMo.

.[o с. Пoнaпи пpиТздxaлo дo 30 чoЛ., Д'e зaMoвЛяЛИ дpoвa [. '.].
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У с. Фopoстoвi [Хвopocтiв] бyлo 6 нiмaкiв зi cтaн.
Пiдгopo.цнo [Пiдгopoднe]. Хoтiли yзяTи [...] poбoнi л|oДИ

пoвтiкaли. Людe пocлyxaЛИ нiмцiв Й зaвeзли дpoв дo Maтieвaдля
нiмцiв. Ti ceлa, кoтp[i] пoблизy Maтieвa [...]дpoвa пiшли дo лiкapнi
тa пeкapнi.

У с. Пoчaпax зЛoвиЛИ 2.х нepвoн[иx], кoтp[i] бyли oзбpoeнi
aвтoMaтaми. .| 

щiк, oзбpoоний фiнкoю. .Д.oнocять з Maтieвa, щo
нiмeцькa )кaндapМep[i]я зaбpaлa вiд л[и]тoвцiв кiлькa кyлeмeтiв i

двi гapмaти [тa] пepeвeзлaдo штaбy. Якa тoмy пpИчИнa_ нe вiдoмo.
Бiля с. Бiлин бyлa oблaвa. [Ш]yкaли яKoгocЬ пoлЬcЬКoгo tlJyц-

Maнa, якiЙ зг[и]нyв22'X|'4З p. To нiби вiн бyв у6итиЙ yкpaiнцями.
Пo oблaвi вepHyЛИ дo Maтieвa, aлe x шyцMaнa нe знaЙшли.

8. Пoгля.ци i poзвaг[и].
Пoгляди цiлкoвитo дoбpIi]. IH]apoд cпp[и]ниняотьcя дo нaшoгo

нaцioнaл ьнo-визвoЛ ЬHoгo pУxy.
Ciткa.
.1. opгaнiзaцiя сiтки.
a). Cycпiльнo.пoлiтичниЙ peфeIpe]нт. Пpaцюe пo cвoiЙ дiлянцi

пpaцi, вeдe пpoпaгaндy в цiлoмy paЙoнi.
б). opгaнiзaцiйнo-мoбiлiзaцiйниЙ. Пpaцюe пo свo[iЙ] дiлянцi,

пepeХoдИтЬ кoмiciя кoнiв тa вoз[i]в.
в). ГoспoдapниЙ. ПpaцЮe в пoвl..loмy пopя.цKУ, кoтpиЙ мae

ocягнyry п paцЮ. 3aбeзпeнye УПA тлy[щ] oвИM пpoдyKтoм.
г). CБ. Пpaця iдe У дoбp[i]м cтaнi. Щoпpaвдa, Heмae КoMaH-

дaнтa CБ' aлe пpaцЮe дoбpe йoгo зaстyпник. [P]oзвiдкa дie пo-
MaЛy, aлe вi.цoмoстi збipae вiд кyщoвиx opгaнiзaцiЙHИХ KoMeHдaH-
тiв [з]aп[i]лля.

д)' Х[i]нoцтвo. Тaк сaмo x[i]нoчa сiткa зaKИнyгa yтepeн. |J-{o-
пpaвдa, тpox[и] слaбo дie з пoвoдУ тoгo' щo бyлa пpoвiднинкa,
Koтpa He нaдaвaлaся дo пpaцi, aтeпep мoжe бyдe Kpaщe _ пpибyлa
дpУгa.

e). Юнa[ц]твo. Щo.цo ЮHaцтBa, цe тiльк[и] пoчИHae пpaцювaтИ,
щoпpaвдa пoMaлy, a [нa] бyдyннiсть cпpaвa пiдe, бo caм пpoвiдник
юнaкiв зaxвopIi]в'

e). 3в'язoк. Щoдo зв'язКy, дo пpИxoдy мoгo бyв ypyxoмлeниЙ,
a зapaз цiлкoвитo дoбpe пpaцюe'

2. Зaбeзпeчeнiсть лЮдЬMИ.
a). oбpaння як[и]x, нa якi стaнoвИщa, Бpaк лiкapя дo opгaнi-

зaцiЙнoТ мoбiлiзaцiТ i aгpoнoмa дo aдмiнicтpaцiЙнoгo вiд[д]iлy.
б). Hi, бiльш[i]сть нaлaднaнo.
3. Peopгaнiзaцii в ciтцi. PeopгaнiзaцiТ HeMae, yсe пpaцЮe пo

cтapиХ MIсцяX.
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4' Чи e poзбyдoвa ciтк[и] Ha HИзИ. Щoдo ciтки [.'.] нa низи
poзбyдoвaнa як cлi.ц.

5. Kyщoвi пpoвoдИ. KУщoвi пpoBoдИ нaлaднaнi.
6. Пoгляди нa мaЙбyгнe poэбудувaння ciтки. e нaдiя, щo бyдe,

бo кyщoв[i] МaютЬдoвгиЙ стax.
7. Bкaзaти нa poзбyдoвy aдмiнicтpaцii, шкiльництвa, п poпaгaн -

дивнyдiлянкy.
Щoдo poзбyдoви aдмiнiстpaцii, гoлoви гpoмадcЬKиxyпpaв пo

т[и]x сeлax, кoтpIi] HaMИ oпaHoвaнi, poблять як слiд. Ha вiдпpaвiдo
нiмцiв iнкoли зaзИpae гoлoвa с' Пapидyби, a пepeвфкHo йoгo бaтькo
зaxoдитЬдo нiмцiв i [e] в pixнix cтocунKax з нiмцями. ocмiюe нaшy
пoвcтaнсЬKy apмiю i гoлoвa с. Бiлич [Бiлинi]. Щoдo шкiльництвa -
He дУ)кe пoгaнo. opгaнiзoвaнo 14 шкiл, дe пpoxoдить нaвчaння, i

зaтpyдHeHo 21 внитeля, oднaчe дiти вiдвiдyють шкoлУ пoгaнo, тoмy
щo He MaЮTЬ yдoстaЛЬ oдягy тa взуття i бpaк пiдpyчникiв, зoшитiв
тa oлiвцiв' дeякi шкoли нe зaбeзпeчeнi oпaлoм. B MaтiЙoвi IMaтieвi]
тaK сaMo шKoлa фyнкцioнУe, дe бpaк тaк оaМo oпaлy.

Лiтeparypa.
1. Лiтepaтypa.
a)' Чи ycЮдИ дoxoдИтЬ. Як тiлькi пpиЙдe лiтepaтypa, тo yсЮ.цИ

дoХoдИтЬ.
б). Бpaк ни нi. ЛiтeparypИ бpaк i Пpoшу дaйтe якнaйбiльшe y

мiЙ тepeн.
в ). Я к[и] ми yспiхaми KopИcтaeтЬся тepeH. Kopиcтaeться ycпixa-

MИ пpoпaгaндИстIв.
2. Пpoмиcлoвiсть.
a). Якi пiдпpиeмствa УpyxoMлeнi. Щoдo пiдпpиeмств iypyxoм.

ЛeHHя, [...] млинiв вiтpяниx уpУХoMЛeнo B, apтiлi фaxiвцiв нe
ypyxoмлeнi, aлe кpaвцi шиЮтЬ д,lя УПA пo cвoТ[x] дoMax. Фyнкцio-
HУe y пoвH[o]м[y] poзвИтKУ м['я]сapня, Koтpa зMaГaзИнyвaЛa
б[a]гaтo пpoдyктiв.

б). KiлькiотЬ У яKИХ ceлaХ. Heмae xaдHИХ.
в). Tиxнeвa пpoдУкцiя. He oдepxaнo вiд кepiвникiв пiдпpиeмcтв

звiтy. У м['я]сapнi пpaцЮЮTЬ 7 чoлoвiк i 1 милoвap. Пpи кpaвeцтвi
зaтpyдHeHo 20 кpaвцiв, шeвцiв HeMae'

3. 3бpoЙнi cИлИ втepeнi.
a). Kiлькicть людeЙ, oзбpoeниx y тepeнi. ЛюдeЙ e yзбpoeниx B0

нoлoвiK, чaстиHHo в кp[i]cи, aчacтИHHo в KopoтКУзбpoю.
l. Kp[i]ои iдeсятк[и] - 60 кp[i]ciв, 5 дecятoк.
l|. Kyлeмeти iфiнк[и] - 1 фiнкa.
lll. Peвoльвepи-22'
|V. Зaгaльнe чИсЛo збpoT paзoм - 88.
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4. Якi r тpyднoщ[i] в тepeнi. Tpуднoщ[i] в тepeнi eтaкi: пepeхiд
чepeз зaлiзницю.

5. lншiзayвaг[и] щo.цo тepeHy. Пoм[i]x нaceлeнняM пaнy6 aлкo.
гoЛЬ, з KoтpИM MaeМo poбoти t...]. B нaЙбли[xнoмy] нaсiyciгopiл.
нaнi зaвoди бyдyгь злiквiдoвaнi !

ПoотiЙ, дня 4.Х|l.43 o.

Cлaвa Укpaiнi _ Гepoям Cлaвa.

Koмaндaнт [з] aпiлля Гaмaлiя.

ЦДABo' ф,3838' oп, 1, cпp,59, apк, 139-141, Зaвipeнa кoпiя. БiлиЙ
цупкиЙ пaпip. Pукoпиc. Пpocтий oлiвeць.

Ns4
3вIт KoMЕHдAHтA PAЙoHy

[3aбoлoтcькиЙ paЙoн],,Kapлик''

[Ko вeл ьc ькoгo нaдpaйo ну ., Koдa к'' ]'
5 гpудня 1943 poку.

MicячниЙ звiт
з тepeнУ Kapлик з 5.Хl пo 5.Xll.43 p.

Тepeн.
oxoплeння тepeHy.
a). в тepeнi о 1 8 сiл: oХoпЛeнИХ ciл 14, He oxoплeHo 4. He oХoп-

лeнo з пpИчИн нeспpИятливиxУMoвиH чepeз cv|I1ьHv| HaсKoKИ чep-
вoниХ i нiмцiв' Тaм cильниЙ вплив MaЮтЬ бiльшoвики. Hiмцi тaм
BпЛИвy He MaloтЬ, сИлЬHo тepopИзyютЬ нaceЛeHня. Пoлякiв тaм нeмa.

Пpoпaгaндa.
Haшa пpoгlaгaндa дркe cлaбo poзвИнyтa чepeз бpaк людeЙ,

BИ|.lJ KoЛeHиХ в тиx чoтИpЬox сeЛax. [Д]aлi в oпaнoвaHИx HaMИ тepe.
HaХ пpoпaгaндa дie. БiльшoвицьKa пpoпaгaндa нe poзBИвaeтЬcя
тaKo)к, a пoдeKyдИ вoни пpoбyють ТТ вecти' Ho ЛЮдИ Тx нe слyxaють.

Hiмeцькa пpoпaгaндa тeпep тaKox нe дie, лиш тiльки aдмi-
нiстpaцiя i тepop. Пoльськa пpoпaгaHдa зoвсiм нe вeдeТЬcя.

.П,e пoявляeт[ь]ся вopoxa пpoпaгaHдat вoнa нe e ycпiшнa, тoMу
щo Haшa пpoпaгaн.цa бepe пepeвaгy'
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Тepeнiв, oпaнoBaнИX бiльшoвикaМИ Пoстoян|{o, Heмae. IH] iм-
цяMИ oпaHoвaнi ceлa, близьки бiля стaнцii i paЙoннoгo цeнтpy.
Пoлякaмi He oпaнoвaнo нi oднe сeлo' УПA Ha сЬoгoдHiшнiЙ дeнь y
Haс HeMa: бyлa oднa чoтa, пoстoялa днiв 6 i пiшлa Haзaд в iншиЙ
тeDeH.

Kpитиннi пoглядИ щoдo УПA. l-{e мoжyть бути в тИХ ceЛaХ, дe
сиЛЬHo oПepУЮтЬ нepвoнi, тoMy тaM cИлЬHo пoгpaбувaли.

ПoдiT зa ввeсЬ звiтниЙ нaс' .[ня 23.ХI в сeлi Poкiтa [Poкитa]
ХтoсЬ нeвiдoмiЙ зaстpeлив oдHoГo гeстaпoвця,кoтpиЙ бyв в тoЙ
чaс Ha вeсiллi..Цня 28.Xl в нiч нa 29.X| нeвiдoмo Хтo вKИ|-|yв гpaнaтy
дo oдHoгo пpимiщeння в ceлi .[yбeннo [.Д'yбeннe] , дe мeшкaгlи нiмцi.
2-хзaбитo, a 6.x paнeнo, пicЛя чoгo дHя 3.ХlI нiмцi зaпaлили 6-х
гoспoдapiв, людeЙ УKv|l1улv| в oгoнЬ 15 oсiб..Цня 28.ХIнepвoнiнa
зaлiзничнiй стaнцii Kpимнo [Kpимнe] пiдмiнoвaли oдин пoiзд' B
кaтacтpoфi зHИЩИлocя .| 

3 вaгoнiв з piжними пpoдУKтaми, пiсля нoгo
ixaлa мoтopyвкa кoлeЙoвa, кoтpoю ixaлa спeцiaльнa нiмeцькa кoмi-
сiя дo тei кaтaстpoфи. Чepвoнi г1УстИл|А Тi тaкoж в пoвiтpя, дe згИHyЛo
12 нiмцiв, в тим числi зoндep 3aбoлoтськoгo paЙoнy' .Цня 3.Хll нa
Хyгopax 3aбoлoття нepвoнi cИЛЬHo пoгpaбyвaлиi poз6или бльoк
Typ i пiшли B HaпpяМKУ Шaцькa.

Ciткa.
Cycпiльнo-пoлiтичнa peфepeнтуpa' Cлaбo poзвиHyтa B-зa-

гaЛЬHoMy пo paЙoнi чepeз HeдoMaГaння сaмoгo peфepeнтa.
opгaнiзaцiЙнo-мoбiлiзaцiЙний. Beликi нeдoмaгaHня чepeз

cлaбу пoв' язaнiоть i пiдпopя.цкoвaнiсть пiдвлaдн иx,
ГoспoдapниЙ. Пoдeкyди cлaбo чe peз HeспpИятл И вИ yMoвИ H И

тepeFiУ.
CБ. Пoдeкyди cлaбo.цie чepeз бpaк вiдпoвiдньoгo кepiвни кa.
Хiнoцтвo. Maлo poзвинyтe. Бpaк вiдпoвiдньoT пpoвiдницi.
Юнaцтвo. Bзaгaлi нe poзвИl-|yгe. Бpaк пpaцi peфepeнтa, бpaк

KoнтpoЛl звepxHИKa'
3B'язoK. B oпaнoвaнИx HaMИ тepeHax e poзбyдoвaниЙ.
.!.o пoпoвнeння нaшoi пpaцi бpaкye людeЙ нa дeякi cтaнoвИщa,

яK: нa гoЛoвy [p]aЙoнy, гoопoдapчoi (xiнки)' MeдИчнoгo лiкapя,
[ш] eфa CБ, лeтюнoГo п poпaгaн.о,Иcтa ( п poмoвця ).

Peopгaнiзaцii в ciтцi'
Ciткa шкiльl{ИЦтвa зoвсiм нe poзбyдogaн2. A.цмiнicтpaцiя poз-

бyдoвaнa нaЗ0 o/o' [П]poпaгaн.цИвHa в oпaHoвaнИХ HaMИ тepeнax
poзбyдoвaнa пo сaMиЙ низ.

Kyщoвi пpoвoдИ e, тiлЬKИ нe всi. Бpaк юнaкa, )K|HKИ.

B мaйбщньoмy poзбyдoвaHHя оiтки пpoвeдeтЬcя впoвнi.
Лiтeparypa.
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Лiтeparypи дoxoдИтЬ пo цiлиЙ нaшiЙ сiтцi, тiлькi щo iTд}окe мaлo.
Пpoмислoвicть. B тepeнi УpyxoMлeнo apтiль гapбapcькa i вoв.

нoчoоKи, MилoвapHя. Гapбapня oдHa _ ceлo Cмoляpи. Boвнoнoски
тpи _ Любoxит [Любoxини], Kpимнo [Kpимнe], ['..]' Mилoвapня
oднa _ Kpимнo IKpимнe]. Tижнeвa пpoдУкцiя нe yотaлeнa.

3бpoЙнi cИлv| B тepeнi.
oзбpoeниxлюдeЙ -21 в кpicи, 1 в peвoльвep, iншиx HeMa'

Зaгaльнe чиcлo _22.
Tpyднoщi в тepeнi'
Бpaк збpoЙHoi сили, вiЙськa, чepeз щo HaсeЛeння нe бaчить

HauJИX сил, нaшoi oбopoни Пepeд piжними HaПaдaмИ. Haceлeння
He дyжe вipить пpoпaгaндi нaшiЙ, пpи тiм нe дУxe дoбpe УдaeТЬся
нaM вeстИ poбoту. B тepeнi цeЙ [...] цe.цy)кe вФкKa пepeшKoдa,
тoMУ щo нiмцi оильнoтисHятЬЛюдeЙ дo пpaцi, чepeз щo нaоeЛeHHя
пoдeKУди тepпИтЬ вeлик[i] шKoди.

ПoстiЙ, 5.X||.43 p.

Cлaвa УкpaТнl!
Яpoслaв.

lJдАГo' ф' 57, oп' 4, cпp. 357, apк' 62-62 зв. Оpигiнaл. Цупкий бiлиЙ
пaпip. Pукoпиc. Cipий xiмiчниЙ oлiвeць.

Ns5
лист KoMЕндAHтA PAЙoнy дo KoMЕHдAHтA

HAдPAЙoHy в спPAвl AдMlHlстPAтивHo.
тEPитoPlA,l ЬHoгo пoд!лy

Гoлoвнeнський paйoн,|Qoнaн''

[Л юбoмл ьcькo гo н aдpaй o ну,, Бa Й paк'' ],
18 гpудня 194З poкy.

Дpyxe [п]poвiдник!

Пoвiдoмляю, щo звiстoк з тepeнyХ нeмae. oпaнyвaння тepeHy
пepeХoдИтЬ пoвiльнo. Бpaк людeЙ знaЙти нa кepiвнi отaнoвИщa.
Я paЙoнoвoгo вiйськoвИKa Bзяв нa КУщoвoгo, бo зapaз вiн нe мar
poбoти. Biн знae дoбpe тepeH i кoли пo[ш]иpитьcя сiткa, тo пepe-
HeсeтЬся йoгo нa вiЙcькoвикa ' lpугиЙ KУщ - в стaдiT oпaHoвaHHя.

Пoвiдoмляю, щo я дo цЬoгo чaсy вiд Пeтpeнкa He oдep)кaB нiякиx
мaтep'ялiв. IH]aвiтьy ньoгo з€lлИшИлиcьтi Maтep'ялИ, щo я oдepxaв
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Ha вlдПpaв|' п|д чaс HaсKoKу H|Mцlв' KoЛИ HoчyвaлИ яK вepтaлИcя з
вiдпpaвИ. Пeтpeнкo зicтaвcя живиЙ, a[лe] нoгo дo ЦЬoгo чacУ я He
o.цep)кaв вiд ньoгo мaтep'ялy _ я нe poзyмiю. Якщo Bи мoxeтe, тo
пoвi.цoмтe Йoгo[,] щoб Biн нaдiслaв'

Пoдiл paЙoнy нa кyщi.

Пoдiл кyщiв нa стaницi нaдiшлю пiзнit.ue, бo щe я caм нe мa[ю].
Псeвдo змiнeнo.

Пoстiй, дня 18.12.43p'
cУ!
Гс.

ЛyгoвиЙ.

ЦДAГo' ф, 57' oп. 4, cпp' 357, apк' 79. opигiнaл. ltигapкoвий пaпip.
Pукoпиc,

|. Cтapa Гvтa Гopoднo [Гoooднe.l
Гaлiнaвoля [Гaлинa Boля.I lV. Пeoeшпa
Cvкaчi 36opaни [3гopaниl
Явooник Гvпaли
Il. Macлoвeць Coпoлeнськи Cмoляoи

[Cтoлинcькi Cмoляpиl
Гoлoвнo [Гoлoвнe] Bлaсюки
3aбoлoття V. Пoлaпи
Гyмeнцi Kyснищi l-|| [Kyснищa |-||]

K]pyшинeць Coкiл
Kyнaни Пepeкioкa
Ciльцo [Cильнe] Бopoвa [Бopoвe]
Hoвociлки Vl. Гvщa
ll|. Бvк oвгaлин
Mшaнeць 3aбvпя [3aбvxxяl
Чeoeмoшнa Boля Poгoвi Cмoляpи
Язoвиця Гopoxвicькa [Гopoxoви щe]
Cкритiцi [Cкpипиця] Бyдники
Kукypикi IKyкуpiки] Piвнo IPiвнe]
Kiд,зя BoвчиЙ Пeoeвiз
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Ne6
квит KoMEI{дAHтA PAЙoHy

HA oтPигvlAHl гPoЩl
Ceplищaнcький paйoн

I Ko вeл ьc ь кo гo н aдpaй o ну,. Koдaк,, ],
21 гpудня 1943 poку.

Kвитнa 1488 кpб'

oдepxaнo вiд CБ Ceдлlищaнськoгo paЙoнy гpoшi, кoнфicкo.
вaнi y:

1. Cидькo Фeдopa _ 1356 кpб.
2. oкcюкa Cтeпaнa _ .|32 кpб.
Cлoвaми: тИоячa чoтИpистa вiсiмдecят вiсiм кpб. oдepxaнoдHя

21.Хl|.1943 p.

21.Х|I.1943 p.

Гoлoвa paЙoнy Moгyгнiй.

lJдAгo, ф' 57, oп. 4, cпp' З63, apк.92. opигiнaл, 1/3 apкушa зiшкiльнoгo
ЗoЦrитa у клiтинку. Pукoпиc. Пpocтий oлiвeць'
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1 . дoКyNlЕHти KoMEHдAнтIв
1.4 PIBEHЬ KУЩlB

Ne1
списoK пoсAдoBцlB кyщA, сKЛAдEHи|Й

KoMЕHдAHтoM KyщA
Kущ',Xepcoн''

Ka м i н ь - Kaш и pcькoгo p aйo ну
нaдpaйoну ,'Koдaк'',

28 вepecня 1943 poку.

Cпис пpaцiвникiв пo кУщiXepcoн

Ц

г1/п

Псeвдo JlдKoЛИ пpaцЮr Ha якoмy cтaнoвищi

'l Пeтpo Biд 15/V-43 KyщoвиЙ peф[epeнт]
opгaнiзaцiйн [иЙ]

2
3

Koзaчeнкo
Яcтpyб

Biд 10/|V-43
Biд 15/l||-43

KyщoвиЙ [вl|ИсЬKoвИK
KyщoвиЙ [г]oспoдapниЙ

4 Янинap Biд 5/IV-43 KyщoвиЙ [п]oнтoвиЙ
я Bишня Biд 15/|V-43 KУщoвиЙ [п] poпaгaндист
6 ЧopниЙ Biд 25lV|l|-43 KvщoвиЙ юHaцTвa
7 Шпaк Biд2/|Y-4З CтaничниЙ
8 Чopнoмopeць 2ЗN|'4з BiЙськoвик cтaни [чнийl

e вгeн 2З/v|,4З ГoспoдapниЙ стaн [инниЙ]
'10 Чepeмxa 20N|lt.43 Cтaн[ичниЙ] [ю]нaцтвa
11 Чix [Чиx] 15N|.4З Cтaн[инниЙ] [п] poпaгaнди
12 Гoooбeць 10/х|.4з 3в'язкoвиЙ стaн[ицil
IJ CoлoвeЙ 2З/х|'42 CтaничниЙ
14 ГpIi]зниЙ 10/v.43 Biйоькoвик стaничний
15 Гoлvб 1o/8.4З Гoспoдapчий стaничний
't6 Toyщeнкo 1o/8.4з [3]в'язкoвий стaничниЙ
17 B'юн 10/8.4З CтaничниЙ [ю]нaцтвa
18 ooлeнкo 5N'4з CтaничниЙ [п] рoпaгaнди
19 Гapт 2/|v.4З Cтaнинни[Й]
20 Дуб ЗN|'4З [C]тaнинниЙ [в] iйcькoвик
21 Гнaт тNx.4З Cтaн[инниЙ] [г]ocпoдapчий
22 Kaлинa 21/|х.4З Cтaн[инниЙ] [п]poпaгaнди
z.> Бopио ЗN Cтaн [ичниЙ.l зв'язкoвий
z+ Пaвлo 4N||,4З Cтaн[инний] [ю]нaцтвa
25 Cтaль 10/v '4З IClтaничниЙ
26 ХвaвиЙ 11/v|.4З [C]тaнинниЙ [в]iйськoвик
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27 Iвaн 14N||.4З [ClтaничниЙ [гlocпoдapчиЙ
28 Kaлинa Л. 19iIIl.4з CтaничниЙ
29 Пvль 11/|v,4з Cтaничний [вl iйськoвик
an CoлoвeЙ 4Nl.43 Cтaн[ичниЙ.l [гlocпoдapчиЙ
3l Цвiткoвий Biд 5/|V.43 Cтaн[ичниЙl [юlнaцтвa
5Z Чepeшня Biд 5/V.43 Cтaн[ичниЙ.l [п.l ooпaгaнди
з3. Яблoнь Biд 6/|V Cтaн[ичниЙl зв'язкv
З4 ЛaнoвиЙ Biд 6//I.43 CтaничниЙ
з5 Щvпaк Biл2ОN.4З [Clтaн[ичнийl [вliйськoвик

Coкiл Biд4/1О'4З [Clтaнични Й [г]oспoдapчий
з7 CивиЙ Biд 6/IV.43 [Clтaн [ичниЙl [юl нaцтвa
з8 БVвaн Biл7N|.4З [C.Iтaн[ичниЙl [зl в'язкoвиЙ
з9. CивиЙ Biд 6/lV.43 IClтaничниЙ [пl poпaгaндiст
40 Mvxa Biл 10/V|ll.43 CтaничниЙ
41 ГpiзниЙ Biд21N|'4З [Clтaн [ичниЙl [в.l iЙськoвик
42 Хvк Biд .18/V.43

I-Clтaн [ичниЙl [гlocпoдaoчий
1з. Xв[иlля Biд20/V|'4З [C.lтaн[ичнийl [пlo[шlтoвиЙ
44. Xvoбa Biл2N||.4З Cтaн [ичниЙl [пl ooпaгaнди
15 Яoeмa Biл2ОN|'4З Пooпaгaнд[иlст
46 Bишня Biд 5/|V.43 CтaничниЙ
47 Cм[ilтюx Biл26/|X'4З CтaничниЙ
48. Бaндvpист Biд 5//|.43 Cтaн[ичниЙl зв'язкoвиЙ
49 Гoлvб Biл4/|V.4З Cтaничний
Бn BopoбeЙ Biд 15/V.4З Cтaн [ичний.l [вliйcькoвик

Koстя Biд20N||.4З ГC.]тaничниЙ гoспoдaoчиЙ
52 Maлiнoвiч Biл2О/V||.43 [ClтaничниЙ зв'язкoвиЙ
5з Гptilм Biд ,|8/t/'43 CтaничниЙ
54 Xvк Biд 5/|V.43 Cтaничний [в.liЙськoвик
55 Kaлинa Biд 3/VII.4З CтaничниЙ зв'язкoвиЙ
56 Tих|и1Й Biд 3/VIII.43 CтaничниЙ [пl poпaгaндист
57 Гpvшa Biд .1O/VIIl.43 CтaничниЙ
58. ГpIi]зниЙ Biд 11ДI.43 Cтaн[ичниЙl [вliйськoвик
59. Гpaб Biд21N|.4З CтaничниЙ гoспoдapний
OU Toпoля Biл27N|.43 CтaничниЙ зв'язкoвиЙ
6l Чеpeпaxa Biд25/V|||'4З CтaничниЙ ПpoпaгaHдИ

Дня28/|X.43p' Cлaвa Укpaiнi!

KyщoвиЙ Пeтpo.

IJДАгo' ф.57, oп,4, cпp' 361, apк' 14-15' opигiнaл, Pукoпис' Чopнe
чopHилo'
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2. дoKyMЕHти слyжБи БEзпEКи

2.1 . PlBEHЬ HAДPAЙOHlB

Ne1
l нФoPMAцlT пPAцl BHи кA слyЖБи БEзп EKи

HAдPAЙoHy пPo дlялЬHlстЬ вoPoжиx c|Алу
тEPEHI ..KoдAц''

[Ko вeл ьcький нaдpaйoн],' Koдa к',,

кiнeць Bepeсt1я 1943 poку,

|нфopмaцii з тepeнy Koдaк.

.Цня 26.9.43 poку.
oднa нoтa УПA в oKoлИцяx ciл Лисiвнo [Пнiвнe?], Бepeзняк

IHoвi Бepeзинi?]' Лeнт'янiвкa i Фapeнки [Фapинки] (Kaмiнь-Kaшиp-
cькиЙ paЙoн) HaтKHyлaся нa бaндy чepвoниx сИлoЮ 600 людeЙ.
HeзвaxaючИ Ha cI/1лу Bopoгa (пepeвaxaюнy) нoтa УПA встyпилa в
6iЙ'БiЙ тpИвaв 9 гoдин. Peзyльтaт бoю слiдyюниЙ: нepвoниx вбитo
пoHaд 80 чoлoвiк, з нaшoT стopoHИ 2вбитих i 4 paнeниx. Чepвoнi
пiсля бoю cпaлИлИ сeлo Фapeнки [Фapинки].

.[ня 28.9.43 poкy.
-! 

. 89 кoзaкiв тa 8 нiмцiв oпУстИлИ стaнЦiю Miзoвo [Mизoвe]. 3
пoвнИM yзбpoeнням пepeЙшли нa стopoнy УПA.

2. B сeлo oльбe-Pycькe [oльблe Pycькe] (Kaмiнь-KaшИpсЬKoгo
paйoнy) пpиixaли [н]iмцi. Зiбpaвши caЛa, Мacлa, яeцЬ, тoщo -
вiд'.liaли.

3. Hiмцi в ceлi Miзoвo [M изoвe] Ceдлищaнськoгo paЙoну зiгнaли
з цiлoгo сeлa xyдoбy i вiдвeзли в Koвeль.

4. Poзвiдкa дoнecЛa' щo в сeлi Чepнe Kaмiнь-KaшИpcЬKoгo
paЙoнy oKoпaлИся нepвoнi, oKoЛo 300 чoл. Piвнox y лiсi бiля оeлa
IH]yйнo знaxo.Ц,ИЛИся нepвoнi, дo ] 00 чoл.

5' Poзвiдкa дoнecлa' щo [н]iмцi paзoм з [п]oлякaмИ xoчyтЬ зa
воякy цiну нaлaдHaТИ poзiбpaнy зaлiзницю Kaмiнь-Kaшиpськ[иЙ] -
Koвeль.

Дня 29.9.1943 poкy.
B сeлi oльбe-Pyськe [oльблe Pycькe] нepвoнi зaбpaли 2poдини

i нeвiдoмo дe пoдiли.
!ня 30.9,.l943 poку,
1. Poзвiдкa.цoнeслa, щo дo сeлa 3aлiсся Kaмiнь-KaшИpcЬKoгo

paЙoнy пoяв|/|лacя poзвiдкa нepвoниХ в чисЛi 5 людeЙ. Бyли вepxaми.
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2. Якдoнecлa poзвiдкa, ['.'] в Kaмiнь.KaшИpсЬKy гeбiтцкoмiсap
вИдaв пepeпyотKИ для бaгaтьox пoлякiв нa виТзд зa Бyг, oднaк, кoли
в [K]aмiнь-KaшИpcЬKy пoявилИсЬЛeтючKИ пpoTИ нiмцiв, тo гeбiтц-
кoмiсap зaбpaв нaзад пepeпycтKИ i пopвaв.

3. Пoляки, кoтpi знaхoдятЬcя в Kaмiнь-KaшиpсЬKy, кyпyють вiд
людeЙ кoнi i вoзи, iтaкдyмaютьтiкaти зa Бyг.

4, Дo сeлa oзopoк [oзipнo] Kaмiнь-KaшИpcЬКoгo paйoну
щoдeHHo нaвiдyeться чepвoнa poзвiдкa _ близькo 5 чoл' Чepвoнi
вcЮ MoЛoдЬ нaзивaЮть нaцioнaлiстaMи. Бeз милoоepдя гpaблять
yкpaТнськe нaсeлeHня, дe iм лишe вдaотЬcя.

.[ня 
.| .10.1943 poкy.

-1. B ceлi [H]yЙнo нepвoнi бpaли фipи (бyлo Tх oкoлo 100 нoл.)'
зa фlpaми HaпpaвИлИсЬ в стopoHy ceлa Beлиннe IBeлимнe] '

2. B сeлo Лyцi [Лyнинi?] Kaмiнь-KaцJИpcЬKoгo paЙoнy пpибули
нepвoнi (кoлo 40 нoл.), сaмixiнки.

B Kaмiнь-KaшИpсЬKoMy paЙoнi нiмцi видaлИ нaKaзИ здaтИ
KoHтИгeHт _ збixxeвиЙ i худoбу - дo 29'9'43 poкy. Пpи цьoмy
пoгpo)кУBaЛи сaбoтaхникy, oднaнe сeЛяHИ нe пpиТждxaЮтЬ.0,o цИx
HaсeЛa.

Biд24 [пo] 30.|X.43 p.

ц.цABo' ф, З838' oп' 1, cпp' 58, apк,27, laтa iaвтopдoKуMeHтa нe
вкaзaнi. Koпiя. Бiлий пaпip' Мaшинoпиc ( нe укpai'нський шpифт)' Чopнa
KaльKa'
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2. дolgMEHти слy)lGи БEзпEKи
2.2.P|BЕHЬ PAЙOHIB

Ne1
зBtт кoMEHдAHтA пoлlцlT PAЙoHy пPo

KlлЬKlстЬ члEHlв пoлlцIТy тЕPЕHl ..KoPт''
I Maтii.вськи й paйo н ]'' Ko pт''

I Ko в eл ьc ь кo гo н aдp a Й o ну'' Koдa к'' ]'
З гpудня 1943 poку.

3вiт пpo стaн пoлiцii в тepeнi Kopт
Ha чaс вiд 1.Xl.43 пo 1.X||.43 p.

Haзвa cтaницi, B яKoMy оeлi стaницi.
PaЙoнoвa cтaниця - y c. Mилянoвичи [Mилянoвинi], нaз[вa]

opлиця. Kyщoвa стaHИця мicтиться y с. MилянoвИчaХ' нaз[вa]
Чaбaн.

Ceлa, KoтpИ Haлe)КaтЬдo стaницi.
Mилянoвичи [Mилянoвинi], Гoдoвинi, Ty[пaли], Kливeцьк [Kлe-

вeцьк]'.Д.oвгoнoси, Люблинeць, Cтapi Koмopи [Cтapi Koшapи], Hoвi
Koмopи [Hoвi Koшapи], Чepкacи, Moщ[e]нa, Kpщiль [Kpyгeль],
Kpacнoвoля, ШaЙHo, Гopoдeлeць [Гopoдилeць], Tpoскoти,
Kaлинiвкa, Kpacнoдyби [Kpacнoдyб'я], Пepeвiся [Пepeвicся],
Пopидyби [Пapидyби], Cлiдин [Cмiдин]' 3aлiщи [Зaлicцi], Лиcнякi
[Лiсняки], Cюмaкi ICьoмaки], Cтapyxa [Cтaкopи], Coмiн [Coмин],
Biд'ють [Biдyги]' Пepeвeль [Пepeвaли], кoл. CocнiвKa, Koл, Янiвкa,
Hoвociлкi IHoвoсiлки], Koмopив [Koмapiв], Фopoстiв [Xвopoстiв],
Пeмoгa [Пимoгa], oкyнaм [oкyнин], PУдa, Biлькa [Biлькa-Пiдгo-
poдHeнcЬKa], Bиxинa [Bисoкe], ПoЧaпИ, Bигнoкa IBигнaнкa],
Чopнoл icи [Чopнoплeс и7, ДoвгиЙЛ ic, Pyдня, MaтiТв.

Kiлькiсть чoл. в стaницi.
У paЙ. cтaницiл[i]нитьcя 24чoл. У кyщ[oвiЙ] стaницiлiчитьоя

B чoл.
KoмeндaнтИ [...].
PaЙ' кoмaн.ц[aнт] Бepeзa. KУщ. кoмeнд[aнт] Mypaвiй.
Maтepiaльнe зaбeзпeчeння людeЙ, ХapчyвaHHя.

[...] тiлькi нeMae нoбiт, xoдятЬ y пoстoЛaХ'

3.Х|l.43 p'
Paйoнoвий [к]oмaндaнт [п]oлiцiТ - зa Гaмaлiя.

LlДАгo' Ф' 57' oп. 4, cпp. 357' apк. 4З. Зaвipeнa кoпiя. Бiлий пaпip.
Pукoпиc.
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з. дoKyMEHти пoлlтичHиx PEФEPEHтyP

з'1. OKPУХHИЙ PlBEHЬ

Ne1
лv|cт пoлlтичHoгo PЕФЕPEHтA oKPyги

дo пPAцIв}|иKA БЕPEстEЙськoгo нддpдЙoнy
B спPABI звlтyвAHHя

Bo,,Tуpiв'',
28 гpудня 1943 poку.

ДpУжe.

1. Piчний звiт здaти дo 20.I poкy нaЙдaлi. Пpиcлaти пo шicть
пpимipникiв.

2' Miсячнi звiти i десятидe[ннi] вiстки слaтИ Пo п'ятЬ
пpим[ipникiв]. MiсянниЙ звiт _ 25 кoж[н]oгo мiсяця мyсить бyги
здaниЙ.

28.Х|l.4з.
сУ.

MaтвiЙ36.
Xвиля, Лимaн.

ЦДAгo, ф,57, oп,4' спp, З57, apк' 81, opигiнaл, ltигapкoвий пaпip'
MaLuинoпиc. Чopнa KaльKa,

,u ..MaтвiЙ'', ..Mipкo'', ..AндpiЙ', - псeвдoнiмИ стeпaнa flpaницькoгo
(Ceмeнюк). Haпpикiнцi 1943 - нa пoчaтKy 1944 pp. вiн бyв суспiльнo-пoлiтичним
peфepeнтoм Bo ..Tуpiв'' 

' ( Koвaльнук B. ,Д,iяльнicть oуtl( б) i Зaпiлля УПA нa Boлинi
Й пiвдeннoму Пoлicci (1941-1944 pp,)' Львiв _ Topoнтo' 2006' Cepiя.,Лiтoпис
УПA - Бiблioтeкa'' - Т. 7' - C' 249).
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з. дoKyMEHти пoлlтичHиx PЕФЕPEHтyP

3.2. PlBEHЬ HAдPAЙOHlB

Ns1
звlт пoлlтичHoгo PЕФEPEHтA HAдPAЙoнy

п Po oPгAHIзAЦIЙHy дlялЬ}|lстЬ
I Ko вeл ьc ь ки Й ] нaдpaй oн'' Koдa к'',

2a вepeсня 194З poку.

Cyопiльнo-пoлiтичний звiт.

I. oxoплeннятepeнy.
Tepeн Paтнiвськoгo i CeдлищaнcЬKoгo paЙoнiв oxoплeний

ц|лKoвИтo.
Тepeн Любeшiвськoгo paйoну цiлкoм нe oxoпЛeHиЙ' lo цЬoГo

чacу я нe зyмiв нaвiть HaB'язaти ciтки кyщiв, бo нaвiть нe зyмiв
спiткaтись з paйoнoвим пpaцiвникoм cyспiльHo-ПpoпaгaндивнoT
poбoти дpyгoм Лoсьoм.

Tepeн Kaмiнь-KaшИpсЬKoгo paЙoнy нe зoвсiм oxoплeниЙ'
Cтвopeнo лИшe TpИ кУщi з 27 нaceлeнИMИ пУHKтaMИ.

Mepeхa циx кущiв злe пocтaвЛeHa. Boнa e poзбixнa з
зaг[aльнoю] оiткoю з тoчKи зopУ Mepe)кi opгaнiзaцiЙнoT.

||. 3aбeзпeчeнHя тepeнy лЮ.0,ЬMИ нeзaдoвiльнe. Caм фaкт,
щo нa пpoтязi двox тижнiв peфepeнт.пpoпaгaHдИcт He зyмiв
HaЛaгoдИтИ сiтки пpoпaгaндивнoi poбoти, HeдвoзHaчHo свi.п,чить
пpo цe.

Biднyвaeться бpaк, oсoбливo пpoпaгaндИстiв' BiднoсHo цЬoгo
явИЩa нa вiДпpaвi (кoтpa вiдбyлaся 16_17.|x.4з p. ) пoстaнoвЛeHo
ствopИтИ вишкiльнy гpyпy, Koтpa бyдe гoтoвlАт.4 KatptA пpoпa-
гaндиcтiв.

Il|. |дeйнo-пoлiтичнe вИшKoЛeHHя людeй.
Лiтepaтypy вИKopИстoвУeTЬCя. Biднyвaeтьcя бpaк пpoПa-

гaндивнoT i пoлiтичнoT лiтepaтypи. Ha пpoтязi бixyнoгo мiсяця
зpoблeнo ЛИшe oдHУ вiдпpaвy. ЦeЙ cтaн тЛyMaчИTЬся тИM, Щo з
ПpИвoдyтexнiннoi стopoHИ нe МoxHa бyлo зpoбити вiдпpaв бiльшe'

Ha пpoтязi цЬoГo мiсяЦя бiльшe вiдпpaв нe пepeдбaчaeтЬся.
Biдпpaвa тopKaЛacя iдeoлoгiн нoГo, п poпaгaHдИстсЬКoгo, oсвiт-

HЬoгo i гoопoдapсЬKoгo XapaKтepУ. oбгoвopeнo Cпpaвy шкiль-
HИцтBa й aдмiнiстpaцii.
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Haкaзи дo цЬoгo чaсУ He peaлiзyвaлися як cлiд. Були випaдки,
кoли дeякi oдиницi нaкaзiв He випoлHяли (дpyг Гидoтa).

|V. CaмoвiлЬHИx BисryПiв oдиниць нe пoмiчaлocя.
V' oбeзпeчeнHя ЛЮдeй збpoeю. 3 мoix бeзпoсepeднix пiд-

влaдниxтiльки дpyг ГopoдeнKo нe NIae)кaдHoiзбpoТ. Пpoтe, чИ lqщo-
вi y тepeнi мaють збpoю, я вiд cвoix paЙoнoвиx нiчoгo нe дoвiдaвcя.
3 paЙoнoвиX MaЮтЬ збpoю тaкi ocoби: [д]pyг Bишня _ HaгaH-
aвтoмaт бeз нaлaдy, [д]pyг Гидoтa _ оiMKa...Maвзep'', Ns 31053,
[д]pyг ПiдмoгильниЙ _ шicткa-..дepeзa'', Ns 10196.12.

V|. 3axoвaння людeЙ a тepeнi _ зaдoвiльнe. He пoмiчaлocя
яKиXoсЬ сaмoвiльниx вистyпiв. Caмoпoнyття людeй дo oбoв'язкiв
нe стoiть нa виcoтi свoгo зaвдaння. (Дpyг Гидoтa yвФкae, Щo вiн
He e пoKлиKaниЙ нa cвoe мiсцe).

V||. MopaльHa сTopoнa зaдoвiльнa. He нyв ни вiд кoгo, щoб
xтocЬ гoвopИв, Щo чoгocЬ йoму бpaкye.

V|||. Maтepiaл з oсTaHнЬoi вiдпpaви MaЮтЬ paЙoнoвi пpopoбити
з KУщoвИМи, a тi бeзпoсepeднЬo Пpopoбляти цi мaтepiaли з
МaсaMИ в Haсeлeниx пyнKтax.

|X. Пpo пoзитивнi i нeгaтивнi стopoнИ пpaцi в мoТЙ дiлянцi я
a prioriHe MoЖУ нiчoгo оKaзaтИ. Moя [...] з нeзнaЙoмим тepeнoм i

людЬMИ. .[oсi нe мiг пiзнaти щe яK слi.ц свoix пiдвлaдниx, ix
мopaльниЙ ХapaKтep, як, piвнo)K, ix oбoв'язки cУпpoтИ цiei iдei,
зa яKУ MИ оЬoгoднi бopeмoся.

Пpaвдa, в)кe Ha пepшИx KpoKax пoKaзaЛИся пeвнi нeдoлiки в
мoix пpaцiвникiв. He дyмaю, щo Цi нeгaтивнi стopoни УдaстЬcя
нaлaгotl4тv|.

Х. Пoв'язaнicть з дiлянкaмi e _ цe з шкiльництвoм i aдмi.
нiстpaцieю. Ho cтopoнa пpoпaгaндиcтa e лиЦJe дopaдчa. B шкi.
льництвi' HaпpИKлa.ц' Haшa cтopoHa Мae лИшe дaти пoмiн
тexнiчнoгo XapaKтepУ _ яK пoмoгти шкiльним iнстpyктopaМ
пiдшyкaти вчитeлiв, тoщo.

Х|. Moi пoбa>кaH Hя. 3мiцн ити дисциплi нy сepeд п poпaгaндистiв
_ як paЙoнoвИx' тaK i кyщoвиx. Bишкoлити нoвi кaдpи i виолaти ix в
цi xтepeни. 3мiнити тиx paЙoнoвиx, кoтpi нiчoгo нe poблять (нпp.,
Лoсь, ЛюбeшiвоькиЙ paЙoн).

Дня20/|X'4Зp'
ПiдмoгильниЙ.

цДAГo, ф. 57' oп' 4, спp, 357, apк. 28-29. opигiнaл. Cтopiнки з
paдяHcьKoгo х(уpнaлу ,цля тeлeгpaфicтiв, у яKoMу peecтpуBaлИcя
вiдпpaвлeнi тa пpиЙнятi тeлeгpaMИ, Pукonиc' CipиЙ xiмiнниЙ oлiвeць.
Teкcт эгacae.
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Ne2
3вtт пoл|тичHoгo PEФEPEHтA HAдPAЙoHy

п Po сyсп lл ЬHo. пoл lтич Hy PoБoтy
в HAдPAЙoнl

B oл oди м и pc ь кo. Гo p oхi в c ьк и Й н a,а,p a йo н,

14>кoвтня 194З poку.

ПoлiтичниЙ peфepaт Boлoдимиpоькo-Гopoxiвськoгo
[н]aдpaйoнy.

Звiт з сyспiльнo-пoлiтичнoгo cтaнy тepeHy
HaдeHЬ.l0.X.1943 p.

|, Зeмeльнa спpaвa.
1). Пiд нaс aкцiЙ бyлo знищeHo HaMИ 55 фiльвapкiв.
2). Hiмцi нe вiдбyдyвaли xoдHoгo зi знищeниx фiльвapкiв.
3). Пpи знищeннi фiльвapкiв Mи пoнeслИ нeзнaчнi втpaтИ: в

людяХ - 8 стpiльцiв, дeщo з збpoi (1 .,.Д,ьoxтяp'',4 пiстoлi' 6 кpiоiв,
1 кiнь, 1 вiз), нe yCTaЛяHo кiлькiсть вибуxoвиx мaтepiaлiв i aмyнiцiТ.

oкpeслити Toчнo HaшИХ здoбyткiв HeMae зMoгИ. B нaоi пpo-
вeдeнHя aкцiЙ нищeння фiльвapкiв нiкoмy нe бyлo .цopyчeнo
пpoвoдИтИ eвi.цeнцiю уcix здoбyтиx мaтepiaлiв. Beликy чaстИнy з
ниx poзiбpaлИ Ceля|1|/| (ycтaлити ТeПep xтo i щo зaбpaв _ спiзнeнa
cпpaвa), пeвHУ чacтИнy зaбpaлa УПA (piвнox He здaЮчи нiкoмy
)кoдниx paxy[н]кiв), peuJтy пepeбpaли opгaнiзaцiЙнi гoспoдapнi
peфepeнти. |-{i oстaннi тaк сaмo He пpoвaдИлИ тoчниx peeстpiв
здoбyтoгo.

(ифpoвi дaнi пpo здoбyтки з фlльвapкiв нaдiслaл|А лИЦJe
слiдyюнi paйoни: |вaнинi, Bepбa, Boлoдимиp. B Циx paйoнax
здoбyтo paзoм: 470 кoнeЙ, 620 кopiв, 70 cвинeЙ,2000 oвeць,
25000 кг. збiжxя, 60 вoзiв, yпpяхi нa 40 пap KoнeЙ, 6 тpaктopiв,
15 xaтoк, .l кoсapкa, 5 мoлoтiлoк, 2 мoтopи, .| 500 кг. нaфти, 5 вe-
лv|Kv|х i 5 мaлиx пaciв, 10 кyльтивaтopiв, 10 двycкибoвцiв, 5 пap
зaлiзничниx бopiн. Kpiм тoгo, здoбyтo 10 фaxoвиx poбiтникiв.

4). Ha тepeнaХ paЙoнiв |вaничi, Bepбa, Уcтилyг, Boлoдимиp
ми зiбpaли збixxя з 35 фiльвapкiв. 3 фiльвapкiв Гopoxiвськoгo
paЙoнy збixxя зiбpaнo нaцJИMИ сeЛяHaMИ лИ|.Дe чaстИннo (peштy
зiбpaли нiмцi). oдзютицькиЙ [oзютицькиЙ], Лoкaцький
[ЛoкaнинcькиЙ], БepeстeЙcький [Бepeстevкiвcький] paЙoни нe
нaдicлaли тoчнoi вiдпoвiдi'

З 408т гa зaсiянoi плoщi фiльвapкiв |вaницькoгo [|вaнинiвсь-
кoгo] paйoнy, IB]epбoькoгo, УстилyгсЬKoгo [Устилyзькoгo] i IB]oлo-
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дИMиpcЬKoгo зiбpaнo Ha|'l|И 1o721 Koпa збi)Oкя. 3 якoi плoщi i cкiльки
кiп зiбpaнo збixxя yкpaiнським HaсeлeнHяM Гopoxiвськoгo paйoнy

- HeMa зMoгИ Уcтaл|АтIА, тoМУ щo в чaсi xнив пpoХoдИЛa нiмeцькa
aкцiя. Peштy зiбpaли i змoлoтили нaшi ceляHи, з peштИ cKopИстaЛИ
нiмцi. Kpiм ЦЬoгo, ceЛяHaMИ зiбpaнo збiхxя з 6000 гa фiльвapoннoТ
зeмлiу [B]oлoдимиpськoмy paЙoнi, y нeвiдoмiй кiлькoстi кiп. Пoдaнi
тщ цифpи мaЙжe в цiлoстi e пpиблизнi тoмy, щo He бyлo пpизнaнeнo
oKpeМoГo peeстpaцiЙHoгo aпapaтУ Для пiдpaхoвyвaння кiп зiбpa-
нoгo збixxя, нe iснye piвнox пoтpiбниx cТaтисТичHИх д:aтИх Для
oKpeсЛeHHя плoщi фiльвapoннoiзeмлi, вpeштi He oKpeqлeHУчaотиHУ
зiбpaнoгo нaми збiжxя вИMoЛoтИли нiмцi пi.п, чaс зaЙняття нvlми
мaЙжe цiлoгo тepeнy нaдpaйoну.

5)' Hiмцi зi6paли збiжжя цiлкoвитo з 5 фiльвapкiв (KoнУxи

IKoнюxи], Bipив, Фaлeминi, Hoвoсiлки, Шистiв) нa плoщi пpиблиз-
нo 1500 гa. Чaстиннo зiбpaли з yсix фiльвapкiв Гopoxiвськoгo
paЙoнy. Зpoбили цe тoMy' щo цi тepeни 6ули ними цiлкoвИтo чИ
чaсТИнHo oпaнoвaнi.

6). Цiлкoм нe пoдiлeнa мix ceлянaми фiльвapoчHa зeMЛя B

Устилyгськoмy [Уотилyзькoмy] paйoнi. B БepeстeЙcькoму [Бe-
peстeнкiвоькoмy] paйoнi нiмцi caмi дopyнИлИ сeЛяHaм зaciвaти
фiльвapoннi зeмлi. B iншиx paйoнax зeMЛя бyлa пoдiлeнa мix
сeЛяHaМИ HaшoЮ aдмiнicтpaцieю. ФopмaльниЙ oдHaK пoдiл бyв
poзпoнaтиЙ лИшe в |вaницькoмy [lвaнинiвськoмy] paЙoнi, aЛe He
зaкiнчeниЙ внaслi.цoк нiмeцькoi aкцiТ.

7). Пiд нaс aкцiT бyлo знищeнo бiля 85 пoльськиx кoлoнiй.
8). Пoляки вepнУЛИ дo свoТx кoлoнiЙ ЛИшe в Устилyгськoмy

[Устилyзькoмy] paЙoнi (Cтpiлeцькa Ns -l - 10 гocпoдapств). Cтaлo.
ся цe тoMУ' щo цeЙ тepeH пpoбyвaв отaЛo пiд пoльськo-нiмeцькими
вi Йськoви м |А в|1 лиBaMLА.

9). У [Г]opoxiвоькoмy paЙoнi чaотИHHo зiбpaли збixжя з
пoЛЬсЬKИx кoлoнiЙ нaшi ceлянИ - peштУ зaбpaли нiмцi. Ha тepeнi
Bepбськoгo paйoнyyсe збiхжя пoлЬсЬKИХ кoльoнiстiв зiбpaнe нaми
(кiлькiоть гa i кiп уCтaлИт|l нeMo)кЛИвo). B paЙoнaх Устилyгоькoмy
[Устилузькoмy], BoлoдиMИ pсЬKoMy IBoлoдимиp-Boлинcькoмy] тa
|Ьaницькoмy [|вaнинiвськoмy] з пpиблизн o 2320 гa зiбpaнo нaми
пpиблизнo .|3275 

кiп.
10). B пoлЬсЬKИx кoлoнiяx здoбyтo HaMИ пoнaд 250 кoнeй,

565 кopiв, З00 oвeць,2О7 cвинeЙ,70О гyоeЙ, 1012 кypeй,
100000 кг. сiнa, 1700 кг. oлiйних poслИH' 1500 кг. стpyчKoвИХ
poсЛИH, 300 кг. CyшeHИХ oвoчiв, 17 кг. милa, 40 кг. oл|АBV|,30 кг.
сMapИ, 10 мoлoтiлoк, 22 сiнкapнi, нe yстaлeнo кiлькiсть бiлля, взят-
тя Тa.цeщo зi збpoi i aмyнiцiТ.
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Kpiм тoгo, здoбщo y Bepбськoмyтepeнi кoнi, кopoви, piльнинe
зHapяддя, y [Б]epeстeЙськoмy [Бepeстeнкiвськoмy] _ живиЙ тa
мepтвиЙ iнвeнтap, y |вaницькoмy Ilвaнинiвськoмy] _ бaгaтo iншoгo.
Boлoдимиpський [Boлoдимиp- BoлинськиЙ] paЙoн з[...] рpимaвоя
вiд вiдпoвiдi нa цe пИтaHHя.

1 
,1 

). He зiбpaнo HaшИMИ сeляHaMИ збiжxя з 14 ciл Уcтилyгcь-
кoгo [Уcтилузькoгo] i BoлoдимиpcЬKoгo IBoлoДимиp.Boлинcь-
кoгo] paЙoнiв з плoщi бiля 2000 гa. Ceляни He МoГЛИ Йoгo зiбpaти
чepeз пoотiЙниЙ пoлЬсЬКo-Hiмeцький тepop. |-{e збiжxя зiбpaли
тeпep нiмцi i пoЛяKИ. У paЙoнax БepeстeЙcЬKoмУ [Бepecтeн.
кiвськoмy], I вaн и цькoмy [| вaнинi вcькoмy] нaш i ceлян и зiбpaли
yce cвoe збiжxя.

1 2' Cт oялo Heз)кaToГo дoсi нepeз [н] iмeцькo- пoл ьськi нaпaдИ
нa фiльвapKaХ, ПoЛЬCЬкиx кoлoнiяx пoHaд 10B5 гa збixxя.

13, 3мoлoчeнo дoсi нa тepeнi нa.цpaЙoнУ ПoHaд 45 o/o !сЬoгo
збixxя, Xoвaння збixxя, Мoлoчeння i iнтeнзивнiсть сiвy знaчнo
пocИЛИлaсЬ п|сЛя пpoвeдeHHя cпeцiaльнoТ aкцii ПpoПaгaндИ зa
MoЛoчeHHя i xoвaння. .ЦoклaдниЙ звiт пpo цю aкцiю пoДaeтЬcя
oKoeMo.

||. Aдмiнiстpaцiя.
1. Haйбiльшe oпaHoвaнi нaми тepeHи (paйoни): Boлoди-

миpськиЙ [Boлoдимиp-BoлинськиЙ1 _ 97 % i BepбськиЙ - 1 o0 o/o.

.Цoбpe oпaнoвaнi lвaницькиЙ [|вaнинiвcькиЙl _ ПoHaд 70 o/o, злe
УстилyгcькиЙ |УстилузькиЙ] - 8 % i зoвсiм отpaнeниЙ для нaшoi
aдм i н iстpaцii Гopoхiвсь киЙ paЙoн,

2. Цiлкoвитo oпaHoвaHi ляxaми сeлo Бiлин Bepбськoгo paЙoнy,
Cтeнжapинi тa Bистpaки [Бистpaки] Устилyгcькoгo [Устилyзькoгo]
paйoнy тa Koнюxи |вaницькoгo [|вaнинiвськoгo] paйoнy. l-{i тepeни
oпaHoBaH| ЛяXaMИ ТoMУ, щo HaМИ He oпaHoвaHi'

3. Haшa aдмiнiстpaцiя дie лeгaльHo ЛИшe нa тepeнi Bepбcькoгo
paЙoнy. Пiвлeгaльнo Пpoвo.цИтЬ пpaцЮ в paЙoнi |вaницькoмy
[|вaнинiвськoмy], злe дie в paЙoнi oзютицькoмy Ioзютинiвcькo-
мy], зoвоiм He вИявЛяe дiяльнoоти пo oстaннiй нiмeцькiй aкцiT y
Гopoxiвcькoмy i BoлoдиMИpcЬKoмy IBoлoдимиp-Boлинcькoмy]
paЙoнax. B УстилyгcЬKoмy [Устилyзькoмy] нe yспiлa взaгaлi
зopгaнiзyвaтися.

4. У пoвнoмy cклaдi пpaцЮЮтЬ [p]aйoнoвi [y]пpaви [B]epбсь-
кoгo i |вaницЬKoГo Ilвaнинiвськoгo] paЙoнiв (peфepентypи: aдмi-
нicтpaти внa, гoсПo.Д.apс ькa, сycп iЛ ьнo[ oпi ки, вi йськoвo-cтaтИcтИч -

нa' вишкiльнa).
5. Bибopи дo Ip]aйoнoвиx Ip]aд нe вiдбyлися B xo.E,lloMУ

oaЙoнi.
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6. 3eмeльнi кoмiсii пoтвopeнiлИшe в |вaницькoмy [|вaнинiвсь-
кoмy] тa нaстин|-{o У BoлoдимиpcЬKoМy IBoлoдимиp-Boлинськoмy]
paЙoнaх. У peштi paЙoнiв зeMeлЬHИx кoмiсiЙ дoсi нeмa.

7. Poзбyдoвa нaшoi aдмiнiстpaцii poзпoнaлaся вiдpaзy в дРкe
|.UвИдKoмy тeмпi. Ha пepeшкoдi .цaльшoмy зpoстaннi ii cтoялo
слaбe poзМe)кoвaння y фyнкцiяx пoдiбниx peфepaтiв УпA, oУH i

нaшoi aдмiнiстpaцiТ. He бyли cтиолo oкpeслeнi фyнкцii гoлiв сiль-
сЬKИХ гpoМaд i стaничниx, гoопo.цapниx peфepaтiв УПA, oУH i

[p]aЙoнoвиx [y]пpaв iт. д. Зaгaльнo кepiвництвo aдмiнiстpaцieю
нaдpaЙoнУдiотaлoся y cлaбi pyKИ (дp' Cтeнo).

B' Пpaця нaшoi aдмiнiстpaцii пepepвaлocя мaйжe цiлкoвитo
нa тepeнi цiлoгo нaдpaЙoнy пiд нaо ocтaнньoT нiмeцькoТ aкцiT.

9. Лiснa aдмiнiстpaцiя yспiлa зopгaнiзyвaтИоя y Boлoди-
MИpcЬКoмy IBoлoдимиp- Boл инськoмy] тa |вaн ицькoмy Ilвaни -

нiвcькoмy] paЙoнax' Ha пepeшкoдiУ пpaцi cтoяЛo бpaк фaxiвцiв i

He.цoстaчa зв'язKy.
l||. Пpoмиcл.
1 ' У нaшoмy poзпopядXeннi знaхoдяться слiдyюнi пpoмислoвi

пiдпpиeмотвa. У |вaницькoмy [|вaнинiвськoмy] paЙoнi: apтилi
шeвсЬКa i2 кpaвeцькиx, 5 млинiв, 6 вiтpaкiв, 2 мoлoнapнi, 2 гapбapнi
i pибнe гoспo.цapствo. У BepбcЬKoMy paйoнi: 5 мoтopoвиx MлИнiв,
4 вiтpяки, 1 мoлoнapня, apтiль KpaвeцЬKa i гapбapня. B Устилyгськo-
мy [Уcтилyзькoмy] 

.| вiтpяк' У BoлoдимИpоЬKoMУ [Boлoдимиp-
Boлинськoмy]: 3 млини, 3 вiтpяки, 5 мoлoнapeнь, 2oлiяpнi, apтiлi
шeвсЬKa i 2 кpaвeцькИХ' MиЛoвapHя, Мaсapня, пp€шЬHя, гapбapня i

apтiль бoндapcькa. Хoдy poзбyдoвИ пooдИHoкиx пiдпpиeMсTв пoД,a-
тИ He N4o)Кy з oглядy нa бpaк вiдпoвiдн иx дoкyмeнтiв.

|V. Шкiльництвo.
1. PaЙoнoвi шкiльнi iнспeктopи e в cлiдуюниx paЙoнax: |вaниць-

киЙ [lвaнинiвський], BepбськиЙ, BoлoдимиpcькиЙ [Boлoдимиp-
BoлинcькиЙ], Бepecтeйcький [БepecтeнкiвськиЙ] i дeякиx iншиx.
Шкiльництвo Гopoxiвськoго paйoнy пiдпopядкoвaнe нiмцям.

2. Maйxe вci пoчaткoвi шкoли ypУxoмлeHi вiд 1.|X'43 p. у
БepecтeЙоЬKoМy [Бepeстeнкiвськoмy] paЙoнi' Ha тepeнi HaшИx
впливiв пpaцЮe 1B шкiл. У BoлoдимИpcЬKoМy [Boлoдимиp-
Boлинськoму] paЙoнiдie 4 шкoли. B |вaницькoмy Ilвaнинiвськoмy]
paЙoнi пepeд нiмeцькoю aкцieю бyлo ypyxoмлeнo 30 шкiл. B peштi
paЙoнiв шкiльництвo дoсi нe бyлo ypyХoMЛeнe.

3. B ypyxoмлeниxдoci шKoлaХ пpaцюe 55 вчитeлiв.
4' Biдвiдyвaння дiтьми шкiл r дyжe слa6e з oГЛядy нa пильнi

ciльськoгoспoдapськi poбoти, бpaк poбoнИХ pУK i пocтiйнoi зaГpo-
зи вiд нiмeцькoгo тeppopy.
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5. Bишкiл MoЛoдИХ вчитeлiв бyв пpoвeдeниЙу БepeстeЙськoмy
[Бepeстeнкiвськoмy], |вaницькoмy [|вaнинiвcькoмy]' чaстиннo y
BoлoдимиpсЬKoMУ [Boлoдимиp-Boлинcькoмy] i Bepбськoмy
paЙoнax.

6. .Qaльшa пiдгoтoвкa в дiлянцi шкiльниЦтвa oбмexyeтЬся дo
вишKoЛУ вчитeлiв i peмoнту шкiльниx бУдинкiв.

V. Hiмeцькi с|^л|АУ тepeнi.
1,2. Hiмeцькi штiцпyнкти e У Гopoхoвi, .[pyжкoпoлi, Звинячaх

[3винянe]' Хoлoнeвi, Бpaнax _ нeвiдoмa кiлькicть, Пeчиxвocти - 25
oсiб, Фyсiв _ 17 oci6, Koнюхи _ 45 oсiб, Bepбa _ 56 ociб, Бiлин - 66
oсiб, Устилyг i Cтeнxapинi -дo 100 ociб, Xaбyлтoвa [Хoбyлтoвa] i

Boлoдимиpiвкa - нeвiдoмo скiльки, 3aтypцi _ 15 ociб, Pyдня - 25
ociб, BiЙниця, ,ЦУбpoвa [.[iбpoвa], Biлькa-Caдiвськa _ кiлькiсть
нeвiдoмa, Бepeстeнкy - 67 oсiб, в Бyxaнax, Пiлгaнax [Пильгaни] i

Бopoнинцях [Бopoнинax] - нeвi.цoмa кiлькiсть.
3. B склaдi нiмeцькиx зaЛoг У зaзHaчeнИx BИщe штiцпyнктax y

paЙoнax BoлoдимиpсьKoMy IBoлoдимиp-Boлиноькoмy], Bepбcь-
кoмy, Гopoxiвcькoмy i |вaницькoмy [|вaнинiвськoмy] e вi.ц B0 дo 95olo

пoлякiв, peштa нiмцi. B Hoвoсiлкax e 45 yкpaiнцiв. B УстилyгсЬкoмУ
[Устилyзькoмy] paйoнi _ 35 чexiв'

4. Aзiят[iв] в нiмeцькиx зaЛoгaХ e тeпep дркe MaЛo. Cepeд них
пoшИpЮeтЬся нaшa лiтepaтУpa, вiднocяться .цo нaceлeHня дoбpe'

B |вaницькoмy [|вaнинiвськoмy] paЙoнi пepeЙшлo дo нac зi
збpoeю .t 

0 ociб, y BoлoдимиpcЬKoMy IBoлoдимиp-Boлинськoмy]
- ПoHaд .10, y paйoнax БepecтeЙcькoмy [Бepecтeнкiвоькoму],
Bepбськoмy тa iншиx aзiятiв нeмa зoвсiм.

V|. Пoлiтpeфepeнтypи.
.| . ПoлiтичниЙ штa6 пpи Haдpaйoнi щoЙнo твopИТЬся' пo

paЙoнax piвнoж щe нe зopгaнiзoвaниЙ.
2. У BepбсЬKoMy paйoнi e 4 пpoпaгatДиcт|А, в |вaницькoмy

Ilвaнинiвcькoму] 7, y BoлoдимИpсЬKoMУ [Boлoдимиp-Boлинсь-
кoмy] 3, y Гopoxiвськoмy 2, в БepeстeЙcЬKoМy [Бepecтeнкiвськoму]
1, y ЛoкaнcЬKoMУ [Лoкaнинськoмy] i oзютицькoмy [oзютинiвcь-
кoмy] пo2.B Устилyгcькoмy [Устилyзькoмy] HeMa жoдHoгo.

ПoстiЙ, дня 14.X'1943 p.

Cлaвa УкpaТнi

/_/ Kyзьмeнкo.

ЦДABo' ф. 38З3' oп. 1 , cпp, 1 18, apк, 57-59. Koпiя. l-tигapкoвий пaпip'
Мaшинonиc (нe укpai.нcькиЙ tupифт). Чopнa кaлькa'
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Ne3
дoдAтK oBv|Й зBtт пoл lтич Hoгo

PEФEPEHтA HAдPAЙoHy
пPo дlялЬнlстЬ yKPAiнсЬKиx шKlл

Koвeльськи Й нaдpaй o н'' Koдa к'',

16х<oвтня 194З poку.

.[oдaткoвиЙ звiт пpo cтaн шкiльництвa
в KoвeльсьKoMy HaдpaЙoнi нaдeнь 15.Х.43 p.

] . ШкiльниЙ aпapaт пoбyдoвaниЙ втaкиЙ cпociб:
B кoxнoмy paЙoнie oдИH [p]aЙoнoвиЙ [ш]кiльниЙ iнcпeктop.

B KoвeльськiЙ oкpyзi e всьoгo 1 1 (oдинaдцять) paЙoHoвИХ
[ш]кiльниx [i]нспeктopiв i oдин [н]aдpaЙoнoвиЙ шкiльниЙ
IHcпeКтop.

2. Дie вxe 24 (двaдцять нoтиpи) пoчaткoвi шKoлИ i oднa
сeмиpiннa, a caMe в Koвeльоькoмy paЙoнi ]2 пoчaткoвИХ шKiл, в
Maтiiвськoмy paЙoнi 1 1 пoчaткoвиx шкiл, в CeдлиЩaнськoмy paЙoнi
1 (oднa) пoчaтKoвa шKoЛa ioднa сeмиpiннa.

3. B шкoлax ПpaцЮо 37 (тpидцять сiм) внитeлiв' вci отapi.
4' Biдвiдye шKoлУ пpиблизнo 1 300 (oднa тИcячa тpИстa) дiтeЙ.
5. Kypсiв дЛя MoЛoдИx вчитeлiв нe бyлo.
6. B дiлянцi шкiльництвa йдe aкгивнa poбoтa в спpaвi opгaнiзaцii

шкiльництвa B зaгpoЖeниx мicцeвoстяx. ПpoeктУeтЬся вiдкpиття
зaкoнспipoвaHИx шкiл для мeншoi кiлькocтi шкiл (1 0-12) 

' 
пpичoМy

в oднiй мiсцeвoстi (ceлi) мoxe бyти кiлькa шкiл.
3aпpoeктoвaHo тaKo)к вiдкpити Meтoдичнo-пeдaгoгiчнi кypси

дЛя MoлoдИx вчитeлiв.

Пoстiй, дня 
.l6.X.43 p.

ПoлiтичниЙ peфepeнт Hayp.
Koдaк'

lJДABo' ф. З8З8' oп, 1, cпp' 58, apк,28, Зaвipeнa кoпiя' QупкиЙ бiлиЙ
пaпip. Mau.lиHollИc. Cиня кaлькa. Cлoвa,,Пoлiтичний peфepeнт Haуp'' i
',Koдaк'' нaпиcaнi cipим oлiвцeм,

166



Ne4
зBlт пoлlтичHoгo PEФЕPEHтA HAдPAЙoHy

п Po сycпlлЬHo.пoлlтич Hy дIялЬH lстЬ
I Ko вeл ьc ьки Й н aдpaЙ oн ],, Koдaк'',

[кiнeць вepecня] 194З poку,

Cyспiльнo-пoлiтичниЙ звiт з тepeнy Koдaк
зa чaс вiд 20.B _ 20'9.4З'

I. 3вiтниЙ тepeн пoдiляeться aдмiнiстpaтИвHo нa тpи нaдpaйo-
ни: -l. Koвeльський, 2. Kaмiнь.KaшиpськиЙ, 3. Любoмльоький.
Пepший нaдpaЙoн мaо 5 paЙoнiв: KoвeльськиЙ, TypiЙськиЙ,
MaтiТвcькиЙ, Гoлoбськи Й i MaнeвичськиЙ [Maнeви цький]. lpугиЙ
нaдpaЙoн rлae 4 paЙoни: Kaмiнь.KaшиpcькиЙ, ЛюбeшiвськиЙ,
PaтнeноькиЙ [PaтнiвоькиЙ] i Ceдлlищaнський. Тpeтiй нaдpaйoн мae
4 paЙoни'' Л юбoмл ьськи Й, Шaцьки Й, Гoлoвня нськи й [ Гoлoв нe нсь-
кий]'

Il. Koвeльщинa' PaЙoнoвaУпpaвa вTypiЙськy вжe вiддoвшoгo
чaсУ He icнye. B Гoлoбax, MaнeBИЧax, Koвлi i Maтieвi чacтИHHo Ip]aЙo-
нoвi yпpaви poзбyдoвувaлись' лv1.JJ|Ал|АсьлИшe гoлoвИ paЙoнiв i пo
oдHoМУ-ДBa ypядoвЦiв. Гoлoви сiльськиx Упpaв HaзaгaЛ в цiлiЙ
KoвeльЩинi нa вiдпpaви дo [p]aЙoHoBИX УпpaB He яBЛяЮтЬся, зa
вИнятKoM дeяKИХ сiл, poзмiщeниx пoблизу paЙoнниx цeнтpiв.

Kaм i н ь- Kaш И pщИ Ha. Cе.п,л ищaнcькa i Л юбeш i вcькa Ip] aЙoнoвi
[y]пpaви вxe вiддoвшoгo чaсУ нe iснyють. B oстaннixдвox paЙoнax
чaстИHHo iснyють [p]aйoнoвi [y]пpaви, aлe дiяльнiстю свoeю
oХoпЛЮloтЬ лишe нaйблиxчi ceлa. Пo всiх paЙoнниx цeнтpaх, кpiм
Любeшoвa, e нiмцi, a в Kaмiнь-Kaшиpськ[иЙ] з'Txaлocь бaгaтo пoля-
кiв з oкoлиць, якi опiвпpaцЮЮтЬ з нiмцями.

Любoмльщинa. B Гoлoвнi [p]aЙoнoвoТ [y]пpaви Heмae. B iншиx
paйoнax yпpaвИ е. B Любoмлi e шyцмaншaфт i пoляки, з яKИХ
(oстaнньo) чaстИHУ BИвeзeHo в Hiм[eннинy].

| | l, B пoлiтицi нiмцiв зaсaдHИчo змiни нeмaе. Гoлoвнoю лiнieю Tx

пoлiтики e зaxoПИтИ якнaЙбiльшe xлiбa i чим бiльшe зHИ|llИтИ
yкpaТнcькoгo HapoдУ. .[ля дoсягнeння цiеi цiлi нiмцi отoсyють piзнy
тaKтИKУ. B дeякиxтepeHaХ нiмцi, poблячи cвoТ гpaбixницькi нaпa-
дИ, пoвoдятЬоя з HaсeлeHHяM лaгiднo, злoвЛeнИХ вiдпycкaють,
гpaблять ЛИшe мaЙнo i пaлять млини-вiтpяки. Пpи ЦЬoMУ нa-
MoвляЮтЬ людeЙ, щoб нe втiкaли i нe xoвaли збiжжя. Xтo нe втiкa-
тимe i нe XoBaтиMe нiчoгo пepeд нiMцями, a вiДдaвaтиМe пoсТaв-
Ky, тoгo вoHИ He зaнiпa[ють]. Taку тaктикУ CтoсУBaв сeдлищaнський
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зoHдep, гpaбУЮчИ сeЛo CepaxoвИчi ICepexoвинi] i пaляни в
Cepaxoвинax [Cepexoвиvax] i Гpaбoвi [Гpaбoвoмy] вiтpaки.

|ншiзнoвy нiмцi (з K[aмiнь].K[aшиpськa]), poбляни cвoi випaди
в тepeH, стocУЮтЬ нaйxopстoкiшиЙ тepop (пaлять людeЙ xивцeм,
вбивaють i пaлять 6удинки) в сeЛax, poзTaшoвaниx дaльшe вiд
цeнтpa' в яKoMy зHaxoдятЬся. B сeлax пoблИзЬKИХ пoсryпaЮтЬдeщo
лaгiднiшe, зMyшyЮтЬ оeляH стpaxoM i лaгiднимИ. HaМoвaMИ
вiддaвaти KoHтИгeнтИ.

Hiмцi з ТypiЙcькa зМyшyютЬ сИлoю близькi сeлa вiД.цaвaти
xлiбoпoстaвKy' a тaKox яЙця, кypи i xудoбy в poзмipax 25 o/o MИt]l!-
лopiннoТ HopMИ.

HaзaгaЛ, пpИдивлююЧиcЬ тaKТИцi нiмцiв y вИщe HaзBaHoMy
звiтнoмyтepeнi, тpeбa отвepдИти, щo всЮдИ нiмцi pyшилИ в тepeH.
Xoнyгь зa вcякy цiнy взятИ дeщo нaшoгo xлiбa i cвoiми тepopИcТИч-
l-lИMИ нaлЬoтaмИ спapaлi[з]yвaти yкpaiнськиЙ визвoльний pyх i

улeгШIАтИ сoбi (дo пeвнoТ мipи) вiдстyп.
lV. Xнивa в цiлoмy тepeнi пpoЙшли yопiшнo, Hiмцi збиpaють

збixxя в тИХ штaтcгyтax, якi знaxoдятьcя близькo ix випaдoвиx
бaз. Збixxя ЧacТИHHo ceляH|/| звeзЛИ| чaотИHHo щe Ha пoлi. Пiсля
ocтaннix випaдкiв ЛЮдИ вИвoзять збiжxя з клyнiв й стaвлять Haзa.п.
y пiвкiпки y пoлi. Haзaгaл воe нaсeлeння в пpИcпiшнoмy тeмпi
МoЛoтИтЬ i xoвae збiжхя. Cпiшнo тaKo)к пpoвaдИтЬся сiвбa. B
пiвнiчниx тepeнaХ ciвбa мaЙxe зaкiнчeнa. Дeщo пoвiльнiшe
пpoвaдИтЬоя poбoтa нa пiвднi. ocтaннiми дHяМИ нiмцi oceлились
в.цвoXдoтeпep He зa[Й]нятиx пУнKтax _ Ceдлищi (вxe дoвшиЙ нac
Тxтaм нe бyлo)iPaдoвинax_ KyпiнoвiIKyпинeвi] (нiкoли Txтaм нe
бyлo) з MeтoЮ пepeпpoвaдxeння мoлoтьби i вивoзy збiжхя.

V. ПapтiЙницTвa cepeд yкpaiнcькoгo гpoМaдяHсTвa в шИpшoМy
poзyмiннi cЬoгo сЛoвa нe пoмiчaeться. e ЛИшe дe.нe.дe сИМПaтИKИ
чepвoHиx, пepeвФKнo Ha пiвнoнi, дeдie нepвoнa пapтИзaHKa. Meльникiв.
цi виЙшли зi свoгo ocepe.цKa (с. Bидюти [Biдщи], MaтiTвськиЙ paЙoн)
i ствopили збpoЙнy нaстИHУ, яKaBИзнaлa УПA i пiдпopядкyвaлaсь ТЙ,

V|. B тepeнi, звiльнeнoMy вiд oкyпaнтa, Haлaгo.цxyeтЬся yKpa-
iнськa aдмiнiстpaтИBнa влaдa. MaЙxe пo всix ceЛax e У)<e Ha.
стaвлeнi сiльськi гoЛoвИ, якl пpиотyп |/1лv| Дo BИKoнaHня oбoв'язкiв
вiд iмeни yкpaiнськoi влaди. oстaнньo пpисryпЛeHo дo opгaнiзaцii
paЙoнoвoi aдмiнiотpaтивнoi вЛaдИ. B бiльшocтi paЙoнiв вxe
пpИзHaчeHo гoлiв [p]aйoHoвИx Упpaв тa Тx зacтyпникiв, якi пpистy-
пaЮтЬдo пpaцi. B нaЙблиxчИХlцняX бyдyгь пpизнaнeнiгoлoви iix
зacтУпнИKИ дo peштИ paйoнiв.

VII. Cтaн сycпiльнo-пpoпaгaндИBнoТ poбoти в Koвeльськoмy
нaдpaЙoнi e зaдoвiльниЙ. B Kaмiнь-Kaшиpоькoмy i ЛюбoмлЬсЬKoMy
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HaдpaЙoHaХ спpaBa сToТтЬ дeщo cЛaбшe. B Kaмiнь-KaшИpсЬKoMУ
в)Кe HaЛaгoдxeHo Mepe)Кy пoлiтичниx пpaцiвникiв, aлe Пpo нaслiдки
poбoти Мo)KHa бyдe скaзaтИ дeщo пiзнiшe' 3opгaнiзoвaHo вxe
oKpркHy вИшK|ЛЬHy гpУПУ' яKa poзпoчaЛa сИcтeMaтИчHo BИшKo-
ЛЮBaтИ KaдpИ.

V|||. Koвeльcький paйoн'
|ня7 '9'4З p. нiмцi зpoбили HaЛЬoт нa Cкyлянщинy [Cкyлин-

щИHУ] (лic), спaлилигaiвки. Хepтв УЛЮ.цяx нe бyлo. У нaлiтi бpaлo
УчacтЬ 7 нepвoниx.

13.9.43 p. Haшa бoТвкa злiквiдyвaлa в Усoвeцькy [Ухoвeцькy]
7 чepвoниx.

1 4.9.4з p. 
[ н ] i м цi cлaлИлv| с. H eсуxoТx e' Пpибу ли ryдa з Kaм i н ь-

Kaшиpськa в кiлькoстi 18 aвтoмaшин.
Biд кiлькox дeHЬ пoчaBся cильниЙ pУx Ha зaлiзницi Koвeль _

Capни' l-{ieшeлoни вiЙcькaiдщЬ в стopoнy Hiмeччини'
16.9.43 p. в M. Koвлi вiдбУBся ПoХopoH Пoмopдoвaних нiмцiв.

Ha пoxopoнax бyлo дyхe бaгaтo пoлякiв. Ha мoгилi буливигoлo-
шeнi пpoмoBИ, в яKИХ oбiцяли ..Bi.пдячИтИсь'' yкpaТнцям.

11.9.43 p. з MaтiЙoвa [Maтieвa] .цo Koвля пpиТxaлo 100 шyц-
мaнiв. Пpимiстились в дoмi зaлiзничнoT oxopoни.

Пoляки гoвopяTЬ, щo цepKBИ пepeсИЛaЮть xлiб. Цe e oзнaкoю
.цo пoBстaHHя пpoтИ ПoляK|в.

3 1B.9 нa -19.9 внoчi нiмцi з c' 3eлeнa зa6paли 1 90 пoлякiв. Bсi
BoHИ - пiд сильнoю вapТoЮ нiмЦiв. Bнoчi сидять y в'язницi, a Ha

дeHЬХoдять нa poбoтy нa зaлiзницю' KpyхляютЬ пoгoлoсKи, щo Tx

MaЮтЬ BИвeзтИ дo Hiм[eннини] нa poбoти'
!o Koвeля ПpИBeзЛИ бixeнцiв з Koнoтoпa, пepeвaЖHo цe

фoльксдoйчi i пoлiцiя.
17'g.4з p' ПpИвeзли дo Koвля 2 eшeлoни paHeнИХ нiмцiв з

фpoнry.
B Koвлiзapaз е бaгaтo нiмцiв, якi зaдepxaлись, пepeТ)Krц)кaЮ-

ни нa фpoнт. Mix ними e бaгaтo ПoЛoHeHИХ гpузинiв i poсiян.
B с. Бaxoвi в.цaлoся BИK7IАтИ кoмyнiстиннy сiткy. Sapaз пpo-

XoдИTЬ чИсTKa.
TypiЙський paйoн.
7, 8, 9.9.4з вiдбулиcя бoi мiж УПA i нiмцями 6iля с. Paдoвичi.

Hiмцiв пoЛягЛo пoHa.ц 120 чoл., нaшi BТpaTИ нeзнaчнi (кiлькa-
нaдц[ять] нoл. ). He бaxaючи вeстИ нeдoцiльнy фpoнтoвy бopoтьбy
з нiмцями, нaшi вiдстyпили. Hiмцi oсiли в Paдoвинaх _ Kyпiнoвi
IKyпинeвi].

Hiмцi з ТypiЙськa нa чoлi з кpaйсляндвipтoм cИлoЮ збpoi i

отpaХy зaстaBЛяЮть пoблизькi (вiд TypiЙськa) сeлa BИKoнyвaтИ
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xлiбoпoстaвKУ' a тaKo)< яЙця, KУpИ i xy.цoбy в кiлькocтi 25 %
тopi[ш]н[ьo]i нopми.

B кiнцi сepпHя i нa пoчaткУ BepeсHя пoЛяKИ зaлИшИлИ cвo|
гoспoдapствa i пoвтiкaли дo бiльшoвИцЬKo-пoЛЬсЬKИX цeнтp|в, яK
Зaсмики тa Pyxин, a чacтИHнo пiд oпiкУ в paЙoннi i пoвiтoвi цeнтpИ,
8.9.43 нiмцi виixaли дo TaгaниHa Мoлoтити збixxя.

16.9 нiмцi пpИгнaлИ дo Koвeля 500 пoлякiв. 3гopiлo 100 бy-
динкiв. Тaм бyлo 10 нaшиx xлoпцiв, aЛe пo кopoткiЙ пepecтpiлцi
t\I|уclАл|А вiдсryпити. Xepтв B лЮдяx He]vlae. ПoгpaбyвaлИ дeяKИx ce-
ЛяH Ha xyгopaх c. 3iлoвa [3iлoвe].

Maнeвичськи Й [Maнeв ицькиЙf paЙoн.
e вiдoмocтi, щo чepвoHi гpyпyються в бiльшy кiлькiстьy пiвнlннlЙ

чaотинi paЙoнy. Maють зaмip пepeЙти чepeз зaлiзницю Koвeль -
Capни нa пiвдeнь.

CeдлищaнськиЙ paЙoн.
9.9.4з p. сeдлИщaноький зoндep з 50 нiмцями пpибyв дo

Cepaxoвин [Cepexoвинiв]. Гpaбyвaв XИтo (60 ц')' свинi, пoлoтHo'
тoЩo. Пoпaлив вiтpaки в Cepaхoвинax [Cepeхoвинaх] i Гpaбoвi.
Людeй нe бив'

7.9.43 p. нiмцi po6или тepopИстичниЙ нaльoт нa о. Hицi,
Cкинeнo пOHaд 30 бoмб. Cпaлeнo oдHУ KЛyHЮ i пopaнeнo 2люДeй'
Бpaлo yчaстЬ 2 лiтaки.

13.9.4з p. пpибyлo 18 aвтoмaшин нiмцiв з K[aмiнь]-K[a]-
шИpсЬКa, якi з-зa piнки oбстpiляли c' Miльцi [Mильцi]' a oпiоля
пepeЙшли вбpiд piнкy Typiю i пoчaли пaлИтvlсeлo. Cпaлили цiлe
Ceлo Bpaз зi шкoлoю, зa вИHятKoм 3-ox хaт. Hiмцi в cвoiй лютi
пiдпaлили MoHaCтИp Cв. Mикoли i мoгилy..Пoляглиx ГepoTв''' aлe
MoHaстИp [...] apхимaндpИT MoHaстиpя' aзeMЛя нa мoгилi нe cхoтi-
Лa гop|тИ - ocМaЛивcя ЛИшe Хpeст. Знaйдeнo 1 0тpупiв' спaЛeHИХ
y MoнacтИpськiй шoпi: 6 людeй з MoнaстИpя, з яKИX 4cвяЩeники-
MoHaXИ 

' 
a peштa людeй _ 4 ocoби - iз с. Miлeць [Mильцi].

1 '9'4з p. вИKpИтo в с' ЗaмшaнИ чepвoHИx в кiлькoстi 8 чoл.
Kaмiнь-KaшиpcькиЙ paЙoн.
24'8'4З p. нiмцi бoм6или c. Xoтaшiв [Хoтeшiв]. Cпaлили25

бyд[инкiв]. Xepтв y лЮдяX нe бyлo.
15.9.43 p' нiмцi дpУгиЙ paз бoмбили с. Xoтищiв [Хoтeшiв],

Cкинyли дo 80 бoмб мaлoгo кaлiбpy. Cпaлeнo 15 бyд[инкiв]. 3a-
гИHyЛa 1 oоoбa (зв'язкiвeць).

ЛюбoмльоькиЙoaЙoн'
B ЛюбoмльсЬKoNЛУ paЙoнi нiмцi мoлoтять збixxя B тaKиx штaто.

ГУтaX яK Бiндюгa i cпaлили тaKИ с.: Пiдгopoднo [Пiдгopoднe],
3acтaв' я [Зaстaв' e], Бopeмщину' Cки6и, B исoцьк i Бoвryни.
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B ГoлoвнянсЬKoМУ [Гoлoвнeнськoмy] paЙoнi нiмцi тaкox
MoЛoтятЬ збiжxя B тaKИХ штaтсгyгaХ: Гopoднo [Гopoднe], Piвнe,
Гoлoвнo [Гoлoвнe].

|X. HaстpiЙ yкpaiнcькoгo HaсeЛeHHя, яKe пoтepпiлo вi.ц нiмцiв,
e дeщo пpигнoблeниЙ. Poзyмiють oднo, щo KoЛИ нe бyдeмo
бopoтися з нiмц[ями], тo вoни Haс зHИщaть зoвсiм. 3aвзятiсть
HaceлeHHя пo кo)кнoмУ тepopИстiннoмy нaпaдi нiмцiв зpoсТae.
Люд.и цiплять KyЛaKи i кpинaть: .,Збpoi дaЙтe i збpoi дaЙтe, тo
сьoгoднi пiдeмo вci''.

X. MeншинИ, зa вИняTкoм пoлякiв, дo Hac i нaшoi спpaвИ
стaвлятЬся пpИXИЛЬнo. ПiвнiчнiтepeHИ вiд пoлякiв oчищeнi, a нa
пiвднi e.цeщo гipшe. Цeнтpи пoльськi, як Зaсмики, Pyхин, .Qyб-
poвa, стoятЬ HaМ нa пepeшKoдi. Пapaлi[з]yють HaM Haш вИзвo-
льниЙ pyx.

lJДABo' ф. 3838' oп. 1, cпp. 58' apк. 24-26, ,Ц,oкумeнт бeз тoннoi'дaти
тa пiдпиcу. Koпiя. ltупкий бiлиЙ пaпip. МaшиHoпиc. Чopнa KaльKa.

Ne5
зBlт сyспlлЬHo.пoЛIтичHoгo PЕФЕPЕHтA
HAдPAЙoHy пPo oPгAHlзAЦlЙHy PoБoтy

I Ko вeл ьcьки й н a,а'p a й o н', Koдa к'' ]'
6 гpудня i943 poку.

Звiт.
I. У нaдpaЙoнi знaxoдиться сycпiльнo- пoлiтичниЙ peфepeнт.
||' a). MaтiТвоькиЙ paЙ[oн]: e сyспiльнo-пoлiтичниЙ peфepeнт, двox

ЛeтЮчИx пpoпaгaндиcтiв, п'ятЬ кyщeвиxтa 32 стaничниx виxoвникiв.
б). ГoлoвeнськиЙ [ГoлoвнeнськиЙ] paЙoн: cyc[пiльнo].пoл[i.

тинний] peф[epeнт] ! двoХ ЛeтЮчИx ПpoПaгaHдиcтiв.
в). ШaцькиЙ paЙ[oн]: сyспiльнo-пoлiт[инний] peф[epeнт]'

зaстyпHИK чoтИpoХ пpoпaгaHдиотiв. Cycпiльнo.пoлiтичниЙ -peвoлюцioнep, opгaнiзaтop.
г)' ЗaбoлoцькиЙ [3aбoлoтськиЙ] paЙ[oн]: cycпiльнo-пoл[iтин-

ниЙ] peф[epeнт], зaстyпHИK, дBoХЛeТЮчИX пpoпaгaндистiв, чoти-
poХ стaHИЧHих виxoвникiв.

д). ЛюбoмльськиЙ paЙ[oн]: [c]yспiльнo-пoлiтичнoгo HeMa, BCЮ
пpaцЮ BИKoHУe [к]oм[eндaнт] зaпiлля, a пpoпaгaHдивнy poбoтy -
[у] вeсь aктив paй [oнy].
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ll|' Пpи нaдpaЙoнi знaХoдИтЬcя oдHa МaшИнa.цo пИcaHHя
(poсiЙcькa, зaпacy пaпepy нeмa).

|V. a), y Гoлoвeнcькoмy [Гoлoвнeнcькoмy] paЙ[oнi] пpoвeдeнo
.1 
5 вiч, Ha яKИX гoвopИЛoсЬ пpo пpиxiд бiльшoвикiв, xoвaння збixxя,

KoПaHня зeМлянoK. Пpoвoдили лeтюнi пpoпaгaндИcтИ тa кyщeвi.
б). y Шaцькoмy paЙoнi пpoвeдeнo 7 вiн' пpoвoдИЛИ лeтючi

пpoпaгaндисти. Teм[и]: Пpихiд бiльшoвикiв, ХoBaHня збixxя,
Koпaння зeМЛянoK' вapTи' lljKoЛa' пpипинeHHя гHaHня сaМoгoнy.

в). y MaтiiвсЬKoмy paЙ[oнi] ПpoвeдeHo 11 вiч, пpoвoдИлИ Лe-
тюнi пpoпaгaHдИстИ тa сycпiльнo-пoлiт[иннi peфepeнти].

V. a). MaтiiвcькиЙ paЙ[oн]:a.цмiнiотpaцiя нaлaднaнa. e [г]oлoвa
[p]aЙoнy, зaоryпнИK (гocпoдapчиЙ| тa ceKpeтap. B paй[oнi] e 43
сeЛat з чoгo 36 гpoмaдcЬKИХ yпpaB. Biдбyвaютьcя сeсiТ' нa якi нe
явЛяeтЬоя 9 гpoмaдськиx гoлiв. Пpининa в тoMУ, щo в.цeяKИХ сeЛax
гoлiв нeмa (зa6или ляхи aбo нepвoнi - с. Moщeнa , Pуot<инь [Ppкин] ,

Kлeвeцьк, aбo бoяться ixaти _ с. Гopoдeць [Гopoдилeць] i т. п').
Шкiльний iнспeкгop oдHoчaоHo e з pУKИ нiмeцькoiтa Haшoi' MeшKae
в МaтiЙoвi [Maтiовi], в тepeн Tздить дyxe piдкo. Biдкpитиx шкiл в
тepeнiдoci 14. liти вiдвiдyють шKoлИ пoгaнo, з бpaкУ oдexi. Бpaкye
тaKox пИcЬMoвoгo пpилaддя. Шкoли нa зИMy нe зaбeзпeчeнi як
cлiд oпaлoм. B paЙ[oнi] 20 ЦepKoB' в яKИx вiдпpaвляe 19 свя-
щeникiв. 10 свящeникiв вiдпpaвЛяe пo-yKpaТHськи, a7 _ пo-
сЛoв' янcЬK[и]' Cвя щeн ИKИ _ люtИ cтapш i i пoлiтичнoю poбoтoю
Meншe цiкaвляться. B paЙ[oнi] вИcИпaнo всix мoгил 24' з нoгo y
1943 p. - 3.

б). Гoлoвeнcький [Гoлoвнeнський] paЙ[oн]: aдмiнicтpaцiя
HaЛaднaнa - гoлoBa paй[oнy]' зacтyПнИK (гoопoдapниЙ) тa
сeкpeтap. PaЙ[oн] мae42 гpoм/yпpaв . Biдбyвaютьcя сeсii, нa кoтpi
пpиTзджaють вci гpoм/гoл. Ha сeсiяx пpoпaгaндИвHo-виХoBHУ
poбoтy пpoBoдИтЬ ceKpeтap, Шк[iльниЙ] iнспeктop (сxiдняк) дoсi
вiдкpив 9 шкiл, MoХнa вiдкpити щe 9. B paЙ[oнi] бyлo .l2 

цepкoв, з
чoгo двi cпaлИлv| пoЛяКи (с. Пoляни [Пoлaпи], Piвнo [Piвнe]).
Cвящeник[и] вiдпpaвляЮтЬ пo-сЛoв'янськ[и], чacтИн |lo з yкpaTн-
оЬKoЮ вИMoвoЮ' Moгил втepeнi 14,виcипaниx в 1943 p. - 8.

в). ШaЦькиЙ paЙ[oн]: aдмiнiстpaцiя нaлaднyeться. e paЙoнo-
вий гoлoвa Ta зacтyПHик (гocпoдapний). ШкiльниЙ iнопeктop
(сxiдняк)дoсi вiдкpив .l0 шкiл. Moжнa ypyxotv|v|т|А щe 4' B paЙ[oнi] e
6 цepкoв, вiдпpaвляeтЬся ЛИшe в двoХ. e двox cвящeнникiв в
с. Шaцьктa c. Cвiтязь, вiдпpaвляюTЬ пo.cлoB'янcьк[и].

г). 3aбoлoцькиЙ [3aбoлoтcькиЙ] paЙ[oн]. Aдмiнiстpaцii нaшoi
HeMa' e лИшe гocпoдapчИЙ. Bсi гpoм/гoлoвИ XoдятЬ нa сeсii дo
нiмцiв iдo 3aбoлoтгя. ШкiльниЙ iнспeктop е, шкiл дoсi нe вiдкpитo.
oпaнoвaнo нaми цiлкoвитo 4 ceлa.
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д). ЛюбoмльськиЙ paй[oн]. AдмiнiстpaЦii нaшoi нeмa (eлишe
гoспoдapчиЙ).

Пoлiт[иннi] peфepeнти paЙoнiв Teпep знaxoдятЬcя нa .l0-дeн-

нoму пoлiтиннo-iдeoлoгiннoмy вишкoлi, Пoвepнyть бiля .l 5-гo
гpyДHя.

6/Xll.43 p.
CлaвaУкoaiнi.

3. Бepкщз7.

Ц,ЦAГo' ф, 57' oп. 4, cпp. 357' apк' 72-72 зв' opигiнaл. Apкуtu iз
зaГaльHoГo lolJJитa у клiтинку' Pукoпиc, CipиЙ oлiвeць, Teкcт Згacae.

- Пpo тe' щo oсoбa, яKa зaxoвaЛaся зa циM псeвдoнiмoм, бyлa сyспiльнo.
пoлiтичним peфepeнтoм, згадУoтЬся у зв|т| зa M|сяцЬ KoMeндaнтa тepeнy
..Бaйpaк'' ..Mикoли''.,Д'ив: [ЩABo' ф.38з8' oп' 1, спp.59, apк. 148.
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з. дoKyMЕ|-|ти сyспlлЬHo. пoлIтич H иx
PЕФEPЕHтyP

3'з. PlBЕHЬ PAЙOHlB

Nsl
зBlт

пoлlтичHoгo PЕФЕPEHтA PAЙoHy
[Kiвepцiвcький paйoн

Луцькo гo нaдp aй o ну,,Xopти ця'' ],
24 жoвтня 1943 poку,

Звiт
зa чac вiд 23.IХ дo 23.x.1943 poкy

l. Cпpaви дiлoвo-opгaнiзaцiЙнi.
a). Штaб paЙoнoвoгo cyспiльнo-пoлiтичнoгo aпapaтy, якi e

вi.пдlли (кaдpи, пpoпaгaHдИвниЙ, тeхнiчниЙ, aДмiнiстpaтивниЙ,
вишкiльниЙ i iншi), щo poблять, poбoтa iх в тepeнi, poзpoбкa tЙaтe.
piялiв i якиx сaмe,

B склaд [p]aЙoнoвoгo [ш]тaбy cУcпiлЬHo.Пoлiтичнoгo aпapaтy
вХoдятЬ: paЙoнoвиЙ сyспiльнo-п o лiтv|чHиЙ peфepeнт (дp. Юpкo )'
зaстyпHиK (дp. Kлимeнкo), пpи штaбi e вiддiли: пpoпaгaндивниЙ,
тexнiчниЙ, aдмiнiстpaтивниЙ i вiшкiльниЙ,

б). Poбoтa в тepeнi cуспiльнo-пoлiтичнoгo peфepeнтa дp, Юpкa'
1). !ня 24'|х'4З poKУ ПepeBeД.eHo вiдпpaвy з тepeHoвoЮ

вишкiльнoю гpyпoЮ' oбгoвopeнo pяд TeM, зв'язaHИx з poбoтoю
вишкiльнoi гpУпИ, пoдaнo нaпpямнi poбoти, oбгoвopeнo вишкiльний
мaтepiял, якиЙ пoдaвaтИМeTЬся yчacнИKaM вИшKoЛy. .Цня 4'Х
вищeзгaдaHa вишкiльнa гpУпa poзпoчaлa вишкiл члeнiв oУH piзниx
cryпeнiв' 3вiт з пpoвeдeнHя цЬoгo вИшKoлy пoдaнo HИ)Kчe,

2). |ня 25.X пiдгoтoвлЮвaHo мaтepiял дЛя пpoвeдeння вiч з
сeляHaMИ.

3). Bдeнь 26'|X i 27 '|х'4З p' пepeвeдeнo вiчa сepe.ц HaсeЛeнHя
ciл Липнo [Липнe], 3нaмepiвкa [3нaмиpiвкa], Зaтишшя, Kлoнeвичi
[Xoлoнeвинi], ГapaЙмiвкa [Гopaймiвкa]. 3i вcix вищeзгaдaниx ciл
HaсeлeHHя нa вiчax бyлo 500_600 ociб paзoМ з yсix сiл. Biнa пpoвe-
дeнo зa ТaKИM пopядKoM дeHHИM:

a). Пpинини вИбyХУ 2-i Cвiтoвoi вiЙни.
б). | м пepiялiстич нi плa н|А 2-х пpoт и ceбe дiюниx iмпepiял iзмiв :

Hiмeччини (Hoвa Евpoпa), сCсP (Mipoвa peвoлюцiя).
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в)' Пляни Hiмeччини щoдo УкpaТни з вибyxoм 2-Т CвiтoвoТ вiЙни.
г)' Пoлiтиннe ПoЛo)КeHHя cвiтy (вicь-тpикyтник Бepлiн _ Pим _

Тoкio;aлiянти iCCOP).
д). Пoлiтикa oУH' сTвopeHHя УПA (фaкти нaшoi бopoтьби зa

УсC.ц).
e). Пoвopoт 6iльшoвикiв (як пpиймaти бiльшoвикiв, щo

poбити, сaмooбopoнa, зaбeзпeчeнHя i збepeжeння yкpaТнсь-
кoТ нaцiТ).

e)' Haшa цiльУCC.Ц, зa..peBoЛЮцiю iмиp'', нaшi кличi ,,Cвoбo.цa

Hapo.цaM iлюдинi''.
x). Bнeскi й зaпитaння, oбoстopoння диcкуciя.
Biнa, пpoвeдeнi з сeЛяHaМИ, дaли дoбpi нaслiдки. [C]eляни

бiльшe пoчИHaЮтЬ .цУMaтИ пo-дepХaвHИцЬKoMУ, poблять пeвнi
зaxo.t],И щoдo збepexeнHя сeбe фiзиннo Й гoспoдapнo.

4). B дняx 28.lХ - 29.|X i30.|Х пiдгoтoBЛЮвaHo мaтepiял дo
вiдпpaви з сyспiльнo-пoлiтичними peфepeнтaMИ - пiдвлaдними
з тepeHУ.

5). .Цня 1 .Х i 2.X пepeвeдeHo вiдпpaвy з сyспiльнo-пoлiтични.
ми peфepeнтaми. BiдпpaвУ ПepeBeдeHo зaтaKИM пopядKoM:

a). вiдкpиття (...Д,eкaлoг'', MoЛИТвa i кopoткaзaгpiвaюнa пpoMo-
вa ПpoпaгaндИвHoгo змiотУ) ;

б). пepeвeдeHo yBeсЬ Maтep'ял .0,o вИKoHaHня i пpopoблeHHя,
якиЙ я oдepЖaB нa вiдпpaвiдня 23.Х нa Лимaнi;

в). пoдaнo ПpoПaгaH.п,Ивнi вкaзiвки для нaЙблиxнoi opгaнiзa-
цiйнoT пpaцi мiж MaCaMИ iнлeнaми oУH;

г). пepepoбЛeHo opГaHiзaцiЙнy лiтepaтypy: .,.Д.o збpoi'', н. 2,
..3a Biльнy Укpaiнy', зa м[iсяць] сepпeHЬ 1 943 poкy;

д). пepepoбЛeHo з .. lстopiT УкpaiHИ'' ..KHяжy 
Дoбy', ;

х). пoдaнo .п,o oПpaцЬoвaHHя сyспiльнo-пoлiтинним pe-
фepeнтaм зa мiояць )кoвтeHЬ тaкi тeми: ..Пo.п,aти KpИтИKy зaсa.ц
нaшoТ пoлiтики iтaктики y вiднoшeннiдo нiмeцькoгo нaTздHИKa'',
вiдoзви ...[o 

нi м цiв - KoЛ И вiдступaютЬ'', ..Дo чepвoHoapмi [Й] цiв'',
pяд |HшИХ.

6). .Цня 3.X пi.цгoтoвaHo oдHoгo з вчИтeлiв нa шкiльнoгo
iнcпeктopa i пpoвeдeнo з ним бeсiдУ щoдo шкiльництвa iyлoxeнo
плян нaйближчo'i BчИТeЛЬсЬKoi кoнфepeнЦiТ.

7). B дняx 4.X i 5'X ПepeBe.цeHo BчИТeЛЬcЬKy кoнфepeнцiю зa
тaKИM пopя.0'KoМ:

a). Bступнe сЛoBo.
б). ПpoблeMИ HaвчaHHя B шKoЛaХ.
в). ПiдгoтoBЛeHHя нaвчaльнoТ ПpoГpaмИ Ha Пepшe пiвpiння

1 94з_44 ш кiл ьнoгo ooкv.
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г). BHeсKИ Й зaпитaння.
д).3aкiнчeння.
Ha кoнфepeнцii oбгoвopeнo пpoблeMУ ypyxoMЛeнHя HaвчaHня B

шKoлaХ' yЛoxeHo пляH HaвчaHня _ нaBчaЛЬHУ пpoгpaMy, яKyдoлУ-
чaю з звiтoм. oбгoвopeнo мaтepiял ,якиЙ ПoдaвaтИMeTЬся yчHяM'
Й цiлиЙ pяд iншиx пpoблeм, зв'язaHИх з нaвчaнHям. Пpoтoкoл
кoнфepeнцii пepeслaний нa Лимaн.

8). .Цня 6'X - пiдгoтoвлeнo мaтepiял дo вiдпpaви з [p]aЙo-
HoвИM [п]poвiдникoм [ю]нaцтвa.

9 ). .Цня 7.X пepeвeдeнo вiдпpaвy з [p]aйoнoвим [п] poвiдHИKoM

[ю]нaцтвa, oбгoвopeнo пpoблeми вИХoвaHHя [ю]нaцтвa, сiльськoi
Moлo.цi, дopocry, aтaкoж icтapшoгo гpoМaд,яHствa. Пoдaнo pя'0' вKa-
зiвoк, пopaдxeнo мaтepiяли, пoтpiбнi для пoлiтич Hoгo виpoблeння
члeнiв i [ю]нaкiв i мac. .[opyнeHo тaKo)к пpoпaгaндИвнi мaтepiяли.

10). .Цня 8.X пepeвeдeнo вiдпpaвУ з [p]aЙoнoвoю [п]poвiдни-
цeю [x]iнoцтвa, oбгoвopeHo спpaBУ вИХoвaHHя xiнoцтвa - члeнiв
i зaгaльнo xiнoцтвa. Пoдaнo вкaзiвки щo.цo вИxoвaння xiнoЦтвa,
пopalцИ Й вишкiльнi мaтepiяли.

.1 -1). 
.{ня 9.Х пepeнитувaHo opгaнiзaЦiЙнy лiтepaтypy i лiтepa-

rypУ' пpИслaнy з Лимaнy, poзiслaнo пo тepeнi.
12). Дня 10.X пepeвe.E.eHo вiдпpaвy з учacHИKaMИ вишKoЛy,

пopyшyвaнo пpoблeми сyчacHoгo пoлiтичнoгo cтaнyi пpo зaвдaH-
ня члeнiв oУH i УпA - тeпep i нa будyнe' flня 10'X зaкiнчeнo вишкiл
i пepeшкoлeнo .14 людeЙ з piзниx opгaнiзaцiЙниx пocтiв. Пpo
пepeвeдeHня цЬoгo вишKoлy пoдaHo дoKЛaДниЙ звiт ниxчe,

1з)' Дня 1 1 'x пepeвeдeHo вiдпpaвy з [г]oлoвaми
[г]poмaдських [y]пpaв, кoмiсiями пo нaдiлy зeмлi i кoмiтeтaми
сaмoдoпoмoгV| - нa вiдпpaвi 6ули пpeдстaвHИки [p]aЙoнoвoT
[y]пpaви ([p]aЙoнoвий [г]oлoвa i гoспoдapcькиЙ peфepeнт).
Biдпpaвy пpoвe.п,eнo зa TaKИM пopядKoM'

a). Bстyпнe сЛoвo'
б). Cyнaснe пoлiтичнe пoлoxeння.
в). 3aвДaння yкpaTнськoT aдмiнiстpaцiТ.
г). Teпepiшнi й мaйбщнi aдмiнiстpaтивнi пpoблeми.
д). Bнecки Й зaпитaння.
e). Зaкiнчeння.
Пiд чaс пepeвeдeння вiдпpaви бyлo pяд зaпИтaнЬ щoдo

бiжyниx опpaв, зB'язaHИХ з aдмiнicтpaцieю.
.t4). 

.Цня 12.X пepeвeдeнo вiдпpaву з cyспiльнo-пoлiтичними
peфepeнтaMИ зa ТaKИM ПopяlцKoM :

a). Biдкpиття (...0'eкaлoг'', MoлИтвa, i кopoткa' ПpoпaгaHдиBHoгo
змiстy, пpoмoвa),
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б). CyнaсниЙ пoлiтичниЙ стaн.
в). Пepepoблeння бiльшoвицьKИХ ЛeTЮчoк ..Cлyxaй Бpaтe'' i

,.УKaз тoвapишa Cтaлiнa з дня 23.V|||.1943 poкy'', poзKИHeHиx
бiльшoвикaMИ в TepeHi. Пoдaнo вкaзiвки Пpo тe, як пoбopювaти
бiльшoвицЬKУ пpoпaгaндy i щo гoвopИТИ HaceЛeHHЮ щoдo цИХ
ЛeтЮчoK.

г). Пoдaнo дo зpeaлiзoвaнHя opгaнiзaцiЙний мaтepiял.'HaЙ-
ближчi нaпpямнi нaшoТ пpaцi',.

д). ПiдгoтoBИтИ |'АacИ дo пpИxoдy бiльшoвикiв мopaльнo i

гoспoдapчo.
e). ПepeвeдeHHя i poздaнa opгaнiзaцiйнoТ лiтepaтУpИ ..Дo

збpoi'' i пpoпaгaндивнi мaтepiaли ,.ПpигoтyймoсЬ 
.цo зИMИ,,,

..Maтepiял дo вiдпpaв Ч. 2'', ..ПpoMoвa дo ПoKpИBдxeHИX сeЛяH'' i

пpoпaгaHдИBHl вKaз|вKИ'
e), Bнeски Й зaпитaння.
x)' 3aключeння'
15)' .Цня 13.Х пepeвeдeнo вlдпpaвy з тepeнoвoю вишкiльнoю

гpУпoЮ, oбгoвopeнo мaтepiял .0Ля вИшKoЛy xiнoк - члeнiв oУH,
пo.цaнo дeякi вкaзiвКИ щoдo вe.п,eнHя BИшKoЛy' Пo.E,aHo вишкiльнi
мaтepiaли. .Цня 

.l 3.Х poзпoнaвся вИшKiл хiнoцтвa. Ha вишкiл
пpибyлo 22 пoдpуги. Пpo пepeбiг вишкoлУ HИЖчe Пoдaнo дo-
клa,цниЙ звiт.

.16). 
B дняx 14 i 1 5.X пepeвe.п,eнo вiдпpaвy з.цBoMa сxiднякaми

i 3-мa чЛeHaMИ oУH, з яки[ми] пЛaHУЮ ствopИTИ ПpoПaГaндИвHУ
гpyПy. Ha вiдпpaвi пoдaнo ПpoпaгaнД,Ивний мaтepiaл, пoтpiбниЙ
дЛя вeдeHHя opгaнiзaцiЙнoi poбoти в тepeнi, oбгoвopeнo pяД
пpoблeм, зB'язaнИX з сyчaсHИM пoлiтичним стaHoM, ПoдaHo pяд
BKaз|вoK' пopaд.

17). B днi 
.l6.X пepepoблювaнo i poздiлювaнo opгaнiзaцiЙнy

лiтepaтypy, ДЛя тepeHy пpИcЛaнУ з Лимaнy.
1 B). .Цня 17.Х пepeвeдeнo aгiтaцiйнy пpoмoвy сepeд сeЛяH сeЛa

Mai;l-lкt,l. |-{iль - здaчa KoHтИHгeнтyдля УПA.
1 9). B дняx 

.1 8.Х i 
.| 
9.X пepeвeдeнo збopи сeЛяH в сeлax Липн [e]

iХoлoнeвичи [Xoлoнeвинi]. t-{iль - мoлoтьбa збixхя, т' зB. ..дepxaB-

HoГo'', з пoЛЬсЬKИХ кoльoнiЙ. B циx сeлax e пoHaд 2000 кiп HeзМo-
ЛoчeHoгo збixxя, сeЛяHИ.п,o Йoгo мoлoтьби в бiльшocтi e бaЙдyxi.
Пiд чaс збopiв пepeчИтУBaHo HaсeЛeнню opгaнiзaцiЙнy лiтepaтypy
Й oбгoвopювaнo сyчacний пoлiтичниЙ cтaн Й pя.ц iншиx спpaв яK:
сaмooбopoHa, xoвaHHя збixхя, зaBдaHHя yкpaiнськoгo сeлянствa'
як зaпiлля УПA, тoщo. '.

20)' .Цня 20.X пepeгoвopeнo Й пepepoблeнo opгaнiзaцiЙнУ
лiтepaтypy Й пoлaгoдxУвaHo pяд opгaнiзaцiЙниx спpaв.
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21). Дня 21.Х пepeвeдeHo KoнтpoЛЮ нa вишкoлi жiнoк, пepe-
cЛyxaнo зHaHHя yчaсHИцЬ i пoдaнo дeякi вкaзiвки iнстpyктopaM Щo-
дo BИtJJl(oЛУ.

22). Дня 22'X пiдгoтoвлЮвaHo opгaнiзaцiЙниЙ мaтep'яЛ дo
нaЙближчoi вiдпpaви з сycпiльнo-пoлiтичним peфepeнтoM з
opгaнiзaцiЙнoгo тepeHy.

2ЗI' Дня 23'X пepeвeдeнo вi.цпpaвУ з cyспiльнo-пoлiтичними
peQepeHTaМИ з тepeHy зa тaKиM пopя.0,KoM:

a). вiдкpиття (...Д,eкaлoг'', MoЛИтвa Й xopoвa пpoмoвa пpoПa-
гaндИвHoГo змicтy зaгpiвaюнa).

б). звiryвaння з пpaцi зa чaс вiд 23.|Хдo 23.х'4з p. пooдИHoKИХ
cyспiльнo- пoлiтичних peфepeнтiв.

в)' нaпpямнi нaйблиxчoi opгaнiзaцiЙнoТ poбoти: виpoбити в
мaсi пoнyггя дepжaBHИцькo-сoбopHИЦЬKe' виpoбитижepтвeннiсть
для УкpaТни iУпA' [...] MaсИ МopaЛЬнo' oдHa iдeя - oдHe ПoчУтТя.

г). Пoдaнo вкaзiвки пpo тe, як пoбopювaти бoльшeвИцЬKУ
лeтЮчKУ..Xтo тaкi yкpaТнськi [н]aцioнaлicтиiзa Щo вoHИ вoЮЮTЬ,,,
poзпoBсЮд)кyвaн [y] бiл ьшoвицькими бaндaми.

д)' Cпpaвa opгaнiзaцii cyопiльнo-пoлiтичнoгo aпapaтy (пe-
peмiнa дeяKИx KyщoBИX cyспiльнo-пoлiтичниx peфepeнтiв) в iншi
тeoeнИ.

e). Poздaчa лiтepaтypи ..Biльнa УкpaTнa'' зa мiсяць вepeсeHЬ
1943 p., ..Paдieвi iнфopмaцii н. 7'', ..[M]aтepiял дo вiдпpaв Ч. 3'' Й

iншoТ, пpислaнoТ з Лимaнy.
e). ПepepoбЛeHHя дaЛЬшИx пpoпaГaндИвHИХ Haпpaвнiв щoдo

opгaнiзaцiЙнoТ poбoти в тepeнi.
x)' Bнeок[и] й зaпитaння.
Д)' Зaкiнчeння (в тiЙ сaмiЙ фopмi, щo й вiдкpиття).
Bищe спpИцИзoвaнo BсЮ opгaнiзaцiЙнy poбoту cyспiльнo-

пoлiтичнoгo peфepeнтa (дpyгa Юpкa) зa чaо вiд 23.lXдo 24.X,4З p,

24). Щoдo зaсTУпHИKa (дp' Kлимeнкa) нeмa дaHИХ, ToMy щo
Kлимeнкo cтaв зacтyп[никoм] з.цHeM 23.Х.43 p.

25)' Poбoтa пpoпaгaндивнoТ гpУПИ, пpислaнoТ з Лимaнy зa
нaс вtд 1 .Х дo 24.Х включнo (дpузiв Kopи, ГoнтИ, Бepeзи).

3a вищeзгaданиЙ чac пepeвe.цeнo пoHaд45 вiч з оeляHaMИ Ha
тeMИ: сyнaониЙ пoлiтичний CтaH, сaМooбopoнa сeляH, мoлoтьбa
Й xoвaння збixxя, KoПaнHя Й хoвaння KapтoпeлЬ i взaгaлi BоЬoГo,
щo Пpetстaвляс яKУCЬ вapтiсть. Ha вiчax звepтaлoся yвary нaЙбiль-
шe нa MopaЛЬHe виpoблeння мaо, пiдтpимку УПA, oУH Й цiлиЙ pяд
пoДiбниx пpoблeм' Biнa, пepeвe.цeнi з сeЛяHaMИ| дaЛИ дУжe
бaгaтo. Biднyвaоться зBopoт сeЛянствa в нaшoМy нaпpяMKy,
сeЛянИ чaстo зaотaнoBляЮТЬся Haд poзвИткoм тeпepiшнix пoдiЙ,
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poблятЬ KpИiвKИ, зaKoпУЮTЬ збixжя, гopoдoвИHу, oдix i iншe,
BИKoHуЮтЬ нaш| HaKaзИ.

3a цeй чaс Пepeвeдeнo oKoЛo 35 вiдпpaв з нлeнaми oУH'
жiнoцтвoм i [ю]нaкaми. Ha вiдпpaвi з члeнaмИ пoЛaгotxeнo пpo
зaBдaHHя члeнiв oУH, пpo Тx пpaцю нaд сoбoю i мaсaMи, Пepe-
poблeнo oкpeмi виш кiл ьнo-opгaн iзaцi Йн i мaтepiял И я K 

...Д.eKaЛoг,',

.'12 пpикмeт'' i iHшe, oсoбливo звepHyтo УвaгУ Ha MopaЛЬHe
виpoблeння члeнiв (якoгo BЖe y BeЛИКiЙ мipi бpaкyе) Й pяд iншиx
пpoблeм, зв'язaHиx зa opгaнiзaцiЙнoю poбoтoю. Biдпpaвa з
члeнaмИ дaлa дo.п,aтнi нaслiдки, бo нepeз Kol{тpoЛю члeни oУH
вiднyли, щo вoHИ e дiЙснo чЛeнaМИ opдeнy oУH, пiднeceHo oХoтУ
дo дaльшoТ пpaцi нaд coбoю Й MaоaмИ, бopoтьбy зa УCC.Ц.

26). Biддiл пpoпaгaндивниЙ.
Tepeнoвy пpoПaгaндИвHy гpyпУ зopгaнiзoвa[нo] щoЙнo з дHeM

15.X.43 p. - пepeвeдeнo з HeЮ ПpoпaгaHдИвниЙ вишкiл i пiслaнo
Tx нa Л[и]мaH дo.o.aЛЬ[Uoгo пepeшKoЛeHHя. oднaк з пeBHиxтaKТиЧHИх
ПpИчИH нa Лимaнi He пepeшKoлeнo i 23.Х ця гpyпa пoвepHyЛaсЬ
Haзaд нa Cтeп. Пляную цЮ гpyпУ ПepeшкoлИт|А нa мiсцi i Дaти
пpИзHaчeHня дo poбoтИ B пpoпaгaндивнiй дiлянцi. Ha пpoпaгaн-
дИв|JoMy фopyмi зa чaс вiд 23.lX дo 23.X вeл[и] пpaцю цiлиЙ
cyспiльнo-пoлiтичниЙ aпapaт, Io]кpyxнo-пpoпaгaHдИвнa гpyпa i

чacтИнHo чЛeHИ oУH. B цiй дiлянцi пoKpaщae пpaця.
27)' Biддiл тexнiчниЙ.
Щoдo цieТ дiлянки' тo MaЮ пiд свoeю poзпopядИMiстю 2 дpy-

кapcькi МaUJИHKИ з yкpaiнським i нiмeцьким шpифтoм i oдин
paдioaпapaт сЛyxaвKoвий. .[pyкapсЬKy poбoтy нa мaшинцi з
yкpaТнським шpифтoм BиKoнyr пoдpУгa Bepa, яKa зa нaс вiд
17 'х,4З p. HaдpУKyвaлa 10 пp[и]м[ipникiв] ..P[a]дieвих iнфopмaцiй
Ч. 6'', 10 пpiм. ..PaдieвИx iнфopмaцiЙ Ч,7" , 10 пpiм' ,.Maтep'ял дo
вiдпpaв Ч' 2',,10 пp[и]м. ..ПpигoтyЙтeсЬ дo зИMИ'', 10 пp[и]м.
,.ПpoMoвa дo пoKpИвДКeHИX оeЛяH'', 10 пp[и]м. .,Ll-{o охoвaeш тo
твoo'', 30 пp[и]м. ..Maтep'ялдo вiдпpaв ч' 3,', 20 пpiм. ..Miжнapoднe

Пoлo)кeHHя''. Kpiм тoгo, BИKoHye poбoтy Ha MaшИF{Цi для [p]a-
Йoнoвoi [y]пpaви i дeякиx peфepeнтiв oУH в цЬoMУ тepeнi.
.[pyкapcькa MaшиHKa з нiмeцьким шpифтoм e HeчИHнa. 3 paдie.
вих звiдoмлeHЬ в мipy мoхливoсТИ iнфopмyю yсHo пoo.п,ИHoKИХ
peфepeнтiв oУH' a тaкoж сyспiл ьнo- пoлiтичн ий aпapaт.

28). Biддiл aдмiнiстpaтивниЙ. B нaci, кoли вiддiлaми УПA
oпaнoвaнo бyлo цiлий paйoн, тo aдмiнiстpaцiя впoвнi бyлa poз-
вИнУЛa свoю дiяльнiсть, ви.цнo бyлo picт Hoвoствopeнoi укpaiнськoТ
aдмiнiстpaцiТ. oднaк, з чacoM oпaHoвaHHя тaK зBaHиx [p]aд-
зiвiльськиx лiciв бiльшoBИЦЬKoЮ бaндoю poбoтa aдмiнiстpaцti в
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цИx тepeнax пiдyпaдae, з цИХ тepeнiв гoлoвИ c/У iхaли нa ceсiю
пiд oбстpiлoм KyлЬ бiльшoвицькиx бaнд. 3гoдoм бiльшoвики
yкpiпилиcя i нe дaли дoстyпУ yкpaТнськoT aдмiнicтpaцiТ дo тaкиx
сiл як: Cильнo [Cильнe], Kлoбyнин [Kлyбoнин], Гpoдищe
[Гopoдищe], Бepecтяни, KopпиЛiвKa, Гpeм'янe, Moнyлки,
Cкpeгiтiвкa [Cкpeгoтiвкa], l-{yмaнь. У тaкиx сeлax дiють бiль-
шoвицькi чИ пaK нiмeцькi aдмiнicтpaцii y фopмi 

,.нaпaдiв 
i гpaбyн-

Kiв ceЛяH''. Укpaiнськa aдмiнicтpaцiя e зaвeдeHa B тepeнax,
oпaнoвaнИХ чepeз УПA, a оaмe KpaснoBoЛя, Пoгyлянкa, MaтiЙки
[MaтeЙки], Чopниx, Pyдники, Хypaвинi, Mикiв [Mикoвe], .Qoмa-
шiв, ГapaЙMiвкa, Хoлoнeвичi, Липнo [Липнe], 3нaмepiвкa
[3нaмиpiвкa], 3aтишшя i MaЙдaн-ЛипнeнcькиЙ. B зaгaльHoMУ _
aдмiнiстpaцiя як влa.Цa в зaпiллi.ц,oпoМaгae УПA в oдexi, взyттi,
Хapчax i т. п. Пpи [p]aйoнoвiЙ [y]пpaвi e poзвИHУтИЙ вiддiл
пpoмИслoвиЙ, якиЙ пpoдyKУe взyI-тя (виpiб шкip), oдe)кУ (шиття
кoжyхiв), M'ясHi виpoби (мaсapня), |v|л|Ан|4 (мyкa), мoлoнapнi
(тoвщ) _ вce Цe Йдe для пoтpeб УПA.

B зaгaльнoмy aдмiнiстpaцiя пpaцюe зaдoвiльнo| лИ|.Дe з пeв-
ниxтexнiчнИx пpИчИн як бpaк MaцJин дo мoлoтьби збixxя, Haпaди
бiльшoвицькиx бaн.п. з лiсiв, пoльсЬKИХ з Пшeбpaжa, aдмiнiстpaцiя
He Moжe впoвнi poзвИнyГи свoei дiяльнoсти з yсiмa peфepaтaми i

пiдвiд.цiлaми.
29)' [вiд]дiл вишкiльниЙ. B склaдi цiei дiлянкИ тepeHoвa

вишкiльнa гpУпa, зЛo)кeHa з 3-x iнстpyктopiв, oкpeмo для вишкoлiв
i.цeйнoгo, пoлiтичнoгo i opгaнiзaцiЙнoгo, Щoдo iнcтpyктopiв -
зaгaлЬHo BИв'язyються з свoТx зaв.п,aнЬ. Bищeзгa.цaнi iнстpyктopи
пpoвeЛИ члeнcькиЙ вишкiл вiд24'|Хдo 10.X.43 p. Hиxнe Пoдaнo
пpo цe звiт.

Ha вишкiл пoKлИKaHo: 4 кyщoвиx [ю]нaцтвa, 5 зв'язкoвиx i 5
гoспo.ц,apчИx. Paзoм 14 люДeЙ. oсвiтa yнaсникiв вИшKoлУ _ вiд
2_5 клaоiв пoчaткoвoi шKoлИ. Зaгaльнo члeHИ з opгaнiзaцiЙнoю
poбoтoю oбiзнaнi. MoлoдЬ, пoКлИKaHa Ha вИшкiл, бyлa о[к]o-
шapoвaHa зa пpaвИлaMи вiЙськoвиMи, щoдeHHe )KИття HopMoвaHe
зa лiдyюним пpaвиЛЬl{ИKoM :

a). Гoд. 5 paння зopя.
б). Biд гoд. 5.00 дo гoд. 5.10 встaвaння.
в). Biд гoд. 5..|0 дo гoд. 5.40 фiзиннi впpaви.
г). Biд гoд' 5.40 дo гoд. 6.00 вмивaння,
д). Biд гoд. 6.00.цo гoд. 6.50 пoвтopeння мaтep'ялy'
e). Biд гoд. 6.50 дo гo.ц. 7.00 мoлитвa.
e). Biд гoд. 7.00.цo гoд. 8.00 лeкцiя (10 хв. пepepви).
ж). Biд гoд. 8'00 дo гoд. 9.00 снiдaння.
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з). Biд гoд. 9.00 дo Гo.ц' 12.00 лeкцiТ (в мixчaсi пo 10 xв.
ПepepBИ ).

i)' Biд гoд. -l2.00 
дo гoд. 14.00 oбiдня пepepвa.

к). Biдгoд. 14.00дo гo.ц. 17'00лeкцii (в мiхчaсiпo 10xв. пepepви).
л). Biд гoд. 17.00.цo гo.0,. 1B.00 мyштpa вiЙськoвa'
м). Biд гoд. 18.00 дo гoд. 19.00 бeсiдa з yчaсHИKaми i спiв.
н). Biд гoд. 19.00 .0,o гoд. 20.00 вeнepя.
o). Biд гoд. 20.00.цo гo.0,. 20.30 пepepвa (свoбiднo).
п). Biд гoд. 20.30 дo гoд. 20.50 вeнipнiЙ нaкaз.
p). Biд гoд. 20.50.цo гoд. 21 '00 мoлитвa'
с). o гoд. 2-l.00 вeнipHя зopя'
Bнoнi вapтoвy олyжбy для бeзпeки й пopядкy пoвHИлИ Учaс.

HИKИ вИшKoЛУ.
30). Bишкiл пepeвo.цИЛИ MeТoдoЮ лeкцiЙнoю, aЛe чepгУвaЛo-

cя пo дHяx'
.Цня 10'X.43 p. пepeвeдeнo icпити yсix cлyxaнiв вишкoлy. Пpи

iспитax 6ули пpиcyтнiми yсi yнaсникi вишкoлy. Cлyxaнaм
зaдaBaлoсЬ 3-5 ocнoвнИX пИтaHЬ з Ko>кHoгo пpeдMeТУ' тa K|ЛЬKa

пoбiчниx (щoдo сУчaсHИx пoтpeб). Бiльшa чaсTИHa дaвaЛa
вiдпoвiдi зaдoвiльнi, були Й дoсИтЬ cлaбi oдиницi, a цe тoМУ, щo
MaЮTЬ мaлo oовiти. .Цo кpaщИХ o.цИHИцЬ нa вишкoлi HaЛeжaЛИ:

KoчoвиЙ, 3инЧeнкo, .Д,opoшeнкo, laнилишин, слaбi: Ясeню[к],
HeдoчaЙ (вишкiльнi псeвдa). Зaгaльнo, вишкiл дaB .цoстaТHЮ
сTopoHy, бo нaшy MoлoдЬ Мo)кHa вИXoвaТИ чepeз вИшKoЛИ' IHaKшe
Haшa МoЛoдЬ He ХoЧe вчИтИсЬ. Ha вишкoлi пpopoблeнo пoлiтич-
ниЙ, iдeoлoгiчниЙ i opгaнiзaцiЙниЙ виu.lкoли'

Пoтpiбнo бiльшe пoдiбниx вишкoлiв.
31)' Bищeзгaдaнa вишкiльнa гpУПa вiД Дня 

-14.Х пpoвoдить
вишкiл xiнoцтвa. Ha xiнoчиЙ вiддiл ПoKЛИKaHo 22 пoдpУги' B
зв'язKy з бiльшoю кiлькiстю yчaсHИцЬ iз piзним iнтeлeктyaльним
виpoблeнням[,] пpибyвшиx пo.п,iлeHo Ha 2 гpупи: в oднiй, бiльш
виpoблeнiЙ, 10 ociб, в дpyгiЙ - 12ociб.22.Xз дpyгoi гpyпи втiк-
лo 3 yнacницi вишкoлУ. oсвiтa УчacHИцЬ вИшKoЛУ - вiд сaмpукiв
дo 5 клaсiв пoчaткoвoi шKoЛИ, з piзниx opгaнiзaцiЙниx пoстiв.
3 oглядy нa piзнe iнтeлeктуaльнe виpoблeHHя yчaсHИць пo.п,aвaниЙ
мaтepiял спpиймaють piзнo. Bишкiл тpИвar, зaкiнчeння вiдбУ-
дeтЬся дня 30'X iспитoм' Пiсля зaкiнчeHHя цЬoГo BИшKoЛУ згo-
Лoшy.п.oKЛa.цний звiт пpo вислiд.

||. Poзбyдoвa aпapaТy B HИз: чИ пpи paЙoнax i ниxчe e пoлiтичнi
peфepeнти (окiльки).

Cкiльки e пpoпaгaндистiв (пoдaвaтИ чИсЛo ЛюдeЙ, Tх вapтoсти
яK peвoлЮцioнepiв, opгaнiзaтopiв, як iнтeлiгeнтiв).

181



B paЙoнie 7 суcпiльнo-пoлiтинниx peфepeнтiв, 6-xз ниx викoнye
дopyнeнyiм пpaцю, a oдИH з HИХ He вИKoHУe i нeмaдo HЬoгo зв'язкy
чepeз зaгpoзy бiлЬ|.lloвИцЬKИx бaнд. 3aгaльнo сycпiльнo-пoлiтичнi
peфepeнти нe вИKoHУloть зaдoвiльHo дopУчeнoТ poбoти. [Щ]oдo
пpoпaгaндистiв' тo пЛяHyю cтвopитИ пpoПaгaндИвHy гpУпy, зapaз
пoдiбнoi гpУпИ HeMa.

|!oдo xapaKтepИстиKИ людeй з сycпiл ьнo- пoлiтичнoгo aпapa-
тy, тo чepeз тe щo зapaз щe нe вИдHo пoвHoтИ пpaцi щoб oцiнити,
пoдiбнy xapaKтepИcтИKy пoдaм B нaстyпнoMy звiтi'

I l|. Cпpaви cyспiльнo-пoлiтичнi.
1). Bсi зaпaсИ дo тexнiнниx цeнтpiв: пaпip, фapбa, мaтpицi,

МaIJJИHИ, paдio.
Xoдниx зaпaсiв HeМae, кpiм o.цнoi бaтepii.цo paдioaпapaтy i

двoХ стapИx paдloaпapaтiв. Haтoмicть пoтpiбнo: пaпepУ, KaЛЬKИ,

ryшy.
2|, ЯкПpoвeдeнo aкцii, плянoвaнi згopи, ни нa мiсцi?
П poпaгaнди внi ( пiдгoтoвкa дo п pИХo.цУ coвiтi в ).

Щoдo пiдгoтoвки Мaс дo пpИXo.цУ сoвiтiв - пoстaнoвЛeнo
пiдгoтoвити Maсy Mopaльнo Й гoспo.цapчo. [Щ]oб зpeaлiзyвaти в
HaлexнoMy мa[о]штaбi MopaЛЬHУ i гocпoдapнy пiдгoтoвкУ Mac l0,o

г|pИXoдУ сoвiтiв' бyлo дopyчeнo всiм cyспiльнo-пoлiтичним
peфepeнтaм i члeнaм oУH пpoвecти цiлиЙ pяд вiн, пpoмoв, мiтiн-
гiв для вИяcнeHHя MaсaM сyчaсHoгo пoлiтичнoгo cтaHy i мoxли-
вocтИ дpyгoi бiльшoвицькoi iнвaзii. B цiЙ цiлi пepeвe.п,eнo з сeля-
HaMИ oKpУxнoЮ пpoпaгaн.цивнoЮ гpyпoЮ (Kopa, Бepeзa, Гoнтa)
ПoHaд 45 вiч, сyспiльнo.пoлiтичним anapaтoм - пoнaд 15 вiч, з
члeнaMи oУH пpoвeдeHo oKpУ>кHo}o пpoпaгaHдивHoЮ гpУпoЮ пo-
нaд 35 вiдпpaв, сycпiльнo.пoлiтичним aпapaтoМ oКoлo 30 вiдпpaв.
Ha всix вiчax з ceЛяHaМИ i вiдпpaвax з чЛeHaМи oУH пpидep)кyвa-
лoся cлiдyючoгo пopя.цKУ:

a). 3aлoхeнHя: MaоИ MyсятЬ бyги нaшi i зa нaми Йти дo бopoть-
би зa УCC.Ц.

б). Maси виpoбляються пoлiтичнo: [д]oклa.цHo вИясHИТИ Ma-
сaM сyчaсHиЙ пoлiтичн vtЙ cтaн, цiль i мeтoди 2-Т iмпepiялiотичнoi
вiйни, бopoтьби 2-x iмпepiялiстiв Cxoдy i 3axoдУ - цe бopoтьбa зa
Укpaiнy. Haшa пoлiтичнa пocтaHoвKa в нyтpi i нa мixнapoдHЬoMУ
фopyмi. Бopoтьбa oкyпaнтiв зa пaнoвaHня нaд УкpaTнoю вeдeтьоя
вiд вiкiв' Зa щo бopeтьcя УПA, oУH, зa щo пoвиннi бopoтися всi
yкpaiнцi- зa УCC.Ц.

в). Bиpoбляти в мaсi ПoчyTтя.цepxaвHoсти, сoбopнoсти,
)KepтвeHнoстИ tJ1я УкpaТни як БaтькiвЩиниi Для УПA _ якэ6poЙниЙ
eлeмeнт iзaпiлля.
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г). Бiльшoвикiв пpиймaти як нiмeцЬKИx oKyпaHтiв Укpaiни. Hix-
тo нe Йдe з нiмцями нa eмiгpaЦiю i дo бiльшoвицькoi apмii. Bсe
сycпiльcтвo нaстaвИтИ пpoтИ нiмцiв i бiльшoвикiв.

д). 3aбeзпeчИт|Аcя гoспoдapчo Пepeд пepecyвaHHям фpoнтy
(пoдaти вкaзiвки).

.Цня 13.X.43 p. вiдбУлacя aкцiя нa Пшeбpaxe. Aкцiю пepeвo.
дилo УПA, яKa дo пoмoчi пoKлИKaЛa кiлькa сoтeнЬ змoбiлiзoвa-
HИx ceлян iцивiльнe HaсeЛeнHя - як poбoчУ оИЛy..Qня .t 3.X
o гoд. 17 -тiЙ oДHa Coтl]я пiдiЙшлa пiд пoльськy кoльoнiю ЗaгaЙнiк
[3aгaЙник] : в сyгичЦi з ляХaMИ вбитo 4-x ляxiв, кoльoнiю сГlaЛeнo.

Пicля цьoгo aкЦiю нa Пшeбpa)<e пepepвaнo, змoбiлiзoвaнi
пoBepyлИ дoмiв. Biд дня 13'X тpивae aкЦiя нa бiльшoвицькi бaнди
в тaK звaнИХ pa.цзИBlЛЬcЬКИХ л|сaX.

.Цня 16.Х 6ув6iЙ бiля мicцeвoсти Лoпaтeнь мiж бiльшoвикaми
i УПA. Bбитo пoнaд 30 бiльшoвикiв. Пiд чac цЬoгo бoю бyлa пaнiчнa
вТeчa стpiльцiв з oдHoгo вiддiлy УПA. Пpи цЬoмy УПA нaтpaпилo
Ha oпyщeHe мiоцe пocтoю бiльшoвикiв, дe злoвЛeнo 2-х жидiв i

1 жидiвкy пpи paдioaпapaтi _ всe цe УПA злiквiдyвaЛo. .Qня 19.Х
6ув 6iЙ мiх УПA i бiльшoвицЬKoЮ бaндoю в ceлi БepecтянaХ,
вбитo oKoлo .150 бiльшoвикiв. Cтpaти УПA: 17 стpiльцiв вбитимИ,
.| 0 paнeниx. УПA мaс зa зaвlцaнHя oчV|cт|Атv| вИщeзГaдaнi лiси вiд
бiльшoвицькиx бaнд i в цeй лiо ввeсти вiддiли УПA' Плaнy цЬoгo
ПoKИ щo для УПA He вдaeтЬcя зpeaлiзyвaтlА, бo дo цei aкЦii тpeбa
бiльшoi cили (i нe тpeбa пoсtАлaтИ нaшoi oднoi сoтнi з кpicaми i

чoтИpмa KУЛeМeтaMИ нa вopo)кИх 3_4 coтнi, якi мaють бiльшiоть
aвтoMaтИчHoi збpoii_ пpимiткa оeлян). Aкцiя д.гlя oнищeння лiciв
вi.ц бiльшoвИцЬKИХ бaнд тpивae .цaЛЬшe,

Бoeвi'.Qня 10.Х бyлo вiдicлaнo з цЬoгoтepeнy 1 10 oсiб нaЛимaн
дo УПA' Пepeд ixнiм вiд'iздoм дpyГ Юpкo пepeвiв з ними вiдпpaвy
ПpoпaгaHдИBHoгo змiсry. Людeй дo УПA пepeдaнo дoбpих, лишe тi
KoMeHдaHтИ, в KoГo BoHИ e нa вишкoлi, нe дoбpe з HИМИ пoвoдятЬcя 

'
бo вiд циx cтpiльцiв (кoли пpИХoдятЬ нa ypльoп ) чyгИ лИШe нapiкaн.
ня нa бpaк пopядKУ, диcциплiни - y воЬoMу... Цю спpaвy cлiд
нaлaдHaтИ, He дoПУстИтИ дo дeMopaл iзaцiТ л юдe Й.

Гocпoдapнi' (Ciвбa' мoлoтьбa Й xoвaння збixжя, гopo.цoвИHИ'
тoщo).

Aкцiя ця пpoxoдИлa зaгaЛoM B сepeдHЬoмy вiднoшeннi; бiль-
шicть збixxя e зMoЛoчeнo i зaкoпaнo, пoдiбнe i з гopoдoвИнolo.
oднaк, e щe бaгaтo збixxя тaK зBaHoГo ..дep)<aвHoгo'' з ПoЛЬсЬKиx
кoльoнiЙ _ oKoЛo 3000 кiп (нeзмoлoнeнoгo). [П]pининa в тoMy, щo
бpaкye дo мoлoтьби MaшИн. He всe пoмoЛoтИлИ i ceлянe, бo бpaкye
Ma[UИн дo мoлoтьбИ, чacУ. oднaк в мipy MoXливoсТи ця aкцiя йдe
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Bпepeд. Ceлянe MoЛoтятЬ i зaкoпyють, сiють бiльшe як [...]0 o/o

oзИ|v|Инv|' Ця aкцiя нe скpiзь пepexoдИтЬ зaдoвiльнo, бo бpaкye
бaгaтo poбoнoi хyдoби, якy бiлЬшoвиKИ Й ляxи пoгpaбили Й дaльшe
гpaбyють. Бpaк xyдoбИ e дУ)<e пoмiтниЙ. Mимo тoгo' сeляHe
дopoгoю cпiвпpaцi зaciвaють пoля. Bсi виЩeзгaдaнi aкцii пpoЙш-
ЛИ в сepe.цHьoму вiднoшeннi.

3. Як poзпoBсЮдxУeтЬся нaшyлiтepaтypУ, як ii мaоa пpиЙмae.
Haшy лiтepaтypУ poзпoвсЮдxУeMo дopoгoЮ opгaнtзaцiЙнoю

чepeз cyспiльнo.пoлiтичниЙ aпapaт. Maсa нaшy лiтepaтypy пpиЙ-
Мae дyжe дoбpe, пoдeKУ.цИ [xвaлить], лiтepaтypy пepeчИтУeтЬся
нa збopax, вiнaxдлlя оeляH.

Як cпpиймaють нaшyлiтepaтypУ нyxинцi, тo Mo)кe Пocлy>KИтИ
тaк[и]Й фaкг, щo кoли нiмцiз ЦУмaня виixaли в лic i пoтpaпИЛИ Haтe
мicцe, дe HaUJ сycпiльник poзк[и]нyв лeтЮчKИ в нiмeцькiЙ мoвi пlд
Haзвoю ..CoлЬдaтeн'', 

цi нiмцi пo пepeчИтaннi циxлeтючoк зi злiстю
пoKИдaлИ збpoю oбзeмлю i щoсьдУжe cвapИЛИся, iцiлиЙдeнЬ He
бpaли збpoТ дo pyK. Bиднo, ,,Hoвa Евpoпa'' вжe дoбpe пpИпeKлa.
l-{eЙ пpиклaд Мo)Ke пoсЛyxИTИ дoKaзoM тoгo, Щo як тyпoлoбиx
нiмцiв пoГaнo KopMИTЬ пaн Гeбeльс..{ля нiмЦiв i бiльшoвикiв тpe-
бa бiльшe лiтеpaтуpи, щoб Tx poзлoЖИтИ MopaлЬFio.

4. Poзбyдoвa нaшoi aдмiнicтpaцii i шкiльниЦтвa.
Пpo пpaцю i poзбУдoвy нaшoТ aдмiнiстpaцii пoДaнo вИщe.

Щoдo poзBИтKУ шкiльництвa, тo пo.цaю тoчниЙ звiт вiзитaцii
шкiльнoгo iнcпeктopa дpyгa Чopнoуca У дHяx 21 ,22,23.X. з ycix
шкiл тepeну.

Ceлo Липнo [Липнe]. Щкoлy мae вiдвiдУвaти 400 yннiв, вiдвi-
дye 30 yннiв. Haвчaльнe пpИлa.пдя: цИpKУЛЬ - 

.| 
, тpикщникiв -2,paxiвниць _ 3, пpиpoдl-|Иx KaMeHi[в] - 27, пaпepoM шKoЛa He

зaбeзпeчeнa.
Ceлo 3нaмepiвкa [3нaмиpiвкa]. Mae вiдвiдУвaти шкoлy 60 yннiв,

вiдвiдye .t4. HaвчaльHe пpИлaДдя: гльoбyc, Kapтa сссP, пaпepoм
шкoлa зaбeзпeчeнa Ha тpИ тихнi пpи 100 o/o вiдвiдyвaннi yннiв.
Haвчaння poзпoчaЛoся в шкoлi 21'х.1943 p.

Ceлo Xoлoнeвичi. Mae вiдвiдyвaтИ шKoЛy .|50 yннiв, вiдвiдУе
9 yннiв. Haвчaння poзпoчaлoсь 21'X, Ha пepшe пiвpiння шKoлa
пaпepoм зaбeзпeчeнa. HaвчaлЬHe пpИЛaДдя: ..Kapтa ЕBpoпИ',,
.,Kapтa Pyсcкoгo Kня>кecтBa'', ..3oЛoтa opдa X|| BeKa'', пpИлaддя
eЛeKтpИчHe, гipи дo вaгi вiд 1 дкг. дo 1 кг, кyбiки дo paХУвaння,
[..'], тpикщ|1|АK|А_ 3 шт, циpкyлi-2 шт, гeoмeтpиннi фirypи, мaгнiт.

Ceлo ГapaЙмiвкa [ГopaЙмiвкa]. Haвчaння в шкoлi poзпoч€rлoся
.l 

1 .X. Mae вiдвiдyвaти шKoЛy 150 yннiв, вiдвiдyo 20 yннiв. Haвчaль-
He пpиЛa.гЩя: глoбyс.
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Ceлo Чopниж. Haвчaння вчИтeлЬ Mae poзпoчaти 23.Х. He
poзпoчaття Haвчaння в шкoлi вчитeЛЬ МoтивУe вiдмoвoю бaтькiв
виcилa|тиf дiтeЙ з oглядy Ha зaгpo)кeний тepeн.

Ceлo Maтiйки [MaтeЙки]. Шкoлy мae вiдвiдoвaти75 yннiв,
вiдвiдye 20 yннiв. Haвчaльнoгo пpИлaддя нeмa.

Ceлo Пoгyлянкa. Шкoлy мae вiдвiдyвaти 48 yннiв, вiдвiдye 25
yннiв. H[a]вчaЛЬHИM пpИЛa.0дяМ iпaпepoм шКoЛa нe зaбeзпeчeнa.

Ceлo KpaснoвoЛя. Шкoлy мae вiдвiДУвaти 100 yннiв, вiдвiдУe
23 yннi. Haвчaльним пpИлaДдяM i пaпepoм шKoлa нe зaбeзпeчeнa.

Ceлo Xypaвичi. Biдвiдaлo шKoлy 30 yннiв. 3 oгляду нa cпaлeнi
сeлa бiльшoвИKaМИ HaвчaHHя нe вiдбyвaeться'

Ceлo.Qoмaшiв. Cпaлeнe ЛяХaMИ.
Ceлo Mикiв [Mикoвe]. Haвчaння нe вiдбyвaeтЬcя з oгляtУ Ha

зaгpoxeниЙ тepeH бiльшoвикaми.
B сeлax Бepeстяни, ГopoдиЩe, Cильнo [Cильнe], Kapпилiвкa,

Cкoeгiтiвкa [Cкpeгoтiвкa] i Гpeм'янe HaвчaHня He пpoBoдИтЬcя з
o|.Лядy нa нaTзди бiльшoвикiв,

B l-{yмaнcькoму paЙoнi yнителiв 14нoл,, з HИx HoвoпpИзHa-
чeHиХ 6 чoл. Haвчaння в шKoлaх He зaдoвoЛЬHяюЧe. Бpaкye пiд-
pyнникiв, пaпepУ i шкiльнoгo пpИЛaд.ця, oлiвцiв iт. п,

5. Cкiльки бyлo вишкiльниx кypсiв, яких, виcлiДИ вИшKoЛy, cтaH
пepeBИ[lJкo лeнИх людeй, poзпoдiл Тх.

Пpo цe дoKЛaдHo пoдaнo Ha сТp. 4 i 5 в | ч. зa Nq 29' з0' з1
[вiд]дiл вишкiльниЙ.

6. Haшa гoспoдapKa' Kopoткo пpo нaшi гoспoдapсЬкi опpo-
Мo)кHocтИ.

Щoдo зaпaсiв в цiЙ дiлянцi, тo e бaгaтo xлiбa, М'яоa - лишe дo
цЬoгo вcЬoгo нeмa дoбpИx гocпoдapiв, бo в цЬoмy вiднoшeннi
aдмiнicтpaцiя, гoспoдapнi сiл He вИв'язyютЬоя з свoiх зaвдaнь i

бaгaтo xлiбa (oкoлo 3000 кiп) e нeзмoЛoчeнo i нeмa виглядiв, щoб
цe збiжxя [бyлo] зМoлoчeHo в 1943 p. Пoмiтнe e гoспoдapЮвaнHя
..Ho ьi1?CH} pукy''. Heмa кoнтpoлi в цьoму вiднoшeннi. Cпpoмoжнiсть
гoспoдapчa e дyжe вeЛиKa, лишe тpeбa Kpaщe гoспoдapювaти i

отвopИтИ отaлy KoнтpoлЮ в цiЙ дiлянцi.
7. L{epквa, poбoтa, лЮдИ.
Усix цepкoв в paЙoнi e B (вiciм). Уcix свящeникiв, щo oболyгo-

вУЮтЬ цi цepкви, e 5 oсiб. .Qвoх з ниx впoвнi HaM пpИХильнi. lншiтpи
_ цe мocк[в]oфiли, a o.цИH нaвiть кoмyнiстинl{oгo пoглядy в сeлi
Cильнoму (мoxнa пicлaти дo MИтpoпoлитa Cepгiя). oст[a]ннiдвox
пiд cилoю oбcтaвин e нaM ..пpиxильнi'', aЛe ця пpихильнiстЬ He e
opгaнiннa, лИIJJe хBv|лeвa, op'eHтaцiя нa pИзИK ..чИя вoзЬ1r,1Ьoт''.
Cлyхбy Бoxy вiдпpaBляe 2-x свящeнникiв в yкpaiнcькiЙ мoвi (в
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ceлaХ Гapaймiвкa, MaтiЙкi [Maтeйки] i (yмaнь), iншиx 3-x свяЩe-
никiв вiдпpaвЛяЮтЬ пo-слoB'яHсЬKoMУ (в ceлax Pyдники, Хypaви-
ни [Хypaвинi], Липнo [Липнe], Cильнo [Cильнe]). B oднiЙ цepквi в
Бepeотянax нe вiдпpaвляють цiлкoм Cлyхби Бoxoi _ вИнa сBя-
щeнИKa, бo нe дoiхдхae...

B. oпopтyнiзМ, тepeн, ЛЮдИ, poбoтa.
B цьoмУ вiднoшeннi e дBa pядИ oпopтyнiстичHoгo eЛeMeHTУ,

peлiгiйнoгo i пoлiтичнoгo ПoгЛядУ, PeлiгiЙнoгo: штУHдИcтИ, 6aп-
т|Аcти, сyбoтники, п'ятИдeсятники. |-{i дiють в цiлoмy тepeнi. Ha-
лex[и]ть дo HИX стapшe пoкoлiння, MoлoдЬ MeHшe. B oонoвi дo
HaоeЛeHHя стaBлятЬся пpИxиЛЬнo, [...] дo вiЙни i peвoлюцiйнoгo
pУxy cтaBляТЬся Bopoxo, бo цe нe згiднe з ix i.цeeю.

He xoнщь iти дo вiЙськa, Ka)кyгЬ' щo 
..взяBшИЙ зa мeч вiд мeнa

пoГИбaе... Бa[п]тиоти ГoвopяТЬ: ..Хтo He KopИтЬcя влaдi, тoЙ нe кo-
pИтЬся Бoгoвi''. oднaк нaшi нaкaзи виKoHyЮтЬ вci, дo УПA тaкox
пiшли, KoлИ пpo цe бyв HaKaз. Bикoнyють мaЙжe вce. Ha пpи-
xильникiв бiльшoвикiв KaХyтЬтaK: ..вИдHo тaк Бoгoвi зaвгoднo, Щo
як Бoг .цoпyсТитЬ lх, тo пpиЙдyТЬ... B зaгaЛЬнoМy дo бiльшoвикiв
cтaвляТЬcя .цy)Ke вopoжo. Щo.цo ceкт пoлiтичHoгo XapaKтepy, тo
оЮдИ HaлeжaтЬ plзHoгo poДy сeKcoтИ, дoHoщИKИ' яKИХ Mo)KHa B

бiльшoсти [вiднeсти] дo o.п.Hoгo кoмyнiстиннoгo cвiry _ циx в тepeнi
пoмiчaeться Щopaз бiльшe, нaЙбiльшe в тepeHaХ, дe дiють бiльшo-
вицькi 6aнди, як: Cильнo [Cильнe], Бepecтяни, Kлoбyнин [Kлyбo-
нин], ГopoдИщe, Якубнизи [Якyбoвинi], мeншe в Гpeм'янoму,
Cкpeгiтiвцi [Cкpeгoтiвцi], Kopпилiвцi.

He виключeHo тaKoЖ тe, щo пoдiбнi сeKсoTИ icнyють в тepeHax,
дe дie УПA в цЬoMУ paЙoнi. Bсi вищeзгaдaнi сeксoти чeкaють бiль-
шoвикiв яK ..сBoТХ'' 

i вxe тeпep aKтИBHo пpaцЮЮтЬ: всТyпaЮтЬ B pяДИ
бiльшoвицьких бaнд (з ceлa Якyбнини [Якyбoвинi] пepeЙшлo дo
бiльшoвицькиx бaнд 6 poдин), пoMaгaютЬ бiльшoвикaM вИЛoв-
лЮвaтИ нaш свi.п,oмий eлeмeнт, симпaтикiв, члeнiв oУH.

9. Haстpoi мaс.
Biднoшeння дo УПA.
Щoдo вiднoшeння Maс.0,o УПA, тo Boнo e цiлкoм oпpaвдaнe, i

мacи вiднoCятЬся дo УПA з цiлкoвитим дoвip'яM. Цe дoвip'я
BИKЛИKaeТЬся He тiльки Ha cЛoвax' a тaKoЖ нa дiлi. Haceлeння
цiлкoвитo пiддepжye дiТ i aвтopитeт УПA. oднaчe з бoкy сeЛян чУтИ
чacтe зiтхaння, poзyмiють УПA як фaнтaзiЙнy силy. oстaннi
пopaзKИ в бoi з чepвoнИMИ бaндaми в oкoлицi сeлa БepeстянИ тa
paдзiвiльcькoмy лici в oкoлицi Лoпaтeня Дyxe вПЛИвaЮтЬ пpи-
гнoблюючo нa нaотpoi мac. Чaстo вiд нaоeлeнHя чyгИ тaкi зaввaги:
..Щo 

цe зa вiддiли УПA, щo He Mo)кУтЬ.цaтИ paДИ o.цнiЙ тaкiй бaндi,
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KoTpa e чИсeЛЬHo HeBeЛИKa, a [с]тiльки кoiть лиxa МИpнoMУ
HaсeЛеHHЮ''' HaсeЛeHHя пoчИнae тpaтИтИ нaдiю щoдo Успixiв нa-
шoi спpaви. |-{e нeгaЙнo тpeбa вИпpaвЛятИ, ToМy щo мoxe бyти
зaпiзнo. Пi.ц чaс гpaбyнкy бiльшoвицькa бaн.цa, гЛУзУЮчИ з УПA,
зaяBляЛa ..пoнeмy ви нe.п,aЙoтe зHaтЬ вaшИM бyльбoвцaм, ПУсТЬ
пpИдУт KpaсHИe вoЙсKa'', aбo тaкe .,iнтepeснo, кyдa вaши бyль-
бoвци .цeHУтся, KoГдa сЮ.0,a ПpИ.цУT KpaCHИe вoЙсKa''. [C]eлянин
вiдпoвi.д,ae: ..3aЙмуть Лiс',. Biн дaЛЬшe гoвopИтЬ: ,.A кyдa oни пoй-
дyгЬ B ЛeC, Koг.цa в лeci MИ',. Tyг яснo, щo Йoмy сeля|1Ин нe вiдкaжe,
щo любoв укpaiнcькиХ Мaс дo УПA e пpИpoдHя' aЛe HaceЛeHня
д,ИBИтьcя Ha Haс як нa фaнтaзистiв.

Bi.п,нoшeння Дo бiльшoвикiв.
Biднoшeння дo бiльшoBИкiв, caмo сoбoю зpoзyмiлe, щo Ha

.1 
00% вopoжe тoМУ, щo МaсИ вiднyли нa нa свoix ПЛeчaХ ..poбiтнинo-

сeлянськиЙ paЙ',' Гoдi Tx oписyвaтИ, тoMУ щo цe зaЙвe вИTpaчaнHя
чaсУ' .0'oсИтЬ тoгo' Щo сeЛяHe вc| lцo ol0'Hoгo poзyM|ЮтЬ' щo пpИ-
HoсИТЬ оЮ.цИ чepвoнa Moсквa. TУт щoдo вiднoшeння yкpaТнськиx
Мaс .цo бiльшoвикiB BИстУПae в свoIЙ пoвнiй вeличi cтpax. .(o-
тeпepiшнi yспixи нepвoнoT oфeнзиви нa сxoдi дy)кe вПЛИBaЮтЬ Ha

нaстpoT мac. ГpaсyЮчИ пo ceлaХ, нepвoнi бaнр,и вxИBaЮтЬ
вИKЛЮчHo тiльки зaстpaшУЮни мeтoдiв пpoПaГaHД,И. oсь в o.цHoMУ

BИПa.цKУ зaяB|АлИ, щo ,,Koгдa пpийдeт Kpaснaя Apмия, BaМ вceм
бУдeт зa тo, чтo BИ вИcТУПaотe ПpoтИв Haс И He И.цeтe бить нeмця,
ПpoтИв KoTopoГo идeт бyквaльнo цeлиЙ cBeT''. B свoTxлeтючKaХдo
HaсeлeнHя зaявЛяЮтЬ, щo yкpaTнськi нaцioнaлiсти цe e нiмeцькi
пpиятeлi i ix cyдитимeться пiсля вiйни нapiвнi з Гiтлеpoм, a тaKox
i тиx, кoтpi пiд[y]ть зa oУH iУПA' Пiсля кoжнoгo гpaбyнкy нa оeлi
HaсeЛeHHя BИяBЛяe )KopстoKУ HeHaBисTЬ дo ниx i тiльки сТpaХ здep-
жye Тx вiд вi.цпoвi.цхeHня Haзoвнi овoТx ДУMoK. Бo, мoвляв, ,.cЬo.

гoднi oбiбpaлИ, a зaвТpa пpий.цУть Й вб'ЮТЬ''. B Тxнix вi.п.цiлax з
Ko>кHoгo сeЛa e o.п,ИH-Д,Ba чoлoвiки, кoтpi всe ..peТeЛЬHo,'дoHocятЬ,

ХTo, MoBЛяв, ..в пopox гpaоТЬCя''. Iтoмy нaшi poбiтнИl(И MУсяТЬдy>Ke
зaмacкoв [y] вaтись.

..BaшИ бyльбoвци шУKaЮт в MacЛe KoстeЙ'', - зaявИB o.цИ|l

пoлiтpyк вiд сeлян. I-]им вoни xoчyТЬ HaсeЛeHHЮ дoKaзaТИ Пpo
нeмoжливiсть нaшoi сПpaвИ. Moжнa бeзлiч HaвeсТИ фaктiв, KoTpИ-
MИ BoHи KopИCТУЮтЬCя B пpoПaГaн.цi. oднaчe oсHoBHИM KopeHeМ
ТxньoT ПpoПaГaндИ e i бУдe отpax iтepop. 3 лiквi.цaцieю цieТ бaнди,
яKa oПepУr в paдзiвiльськoмyлiсi, пoЛo)КeHHя змiниться.0.o oсHoB.

Biднoшeння Maс дo нiмцiв.
Щoдo нiмцiв, тo HaсeЛeHHя, чУloчИ пpo Тх жaxливy, pyТнницькy i

BИHИщУBaЛьнy poбoту, HeHaBИ.цИть Тх нapiвнi з бiльшoвицЬKИMИ
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бaндaми. Щoдo звiльнeння нaшoгo paЙoнy вiд цьoгo oкУпaнтa, тo
вiн щe пaнye в пoЛyдHeвиxтepeHax, aсaмe ceлa I-{yмaнь, Kopпилiвкa,
Гpeм'янe, Moнyлки [Moнaлки], Ka.цищe. 3 пpинини близькocтi
зaлiзницi, Koтpa Йдe з KiвepeцЬ нa Piвнe, aктивнoТ пpoПaгaHдИ вo-
нИ нe вeдyть, бaнyни бeзпiдcтaвнiсть ii, тoмy щo HaсeлeHHя B)кe
ixнix кличiв нe пpиЙмae.

KopистaютЬся виKЛЮчнoтepopoм, B ceЛaХ, дe вoHИ Щe MaЮтЬ
зMoгУ вИKopИстoвУвaTИ cвoe дeспoтИчHe пaн[y] вaння, виKoHУЮтЬ
щe сeлянe iхнi нaкaзи, бo бoяться peпpeciй' Koнтигeнтy нe здaЮтЬ
MиMo тoгo' щo нiмцi дaли HaKaз. Гoвipки пoмix нaceлeнHяM щoдo
нiмцiв тpaпляЮтЬcя тaкi: ..U.l.oб яKoоЬ вpяryвaTИcя пiд нaо пepeХoдy
фpoнтy, щoб нac нiмцi нe пocтpiляли''. Бopoтьбa нa цiЙ дiлянцi в

HaшoMy тepeнi нe вИMaгae бaгaтьox зyсиль.
10. Haцioнaльнi мeншинИ: чиcЛo ix, тepeн, пoлiтичнi opгaнi-

зaцiТ ix' стaвлeння дo Hac.
3 нaцioнaлЬHИХ MeHшИH о B нaшoмy тepeнi: poоiяни, цИгaHИ'

тaтapИ. B нaЙбiльшiЙ кiлькoсти e цигaнiв (oкoлo 50 ociб)' [в]iд-
HoшeнHя дo Haс пpИХИЛЬHe (цигaнськe). l-{игaнe зaявляЮтЬ, щo
нaм i влaдi _ He poзХoдить (з цигaHa кoмiсapa нe бyдe), нaм aби
Жt4ти' Meншe pociян, з яKИХ e ..нeдiлiмцi'' i eмiгpaнтИ, pe[JJтa _
сoвiтськi BoeннoпoЛoнeнi, кoтpi зaявляЮтЬ, щo ..Ми вoЮвaтИ нe
пiдeмo, бo я кoмiсapoм He бyду, a KoлгoспHИKoM, i тaK [...] xoн
BoЮвaтИ нe пiдy''.

Cepeд нaцioнaльнИx MeHшиH пoлiтичниx opгaнiзaцiЙ нe
пoмiчaeться.

11. Bopoxi сили: нiмцi , лях|/|, бiльшoвики (ix poбoтa, тepeH'
люди).

Hiмцi. |J.te дepxaться в мiстi l-]yмaнь, Дeixcили вИHocятЬ oKoлo
700 oсiб. |x poбoтa: цiллю Тx пocтoю в цiм мiстeчкУ e oХopoHятИ
тapтaK з зaлiзниц[e]ю. Biднoшeння ix щo.цo нaсeлeHня пoKи щo
HeясHe.

Ляхи. Ляxiв в L{yмaнi e 300 oсiб HaоeлeнHя, гoЛoвHo щiкaнiв з
пoлЬсЬKИX кoльoнiЙ. Узбpoeниx з HИx o oKoлo .|00 oсiб. 3aЙ-
MaЮтЬоя ПpaцeЮ в тapтaKy Й спeкyляцieю. .{o HaсeЛeHHя вiднoся-
тЬcя Bopo)кo. 3aбиpaють xapнi i пpoдaють.0,Ля вЛaсHoгo в)КИтKУ
yкpaIHоЬKИX сeляH.

Бiльшoвики. HaЙбiльшoЮ' KoHKpeтHoю iзaгpoxУЮчoЮ сИлoЮ в
тepeнi e бiльшoвицькa бaндa в paдзивiльсЬKИХ лiсax, ixня poбoтa
вiднyвaeться.0.oшKУЛЬHo сeляHaMИ в гpaбiжax i пaлeннi ciл..Цня 19.X
cпaлv1лИ пiд нaс бoю з УпA B (вiоiм)xaт в сeлi Бepeстяни. !ня .t3.X

вбили 2-x нaшиx дpузiв (нлeнiв oУH). .[ня 20.X.43 p. спaлили Й

oгpaбили ceлo Жуpaвичi. Cпaлeнo 90 хaт i 95 xoлoдних бyдинкiв.
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Пoгpaбувaли мepтвиЙ i живиЙ iнвeнтap (xyдoбУ, oдix). laльшe
пpoвoдятЬ свoi aкцiТ бeз пepepви' B Тx зaгoHax e бaгaтo ляxiв,
кoтpi oсoблИвo пpoвoдятЬ пopaХyHкi з yкpaТнcЬKиMИ MaсaМИ.

|V. Зaввaги, дуMKи ipaди.
a). .П,oдaтнi стopoни УПA'
Cтвopeнням УкpaTнcькoi Пoвстaнчoi Apмii yкpaiнськиЙ нapiд

пoбaчив в нiЙ свoгo пpaв.цИвoГo зaстyПHИKa' BИзвoЛИтeля i мeс-
HИKa.0,Ля вopoгa зa всi кpивди i poзстpiли з бoкy бiльшoвицькиx,
пoЛЬсЬKИX i нiмeцькиx iмпepiялiстiв.

3 пoявoю пepшиХ вiддiлiв УПA HaсeЛeHHя Tх витaлo з сЛЬoзaмИ
Ha oЧax яK спpaв)KHix визвoлитeлiв вiд яpмa Bopoгiв yкpaiнськoi
зeмлi. Haсeлeння paдo дoПoMaгa[л]o i .цoпoмaгae для нaстин УПA,
.0.aЮчИ Тм в дoстaтнiй кiлькocти xapнiв тa пpИтУЛKУ, oдягУ, тa сaмi
Macoвo BстУпaЮтЬ в TТ pяди. 3a кopoткиЙ виняткoвo чac чacтИHaM
УПA в.цaлoCя B|АГнaтИ з бaгaтьox тepeнiв oкупaнтiв. B нoмy тyт
спpaвa? Бo нaсeлeння бaчилo в УПA свoЙoгo нaЙблиxчoГo дpyгa
Й пpиятeля' B нaЙкopoтшoмy чaсi в звiльнeниx вiд oкyпaнтiв
мiсцeвoстяx пoчaЛo вiдбyвaтись yкpaiнськe )кИття пoвHИМ xo.цoM.
Haлa.цнaнo yкpaiнську aдмiнicтpaцiю. Hapoд вистaвляe дo iТ

aпapaтiв спpaвжнix зaxи[с]никiв свoТx iнтepeсiв, кoтpi виЙшли з
сepeдoBИщa Hapo.цy, a нe нaк[и]HeHИx зГopИ oкyпaнтoм, кoтpi
ДУШИлИ нapiд' Xoч i шaлiлa Й шaлiе дaЛЬшe зaвзятa бopoтьбa, нa-
po.ц пoчУвaв i пoнyвae оeбe свoбiдHo, MaЮЧИ зМoгУ випoвicти свoi
.t],УMКИ, нe бoячись нi в нoмy силИ oKУпaнтa. B пiдгoтoвцi дo peвoлю-
цii тaкoж oсягHеHo вeЛeтeнcЬKi yспixи, тoMУ щo, пepeпpoвaд)кУloчИ
цю poбoтy, Mo)кHa бyлo пoвнiстЮ KopИстyBaтИcя cвoбoдoю pyxiв,
нe бoячись peпpeciЙ Bopoгa, кoтpиЙ оИлoЮ збpoТ змyшeниЙ був
yступИтИ з цИХтepeHIB.

B циx тepeнaХ Ko)кнe сKУпчeHHя людeЙ oХoпЛeHe нepeз oУH i

тiльки вИKЛloчHo зa пoмiччю УПA. Haсeлeння звiльнeниx тeoeнiв
зaявИЛo, щo скiльки б apмiй He пepeХo.цИЛo, oдHaчe нi oднoi нe
бyлo тaкoТ, яK Haшa, piднoТ, бo в нiй e нaшi сини, бpaти, кoтpiм
вiдoмi нaшi бiди i пoнeвipянHя, вoHИ виxoдцi з Haс сaMИx. Haсe-
ЛeHня.цИвИтЬся нa УПA з пoвHoЮ дoвipeнicтю. Haсeлeння пoMaгae
B ИЛ o BЛ Ю вaт И BcяK|Ах ш п | o H I B' дo H o щИ K| B | сe KсoT| B.

б)' Biд'eмнi стopoни УПA'
|-{e бeзyмoвнe дoвip'я yкpaТноькиx Maс дo УПA мoxe пiдipвaти

пoвeдi н кy дeя киx вoя кiв Ta KoMaHдИpiв УПA. oсь oдин пpИKЛaд: oдИH
KoMaH.п,Иp Haзвaв отpiльцiв..гнoeм,'. Яснo, щo стpiлeцькa Мaca о Ha

цe oбypeнa, бo, MoвЛяв, тpaпЛяeтЬся тaKe як в poсiЙськiЙ apмii,
кoли oфiцepИгoзopLАлИ..HaM Hу)кHo cпaсaтЬeя вo вpeMя aтaK, тoMy
чтo Haс eстЬ MaЛo, a eтoгo HaвoзУ (вoякiв) iЩo Хвaтiт''.
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l-{e мoxe Maти пoгaHi нaслiдки.
oсь дpyгиЙ вИпaдoК: KoЛИ сoтeнниЙ, зaЙшoвшИ дo хaти[,]

чepeз стpiльця ..зaкaзaв,' сoбi вapeникiв, [т]yг сeляHИH Kaxe: ..Haшi

пaнИ BХe зaпaнiли нa взip пoлЬсЬKИX чИ дpУгиx пaHiв, a.Д'e я вoзЬMy
цИX вapeHИкiв''. l-te тaKox дeMopaлiзуr мaсy. Aбo iншe: [к]oмaндиp
HaКaзaB отpiльцeвi пiти взяти в сeЛяHИHa пiдвoдУ. ПpиЙшoвши дo
сeЛяниHa, жaдae вiд ньoгo пiдвoди, aKoли тoЙ щoсь окaзaв, цeЙ
бepe Йoгo i piжe шoмпoЛoМ. Пpaвдa, e oди[ни]цi з сeляH, кoтpi cпe-
цiaльнo yХИляЮтЬся вiд oбoв'язкiв, aлe з цим тpeбa poзiбpaтися i

нe6ити нeвиHl{oгo сeляHИнa. Пiсля дapeмнoгo пoбoю сeляHИl{ Ka-
хe: .,Ha мoТй cпинi бyдyeш УкpaТнy _ тo Ti нe збyдуeш. БудУй Kpaщe
нa вopoxiй'', L[iлкoм пpaвдивe зayвil(eHHя.

3мoбiлiзyвaвши .| 10 чoлoвiк дo Koлoк, пpoвiд бiльшe з нИMи
нe poбив нiчoгo. B дeнь poблять гoдИH 3 вiЙськoвy BпpaBy, a peшТy
нaсу гaЙнуЮтЬ дapeMнo в тaкий дopoгиЙ peвoлюцiйний чaс.
Cпpaвa xapнiв' Xapнi видaлИ, M'ясo пoЛoвИHy гoспoдapi зaбpaли
сoбi' a KyХoвapKИ iдyгь coбi в пoЛe KoпaтИ KapтoплЮ. Boяк[a]м iди,
шyкaЙ пo пoлi КУХapoK' щoб йшлa пoдaЛa Tсти. 3 oгЛядy Ha цe чyГИ
вiд стpiльцiв зaпити: .,Haщo вИ Hac мoбiлiзyвaл|А, KoлИ ми мaЙжe
нiчoгo He DoбИlr4o''.

l-te дeмopaлiзye нaсeлeнHя, a зoKpeMa стpiльцiв УПA. Ceляни
KaкyгЬ: ..ЯKщo бУдeтaк.цaлi, тo пoвтopИTЬся ПeтлюpiвщИHa,'. oDкe
цe piшyнимИ зaХo/],aMи нeгaЙнo тpeбa yсуHyтИ, зaвeстИ Лaд,
пopядoK, скpiпити дисциплiну в УПA...

Bpaxoвyюни Уci цi хиби в УПA Й eвeHтУaЛЬHi нaслiдки, якi в

мaЙбyтньoмy МoЖyгЬ сПpИяТИ poзBИтKУ Haшoгo peвoлюцiйнoгo
pyхy, тpeбa piшyними зaxoдaMИ цЮ спpaвУ нaЛeЖHo нaЛaдHaтИ.

a)' B УПA пepeвecтИ KoHтpoЛЮ лю.цeЙ' HaЛaдHaтИ сyспiльнo.
пoлiтичний aпapaт, змiнити вiднoшeння кoмaндиpiв дo cтpiльцiв,
г.|oc|АлИт|А вишкiльнo-BИХoBHУ poбoтy мix стpiльцяМV1, BЩИг1ИтИ в
стpiльцiв УПAдц зaвoйoвникiв, лицapiв, BKaзaТИ нa цiль нaшoi бo-
poтьби, виpoбити пoлiтичнo. B pядax УПAдУxe чaсTo пoмiчaeться
нeпpинaгiдниЙ eлeмeнт, якиЙ CвoeЮ пoвe.п,iнкoю дeмopaлiзye MaсИ
i пiдpивae aвтopитeт УПA (биття шoмпoЛaМи людeЙ, aмopaлЬHa
пoвeдiнкa' Bopo)кa нaм пoлiтичнa op'eнтaцiя стpiльцiв).

б). oниcтити лiси вiд бiлЬшoвИЦЬKиХ бaнд i B HИx стBopИти6aзи
для УПA, oд|]oчaсHo цИM стBopЮюни бaзyдля збepeжeння HaшИx
peвoлюцiйниx eлeMeHTiв пiд чaс ПepeсувaHHя фpoнтy.

oнищeнням лiсiв мoxнa будe знищити всiх сeксoтiв, якi пiд нaс
пpИXoДy бiльшoвикiв бyдyть вИKopИсТaнi бiльшoвIАKa\Аи р'ля
oчИщeHня зaпiлля, цeбтo пpoтИ нac. Toмy Haш BвeсЬ eлeмeнт бyдe
зaсyджeниЙ Ha пoвHe фiзиннe BИHИщeHHя

190



в). B тepeн тpeбa бiльшe лiтepaтypи aнтибiльшoвицькoi, щoб
Мo)кHa бyлo збивaти бiльшoвИцЬKу ПpoПaгaн/],У KoHKpeTHИMи
фaктaми (тepop HKB.ц' гoЛoд в 1932_3З pp.' i iншi). Г1oгли6ити
пpaцЮ сepeд мac, виpoбИтИ )Kepтвeннiсть i вiддaнicть Укpaiнi.
Cкpiпити вишкiльнo-вИXoBHУ poбoтy сepeд нлeнiв oУH.

B вищeзгaдaHoMу звiтi з oглядУ Ha MaЛУ кiлькiсть КoHKpeтHИX

фaктiв He oХoпЛeHe дoKЛa.п,Ho xиття члeнiв oУH, xiнoцтвa, ЮHaцтвa,
Тx poбory, виpoблeння, жepтвeннiсть в пpaцi i бopoтьбiдля Укpaiни.
Bсe цe бyдe пoдaнe в HaсTУпнoмy звiтi. Щoдo всix iншиx дiлянoк
opгaнiзaцi йнo-оyспiльнoгo хИття - oxoпЛeHo всe, ПoдaHo кoнкpeтнi

фaкти B цЬoMy вi.цнoшeннi.

Пoстiй, дня 24.X.1 943 poкy
Cлaвa Укpaiнi - Гepoям Cлaвa

/-/Юpкo* .

ЦДABО, ф,3833' oп' 1, cпp' 127' apк. 13-22. Koпiя. Бiлий цупкий пaпip.
Maшинoпиc, Чopнa KaльKa.
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4. дoкyMEl{ти oPгAH!зAцlЙHo.
]vloБlлlзAцl Й H иx PEФEPEHryP

4'1'PIBEHЬHAДPAЙoHIB

Ne1
звlт пPAц!вниКA KoMAHди вoeHKoMAтy

в }|AдPAЙoнl пPo дlялЬHlстЬ
[Kaмiн ь- KaLuиpcьки й нa,а,paйoн ],

20 вepecня 1943 poкy.

3вп
[п]oвiтoвoI KoМaндИ BoeнKoMaтУ HaдeнЬ 20.lX.43 p.

1 . oxoплeння тepeнy.
A). PaЙoн Ceдлищe.
oxoплeнi cлiдyюни сeлa:
Mизoвo IMизoвe], Ceкyнь, Ce[д]лищe, Чepeмшинкa [Чepeм-

шaнкa], Шкoди [Шкpoби], Coкoлищe, .Д,aтинь, CoлoB'e [Coлoв'i],
Koмapoвo [Koмapoвe], Линин [Линини], KaЧин, oлeкоaндpiя,
CoшиЧнo, Bepxи, Kapacин, Cтoвбixoвe [Cтoбиxiвкa], Бoxa Boля,
Miльцi IMильцi], Kaчинськa Biлькa, Cинoвo [Cинoвe].

PaЙoн Paтнo [Paтнe].
oxoплeнi сeлa Xoтeшiв, Бipкa [Бipки], Peчиця [Pivиця], Meлникi

Peницькi [Meльники Piницькi], Пiокi Peчицькi [Пicки Piчицькi],

Щeфoгoщe [Щeдpoгip], ocтpyвoк [ocтpiвoк], Meлники Moстискi

IMeл ьн ики- Mocтищe], MoстиЩe, Koзeл [Koзoвaтa?].
Б). PaЙoн K[aмiнь-]K[aшиpоький] нe oxoплeниЙ.
PaЙoн Любeшiв нe oxoплeниЙ.
B paйoнi CeдлиЩe He oxoпЛeнi слiдуюнi оeЛa: Бepзoвe

[Бopзoвa]' Hoвa Bиxвa, Cтapa Bижвa, Бpiдки, Pyдкa, XoтИвeль,
ЧeвeлЬ, Пiоoчнo [Пicoннe], Бpoнeтiвкa [Бpyнeтiвкa], 3aмшaни,
Beлимчe.

PaЙoн Paтнo [Paтнe]. He oxoплeнi ceлa: Бузькi [Бузaки],
Cтaнicлaвoвкa [Cтaнicлaвiвкa], Teклiн [Тeкля], Bифiни [Bидpи-
нi], Пocтyпeль, 3aбpiддe [Зaбpoди], Лyнинi, Bи [дp]a[н] иця, Paтнo

[Paтнe], Якyшi [Якyшiв], Пpoxiд, [Xиpин]i, Cтapoстин [Cтapocтинe],
Koмapoвo [Koмapoвe], Гipники, Бpoди, Ciльця Гipницькi, Meзи-
мyгь [Meжисить].

B). Ciткa в oxoпЛeнИХтepeHaХ пoB'язaнa з coбoю.
2. 3aбeзпeчeFlHя тepeнУ лЮдЬMИ.
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A). PaЙoн K[aмiнь-]K[aшиpськиЙ] _ бpaк пpoвiдних oдiниЦь.
PaЙoн Любeшiв _ бpaк пpoвiДниx oдiниЦь'
Б)' Пo [p]aйoн[ax] K[aмiнь]-K[aшиpськиЙ] i Любeшiв бpaк

paЙoнoвиx кoмiсiЙ.
B). Ha [p]aЙoн K[aмiнь]-K[aшиpcькиЙ] oбpaнo ДpУгoгo Ko.

м[eндaнтa] [p]aЙoнy.
3. |дeйнo-пoлiтичнe вИшKoЛeHHя людeЙ.
a). BикopисТoвУвaння Лiтepaтypи - дyxe слaбo i нaзaгaл бpaк

л|тepaтypИ.
б). BiдпpaвИ сKлИKaЮтЬся oдИl.| paз Ha мiсяць.
в). Xapaктepy вiЙcькoвoгo i пoлiтичHoгo.
г). Haслiдк[и] вiдпpaв пo тepeнi cлaбi.
д). Haкaзи peaлiзyютьcя вiйськoвoгo хapaKTepУ.
e). MopaльHe вИХoвaHня людeЙ Mo>кливe.
4. Caмoвiльнi виcтyпи o.п'ИHИцЬ.

He зayвaxyeтЬcя.
5, oбeзпeчeння людeЙ збpoeю,
Paйoн Paтнo [Paтнe]. Maзeпa _ кpic Ne 1 

.1 200. ocoвнyк - кpiс
Ns 8853. Гopxyeнкo _ кpiс Ns 1-l669. CoлoвeЙ - кpic Ns 90038.
.[opoшeнкo - peBoлЬвep Ne 21714.

6. 3axoвaння людeЙ в тepeнi.
Moxливe.
A). Ha вiдпpaвi були yкaзiвKИ пpo вiднoшeння людeЙ в тepeнi.
Б). HaслiдкИ MoжлИвИ.
B). CaмoпoчУття лЮдeЙ дo oбoв'язкiв нaзaгaл слaбe,
7. Maтepiaльнe зaбeзпeчeHHя ЛЮдeЙ нapaзi HeвИМaгaЮчe.
8' Щo зpoблeнo з мaтepiaлy oстaнньoi вiдпpaви.
opгaнiзoвaнo в нeoxoпЛeHИХ сeлaх вiЙськoв[i] вишк[iльнi]

, pyпИ: нa тepeнi paЙoн[y] Paтнo [Paтнe] _ 4 вишкiльнi вiддiли, в

ceлi Гopинe [Гopинiв] _ t...]. PaЙoн Paтнo IPaтнe] i Ceдлищe
oxoпЛeHo сПИсKaMИ мoбiлiзaцiЙниx людeЙ.

9. 3aгaльнi г1oз.Ат|4зv| i нeгaтиви в пpaцi - сepeднi.
10, Пoв'язaнiсть з дpyгими дiлянкaми.
Haэaгaл дoбpe.

.Д,opoшeнкo.

Ц,цAгo' Ф.57' oп.4, cпp. З57' apк.30-31. Opигiнaл, Бiлий пaпip'
Pукoп ис. Зeлe ний oл i вeЦь,
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4. дoКyMEнти oPгAHlзAцlЙHo.
MoБlл lзAЦlЙ H иx PЕФEPEHтyP

4.2'P|BЕHЬ PAЙOHlB

Ne1
звIт

oPгAH lзAцl Й Ho. Mo Бlл lзAцl Й Hoгo
PЕФEPEHтA PAЙoHy

CeД,лиЩaнcькиЙ paЙoн

' 

r 
"'' "' 

- r' 
tilf "i] [ i,r f:;: :у!

Звiт пpaцi пo CeдлищaHсЬoMУ paЙoнi зa вepeceHь 43 p.

] .oхoплeння ТepeHy.
a). oxoплeнi тepeни: Mизoвo [Mизoвe], Cикyнь [Ceкyнь],

Cepaxoвинi [Cepexoвинi], Бoxa Boля, Cинoвo [Cинoвe], .Д,aтинь,
Шкpoби, П iДси нi вкa, Coкoли щe, Miльцi IM ильцi], Coлoв'e [Coлoв'i],
Koмapoвo [Koмapoвe], Hицi, .[oшнo [.Qoшнe], Бpoнeтiвкa [БpУ.
нeтiвкa], Пiсoчнo [Пiсoннe], Hoвa Bиxвa, PУдкa.

б). He oxoплeнi тepeHИ: Cтapa BИxвa, Чeвeль, 3aлiшaни
[3aмшaни], Beлимчe.

в). Ceлa Зaлiшaни [3aмшaни], Beлимчe, Ce.д,лищe, Бp[y] нeтiв-
кa, Пiсoчнo [Пicoннe], Pyдкa, Чepeмшaнкa He ПoB,язaнi iпpaця нe
iдe нopмaльHo з ПpИBoдy oсiдкy нiмцiв в cтaницi Ceдлищe.

г). Cтaницi oxoплeнi кoмiсieю людeЙ: Koмapoвo IKoмapoвe],
CoЛoB'e [Coлoв'T] , Hицi, Пiдсинiвкa, CoкoЛИщe, Шкpoби, Cepaхo.
винi [Cepexoвинi], Cикyнь [Ceкyнь], Бoxa Boля.

д). Peштa стaHицЬ He oxoПЛeHi кoмiсieю. Koмiciя лю.цeЙ
пpoвaдитЬся lцaлI.

e). oхoплeнi стaницi кoмicieю [...] тaкi: Koмapoвo IKoмapoвe],
CoЛoв'e ICoлoв'Т], Hицi, Miльцi IMильцi], Пiдcинiвкa, .Д,aтИHЬ,
Cинoвo [Cинoвe], Coкoлищe, .Д,oшнo [.[oшнe], Шкpoби' Cпpa-
xoвичi ICepaxoвинi], Бoxa Boля, Cикyнь [Ceкyнь].

ж). Peштa оiл нe oхoплeнi, кoмiciя ПpoвaдИтЬcя.
2. 3aбeзпeчeHHя ТepeHУ ЛЮдЬМИ.
a). Бpaки пpoвiдниx oдИHИцЬ r'
б). Бpaк стaHИчнИХ кoмeндaнтiв.
в). 3axoдiв xoДHИX нe зpoблeнo з пpИвoдУ бpaкyлюдeЙ.
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3. |дeЙнo-пoлiтичнe вИшKoлeHHя людeй.
a). Лiтepaтypи бpaк. He пpиxoдитЬдвa мiсяцi.
б). Biдпpaви poбитьcя paз Ha мiсяць.
в ). Xapaктepу вiйськoвoгo.
г). Haолiдки мoхливi.
д). PeaлiзyЮTЬся нaKaзИ вoоннi.
e). MopaльHe BиXoвaHня людeЙ зaдoвiльнe дo чacy, пoKИ нe

пpИ lзд)кaЮтЬ HlMцl' пoт|M HaЛaгoд)кУeтЬcя'
4. Caмoвiльнi вистyпи oдИHИцЬ e.
a). CтaнинниЙ вiйськoвиЙ кoмeндaнт Tичкa дня 1 .Х|.43 вiдiЙ-

шoв дo УПA' CтaничниЙ вiЙcькoвиЙ кoмeндaнт.Д,янoк вiдмoвився
в|д пpaцl.

5. Cпис збpoi пoдaниЙ.
6. 3axoвaння людeЙ в тepeнi.
a). Bкaзiвки бyли пoдaнi.
б). Haслiдки мiсцями пoгaнi, ocoбливo тaM, дe пpoiзджaли

нiмцi.
в). Caмoпoнщтя дoбpe тaM, дe нe були нiмцi' [T]aм, .п,e вoHи

пepeiздxaютЬ, сaмoпoнyгтя [...] .цУ)кe пoгaHe - пpoпaгaнДИcтИ
He пoKaзУЮтЬся B тepeнi.

7' Maтepiaльнe зaбeзпeчeHHя пЛaчУчe.
8. Maтepiaл з oстaнHЬoT вlдпpaви пoдaнo дo вiдoмa стaниць i

з вeЛИKИMИ пepeшKoдaMИ пoMaЛУ вИKoHyeтЬся.
9. Тaм, дe нe пpoiзддaЮтЬ чacтo нiмцi, пpaця дae нaолi.цки дoб-

pi. [Т]aм' дe чacтo нiмцi вiдвiдyЮтЬ' пpaця i.цeдУxe пoгaнo, aЛe щo
e MoжЛИBe _ poбиться.

] 0' Пoв'язaнiсть з дpyгИMИ дiлянкaми e i мoxливa.
Пpoсимo, щoби пpибУЛa чacтИнa УПA i знищилa зoHдepa в

Ceдлищax, aдУx HaceЛeння пiднiмeтьcя 100 %-вo, тaK яK Ha ПoчaтKy
мaя [19]43 p.з8

Cлaвa УкpaТнi!

P[aйoнoвий] к[oмeндaнт] в[iЙськoвиЙ]
ГaЙвopoн.

ЦДАBo' ф.3838' oп. 1' cпp.59, apк. 183-184. Оpиilнaл' АpкуLu зi
tuкiльнoгo зoЦrИтa у клiтинку, Pукoпиc, Пpocтий oлiвeць' Teкcт згacae'

"" |-]e твepдxeHHя oпoсepeдKoвaHo вKaзуe Ha тe, щo оaМe y тpaвнi 1 943 p.
вi.цбУвaлocя зapoдхeння УПA.
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Ng2
звlт вlЙськoвoгo

KoMEHдAнтд pдЙoHy
CeдлиЩaнcькиЙ paйoн

[Ka м i н ь - Kaш и pc ьKo гo н aдpaй o ну],
кiнeЦь )KIBтHя 1 943 poкv.

.[ecятидeн ниЙ звiт п paцi
в [i Йcькo вoгo] к[oмeндaнтa] пo p [aЙoнy] Ceдл и щe.

.l 
B.X. KлiкaнHя' пoдaння i встaвaння.

19.X. Зiмкнeння лaдiв.
22.X. PoзiмKHeHHя лaдiв i poзгopтaнHя'
24'Х. Biльнi poзiмкнeння лaдiв poю.
26'X' BишкoЛeHHя стpiлeцькe (дoклaд).
l-{e всe пpopoбляли cт' C-кyнь [Ceкyнь] i C-нi [Cepexoвинi].

Ceл[a] Mизoвo IMизoвe] i БУцeнь [Бyцин] зoвciм вiдмoвились oд
прaцi нepeз тe, щo e нiмaки. Бyцинь [Бyцин] e lцУ>кe здeМo-
paлiзoвaнo пo)кapoM i нe xoчe вИKoнУвaтИ )кoднИХ нaкaзiв. Kyщ
Ceдлищe тaKox He пpaцЮe зoвсiм чepeз тe, щo нiмцiТздятЬ пo сeлaХ
мaЙxe щoдHя.

Kyщ Koлoс пpopoбляв: 19.X _ BИсТyп з лaдiв i pядiв, 21 ,х -
пoясHЮвaЛи стpiльцям xoди, збipки i пpaвiльнe вiднoшeння.

23.Х. ПoльoBe зaHяття.
24.X. .Qeщo з ПoЛЬoвИx зaHятЬ.
26'X, Бiги i нaотyпи в poзстpiльнiЙ.
28.X. 3бipкИ' пoлЬoвe зaHяття.
BiДвiдyвaння в с. Cинoви [CинoвoмУ] - 80 Yo, loтинь пoгaнo

вИKoHye HaKaзИ кУщeBoгo.

ПocтiЙ, дня 2.X|'43 p'

Cлaвa УкpaТнi'

Явip.

lJдАBo' ф. 3838' oп. 1 , cпp' 59, apк' 182, opигiнaл. Apкуtu iз Luкiльнoгo
toШИтa в клiтинку. Pукoпиc. Пpocтий oлiвeЦь.
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Ns3
звlт пPAЦlBHиKA KoMAHди

вoeHKoMAтy B PAЙoнl
KoвeльcькиЙ paйoн

IKoвeльcькoгo нa,а,paйoну ..Koдaк'' 
] ,

20 лиcтoпa,о,a 194З poку.

3вiт KoвeльсЬKoГo Ip]aй [oн нoгo] [в] oeнкoмaтy
стaHoМ нa 20.Х|.1943 p'

|. oxoплeннятepeHy.
_ oxoпЛeHo тeoeHИ:
a). HeсyxoTxи [Heсуxoiжe], .{opoтищe, Гpaбiв [Гpaбoвe],

Облaпи, Piчник [Гiшин], Бaоiв [Бaxiв],.[yбoвa [!yбoвe], Гopoдищe,
Гpидькi [Гpeдьки] (зapaз знax[oдяться] нiмцi), Cкyлин, Бiлiн
[Бiлин], Koлoдниця, Map'янiвкa, Boлoшкi [Boлoшки]' [Cтeблi],
Bopoнa, Бyди щe, Poкитн иця, Зaстaв' e, .Цpoзднi ;

б). Bepбкa, Уxoвщiк [Уxoвeцьк], Koлoдяxнo [Koлoдяжнe],
Biль[к]a Любитiвськa IBiлькa-Л юбитiвськa], Бiлaш iв, Гpyш [к] i вкa'
Зaсмикi [Зaсмики], Paдoмль [Paдoшин] ;

в). Гpaбiв, oблaпи, .Д,opoтищe, HeсухoТxи [HeсуxoТжe] (Лaпнi'
3apiння, Boля, Toйкут);

г). Усi стaницi;
д). Гpaбiв, Heсyхoiжи [HeсyxoТxe], oблaпи, Пiшин [Гiшин],

Бa[x] iв, .Д,opoтищe, Гopoдищe, Cкулин, Бiлiн [Бiлин], Map'ян i вкa,
Boлoшки, Koлoдниця;

e). .Цyбoвa [Дyбoвe], Bepбкa, Гpидькi [Гpeдьки], Гpoвeцьк
[Уxoвeцьк], Cтeблi;

e). y пiвнiннoмy i сepeдHЬoмУ КУщi - дoбpe, y пiвдeннoмy -
дУxe зЛe.

HaЙгipшe йдe poбoтa в пiвдeннoмУ KУщi, Д,e TepeH зaгpoxeний
з oднiei сTopoнИ пoЛяКaмИ (Бiлaшiв, Любитiв, .[poзднi, Koвeль,
Koлoдяxнo IKoлoдяжнe]). Haсeлeння всiх нaвкoлишнix сiл (Bopoнa,
БУдищe, Зaстaв'я [3aстaв,о], Бiлaшiв, Poкитниця) пepeд Moplп,aмИ
пoлякiв XoвaЮтЬся дo нiмцiв в Любитiв i.(poзднi, дe нiмцi МaЮтЬ
свoТ блoки.

.[oвoдиться дo s X.

20.X|.1 943 p.
Бoгvн'

IдАBo' Ф,3838' oп, 1, cпp.59, apк' 1З6. opигiнaл, Pукoпиc'
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Ns4
з Blт oPгAH lзAцl Й Ho- ]vloБlл lзAЦl Й Hoгo

PEФЕPEнтA PAЙoHy пPo сKлAдAHHя сгlисKIв
l PoБoтy Kyщlв

K [a м i н ь] - K[aш иpcьки й ] paйo н

I Koвeл ьc ькoгo н aдpaЙ o ну'' Koдaк'' ]'
22 листoпaдa 194З poку.

3вiт з paйoнy K[aмiнь] -K[aшиpcький]

oxoплeнo cпИсKaMИ пo paЙoнi K[aмiнь].K[aшиpський].

1 .K[aмiнь]- Kaш[иpський]
a). Boля
б). 3aстaв'e
в). Зaбepiззя
г)..Qaльники
2' oзepнo [oзepнe]
3. [H]yйнo
4. Лyкa [Лyнинi?]
5. Плeвaцьк [Ялoвaцьк]
6. Kлитицьк [Kлiтицьк]
7. Paкiв Лiо
8..Qoвгa Hивa
9. Пiдгip'е [Пiдциp'я]
10. Пiдpiння

Пpoвeдeнa кoмiсiя людeЙ.

1' Paдoшин[кa]
2' Cтoбixoв [Cтoбиxвa]
3. Kapaсин
4. Kapпилoвкa IKapпилiвкa]
5. Bepxи

Пpoвeдeнa кoмiсiя кoнeЙ.

1. Личини.
2. Kaчин.
3. Byлькa K[a]нинcькa'

He oxoплeнi cпИскaМИ cТaHиц|.

1. Boeгoщa
2. oлeксieвкa [oлeксiiвкa]
3' 3aлiсся
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.|1. oл. Ляцкe [oльблe
Ляцькe]
12. oл. Pyоькe [oльблe
Pyськe]
13. Зaлaзь[к]o
14. Пo[л]ицi
15. Г. Kaмiнськa [Гщa
-Kaмiнськa]
16. Гeлeнiн
17. Личини
18. Kaчин
19. Kaч. Biлькa IByлькa
Kaнинськa]
20. oлексaндpiя.

6. Beл. oбзиp |BeликиЙ
oбзиp]
7. Coшинн[e]
8. Зaпpyддя

4. oлeксaндpiя.
5. 3aпpуддя.

4. [Я]нoмиcль
5. [П]нiвнe
6. Coснiвкa



7. Bинилюк [Bинiшoк]
8. Зaгip'я
9. Бepeзняк [Hoвi Бepeзинi?]
10. Фaoинки
.| 1. Kpимнo [Kpимнe]
.| 2. Бepeзини [Бepeзинi]
13. CyлиЩa [Cyдчe]
1 4. Угpинини [Угpининi]

15. Тoбoли
16. Чepвищa
1 7. Pyд[кa]-ЧepвИllсЬKa
18. Гpивa
.|9. AЙнo [ЯЙнo]
20. Бopoшнo [Бopoвнe]
21. Гyтa-БopoвeнсЬKa
22' Гoлoби.

Пo кyщ[i] Kepн Nя 1 бpaк пpoвiдниx oД,ИHИцЬ, He BiдшУКaHo
стaHИчHИХ, нeдбaЙливo вiднoсИтЬся дo пpaцi [к]yщeвиЙ i нa вiдпpaвi
He oсяГHeHo xo.цнИX BiдoMoстeй пpo БсTУП дo пpaцi 15/Х.43 p.

Пo кyщ[i] Kиiв Nq 2,зaBИнятKoM зaЛiсся, cтaHИчHИx l{e вiдшyKaHo.
Пpининa тaKa: сaM KyщeвИЙ пpИсryПИB дo пpaцiдHя 16/X|.a3 p.

Пo кyщli] Kypоьк Ns 3 cтaничних нe вiдшyкaнo. Пpининa тaKa )K'

як i пoпepeдHя _ вcтУпИв дo пpaцi кyщeвиЙ.
Пo кyщ[i] Koлoмия Nе 4 кyщ[o]вoгo oбepeжHoгo 15/Х|.43 p' нe

бyлo нa вiдпpaв[i]' Пpининaтaкa:бyв нa вeо[iлл]iiя звiтyxoднoгo
He o.0'еpЖaB.

Пo кyщ[i] Xepcoн Nэ 5 poбoтa вся Haлaгo.п)кeнa y вcixдiлян[кax]
зa вИHятKoM пoгopIi]лиx ceл.

HaЙкpaщe пpaцЮЮтЬ стaницi Paдoшинкa, CoшИчHo [Coшин-
нe], Bepxи, Beликий oбзиp i Зaпpyддя, ПocepeдHЬo пpaцЮЮTЬ
от[aницi] Kapпилoвкa IKapпилiвкa], Cтoбиxoвa [Cтoбихвa],
нaЙгipшe - Kapaсин.

3a мoеi слуoкби в paЙoнi K[aмiнь].K[aшиpськиЙ] вi.цпpaв нe бyлo
зa вИHятKoM кyщa Xepоoн,

Пepшa вiдпpaвa вiдбулaсь зi всix дiлянoк дня 21/X|,43 p. Ha
вiдпpaвi бyв дaниЙ HaKaз вiдшyкaти сTaHИчHИХ, зpoбити C|1|АCKИ

фax[oвoгo] жiнoцтвa, MУXчИH, пpидiлити збpoю [...] нaдiслaть
cпИсKИ, пepeгЛяHУти KoHi, вoзИ тa Упpя)К Пo стaHИцяx i нaдiслaти
cпИсKИ тa opгaнiзyвaти тaбop пpaцi.

Дня22/Х|.4Зp'
PaЙ[oнoвий] [в]iЙськoвиЙ

KIaмiнь] - KIaшИpcЬKoгo paЙoнy]
Чyмa Mикoлa.

Пpoшу змiнить Moo псeвдo Бypлaкa.

ЦДABo' ф' З8З8' oп, 1, cлp.59, apк' 1З7_138' Зaвipeнa кoпiя' Apкуш,
виpiзaний 3 Kpecляpcькoi.плaхти BeлИKoГo фopмaту, Pукoпиc' Cинa
ЧoDHИлo.
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Ns5
звlт oPгAHl3AЦlЙHo.MoБlлlзAцlиHoгo
PЕФЕPЕHтA PAЙoHy пPo пPидAтHE дo
в!ЙсЬKoвoТ сЛD|(Би HAсЕлEHHя сlл

K[aмi нь] - K[aшиpcький] paйo н

I Kaм i н ь. Kaш И pcьKo гo нaдpaй o ну]'
30 лиcтoпaдa 1943 poку.

3вiт з paиoнy K[aмiнь] -K[aшиpськиЙ].

Пoдaю дo вiдoмa, щo пo пepeвeдeHнi кoмiсii людeЙ пo сeЛax
ЛvlнинtА, KaЧин, Kaчинськa Biлькa [Byлькa Kaнинcькa] i oлeк-
caндpiя.

3нaхoдиться бoeздaтниx 854 чoл. B тiм числi нeздiбниx _ 64
нoлoвiк[и]' Kaчин _ зaг. чИслo 360, нeздiбHИХ _ 28 чoлoвiк.
Личини_ з24' 18. B. Kaчинськa [Byлькa Kaнинcькa] - 92,11'
oлeкcaндpiя _78,7.

oryльнa лiнбa:здiбниx _ 790 чoл., нeздiб[ниx] - 64 нoлoвiк[и].
3вiтiв з тepeHУ K[aмiнь]-K[aшиpський] вiд кyщeвИx He oтpИМaв'
.Е[oмiвкa HaЦJa зHaХoдИтЬся в CтoбиxiвЦi.

.Цня 30.X|.43 p.

PaЙ [oнниЙ] [в]iЙcькoвик K[aмiнь] -K[aшиpщини]

Чvмa.

цДАBo' ф.3838' oп, 1, cпp.59, apк' 138' Зaвipeнa кoпiя' АpкуuL,
виpiзaний З Kpecляpcькoj'плaхти BeлиKoгo фopмaту. Pyкoпиc. Cинe
чopHилo.
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Ne6
списoK члEHIB ьoiBки pдЙoHy,

сKлAдEниЙ KoM ЕHдAнтoM вoТвки
MaтiiвcькиЙ paйoн'' Kopт''
Ko вeл ьc ь кo гo н aдp a й o ну,

[гpyдeнь 19$ p'f''

Cпиc Maтiiвcькoi бoiвки'

.| . ПpoпaЙлo.
2. Гpaб.
3. Бiлкa.
4. Лoбoдa.
5. Бepeзa.
6. 3ipкa'
7 ' Mopяк'
8' Pи6a.
9. CaгaЙдaнний.
10. 3aлiзниЙ.

.| 1. .Qoбpoвoлeць.
12. Хyк.
1з. Ciчoвик.
14. .ЦoбpoдiЙ.
15. Kpyк.
16. Coкiл.
17. 3aлiзняк.
18. opлик..l9. Гoлyб.
20' Бaтькo.

Koмeндaнт б[oiвки] Бepeзa.

ЦДABo' ф. 57, oп' 4, cпp' З66, apк' 57, ,Qaтa i aвтop t'oKу^neHтa He
вкaзaнi. opигiнaл, Apкуtu iз шкiльHoгo loШИтaулiнiйку' Pукoпиc. ЗeлeниЙ
oлlBeЦь,

39 {eЙ дoкyмeнт Moxнa дaryвaти гpУднeM 1 943 p. 
' 
ocкiльки y звiтi пpo стaн

пoлiцii в MaтiТвськoмy тepeнi ,.Kopт'' вiд 3..| 2.1943 p. ,.Бepeза'' фiгуpye як
paйoнoвиЙ кoMeндaнт. Див.: uдAгo' ф. 57' oп. 4' спp' 357' apк. 43.
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Ns7
списoK HAсEлEHHя в сEлAx PAЙoHy

PaтнiвcькиЙ paЙoн,
Kaм i н ь. KaLu и pc ьKoгo нaдpaЙo нy,

[кiнeць 1943 poку]'

Cпис нaceлeнHя Пo гpoмaдaХ Paтн[iвcькoгo] paйoнy

Ne

H/Г\

Ceлo Kiлькiсть
HaceЛeHHя

AдaMoвKa [AдaM|вKal 241
2 ЬapKИ KoMИш|воЬKI 1E'l 5

Ьpo.цИ | |pHИцЬK| 821
4 Бyзaки 814
Э. бИ.0'paHИця 1924
6 Bидрин 804

Гipники 1206
t{ .Qoмaнoвo [.Д,oмaнoвe] /ou

5aop|дця [JaopoдИl l4l э
U KoМapoвo IKoMapoBel 6в2

кoзeЛ IKoзoвaтa/ 'l'tta

12 KoHИщe 424
13. KopТИЛiсИ [KopтeЛiсИJ з020

+ J |УЧИч| 90r
MeЛЬHиKИ MoстИсЬK| | MeЛЬHИкИ-MoстИ|'цe ЬЬ1

10 MeЛЬHИKИ P!чИЦЬК| [MeЛЬнИкИ- Р|чИцЬк|J tvl
Me)кИcИтЬ 1213
|vloстИщe 686

Ч UстpoвoK IUстplвoK.j aЕ-7

zv. llсKИ - PlчИцЬKl ozo
z ||дpiчЧя b3ё

lIoсTУпеЛЬ 6'2э
ZJ IpoХlд 434
24. aтHo IPaТHel 14.t9

|чИця I 258
2б. LjaMapИ 3т4З

U|лЬця | |pHИцЬK| 3^)
2в' UТaH|сЛaB|вKa 458
2C. Ul apoстИH [L;тapoсТИHe]

Teклин [Тeкля] ii03
AoТИш|в [)(oтеш|вl 2/51
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З2 Чooнe [Чepчe 1714
ee Шeлooгoшe [Шeлooгio 1 128
34 Якvшi [Якvщiвl 844
Paзoм 35877
Чуxoтepитopiaльнoгo HaсeЛeнHя в Paтнi IPaтнoмy] 121
Пo сeлaм 4З
Bсьoгo 36041

lJД,AГo' ф. 57' oп' 4, спp' З61, apк, 5З' Koпiя, ltигapкoвий пaпip. Pукoпиc.
Cинiй хiмiчниЙ oлiвeuь.

Ns8
cписoK члEHlв зAпIлля B сЕлAx PAЙoHy

Гoлoвнeнcький paЙoн
Любoмльськoгo нaДpaйoну .'БaЙpaк'',

[кiнeць 1943 poку].

ГoлoвнeнськиЙ paйoн'

lJдАгo' ф' 57' oп. 4, спp' З61 
' 
apк' 58.,Qaтa iaвтop дoкумeHтa He вкaзaнi,

Apкуtu iэ зoшитa у лiнiЙку. Cipий oлiвeць, Pукoпиc'

Бepeзa. .QубoвиЙ.
tsopoбiЙ. I apaсИK'
BopoH, дlopoшeнкo.
Гoлубeнкo. Bишня.
Jeв ГopoбeцЬ.
Poxи. Koмapeнкo _ пpиЙшoв дo 3aбoлoтгя.
Toпoля. Xypaвeль.
.QoнoвиЙ. Coкiл.
ЬуИвoЛ. БepHИГopa.
бoвK. L;aГaЙдaчHИЙ.
UoЛoBeИ. БIKтop.
UpeЛ. L;oкIЛ.

)K|Алa.
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5. дoKyMЕHти гoспoдAPсЬKиx PEФEPЕHтyP

5.1. PIBЕHЬ PAЙOH|B

Nel
AKт гoспoдAPсЬкoгo PEФEPEHтA PAЙoHy

пPo xyдoБy тA пPoдyKти' зAxoплЕHl
H!lvlцяMи

ГoлoбськиЙ paйoн

I Ko в eл ьc ькo гo н aД'pa Й o ну]'
4 гpyдня 1943 poку.

Aкт зaгpaбoвaHoгo xИвoГo iнвeнтapя сeЛяH Гoлoбcькoгo paЙoнy
нiмeцькoю влaдoЮ в.цHю 4.X||.43 p.

1 . Poгaтoi xудoби - 230 шт.
2. CвинeЙ _42uт,
з. Biвцi_ 196 шт.
4. Koнi_6шт.
5. ГyceЙ - 269 шт.
6' KypeЙ _ 172tlт.
7. Kaчки _27 u:т'
8. Boли_3шт.
9. Myкa - 

.t 
цнт.

.t0. 3бixхa _ 569 цнт.
1 1 ' oлiЙниx poсЛиH - B0 цнт.

2.1.43p.
Шeф [p]aЙoнoвoi [г]oсп[oдapcькoi] [p]eф[epeнrypи]

Xмeль.
Cвiдки |вaннyк, [..']' [.. ].

IJдАгo' ф' 57, oп.4, cпp. З63, apк. 1' opигiнaл. Apкуш iз зaгaльнoгo
ЗolJJИтa у клiтинку' Pукoпиc, Cинiй oлiвeЦь. ,Ц'aтa ,цoKуMeнтa cупe-
peчлиBaI ocкiльки у нaзвiдхepeлa cтoj'ть ''4,XIl,43 p.''' a нaпpикiнцiтeкcry
_ "2.l.43 p.''. o,а,нa 3 цИх Дaт пoMИлKoBa,
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6. дoкyMЕHти PЕфEPEнтyP loHAЦтвA'
жlнoцтвA тA yчx

6..1 . P|BЕHЬ HAДPAЙOHIB

Ngl
звlт KЕPIBHиKA юHAцЬкoТ чAстиHи
PEфEPEHтyPи ж!HoцтBA HAдPAЙoнy

в oPгAHlзAцlЙHиx спPAвAX
[Koвeл ьськи Й ] тe peн'' Koдaк'',

6 гpудня 1943 poку.

Звiт пpaцi в юнaцькiЙ оiтцixiнoцтвa
зa ]ЙlсяцЬЛистoпaд.

Пpaця в жiнoчiй сiтцi юнaЦтвa в мiсяць лИCтoпaД вeлacя лИ|'!e в
с[eми] paйoнax. B peшти paЙoнiв paЙoнoвi peфepeнткИ ЮHaцтвa
щoЙнo пoмiчeнi i пpaцi в тepeнi щe He poзпoчиHaЛи. HaЙгoлoвнi-
шиЙ чинник, щo гaЛЬMУe пoвниЙ xiд пpaцi, e бpaк вiдпoвiдниxлю-
дeй як нa стaнoBИщa paЙoнoвИx' тaK тим бiльшe Ha стaнoвищa
KУЩeвИХ i cтaничниx. ocвiтa paЙoнoвих peфepeнтoк в бiльшo-
cтi -7 Kл. нapoднЬoi шкoли, a кpiм тoгo цe лЮдИ, зa MaлИMИ ви-
нятKaMИt цiлкoм нeвиpoблeнi i мaлo зop'eнтoвaнi в opгaнiзaцiй-
нiЙ пpaцi, a дeякi зoвciм мaлoгpaмoтнi.

Ta щe дaлeKo гipшe стoiть опpaвa в ниxчиx opгaнiзaцiЙниx
клiтинax: KyщaХ i стaницяx. Тyг oовiтнiЙ стaн лю.ц,eЙ нe пepeвИщye
З_4 клacи нapoднoi шKoЛИ, a зycтpiнaютьcя Й тaкi, щo лeдвe
Mo)KутЬ poзпИсaтИся. 3вичaЙHo, щo з тaKИМИ людьми i пpи
нaЙбiльшoму зyсиллi paЙoнoвиx peфepeнтoк пpaцi як cлiд пo-
стaвИти нe Mo)KHa' B вeликiЙ мipi piвнoж сПpИчиHЮeTЬcя дo цЬoгo
HeгaтИвHe отaвЛeHня )к|нoЦтвa зaгaj.lЬнol c|TКИ взглядoM юHaцтвa'
Boни paдi були б в юHaцтвo впхнyтИ щoнaйгipший eлeмeнт. Ha
ЦЬoмy пiлi зapaз пpИxИЛяeтЬся вeстИ бopoтьбy з xiнoцтвoм
зaгaльнoi сiтки-". L{e oсoбливo ясKpaвo пoмiчaeтьоя в paЙoнi
Шaцьк. Tщ paЙoнoвa жiнкa oxoпИлa дo зaгaльнoТ сiтки вecь кpaщий
eЛelЙeнт i cтapaeться нaд нИМ caМa вeстИ вИХoвHy пpaцЮ, He
дИвляЧИcЬ Ha цe, щo цЮ дiлянкУ пepeЙмae нa сeбe юнaцтвo. B
цЬoMy paЙoнi нeмa нaвiть Koгo вИтягHyТИ Ha KyЩeвИx. PaЙoнoвa
Юнaчкa вeдe пpaцЮ бeзпocepeдньo зi cтaHИчHиMИ' KoтpИХ в)<e
сьoгoднi Ma6.цeоятЬ. Тepeнoвa пpaця в юнaцтвi зa мiсяцьлистo-
пaд вeлaоя в paЙoнax: Шaцьк, Maтiiв, Ceдлищe, Maнeвинi, Гoлoвнo
i TypiЙcьк. 3 paЙoнoвиMИ ЮHaчКaMИ циxтepeHiв вiдбyлoоя вxe двi

a0 l-te i пoпepeднe peчeння пiдкpecлив чepвoHим oлiвцeм ,.Cтeпoвий''
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вiдпpaвi. |-{i ж paйoнoвi peфepeнтк[и] i peфepeнткa з Kaмiнь-
Kaшиpськoгo були Ha зaгaЛЬHИХ вИшKoЛaX paЙoнoвиx peфepeнтiв
ЮHaцтвa. Ha циxдвox вiдпpaвax бyлo пepepoблeнo з paЙoнoвими:
...Д,e KaЛoг''',, 44 лpaвилa'' B ч ИсЛ i ви ш кiльн иx л исткi в, 3 сaн iтapствa
з фiзioлoгiТ, з ..|стopiT...'' дo Яpoслaвa Mудpoгo, з ..Гeoгpaфii''

eтнoгpaфiннi гpaницi Укpaiни, poдИ ГpaHИць, бaгaтcтвa УкpaТни,
пpoстip, HaсeЛeHHя' peльеф. Ha пepшlЙ вiдпpaвi вiдбулиcясвятoчнi
сХoдИHИ Ha.цeHЬ 1_20 листoпaдa.

Ha дpугiЙ вiдпpaвi бyв пepepo6лeниЙ peфepaт ..Бaзap'',

пepepoблeнo iнстpyкцi[ю] н. 21 i пoДaнi дeякi oкpeмi iнстpyкцii i

HaKaзИ щoдo пpaцi. 3a мiсяць ЛИстoпa.ц Ko)кHa paйoнoвa peфe-
peHTKa HaПИсaЛa пo двa peфepaти i нapисyвaлa кapту УкpaTни з зa-
знaчeHHяM ГpaнИцЬ, ГoсПo/].apcЬкиx i кyльтуpнИХ цeнТpiв (мiст) тa
peльeфи.

B paйoнi Шaцьк paйoнoвa ЮHaчKa oxoпИЛa.0,eсятЬ стaниць. Ha,ц
сТaHИчHИMи вeл[a] пpaЦЮ caмa. Maлa вoHa з HИMИ o.цHУ вiдпpaвy,
.п,e пoдaЛa чaсTИHУ мaтepiaлy з пepшoi вiдпpaви paЙoнoвиx.
Cвятoчнi cхaДИH.л в цЬoМУ paйoнi Ha .цeHЬ 1_20 лиcтoпa.п'a Ta Ha
дeнь Бaзapy вiдбyлися ' B oднoмy сeлi ( Гoлядин ) paЙoнoвa ЮHaчKa
пpoвeЛa Maсoвe вi.цcвяткoвaння Бaзapy.

PaЙoнoвa peфepeнткa ЮHaЦтвa тyт нaйбiльш сильнa i ви-
poблeнa opгaнiзaцiйнo. l-{iлкoвитo HeMa спiвпpaцi з жiнoцтвoм'. 41
зaГaЛЬHo| с|тКИ

B paЙoнiTypiйськ oxoПЛeHo 4 кyщi. Bt.цбУлaся piвнoж вiдпpaвa
з KУщeвИMИ. Пpи цьoмy бyлo вiдсвятKoвaнo дeнь 1 -Гo ЛИсТoПalцa,
3вiтy пpo вiдсвяткoвaння Бaзapy paйoнoвa peфepeнткa щe He
пpИсЛaЛa. B сeлax, oХoПЛeHИx ЮHaцТвoМ B цЬoMУ paйoнi, piвнox
були вбиpaнi мoгили. Cпiвпpaця з xiнoцтвoм B цЬoMУ paйoнi е.
PaЙoнoвa peфepeнткa - ЛЮдИHa сИльHa, з вiдпoвiдньoю oсвiтoю,
дo пpaцi стaBИтЬся дoбpe.

B CeдлищaHсЬKoMy paЙoнi oХoпЛeHo 3 кyщi (Ceдлищe, Ceкyнь i

Буцeнь [Бyцин]). Тyт e вжe вciстaничнi. Biдпpaви з KУщeвИMИ He
булo,бo paЙoнoвa peфepeнткaдoвший чaс ЛeЖaЛa Xвopa' Мaтe-
piaли, пpизнaнeнi Ha пepшy вiдпpaвy KУщeBИX, бyли poзiслaнi.
3 цei ж ПpИЧИHИ Й нe вiдбyлИся сBятoчнi сxoдини нa 1_2О лиc-
тoпaдa. Biдсвяткoвaння Бaзapy в жiнoнiй юнaцькiЙ сiтЦi цьoгo
paЙoнy пepeBeЛoся. Юнaцтвoм бyлo вбpaнo тoгo мiсяця тp|А
мoгилi. Cпiвпpaця з xiнoцтвoм e. PaЙoнoвa peфepeнткa.0'o цЬoгo
чaсy з пpaцi вив,язУeтЬcя дoбpe'

B paйoнi MaнeвичioХoпЛeHo 3 кyщi.

4r Пiсля цЬoгo peчeнHя дoпИсaнo оинiм oлiвцeм слoвo ..Чoму?''
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15/Х| вiдбyлaся вiдпpaвa з KУщeвИMи. Kyщeвi вжe мaють всix
стaHИчHИX, a oдHa стaHИчHa вxe Мar дBox чЛeнoк. B oднoмy кyщi
Be.цeтЬся пpaця Ha.0, зapocToм (пo вeчopHИцяx). Cвятoннi сХoдИHИ
нa1_2О ЛИсТoПaдa в opгaнiзaцiЙниx клiтинax вiдбyлися. Cвятoчнi
сХoдИHИ Ha.цeHЬ Бaзapу вiдбyлися paз з жiнoцTвoM зaгaЛьнoТ сiт-
ки. B paйoнi e всьoгo тpи мoгил[и]. Булo вбpaнo ЮнaЦтвoM двi. TУт
MoЛoдЬ ЮHaцЬKa oоoбливo дoбpe cTaвИTЬся дo пpaцi. Cпiвпpaця з
жiнoцтвoм e. PaЙoнoвa peфepeнтKa Mae мaлу ocвiтy, aлe opгaнi-
зaцiйнo сИЛЬHa i aвтopитeтHa сepe.ц мoлoдi. Пpaцю в юнaцтвi
пocтaвилa дoбpe.

B paЙoнi Гoлoби ПpaЦя щoЙнo poзПoчИHaeТЬся. PaЙoнoвa
ЮHaЧKa B тepeH iтll нe MO)кe, бo бyлa цiлкoвитo бoсa. l-{eЙ нaс
ПoсвяТИЛa Ha ПpaцЮ нaд сoбoю 'ПИCaлa 

peфepaти, BчИЛa вИш-
кiльнi мaтepiaлlt i iстopiю УкpaTни. B овoмy сeлi пpoвeлa piвнoж
MaсoBe вiдсвяткoвaння Бaзapy. Зaгaльнo BoHa нa paЙoнoву
peфepeнткy зaслaбa i нaцioнaльHo Тa opГaHiзaцiЙнo нe виpoблe-
нa (сxiднянкa).3aлeжнo вiдтoгo яK пoBeдe пpaцЮ, мoжe пpий-
.0,eтЬся || зMIHИтИ.

B paЙoнi Kaмiнь.KaшИpCЬK paйoнoвa peфepeнткaбулa пiдшу-
кaнa щoйнo 25/х|i вiдpaзу бyлa взятa Ha зaгaЛЬHИЙ вишкiл paЙoнo-
виx peфepeнтiв тa Ha.цpУГy вiдпpaвy ЮHaЧoК, якa вiдбулacя. Зapaз
пiсля вишкoЛУ, тaK Щo Ha ПpaцЮ в тepeнi щe нe бyлo чaсy -.

B paЙoнi MaтiTв paЙoнoвa ЮHaЧKa змiнeнa, тoMУ Щo пoпepe.цHя

цiлкoвитo бyлa нe вiдпoвiднa i пpaцювaти нe xoтiлa. Hoвa юнaчкa
нe [нa]бaгaтo сильнiшa, aЛe.цo пpaцi стaвиТЬCя дaЛeKo кpaщe, нiж
Пepшa.

Teми peфepaтiв для paЙoнoвиx peфepeнтiв ЮHaцТBa нa м[i-
сяЦь] листoпa.ц.

PaЙoнoвa peфepeнткa ЮHaцTBa paЙoнyTypiЙськ i Шaцьк:
1). ..Знaнiння твopiв Шeвчeнкa в вiдpoдхeннiУкpaiнськoТ HaцiT''.
2). .. Знaнi н ня Ч opнoгo Mopя B poзвиткy Укpaiнськoi.{e p)КaBИ''.
Maнeвичi i MaтiТв:
1 ). 

..Пoxoди Cвятoслaвa ЗaвoЙoвникa iТх зHaчiнHя'''
2 ). 

..Знaчiння хpистiaнcтвa в poзвИтKУ KиТвcькoT.Qepжaви''.
ХiнoчoТ сiтки юнaцтвa в мiстax щe Heмae, aЛe B CKopoмy нaсi

пpaця з мicтoм бyдe нaлaднaнa (спeцiaльниЙ нaкaз i нaпpямнi щo-
.п,o цЬoгo бyли пoдaнi нaдpyгiЙ вiдпpaвi).

Зaгaльнo Moлo.цЬ пpИXИЛЬHo стaвИтЬся.цo пpaцi в юнaцтвi, бo
бaчить, щo BoHa iм пpинoсить бaгaтo кopистi, ПpИHoсИтЬ бaгaтo
HoBoгo | ш|KaBoГo.

a2 Пicля дaнoгo рeчeHHя 
..CтeпoвиЙ'' зaЛИшИв щe o.цHУ cвoю познaчKУ ..Чoму?,'
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fule сaмa пpaця e дyxe yгpyднeнa тим' щo нeмae вiдпoвiдниx
людeй пpинaймeншe нa paЙoнoвиx i цyщeвиx. i отaнинниx. Tpeбa щe
бaгaтo нo[гo] i пpaцi, щoб ix виpo6ити.

ПoотiЙ,6/Xl|.43 p.
CлaвaУкpaiнi!

Moтpя.
1 slx|| _ CтeпoвиЙ.

lJдABo, Ф' 3833, oп' 1, cпp, 279, apк, 80-82, opигiнaл. Цигфкoвий
пaпip. Pукoпиc. Cинiй хiмiчний oлiвeць.
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6. дoКyMEHти PЕФEPEHтyP loHAцтвA'
ЖlHoЦтвA тA yчx

6.2. P|BEHЬ PAЙoHlB

Nsl
звlт PEФEPEHтA loHAцтвA

PAЙoHy N9 2
Paйoн Nэ 2 нeвiдoмoгo нaдpaЙoну,

14 xoвтня 1943 poку'

3вiт зa мiсяць [в]epeсeнь. PaЙ[oн] ||

.| 
). Bиxoвaння мoлoдi. (Юнaцтвo, дopiст, дiти)'

Щoдo вИxoвaнHя мoлoдi, тo пoдeKy.цИ гlpoХo.п,Ить, пpимipoм:
4-Й [к]yщ' opгaнiзaцiйнo пoдaнo [з] 

..IcтopiТ Укpaiни'' пpo
ХмeльницьKoгo' чaстИHHo пepepoблeнo,,Гeoгpaфiю УкpaТни''.
oкpeмo пoдaeтЬся чЛeHaM i oкpeмo сИMпaтИKaM. l тaкox бyлo щe
читaнo KHЦxKУ ..Tapac Бyльбa''. l-{i всi мaтepiaли були пoдaнi нa
в|дпpaвax

3.й [к]yщ. Ha сxoдинax i пo видпpaBaХ пpopoбляeться пoлiтич-
ниЙ oгляF, тa читaнHя кHИ)кoK; читaЮ KHиXKy ..oсayл Пiдкoвa',.
oкpeмo пoдaeтЬся чЛeHaМ i oкpeмo сиMпaТИKaM. Щoдoдopoстy -
дaвaлocЬ дeкoМУ ч|Ат aт И л lтe paтypy

5-Й [к]yщ. Пoдaнo пoлiтичниЙ oгЛя.ц i пpoнитaнo книxкi
.,.Q. M. opлик'', бpoшyp[y] ., ЕпiльoнськиЙ гopoдoк'', .,Cлiдaми зaбy-
тиx пpeдкiв'', ..Koбзap,' i ..Kня)кa CЛaBa''. .{aлi писaли peфepaти
...Q.M. opлиК'', тaKoХ пpopoблялoсч.,|стopiю Укpaiни'' пo Xмeль-
нИцЬKoгo i чaстиннo ..Гeoгpaфiю... ''"..

4-Й [к]yщ. Пoдaнo,.|стopiЮ...'' пo ХмeльницЬKoгo i пpoнитaнo
KHИ)кKy..Haвipy''. Bзaгaлi цi мaтep'ялv|ПoдLaBaлИсЬ oKpeMo члeнaм i

oKpeMo cИMпaтИKaм. .Цaлi пoдaHo BlАBчИтИ HaПaM.яТЬ i пoяснити
...!,eKaлoг'' i ..12 пpикмeт xapaKтepУ''' HH. ..Пpaвилa )кИття''. |-{e всe

o. 
Mi* pядк""И peчeнЬ цьoгo aбзaцу ..oстaп',, дo яKoгo ..Koвryн'' нaдiслав ЦeЙ

звiт, нepвoним xiмiчним oлiвцeм зaпИоaв тaкi свoi зaУв:DкeHHя: ,'lстopiю i гeoгpaфiю
тpeбa^виaaдaти уciй мoлoдi. ''. Xтo, cкiльки людeй Гi читaли ,'. якi мaтepяли?'' '-. Мix pядкaMи двoХ oстaннiх peчeHЬ цьoгo aбзaцу ..oстап'' чepвoнИM
xiмiчним oлiвцeм зaпИсaв тaкe:,,Aвтop? ..' Пpaцю MtЖ cиMпaтиKaMи ЗBeсти Дo
пpaцi"^liЖ уciею мoлoддю ceлa''.

'" Miж pядкaми peчeнЬ цьoгo aбзaцУ ,.oстaп', чepвoниM xiмiчним oлiвцeм
зaлиUJив тaKi MapгiнaЛil..',Aвтop? ',, te цi peфepaти? ''. Чи цi KнmKKИ l1poчитaB
цiлий кyщ?'',
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пepeвe.E,eнo B )KИття пoМix чЛeнaМИ. CимпaтикaМ Ha.п.aeтЬcя
пoлiтичний oгляд i читaння KнИ)кoK, тyт бiльшe пepeвoдИтЬся
oпИcoвo' Пpoстo uiлo[...1 [...] paзoм. BiЙcькoвиx впpaв щe пoк[и]
нe poблeнo' aЛe вЖe вдeяKИХстaнИцяx пoтвopeHo poi [. ] щe пoKa
вiЙськoвиx вПpaв нe бyлo. Щoдo ЮHaцтBa, тo KoHKpeтHo нiчoгo тaк
нe пpopoбляЛoсЬ. Tiльки тaK пo HИX впИвaeтЬся, звepтaтИ yвaгУ,
Щoб нe KУpl/|лv| i щoб нитaли KHИ)кKИ, щoб caмi BЧ|^лИCя бeз шкoлИa6'

2). П paця нaд си MпaтViKaI'I|.4'

.Qe мoжлiвшe' тo пpaця пpoxoдИтЬ бiльш Maоoвo, тa бiльш
зaгaлЬHo: чИTaHHя .,|стopiT..,'' 

i iнш[i] KHИ)кKИ. Cкликaeться Ha сxoдИ-
ни i пepepoбляються тi мaтepiялиa7.

3). Пpaця нaд здiбнiшими члeнaмi.
Цe всe пepeвoдиTЬся oкpeMo, тiльки з дeяKИМи oдиниц[я]м[и]

зoвciм oKpeMo, Bзaгaлi BИщeзгaДaнi мaтepi[a]ли пepepoбля-
ЮтЬcя48.

4). Хapaктe pиcтIАKaс [iльськoi] мoлoдi.
Moлoдь, Koтpa нe зHae кoнспipaцii. oтo)к, тiльки пpaцю тpeбa

вeстИ Мaсoвoag. .[yxe с зaxoпЛeнa сxoдинaмi ни впpaвaм[и] з
KИMocЬ.

5)' Cepeдньoшкiльнa MoлoдЬ.
Moлoдь бiльш нe i.п.eйнa, бiльш пacивHa, Meншe отaвиТЬся дo

спpaвИ' нiж мoлoдь слaбшa.50
6)' Пpaця B лeгaЛЬHoMy сeктopi.
[.. '] нeзнaннoТ пpaцi нe дiе, тiльки дe-нe.дe пpи зб[i]pцi сeлян

чИтaeтЬся пpи нaгoдi iм лiтeparypy i пpoвaдитЬcя poзMoвy нa pижнi
тeмi. [...] щoдo ХoвaHня збixxa i кoпaння зимoвикiв, тo x пpoХoдИтЬ,
aлe тa пpaця пpoxoдИTЬ кoнспipaтивнo' | щe тaKoЖ' щo дo MoгИЛИ
MoЛoдЬ чiпляe в[i]нки.

7). Пoлoжeння тepeHy.
Пoлoвинa тepeнУ дy)Ke e oKУпoBaHa нiмцями i пoлякaми, тaK

щo для пoлякi[в] з нiмцями тaм iздять, oKoЛo Лoкaч i Ko[н]юх' i зi

й-- Mix pядкaми двoX oотaннiх peчeнЬ цьoгo aбзaцy ..oстaп'' чepвoниM
xiмiчним oлiвцeм зaписaв тaкe:',Якi ceлa? Чи poблять KoнKpeтну poбoту?''..' 

Haд oстaннiм peнeнням ..ocтaп'' чepвoнИм xiмiчним oлiвцeм зaпИcaв
тaкei ,'Cкликaли vcю мoлoль?!'' 'o, 

Haд o",ul.lнiм peнeнням aбзaцy .,ocтaп'' чepBoHИM xiмiчним oлiвцeм
зaпиоaв: ''lle нe e звiт з npaцi нaд нaйздiбнiшиMи члeнaми''.

I aK v тeKст|..o 
"oсiaп" дonиоaв дo дaнoгo peчeння тaKe овoe зaУвaхeння: .,Toму poбiть

Щocь.тaKoгo i звiryйтe! ! !''-'Taк 
у тeкcтi. Пiсля цьoгo aбзaцу ..oстaп'' чepвoHИM xiмiчним oлiвцeм

зayвa)KИв: ',B письMoвoMу звiтi кoдiв нe вживaти'',
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сxoдy з oдиЛKИ [BoЙнин?] тaK в дeнЬ-пo-дeHЬitpУГa пoлoвИHa з-
пoмiж тei cтaв cnoкiЙ, тa тaK стaЛИ пpoTздxaти"',

B). HacтpoТнaсeлeHня.
Пepeвaжнa бiльшiсть HaсeЛeнHя дyxe пpИxилЬHo стaвИтЬся дo

спpaви. Тiльки дyжe бaгaтo xoдитЬ вopoжoi пpoпaгaнди i т[a]
пiдбивaeдpKe MaсИ, Ho вci цi, щo нiчoгo нiкoмy [...] нe виннi, жoд-
ниx впливiв He MaЮтЬ сepeд Mac.

9). Плaн пpaцi пo слiдyюниЙ мiсяць'
Пepepoбити цiлУ 

..|стopiю УкpaТни'' тa ..Гeoгpaфiю...'', зaсвoiти
.. Koнcпi paтивниЙ вИUJ Kiл'' тa вИчИтaнy лiтepaтypy. 3 вi Йcькoвoсти
п oл aг^oдИтИ-Bп paв И.52

.|0). ПoбaxaHня

14.X.43 p,

Koвwн.

.Цня 19.X.43 p' Cлaвa УкpaTнi. ocтaп.

ЦДАBo' ф' 38З3' oп' 1, cпp' 279' apк 78 зв. Чepнeткa. ltупкий бiлий
пaпip. Pукoпиc. Чopний oлiвeЦь.

,, 
Haпpикiнцi тeKстУдoKуMeнтa ..oотaп'' чepвoниM xiмiчним oлiвцeм HaпИсaв:

.' Пpиклaди дeякoi пpoпaгaнДи??'',
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sUгvlMARY

Chapter 3 сontains doсuments from the UPA rear Iine services
network based in Vo|yn' obIast, whiсh сoverthe period from September
to December .|943. These are: doсuments issued bythe commandants
of Vo ..Тuriv,'' nadraions, raions, and kushсhes; the SB of nadraions
and raions; responsible political leaders of okruhas, nadraions, and
raions; organizationa|-mobiIizationa| seсtions of nadraions and raions;
supplies and materiel sections in raions; a women's section from a
nadraion; and a youth seсtion from a raion.

Documents created by commandants are an important part of
the sources inсIuded in Chapter 3. Among them are a letter written bу
the сommandant of Vo ..Тuriv,,, dated 11 Deсember 1943' orders,
announсements, inсidents, reports, and letters written by the
commandants of Vo|odymуr-Vo|yns'kyi/Horokhiv and Kove|' nad-
raions, сovering the period from September to December 1943;
reports, letters, and receipts from Shats'k, Holoby, Matiiv,
Zabo|ottia, Ho|ovne, and Sed|yshсhe raions for December 1943;
and a list of staff members of a kushch in Kamin-Kashуrs'kyi raion,
dated 28 September 1943,

The сhapter a|so inо|udes documents from the SB seоtion and the
police: information from Kovel' nadraion for late September 1943
and a report by the commandant of poIiсe in Matiiv raion ..Kort,'' dated
3 December 1 943.

Among the doсuments emanating from poIiticaland organizationa|-
mobilizationa| seсtions are repofts, Iists of members of organizations,
and popuIation lists for September-Deсember -|943.

The chapter concludes with an act drawn up by the responsible
leader for supplies and materiel in Holoby raion, dated 4 December.|943, a report bу the head of the women's уouth section in Kove|'
nadraion, dated 6 Deсember 1943, and a report of the responsible
youth leaderof the raion, dated l4October 1943.

жжж
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Po3д|л 4

MEPDKA oyH(Б)
HA тEPитoPlТ мдЙ БyтH ьoT

Bo..3AгPABA''
(1942.cepпeHЬ 1 943 pp.)



P\BHЕHCьKA oБЛACтЬ
( ПlBHlЧ тA ЦЕHтP)

1 . дoKyMEнти пPoвlдHиKlв (KoMЕHдAHтIв)

1.1. oKPy2KHИЙ P|BЕHЬ

Ne1
звlт

пPoвlдHиKA oкPyги
[Cтoлинcькa] oкpyгa', Зeлeнь'',

кiнeць сepПHя 1942 poку'

Звiт [з]a мiсяць cepпeнЬ 1942p,
Дpyxe пpoвiдник, дpyг Kpyк з oKpyгИ 3eлeнь

ГoЛoситЬ cЛyxнянo: paЙoнiв 4. дpyзiв 67, xинoк 1 5,
юнeкiв 3, aктивy 32 гoтoвИX Ha HaKaз.

1 . opгaнiзaцiЙниЙ звiт.

2. Cycпiльнo-пoлiтичний звiт.
Bлaдa в тepeнi, яKщo oMИHeм нiмeцьки yстaнoвИ, знaХoдИтЬоя

в pУKaХ yкpaiнцiв. Лiсa й MaeтKИ дepхaвнi в 100 o/o мaйxe в pУKaХ
ляxiв. Bсiм лicничiм ви.п,aнa бyлa збpoя, щo нa сьoгoднi вiд ниx
пoвiдбиpaлИ пapтИзaнИ' a яKщo в дeKoгo пapтИзaнИ нe вспiли
зaбpaти' тo зaбpaли нaзaд нiмцi.

ПoлiцiТ в тepeнiдo 500 нoлoвiK, вся узбpoeнa в KpИcИ' a чoлoвiк
20 щe дo Toгo МaЮтЬ peвoЛЬвepИ. Bсi укpaТнцi. Cвi.цoмicть нaцio-
HaЛЬHa HИзЬKa _ мaЙхe дo 30 o/o. e тaкi, щo вiн нe мoxe ceбe тoчнo
oпpидiлити, дo якoТ вiн нaцii нaлexить iдo якoi нaЛexaтИ - yкpaiнсь-
кoТ ни бiлopyськo.i. B poзмoвi з oднИM сeляHИHoM вiн тaк вИpaзИBоя:
..KoЛИоЬ нaс зa сoвiтiв нaзивaли бiлopycaми, тo MИ бyли бiлopyси' a
сьoгoднi Ka|(yгЬ щo MИ yкpaiнцi, тo ми yкpaiнцi. Haм, - гoвopитЬ,
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_ вce oдHo'', Tyг мaйжe KoЖeH сeЛяHИH гoвopИтЬ, щo яКa [б] влaдa
нe пpиЙшлa, тpeбa пiднинятись.

flaлi гoвopить цeй сeЛяHИH: ..MИ зa Coвiтiв бopoлись, щoб нaс
пpИeД.HaлИ дo Укpaiни, бo ми piшили щo з Укpaiни xov пшeницi,
хлiбa мoжнa бyдe пpИвeзтИ, a з Бiлopусi щo пpИвeзти - нiчoгo, iяк
нe cтaHe в тeбe, тo бyдe xoн пoмipaй, нiдe нe дiстaHeш''.

oцe тyг я пoдaв в KopoтKиx HapисaХ.цУМKУ сeляH нaцioнaльнoi
свiдoмoстi. Гoлoвнe тyт в тpЬox paЙoнax тaк вiднyвaeться, в paйo-
нax Пyщa' Cмepть i Бaгнo, кoтopi булипpидiлeнi дo БсCP.

Cпoнaткy вiднoшeння пoлiцi'i дo HaсeЛeHня булo звipськe,
вiднoоилиcя дУ)кe пoгaHo' били ceлян i т. Д., a сьoгoднi, кoли
пpиЛЮдHo нiмцi Tx б'ЮтЬ, тo зoвоiм яK пepeЛoMoвo змiнилoсЬ, a
щe дo тoгo пoявa пapтизaн [...] вхe сьoгoднi кoжний мiлiцioнep
poзпoчИHar дyмaтИ ..Хтo вiH e?''

oдин пpиклaд зHущaHHя нiмцiв нaд мiлiцieю. oднoгo paзy нiмцi
вiшaли HaшИX людeЙ-yкpaТнцiв, oбвинyвaнeHиx, пo нiмeцьких
олoвaХ' зa гpaбiж, iзaстaвлялИ oдHoгo милiцioнepa HaKлaдУвaтИ
пeтлi' Koтopий вiдмoвивcя цe poбити, тo нiмeЦь пpилюднo бив
пpИКЛaдoМ бeзмилoсepдF|o, ax тoй звaЛИвcя нa зeмлю. Зa-
cтaBЛяЮтЬ нiмцi мiлiцioнepiв пepeкИДaтИ сТoЛИкa' тoгo te стoятЬ
цi, Щo Tх вiшaють, нo мiлiцiя вiдмoвляeться i цьoгo нe poбить. lJ-l'e

звipськa aзiятськa в.цaчa дo HaсeЛeнHя зa,п,ep)кaлaсь дoсьoгoднi
в мiлiцioнepiв paЙoнy CMepтЬ.

Гypткiв нaцioнaльниx, кoтpi вeли 6 oсвiдoмлююнy poбoтy,
зoвсlM яK тaKИX HeМae.

Пpeсa.
П i нс ькa гaзeTa TyГ зaч И Hae нaбиpaт и бi льшиЙ poзMax. Ceл я н и

зaчИнaЮтЬ бiльшe iнтepecoвaтИcЬ гaзeToю нe тiЛЬкИ, щoб кyпити
TТ дo кypeнHя нa ЦИгapKИ, aлe Щoб i пpoчИтaтИ,.Qo poзпoвсюд-
)<eHHя цieТ гaзeти в[з]явоя вiддiл oсвi[ти]. B paЙoнi Пyщa, нпp.,
всi сeлa oбoв'язaлись бpaти Гaзeтy дo Hoвoгo poKy пo 20_50
пpИMIpHИKlв.

Шкiльництвo.
Як вiдoмo з HaKaзy цьoгo кoмiсapa, з пepшoгo BepecHя в тepeнi

вiдкpиються шKoЛИ, тiльки пoчaткoвi, пpo iнши нiчoгo нe вiдoмo i

вiднo нe бyдe .п,oзвoЛeHo. Ha нaвчaHHя B yсix шкoлaХ MoBoЮ
вИкЛaдoвolo бyдe yкpaiнcЬKa, HaвчaHня oбoв'язкoвe. Пpo унитeлiв
нiчoгo oпИсaтИ He Mo)кУ. Тaкox тyг в тp[ь]oх paЙoнax зa [с]oвiтiв
шKoлИ бyли бiлopyсЬKИ' aтeпep в ocтaHHЬoмyнaci зoвсiм нe бyлo.
lJ-[o вiднoситЬся Д,o paйoнy Hивa, тo тр yнитeлi' Хoч з MeHшoЮ
квaлiфiкaцieю, aлe Ж гoлoBнe yкpaiнцi' .Цoклaднi дaHИ пpo
вчИTeЛЬствo пo.цaM в нacтyпHoMy мiсяцi.
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.Qyxoвeнствo.
Bсi мaЙxe .100 

% мoск[в]oфiли. Якщo дe e пo кpoвiукpaiнeць,
тo, HaxaлЬ, .,pycкoй кyльтypи''. Bci мpиють пpo.,eдинy HeдeлИМy''.
B poзмoвi oдИ|.| свящeHHиK з HaцJИM дpyгoМ вИpaзИв, щo ..нaщo

тaк yкpaТнцi xopстoкo cьoгoднi вiднoсяться дo МocKaлiв, тa цe ж
бpaтнi HapoдИ' всe oднo[,] нexaЙ бyдe cтoлиця Kиiв, хaЙ бyдe знaк
Tpизyб, aби тiльки 2бpaтнi нapoдИ''. l-{iми кiлькoMa cЛoвaмИ я
зpИсyвaв дУMKУ ЦЬoгo дУХoBeHотBa. B Цьoмy тepeнi вci вoни
бoгoбoязливi i свoei poбoти нe пpoвo.0,ять, ciдять cпoкiЙнo i cтис-
Лo пpидepxy|oтЬся пpaвИлa..вcяКaя вЛaстЬ oт Бoгa''.

Щe oднe гoлoвнe. Koли oднoмУ свящeHИKoвi [зaпpoпoнyвa]ли,
щoб Cлp<бy Бo)ry cл}DкиB нa yкpaiнськiй мoвi, тo вiн cкaзaв: ..ЯKщo

мeнi дacть HaKaз apxieпискoп ПoлiськиЙ i ПiнськиЙ Aлeкcaндep
[M. lнoзeмцeв*], тo я бyдy слpr<ити i пo-пoльсЬKИ, дJlя мeнe вce oдHo',.

Бeзпeкa.
B пoлiцiТ e нaшИ лЮдИ, кoтopix пpи.цiлeнo дo бeзпeки. Taк, якби

щocЬ нaдзвичaЙнe Maлo стaтИсЬ' apeштИ HaшиХ людeЙ чi тaк якi
нoBиHИ, тo HaM дaЮтЬ знaтИ' e нaвiть милiцioнepи aктивнi, oдин
милiцioнep paЙoнy Пyщa пpинiс yxe 3 кpиои i60 нaбo[iв]. Biн
гoвopИтЬ, пiдe в Maгaзин, яK KoлИ MoжI{a' бepe кpиоa нiби цe Йoгo
слyжбoвиЙ, i вeзe в ceЛo дo HaUJИX дpyзiв, дae Тм KpИca, a сaM
Bepтae бeз кpиоa. l тaк зpoбив уxe 3 paзи.

BiЙськoвиЙ зв'язoK.
У paЙoнi Hивa Й Пyщa пiдгoтoвЛяЮтЬcя спИскИ мoбiлiзaцiТ

вiЙськoвих людeЙ.
Пpoпaгaндa.
Cтвopeнo гpyпи сyспiльникiв, нo вoнi щe нiнoгo нe пpoBeЛИ в ЦЬo-

мy мiсяцi. Пpининa в тoMУ, щo Maсoвo XoдятЬ пapтизaнИ i пoлiцiя
iздить Ha зaсTaBИ, a пo-t'pУгe, нa.цiялись Ha apeштИ, бo втiк сeкpeтap
пoлiцiТ (нaш дpyг), [...] спiЙмaли з лiтepaтypoю, Koтpy Heceнo оloди.
Пpoпaгaндy (aгiтaцiю) пpoBoдятЬ Bci члeни в cвoiХ BKaзaнИx..pяMKax''.

Гoспoдapнiй звiт.
3a лiтepaтypy i нлeнськi вклaдки зiбpaнo 590 кpб. B тepeнi

вxe e зiбpaнo 3,5 цHт. )КИтa, 12 кг, вoвни, 28 кг'кpyп (кaши), тoвщУ
5 Kг., пoлoтнa 25 мeтpiв, сoлi 20 кг.

ХинoчiЙ.
Hiчoгo в цiЙ дiлянцi в цьoмy чaоi нe пpoявлeнo. Poзпoчaтo твo-

peнHя opгaнiзaцiЙнoi сiтки.
Bиснoвки.
Tpeбa звepнУтИ oоoбливу yвaгУ Ha вepxiвкyдyХoBeнcтвa B

Пiнськy' a гoЛoвHe нa [a]pxieписKoпa Aлeкоaндpa, i в цiй дiлянцi
зapяДИт IА H aЛ e)кHy пoстaвУ.
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Тyт в цьoмy тepeнi e пoHaд З0 cвящeникiв, кoтpi всi дpужнo
тpИMaЮТЬся зa мoок[в]oф[i]льствoM цepKвИ iв кoжнoгo, якi спpямo-
вaнi нa Пiнcьк.

B тepeнi вeстИ пpoПaГaHдy - цe яK гoЛoс вoпiющoгo в пycтинi.
B тy пopy яK гoвopИЛИ, тo.п'УМaЮтЬ, a яK зaкiнчИв, тo i зaбyлoсь.

Тщ бaгaтo зpo6или poздaвaнi лv|cтKИ, нaписaнi пpo гoлoд. |з

30 нepвня кox[н]ий сeЛяHиH oдepxaв' l-{e пoкaзуe i нaкaзye пiД
ceKpeтoM, MoBЛяв, ..HiKoMу He Ka)<И'', a цe ХopoHИтЬ яK .,сBяTaя

овятИX'', i цьoмy вipить бeз мipи, бo цe тaк HaпИсaHo. Bсe oднo як в
БiблiТ: Щo HaпИсaнo - вipитЬ, тaK i цьoмy вipить, бo цe мoжe
HaпИcaнo, a гoЛoвHe тaк, як би йoмy xтiлoсь.

oтox, з цЬoгo я BИBoд)Ky, щoб гoлoс [o]pгaнiзaцiТ i кличи в

KopoтKИxдoсTУпHИХдЛя HЬoГo сЛoвax бaчив вiн чaстiшe, a гoЛoвHe

t...1.

ЦI1AB)' Ф. 3838' oп' 1, cпp, 58, apк, 4-6. ,Qoкумeнт бeз зaкiнчeння'
Оp"tt'iнaл' QигapкoвиЙ пaпip' Pукoпиc, Cинiй xiмiчниЙ oлiвeць,

Ns2
звlт

пPoвIдHиKA oKPyги
[Cтaлинcькa] oкpугa ,'Зeлeнь'' (,,Гaлo'') 

'
кiнeЦь BepecHя 1942 poку.

3вiт зa мiсяць BepeсeHЬ 1942p.
Дpy)Кe пpoвiдник, дpyг Kpyк з oKpУгИ Зeлeнь (Гaлo) гoлoсИтЬ

cЛУХHяHo:

opгaнiзaцiЙниЙ звiт.
Щoдo opгaнiзaцiйнoТ сiтки, змyшeний дo[дa]ти, щo в paйoнax

Cмepть i Бaгнo пpaцЮ дyжe TpУдHo пpoвeстИ y всix гaлyзяx. PaЙoн
Cмepть e.цУ)кe зpyсифiкoвaн|иЙ], a в paЙoнi Бaгнo HaсeЛeHHя, Ha
)кaЛЬ, пepeХИвae Tя)KKy дoЛЮ. [...] a щe дo ToГo гoлoд зaгЛя.п,aB У
XaтУ | сЬoгoдH| тaKox He Kpaщel HaсeЛeHHя oстaЛoсЬ HeсBIдoМe в

Ns
п/11

Haзвa
paЙoнy

.[pyзiв Хiнoк Юнaкiв Aктиву Cкiльки
c|Л oxoПЛ.

Cкiльки ciл
He oxoПЛ.

1 Hивa Бq 11 6 54 25 Б

2 Пyщa 7 4 4З 1з zc
UМepтЬ 4 Z 29

4 Бaгнo 7 2 I
Paзoм: 128 18 10 102 4З
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пoвнiм poзyмiHнi сЛoвa' Тyди cьoгoднi нaшиx дpyзiв пocИлaЮ з
лiтepaтypoю i poздaютЬ в сeЛaХ ..HeсвiдoМi', ..нeовiдoмИM''' 

.Д.o-
сьoгoднi в циx paЙoнaxтiльки вдaлoсЬ зopгaнiзyвaти пoлiцiю.

Cуcпiльнo-пoлiтичниЙ звiт.
Bлaдa ypяДУ бeз змiн. .[o paЙoнiв пpи6ули нiмцi C!. 3 якoТ

пpИчИнИ i нa якiЙ чac _ нe вi.цoмo' чИ Mo)Ke в зв'язKy з цИMИ xидa-
ми. .[o цЬoгo, яK HaпpИKЛaд в paЙoнi Hивa, пpибулo 2.х лю.цeЙ в

ЦИBИЛЬHИx oдягaХ' a гoЛoвHe пoсeлИЛиcЬ l xИвyгЬ пpи )KaндapMe-
pii, гoвopятьдУxe дoбpe пo-yкpaТнcЬKИ, стapaЮтЬcя з HaceлeHHяМ
дyxe чaстo iлaгiднo гoBopитИ.

Hiмцi б'ють iдyжe зHyщaЮтЬоя Ha.ц HaceлeHHяM. B oднoмy ceлi
paйoнy ПУщa, кoли зatxaли нiмцi, з6или cиЛЬHo сeKpeтapя i гoлoву
yпpaвИ, Ceкpeтap мae 60 poкiв. ПpoxoдившИ сeлoм, тaKo)K гyМa-
мибили кoгoтiльки HaпoтИKaлИ нa вyлицi - cтapИХжiнoк, a нaвiть
i дiтeй. Пpининa цЬoмy: нiбитo ceЛo He вИKoнaЛo HaKaзy, дaнoГo нa
лiсoвив[iз].

Ceкpeтap цeЙ нa збopax гoлiв paЙoнiв скapжився гoлoвi pa-
Йoнy, щo 

..пpиТxaли яKИсЬ .'пapшИBцi'' 
i нaдo MHoЮ зllyщaЛИся, чo-

гo я щe He зФкИв зa 60 poкiв'', a гoлoBнe вiн гoвopить, щo пpo цeЙ
нaкaз дoбpe нe зF{aB' бo нe знaв в якиЙ лic ixaти.

KoнтингeнтИ нaоeЛeнHя здae мaйжe в ] 00 %, дyжe бoTться лa-
гepiв i т. д. oбстaвиHИ дy>Ke ХaxЛивi, oсTaoтЬся HaсeЛeнHя гoлe бeз
olцягУ, a гoлoвHe сKopo гoЛo.ц дУ)Кe сИЛЬHий i стpaшниЙ 6удe зa-
гЛядУвaтИ в xaтy. B тepeнi HaсeлeHHя xвopie Ha чepвИHKy, e бaгaтo
випaдкiв сMepтИ.

3a нeздaнy KoHтиHгeнтy MoЛoKa зaбиpaють oстaнHЮ KopoвУ.
Cтpaшнa КapтИHa впaлa в Haсe,|eнHя, KoлИ в тepeнi poзcтpiлю-
вaли xидiв, xoч HaCeлeHня xидiв дyжe нe любить' Пiсля цiei кapти-
HИ, a тУт нaceЛeнHя дyxe peлiгiЙнe, пoнaЛaоЬ poзвивaтИcЬ ceKтa
..штyHди''. A цe гoлoвнe, щo в paЙoнi Пyщa нiби гoвopятЬ, [щo] воe
тaK cтae яK HaпИcaнo в БiблiТ i воix зaкликaютЬ дo вipyвaння i

пpистaвaнHя в сeKтУ ..шryHдИ'''

Пpиклaд пo.цaЮ: oдИH нaш MoЛo.п.Ий нaвiтьдpyг кyщoвиЙ, пишрi
нiбитo звiт пpaцi дo свoГo пpoвiдникa, в кiнцi пИшe: ,,.Д,aЙ Бoхe нaм i

нaшiЙ Укpaiнi вИзвoЛИтиcь з-пiд яpМa. Paдxу Baм, дpуlкe, взяTИcЬ
.цo ЧИтaHня Cвятoгo ПИсЬМa''. Тyт в цьoмy я хoчУ cKaзaтИ, щo Haоe-
Лeння нe вipить, як i нe вipилo, y влaснi cилиiтiльки пiд оьoгoднiшнiй
тяжкиЙ нac e вipa i нaдiя нa Бoгa, зaЛoxИв|,l,lИ pуKИ.

Пoeоa.
Пiнськa гaзeтa дoХoдИЛa B тepeн у вeликiЙ KiльKocтИ, a cьoгoднi

мaЙжe зoвсiм He пpИХoдИтЬ, He дИBЛячИсЬ Ha тe щo HaсeЛeHня
пepeдПЛaтИлoдo Hoвoгo poKy. Пpинини нe вiдoмi.
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.Д'yxoвeнствo.
Бeз змiн.
Шкiльництвo.
Cклaдyнитeлiв мoxливиЙ, нo, нaхaль, дiти He ХoдяТЬдo шKoлИ'
Гoлoвни Й iнспeкrop вiддiлy oсвiти Бepeзoвський нa кoнфepeн-

цii внитeлiв paЙoнy Hивa, кoли зaчaв филoзoфствУвaтИ o пoлiтицi,
сKaзaв: ..Щoб я тyт зHaB, щo e нaцioнaлicт _ тo я б Йoгo сaм зa-
cтpилив''. B paЙoнi Пyщa У oд|-|oMy сeЛi пapтизaни в MaeтKУ пiдпa-
лили c[к]иpтУ )<Итa iв6или гoЛoвУ. B тepeнi вИстpИЛяHo воixxидiв.
.Цo 1000 (тиоянy) жидiв, мoлo.цi пepeвaxнo, втiKЛo, a гoлoвнe бa.
гaтшi, KoтpИ вcпiли paнiшe втiкти, i кoтpи MaЛИ зoлoтo.

Як бyлo зaпo.о,aHo paнiшe, в тepeнi e 3 лaгepи, Дo тoГo щe e
2 тopфoвiзaвoдИ, дo KoТopиX [...] пpидiлeнi пpaцiвники зiciл'
B oднoму тopфoвoмy зaвoдi пpaцЮe 400 oсiб, a в oдHoМУ - 260.
Tyт, в цix тopфoвИx зaвoдaХ, Хoч Ha щacтя Heмae тиx знyщaнь i

пoбoiв, яK в лaгepax' зa пpaцю вИпЛaчyЮтЬ гpiшми' B цix тopф-
эaвo.Д'ax пoстaвЛeнa дУжe дoбpe пpoпaгaндИвнa poбoтa, бo тyт
пpaЦЮe бaгaтo HaшиX дpyзiв i пpoвoдять poбoтy, cпiвaють пicнi i

iншe. 3aвiдyвaнi в циx тopфзaвoдaХ тaКo)к бiльш-мeнш e нaшi
Л ЮдИ... cИ M пaт ИK|А'', пoлi цii зoвci м п p и цЬoMУ нe Mao.

Бeзпeкa.
B цьoмy чaсi нiчoгo тaKoгo нe вИяBИлa,
Hiмцi отapaЮтЬcя винaЙти сoбi з-пoмiж HaсeлeHHя дoнoщикiв

(кoнфiдeнтiв). B пoлiцiТ oднoмУ Haшoмy дpyГУ пpeдЛoЖИЛи, щoб
cпiвпpaцювaти з HИMv|. Biн нiбитo згoЛoсИвся, o цЬoMУ вiн пo-
вiдoмив нac. Йoмy нiмцi cкaзaли, Щoб стapaвся вИлoвЛИтИ
бiлopyськиx нaцioнaлiстiв (opгaнiзaцiю), бo yкpaTнcькoi opгaнiзa-
цiT нiбитo тyг HeМae.

цДАBo' ф. З8З8' oп.1, cпp,58' apк,10_11, Pукoпиc, CipиЙ пaпip.
opигiнaл. ЗeлeниЙ хiмiчниЙ oлiвeць.
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Ne3
звlт

п PoвlдH и KA oКPJ,"!""*, 
oKpугa,, Гaлo,,,

2З xoвтня 1942 poку.

Звiт зa мicяць жoвтeнЬ 1942p.
Дpy)кe пpoвiдник, дpуг Kpyк з oKpyги Гaлo гoлocитЬ сЛУxHянo _

oсeлЬ i дpyзiв' гoтoвИx Ha HaKaз,

1 . opгaнiзaЦiЙниЙ звiт'

3 opгaнiзaцiЙнoгo звiтy тpoxи змiнилoсь в цЬoМy мiсяцi.
Пpининoю явЛяeтЬcя тe, Щo нiмцi мoлoдЬ BИвoзятЬдo Hiмeччини.
Чaстинy B)Ke вИBeзЛи i в тoмy числi вивeзeни дeякi нaшi дpyзi.
B oстaннix дHяХ МeHe пoвiдoмлeнo, щo вxe кiлькa нaшИХ дpyзiв
вepнyЛoсЬ-.. втeKЛo'' aх iз сaмoгo Бepeстя-Л ИтoвcЬKoгo'

Haдiюсь, щo в нaстУпнoмy мiсяцi вce нaпpaви[тьс]я i poбoтa
пiдe кpaщe' гoлoBHe щo тУT нiмцi дo цЬoгo нaсy мoлoдi дo
Hiмeччини щe зoвсiм нe бpaли, a сьoгoднi cтpaшHo Macoвo пpИ-
зHaчaютЬ дo вИвoзy - i цe вiдбивaeтьcя тaKo)K [...] нa opгaнiзa-
цiЙнiЙ poбoтi.

2. Cуспiльнo-пoлiтичниЙ звiт.
Bлaдa в тepeнi, цepKBa, пpeca, ЦJKoлa бeз змiн. Haсeлeння пo-

Haд Усe нe любить нiмцiв, дyxe пoнepBoвaнe цiм вивoзoм мoлoдi
дo HiмeннинИ, стягaHня [м] кoнтингeнтiв, пoявoю пapтИзaH.

3, Бeзпeки звiт.
B ceлiУдpицьк нiмцi poзcтpv|лялv| 5 чoлoвiк i 1-гo .|2-лiтньoг..

xЛoпця бeз жoднoT г1pИЧ|^|1И' ПpиТxaли в сeлo, oKpУ)KИЛИ' зiбpaли
всixлюдeЙ, вибpaлисoбi 5 чoлoвiк i poзстpИляЛи. 3a бaтькoм пoбiг
цeй мaлиЙ хлoпeцЬ, зaчaв KpичaтИ, тo i Йoгo вбили'

B ceлi oзepи [oзepськ] були napтизaни i тeлeфoнyв aI1И Дo
пoлiцii, щoб пpиiздЖaлlt, a яKщo нe пpиiдyтЬ' тo вoHИ пoiдyть
дo пoлiцiТ. B сeлi Гopoдищ[e] пapтизaни в6или oднoгo мiлi-
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Цioнepa, KoтpИЙ вeчopoм стoяв бiля дiвнaт, a oдHoMУ вД'aлoсЬ
яKoсЬ Bт|KтИ.

B сeлi Tyмeн [Tyмeнь] були пapтизaни i ix пoлiцiя oбстpилялa,
бo зpoбили зaстaвy' 3aбpaли з сoбoю Haдaвчe paдiЙo (aпapaт) i
.1 кpис. Пoлiцiя кoли стpiля лa, Bбилa oдHoгo KoHя.

oднe цiкaвe, HiмцiсKaзaЛИ пoлiцii в paйoнi Hивa, щoб нe всix
людeй ,.вИдaBaт|А''. Якщo вiн e кoмунiст aбo злoДиЙ, тo cтpИЛятИ з
мiсця. Якщo нaЦioнaлiст, тo зaKpИBaТи, нaвiть якби вiн мaв збpoю.

Ll-{e кaзaлИ, Щoб глeДiли сBoс жИTТя, бo..щe KoЛИсЬ бyдe дoбpe
ЖИтV|cь' a ПapтИзaнaм Bи нiчoгo нe зpoбитe''. B сeЛi Cтpyгa пap-
тИзaH|А пiдпaлили Moстa i згopилa ПoЛoвИHa. Hiмцi дaли HaKaз
нeгaйнo дo нeдiлi щoб цe сeлo збyдyвaлo Mocтa. ЯкЩo нe збy-
дУЮтЬ, тo спaЛяTЬ сeлo. |-{eЙ мiст нaЙмeншe тpeбa poбити 2 мiояцi.
B сeлi Bopoнi, як пoвi.п,oмЛяЛoсЬ в MИHУЛoMУ мiсяцi, ПapтИзaHИ
в6илиГoЛoвУсeЛa. 3a тe нiмцi зacтpи лили 1.| чoлoвiк.

Биля мiстeнкa Гopoднa пapтИзaнИ ПpopвaЛИ тeлeфoн нa
20стoвпiв i, як пoвiдoMЛяЮтЬ, щo нaвiть зa6paли тeлeфoнiнниЙ
дpiт. Tiльки He зHaЮ чИ цe ToчHo, бo нe пpoвipяв цЬoгo, нe булo
нaвiть зMoгИ' A щo тeлeфoн ПopвaЛИ, тo TaK цe пpoвipeнo.

|J-{e бyлo бaгaтo пoдiЙ дpiбнiшиx з пapтИзaHaмИ, aлe цe He

пpoвipeнo' тaK Щo тoмy i He пoдaHo' Пapтизaни, яK BИдHo, MaЮтЬ

зв'язKи з сeЛянaMИ. Пoльcькoi пpoпaгaH.цИ He чУтИ. opгaнiзaцiя
пoлЬсЬKa бeзcильнa, нiчoгo He чyгИ.

opгaнiзaцiТ бiльшoвицькoi яктaкoi в нoм[y]сь цiлoму - вИдHo
HeMar. Бyвшi кoмyнiсти ЧoгocЬ бoятьоя iдoбpooxoтнo виТз.пxaють
дo Hiмeччини' Бyвaли BИпaдKИ, щo KoЛИ яKoгO KoМУнicтa гoлoви
сiл нe вИзHaчaЛИ, тo вoHИ iшли дo тиx людeй, щo визнaнeнi, i

пpoсили[,] щo вoHИ зa Тx пoiдyть. Ha мiй пoгЛяд, [...] вoни нiбитo з
дoми iдyть i нaвiть paйoнy, aЛe )к дecЬ пo дopoзi втiкaють i Йдщь в

пiдпiлля. A Mo)<e, д'eякi xoвaютьcя бiля дoMИ, a дeякi ЙдУть в

пapтИзaнKУ. Пapтизaн, яK BИдHo, в лiсax дyxe бaгaтo'
Шиpиться пoмiж HaсeЛeHняM пpoпaгaHдa, щo сKopo нiмця нe

бyдe i нaвiть ..вИзHaчaЮтЬ дHi''' A пiсля цЬoгo будe дyxe дoбpe.
l-{e, виднo, тaкi [нyтки] пУсKaЮТЬ бeзтaлaннi мicцeвi бiльшoвики.

B сeлi Tyмeнь e ..сeKсoт'' явниЙ 3aгypa Пaвлo - бувшиЙ
сoвiтськиЙ милiцioнep, i в мiстi Гopoднo [Гopoднe] _ Teлюк |вaн.
Hiмцi вжe йoмy видaли нaвiть KpИс, HoсИть вiдкpитo, зMyшУr
HaсeЛeHHя щoб дaвaлИ пoсTaBKy, Iхaли в Hiмeччинy i iншe.
Caм гaличaHИH - сьoгoднi [ф]oльксдoЙ[''.].

4. BiЙcькoв[ий звiт].
Bивчaeться дpузiв BПopяд.
5. Пpoпaгaндa.
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Пpиймaeться всi пiдxiди пpoпaгaHди, щoб MoЛoдЬ нe ixaлa
в Hiмeннинy.

B мicтi Cтoлинi, KУдИ вoзятЬ 1иoлoдЬ як в збipниЙ пyнкт i вxe з
тoгo мiсця в Hiмeннинy, мoлoдi бaгaтo зaчaЛo Хвopv1тИ нa чepBИHКУ.
Пoмepлo 2-х людeЙ, кiлькa чoлoвiк BзялИ дo лiкapнi. Cмepть 2-x
людeЙ пpИHeсЛa нa MoлoдЬ вeликиЙ cтpaХ. | цe дyxe дoбpe для
вИKopИcтaння i викopиcToвyeтЬcя B пpoпaгaндi сepeд HaсeЛeння.

6. Юнaцтвo.
Пoкi.цУжe тpУднo i слaбo. B нacтyпнiм мicяцl Mo)кe в)кe бУдyгь

якi нacлiдки з пpaцi.
[7.] ГoспoдapниЙ'
Пpибyлo 1 00 кг. сoлi i 1 642кpб, (гpoшi висилaю).
Bиснoвки.
Bсe нaсeлeння впoвнiЙ вipи[ть] в сKopУ зaгибeль нiмцiв. B

пpиxi.ц бiльшoвикiв тaкoж He xoчУтЬ вipити, He дИвлячИсЬ Ha
пapтИзaH, тoMy вЖe Mo)KHa мaЙжe в цiлoмy тepeнi бiльш, aбo дe
MeHш вeстИ пpoпaгaндy i opгaнiзaцiЙнy poбoту, Кoтopa дae BXe
дeяK| HacЛ|дKИ пpaц|.

Лiтepaтypa Haшa, Xoч пpИxoдить в мaлiЙ кiлькoстi, бaгaтo в

цЬoМУдoпoмoгЛa. Бpaк в Мeнe в тepeнi opгaнiзaцiЙниxлюдeЙ -
бaжaним 6и булo, яK Mo)кHa, щoб xoн з 2-x людeЙ мeнi пpислaли.

Пoстiй, 2З'X.42 p.
CлaвaУкpaТнi!!!

Гepoям Cлaвa! ! !

Kpyк.

|-lдABo' ф.38з8' oп. 1, спp.59, apк. 12-14, opигiнaл. L]игapкoвиЙ пaпip.
Pyкoпиc. Cинiй xiмiчниЙ oлiвeць.
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Ns4
звlт

пPoвlдHиKA oKPyги
[Cтoлинcькa] oкpугa ,'Гaлo'' 

,

23 лиcтoпaД'a 1942 poку'

3вiт зa мiсяЦь лИсТoПaд 1942 p '

ДpУxe пpoвiдник, дpуг Kpук з oKpУгИ Гaлo гoлocитЬ сЛyХHяHo:
oсeЛЬ i дpузiв, гoToвИx Ha HaKaз _ .

зa зв|т.
Ns

п/г
Haзвa
paЙoнy

Цpyзiв Жiнoк Oнaкiв oнaчol Aктиву Экiльки
ЭiЛ oХoпЛ

Cкiльки сiл
He oХoпЛ

1 Hивa 4З 10 z I ZJ 7
2 Пyщa 42 5 .t I 28
e JMepтЬ 6 l З7
4 Бaгнo Б

Paзoм: 96 z 21 44 85

B склaд opг[aнiзaцiЙнoi] сiтки в пepшУ чepгУ вx[oдить] пepe-
вal<Ho сeЛяHсTBo, пoтiм вчитeлi, пoлiцiя, aдмiнicтpaцiя. e кiлькa
cвящeникiв симпaтикiв' Ho вoHИ aKтИвHo He BИcтУпaЮть. Cимпaти-
кiв (пpиxильникiв) дo ЁaЦJoi сПpaвИ сTae чиMpaз бiльшe i бiльшe.
Бiльшoвик[и], пoляки, мoск[в]oф[i]ли в нapoдi пoпepтя Жo.цHoгo
He MaЮтЬ i iм нe симпaтизipУЮтЬ - He дИBлячИcЬ Ha тe, щo вoHИ
KИдaЮтЬ CoЛoдK| сЛoBa'

Haсeлeння xoчe бaчити Йчитaти з BeлИKИM зaiнтepecoвaн-
ням нaшy п[i]дпiльнy лiтeparypy.

ll. ПoлiтичниЙ oгляp,,
Шкoлa.
З нaкaзy oKpyхHoгo кoмiсapa, B шKoлaХ з дня 23 цьoгo мi-

ся [ця] HaвчaHHя пpИпИHяeтЬcя.
Пpeсa'
Tpoxи Кpaщe яK B MИHyлoму мiсяцi _ з пpИвoдУ ТoГo, щo

вiдкpитo в Cтoлинi КHИгapHЮ. Haсeлeння дyxe iнтepeсУeтЬся
УКpalHсЬKoЮ KHИ)КKoЮ' oдИн )кaЛЬ в тoMy щo цИХ KHИ)KoK ПpиХoдИTЬ
дy)кe MaЛo. Якщo пpиXoдитЬ яKa пaчKa дo KнИгapнi - тo вжe
нaоeлeHHя чeKae, щoб вспiти HaПepe.п, i кyпити yкp[aiноькy] книx-
кy. Hiм[eцькi] xypнaли i гaзeти KpИTиKУютЬ i цим виcмiюють нiм-
цiв, He дИвлячисЬ дe i пoмix яКИM oкpyxeнHяM вoHИ зHaxoдятЬ-
ся, пepeстaЮТЬ BЖe бoятись нiмцiв.
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Cлiд тaкox нe oMИHУTИ, щo нaceлeHHя KУпЛяe yкp[aТнськy]
KHИxKy, пИтae пpo ..|стopiю Укpaiни'' i кoxний стapaeтьcя coбi
нaбути. lнтepeсyeтьcя yкpaiнсЬKoЮ пiснeю, a гoЛoвHe peвo-
люцiйнoю, i кoжний стapaeTЬся яK дe пoчye, coбi HaвчИтИсЬ.
Хтiли б бaчити пiсeнники peвoл[юцiйниx] пiсeнь.

e скiлькi cвящeHHИKiв, щo Mo)кHa в>кe гoвopИтИ пpo спpa-
BУ, Ho кoли Йoмy HaгaдaтИ щoб Cлyжбy Бoxy сЛУ>кИв Пo-УKpa-
iноьки, тo Ha Цe щe пoKpУчУeтЬся i бoiться вi.цвaxитись. Biд-
MoBляeтЬcя, Щo книж[oк] He Mae, i iншими сЛoBaMИ cТa-
paeТЬся' щoб вiдбiгти вiд цiei тeми. Moск[в]oф[i]ли-свящe-
HИKИ дy)кe зaшaMpИЛИ з ПpИBoдy пiднeсeння [a] pxieпиокoпa
oлeксaндpa дo сaнy [м]итpoпoлитa Пoлiсь[кoгo] i Пiнськoгo

- BИдHo з зaД'oвoЛeHHя.
Щoдo ЦepKвИ, щe тУт e aдвeHтИсTИ - оeKтa, oсi.п,oк ix в

c. Фeдopax Cтoлинськoгo paЙ[oнy]. ЦeЙ oсiдoк явЛяeтЬся Ha
цiлe Пoлiсся' Тaм вoHИ MaЮтЬ cBoгo пaстИpa. Я в цьoмy мiся-
цi стapaвcя нaвiть сaм oсoбистo пoгoвop|АтИ - Тздив тУ.цИ Дo
HЬoгo' aлe.He зaoтaв в.цoMa.

o.цнe щoдo цieТ сeкти тaк iдo iншиx сeKт Ha Пoлiссl -пoкi нeмiх i взaгaлi He MoЖHa згa.0,УBaтИ пpo УH|-{. Тaкoж цe
Moxe пpИHeсТИ нeдoбpи нaслiдки. Boни яBЛяЮтЬся Be-
лLАKИtv|И фaнaтикaмИ в тeпepИшHe свoe. Koли я з o.цHИM
aДвeHтИ.вТoM гoвopИв ocoбиcтo, тo вiH мeнe вiдpaзy CпИтaв,
яK Haшa дep)Kaвa бyдe стaвитИсЬ .цo нИХ в poзyмiннi щoдo
peлiгii' ДУжe зaiнтepeсУвaвся.,ПoстaнoBaми B3 oУH'' i

пpoоИв, щoб йoмy бiльшe дocтapчaти лiтepaтypи. Biн
пooбiцяв, щo бyдe стapaтИсЬ щoб з цим пpиблИзИтИсЬ Дo
сBoгo пaсТИpa. IxнiЙ пaстиp пo-нaцioнaльнoстi УкpaТнeць.
l-'l,я сeктa вХe зapeгicтpipoвaнa: с. ФeдopИ HaЛe)кiть.цo
Koвeля, KoBeЛЬ дo Bapшaви, Bapшaвa дo Бepлiнa. l-{iкaвe,
щo тaкиЙ пoлiЩУк сaм, бeз HaгaдУBaHHя, пИтaB, чoГo цe
гoлoвний oсiдoк HaЛe)КИтЬ дo Бepлiнa. I в цьoмy зpaзУ BИД-
Ho' щo Бepлiн ПoчyBae чyxoЮ стopoHoЮ, He Д,ИBЛячИсь нa Тx

нiби peлiгiЙнi кaнoни.
Бeзпeкa.
УкpaТнськиx iншиx opгaнiзaцiй в тepeнi HeMae. Haсeлeн-

Hя He знae i нe iнтepeсУeтЬся, He зBepTae УBaгИ, якщo нaвiть i з
нaшИXдpУзiв ХTo чИтae з..Biсникa'', [чи] з чoгo пpo УHP aбo
iншe. B сKp[...] звyнить Бaндepa iцe нaвiть цi слoвa в MaсУ
KИдaЮтЬ нyxинцi, a ПoЛяKи нiби нa шKoдУ, a вoHo вИХoдИТЬ
нaoбopoт'
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B тepeнi кiлькa чoлoвiк з apмii УHP, нaвiть oдИH e спiвпpa-
цiвник Тютюнникa"", Ho вoнИ нiчoгo з сeбe He пpeдcтaвЛяЮTЬ.

Пoляки вci в тepeнi зopгaнiзoвaнi, пepeвa)кHo дpУжHo дep-
)KaтЬся пo дepxaBHИХ MaeтKaХ, BИ)KИpaЮть yкpaТнцiв a нaбi-
paЮтЬ пoлякiв, щoб тим спaстИсЬ вiд вивoзу дo Hiмeннини. Зви-
KaЮTЬ нaвiть вжe poбити дoHoсИ нiмцям Ha нaшИХ людeЙ, якщo
тaK He Mo)КHa BИПaHУтИ caMoMУ з MaeТKy.

B с. Tepeбixoвi в .o.epXaBHoMУ MaeтKУ aдмiнiстpaTop HaпИ-
сaв Ha Haшoгo дpУгa, кoтpиЙ e чЛeH [o]pгaнiзaцii, щo вiн нe e
вiдпoвiдня ЛЮ.цИнa i iншe. ПpиЙшлa пoлiцiя з нaKaзy нiмця i Йoгo
apeштyвaЛ[a] - нo, як вiдoмo, пoлiцiя свoя i йoмy вдaлoсЬ вTeK-
ти. B тaкiми piэними спoсoбaми cтapaЮтЬся вИXaтИ yкpaТнцiв,
aBтягтИ пoлякiв. Ho цe iм тaк ЛeгKo He в.п,aeтЬся.

B Cтoлинi гoл[oвa] мiстa визнaчив 80 o/o tv1oлoДi пoлякiв дo
Hiм[eннини]. Haвiть яK Xтo i пpaцювaв пo ypя.цaХ, HaПp. в Kooпepa-
цiю пoвлaзили i в iншi мiсця, пoлiцiя iх внoчi всix вилoвилa.

.[o Hiмeннини нiмцi ЛoвЛяТЬ: poблять в сeЛaХ oблaви, [aлe]
МoЛo.0.ИХ He МoЖyГЬ злoB|/|тV|. Aбo бepщь нa xитpiсть: нiби згaняють

u.To,o"ri"*Юpiй 
(189.1_.1930) -yкpaiнський вiйськoвиЙдiян, гeнepaл-хopун-

xий apмii УHP. l-{apoдився в c. БУ.цищe 3венигoрoдоькoгo пoвiту KиiвськoТ ryбepнii.
B ,l 9,l4 p. мoбiлiзoвaниЙ Дo рoсiйськoТ apмii, yнacник Пepшoi свiтoвoi вiйни. B
1 9-,| 7 p. - oдИH з opгaHiзaтopiв укpaТнськoгo CiмфepoпoЛЬсЬKoгo iм. П. .Д,opoшeнкa
пoлку. Члeн l-.[eнтpaльнoi PaДи Й BсeyкpaTноькoi paди вiЙськoвиx дeлeгaтiв. B
ЛютoMУ - бepeзнi 191B p. - oтaMaH звeнИгoрoдсЬKoгo KotlJу Biльнoгo Koзaцтвa.
3a гeтьмaнaтy ,19,18 p. був дeякиЙ чaо Ув.язHeHИй. Учaсник Пpoтигeтьмaноькoгo
пoвстaння 1918 p. 3 гpудня 1918 p. - зacтУпнИK KoMaндИрa Удapнoгo куpeня ..14

гpyдня'', 3 сiчня 1919 p. _ УчaсниK пoBcтaHсЬKoгo pУxy пpoтИ.(иpeктopii УHP нa
Kиiвщинi. 3 лютoгo 1919p. _ в штaбi вiйськ oтaмaнa Гpигop.eвa, щo пepeЙшли
нa бiк бiльшoвикiв. Haчaльник штaбy офopмoвaнoi з гpигop.евсьKИХ пapтИзaнiв
1-i 6pигaди 1-i 3aднiпрoвcькoi бiльшoвицькoj дивiзii (y квiтнi .l 

9.l 9 p. poз.
гopнщoi в 6-ту УкpaТнськy дивiзiю)' Учaсник вИсryпУ oтaMaнa Гpигop,eвa пpoти
бiльшoвикiв yтpaвнi .l919p' B липнi 1919p. pазoм зi свoТми зaгoнaмИ пpИ-
eдHaвся дo apМiТ УHP. Koмaндyвaч KиТвськoi гpупи apмii УHP. Учaсник Пepшoгo
3имoвoгo пoХoдУ, KoMaHдИp KиiвоькoТ дивiзii i зacтyпHИк KoMaHдyвaчa apмiТ. 3
тpaвня 1920 p. - KoМaндИp 4-i KиТвськoj дивiзiТ. |нтepнoвaниЙ paзoM з yKpa-
iноькoю apмieю в пoЛЬсЬKИx тaбopax, Члeн Bищoi Biйcькoвoi Pади УHP. 3 сiчня
192.1 p. _ нaчaЛЬHИK Пoвстaнcькo-пapтИзaHсЬKoгo штaбу пpи ГoлoвнiЙ кoмaндi
apмii УHP' щo Maв здiйснювaти пiдгoтoвкy дo зaгaЛЬнoгo пoвотaння в Укpaiнi
пpoти бiльшoвикiв. Koмaндувaн Укpaiнськoi Пoвотaнчoi Apмii' щo здiйснилa
ДpУгиЙ зимoвиЙ пoхiд в 1921 p. У 1923p. спpoбувaв нeЛeгaЛЬHo пoвepHУтИсЬ
дo Укpaiни для кepiвництвa aнтибiльшoвИцЬKиМ ПoвстaHсЬKИM pУxoM' пpoтe
був сxoплeний oргaнaми ДпУ УcPP. oфiцiйнo oгoЛocиB пpo овor ..дoбpoвiльнe''

пoBepHeHHя дo УCPP i був aмнiстoвaниЙ paдянсьKoю вЛa.цoю. 3 1923 p. виKЛaдaв
в Хapкiвоькiй шкoлi нepвoнИx стapUJиH. Ceкpeтap.iнcпeKтop peвiзiЙнoT кoмiсiТ
BceукpaТнськoгo дep)<aвнoгo aкцioнepнoгo тoвapИствa тopгiвлi. CпiвпpaЦювaв
з BceyкpaTнським фoтo кiнoупpaвлiнняM, пИсaв сцeнapiТi дo фiльмiв. Pe-
пpeсoвaниЙ oргaнaМИ HKBO cPcP в 1929 p. Cтpaнeний' Aвтop спoгaдiв.
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лЮ.цeЙ Ha сХoд, a тaМ зpaзy зaчИняютЬ! сaд[я]тЬ Ha aвтoмoбИЛi i

BeзУтЬ дo Cтoлинa. Aлe пoлiщУK нe дaeтЬся oбмaнyгИ - нa cxoд
(збopи) iдyгь caмi отapИKИ.

B с. Tepeбi)кoвi, Koли зiгнaли Ha cxoд (збopи), пpиЙшли стa-
pики. Hiмeць вивiв 2-x стapикiв iТx [с]фoтoгpaфyвaв. He знaю, для
якoi цiлi - Мoxe щoб пoдaти в пpeсy i дoвeсти, щo i стapикi xoтять
Тxaти дo Hiмeн[нини]' Циx cтapикiв нa збopи пpиЙшлo дo 100 чo-
лoвiк i Tx воix зaбpaли i пoвeзли дo Cтoлинa . Були тaкi стapики,
щo ix тpeбa бyлo пiдcaд)куBaTИ нa фipи.

|-{иx стapикiв, бo нe булo мoлoдшoгo вiд 40 poкiв, нaлaд[н]a.
лИ HaтoвapoвиЙ пoiзд i пoвeзли дo Hiм[eннини]. 3 них всi з дopoги
вepHУЛИсЬ, He вepHyвCя тiльки .l чoлoвiк. He зHaю, чи Тx воix ви-
гlуcтv|лИ чи втiкли _ щe нe poзвiдaв цЬoгo, бo тi, щo пpИixaЛи,
H|чoГo He гoвopaтЬ.

Haceлeння нe 6oTться тoгo стpaХУ, щo [н]iмцi стpaшaтЬ яKxтo
нe пoiдeдo Hiмeччини. З Бepeзoвоькoгo [Бepeзiвськoгo] paЙ[oнy]
пoТxaлo 8 чoл. Taм, мaбyтЬ' дЛя нiмцiв мiшae пapТИзaHKa, бo Ha-
вiть бoяться тyди Тxaти. Ha CтoлиноькиЙ paЙ[oн] нaзнaнeнoдo виТз-
дy 5 тисян. Пoixaлo тiльки 1600 (тoннo Дo o.циницi нe мoжу пoкi
нaпиcaти). З .ЦaвидгopoдoцЬKoгo paЙ[oнy] пoTxaлo тaKo)к нe стi-
ЛЬKИ. яК нiмцi сoбi дyМaЛИ - пoiхaлo дo 300 oсiб. Тaм тaкoж iм
пoмiшaли пapтИзaHИ' 3 p[aйo]нy Bиоoцькoгo мaлo Тxaти to 2.х
тИсяч, a пoixaлo тiльки 600 oсiб.

Щoдo ПapтИзaн. Пapтизaни вбивaють гoлiв yпpaв, гpaблять
HaсeЛeHHя. Mix iншим, TaK Haотpaшили гoлiв сiльоькиx yпpaв i

aдмiнiстpaтopiв мaeткiв, щo всi в цiлoмy тepeнi He сплятЬ, a BHo.
нi пepeхoдять дo дoвipeниx i нeпiдoзpилиx cусiдiв, щoб спoкiЙ-
нo ПepeсПaти нiч.

Бeзтaлaннi бiльшoвики, як бyвшi ,.пpeдсiдaтlЛi'', ..дeПyтaТИ'' 
i

iншi оoвiтськi оимпaтики збиpaютЬся пoтarMнo Ha сxoдини i

oбгoвop[ю]ють свoТ спpaви. Ha oдHИХ cХoдИHaХ бyв oдин Haш дpУг
(нiби Тм дoвipeний) i poзпoвiдaв, щo i пpo щo oбгoвop[ю]вaлoсЬ,
oбгoвopюютЬ.D.Уxe i дУ)кe BeлИKИ дypницi, тaK щo i нe вapтo
oпИcУBaTИ. He мaють в тepeнiжo.цHИХ зв'язкiB дoГopИ.

Пoляки.
Як я писaв, всi зopгaнiзoвaHi, [с]тapaютьоя нaвiть пpи6лизити

дo овoоi [o]pгaнiзaцiT i нaшиx людeЙ-yкpaТнцiв, нo Тм цe нe дyжe
вдaeTЬся. Aлe нaд стpaтeгiнними мiсцями [...] в сeлaх _ яK Haд
piнкoю CлУч i [з]aлiзнoю.п,opoГoЮ - CтapaЮтЬся, .цe нeмae ixнiх
людeЙ, нaв,язaTИ якi-нeбyдь зв'язKi з HaшИМИ.

oдн[oгo] тaк[oгo], в ДoKaз фaктy' сaM встpИHУв, KoлИ зaixaв в
c. Cтaxiв нaд piнкoю Пpип'ять. Taм вcтpинУв тaKoгo нoлoвiкa,
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KoтpИЙ yв'язaHИЙ з пoЛЬсЬKoЮ opГaHiзaцieю. I-{e в.цaЛocЬ взHaтИ
чepeз цЬoГo, пpo KoтpoГo гoвopЮ, двoюpiднoгo бpaтa, кoтopиЙ
явЛяeтЬся чЛeHoM нaшo.i opгaнiзaцiТ.

Ha цe сeЛo я B)<e звepHУв бiльшу yвaгy - ГoЛoвHe, B цЬoMУ
ceлi e бaгaтo кaпитaнiв кopaблiв.

.Цo цьoгoДpУгa, щo eузв'язKyз пoЛЬсЬKolo opгaнiзaцieю, пpиiiaв
яKocЬ пoЛяK i дaв йoмy зaвдaнHя: спИcУвaтИ всix тиx людeЙ, щo
гoвopятЬ, ..зa Пoльщи бУлo дoбpe жити'', HiKoMy пpo цe He гoвopИвшИ.

ГoспoдapчиЙ звiт'
3a цeЙ мiсяць зiбpaнo 421О кp6.: 930 кpб. вiд нлeнcькиx

BKЛaдoK, 1 100 кpб' зa лiтepaтypу' 21B0 кpб' вiд вiльниx внecкiв.
Пpибyлo щe 100 кг. збixжa.
З poзпopядxeння [...] всix xyтopiв дo .l5 гpУдHя - нapoбилo

вeлиKoГo шУMy пoM|)к HaceЛeHHяM.
Bиcнoвки. Пpaця пoMaЛУ pУХarTЬся Bпepeд - Xoч, яK вiдoмo,

в дy>Ke тpyдHИx oбстaвинax. B тepeнi бpaкуe лiтepaтypи вiднocнo
щoдo пapТИзaH, a цe дУЖe булo 6 пoтpiбнe.

ПoстiЙ, 23'X|'42p.
CлaвaУкpaTнi!!

Гepoям Cлaвa!!
Kpyк'

lJдABo' ф. 3838, oп' 1 , cпp' 58, apк' 15-20. Qигapкoвий пaпip' opигiнaл.
Pукoпиc' Фioлeтoвий хiмiчний oлiвeЦь' Teкст згaсae,

* (Д,o стop.216): Aлeкcaндp (Mикoлa |вaнoвич Iнoзeмцeв, 6л' 1882 aбo
1887-1948) - apхiепискoп ПoлicькиЙ i Пiнський Пpaвoолaвнoi |-{epкви в Пoльщi,
пoтiм в Гeнepaльнiй Губepнii i нa тимчaсoвo oКyпoвaних зeМЛях Укpaiни i

Бiлopусi 1941_1944 pp. Hapoдивоя в Тoбoльськiй гyбepнiT. Зaкiнчив Toбoльоькy
дУxoвHy оeмiнapiю i Caнкт.Пeтepбypгськy дyхoвHУ aкaДeмiю (1909.19.13) зi
оryпeнeм KaHдИ.цaтa бoгoслiв'я. У 1912 p. стaв чeнцeM. Пpaцювaв пoмiчникoм
iнcпeктopa в Caнкт-Пeтepбypзькiй дyxoвнiй оeмiнapii i aкaдeмii. з 1918 p..
apхiмaндpит. Бyв rпapxiaльним мiсioнepoм у Miноьку, звiдки eмiгpувaв дo
Пoльщi у 

.l 919 p. eпиcкoпськa хipoтoнiя нa eПИcKoпa Люблiнськoгo вiдбyлacя
4 нepвня 1922 p' eпиокoп ПiнcькиЙ i HoвoгpудоькиЙ (нepвeнь-вepeceнь 1 922),
пoтiм ПoлicькиЙ i Пинський (вepeсeнь 1s22-192B), Apxiепискoп ПoлiськиЙ
(1 928-1942). Бyв унaсникoM eписKoпсЬKoi xipoтoнii Лyцькoгo apxiмaндpитa
oЛeKciя (Гpoмaдськoгo), нлeн Cв. синoдy Пpaвoслaвнoi l.tepкви в пoЛЬщi,
УчacниK Пiнськoгo Coбopу 8-10 лютoгo 1942 p, Пiсля пpиrднaння зaхiд-
нoyкpaТнськиx i зaxiднoбiлopУсЬKих зeМeлЬ дo CPCP y .l 939 p. вiдмoвився
пiдписaти дeклapaцiю пpo пpИeдHaHHя дo Moскoвськoгo пaтpiapxaтy i був
yсунутиЙ вiд yпpaвлiння eпapxieю Пiсля пoнaтку oкупaцii Бiлoрyсi пpИeдHaвся
дo УAПЦ нa чoлi з МИтpoпoЛИтoм УAПЦ Пoлiкapпoм (Ciкopcьким). 3 1942 p, -
MИтpoпoлИт ПoлiськиЙ iПiнськиЙ УAПЦ. Пiсля вiд'Тздy зa KopдoH у 1944 p.
oпИHИвcя в Hiмeннинi, бyв унacником |II Coбopy спископiв УAПI-] в MюHХeHi
.! 2.-15 тpaвня 1947 p' Пepeйшoв пiд юpисдикцiю PПЦ зa KopдoнoМ. Пoмep
9 лютoгo 1948 p' в Mюнxeнi (зa дeякими свiднeнями 6уву6итиЙJ, дe й бyв
пoxoвaний нa цвинтapi Baльдфpiдгoф. (!'aнi icтopикa Пpeлoвcькoi, l,M,|
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Ns5
зBlт

пPoвlдниКA oKPyги
[Cтoлинcькa] oкpугa u Гaлo-'',

2З гpудня 1942 poку'

3вiт зa мicяць гpудeнЬ 1942p.

ДpУxe пpoвiдник, дpyг Kpyк з oKpyГИ Гaлo гoлoситЬ сЛУxняHo,

[пpo] oceл[i] iдpyзiв, гoТoвИx нa HaKaз:

1 . opгaнiзaцiЙниЙ звiт.

Haзвa
paИoHУ

Дpyзiв 2к|HoK .oнaкiв oнaчol Aктивy JKlЛЬKИ
]|Л oxoпЛ.

UК|лЬKИ c|Л

He oХoпЛ.

lVIBA +ё U z Ч 22
Z Iущa 42 я 4 я 14 2l
.t. gMepТь o

ЭaгHo + z
РaзoM: 9b .15 2 20 42 84

B цьoмУ мiояцiopгaнiзaцiйнoТ ciтки He ПoшИpУBaЛoсЬ. Пoглиб-
лювaлocЬ пpaцЮ члeнiв' Cкpиплeнo кoнспipaцiю (нaв'язaлiсь в

тepeнiдoбpe зв'язKИ, бo вxe дe в чoмy мiшaють пapтИзaнИ, HiMцi,
сeKcoти (пoляки) i т. д.).

B тepeнi з пpИвoдy збiльшeння пapтИзaн i пpoяву ix poбoти,
дeяк[i] тiпи людeй He e пpиХИльнi дo opгaнiзaцii' Гoвopять, щo
Kpaщe сьoгoднiзoвciм нe мiшaтиcь, бo He вiдoмo щo щe мoxe бyги
(знaнить, в цЬoмy нe e yвipeнi в свoТ cили). |ншi, нaтoмiсть, cтaЮтЬ
дp|(e пpИxИЛЬнo' гoвopять..яKщo нe бyдe сBoгo' нe бУдeм бopoтиcь
зa свoс сaмi, xиття HeМae i нe бyдe,'. | цi e дyжe aктивнi,

2. Бeзпeкa.
B тepeнi дyxe.цiють пapтИзaHИ. Пapтизaн в тepeнi нe r бaгaтo,

a пpoяBляЮть сeбe тaK, щo нiби Тx e пoвнiлiсa i цiм HepвyЮтЬ нiмцiв.
Pyx нiмцiв Ha тpaKтoBoмy шляxу,[yбpoвиця - Bисoцьк - Cтoлин
Beл[икиЙ]. Пepeiзджaютьз мiсця нa мiсцe фipaми. Ha кoxниЙ фipи
пo oдHoмy, двa нiмцi. Koж[н]иЙ paз тягHyТЬ вeЛИкy Фipy (oбoз)
вeЛИKy l вИдHo ц|M для пapтИзaH xoчyтЬ пoКaзaтИ' щo |x e тaKoж
бaгaтo.

Пapтизaни з бiльшиx пoдiЙ в цЬoмy мiсяцi в тepeнi зopBaЛИ
(зpyшили) [зa]лiзниЙ мiст нa piнцi Гopинь, стaнцiя Гopинь, ПoТзд
чepeз нЬoгo пpoiзджaти He Мo)кe. 3 Бepeзoвa poзiгнaли всю пoлi-
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цiЮ - 9 мiлiцioнepiв в6или' Teпep пoлiцii в Бepeзoвськiм тepeнi
зoBcIM нeMae.

Пapтизaни з Бepeзoвa зaбpaли [г]oлoвy paйoнy (фoлькc-
дoЙчa), сeKpeTapя paЙoнy (нaш нoлoвiК, чЛeH [o]pгaнiзaцiТ)iнaдлис-
HИчoгo (ляx). Щo з HИMИ сTaЛoсЬ - нe вi.п,oмo. Ha стaнцii Удpицк
[Удpицьк] пapтИзaHи вивicили овiЙ пpaпop ..нepвoний'' (бiльшo-
вики) i пiдмiнyвaли, тaк[o]ж cnaлИлИ cKЛarцИ з збiжхaм. B сeлi Pyд-
ня вбитo мiлiцioнepa. Бyлa cyгИчKa нiмцiв, пoлiцiT з пapТИзaHaмИ.
Пo cтopoнi пapтИзaH втpaт нe бyлo. Tyт пapтизaнивбили o.цHoГo
мiлiцioнepa i нiмцi з пoлiцieю втiкли, зaл|АIJJ|АBШи бaгaтo збpoi i

aмyнiцii, 3000 нaбoTв дo KpИсa.
B дpугий сyтинцi нiмцi i пoлiцiя злoB|АлИ xивцeм 3-x

пapтИзaH' 2-x пapтизaн бyлo мiсцeвиx, з сeЛa Tyмeнь
Bисoцькoгo paЙoнy. Hiмцi poдини цix пapтИзaн виcтpиляли i

cпaлИл|АхaтИ'
B сeлi Tyмeнь Bиоoцькoгo paЙoнy xтoсЬ пi,цпaлив нiмeць-

Koгo oKoпa, згop[i]лa KЛyHя, хлiви ixyдoбa. B тepeнi e кiлькa вбивств
HaшИx Л Юдeй -yкpaТнцiв.

B зaxiДниx тepeHaХ oKpУгИ жиди po6лять нe[с]тpимнi piни.
Пiячaть, вбивaють людeЙ, гpaблять.

Cпoм' я нy o.0.И H вИ пa/].oK з жИдaM и. Жиди зaЙшли B oдHy Хaтy
п'яHi - TaM )кИв cтapиЙ чoлoвiк i йoгo дpУ)<ИHa' тaKoX стapa B)кe.
ЖиДи пpИHeслИ з оoбoю лiтpy гopiлки i гoвopятЬ дo тoгo стa-
poгo: ...Д,aвaЙ caлo,,. CтapиЙ пiшoв Ha гopУ пo сaЛo' a жИ.цИ в тy
ХвИЛИHy вбили йoгo дpyxинy. Koли пpиЙшoв цeЙ cтapик i пpи-
Hic сaЛo, oдИH )кИд.0.o HЬoгo гoBopИтЬ: ,,||АBИcя, 

дiдy, вxe твoя стa-
pa сПИтЬ''. 3aбpaлись i пiшли.

У в'язницi в Cтoлинi пoмepлo 7 нoлoвiк, нe вiдoмo пoкa якi
цe люди бyли.

Hiмцi опaлиЛИ ceлo Хaдинь [Xaдeнь] Bисoцькoгo paйoнy.
Haсeлeння цЬoгo сeЛa пoпepeдxeHo paнiЙш, тaK щo вспiли дeщo
з цЬoгo сeЛa виBeзти в лiо, як хyдoбy, зepнo. A вce peштУ, щo
oсTaлoсЬ, як пpиixaли нiмцi, зaбpaли.

Бaгaтo мoлoдi з цЬoгo сeлa пiшлo B пapтИзaни. B Cтo-
ЛИHсЬKoMy paйoнi [н]iмцi cпaлИлИ c' oльмaни i Пepeбpoни [Пe-
peбpoди]. Taм згopилo всe щo бyлo, aтaкe якxудoбa, cвинi, Kypи,
гусi зaбpaли нiмцi, HaсeЛeHHя ocтaЛoсЬ гoЛe, гoЛoдHe.

Тaм нaсeлeнню, щoб втiкaли i вce вивoзtАлИ, нe бyлo змoги
paнiЙш пoвiдoмити, бo нiмцiдyxe ХИтpo пi.ц'Tхaли.

Тaм нaши члeHИ з пoлiцiТ в цi сeлa пoвi.цoмили, aлe )к тiльки
2 гoдини пepeд тИM, тaK щo цe .п,У)кe Kopoткий чaс в тaКy гapячУ
xвИЛИHУ.
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B цьoмy сeлi пpoявили сeбe в тeрeнi мeльникiвцi. Як виднo,
вoHИ Твopять свoТ звeнa. B цiЙ спpaвi, як мoжнa бyдe, пoстapaЮcЬ в
KopoтКoMy нaci бyти у Bac i пoгoвopИтИ oсoбистo.

3 [г]oопoдapчoгo зiбpaнo 2.4B5 кpб. (B45 _ члeнcькi вклa.п,кi'
260 - вiльнi внeскi, ] ЗB0 - зa лiтepaTУpy).

ПoстiЙ, 2З.X||'42p.
CлaвaУкpaТнi!

Гepoям Cлaвa!
KpУк.

lJдАBo' ф, З838' oп. 1, cпp' 58, apк' 8-9' Оpигiнaл. l-tигapкoвиЙ пaпip.
Фopмaт A-4. Pукoпиc. 3eлeний xiмiчний oлiвeць.

Ne6
зBlT пPoвlдHиKA

HЕвlдoMoT oKPyги
[Нeвiдoмa oкpугa],

2З гpудня 1942 poку.

3вiт зa мiсяць: XI_X||.42 p.

I' opгaнiзaцiйний звiт.
N9

г1/ г1

|-tа звa
paЙoHy

UПaHo-
вaHo с|Л

пeoпaHo
вaHИX с|Л

l-lpyз|B )K HOK кJHaK|в UИMПa-
TИK|в

Kiш (БyдH.) 12 11 qA 12 ti3
2 БyЛИK t0 2 90 I 78
'{ Bopсклa 3в|TУ He oTpИMaHo
4 I oлoвHя 2A r50 10 З BO
Б Бapвiнoк |э I 91 7 56 52
6 Piлля 10 43 Z з0
7 I peчKa Звiтy не oТpИMaHo

l|. Гoспoдapський звiт.
Ng Haзвa paЙoнy
Г1/ Г1

Зiбpaнo гpoшeЙ
Зa лiтepaтypy БФ Члeнськi вKЛa.цкИ

Kiш (БудH.) l б5 Kpo. ozu Kpo. ZЭэ Кpo.
2. ByЛИK 500 450
3. tsopсKЛa
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4. I oЛoBHя
5. Бapвiнoк 425 KpO.
б. P|лля
|, I peчKa бИKoпaHo 4 сKpИHI

Ns

п/|1

Haзвa
paЙoнv

Зiбpaнo пpoдУктiв
)KИтo Kapтoпля Пpoсo Пoлoтнo Boвнa lютюH

1 Kiш (Бvдн.) 445 кг 650 кг.
2 BVлик 6З7 950 50 .l0 м/п 3 пapи 2 кг.

Bopсклa
4 Гoлoвня

Бapвiнoк 400 кг.

Piлля
Гpeчкa

II|. Cyопiльнo-пoлiтичний [звiт].
1. Шкoлa.
З днeм 30 листoпaдa згi.П,Ho зapяд)кeнHя гeбi[тс]кoмicapa

зaМKHeHo всi шкoли в тepeHi, зa виТмкoм фaxoвих шкiл (peмiсни-
чi вclx типiв)' Kвaлiфiкoвaнi мe.п,ичнi cИЛИ MaЮТЬ бyти зaтpуднeнi
в aдMiнicтpaцii, peштa _ бeз стa>Ky i мoлoдi кУpсaнТИ - пpaв-
дoпoдiбнo бУдyгь виBeзeHi нa poбoти.

2. I-{epквa.
Koнсoлiдaцiя в цepкoвнoмy життi ( пiдпopядкoBaHHя MocKIB]o-

ф[iл ьcькoгo] apxиcт[paтигa] oлeксiя [oлeкcaндp Я кoвин Гpoмaд-
ськиЙ*]) нe вiдбилaсЬ шИpшИM вiдгyкoм cepeд )КИТTя укpaТноькoгo
cycпiльствa (мaлo poзпpoпaгoвaнo). Пoвнa iнepтнiоть Maс в спpaBax
цepKoвHoгo xИTTя ПoясHЮeтЬCя нaявнiстю нyжoгo дyx[oвнoгo] пpo-
вo.цУ (мocкaлi), яктaкo)к peBoЛЮЦiЙним зpocтoM нaстpoТв в суcпi-
льствi. 3piст цeй ПoсИлЮЮТЬ BИстУпИ пapтизaнiв, ПoвoджeнHя
нiмцiв в тepeнi, Haшa пpaця.

3' Aдмiнicтpaцiя'
Bпoвнi здeмopaлiзoвaHa нiм[eцьким] пoвoджeнHяM в вiДнo-

шeннiдo укpaТнськoгo сyспiльCТвa яK iдo ниx сaмиx (пoбoi сiль[cь-
киx] шкiл, гoлiв кoмисiЙ, пoгpoзи poзстpiлaми p[aйo]н[oвиx] шeфiв,
пoбoi пooдиHoKиX ypядoвцiв).

4. Пoлiuiя.
Пoвнe нeдoвip'я дo yкp[aТнськoi] пoлiцiТ (фaкт сПpoвaджeнHя

кoзaKiв, мaдяpiв). Bcю пoлiцiю зaпpИcяЖeHo' чaстИHa сaMa
дoбpoвiльнo [зa]лишилa pяД|/1 пoлiцiТ. Пpи пpисязi зaзнaчeнo
iм, щo в пooдИHoKИx вИпa.о,Kax нeсyбopдинaцiТ ЧИ BтeчИ в пiдпiл-
ля будe вiдпoвiдaти цiлиЙ вiддiл yкp[aТнcькoi] пoлiцii.
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Пoл[iтиннi] пoдii.
B тepeнi дie вopoxa пapтизaнKa.
1. B p.нi Byлик 5'х|,42 зaбpaли пapтИзaHИ в с. Bиpвax [Bиpи]

пoстaвKУ яeцЬ.
2. B6ит o вч Итeля в ceлi Teoдopi вкa [Фeдopi вкa] зa тe, щo вИдaв

нiби оoвiт[ськy] внитeлЬKy з тoгo x сeЛa нiм[eцькiЙ] жaндapмepiT.
3. B о. eльнo [eльнe] нiмцi зaотaЛИ пapтИзaн, щo втiкли в лic.

3a coбoю л|^IJJ|I1II|А пoльcьк[иЙ] дoкумeнт, пoль[ськi] гpoшi, пoЛЬ-

[ськy] збpoю тa oдяг.
4.11.X|.42зaбpaли пapтИзaHИ в млинiс. Bиpiв [Bиpи] 2т[oнни]

мyки. Taм-xe poзбили пo[ш]тy i зaбpaли цeнтpaлЬKy нa 10 [...].
1З.х|.42 пpиiздхaли дpуrиЙ paз iзaбpaлИ peштy MyKИ.

5. B.X|.42 [п]iдлoжeнo мiнy пiд киTвськиЙ пoтяг Koлo cт. To-
Maшгopoд. Bибyx пoBстaв пepeдчaсHo.

6. Пiдлoжeнo мiнy пiд пoтяг в дopoзi Kлeсiв - Cтpaшeвo
[Cтpaшeвe] i нa cтaн[цii] Cтpaшeвo [Cтpaшeвe]. 3нищeнo пyтЬ,
стpiлки i poз'Tзди.

7' B чaсi мiж 3-7.Х||.42зipвaнo пyгЬ У всix нoтиpьoХ HaпpяМKax.
Pyx кiлькa дeнь бyв пpипинeниЙ. Тoдi x зipвaHo МoстИ кoлo с. Pyднi
i пiд м'.Qубpoвицeю нa Гopинi. Hiмцi лoBИл|А лю.цeЙ з м..Цубpoви-
цi i бiля 50 чoл. пpИгHaЛИ в кoнц[eнтpaцiЙниЙ] тaбip дo м. Capн.
Пpичiплeнo Тм xoвтi ЛaткИ. У вiднoшeннiлю.цeЙ, щo oХopoняЮтЬ
зaлiзницi i Moсти, нiмцi нe cтocyвaлИ дoтeПep нiяких peпpeсiЙ.

8' 20'X|,42 cпaЛeнo y с. Л юxчe [Л юxчa] двa гoсПoдapствa. Tи м [и ]

ж 4.X||.42 cпaЛeHo oдHe гoспoдapствo' Tяглoву cилy i цyдoбy зaбpaнo.
22'х|,42 в с. Гpyш ви цi [Гpyшiвкa] cпaлeнo oдHy KЛyl.{Ю, в c. Cap.

Hax - oдHy KЛУHЮ.

Пpинини [с]пaлeння Гoопoдapcтв _ HeBИKoнaння пocтaвoK.
Kpiм пaлeнHя гoспoдapств' нiмцi стocyють 6иття HaceЛeнHя
гУMaMи, пpИ цЬoMy poздягaЮтЬ i клaдуть нa стiл чи ocлiн. Пaсив-
ниЙ cпpoтив pocтe. e випaдки oбopoни. Пpи биттi oдн[ie]iжiнки
в с. Люxчe [Люxнa] вoнa зyбaмИ пoЧaЛa KУсaтИ пoсiпaк i 6ити pу-
KaMИ _ ii дaльшe нe 6или' Дpyгa тaM xe пoKoтИлa пpи биттi нiмця
нaзeMлЮ.

Пoстiй,2З.12.42p.

oм.

lJдABo' ф, З8З8' oп' 1' cпp, 5З, apк, 65-66, opиilнaл. ItигapкoвиЙ пaпip,
Pукoпиc, ЗeлeниЙ хiмiчний oлiвeць'
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Ns7
звlт

пPoBlдHиKA oKPyги
[Cтoл ин cькa ] o кpугa .' Гaлo'''

26 ciчня 1943 poку.

3вiт зa мiсяць сiчeнь 1943 p.

ДpУжe [п]poвiдник, дpуг Kpyк з ol(pУгИ Гaлo гoлoситЬ сЛУXHяHo:
oсeЛЬ | дpyз|в' ГoТoвИx Ha HaKaз _ 

.

o цlИHИИ зB|

2. Cyспiльнo-пoлiтичниЙ oгляд,
Цepквa.
.[цoвeнствo впaЛo нaдyсi. Бoяться пapтИзaH i пoвopory бiльшo-

вИзMa..Qeякl свящeHИK|А' бoячись пapтИзaH, пoKИHyлИ cвoi пapaфiТ i

виiхaли в бeзпeчнiшi мiсЦя, дe HeMae пapтИзaн. oднaк i нaдaлi
дУХoBeнствo He e.п,HaоТЬся з MaсaМИ, мp[i]ють o свoeй ..eдИHoй

нeдeлимoй'' i твepдo .цep)кaтЬcя шЛяXy свoгo мoскoфiльствa.
Пpoпoвiдi мaЙжe в yсix цepквax paй[oнiв] .Д,aвидгopoдoк [!aвид-
Гapaдoк] _ Cтoлин _ Бepeзiв гoBopятЬ пo-MoсKoвсЬKИ.

Шкoлa.
Bсi шкoли зaкpитi' B Cтoлинi iснye тiльки KpaвeцЬKa шKoЛa,

KyДИ yчaщae нeбaгaтo yннiв.
Пoлiшiя.
Hopмaльнo, як i бyлo.0,o цЬoгo мiояЦя, в мiстi Cтoлинi, c. Гo-

pинi, Peницi IPeницa], .{aвидгopoдкy [.[aвид-Гapaдoк], cт. Bиди-
бop i oкoлo Mocry нa p. Пpип'ят[ь]. B paйoнax Bиоoцьк i Бepeзiв
жoднoi влaдИ i пoлiцiT пoкi нeмae. У paЙ[oнax] Cтoлин, .Цaвид.
гopoдol( [.Цaвид-Гapaдoк] iдe пpaЦя в уpя.цaХ HopMaлЬHo, HiЧoгo
He зMIHиЛoсЬ.

3вiт пpo кiлькicть HaceЛeHHя в paйoнi Bисoцьк.
Укpaiнцiв - з1283'
Пoлякiв _ 499.
Pociян - 53.

Бiлopyсiв _ 46'
Hiмцiв з[a] пoхoдх[eнням] - 9.
|ншиx нyжинцiв - 29

гaнlзa
Ns

п/Г

Haзвa
paЙoнy

Цpyзiв Хiнoк Oнaкiв oнaчoк Aктивy Cкiльки
c|л oХoпЛ.

Cкiльки сiл
He oХoпЛ.

'I Hивa +., 10 q Б q zz -7

z Пyщa +z Б 4 2 8 14 27
,{ UМepТt o 2 68
4 Бaгнo 4 z 1 2 32
Paзoм: 95 .15 13 I 20 42 194
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Тимчaсoвo пepeбyвaючих- 47 Pимo.кaтoл икiв _ 514.
oсiб. Гpeкo-кaтoликiв (yнiяти) - 147 '
Paзoм - 31919. eвaнгeлики_8.
Щoдo вipocпoвiдaння. |нших _253.
ПpaвoслaвHИX_30997. Paзoм _ з1913.

CтoлинcькиЙ paЙ[oн] BKЛЮчllo з Бepeзoвським [Бepeзiвським]
тepeнoM.
Укpaiнцiв _ 38000. Pyськиx _ 167,
Бiлopyciв _ 2з000. Iнших _ -|6.

Пoлякiв - 2з00. Paзoм - 631sз.
Чeхiв - 600.

.QaвидгopoдoцькиЙ paЙoн пoкi пoдaти тoЧнo нe мoxy. 3нaю
т|ЛЬKИ' Щo пpoцeнтoвa бiльшiсть бiлopyоiв, пoтiм iдyть мoокaлi,
дaлi пoлякИ, зa н|А|\АИ iдyть yкpaiнцi. УкpaiнцяMИ вИзHaЮть ceбe
тiльки дeякi oдиниц[i].

PaЙoн Туpiв - бiлopyси i мocкaлi, тaK сaMo Ок пo pИчKy Убopть,
м. Пeтpiкiв [Пeтpикiв].

Бeзпeкa.
B paЙ[orrax] Bисoцьк, Бepeзiв нapiд в зaвopУшeннi. B цix pa-

Й[oнax] пoлякi пoчaли сИЛЬHo opгaнiзyвaтись i eднa[ти] poдинi
paзoM. | тaк живрь, звoзятЬ в мicтa cвoe мaйнo.

3 [p]aЙ[oнy] Cтoлинaдeяки пoлякiдУМaЮTЬ виiз.цxaти дo мiс-
тa Пiнcькa. B Cтoлинi.о,eHHo pixуть 150 кopiв i 35 cвiнeй, paн[i]шe
piзaнo тiльки 60 кopiв дeннo.

Гoспoдapний звiт.
Зiбpaнo 642З кpб. (шiсть тИcяч нoт[иpистa] дв[aдцять] тpи

кpб. ): 7895 - члeнськi вKлaд,KИ t 3570 - зa лiтeparypy, .1 

958 _ вiльнi
вHeсKИ.

Пoстiй, 26.|.43 p.

CлaвaУкpaTнi!
Гepoям Cлaвa!

Kpyк.

LIЦABO, ф. 3838, oп. 1 , cпp' 58, apк. 21-22. opигiнaл' l!игapкoвий пaпip.
Pукoпиc, Фioлeтoвий хiмiчний oлiвeuь.
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Ns8
звlт

пPoвlдHиKA oKPyги
[Capнeнcькa] oкpугa,'Лicoвa пiсня'',

лИпeнь 1943 poкv'

Звiт з oкpyгИ ..Лicoвa пiсHя'' зa ЛИпeнЬ 1943 p.

Бoльшeвики.
Бoльшeвицькi чacтиниl зi стpaтeгiнних пoтpeб пepeоУвaЮтЬся

з пiвнiчнo-сxiдниx зeMeлЬ УкpaТни Й Бiлopycii нa зaxiд, ствopЮ-
ючи бaзи пo лiсax oлeксaндpiЙЩини, Cтoлiнщини [Cтoлинщинa],
Пiнщини, чacтИHHo Capнeнщини, дe oсi.п,aюТЬ пooдИHoKИMи ГpУ.
пaMИ. oстaнньo KoHцeFtTpуЮтЬся B paйoнi Mopoннo [Mopoннe]
Пiнськoгo нaдpaЙoнy i в пiвнiчнiй чaстинi Cтoлiноькoгo [Cтoлин-
оькoгo] нaдpaЙoнy.

B зaгaльнoмудiлятьcя нa кaдpoвi чaCТИHИl злoxeнi пepeвa>кHo
з бyвших BoeHHoпoлoHeHИХ мoскaлiв, i мiсцeвi в|Ддiли. Kaдpoвi
чaсТИHИ yзбpoeнi MoжЛИBo, здисциплiнoвaнi, jxня бoЙoвa cпpo-
мoxнiсть HeвeЛИкa з пpИчИl-lИ фiзиннoгo нeдoбopy Й гoлoдyвaння.
Miсцeвi вiд.цiли - цe збиpaнИHa, зaвдaHHяM якoT e зaбeзпeчити
вiддiли xapнaми, зaЙMaтиоь poзвiдкoю Й бeзпeкoю, Caмe цi oстaн-
нi пaлять сeлa, гpaбyють i мopдують.

3aЙнятi тepeнИ бoльшeвикИ HaмaгaЮться opгaнiзoBaнo зa-
кpiпити, aлe дoci у ниx успiхiв BeЛЬMИ мaлo. B тiЙ цiлi твopятЬ вoHИ
opгaнiзaцiйнy ciткy. Cиcтeм opгaнiзaцiЙнoi ciтки бeзпoоepeднiй
(людeй в'яхeтЬcя бeзпocepe.о'HЬo з нaЙвищим звepxникoм) i

iндивiдyaльний (нлeнiв He B,я)кeтЬся в звeнa). KoхниЙ члeн сiтки
Mae oKpeMe зaBдaHHя, Ciткa сщo зaкoнспipoвaHa, нa бyдyнe мae
стaти пoмiчHИM opгaнoм HKB.Ц Ha цИx ТepeHaХ. Tepeн вдepxУЮтЬ
сaМИM ТepopoM - гpaбixжю, ПaЛeHHяM ciл, нacИлЬHИцЬKИM Mo-
бiлiзyвaнням мoлoдi, пpИMуcoвoЮ пpaцeю.

B мiжчaсi спaЛeHo cлiдyюнi сeлa i пoмopдoвaнo нoвиХ члeнiв i

симпaтикiв: в paйoнi Bиоoцьк, сeлo CepниKИ _ сnaЛeнo 60 xaт,
BИMop.цyвaнo 40 poдин, oKoлo 100 poдин пiшлo в пiдпiлля Й xивщь
пo iншиx ceЛax i мicтax. B ceлi |вaничи [|вaнницi] - виMopдyвaнo
10 poдин, в сeлi Bин[i]вкa - вбитo 30 ociб, oKoлo 70 poдин в пiдпiллi.
B сeлi Зoлoтe - спaлeнo 25 xaт, зaмopД,oвaнo 2 poдинИ нaШLtх
Члeнiв, щo пiшли в УПA' B Cтoлiноькoмy [Cтoлиноькoму] paЙoнi,
ceлo Piниця [Peницa], cпaлeнo 30 xaт, вбитo ЮHaчKУ| в оeлi Гpaнi -
40 xaт (нaстинy пepeдтИM cпaл|AлИ ЛяХИ з нiмцями), в ceлiTpипщнi
[Tpипщня] _ 10 xaт, в ceлi Зaлiшaни - 90 xaт.
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Ha зaйнятиХ тepeнaх бoльшeвикИ HaМaгaЮться зiбpaти вeсь
вpoxaЙ. .Цepжaвнi Й ляськi зaсiви вiддaють зa 4_5 cнiп' Ha
спaцифiкoвaHИx HИMИ тepel{ax )кнyтЬ сeлянcькиЙ xлiб i пoспi-
шaЮтЬ вИBoзИтИ в лicи й дaльшe в Бiлopyсь, дe MoЛoтять. l-{e
вiдмiтили зoKpeMa в Пiнщинia Cтaлiнщинi [Cтoлинщинi], в сeЛaХ
Bичaвкa [Bинiвкa], |вaнчич [|вaнницi], Cepники, 3aмopoнeнe
[3aмopoнeння], Cвapoвинi [Cвapицeвинi] i pяд iншиx. Бaнди
HaзaгaЛ гoЛoдyЮтЬ. B тepeнi, дe стoят[ь] , вИKoпyЮтЬ всю l\4oЛoдy
бapaбoлю, з'iдaють яpИнy Й зeлeнi oвoнi (о' 3aмopoннe [3a-
N4opoчeHHя], Зoлoтe, Чaбeль i Bиpи). Пpи нaпaдi нa нaшi сeлa
o.цИlJ дpУгoMy вИpивae з pУKХapч|.

Пoгpoзи Й нaхaбнa сaMoBпeвHeнicть в бoльшeвицькiЙ пpoпa-
гaндi дpукoМ чaстo-гУcтo скpiплюютьcя нaвiть MaтЮKoM чи iнши-
MИ cлoвaМи з бaгaтoгo MoсKoвсЬKoгo лeKсИKoнy (бoльшeвИцЬKa
ЛeтЮчKa пiд зaгoлoвкoм,.H-cЬкi пapтизaни Гiтлepoвi-пociпaцi,
сKaхeHoМy сoбaцi''). Пpи нaпaдi нa нaшi сeлa HeMoв скaxeнi ки-
дaЮтЬся з лaЙкoю Ha MoгИЛи в чecтЬ гepoiв, poзKoпyЮтЬ pyкaMИ,
ЛaмaЮтЬ xpeсти (с. opв'яницi [opв'яниця], Гpaнi, Тpипyтнi). B
с. Hiвeцьк [Hивeцьк] flyбpoвiцькoгo [.Qyбpoвицькoгo] paЙoнy oд-
нa пepexiднa бaндa пpiв'язaлa дo Хpecтa oднoгo нaшoгo члeнa Й

paзoNI з МoгИЛoЮ пpи пoмoнi мiни poзipвaлa.
MopaльниЙ cтaн вiддiлiв дyжe низькиЙ _ poзпУстa, нeз.ци-

cциплiнoвaнicть. 3a KoжHИM вiддiлoм сyнe тaбop з жiнкaми, дiть-
ми, мaЙнoм.

Hiмцi. B зaгaльнoмУдepxaтЬся мicт, пoдeKy.ци лиш мaють [...]
nИячV|тИ пo сeлaХ (Бистpiни [Биcтpинi], lвaнoвa.ЦoлиHa, Cтpiльськ,
Тepeбixoв [Tepeбexiв])' Bтpaнeниx тepeнiв нa чac xнив нiмцi нe
oпaнyвaЛИ' xoч HaMaгaлИcя цe зpo6ити' B тepeнi вeликиЙ хaoс,
flo сп[p]aви нaшoi бopoтьби з бiльшoвиKaмИ a Tх coюзникaми
ляxaми нiмцi нapaзi нe вмiшyютьcя, xiбa' щo цe ix ocoбиcтo тop-
Kae. KoлИ, HaпpИKлaд, HaсeлeHHя Bисoцькoгo paйoнy звepHУЛoоя
дo нiмцiв, щoб цi бopoнили Тx пepeд бoльшeвикaми, вoHИ iМ
вiдпoвiли: ..Cкopo пpиЙдyгь бaндepiвцi, тo тi ix poз>кeHyrЬ''.

B нaдpaйoHi Cтoлiн [Cтoлин] в пiдмiськиx нiмeцькиХ гoс-
пoдapствax нiмцi cилoю згaHяЮтЬЛюдe[Й] з оiл дo збopy вpo)кaЮ,
нeгaЙнo вивoзятЬдo мicтa Й MoлoтяTЬ. Ceлянaм плaтятЬ coЛoMoЮ
Й пoлoвoю.'.

Ц,t]ABo' ф.38ЗЗ' oп. 1, cпp, 128' apк' 1'.[],oкумeнт бeз зaкiнчeння.
L!игapкoвиЙ пaпip. Мaшинol1Иc' Чopнa кaлькa.
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1 . дoKyMEHти пPoBlдHиKlв (KoMEHдAHтIв)
1.2. P|BEHЬ PAЙoHlB

Ns1
HAкAз пPoBIдHиKA PAЙoHy

пPo пPoцEдyPy HAдсилAHHя сAЛA'
BoвHи, БlлизHи l гPolJJЕЙ

[Kocтoпiльcький paЙoн
Kocтoп iл ьc ькoi o кpуги ],

1З [лютoгo] 194З poку'

3гi.цнo HaKaзy oкpyгoвoгo пpoвoдy' нaKaзyЮ олiдУючi тoЧKи.
ЯкнaЙскopишe, тoбтo Ha.п,eHЬ 14.2,43 p., нaдiслaти Baм

HaзHaчeнe сaлo пo 22кiл[a]тa 50дeкз пiдpaйoнy. Haдсилaти всe
Ha aДpeсУ Boлoca.

Haдeнь 15'2.4З p. мyс[я]ть нaдicлaти пo 5 мeтpив з Ko)KHOгo
пiдpaйoнУ тa[к]ox вoвняний вИpяД. Po6ити чим пoбiльшe, бo нa
дeнь 20.2 мae бyти нaдiслaнo нoвиЙ вoвняний вИpяд, a я щe й

тoгo в|pя.п.y нe oтpИMaB.
[...] бy[лo] oбгoвopянo нa вiдпpaвi дня 6.2.4З p. Зapaз мae

бщи вoвнa. |-{я poбoтa MУcИтЬ бути в MeHe.
Taк сaмo oбгoвopeнa тa бiлизнa нa вiдпpaвi. Taк вoнo, tpУзi, У

нaс iдe, яK МoKpe ГopИтЬ, зapaз мae бщи нaдiслaнa i воя бiлизнa.
He cмie бyти в пiдpaйoнi гoлo.цУ. Mae бyти пepeпpoBaдxeн[a]

нoвa збipкa збixxя, нoв[ий] виpiб вoвни, нoвi poбoТИ BoBHяHИ
тa збipкa пoЛoТHa i щoб пiдpaЙoнoвиЙ вiглядaв сп[p]aвдi пiд-
paЙoн[oвим].

Пepeпpoвa дити з6иpкy [ф]oндiв He тaK, як булo пoпepeдHЬo,
a Kpaщe.

Cьoгoднi мaе бyти нaдicлaнo HaцioнaльниЙ [Ф]oнд, фoнди з
Koля.ц iзa Cвятo [Г]epoiв. Bсe мae бри сьoгoднi в мeнe!

Haд цiм HaKaзoM пpoшУ зaстaнoв[и]тися тa пoдyмaти. 3a
нeв[и]кoнaння бУ.цe кapa згiднo нaкaзу aбo i викiнeння з pядiв oУH,
[як] щo Bсe пepeBeдeTЬся сyдoM opгaнiзaц[iЙним].

.Цня 13.[02].1943 p. Cлaвa УкpaТнi!
Гepoям Cлaвa!

Bopoн.

ДАPo' ф' P_30' oп. 1, спp,22, apк. 10. Koпiя. Ltупкий бiлий пaпip,
Matuинoпиc' Cиня KaЛьKa' ,П'aтa зaпиcaнa cиHtM х|MIЧHИM oЛlzцeМ.
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Ns2
HAKAз пPoвlдHикA PAЙoHy

пPo зБIP зEPнA' xAPчlв' ткAниH
[Kocтoпiльcький paйoн
Koстoп iл ьcькoi o кpуги],

14 лютoгo 1943 poку,

Haкaз!

Haкaзyю для всix гoспoдapнix paЙoнoвиХ eКзeKyтИв cлiдyючi
тoчKl:

1. Пpoвecти збipкy збiжжя' як вiд члeнa тaк вiд cИMпaтиKa.
Kox[н]иЙ cИMпaтИK тa чЛeн МуcИтЬ.цaти фoн.ц, яKoгo в[и]мaгae
cпpaBa.

2' 3iбpaти xapнiв щoнaЙбiльшe тa нaдiслaти в paЙoнниЙ
MaгaзИн. Хapнiтaкi: сaлo, МУKa, яЙця, мaслo, M'яco, KpyпИ тa iншe.

3. ПepeпpaвлятИ вeликиЙ збip пoлoтHa, вoBHИ тa нaчiнaти
poбoтy BoвняHoгo вipoбy, свeтpiв, pyкaвiць тa шaлiв.

4' He смir бyти aнioднoТ гoлoднoiлюДv|t]V|B тepeнi, тpeбaтaк
зaстocoвaтИся з MaгaзиHoМ' щoб кox[н]иЙ paз сoбi зapядити.

Haд кox[н]ИМ HaKaзoM пpoшУ зaстaнoвiтlАcя тa пoдyМaтИ,
щoб нe пoпacтИ чacoМ в HeпopoзУMИння Ta нe ocтaтИcЬ KapaниM.

|ня 14.02'1943 p,
CлaвaУкpaТнi!

Гepoям Cлaвa!
Bopoн.

ДAPo' ф, P-З0' oп, 1' cпp' 22, apк' 8, Koпiя. БiлиЙ пaпip, Matuинoпиc,
Cиня кaлькa.
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Ne3
HAкAз пPoBIдHиKA PAЙoHy

3 пPивoдy вчAсHoгo HAдсилAHHя
звlтlB тA гPot.IJЕЙ

[Kocтaпiльcький paйoн
Kocтoпiльcькo| oкpуги]'

17 лtoтoгo 194З poку'

Haкaз! ! !

Згiднo HaКaзУ oKpyГoBoГo ПpoвoДУ, HaKaзyЮ дЛя aпapaтУ в
paЙoнiслiдyюнiтoнкi:

1. Ha Фoнд [o]pгaнiзaцiТ нaклaдaю нa кoж[н]oгo пiдпpoвiдникa
пo -11143 кpб. дo впЛaTИ нa opгaнiзaцiйнi цiлi, B poзKЛa.п, нa двi
paти. Пepшa paтa BпЛaчУrтЬоя нa чiслo 1, aдpугa BпЛaчУeТЬся Ha
чiсло 20. Цe вотaнoвЛЮeтЬся нa мiсяць бepeзeнь, тaтpeбa зHaтИ,

Щo Цe MУсИтЬ впЛaчoBaтИся пУHKTУaЛЬHo тa тoчHo кoж[н]oгo чiслa,
oзHaчeнoГo в нaкaзi.

2.Гoтoвитися дo cBятa Tapaca Шeвчeнкa. З нaгoди сBяTa Mar
бщи нaдiслaний збip нa HaцioнaльниЙ Фoнд тa oкpeмий звiт

3. Хтo нe нaдiслaв звiтy зa Cвятo [Г]epoTв з дн [iв] 22тa29 сiЧHя,

зapaз мae нa.д,iслaти звiт тa збipкy з HaгoдИ свяТa'
4. Mae зapaз бyти нaдicлaний звiт зi Cвятa oльг[и] Б[a]оapaб

тa збipкa Фoндy,
5. Mae бyти нaдiслaний звiт з KoЛя,п,, пpo кoтpий згaДУeтЬcя

в)Кe пoHaд ]0 paзiв.
6. 3apaз мae бyти нaдiслaний звiт тa ГpoшИ, KoHTИгeHт зa

мiояць л|oтИЙ, тoбтo пo.цaтoK, пpo кoтpиЙ вжe кoж[н]иЙ пiдпpo-
BlдHИK зHae.

|.{eй нaкaз MУсИТЬ вжe-тaкi зaсToсoBaтИся тaK, яK зacтoоoBУr
HaКaз УкpaТнський Haцioнaлiст. Cтиднo TaK зaстoсoвyвaтися й
нaдaлi.цo HaKaзУ, яK зaстoсoByeTeсЬ, дpУзi, Й дo цix чaсiв. Чaс уxe
стaТИ pИшУч|M.

Дня 17 .О2'.l943 p.
Cлaвa Укpa[i]нi!

Г[e]poям Cлaвa!
Boooн,

tАPo' ф. P_З0'
Cиня кaлькa'
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Ne4
звlт

пPoвlдHиKA PAЙoнy
[Kocтoпiльcький paйoн
Kocтo п iл ьcькoi' o к pуги ],

9 бepeзня 1943 poку.

3вiт пpoвtдникa,
3вiт зa нac вiд 1 'Illдo 20.lll.43 p.

.[ня 9.lll.43 poкy.

Дpyxe пpoвiдник.

Пpoвiдник [т]epeнy нислo 1 Bopoн звiryr'
ЧиоeльниЙстaн-123:
a). нлeнствa взaгaлi 123 ociб, B тoMy чoлoвiкiв 104, хiнoк .|9,

сeл я H 95' poбiтн и кi в 6, i нтeл i г eнцii 22, виuкo лeних 22,,

б). юнaцтвa зaгaЛЬHo e 52 oоiб, в тoмy 40 [...], юнaкiв _ , ЮHa-
нoк 14, ceляH 22, poбiтникiв 5, cepeдньoшкiльникiв 30, вишKoлe-
ниx ociб 1 1.

Гoтoви нa нaкaз!
3a звiтoвaниЙ чac пpибyлo .|6 члeнiв, в ToMУ .16 чoлoвiкiв,

xiнoк _, юHaцтвa_, ЮнaKiв-, ЮнaчoK_.
Bибyлo члeнiв: 16' нoлoвiкiв _, жlнoK_ l ЮHaцтвa _, зтoгo

6 юнaкiв, a ЮHaчoK - .

Пpинини ви6Уттячлeнiв,
Biслaнo дeKoтpиx члeнiв дo вийськa, дBoХ apeштoвaHo нiмця-

мi, цeбтo щoдo нлeнiв' тa oдHoгo вбiтo тaкox нiмцями. Юнaкiв вiдбy-
лo шicтьox ociб, втiкaюнi пepeд apeштoM.

Kaндидaтiв: 32, в тiм кaндидaтiв юнaцтвa 21 '
Cимпaтикiв e:144 ЧoлoвiK, в тiм cимпaтикiв 39 i юнaцтвa.

Cтaн тepeнy.

Чиcлс
П/n

Haзвa
тepeHy

3aгaльнe
ЧИслo

oxoплeнo He
oxoплeHo

B стaдiT

oxoпл.
3aввaгi

'l oсeль 24 4
2 PaЙoнiв 1 1

ПiдpaЙoнiв q

4 Этaниць
Б Kvщiв

Пpoсвiт
7 XCУ
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8. Aмaтo.гvoт.
I Cпiвoчi г.

10 Пoxex. ст. 1

11 Moгили
12 Цepкви o 7 2

IJ opг. бiблioт. tz 7
14 Пiдпpиeмств

Шкiл
to Ta iншe

Пo.цaю cтaн HaceЛeHHя.
-| 

. HaцioнaльHИЙ cтaH: в цiлoMy paЙoнi нoтиpи HaсeЛeHИХ пyнKтИ'
зaоeлeHИ пoЛяKaMИ.

2. Пoлiтичнi угpyпoвaння мiж ними тaкi.
Чaстиннo дiють тaк звaнi сeкги ..бaтaльЙoнУ сMepЦi''54 (нaдзви-

чaйнo вopo)Ko сTaвЛятЬcя дo yкpaТнськoгo нaсeлeння).
3. Aдмiнiстpaцiя y нaс 95 o/o oxoплeнa HaшИМ pУХoМ.
4. Poзпopядки нiмeцькoi влa.ци He MaЮTЬ ЖoдHИx впливiв нa

yкpaТнськe HaceЛeHня. Haсeлeння сТpoГo й нaдзвинaйнo нeпpиxi-
льнo вi.п,нoсИтЬся дo нiмeцьких oкyпaнтiв.

5. Пoшиpeнayтepeнi ПpoпaгaHдИBHa пpaця. Пo всiх oоepeдKax
тa пiдpaЙoнax зopгaHiзoвaнi пpoпaгaндивнi гpупи пiд кepмoю
сyспiл ьнo- пoлiтич нoгo peфepeнтa.

6.'Цля cyспiл ьнo- пoлiтичнoi пpaцi щвopeн i сyспiльнo- пoлiтичнi
гpУпИ, щo сKЛa.цaЮтЬся з звeн, тoбтo тpЬoХ чoлoвiкiв. Haпpям сy-
спiльнoi пpaцi йдe y пiдгoтoвцi кaдpiв дepж[aвнoгo] бyдiвництвa.
У тepeнi He чaстo пpoKИ.цaЮться стeжi кoмyнicтинниx poзвiдoнних
гpyп. У нiч з 6-гo нa7 4З p. шЛяХoM Пiскiв _ Любaшa пpoХoдИЛa
кoм[yнiстиннa] стeжa в числi 9 oсiб, a в нiч з7 нa 8 43 poкy бyв
спaлeниЙ мiст нa вiдтинкy зaлiзницi Moквин _ KoстoпoлЬ, пpИчoMУ
мeнi знaнa e oсoбa, Koтpa дoKoHaлa цiei aкцii, нaд якoЮ я ПoсИЛИв
posзiдкy. У пiдpaЙoнi Ns 1 .цня 7-гo 4З poкy бyв HaсKoK нiмцiв нa
бyдинoк oдHoгo чЛeнa, якoгo вбили тa зaбpaлИ в HЬoгo o.цHoгo
KУЛeMeтa, двi гpaнaти i нeвeлику кiлькiсть нaбoТв дo кpiсa'

uo 
ЙД",'"^ пpo oднe з пoЛЬоЬKИХ пiдпiльниx збpoЙниx УгpyпoвaнЬ, яKe д|яЛo

нa Boлинi в 1943-1944 pp. 3a слoвaми M. Лeбeдя, пpo iснувaння ..бaтaльЙoнy

смepтi'' .....лeдвe ни знaли тoдiшнi пoльськi пiдпiльнi пpoвiднi кoлa. БiльшiстЬ члeнiв
.,. вЛauJтoBУвaЛИсЬ тaK' щo слy)кИЛи oдHoчacнo в Гeстaпo aгeнтaмИ i тaк бyли
бeзпeчнi. |xнi тepopистичнi aкцiТ в Гaличинi MaЛИ ХapaKтep бiльш пpoвoкaтиBтИЙ,
яK плянoвиЙ'' (ЛeбeДь M, УПA' i.i |eнeзa, picт iдi|у визвoльнiЙ бopoтьбi
укpaiнcькoгo нapo,Цу Зa Укpai'нcьку CaмoстiЙну Coбopну,Qepжaву' - oтaвa, 19B7,
- c. 126).
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Бiльшe xoдHИX aKЦiй нe пi.цнiмaли i вiд'Тxaли. 3 тoгo BИдHo, Щo
цe бyв пiдстyп aбo дoнeсeнHя яKoгoсЬ сeKсoтa.

Cтaн пpaЦi.
BiдбУвся вишкiл дpУзiв з oKoЛИЦЬ paйoнy зa ..Пpoгpaмoю

пepшoгo тa ДpyгoГo cтyПeHя''. .Qo вишкoлy були noкликaнi фaхoвi
УчacHИKИ, як вiЙськoвv|Kи тa [п]poвiдники пiдpaЙoнiв' Пpисyтнiх
yнaсникiв нa вишкoлi бyлo 9.ть Дp.тa тpЬox iнстpyктopiв, a caмe
Гipняк, 3имн[ий], псeBдa тpeтЬoгo He ПaМlяТaЮ, Цe нoвий
iнcтpyктop, щo BиKлaдae ..opг[aнiзaцiЙниЙ] вишкiл''. .Д,aлi
пepepoбляЮтЬся мaтep'яЛИ зa пpoгpaМoЮ пepшoгo сTУпeHя в

Ip]aйoнi - paйoнoвoю суспiльнo-вишкiлЬHoЮ гpУпoЮ, a B

[п]iдpaйoнax _ [п] iдpaЙoнoвими гpУпaМИ.
У пiдpaйoнaХ B)Ke e вивчeнi MaTep'яЛИ пepшoгo отУпeHя.

П pисryпaюТЬ дo вИBчeн ня мaтep' ялiв дpyгoгo cтyпeHя, IBив]нeння
мaтep'ялiв пepшoгo стУпeHя e пepeвipeнo cyспiльнo-пoлiтичним
peфepeнтoM в пpИcyгHoстi мeнe'

Biдбyлoся сxoдИH вiд [|].|||дo 9'|||.43 poкy.
Biдбyлocя сХoдИH зaгaЛЬHИM чИcЛoМ 25, нa [як]иx пpo-

читyвaлacь лiтepaтуpa .. lнфopмaтop'', ..BiлЬHa Укpaiнa,' тa
пoясHЮвaлaоЬ пpaця y дBoX нaпpяMaХ _ cУсп|лЬHo-пoл|тИчHoMУ
HaпpяMИ тa вiЙcькoвoмy.

Cвятoчниx cxoдИ|{ He пpoBoдИлoCя.
Biдбyлoся cтpiн зa нaс вiд [I.||l]дo [9.|||].4з p, зaгaЛЬHИM чИсЛoM

25, в тiм вiдпpaв зaгaлЬHИM чИсЛoM B. Cтpiн KoHTaKтoвИx зa цeЙ
сaмиЙ нaо вiдбyлoся зaГaЛЬHИM чИсЛoM 17. Пpoвipoк в цiлoмy
тepeнi зaгaЛЬниM чИcлoM 1-1. Toбтo y [п]iдpaЙoнi Nэ 1 бyлo
п[epe]вipoкзaгaлЬнИM чИсЛoМ 3 - 1 в [п]iдpaйoнi, a 2 пo стaницяx.
У пiдpaЙoнi Ns 2 пpoвipoк зaгaЛЬHИM чИсЛoM 2. Тoбтo 1 paз в
пiдpaЙoнi, a .1 paз B стaнИцяХ. У пiдpaйoнi Nе 3 вiдбyлocя пpoвipoк
зaгaЛЬHИM чИолoМ 3, тoбтo в [п]iдpaЙoнi 1 paз, aв cтaницях2,
[У] пiдpaйoнi Ns 4 [з]aгaльнe чИслo пpoвipoк 2, тo6тo 1 paз в

[п]iдpaйoнi, a 1 paз в стaHицяx. У [п]iдpaйoнi Ns 5 вiдбyлocя
пepeвipoк зaгaЛЬHИМ чИсЛoM 1 paз, тoбтo 1 paз в пiдpaЙoнi i пo
стaHИцяx.

3 aкцiй.
ЗyкpaТнiзoвaHИx цepKoв y Ip]aЙoнi зaгaЛЬHИM чИcЛoM 7 (сiм),

a вcix цepKoB y цiлoмy paйoнi знaХoдИTЬся зaгaлЬниМ чиcлoм 9.
oт)кe, нeзyкpaiнiзoвaHИx цepKoB зaгaлЬHИM чИоЛoM 2, aлe
зHaxoдятЬся B cтaдlI oХoпЛeHHя.

У цiлoмy [p]aЙoнi .црKe пocИлeнo цJeптaHУ пpoпaгaндУ тa
нacтaвЛeHHя Mac в сycпiльнo-пoлiтичних вiднoсинaх з aвaHгapдoM
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oУH пpoти oкyпaцiТ. Тaкoж Йдe пpoпaгaн.о'a в мiстi пpoти гoлoдУ.
Haпpям Тi - пpo збepexeння oдягiв' xapнiв тa iншoгo.

3 пpaктинниХ впpaв.
Чaс вiд нaсy пepeпpoвa.Е)кyeмo дeякi впpaвИ пapтИзaнKoЮ'
oдepxaнo i вислaнo HaKaзи для гoсПoдapчИx пiдpeфepeнтУp,

o p гa н iзa цi Й н o - пoл iти ч н o - в ИХo в H Иx, o p гaн iзa цi Йних тa в i Йс ькo в иx
пiдpeфepeнтyp' ЦiтoчKИ HaKaзУ oтpИMaHo вiд [п]poвiдникa Bixopa.

Тaкoж вiд Bixopa oтpиMaHo лiтeparypyтa poзicлaнo в тepeH.
Бaxaння вi.п, члeнiв, щoб нaдaти iм якнaЙокopiшe дaльшиЙтяг

лiтepaтypи, .,|нфopмaтopa'', тa тaKoi, якaд,aлa б вi.цпoвi.ць Ha cУЧaс-
нiпoлiтичнi пoдii.

Гoспoдapни Й cтaн'
,Цвaдцять сiм мeтpiв збixxя' стo п'ятЬ Kг. сaЛa, сopoK п,ятЬ Kг.

M'яca, oдин i пiвмeтpa мyки, шiсть мeтpiв кapтoплi, дBaдцятЬ Kг.
KЛoччя, п'ятнaдцятЬ пap пiдoшв, сiмдeсять виpoблeних шкip,
тpИдцятЬ п'ять мeтpiв пoлoтнa, шic[т]нaдцяТЬ ПoЛoтHяниx мiш-
кiв нa зepнo, сiм пap бiлля, тpИ |(г. чaсHИкy, вiciмдecят Kг. пaпepУ
дo пИсaHHя'

Meдикaмeнти.
Знaxoдиться в [p]aЙoнi стo п,ятдeсят мeтpiв бaндaxy i

п'ятдeсят MaлИx фляшoк ЙoДини, Cтaн [p]aйoнoвoi [к]acИ зHa.
ХoдИтЬся в cyмi сiмcoт кapбoвaнцiв.

Haдcилaeться зi звiтoм нaцioнaльнoгo фoндy сiм тисяч вiciмсoт
кapб. тa Двi тисячi тepeHoвoгo KoHтИHгeнтy зa мiсяць бepeзeнь
[19]43 poку.

3a чaс вiд 15'Il.43 poKyдo 9 бepeзня пpaця в paйoнi пoKpaщaЛa
Тa, дyMaЮ, з нaсryпнИtvt звiтoм cтaHe нa пepшиЙ сryпiнь.

Плян пpaцi'
Biднocнo пpoвiдникiв тepeHy тa нлeнiB, e бaxaнo гlpoвeстИ

стiльки вИuJKoлiв, щoб пepeйшли вci стaничнi пpoвiдники тa
чaстИнHo члeHи вишкiл xoчa б з[a] пpoгpaмoЮ Пepшoгo стУпeHя.

Tepeнoвi тpyднoщi тaкi, щo чaоoM пpoKИ.цaються нepвoнi'
Пo-дpyгe, дiяння ляxiв - xoчa вoHo нe xopoбpe, a e шкi.п,ливe. .{aлi
e Щe тИM зaгpoxeнИЙ тepeн дo пpaцi' щo тepeн Haш знaХoдИтЬся
кoлo бiльшoгo сKyпчeнHя нiмoти, щoтaKo)к пepeшKoд)Kye в пpaцi -
ЧacтИнHo внoчi' a нaЙбiльшe вдeнЬ.

Bимoги тepeнУ'
Пepшe e тИM, щo дo пpaцi opгaнiзaцiЙнoT в тepeнi Maлo e BИ-

хoвaHИx щe людeЙ. Тим-жe тepeH дoMaгaeтЬся, щoб якнaЙбiльшe
вИшкoЛИTИ людeЙ, щoб були здiбнi .цo пpaцi пpoпaГaндИвнoi,
opгaнiзaцiЙнoi, сycпiльнo-пoлiтичнo-виxoвнoi тa iншoT. Пo-дpyгe,
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вИMaгae тepeH щoнaЙбiлЬшe Мaтep'яЛiв дo Пpaцi, a тaKoX
Лпeparypи.

.[ня 9.lI|.43 poкy.
CлaвaУкpaiнi _ Гepoям Cлaвa!

Bopoн.

ДAPo' Ф. P-30' oп. 2, cnp. 64, apк. 1 ( пepшa чacти||a дoKуMeнтa). ,QАPo,
ф P-З0' oп. 1, cпp.22, apк.4-5(дpугaчacтиHaдoKумeнтa)' Koпiя, Бiлий
пaпip' Чopнa KaльKa. Taблиця ЗaПoBHeнa cинiм хiмiчним oлiвЦeм.

Ns5
зBlт

пPoBIдHиKA PAЙoHy
[Бe pe з н i вc ьки Й ] paйo н,' Бe pe г''

Koстo п iл ьcькoi oкpуги,
4тpaвня 1943 poку.

3вiт зa чaс вiд 1 .lV дo 30'lV.43 p.

l. ЧиceльниЙ стaн'
a). Члeнствa _ 174, в т. ч. 1 55 мyxнин, 1 9 жiнoк, ceлян 132,

poбiтникiв 1 1, iнтeлiгeнцii 31' з тoгo вИшKoЛeниx- 18.
б). Юнaцтвa _ 51, в т. ч.44 юнaкiв,7 ЮHaнoK, сeлян 39,

poбiтникiв 3, сepeдньoшкiльникiв 9' вишкoлeних B.
3a звiтниЙ нaс пpибyлo 3.1 члeнiв.
Kaндидaтiв e 27, cимпaтикiв е 1 46.

Cтaн тepeнy.

ч.
гvrl

Тepeн oxoплeнo He oxoпл
oxoпл'

B cтaдi. 3aввaги

1 Бepiг oceль JU 12 I 5 о[i.lл спaлeнo
PaЙoнiв
Пiдpaйoнiв o

Cтaниць
KУщiв
lpoсB|т

244



XсУ А

Aмят nrnткiп 2

Cпiвсн. гrрткjв 1

4
Moгил q Упopядкo-

BaHИx

l.|epкoв
opг. бiблioт 1

Пiдпpиeмств ] (спaЛeH(

бiльшoви-
KaMИ}

Шкiл Heчиннi 17.IV.43 o.

Cтaн нaсeлeння.
Усьoгo - 42тиc. (yкpaiнцiв _ З7 тиc., пoлякiв i iншиx - 5 тио. ),

ПoHa.ц 1500 oсiб вИвeзeHo дo HiмeччиHИ, з Toгo 40 % пoлякiв.
[...] Maсa ляxiв спiвпpaцЮЮтЬ з C.Ц як сeKcoтИ, тa з бiль-

шoBИцЬKoЮ пapтИзaнKoЮ' дe в сИЛУ MoжЛИвoсти гpaблять i

MopдУЮтЬ свiдoмиx yкpaiнцiв [.'.] Пo виxo.цi укpaiнцiв з aДмi-
нiотpaцiЙниx уpядiв пaKуЮтЬся пoЛяKи, дe КpУгoM пoKaзУЮтЬ
свoЮ Bopo)KУ aнтиyкpaiнськy poбoтy.

l|' Poзпopядки. Hiмeцькa BЛaдa.
13.lV нiмцi oтoчИЛИ Яpинiвкy i poзстpiляли 370 ociб, бo .,Ha-

сeЛeHHя нe xoтiлo Тxaти дo Hiмeччини'' icпaлили ix гoспoдapствa.
15.IV нiмцi oТoчИЛИ .E,Ba ПoЛЬсЬкi сeлa - Pyдню Лeннинcькy i

Kнязь Ciлeзькy, - .0,e poзстpiлянo пoнaд 200 oсiб. Ceлa cпaЛeнo,
xудoбy зaбpaнo.

25.|V нiмaки i ляхи зaiхaли y с. Biткoвини [Biткoвинi], дe
poзст[ p] iля ли 2 po дини t cлaлили 'ix гoсп oдapствa' |-{i л юдe с п i в п pa -

ЦЮвaлИ з бiльшoвикaми.
lII. Cтaн пpaцi.
Bишкoлiв нe бyлo'
Biдбyтo сХoдИH cвятoчHИХ - 0, вишкiлЬHИХ - 52, пpoвipoк -

14, пpoвipeнo 5 пiдpaЙoнiв пo 2 paзи i 4 стaниЦi.
lV. 3вiт з aкцiТ.
Haсипaнo 2 нoвi |\Аoг|АлИ, B т' ч' Ha мiоцi бoю з бiльшoвиKaМИ У

Бoryшax.
Bидaнo нaKaзИ:
1 0.lV - пpo пiдгoтoвку дoмiвoк дЛя пopaHeнИХ.
14.lV - пpo opгaнiзaцiю сaмooбopoни y paзi нaпaдy нiмaкiв.
27.|v - Пpo BИсИЛlryусixдeзepтиpiвдo вiддiлУ, пpo кoнспipaцiю

aкцiЙ, пpo гpoшoвy aкцiю, пpo бyдoвy кpиiвoк, пpo кiлькiсть збpoi з
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тepeHy, пpo здaчУ з paйoHУ yсix вИшкiЛЬHИx i вiЙсЬKoBиХ KHИ)KoK'

пpo збipKy вiЙcЬKoвИx peчeЙ.
oдepжaнo HaKaзи:
16.lV _ oдep)кaHo зapяд)кeнHя вiд Kocтoмapoвa пpo caмooбo-

poнy B paзiнaпaдy [н]iмaкiв.
19.lV _ oдepxaнo HaKaз вiд Koстoмapoвa пpo Haлaгo.цх(eння

зB'язKy i пpaцi [o]pгaнiзaцiТ в тepeнiтa BИcИлKy щoДeнHИx iнфopмa-
цiЙ пpo пoдii в тepeнi.

24'|v - oдep)кaHo HaKaз вiд Гpoмa пpo Пpoвeдeння вiднитiв i

poздaчy лeтЮчoK дЛя гpoмaдянcтвa в нaоi сBят, якиЙ викoнaнo.
Cтaн кacи:
Пpихoди вKлaдKИ члeнськi _ 1415 кpб.
Koнтигeнт paЙoнy _ 2000 кpб'
Ha PeвoлюцiЙний [Ф]oн д - 127 1 4 кp6,
3a лiтeparypy _ 434 кpб.
Bпиcoвoгo _ 16 кpб.
3a кapy зa мicячнoгo звiтy _ 500 кpб.
Bсьoгo _ 17079 Kpб [...].
Плян пpaцi.
opгaнiзaцiя бoТвки paЙoнoвoТ i лiквiдaцiя вopoжoгo eлeMeHтy.
Bимoги тepeнy'
[...] Пpислaти 6aтaльЙoн вiЙcькa УПA для цiлкoвитoгo лiк-

вiдoвaння ляXiв, якiпepeшкoдxaютЬ в poбoтi. [.''].

Бepiг,4N.4Зp'
CлaвaУкpaТнi'

Гepoям Cлaвa.

Coкиpa.

дAPo' ф' P-30' oп' 2, спp. 29, apк, 5-6 зв' opигiнaл. ItигapкoвиЙ пaпip,
Pукoпиc.

246



Ns6
HAKAз пPoвlдHиKy PAЙoHy ..xoMI''
пPo пoPядoK пlдгoтoBKи звlтy

IKoстoпiльський paЙoн
Koстo п iл ьcькoi. oкpуг и ],

20нepвня 1943poку.

Haкaз! | !

ДpУжe Хoмa.

Haкaзyю Ha дeHЬ 23/6'43 p. пoДaтИ Дoклa.цниЙ звiт:

- скiльки y Baшoмyтepeнicпaлeнo нiмaкaми ciл iякix (пoдaти
HaзвУ спaлeниx сiл);

- скiльки пiднaс aкцiЙ зaстpiлeнo нiмaкaмИ сeЛяH;

- скiльки лю.цeй вИBeзeHo дo Hiмeннини нa poбoти;

- скiльки злiквiдoвaнo пoЛЬсЬKИx кoлoнiй y Baшoмy пiдpaЙoнi.
Kpiм тoгo, HaKaзyЮ Пo.цaтИ всix людeЙ, якi пiшли дo УПA

(УкpaTнськoТ П oвотaнчoi ApмiT)' яку збpoю i aмyн i цi ю, скiл ьки BLАДa-

Ho вaMИ чepeз paЙoн для УПA в тoЙ чaс, Koл|А B|Аc'4лaЛoсЬ лю.цeЙ

.цo в|ДдlЛУ'
Пo.п,aти, якi оeлa aдмiнiстpaтИBHo HaЛe)KaтЬ.0,o Baшoгo [п]iд-

paйoнy (всi сeлa y Baшoмy пiдpaйoнi) плюс тi ceлa, [я]кi oxoплeнi
з.цpyгИХ paЙoнiв.

Пoдaвaти всe згiднo циx взipцiв, якi дoлyнaю.п,o цЬoгo HaKaзУ'
Bсe пo.цaвaтИ ToчHo' He Пo псeвдax, a B Дiйcнoсти.

3a нeвикoнaHHя цЬoгo HaKaзy Ha oзHaчeHИЙ нaс бyдeтe oсTpo
пoкapaнi. BiДнинi я яBЛяloсЬ [B]aшим [п]poвiдникoм, oт>кe всi
пicулi (ceбтo BсЮ пo[ш]тy) aдpeсУBaтИ He Ha.цpyгa Bopoнa, a нa
Koстoмapoвa.

Дня2О/6'4Зp.
Cлaвa УкpaТнi - Гepoям Cлaвa!

/Koстoмapoв/ Kocтoмapoв.

ЦДABО' ф' 3967' oп' 1' cпp' 10' apк.2. Зaвipeнa кoпiя' CipиЙ
oбгopткoвий пaпip' МatuиHzI1иC. Чopнa кaлькa.
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Ne7
HAKAз пPoBlдHикA PAЙoHy

пPo пoсилEHHя KoHтPoлю зA пoвЕдIHKoк)
oPгAHlзAцl Й Hoгo AKтивy

[KocтoпiльcькиЙ paйoн
Kocтoп iл ьc ькo| o кpуги ],

22 нepвня 1943 poку.

У зв'язкy з пeBHИМИ пoдiями в тepeнi вИтвopИBcя Heнop-
мaльниЙ стaн' пpo якиЙ пpикpo згaдУвaтИ, a caMe: пooдинoкi члe-
ни oУH стaл|А пoгaниM пpИKлaдoМ дЛя нaceлeHHя.

Boни зi збpoeю в pyKaХ iдyть i гpaблять нyxoнaцioнaльнi, бa
нaвiть yкpaiнcькi oceлi' Цe poблять бeз вiдoмa свoix звepxникiв.
пpoвiдникiв' дЛя влacнoi HaЖИв|А' KpaдУть пi.ц чac aкцiЙ кoн-
фiскoвaнe бoТвкaми мaЙнo. Пo лiквiдaцii пoльcькиx кoлoнiЙ iдщь
зi збpoeю гpaбyвaти, poзтягaютЬ 6удинки, мeблi, iнвeнтap i т. д,
Цe всe iт' п. poбиться пiд МapKoЮ opгaнiзaцiТ тoдi, кoли цЬoгo He
смie бщи. oт)<e, y зв'язкy з тИM нaKaзyю:

1). CeЙнaс пepeвeстИ cтислy Kol-lтpoЛ1o, xтo з члeнiв, a тaKo)к
оимпaтикiв, мae збpoю i.цo чoгo iТ вxивae.

2). Bci чЛeHи, aтaKo)ксИMпaтиKи, якi мaютьзбpoю i нe пoBHятЬ
зi збpoeю xaдHИx opг[aнiзaцiЙниx] oбoв'язкiв, мyсять ii здaти.

3). Hixтo з ЧлeHiв, cимпaтикiв i взaгaлi сeлянИ нe cмiють
poзтягaтИ мaЙнa, щo лИ|.llИЛoся пo лiквiдaцiТ пoльcькиx кoлoнiй i

т. п' бeз пoзвoлeHHя пeвHиХ KoМПeТeнтнихутiЙ спpaвi чинникiв.
4). He нIАЩИтИ.п,epХaвHoгo, aнi гpoмa.п.сЬKoгo мaЙнa як ciнo-

Kocи | т. д.
5). Збixxя i взaгaлiзaciви пo ..штaтгУтaХ'' 

i пo iнших Гocпoдap-
KaХ' Щo лv|tJv|л|Acя бeз влaсникiв-гoспoдapiв, мaють бyти дoвe-
дeнiдo пopя.цKУ i викopиcтaнi.

6)' Bскpiзь пoпpизHaчУвaти вiдпoвiдaльниx людeЙ .цo кoxнoТ
дiлянки пpaцi, зoKpeMa зa ЛeгKoBa)KeHHя вИЩe вимiнeниx пyнктiв
будyгь вiдпoвiдaти в пepшу нepry пpoвiДHИKIА пoo.t],ИHoKИXтepeнiв.

|ня22.V|,43p.
Cлaвa УкpaiнiI
Koстoмapoв.

lJдABo' ф,3967, oп. 1, cnp,5, apк' 1-1 зв, Оpигiнaл, Poжeвий пaпip'
Pукoпиc. Фioлeтoвий хiмiчний oлiвeць'
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Ne8
oPгAHlзAцlЙHиЙ звlт
пPoвlдHикA PAЙoHy

[,[J,e paжнe нcьки й ] pa йoн',Л icн и й''

[Koстoп iл ьcькoi' o кpуги ],
20 cepпня 194З poку.

opгaнiзaцiЙниЙ звiт зa мiсяць [л]ипeнь 1943 p.

Poбiтникiв
Cepeдньoшкiльникiв z
Bишкoлeниx
ПpИбvЛo
Убyлo
Cимпaтикiв 49

Bишкoлeнe юнaцтвo
3aгaльнe числo
|| cтyпiня
Фaхoвиx
Учaсникiв
Cxoдин
3aгaльнe числo 7
Bишкiльниx
Tиxнeвиx
Cвятoчниx
Cтpiн
3aгaльнe числo 7
Biдпpaв з пpoв[oдoм] ,|

Koнтaктoвниx
Пpoвipoк

Пpoсвiт _ нe iснvloть
Зaгaльнe числo
oxoпленo
B стaдij oxoпЛeHHя

жсy _ нe iснytoть
3aгaльнe числo
oХoпЛeнo
B отaдiT oХoПЛеHHя

Пoжeжниx стopoж _ нe
lснyкlтЬ

3aгaльнe Числo

Paйoн Лiсний Ns 1

3aгaльнe числo z+

Чvxi z
oxoплeнo ZU

B стaдij oXoплeHHя z
Cтан члeнствa

*1aгaЛЬHe чИсЛo 109
Mv|xч |ИH 89
Xiнoк 20
Ceлян 100

Poбiтникiв
|нтeлiгeнцiT I
Пpибvлo
Убулo
Kaндидaтiв 26
Cимпaтикiв 95
B стaдiТ oxoПЛeHHя

Bиruкoлeнe члeнcтвo
My[xн]ини
| отyПeHя 2

II стvпeня
ФаХoвИx I,J

Учaсникiв
Xiнки
I cтvпeHя
|| стyпeня
Фaxoвиx
Учaсникiв

Cтан юнaцтва
Зaгaльне числo 74
Юнaчoк з0
Ceлян 72
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UxoпЛeHo
B стaдii oxoпЛeнHя
tUкiл - нe iснують
3aГaлЬHe числo
oxoплeнo
Б стaдl| oХoпЛeHHя

Aмaтopськиx гypткiв _
нe iснyloть

3aгaльнe числo
oХoплeHo
B стaдiT oxoплeнHя
cпiвoчиx гypткiв _ нe iснyк'ть

3aгaлЬHe чИсЛo
oxoплeнo
B cтaдii oxoпЛeHня

[epкoв
3aгaЛЬнe чИсЛo
UxoПЛeнo
B стaдii oxoпЛeнHя
Moгил
ЗaГaЛЬHе чИслo 5
UxoпЛeHo
B стaдiТ oХoплeння

20.V|ll.4з.
3aлiзняк.

L|ДABO' ф. З838' oп. 1, cпp. 59, apк. 5-6. opигiнaл. ltигapкoвий пaпip.
Maшинoпиc. Чopнa KaльKa.

Ne9
звlт п PoBlдl.i и KA PAЙoHy

пPo дlялЬнlстЬ KyщA
[!'epaх<нeн cьки й] paйoн''Л icн и й''

IKoстoпiльcькo| oкpуги],
23 cepпня 1943 poку.

ДpУxe [п]poвiдник|

Пoдaю Baм .цaнi згiднo Baшoгo HaKaзy з кyщa Nэ 3.

1. ЗaгaльниЙ cтaн HaоeлeнHя: 3954oсoбi, в тoMyчИсЛi ляxiв 1.
2. oсeль:4'
3. Пoльcькиx кoлoнiЙ: HeMae,
4. 3aгaльнa пЛoщa пoльськoi зeMлi: 447 ,3З гa.
5. opгaнiзaцiйниx:

a). кoнeЙ: 6 штyк;
б). кopiв: 30 штук;
в). oвeнoк: -15 штук;
г). свинeй: 2штуки;
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д). вoлiв: 2штуки;
e). вoзiв: 2 штуки;

6. Шкip: -1 (нeвиpoблeнa).
7' Apтiлeй: нeMao.
B. 3aгaльнe чИcЛo вoeннooбoв'язaHИХ [вiЙськoвoзoбoв'язa-

ниx] (piн[никiв] 1 B98_1 92З): 644'
a). стapшин 4;
б)' пiдcтapшинЗ7.

9. Cтaн [н]лeнствa: 44ocoбi, втoMучислiжiнoк7 ociб.
10. Фaxiвцiв:

a). шeвцi:25,
б). кpaвцi:20;
в). тpaктopиcти:0;
г). шoфepи: 1;

д). кoвaлi: 1 1;

e). cтoляpi:24.

23.V|11.43 p. Cлaвa УкpaTнi!!!
Гepoям Cлaвa!!!

3aлiзняк

.цАPo' Ф. P-З0' oп, 2, cпp, 64, apк' 59, opигiнaл. Цупкий бiлиЙ пaпip'
Pукoпиc. CинiЙ хiмiчниЙ oлiвeЦь,

" (Дo cтop, 231|: oлeкciЙ (oлeкcaндp Якoвич Гpoмaдський (1BB2_194з) _
Nii.lГРoПoЛИT Aвтoнoмнoi [-{eркви в УкpaТнi (1941_1943) пiд юpисдикцiею
Moскoвськoгo пaтpiapxaтy. Hapoдивcя 1 листoпaдa 1BB2 p' в c..{oкyдiв (Хoлм-
щинa); зaкiннив Xoлмcькe дУХoвHe yчИлищe, a пoтiм Хoлмську духoвну сeмiнapiю
(1 898- 1904); всryпив дo KиТвськoi дyxoвнoT aкaдeмii, якy зaкiннив У 190B p. oпicля
- овящeникyХoлмськoмусoбopi, нлeндp<oвнoi кoнсиотopiТ' 3 1 91 6 p. - eпapxiяльний
HaгЛядaч цepKoвHo-пapaфiяльних шкiл Kишинiвськoi enapxiТ. У .t919 p. _ Гoлoвa
Boлинськoi духoвнoТ кoнсиcтopii' 1 

.l Лютoгo 1922 p' - пocтpИгся y veнцi Й oтpИMaв
iм'я oлeкciЙ.3 сiчня .1 923 p. _ тИMчaсoвo кepyюниЙ Гpoднeноькoю eпapхieю.
Apхиrпискoп з 3 нepвня 1928 p. -,|918-1922 pp, - peKтop Kpeм,янeцькoi дyхoвнoi
сeмiнapiT' Був зacryпникoм Гoлoви Boлинськoгo епаpxiaльнoгo з'iздy нa Boлинi
3.10 xoвтня 1921 p. З 3 вepeсня 1922 p. _ rпиcKoп лУцЬKИЙ, Гpoднeноький i

Hoвoгpyдcький (з ,1928 p. apxИeпИcKoп)' з .l934 p. apxieпискoп KpeмeнeцькиЙ i

BoлинськиЙ, з,1941 p._ гoлoвa ПpaвocлaвнoТ ЦepKBИ в УкpaTнi з прaвaMИ
oблaснoгo МИтpoпoЛитa i eкзapxa. У6итиЙ 7 тpaвня 1 943 p. Aвтop бoгoслoвськo.
HayKoвИx твopiв. Пiсля cмepтi митp. oлeкciя гeнepaл.кoмicap Boлинi i Пoдiлля
зiбpaв eпискoпiв з Йoгo |-l.epкви. Bci шiсть eпиcкoпiв - Maлютa (.{aмaскiн), |вaн
(Лaвpiнeнкo)' Mанyiл (Тapнaвський)' Фeoдop (PaфaльськиЙ), |oв (Kpeсoвин) тa
Bлaдикa Hикoдим - бyли зiбpaнi нa Coбop з Мeтoю oбpaння нoвoгo..стapшoгo
oпискoпa'' Aвтoнoмнoi l-]eркви для гeHeрaЛ-Koмiсapiатy Boлинi i Пoдiлля. oднoгo
з кaндидaтiв нa .,стapшoгo eпиоKoпa'' Aвтoнoмнoi l-]epкви, еп. Boлoдимиp-
Boлинськoгo MaнyTлa (Tapнaвськoгo) невдoвзi вИKpaЛИ з сoбopнoгo будинкy y
м, Boлoдимиp-Boлинський члeни oУH i, пiсля кoгo сyдy
. зaсyдxeння зa зpaдy, пoвiсили в лici. ..Cтapш|А oi |-tepкви
нa Boлинi бyлo пpизнaЧeHo eпиоKoпa Kaм' амaскiнa
(Maлюry)' який oчoлювaв Aвтoнoмну Цepкву в УкpaТнi ax дo вiд'iздy irpapxiТ цiеТ
|-]epкви зa Kopдoн paзoM з нiмeцькими oкyпaцiйними вiЙсЬKaMИ. (.Qaнi icтopикa
Пpeлoвськoi l,M')
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1 . дoКyMEHти пPoвlдHиKlв (KoMEHдAHтIв)

1.3. PlBЕHЬ KУщlB (пlДPAЙoHlB)

Ns1..згoлolшEHHя'' пPoвlдHикA пIдPAЙoHy
пPo HAслlдки HIMЕЦЬKoгo HAпAдy

нA oPгAнlзAцlЙHиЙ oсEPЕдoк

Пiдpaйoн Nэ 5
[Kocтoп iл ьcькoгo paЙoну

Kocтoп iл ьcькoi' oкpуги ],
12нepвня 194З poку.

. 
згoлoшeння

3гoлoшyю, щo дHя 10.Vl.43 p. [н]iмaкi зaбpaли opгaнiзaцiЙни
piни в пiдpaЙoнiNe 5тaкi: 2мaцини швeЙни, 1 кiньтa вiз, тpи кo-
poви, 6 oвeц[ь], .|20 шт. яeць, 1 poвepa Й твoю пaлaтку. Щe дo
тoгo спaлИЛ и 2 пoлaмaни швeЙни MaшИHи.

3гoлoшye гoспoдapчИй пiдpeфepeнт пiдpaЙoнy Ne 5 (Coкiл).

12.V|.4З p'
Cл[aвa] Укp[aiнi]!

ГepIoям] Cл[aвa]!

Kвiткo.

L]ДАBo' Ф.3838' oп, 1, cпp.43, apк. 87. opигiнaл. Бiлий пaпip' Pукoпиc'
3eлeний oлiвeuь'
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Ne2
зBlт

KoMEHдAHтA KyщA

Tepeн [Nэ 1] ,,Бaceйн''

I Kocтo п iл ьcькoгo pa йo ну
Kocтo п iл ьc ькoi. oкpуги],

26 липня 1943 poку.

3вiт пpoвiдникa.
3вiт зa чaс вi.ц 23 N| дo 26N||.43 p,

Дpyхe пpoвiдник!
[П]poвiдниктepeHУ Ns ] дpyг Xoмa звiтye.

KoмeндaнттepeнУ Бaсeйн дpyг Kaвун звirye чиоeльний стaн.
Члeнотвa взaгaлi 23 [o]сoбi, B ТoMУ мpк[нин] 23, жiнoк - HeMa,

сeляH - всi, poбiтникiв - вci, iнтeлiгeнтiв _ HeMa, вишкoлeниx 6
ociб.

Юнaцтвa зaгaлЬнo 25 ociб, B тoMУ юнaкiв 25, юнaнoк - HeMa,
poбiтникiв - всi, cepeдHЬoшкiльникiв _ HeМa, вИшKoЛeHИx oсiб B.

Гoтoвi Ha HaKaз.
Зa звiтoвaний чac пpибyлo члeнiв 7, мyжнин 7, )кiHoK - ,

ЮHaцтвa 3, юнaкiв 3, юнaнoK - , yбyлo члeнiв - 4, мyxнин - 4,
xiнoк-,юнaцтвa2.

Kaндидaтiв 2, в тiм KaHД,ИдaтoK - , ЮHaцтвa 15, симпaтикiв
95%, в тoмy сИMпaтикiв юнaцтвa 95%.

||. Cтaнтepeнy.
t...1

Cтaн нaоeлe н Hя : yсЬoгo 5220, [з] тo гo yкpaTн цi в 5220, нужин-
цiв - . Cтaвлeння yкpaТнцiв дo Haшoгo pyxy дoбpe, стaBЛeHня чУ-
x[и]нцiв - '

Aдмiнiстpaцiя ким oХoпЛeнa: oxoпЛeHa.
Poзпopяджeння нiмeцькoТ влaди.
Cпaлeнi сeлa: KoЛИ - , KИM _ 

.

Cкiльки гoЛoдУЮчИx людeй, щo пpooятЬ пoMoчИ, й яки цe
люди'. 10 o/o.

Якe стaвлeнHя дo нiмoти: BopoЖe.
Cтaн пpaцi.

Cкiльки вiдбщo вишкoлiв в тepeнi: || cryпeня. Якi пepepoблeнo
Maтep'яЛИ: - . Cкiльки вiдбyгo сХo.цИH: 4, святoнниХ .| 

, BИшKiЛЬ-
HИx- 

' 
тИ)кHeBИx -, зycтpiнiв -, пpoвipoк: 15 пiдpaйoнiв, стa-

ниць, oсepeдкiв.
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3вiт aкцi[Й]'
Якi пepeвeдeнo aкцii в тepeнi: зaгaльнoсвятoчHa, пpoпaгaндИвнa.
Пpaктиннi впpaви: 8.
KoзaчиЙ pyx: B.
Якoгoдня пepeвeдeнo шKoЛeHHя, cкiльки бyлoдpузiв [...]'
I-J-{o бyлo пepepoблeнo? Bишкoл вiЙськoвiЙ? Якi oдep)Kaнo

нaкaзи? Якi вiдaнo нaKaзИ, KoпaHня кpиiвoк, мoбiлiзaцiя'
Як дiють бoTвки тa ix aкцii, мiнyси тa плюсИ: нiчoгo,
3биpaння лiкiв: бyлo.
Плян пpaцixни[...].
Tepнoвi тpyднoщi BaUJoгo тepeнy тяжкi.

CлaвaУкpaiнi!

LIДABO' Ф.3967, oп. 1, cпp, 12, apк.3-3 зв,,[],oкумeнт бeз пiдпису,
Opигiнaл. ltупкиЙ бiлий пaпip, Pукoпиc, Kopиннeвий oлiвeць.
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2. дoKyMЕHти сyспlлЬHo.пoлlтичHиx
PEфEPEHтlв

2'1.oKPyХHИЙPlBЕHЬ

Ne1
зBlт сyспlлЬHo.пoлlтичHoгo

PЕФЕPEHтA oKPyги пPo
ситyAЦllo B тЕPЕHl ..Бoлoтo''

[Пiнcькa oкpугa],'Бoлoтo'',
ПoЧaтoK CepпHя 194З poку.

Пoлiтичний звiт з тepeнy Бoлoтo зa ЛИпeHЬ.

Miояць ЛИПeHЬ _ цe чaс бeзпoсepeдньoT пiдгoтoвKИ дo жнив i

сaMИХ ЖHИв. Цьoгo poKУ HaceЛeнHя пoстaвилo сoбi зa зaвдaHHя
зa всяKУ цiнy жн и вa зiбpaти для сeбe, He .цaЮч И нiчoгo нaiзникoвi.
3 пoнaтку цЬoГo мiсяця нiмцi в тepeнi мaЙxe He пoKaзyвaлися. Чaс
дo нaсyтiльки oбстpiлювaЛИ з бpoнeвикiв пpизaлiзнинHi сeлa, щo
звичaЙнo кiнчaлocя спaЛeHHяM кiлькa ни кiлькaдeсятИ гocпo-
дapстB (нaпpиклaд с. ШaЙнo Maтieвськoгo IMaтiiвськoгo] paЙoнy,
с. .Д,opoтищe Koвeльськoгo paЙoнУ тa ceЛa oбeнiжi [oбeнижi] Й

Coлoвичi Typiйськoгo paЙoнy). 3apaз в тepeнi жHИBa ПpoХo.цятЬ
зaдoвiльнo , Люди з пocпixoм збиpaють, вИМoлoчyЮTЬ Тa ХoвaЮтЬ
збiжжя' B oкoлицяx бiльшoвицькиx мicттa зaлiзниць нaсeлeнн[ю]
вCe-тaKИ BдaЛoся teщo зaХoпИтИ (гoлoвнo пo ..штaтсгУтax,'). Пpи
цЬoмy нiмцi стapaЮтЬся BИKopИстaти yкpaTнськe HaсeлeHHя яK
poбoнy cИлУ, aлe iм цe нe вдaeтЬся, бo всe вiд нiмцiв ХoвaeтЬcя.
B пapi .цo ХHИB пiдгoтoвляeться piллю пiд пociв.

Пiсля 20 лИг1t1я нiмцi зaтiялИ пoвa)кHy aкцiю нa укpaТнськe
HaсeлeHня. Bpaз з пoЛяKaMИ виTзджaли пaлИтИ yкpaiнськi оeлa,
вИKopИсToвyюни вiдсyтнiсть пoвстaHчИХ вiддiлiв в тepeнi' щo бyли
Bv|pУШ|/1[lИ для бopoтьби з нepвoними' | тaK.цHя 24'v||. спaЛeHo
с. Tyлинiв TуpiЙськoгo paЙoнy. Ceлo в цiлocти спaЛeHo, a тИХ ЛЮ-
ДeЙ, Щo бУли тoдi B ХaTax, в HeЛЮдсЬKиЙ cпociб зaMopдoвaHo.
Bбитих пepeХoBaHo oKoЛo 1 00 oсiб, ПepeвaЖHo стapикiв i дiтeЙ.
Toгo ж дHя сПaЛeнo ПoЛoBИHУ сeлa Лiтин i oкoлo 50 гoспoдapств
в с. Paдoвинaх [Paдoвинi]. l-.I.iкaвe, щo пi.ц чaс цieT aкцii зa-
Мop.цoвaHo oKoЛo 50 пoлякiв. 27_28 лv||1Hя сПaЛeнo сeлa Pyдy i

Пiдгopoднe Любoмльськoгo paЙoHУ, щo Лe)кИTЬ пpи зaлiзниннiм
шЛяХУ Xoлм _ Koвeль. ,.ПpИЧИHy'' 

.цля цЬoгo.п'aли нiмцям нepвoнi
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пapтИзaHИ, щo в нiч пepeд тИM зipвaЛИ зaЛiзHИчHi peЙки. Пpи
кoxнiй тaкiй aкцii нiмцi нaмaгaлИся якнaйбiльшe пoгpaбyвaти.
Cильнiшиx aкцiЙ нiмцi He Пpoвo.п,яTЬ з ПpИчИH нaскoкiв пoвстaнцiв
i бpaкy BЛaсHИХ сИЛ'

Пoляки в тepeнi пoч€lЛИ пoмiтнo вopyшИтИсЬ' Maють стpax Пepeд
yкpaТнськимИ пoвстaHцяMИ, пoчaЛИ сУHyl-ИсЬ в бiльшi мiстa, пiд
,.oХopoHy'' нiмЦiв. Hiмцi дo цьoгo Тx сИЛЬHo HaMoвЛяЛИ, oбiцяли дaти
Тм збpoю, щoб знищитИ ..KЛятИХ хЛoпУф''. Koли x пoляки тaк спpaвдi
зpoбили, нiмцi зapaз жe ix poззбpoiли тa пoслaЛИ нa вaxкi poбoти,
дe тpeбa гoЛo.п.HoМУ ПpaцЮвaTИ. Бaгaтo Te)к вИBeзЛи нa poбoти дo
Hiмeччини. УкpaТнськe нaceлeнHя пo мiотax сИЛЬHo тepпить вiд
пoлякiв тa нiмцiв' У Koвлi [Koвeлi] вeсЬ чaс пepeвo.цятЬся зapaз
apeштУвaння Й poзстpiли yкpaТнськoТ iнтeлiгeнцlТ. B тepeнi пo-
мiчaeться piст пoл ьськo-yкpaiнськoТ вopoжнeнi.

3 пepшиxднiв липня в тepeH нa пiвдeнь пoсУHУЛa вeЛИKa сИЛa
чepвoHИX пapтИзaH. ПpиЙшли BoHИ з MeтoЮ сKopИсTaТи зi xнив
i пpoвaдитИ тyт сBoЮ poбoтy. ЗaЙшли вoHИ з Бiлopyсi, сИЛoЮ
кiлькox бaтaльЙoнiв' Пpoти HИx BИоТУПИли yкpaТнськi пoвстaнцi,
щo з дУжe gaл|АMИ.цля сeбe BTpaТaМИ poзбили..чepвoHИХ МeсHИ-
Kiв'', якi зaлИUJИл|А нa пoлi бoю кiлькa сoтeнЬ в6итими' Чepвoнi
вiдстyпили нa пiвнiч. 3apaз пepeвo.П.ИTЬся лiквiдaцiю мeншиx Тx

rypткiв, Щo пiсля poзгpoMЛeHня гoлoвнoiсили poзбpiлися пoтepeнi.
HaцioнaльниЙ склaднepBoHИx пapтИзaH дркe piзниЙ. e тaM кaцaпи,
ц|/IгaHИ, пoЛяKИ, бiлopyсини, yзбeки, e Й укpaiнцi, пepeвaжнo зo
сxiдниx oблaстeЙ тa бyвшi кoмyнiстиvнi aктивiсти. HaЙбiльшi Tхнi

пo.цBИгИ _ цe зpИвИ зaлiзниць, лiквitaцiя yкpaТнськoгo сaмo-
стiйницькoгo eЛeМeнTy, гpaбiж HaсeЛeнHя, HaсИЛЬсTBo i т. п' Бa-
гaтo пapтИзaн e HaсИльнo мoбiлiзoвaнi (нaЙбiльшe з Бiлopyсi).
Bтepeнi пoMaгaЮтЬiм пoляки й мiсцeвi кoмyнicти. Bдeякихтepe-
нax (нaпpиKЛaд y Любoмльщинi) нepвoнi зpoбили й пoзитивнy
poбoтy, бo пoкaзaли дiлoм, щo CCCP нiчим нe змiнився, a ,.чep-

вoнi мeсникИ', явЛяЮтЬся Пpe.цстaBH |4KaI\tlV| MoсKoBcЬKoгo тepopУ.
HaстpoT Mac сИЛЬHo нaпpyxeнi..Цo нiмцiв сTaвЛeHHя скpaйнo

Bopo)кe. Haсeлeння пpигнoблeнe Ha Bсe, нaцioнaльнo й пoлiтичнo
свiдoмe Й виpoблeнe, спeцiялЬнo B тИХтepeHaХ, дe ПoKaзУЮтЬcя
yкpaТнськi пoвстaнцi й дe кpaщe стoiть пpoпaгaн.п'a. Taм, дe гpoз[и]ть
нeбeзпeкa зo cтopoнИ нiмцiв, HaсeЛeHHя дeщo зaстpaшeнe i

пoпaдae в пaнiкy. Hapiд стaв бiльш oстopO)KHИЙ, вapтa пo сeЛax
opгaнiзyeться дHeM i нiнню, a всe мaйнo пoxoвaHe.

Bсякoгo poдa тopгiвЛя зУпИHeHa. Pyx спeкyлянтiв в тepeнi
здepxaниЙ, тoMУ щo бaгaтo з HИХ яBЛяЮться нiмeцькими шпioнa-
ми. Micтo вiд сeлa e пoчaстi iзoльoвaнe.
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Гpoшi в тepeнi He xoдятЬ, xoчa дeяKa вимiнa iонye. B oдинoкoмy
лиш Koвлi [Koвeлi] Mo)<Ha зa кapбoвaнцiдeщo o.t],epжaтИ. Hace-
лeHHя зaцiкaвлeнe тopгiвлeю зoЛoтoM.

Poбiтничиx тoчoK в тepeнi Maлo. Poбiтництвo дiлиться нa
чacoBиx i стaлиx. Чиcлo отaЛИx poбiтникiв зaлe)кнe вiд стaбiльнoгo
мiсця пpaцi, Hiмцi вi.цнocяться дo poбiтникiв гipшe, як дo xyдoби.
Тoмy тo HeHaBИсТЬ poбiтн и цтвa .t].o oKyпaHтa pocтe.

|-J.epкoвним ПИTaнHяM тeпep мaЙжe нixтo нe цiкaвитьcя, бo iншi,
вaжнiшi спpaвИ iнтpиryють HaсeлeHHя.

B oбличчi poзгopу [poзпaлy] бopoтьби зa фiзиннe збepexeння
yкpaТнcькoгo HaсeлeHHя, шкiЛЬництвo зMУшeHe e пpoхoдИтИ
чacтИHHo овoЮ KpИзУ, дo якoТ ПpИчИHЮeтЬся щe Й бpaк учИтeлЬсЬ-
K|АхcV|л.

Biстки з тepeHy.
B пiвнiчних paйoнax вiдмiчeнo кiлькa випaдкiв тифy. Пoки

щo дaЛ| He пoшИpЮeтЬся.
Бiля оeлa ШaЙнo зaвBa)кeнo вИпaдoK, щo Ha бaльoнникy

спУстИЛИся пЛящИHKи з нeвiдoмoЮ peчoBИl{oю. Цe був гaз. Йoгo
пiслaнo дo xeмiчнoi aнaлiзи. B зв'язкy з тиM пiдгoтoвляeтЬcя
пoпУляpHe пoУчeHHя для нaсeЛeHня' яК зaxoBaтИсЬ пlд чaс гaзo-
вoТ Й бaктeoioлoгiчнoT вiЙни'

.Д,ня 10.V|| вiдбУвcя 6iЙ пoвстaнцiв з чepвoнИMи бiля ceлa
Гy[щ]a Гoлoвeнськoгo [Гoлoвнeноькoгo] paЙoнy' внaслiдoк яKoгo
злiквiдoвaнo дo 140 чepвoнИХ. Пo cтopoнi пoвстaнцiв 5 вбитo i

2-ox paнeниx' Бiй тpивaв кiлькa гoдИн. Haсeлeння BдoBoлeHe.
Дня 1 1 ,Vll вiдцiл УПA poзпoнaв пi.ц Гoлядинoм бiй з нepвoни-

ми. Biддiл чepвoнИx чИоЛoM 30 чoлoвiк poзбитo цiлiстю. Haшi
здoбyли 1B кpiоiв i oдин pyнниЙ KУлeMeт. Пo стopoнi пoвcтaнцiв
втpaт нe бyлo.

!ня 12'V|| нepвoнi пyстили пiд yкiо пoTзд, зaМИHoBaHиЙ нa
зaлiзничHoMy шЛяХУ Koвeль _ Зaбoлoття

.0'ня 14'Vl| пoлiцiя iз Шaцькa зaлИшИЛa свiЙ пoст i пiшлaдoдo-
MУ, BзявшИ зi сoбoю пapy кpiсiв. Ha стaницi зaлишилaсь тiльки
нeвeЛИчKa чaстИнa.

!ня .l6'Vllзaгiн пoвстaнцiв зpoбив зaсiдку нa нiмцiв. Haд'Txaлo
1 4 aвтoмaшИH, дo яKИx пoвсTaнцi вiдкpили вoгoHЬ. B бoю спaЛeHo
тaксiвки Й знищeнo 30 нiмцiв. Пoвстaнцi втpaтИЛИ 6 чoл. Пiд пe-
peвaxaЮчoю оИЛoЮ нiмцiв пoвстaнцi бyли змyшeнi вiдстyпити.

B Любoмлi нiмцi зaapeшTУвaлИ 70 oсiб. Cидять вoHИ B лягpax
зa дpoTaMИ тa чeKaЮтЬ вlд'Тздyдo Hiмeччини. 3-зa Бyгa пpИХo.цятЬ
cюди нiмeцькi вi.п.п,iли, щo вдaЮтЬ зi ceбe бoльшeвИцЬKИx пapтИзaн.
Haсeлeння Hapil(eHe нa пpoвoкaцiю.
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.Qня 23.Vll paнКoм нa зaлiзничHoмy шляxy Любoмль _ Хoлм
poзipвaлacя Miнa, нeзнaчHo пoшKoдИвши зaлiзничнi peйки. Miнa
poзipвaлacя щe пepeд нaд'Tздxaюним пoTздoM тaK, щo пoТзд змiг
зyпИнитИcя бeз yшкoдxeння. l-{им пoТздoм ixaлo нiмeцькe вiЙськo.
e здoгaди, щo цe сaмi нiмцi в|АcaДИли пoiзд, щoб мoгти дeщo
пoгpaбувaти в yкpaiнcькoмy оeлl.

.Е[ня 1O.Vl| нa cтaнцii Poxин [Pyxин] TypiЙськoгo paЙoну
пoвcтaнцi взялИ y пoЛol-| ] 1 кoзaкiв i .цвox нiмцiв. 3дoбyли дeщo
збpoi, aмyнiцii i гpaнaт.

.[ня 17.VII нa cтaнцii Typyпин [Typoпин] Bepбcькoгo paЙoну
пoвcтaнцi зHoвУ )< взяЛИ в пoлoн .| 3 кoзaкiв i 4-oх нiмцiв.

Дня24'V|| в с. Tyлинiв' Лiтин i Paдoвичi в'ixaлИ нiмцi, CИЛoЮ

дo 500 людeЙ нa 1 00 aвтaХ. Cпaлили цiлe сeлo Tyлинiв, пoлoвИHy
сeлa Лiтин i 50 гocпoдapств в о, Paдoвичaх. Bбили кiлькaсoт
цивiльниx лю.п,eй, в цЬoМy ниcлi пoнaд 50 пoлякiв. Тoдi нaспiли
пoвcтaнцi i пoчaли oбстpiл нiмцiв з гapMaтKи, кpiсiв i кyлeмeтiв.
Bбитo пoвepХ 1 00 нiмцiв i знищeнo пoнaд 1 0 aвт' Пo стopoнi пoв-
стaнцiв булo 22 в6итих' Hiмц[ям] пoMaгaлИ в бoю лiтaки i вoни
BдepжaлиcЬ B тИX cиЛax дo вeчopa, a ввeнip пiд нaтискoМ пoв-
стaнцiв вiдотyпили з нaгpaбoвaним мaЙнoм. Miж нiмцями бyлo
бaгaтo пoлякiв. Tpyпiв He Mo)KHa бyлo poзпiзHaтИ, бo бУли дУxe
зMaсaKpoвaн|.

3 5/26'Vl| ХтocЬ poзКИHyв зaлiзничнi peЙки Ha шЛяХУ Koвeль -
Boлoдимиp нa вiддaлi .1.300 мeтpiв. Cлi.цyючoГoдHя пpиЙшли нiм-
цi Й спaлили 19 xaт в сeлi oбeнix [oбeниxi] тa 14 xaт в кoльoнii
Пoчeкaйкa. Xepтв нe бyлo )кoдHиХ.

Пoчaтoк cepпня 1 943 p.

lJдABo' ф. З8З3' oп, 1 , cпp' 128, apк' З-4' Пoxoдхeння iaвтop дoKуMeHтa
нe вкaзaнi. QигapкoвиЙ пaпip. MaLuиl1ol1Иc. Чopнa KaльKa.

258



2. дoKyгvlЕHти сyсп lл ЬHo.пoлlтичH иx
PЕФЕPEHтlв

2'2' P|BЕHЬ PAЙoHIB

Ne1
лl/.cт сycгl lл ЬHo. пoл lтич Hoгo

PEФЕPЕHтA PAЙoHy
дo пlдлЕглoгo пPo пoPядoК

yKлAдAHня дoKyMEHтA

[KoстoпiльcькиЙ paйoн
Kocтoпiл ьcькoi. o кpуги ],

24 cepпня 1943 poку.

ДpУжe Xoмa!

Пepeоилaю Baм листy, яKУ Maoтe спopядИтИ в oдHoмy
eкзeMпЛяpi i дopyнити мeнi ocoбистo нe пiзнiшe 2.IX.43 p.

Лиcту спopядИтИ KoнcпИpaтИвнo, щoб oднa oсoбa нe знaлa
пpo iншy, a He члeH взaгaлi нe бaчив лv1cтI4' He вiльнo лv|cтИ

зaтpИMУвaти в ceбe чИ стaHИчнi в ceбe' Екcпpeсoм cтaничнi
cпopaдxу[ють], a Bи дo MeHe вИсИлaeтe гiнця бeзпoсepeдньo
чИ caмИ вpУчУeтe мeнi ocoбистo.

3a poзкoнспipoвaння вiдпoвiдaeтe Bи oсoбистo.
Пoяcнeння дo pyбpик:
1). Ч[ислo] пo пopядKУ вiд 1 iдaлiЙ.
2).Гlotaти oстaHHe псeвдo. [K]oли HeдaBнo зMiнeнe, в дyжKax

пoстaвИтИ пoпepe.цHr' Пiд чac peeотpaцiT пceвдa нe вiльнo
змiнювaти.

3)' Cтaнoвищe, яKe зaЙмae пiд чac peeстpaцii (стaнинн[иЙ],
пiдpaЙ[oнoвиЙ] i т. iнш.)'

4). B якoму poцi нapoдився.
5). Пoдaти дaтУ, т' зн. чИсЛo, мiсяць i piк вотyплeнHя в pядИ.
6). Якy пoсiдae oсвiтy (пoнaткoвy, нeпoвнy сepeдHЮ' вИщу

aбo якyсь фaхoвy).
7).Якa Йoгo спeцiaльнiсть (лiкap, УчИтeЛЬ, KoвaлЬ, KpaвeЦЬ).
B). B якiЙ фopмaцiТ вiдбувaв вiЙcькo i якy знae вiЙcькoвy

спeцiaльнiсть. ЯкЩo y вiЙськy нe бyв - пoдaтИ.
9). Яки зaймaв cтaнoвИщa в oУH (стaнинниЙ, зв'язKoвиЙ

iт. д.). Koли нe зaЙмaв жo.цHИХ _ пoдaтИ.
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1 0). B пpимитKaх пoдaти, яKИ MaB KapИ, cтягнeHHя, вiдзнaЧeнHя'
Haгopo.цИ (iтo цe вiднoситьоя дo oУH).

Пo.цaти KopoTKo oпiнiю [...] вiдмoви вiд нaкaзiв.
Бyв y Бульби зa бiльшoвикiв, вopoxe стaвИвcя, 6увnapтiЙниЙ

aбo кoмсoм[oлeць], тeПep нe aкгивниЙ, кoнcпipaтивниЙ.
He гaючи чaсy, пpoшу пpИстУПИти дo пpaЦi.
Пoвiдoмтe вciх, щo пiсля peeстpaцii нe вiльнo змiнювaти

стaнoвИщa бeз згo.ци пoлiтичнoгo вiддiлУ.

24.V|||'4Зp.
CлaвaУкpaiнi!

Шyляк.

lJдABo' ф.3967, oп. 1, cnp' 10' apк.6-6 зв' opигiнaл, l-tупкий бiлий
пaпip' Pукoпиc. Cинiй хiмiчниЙ oлiвeЦь.

SUMMARY

Chаpter 4 consists of oUN(B) sourсes that originate from the
northern and сentraI parts of the territory of Rivne ob|ast, and Berestia,
Vysots'k, Dyvyn, Pins'k, and Sto|yn raions in BeIarus. Тhese doсuments
сover the period from August 1 942 to September 1943.

Тhe leaderships' offiсe work is represented by reports issued by
the leaders of Stolyn and Sarny okruhas during the period from August
1942to July 1943; orders and reports of Ieaders (commandants)of
Kostopil', Berezne, and Derazhne raionsfor FebruarУ-August 1943;
an announсement about reporting for duty and a report by the Ieader
of subraion no. 5 and the commandant of kushсh no. .| ..Basein,' in
Kostopil' raion, dated 26 July 1943.

The chapter also inс|udes a report by the responsible po|itiсa|
leader of Pins'k okruha "Boloto" for August 1943 and a Ietter
Written by the responsibIe poIitiсa| Ieader of Kostopi|' raion,
dated 24 August 1 943.
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Poздlл 5

MEPDкA зAп|лля yпA
HA тEPитoPlТ Bo ..зAгPAвA''
(сepпeнЬ - гpyдeнь 1943 p.)



P\BHЕHCЬKA oБЛACтЬ
( IllBHlЧ l ЦЕHтP)

1 . дoКyMEнти пPoBlдHиKlB (KoMEHдAHтIв)
.l 

'.1. oKPУxHИЙ PlBЕHЬ

Ns1
лист KoMEHдAнтA oKPyги

дo кoMEHдAHтA HAдPAЙoHy з пPивoдy
cтAтyсy гoPoдHицЬKoгo PAЙoHy ..пЕKJ.lo''

Bo ''3aгpaвa'',
1 жoвтня 1943 poкv.

.Д,p. Bopoн!

Haдсилaю Baм вiдпис Лиотa, вИслaнoгo MHolo дo .Цaxдя.
PaЙoн Пeклo B cKлaд [н]aдpaЙoнy Koотoпiль BКЛЮчaтИ нe тpeбa,
пoзaяк тaм бyдe cтвopeний oкpeмиЙ [н]aдpaйoн. .[o тoгo нaсy,
пoкi нe бУДe тaм ствopeниЙ нaдpaЙoн, вiн e пiдпopядкoвaниЙ
Baм. У звiтax paЙoн цeЙ yмiщaйтe oKpeMo.

Ha paйoн цeЙ звepнiть oоoбливy yвaгy i стapaЙтeся дoпoмoгти
iм в пpaцi. Haв'яжiть Тx дo спiвпpaЦi з сусi.цнiми paЙoнaми, дaЙтe
дo пoмoнi людeЙ, яKЩo зaХoдить пoтpeбa. ПoдyмaЙTe нaд тИМ,

щoб збiльшИтИ тaM бoiвкy.

1.X.43.

HaдpaЙoн Kocтoпiль _ !oлинa. 5.9'44 p.

Ц}ЦABo' ф. З8З8' oп, 1, cпp.59, apк,58, opигiнeл' Бiлий пaпip'
Maшинoпиc' Чopнa KaльKa.

* Юpкo - пoвотaHсЬкий псeвдoнiм Гpигopiя Pибaкa, Hapoдивcя y
с. 3вiздxe.0,epa)кненcЬKoгo p-ну нa Piвнeнщинi' oсвiтa - 4 клacи нapoднoi шKoЛИ.
в oУ|-l - з .!932 p. Cиtдiв у пoльськiЙ (19з0.i pp.)тa нiмeцькiй (дo нeрвня 1943 p.)
тюpМaх. З дpУгoi пoлoвИнИ чepвHя 1943 p. дo гpyдня 1943 p. (ни дo кiнця ЛЮтoгo
1944 p.) - KoMeндaHт зaпiлля Bo ..3aгpaвa'' 3aгинув У бoю з пiдpoздiлoм HKBC
y тpaвнi 1944 p. (Лiтonис УПA, t1oвa Cepiя. Boлинь, Пoлicся, Пo,цiлля: УПA тa
зaпiлля' 1944_1946 / Coхaнь П', Пoтiчний Гт. (peд')' Boвк o., Koкiн C' (упopяд')'
- Kиiв - Topoнтo: Bидaвництвo,'Лiтoпиc уI1A,' 2006' - т.8' - C' 93B' 1200;
Koвaльнук B, ,Qiяльнicть oУH(б) i Зaпiлля УПА нa Boлинi й пiв,а,eннoму Пoлicсi. -
Topoнтo - Львiв: ,,Лiтoпиc УПA'', Cepiя ''Бiблioтeкa'', т,7' 2006' - C' 51' 240).
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Ng2
HAKAз KoMEHдAHтA oKPyги

Для кoM EHдAHтA HAдPAЙoHy
B спPAвl сKликAHHя HA ..BlдпPAвy''

KoMEHдAHтIв PAЙoHIB
Bo..3aгpaвa'',

3 жoвтня 194З poкy.

.[o [к] o мeндaнтa Koстo п iл ьськoгo [н]aдpaйoнy.
Ha.цeнь 7.Х.1943 poKy нa гoдИнУ 6 paнкy HaKaзyЮ cKлИKaти Ha

вiдпpaвy вcix [к]oмaндaнтiв [p]aйoнiв (3aлiзнякa, Mиpнoгo, Лoбoдy,
Heвмиpyщoгo, Coкipy' Бa[т]iя' Дoждя), a тaKox peфepeнтiв нaд-
paЙoнy (Poмaнa, Cтeпoвoгo, Xвильoвoгo, Бaйдy, lвry, Бepeзy).

Ha мoю дyMKУ, вiдпpaвy Haлe)кaЛo 6 cкликaти в Любaшy aбo
Пидлуlкнo [Пiдлp<нe].

Meнe пpoшyчeKaтИ 6.X.4з poKyyвeчepi в сeлi3бyхi.

ПoстiЙ, дня 3.X.1943 poку.
сУ!

K[oмeн.цaнт] з[aпiлля] в[iЙськoвoT] o [кpyги]
Юpкo'

Пoлaгoдxeнo 5.X'43. /lОpкo/
IJДАB1' ф, 3838' oп' 1, cпp, 59, apк. 63, 3aвipeнa кoпiя, l!упкий бiлий
пaпip. МaшинoПИc. Чopнa KaльKa.

Ns3
лlncт Кo гvl E ндA HтA o KPyг и

дo KoM EндA}|тA нAдPAЙoHy
з KAдPoвиx питAHЬ

BO,,3aгpaвa'',
19 жoвтня 1943 poку.

Дpркe Bopoн.

Haкaзyю зapaз-)кe взятИ пpoBoдHицЮ ЧX з Людвипoля, пoдpyry
[нa] пceвдo Лиcиця, paнiшe opишкa, i нepeз Mиpнoгo нaпpaвИтИ
Ha зв' язoК Гaнi _.цo Г aлини* нa мaшинiсткy.

19.10.43 p. Cлaвa Укpaiнi.
Юpкo.

L|ДАBo' ф.38З8' oп, 1, спp' 59, apк, 106, opигiнaл. БiлиЙ пaпip, Pукoпиc,
Зeлeний oлiвeuь,
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Ne4
HAKAз зAстyпHиKA КoMEHдAнтA oKPyги

пPo пoPядoK скJIAдAHHя звIт!B'
IHФoPMAцIЙ тA lHцll питAHHя

Bo ''Зaгpaвa'',
15 листoпaдa 194З poку.

Bсiм [к]oмaндaнТaМ [н]aдpaйoнiв
[з]aпiлля [в]oeннoT Io]кpyги,.3aгpaвa''

Haкaз.

Koмaндaнт [з]aпiлля Bo дpyг Юpкo нa дoвшиЙ чaо виixaв i

дopУ-чИв мeнi викoнyвaти oбoв'язKи KoMaHдaнтa [з]aпiлля вoeн[нoT]
oKpУгИ ..3aгpaвa'' 

в йoгo зaсryпcтвi.
У зв'язкy з цИM' HaKaзУю:
1). Звiт зa мicяць жoвтeнЬ зpoбити в 2-x пpимipнИKaХ, з яKИx

o.цИH вИcЛaти мeнi, a дpУгиЙ - дpУгoвi ЮpкУ.
2), П'ятидeннi iнфopмaцiТ з тepeнy тaKox cпopядxУвaти в 2-х

пpИMIpHИKaх тa висилaти oдИH пpимipник дpyгoвi Юpкy, a дpyгиЙ
пpимipник мeнi.

3). Якщo звiт зa мiсяць XoвтeHЬ Bи вжe BИcлaлИ дЛя дpУгa
Юpкa, HaKaзyю нeгaЙнo нaдiслaти МeH| вlдпИc тoгo зв|тУ.

4)' У всix спpaвax' зв'язaHИx з тepeнoM i пpaцeю opгaнi-
зaцiЙнoю, звepтaтИcЬ дo MeHe'

5). Haкaз цeЙ oбoв'язye a)кдo вiдкликaння.

.Цня 15/Х|'43 p.
CлaвaУкpaTнi.

/Гapaс* 
*/Tapac,

,цАPo' ф. P-З0' oп' 2, cпp.34, apк, 12З. Зaвipeнa кoпiя' Бiлий пaпip'
Pукoпиc' ФioлeтoвиЙ xiмiчний oлiвeць'

* (p,o cтop. 263): Гaлинa - пoвстaнсЬKий пceвдoнiм Якoвa Бусoлa.
Hapoдився y 1910 p. У 1943 p, був oнiльникoм Пoлiтичнoгo вiддiлy УпA. У
1944 p, - кepiвник пoлiтвиxoвнoгo вiддiлу Kвш УпA-пiвнiн, зaступник
пpoвiдникa oУH пзУЗ тa KoMaндиpa УПA_Пiвнiч' члeH |-.[eнтpaльнoгo
кepiвництвa HBPo. Kepiвник пoлiтвиxoвнoгo вiддiлу Гвш УпA' нлeн Пpoвoдy
oУH ( 1 944_1 945). 3aгинув 1 5 вepeсня 1 945 p. в гoспoдapствi Г. Kaбaн нa хyгopi
Бишки Koзiвськoгo paйoнy Tepнoпiльськoi oблaстi. Пiдпoлкoвник-пoлiвиxoвник
УПA вiд .!5 вepeсня 1945 p. (Лiтoпиc УI1A, HC' Boлинь i Пoлiccя: УПA тa зaпiлля'
1943-1944 / Coхaнь П', Пoтiчний П. (peд.)' Boвк o., Пaвлeнкo l. (упopяд,)' - Kиiв_
Topoнтo, 1999, - т. 2' - C.62-6З; Лiтoпиc УПA, НC. Boлинь, Пoлiсcя, Пoдiлля: УПA
тa зaпiлля, 1944-1946 / Coхaнь П,, Пoтiчний П'(peд,)' Boвк o', Koкiн C, (упopяд,)'
- Kиiв _ Topoнтo, 2006, - т. 8, _ c, 112; Bet,eнеeв,Ц., Биcтpуxiн Г, .Пoвcтaнcькa
poзвiдкa дie тolнo й вiдвaхнo...,'. - Kиiв, 2006. _ с. 106)
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1 . дoKyMEHти пPoвlдHиKlв (KoMEHдAHтIв)

.1 .2. P|BEHЬ HA.цPAЙOHlB

Ne1
HAкAз KoMEHдAHтA HAдPAЙoHy пPo

пoKPAщЕHHя oPгAH lзAцl Й HoT PoБoти
[Kocтoп iл ьc ьки й ] нaдpaЙoн,

4 cepпня 194З poку.

.Д,ля скopiЙшoгo пocтУпУ пpaцi нa тepeнi вo[e]ннoгo нaдpaйoнy тa
вo[e]нниx paЙoнiв, нaкaзyю[: ]

.1 
. 3вepнщи yвary нa зв'язкi тa Ha зв'язKoвИ цeнтpИ. .Цe пpaцю-

вaлo 3-4 гiнЦi, тaм пoстaвИти пoдвiЙниЙ штaт. Ha цeнтpaЛЬHИХ
зв'язKoвИХ пУнKтax, }цe знaxoдИтЬся пoнaд 1o_12 oсiб, мae бyти
MexИ нИMИ iнтe[н]д[a]нт, кoтopiЙ e вiдпoвiдaлЬHИM лИшe зa зa-
бeзпeчeння тиx oсiб. Ha зв'язкoвИX ПУHKтaХ мae бyти пopядoК
вiЙськoвoгo ХapaKтepУ, мae вiдбувaтиcя пoбудKa яK У вiЙську, пo
пoбУдцi paHHя зipкa, i пoтiм вiдпoчинoк. Koж[н]ий гiнeць MУcИтЬ
зHaтИ Лишe oдHy тoчKy свoei poбoти, тoбтo нe смie знaтИ якixocь
двi зв'язкoвi тoчки, лИшe o.цHy. Йoмy мae бyти вcтaвЛeниЙ нaс,
зa скiлькi Mae пИсУЛЬKy зaнeстИ i зa скiлькi вepHyгИ Ta згoЛoсИтИся
дo свoгo звepХHИKa'

2. BceчлeHствo' ai взaгaлi цiлe нaсeлeнHя, нaтepeнi Bжe Mae
бyти зaпpягнeнe.0,o poбoти. Ha тepeнi нixтo нe.цapMye' всi poзпo-
.цiлeни дo пpaцi.

3. Mae 6утиякнaЙбiльшe звepнeHa Увaгa Ha гocпoдapчУ cтo-
piнкy. Mae бyти якнaЙбiльшe пepepoблeниЙ i випpoдyкувaниЙ
якнaЙбiльш п/toЛoчapсЬкиЙ виpiб: MacЛo' сИp.

4. У пpaцi )кHив MaЮть бyги зaпpяxeнi всi гpoмaдянe i вxe
якнaйокopшe зiбpaти пoоiви' Ha пoляx нe вiльнo cтaBIАтИ гyстo кiп,
MoЛoтИтИ збixxя тa XoвaTИ.

5. Mae бри пoоилeнa poзвiдкa, тoбтo збiльшити штaт. Maють
бyти щoдeннi iнфopмaцiТ з тepeнy.

6. Cкpiзь y кoж[нi]Й дiлянцi пpaцi мae бyти вiЙськoвa дИо-
[ц]иплинa. Xapaктep взaгaлi y воiх нинникax вiЙськoвиЙ.

7. .Цo дня 1з.Vl|| MaЮтЬ бщи cтягнeнi вci фoтoгpaфiннi aПapaтИ,
яK,.ЛяЙK'', тa бiльшoгo poзмipy. Boни мaютЬ oднoчacHo бyти
Haд|сЛaH|дo гopИ.
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8. .Цo дня .ls.V|l| мae бyги зapeeстpoвaнa yся вoгHeпaлЬHa
збpoя, яKa лишe знaxoдИтЬcя нa тepeнi _ KopoтKa i кp[i]си, зaзHa-
чyюЧИ нoм[e]p. Тaкox i aмyнiЦiя дo пiстoлiв, кp[i]сiв, гpaнaтoмeтiв,
гapмaтн[иx] стpiль i т. д. Bсi списKИ peecтpaцiйни мaють бyти
нaдiслaнiдo гopИ.

9. Kox[н]ий вiддiл УПA, пpoхoдxyloчИ чepeз тepeн, мae бщи
зaбeзпeчeниЙ xapнeвo' poзвiдкoю тepeнoвoЮ' .цoпoMoгoЮ Чepвo-
нoгo Хpeстa i т. д'

10. Biддiл ч. 4 мae пepeпpoвaдитИ Дo Д|1я 12.Vlll гpoшeвy збip-
Ky Haдoпoмoгy ЧX.

1 1. Пoсилить кoнcпipaцiю нa вciхдiЛяHKax, яK зв'язкi, xнИвниx
кaмпaнiяx iт. д' 3i збpoeю пpИЛю.п,Ho нa тepeнi Beштaтися зaбo.
poняeтЬcя. БoТвкi мaютЬ бyти пpистoсoвaнi.цo нaсeлeння. 3
убpaнням в чy)кИХ oдHocтpoяХ пoмiх HaceлeHHяМ хoд'Ит|А нeвiльнo.

Poвepaми пo зв'язKoвИХ пУнKтax'iзд:ити нe вiльнo. 3в'язKoви
пyнlсИ мaютьбyги зaбeзпeчeнi фipмaнкaмИ, вeЛИКИx pцiв вдeнь кoлo
зв'язKoвИx пyнкгiв po6ити нe вiлЬнo, a сильнiши pуиpoбитиHoчaMИ.

.| 
2. 3aбopoняeтЬcя для aKтиBy i члeнствa KaтeгopИчHo KypeнHя

тЮтюHУ тa пИття aлЬKoгoлю. Cлiд зaстocoBaтИсЬ вxe д,o нaKaзy
Kpaeвoгo Пpoвoдy з дня 1 0.1 .43 p.

Haкaз мae yвiйти в життя дo дня 18.V|||.4з p. 3a yxiл aбo
HeвикoнaHHя oдн[ie]T з тoчoK цЬoгo HaKaзy бyдe оypoвo KapaтИся.

.Цня 4.VllI.43 p.

CлaвaУкpaiнi!!!
/Bopoн/,

цДABo' ф,3838' oп' 1, спp' 59, apк.5,1aвipeнa кoпiя. Бiлий Г|aПlp.
Maшинoпиc. Чopнa KaлЬKa,

Ns2..y3гlдHЕHHя'' KoMЕHдAнтA HAдPAЙoHy
дo HAКAзy KoMEHдAHтA oкPyги

[Kocтo пiл ьc ьки й] нaдpaйoн',Qoл и нa'',
22 cepпня 194З poку.

Узг[i]днeння дo нaKaзУ з дня 4.8.43 p'

3 нaкaзy кoм[e]ндaнтa [в]oeннoгo [o]кpyгa yзг[i]днюютьcя
дeяк[i] тoЧKИ в нaкaзi, вИдaнoMy KoМeндaнтoм [в]oеннoгo [н]aд-
paЙoнy.
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B тoчцi 1 з зaзнaчeнням збiльшeння штaтy в тoЧKax зв'язKy
вИдKЛИKaЮтЬся, a виясHЮeтЬоя з пoвoдy HacryпaючИx змiн пpи
зв' язKaX. oтxe, штaт зв' язK oвиЙ po6ити щoнaй мeн uиЙ з ти м, щoб
нe oбтяxoвaтИ гocпoдapниxдiлянoк' Cтaвити cпpaвУ в цeЙ спoсiб:
щo кoxниЙ гiнeць пpИ зв'язKoвiй лiнii i взaгaлi нa ToчKaХ зв'язKy
Мo)Кe зHaти нe ЛИшe oднy зв'язкoвy тoчKy, a бiльшe, тoбтo щoб
кoтpиЙ нe бyв пiд pyкoю тo Щoб бyлa мoхливicть cлaти Йoгo нa
зв'язoK тoЙ чи iншиЙ. ЛюДи, пpoxoдячи чepeз зв'язKИ, тpeбa
yвaxaти щoб нe зaтpиMyвaЛИcя, тoMy щoб зв'язкoвa тoчкa нe
B|/1гляДaлa нa якиЙ збipниЙ пУHKТ. Пpaвдa, KoЛи в tцeяKИХ тoчKaX
вИMaгaeтЬcя збiльшитИ штaт, oт)кe тo тoдi збiльшити. |нтeн-
дaнтypa нa зв'язKoвИx пyHKтax нe oбoв'язKoвa, a кoли вимa[гae]
пoтpeбa, тo пpикpiплЮвaтИ дo i[н]тeндaнтУpИ сiтKи, дe бyдyть
.п,icтaвaти зв'язKoBИ тoчKИ зaбeзпeчeння, aЛe тo нe oбoв'язKoвo,
тoMУ щo кoxний зв'язкiвeць мoxe xapн[y]вaтися Ha влaонИx дo.
мiвкax. !ис[ц]иплiнa нa зв'язKoвИx тoчKax мae бщи oбoв'язKoвa,
aлe виЙоькoвe oбyдxeння гiнцiв вiдкликaeтьоя' тoМy щo KoЛИ штaт
зMeHшУeтЬоя, oDкe тo нiкoли тaкe oбyдxeHHя He мoжe yвiЙти B )KИт.
тя' B.o,pyгe зв'язкoвИЙ i гiнцi нiкoли в oднiй piвнoмиpнiЙ гo.ц. нe
лягaтИ МyгЬ, aнi BcтaвaтИMyгЬ. Poзвiдкy тaКox пoсИЛ Ит|А, aлe шТary
нe збiльшoвaти. Шeф poзвiдки мae бyти зKoHтaKтoвaниЙ шeфoм
зв'язКoBИХ тoчoK, тoмy Щoб шeф opieнтoBaвcя пo зB'язKoвiЙ лiнii,
дe Moxe чacтo BИПaстИ яKaсЬ зaгpoзa' Шeф poзвiдки зoбoв'язaниЙ
пoдaвaтИ звiдoмлeння писeMHo дЛя кoм[eндaнтa] тepeнy, для шe-
фa CБ' для [к]oмaндaнтa нaдpaЙoнy' [Д]ля шeфa зв'язкy тoдi
зoбoв'язaниЙ шeф poзвiдки пoдaвaтИ писeмнo' Koли a B яKих
чacтИHaXтepeHye зaгpoзa вiпaдaючa нaлiнiю зв'язкy. Poвepи кoли
в)кИBaЮтЬся _ пoтpeбa oDKe дoзвoЛяeтЬоя вxИвaтИ ЛИшe oоTopoнЬ
зв'язкoвИX пyнктiв, Ha сaM зв'язKoвиЙ пyHKт He зaTздхaти, бo мoxe
BИпaстИ poзкoнcпipaцiя тepeнy. Koли взaгaлi дoзBoляeтЬcя ixaти
poвepoМ, oт)Ke тo тoдi .цoзвoляeтЬcя Тx poвepoм, KoЛИ e яKaсЬ
пo[ш]тa, тaiT вeзти бeзпoсepeдньo. Koли e KoHeчHa пoтpeбa, oтxe
дoзвoЛяeтЬся poвepa HaвИтЬ мoбiлiзoвaти' [1pи цЬoMУ yзгiднeннi
Хoчy зaдaтИ дeяKИ HoвИ тoчKИ'

3тepeнiв МarтЬся [с]тягнриcя вся збpoя, Koтpa нe зHaxoдИтЬcя
в бoTвкax, a Ha зB'язKoвИx ПУнKтaXTa CтaнИцяx. oтxe, дoзвoЛяeтЬся
для тepeHoвИХ KoMeндaнтiв i opг[aнiзaцiйнo]-мoб[iлiзaцiЙним]
peфepaтaм твopИтИ бoiвкy, Koтopa будe пiдлягaтI^ л|АLJJэ Fдя тИх
тepeнoвИХ кoмaндaнтiв.

.Д,o визнaнeння п iзнi шe Koнти гeнry xи вoi вaгИ зoбoв' язyeтЬcя
зopгaнiзoвaти cпeцiaльнy кoмiсiю, Koтopa бyдe мaти зa зaв.Ц,aння
лИUJe oпoдaтKoвaHHя гpoМaдяH' щo Mar дaти KoHтИгeHт oдИH
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гpoмa.o.яHИн, чИ oпoдaтKoвyвaти цiЛe ceЛo, Щo Mao бyти тiлькi
тiльки вaги xивoiтBapИH з oднoгo сeлa.

22.8'4З p'
Cлaвa УкpaTнi!

Bopoн'

,ЦAPo' ф, P-30' oп, 2, cпp. З4, apк, 20-21' opигiнaл, Цигapкoвий пaпip,
Pукoпиc. CинiЙ xiмiчниЙ oлiвeць,

Ns3
HAкAз KoMЕндAHтA HAдPAЙoHy

в o P гAH," ou,x::I 
:::i:"ж r o н,',D'o л и н a,,,

30 сepпня 1943 poку.

Haкaз.

1. .Цo дня 3'lX.194з p. MaЮтЬ бyти пoтвopeнi кoмiciТ.0,Ля poз-
пoдiлУ зeмлi бyвшиx пoлЬсЬKИX кoлoнicтiв .Д,Ля KopИотУBaHHя
yкpaiнськиМ оeлянaM нa влaснiсть.

2. .Дo тaкo.f кoмiсii MycятЬ бри пiдiбpaнi вiдпoвiдaльнiлюди'
сaMoзapяднi в poзв'язцi кoжнoгo питaHня' якe бyдe нaбiгaти в цiЙ
дiлянцi пpaцi..Цo цьoгo пoтpiбнo взяти всix мipниних ['.'] тa всix
тих, кoтpi в цiЙ спpaвi op,eнтуютЬся, яK: бyвшиx yнитeлiв, уpя-
дoвцiв (бyвшиx aдмiнiстpaцiЙ), сepeдньoшкiльникiв i т' д.
Bищeзгадaнихлюдeй бpaти в сKЛa.ц кoмiоii.

3. 3eмлю poзпoдiляти пo стiльки, cкiлькi зMo)кe дaниЙ ce-
ля|1LА|1 свoТми влacHИМИ зycил[л]ями o6po6ити, нe дaBaтИ .цЛя
oднoгo ceЛяHИHa 20 гeктapiв, якиx вiн He зMoХе oбp[oби]ти сaм,
aДaтИ Йoмy 5-7 гeктapiв, кoтpi вiн зMoЖe oбpo6ити,3ycтpiнeтьоя
тaкe, щo дeкoтpi ceЛяHe cxoчyтЬ взятИ 10-15 гeктapiв, aлe вiн щe
Maв дo тoгo 10 гeктapiв, тoдi тpeбa пoдИBитИсь нa пoпepeднiЙ
cтaн Йoгo гoопoдapcтвa i кoли вiн змoжe o6poбититaкиЙтaкиЙ
KyсoK зeмлi _ ДaтИ Йoмy. |-{e тoдi, кoли зeмлiдля poзпoдiлy e
бaгaт[o], a бaxaючиx бpaть e МaЛo, aKoлИ тaкoi зeмлi e мaлo
в дaнoмy тepeнi, тoдi нaдiляти тiльки бeззeмeльниx i мa-
ЛoзeМeЛЬниx. Tyт e зaвдaнням кoмiоii cпИсaтИ бaxaючих i
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poзчИcЛИтИ тaK, щoб пpИ poзпo.цiЛi yнИKHУтЬ нeпopoзyMiHHя
оepeД сeлян. IHa нoлi] кoмicii.цля poзпoдiлy зeмлi тpeбa стaв[и]ти
чecHИХ люДeЙ'

4' Cтягнeн[o] воiх aдмiнiотpaтИвHИХ ypядoвцiв бyвшиx aдмi-
нicтpaцiЙ, сTBopeнo з ниx цивiлЬHУ вЛa.0'У, дopУчeHo Tм спpaвy
зeмeльнoТ peфopми iця aдмiнiотpaцiя бyдe oтим вiдпoвiдaльним
чИнHИKoM, KoHТpoЛeМ зa вci дiлянки тoТ зeмeльнoT peфopми; ТЙ

пiдлягae зeМeЛЬHa кoмiciя. Cтягнyти воix ypядoвцiв з нiмeцькиx
ycтaнoв i дoпoвнити HИ1ЙИ згaдaниЙ штaт

5. .Цo цьoгo зaпpягтИ цiлу пoлiтиннy peфepeнтУpy тa Пpoпa-
гaндистiв, Koтpa Mae дaтИ вкaзiвки .цля aДмiнiстpaцiТ'

6. Tpeбa гoвopИтИ дЛя HaсeЛeння, щoб якнaЙбiльшe сiяли
oзИMИHУ, тoMУ щo Хтo зHao як бyдe BeсHolo, a KoЛИ в нac будe
зaciянo' тo МИ бyдeмo бiльшe пeвнi. HexaЙ гoспoдapi всe сiють,
лИшe нexaЙ зoстaвляЮтЬ Ha пpoХapчУBaнHя дo Hoвoгo збopy
)KнИB.

7. Ha сeлax ПpoвeстИ збipку фляжoк i слoiв. |-{e всe.цaти пiд
гoопo.E,apчy peфepeнтypy.ДЛя збipки цix piчeй зaпpягтИ юнaкiв.
Фляшки iслo[i] пpИ здaвaннi мaють бyти нистo вимитi.

B' Poзшиpити пoдaвaння звiдoмлeHЬ щoдeHHИкa i пoдaвaти
з ycix дiлянoк пpaцi' щoб мoжнa opieнтувaтисЬ з пo.цaнoгo. oтхe,
вхe скpiзь зopгaнiзoвaнi poзвiдки, кoтpi вiдпoвiдaють зa всi
iнфopмaцiT ЩoДeHHИKa.

9' HaлaднaтИ спpaвУ з KoHТpoЛeЮ пpИ зB'язKoвИХ тoчKax, .E,e

MУcИтЬ бyти пpикpiплeнa oсoбa вiд CБ, щo MaтИMe пpaвo KoHтpo-
ЛЮвaтИ пИсУЛЬKИ тa пepeпpoBaдxУЮчИХ людeЙ. .Д.e нaстo мoxe
пepeХoдИтИ Bopoxa HaM лЮдИHa, a тaKo)к пpи зв'язкoвИХ пyHKTax
тpeбa yвaxaти кoMУдaти фipy' дe чaстo-гyстo гlpoхoдятЬ oсoбi нe
в пoвaжнiЙ спpaвi i нe пильнiй, a xaдaЮтЬ фipмaнки. Пpoкoнтpo-
лЮвaTИ, тoдiдaти фipy.

Бaгaтo зaУBa>кeHo MHoЮ, дe iз.п,ять фipoю бeз пoтpeб, тa й щe
нa пyнктi дoМaгaстЬоя фipи, a KoЛИ бyдe кoнтpoля, тoдi бeз пoтpeб
.п,oмaгaTИся фipи нe бyдe. Piн ясHa, KoЛИ бУдyгь Тxaти якiсь oсoбИ,
пpo кoтpi нe бyдy BИяcHЮвaтИ, тo фipи дЛя тaKИX oсiб мyсять бyти
гoтoвi, a тaKoxдЛя Чepвoнoгo Хpeстa, KoЛИ тpaнспopтyЮтЬ paHe-
HИХ l т. п.

10. Звiт з пpaцi нatcИлaти Ha дeHЬ i кoх[н]oгo мiсяця. Звiт
нaДclАлaтIА з зaзнaчeHням пpaцi вcix peфepeнтyp' .[ля op[i]eнтaцiТ
пoдaBaтИ pyхи peф[epeнтуp] в щolцeHHИКy (iнфopмaцiях).

.| 
1 . 3aбopo|1|/1типpИ вitдaвaнню пoчeстИ BИтягaтv1pУКУ, яK цe

бyлo пoпepeдHЬo, a ДaвaтИ пoчeстЬ ЛИшe дo шaпKИ як y вit,"tськy,
бeз шaпки сTaвaтИ Ha стpУнKo,
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1 2. Haкaз cKopo пУсKaтИ в )кИття дЛя УсЬoгo aктИву.

30.8.43 p.
CлaвaУкpaiнi!

Koм [eндaнт] вoeн [нoгo] нaдp[aЙoнy]

/Bopoн/.

цДABo' ф' 3838' oп 1, cпp' 59, apк,21' Koпiя. Бiлий пaпip. Koпiя' Чopнa
KaльKa.

Ne4
HAкA3 KoM EHдAHтA HAдPAЙo Hy

пPo пoдAнHя стAтистичHиx дAHиx
тA lHllll питAHHя

[KocтoпiльcькиЙ] нaдpaйoн,,,П,oлинa'',
З вepecня 1943 poку.

Koмaндaнт [в]oeннoгo [н] aдpaЙoнy.[oлинa

.[ня 3'|X.43 p., гoдинa.|5.

,Цo вciх [к]oмaндaнтiв [p]aЙoнoвих в [н]aдpaЙoнi.

Haкaзyю пoдaтИ дo дHя 15.|Х.43 p. дaнi пpo кiлькiстЬ зaтpy.ц-
нeнИx людeй в пiдлeглoму Baм [p]aЙoнi' a сaмe:

1. Cкiльки пpaцЮe пpи [p]aЙoнi людeЙ, пoдaтИ зoKpeMa
кoxний peфepaт i пiдлeглиx Ko)кHoMУ peфepaтoвi, як i cкiльки
зaтpyдHeHo людeЙ i яку викoнують poбoтy.

Haпpиклaд:
PaЙoнoвиЙ [к]oмeндaнт, зacтУпHИK Йoгo, opгaнiзaцiЙни|й],

мoбiлiзaцiЙни[й], CБ, гoспoдapни[й], мaшинiсткa тa взaгaлi всix
пiдлягaюниx peфepaтiв paЙoнoвoмy кoмeндaнтoвi.

2. B кoxнoмy paЙoнi зoKpeMa paЙoнoвиЙ KoMeHдaHт MyсИТЬ
пoдaтИ: окiльки фyнкцiй e i xтo нa якиЙ фyнкцii пpaцЮe' oд
KoMaHдaнтa дo шeфa зв'язKy, a вiд шeфa дo гiнця i т. д.

3. Пoдaти тoчHo, скiльки e пiдpaйoнiв, сTaHИцЬ, окiльки зaтpyд-
нeнo пpaцiвникiв в пiдpaЙoнi вiд кoмaндa[нт]a пiдpaЙoнy iдaльшe.
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Cкiльк[и] зaтpУдHeHo пpaцiвникiв в стaницi вiд стaниннoгo iдaльшe.
Тoчнo пo.D,aвaтИ, якi функцiТ ПoвнИтЬ кoxниЙ зoKpeMa.

4, |loДaти, скiльки e пiдпpиeмств i яких (мoлoнapнi, гpaбapнi,
|v|лIАнvl, тa всi apтiлi зaгaлЬHo iт' п.), скiльки пpaцюeЛЮдeЙ в кoxнo-
мy пiдпpиeMcтвИ i якy викoнye poбoтy, нaпpИKЛaд: зaвiдУючи[Й],
швeцЬ' кpaвe[ц]ь, poбiтник.

5. Дo дня 7.IX.43 p. ХoчУ бaчити вxe скpiзь зopгaнiзoвaнi
[o]pгaнiзaцiЙнo-[м]oбiлiзaцiЙнi збipнi пУHKти. BiЙськoвi тoчKИ
зв'язKiв пpИ цeHтpaлЬHИx opгaнiзaцiЙнИХ зв'язKoвИx пУHKтaХ
MaЮтЬ бщи зopгaнiзoвaнi вхe i зaбeзпeчeнi [олy]xбoвими фi-
paМИ _ яK oдИн, тaк iдpyгий пУнKти. Ha кoxнoмy opгaнiзaцiйнoмy
пyнктi тa вiЙcькoвoMУ МaЮтЬ бyти нe MeHшe п'ять слyжбoвиx фip i

He Мeншe тpИ-ЧorИplА вepxoBИ кoнi. .Qe в мipy пoтpeби вИMaГarтЬcя
бiльшe слуlкбoвиx фip, oтжe дaти .цeсятЬ cлуoкбoвиx фip i нe MeHшe
яK п'ятЬ-шИсть кoнiв вepХoвИХ.

ГocпoдapськиЙ peфepaт вxe Mae пepeгляHyти всi пi.цлягaючi
йoмy кoнi i дaти нa кoxниЙ пyнKт зв'язкoвиЙ зoKpeмa.

6. 3a нeвикoнaнHя у BИЩe oзнaчeнИM чaсi всix вИщe згaдaHИx
тoчoK бyдe кapa вимipy вiЙськoвoгo.

Koмeндaнт [в]oeннoгo [н]aдpaйoнy

/Bopoн/.

ЦДАBo' Ф,3838' oп' 1, cпp' 59, apк,27, Koпiя' ЦупкиЙ бiлий пaпip,
Мaшинoпиc. Чopнa KaльKa'

* * (Дo cтop, 264J: Тapaс - пoвстaнськиЙ псeвдoнiм Тpoфiмнyкa Пaвлa
(1916-1946). Hapoдився y о, Бeнaль,{epaxнeнськoгo paЙoну нa Piвнeнщинi.
oсвiтa _ 5 клaciв нapoднoТ шKoЛи. У poки.ЦpУгoi свiтoвoi вiЙни - в oУH. 3
сepпня 1943 p. дo нeвiдoмoгo пepioдy 1944 p. вiн пpaцювaв opгaнiзaцiйнo-
мoбiлiзaцiЙним peфepeнтoм Bo ..3aгpaвa''. B 1943 p. мaв бyти poзcтpiляний,'Бeзpiдним'', aлe йoгo пoМИЛувaв.Qмитpo Kлячкiвський. У листoпaдi 194З p.
нa кopoткий чaс cтaB в.o. KoMeHдaHтa Bo ,.3aгpaвa'' Гpигopiя Pибaкa. B гpУднi
1943 p. Упpoдoв)< пeвнoгo пepioду KepУвaв гocпoдapсЬKoю peфepeнтуpoю Bo.,3aгpaвa''. З.5 гpyдня 1.945.p. стaв oднИM з..дaлeкiвцiв'' - y знaк пpoтeстУ
пpoти внутpiLlньoopгaнiзaцiйних ..чистoк'' вiд вopoxoi aгeнтуpи вxoдив (як
opгaнiзaцiйниЙ peфepeнт) дo пpoвoду Пiвнiннo-схiдHoгo кpaЮ'.oдeсa''
(фiктивниЙ ..KpaeвиЙ пpoвiд oУH'')' якиЙ нe вИзнaЛo кepiвництвo oУH. Kepувaв
poбoтoю ..дaлeкiвцiв'' y.Д,epaxнeнськoму i Cтeпaнськoму paЙoнaх. 3а цe кepiвник
пpoвoдУ oУH нa П3У3 Mикoлa Koзaк виключив Тpoфiм.tyкa Пaвлa з oУH, алe
oпiсля мyсив випpaвдoвУвaтИоя пepeд члeнoM Пpoвoду oУH Baсилeм Kyкoм.
3a дaними ..M..Д,yбoвoгo''' П. Tpoфiмнук y 1946 p. зЛoв)<иBaв aлкoгoлeм. Бyв
у6итиЙ aгeнтoм HKBC' лiквiдaтopoм ..Ceмeнoм'' (Koвaльнук B' ,Qiяльнiсть
oУH(б) i Зaпiлля УПA нa Boлинi й пiвдeннoму Пoлicci' - Topoнтo-Львiв:
Bидaвництвo ,,Лftoпис уI1A"' 2006' - с' 258; Лiтoпиc УПA' Boлинь, Пoлiccя,
Пotiлля: УПA тa зaпiлля. 1944-1946 / Coхaнь П,, Пoтiчний П. (peд,), Boвк o,,
Koкiн C. (упopяд,), _ Kиi'в-Topoнтo' 2006, - т,8'. C.40' 154' 159' 169' 176'
1 138' 1 146' 1 154' 1201-1202' 12З9' 1247' 1249' 1265,
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Ns5
HAKAз KoMEHдAHтA HAдPAЙoHy

y спPAвl lHФoPMyвAHня пPo пoтoчHиЙ
дoKyMEHтooБIг

[CтoлинcькиЙ] нaдpaйoн,. Гaлo,',
9 вepecня 194З poку,

Koмeндaнт [в]oeннoгo [н]aдpaЙoнy Гaлo,

9 вepeоня 1943 p.

.Цo всix KoMeHдaHтiв [p]aЙoнiв в [н]aдpaЙoнi'

Cтвepджeнo MHoЮ, Щo мiж.цeяKИMИ KoMeHдaнтaМИ iТх peфe-
peHтaMИ нeпopoзУMiння щoдo oДep)кУвaння peфepeHтaMИ
зapяд)кeHЬ i нaкaзiв бeзпoсepeдньo вiд свoix дiлoвиX звepХHИKiB.
Bиxoдить тaK, щo peфepeнт пepeпpoвaдЖye якУсЬ aкцiю, aбo
пoлaГolпxУe яKУcЬ вa)<нУ спpaBУ' a KoMeHдaHт _ йoгo бeзпocepeдня
вЛaдa _ пpo цe нiнoгo He зHae. TaкиЙ стaн MУсИть бyти вИПpaB-
лeниЙ i [к]oмeндaнт нaдpaйoнy, paЙoнy ни пiдpaЙoнУ MУсИтЬ зHaтИ
Пpo всe, щo poбиться Йoгo peфepeнтaми' B зв'язкy з цИM, HaKaзУЮ:

1. Bсю пo[ш]тy peфepeнти МoЖyтЬ BИcИлaтИ i нaдaлi свoTм
дiлoвo пiдпopядкoвaHиM peфepeнтaм бeзпoсepeдHЬo. Пepeд ви-
сИлKoЮ B TepeH яKoгocЬ зapядxeHня чИ HaKaзУ peФepeHт MУcИтЬ
пoвiдoмити пpo цe свoгo KoMeHдaHTa i пiсля тoГo KopИcТУвaтИ дo
BИKoHaHHя дaнoгo зapяджeHHя i з ним oбгoвopити cпpaвУ.

2. KoжниЙ peфepeнт пo oдepxaHнi якoгocь HaKaзУ чИ зapя.ц-
ЖeнHя бeзпoсep[e.цньo] вiд свoгo дiлoвoгo зBepХHИKa нeгaЙнo
MУсИTЬ пpo Цe пoвiдoмити свoгo KoMeHдaHтa (щoйнo пiоля тoгo
пpИотyпaTИ дo BИKoнaнHя дaHoгo зapядxeння).

Якщo спpaвa BИMaгae нeгaЙнoгo пoЛaгo.о,)<eHня' a KoМeHдaHт
вiдоyтнiЙ, peфepeнт Mo)Кe спpaвУ пoлaгoдИтИ' aлe пo пoвopoтi
KoMeH.п.aHтa нa[зaд] пpo цe йoгo пoвiдo|'А.4т|А'

Biдпиcи oдepХУЮтЬ: opлик, Bepнивoля, CoлoвeЙ, Гpибoк,
eвдoxa,3aдьopa.

Cл [aвa] УкpIaТнi].
Koмeндaнт вoeHHoгo нaдpaЙoнy

/Kpyк/ Kpук.

ЦДАBo' Ф' З837' oп' 1, cпp,8, apк. З7. Зaвipeнa кoпiя' Бiлий пaпip.
Matu и нoп иc' Ч ooнa KaЛ ьKa'
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Ns6
HAKAз KoMЕHдAHтA HAдPAЙoHy
пPo дoтPиMAHHя сyБoPдиHAцlT

пlд чAс листyвAHHя
I Kocтo п iл ьc ьки й ] нaдpa Й oн,, !,oл и н a'''

1 1 вepeсня 194З poку.

Koмaндaнт [в]oоннoгo Ip] aЙoну.{oлинa,
дня 11.|Х.43 p.

.Цo воix [к]oмaндaнтiв [p]aЙoнoвиx в [н]aдpaйoнi.
3 нaкaзy KoМeH.цaHтa [в]oeннoT [o]кpyги звepтaЮ yвaГy .цЛя

кoмeндaнтiв iiх peфepeнт[iв]: e HeпopoзУмiння щoдo oдep)KУBaHИХ
peфepeнтaмИ зapядxeнь i нaкaзiв бeзпoсepe.o,HЬo вiд свoix дi-
лoвИХ звepxникiв. Bиxoдить ТaK, щo peфepeнт пepeПpoBa.цxУe
яKyсЬ aкцiю aбo пoлaгoД)кУe яKУсЬ вaЖHУ сПpaвУ, a KoMaHдaHТ -йoгo бeзпoсepeдHя BЛaдa _ Пpo цe нiнoгo He зHae. ТaкiЙ отaн
MyсиTЬ бyти випpaвлeниЙ i [к]oмaндaнт нaдpaЙoнy, paйoну ни
пiдpaЙoнy MyсИтЬ зHaтИ пpo BCe, щo poблять йoгo peфepeнти

B зв'язкy з цИМ HaKaзУЮ:
1 . Bою пo[ш]ry peфepaти MaЮтЬ B|/1cИлaтИ i надaлt свoTм дiлoвo

пiдпopя.цкoBaHИM peфepeнтaм бeзпoсepeдH Ьo. Пepeд вИсИЛKoЮ
B тepeH яKoгoсЬ зapя.t],ЖeнHя чИ HaKaзy peфepeнт мyсить пoвi-
Дo|'J1ИтИ пpo цe свoгo [к]oмaндaнтa i з ним oбгoвopити сПpaBУ.

2. KoжниЙ peфepeнт пo oдepxaннi якoгoсь HaKaзy чИ зapяД,-
)KeHHя бeзпoсepeдньo вi.ц свoгo.п,iлoвoгo звepXHИKa нeгaЙнo пpo
цe МУсИтЬ пoвiдoмити оBoГo KoMeHдaHтa i щoйнo пiсля тoгo пpи-
стУпaтИ lцo вИ KoHaH Hя .t],aHoгo зapядxeH Hя.

Якщo спpaвa вИMaГae нeгaйнoгo ПoЛaгo.цXeHHя, a KoMeH.t].aHТ
e вiдсyтнiЙ, peфepeнт Mo)кe спpaвУ пoЛaГoдИтИ, aлe пo пoвopoтi
KoMaH.п,aHтa Мae пpo Цe йoгo пoвiдol'l|АтИ.

Cлaвa Укoaiнi!
Koмeндaнт [в]o [e] ннoгo [н]aдpaЙoнy

/Bopoн/.
Biдписи oдep)кyЮтЬ:
Cтeпo ви й, Бaйдa, XвильoвиЙ, | вгa, Koстoмapi в,
Co кi pa, Бaтi Й,,Д.axд, МиpниЙ, Зaл iзня к, Л oбoдa.

ЦДАBo, ф' З8З8' oп' 1, cпp,59, apк,3З, Koпiя' Бiлий цупкиЙ пaпip.
MaLuинoпис' Cиня KaльKa' Haдpукoвaнi лiтepи ',ЗЛущуloтЬся'' З ПaПepу'
Анaлoгiчнa кoпiя: LЩABО' ф, З967' oп' 1, cпp. 5' apк' 19.
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Ne7
HAКAз KoMEHдAHтA HAдPAЙoHy

пPo зБlP тEплoгo oдягy
IKocтoпiльcькиЙ] нaдpaйoн .,,Л,oлинa'',

12 вepecня 1943 poку.

Haкaз нaдpaйoнo[вo] мy [г]oспoдapнoмy,
[н]aдpaЙoнoвoМУ [п] oлiтиннo[мy] [p]eфepeнтoвi,
всiм [p] aЙoHoBИ t\4 [к] oмaнДaнтaм, вci M [к] oмaндaнткaм
Чepвoнoгo Xpeстa, в [н]aдpaЙoнi i [p]aйoнax,
[п]oлiтинним [p]eфepeнтaм [p]aЙoHoвиM, [г]oопoдapчим
Ip] aЙoнoвим в нaдpaйoнi .{oлинa

Haкaзyю нeгaЙнo пo oдep)кaHнi цьoгo пepeпpoвaдити збipку
тeплoгo oдяry сepeд Haсeлeн Hя (пi [д]хaки' чeMepKи, шИHeЛЬ, Кo)KУ-
xiв, oвeчиx шкipoк, тeплиx штaнiв, pyKaвицЬ, шaлiкiв, свeтpiв,
тeплoi бiлизни, вaЛянoK iт. п.).

.[o збipки тeпЛoгo oдягУ зaaнгaxУвaти вeсЬ aKтИв opгaнiзa-
цiйниЙ, a тaKoж paЙoннi i ciльськiУпpaвИ (тaм дe вхe вoни e).

Пepeд пepeпpoвarцxeнHяM збipки в сeлi тpeбa сKлИKaти (тaм дe
цe MoжЛИвe) гpoмa.цськe зiбpaння, нa яKoMу пoясHитИ лЮдяM щo тo
e УПA' з Koгo cKлa.п,aютЬоя вiддiли УПA, зa щo BoHи бopються тa ix
пoтpeбyy зв'язкy iз зближaЮчИM Xoлoдoм, Щo MИ щe нe MaeМo свoix
мaгaзинiв i фaбpикдлlя виpoбy oдяry, a в[o]якiлишaютьcя пiд гoлим
нeбoм - МУcятЬ бyги вiдпoвiдньo oдягнeнi, взщi i нaкopмлeнi. Зa.
бeзпeчeння всiм нeoбxiдHИM Haшoгo вiЙcькaлexитЬ нa Haо сaMИx.

Cпpaвy cтaвИтЬ в тoЙ cпoсiб, шoб нaceлeHHя He дaвaлo бУ.ць.
якiхлaxiв, a щoб пpeдстaвлялo сoбi спpaвy peaлЬнo i пoвaxнo, бo
вiд цьoгo зaлe)кИтЬ нaшa бyдyннiсть.

e poдини, щo MaЮтЬ зMoгУ дaтИ бiльшe як oднy aбo двi штуки.
Ha тaкix тpeбa звepHyги yвaгy i стapaтИcя вдapИти Йoмy нa пaт-
pioтиннy стopiнкy iдiстaти вiд HЬoгo якнaЙбiльшe.

Пiдoбpaти вiдпoвlднi cL+лIАз Haшoгo aKтИвy, якiм пpидiлятИ пo
двi-тpи сeлi, в якиx вiн мaо opгaнiзУвaTИ пpи пoмoнi мiсцeвoгo
aKтиBУ i пoвaxниx, сTap[Uoгo вiкy людeЙ, збipку. 3a aкцiю в ПpИ-
дiлeниx Йoмy сeлax вiн вiдпoвiдae.

.Qo збipки пpистyпИтИ зapaз i зaкiнчити ii дo 1 .Х.43 p. Зiбpaнi
piни пepeбИpyтЬ [н]aдpaЙoнoвi [г]oспoдapнi, якi пo aKТaХ пepe-
дaдщь ix вiйcькoвoмy iнтeндaнтoвi Kapoмy. 2О o/o Bcьoгo зiбpaнoгo
[н]aдpaйoнoвi гoспoдapнi зaлишaть y ceбe, дo poзпopяДIАMocтLА

[к] paйoвoгo пpoвiдн икa.
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Bcякe нaдy)кИття зi cтopoни oсiб, щo бУдyгь пepeпpoвa.DКyBaтИ
збipку (пpисвoeння coбi piнeЙ, aбo зaмiнa ix) бyдe тяжKo KapaтИся.

'14.1X.43 p.

CлaвaУкpaiнi!
Koмaндaнт в[oeннoгo] н [aдpaЙoнy]

/Bopoн/'

ДAPo' ф' P-30' oп.2, cпp' 34, apк' 34, Зaвipeнa кoпiя, Qигapкoвий
пaпip. MaшиHoI1иc. Чopнa кaлькa.

Nsg
AKт пPo oтPиMAHHя дoKyMЕHтlB l MAтEPIAЛlв

вlд KoMEHдAHтA HAдPAЙoHy
[Cтoлинcький нaдpaйoн', Гaлo''

Bo',Зaгpaвa''],
кiнeць BepecHя 1943 poку'

Aкт пepeбpaння.

Дня 26 /|X. 43 пepeбpaв вiд дpyгa Шeпeля :

.1' 
.Qoкyмeнти дpyзiв з пiдпiлля.

2' .{oкyмeнти пocпoЛИтИХ'
3. .Qoкyмeнти дp. .{убoвoгo'
4, opигiнaли дoкyмeнтiв з пeчaтKaMИ.
5. loкyмeнти нiмeцькi.
6. opгlaнiзaцiЙнi] звiти стapi.
7. Дни [...].
8. Пeн [...]45 шт.
9. Штaнiв .|9 шт.
10. Фiльмiв-нeгaтивiв 15 шт. (кУскiв).
1 

.l. 3 зoлoтиx piнeЙ 2 t...] 6 кiльцят.
12.Алapaтив фoтoгpaфiчниx 10 шт. i iHшi фoтoмaтepiaли i

дpiбнipiнi.
Пepeдaв Шeпeль.

ПpиЙняв [пiдпис нepoзбipливиЙ].

lJдABo' ф.3833' oп, 1' cпp, 139' apк.24, opигiнaл' Бiлий пaпip' Pукoпиc.
Cинiй хiмiчний oлiвeць'
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Ne9
HAKAз зAстyпHиKA KoMEHдAHтA HAдPAЙoHy

пPo вдoсKoHAЛEHHя сAMooБoPoHи тA
пoсилEHHя KoHспlPAцlТ

[Koстo п iл ьськи й н a,а,paй o н,',Qoл и н a'' ],
27 вepecня 194З poку.

Haкaз Ne 6.
1, Haкaзyю нa всiх пepeiздax пo зaлiзниЙ кoлii пoпaлИтИ cтo-

poжiвкi. He омie бyти aнi oднoT стopoхiвкi, ToMУ щo нiмoтa xoчe
oбсaдити овoeю вiйськoвoю стopo)KeЮ.

2. He cмie Йти дo мiстa aнi oдИH cпeKУлянт. .[o мiотa мoхуть
Йти лиueтi, кoтpиx |\АИвv|cИлaeМo, пoзaтИм _ нixтo, .Qoxoджуюни
дo мicтa, iнфopмyютЬ пpo всe нiмцiв тa ляxiв. Пpo цe мycить бyти
пoiнфopмoвaниЙ кox[н]иЙ гpoмa.п,яHИH нa оeлi, щoб пiзнiшe нe
вiдмoвлявcя, щo Йoмy нlxтo He гoвopив, вiн нiчoгo нe знae. .Д,o
пpипiнeння зaпpягтИ всi чинникi CБ i бeз дoзвoлУ нe смie бeз пo-
тpeб нixтo шл[я]тьоя дeсЬ пo iнших мiоцeвoстяx.

3. KoxниЙ гoЛoвa нa сeлi MyситЬ мaти пiдлeглиx Йoмyдeсят-
никiв, a вoни бyдyгь ЩoдeHHo Йoмy звiryвaтИ дe зHaХoдяTЬcя ЛЮдИ.

4. Бaгaтo U.]вeHlп,яeтЬся piжнix шпiгyнiв, як нiмeцькИХ тaK
чepвoHИx.

B зв'язкy з цИМ HaKaзУЮ:
Пocтaвити кoлo кox[н]oгo сeлa зoKpeмa вapтУ Ha кiлoмeтp вiд

ceЛa, дe будe зупiняти всiх пpoxopкУЮчихтa Txлeгiтимoвaти. Taкox
мaо бyти пocИЛeHa poзвiдкa. Kox[н]иЙ oдИH гocпoдap МУ-
сИтЬ щoДeнHo щocЬ.цeсЬ зayвaxити i дoHecтИ дo гoлoвi оeлa, a
ГoЛoвa сeлaдaлi. Шeф poзвiдкi мусить пoсTaвИтИ спpaвУ poзвiдкi
Ha злaМaHHя KapKУ i знaти тepeн яK п,яTЬ пaльцiв.

5. Myсять бyти пo всix шляxax, дe гpaбyють нiмaкi, пoкoпaнi
BoвчИ дoлИ нe [...] як 3 мeтpi i 5 t...] uJv1p|/1t1|А, He смie aнi oдин
нiмeць зaГЛяHУтИ в сeлo. B кox[н]oмy оeлi мae бyти пoстaвЛeHa
сaмooбopoнa, MaЮтЬ бyти пopoзвiшyвaнi aляpмoвi бoчкi з
сMoлoЮ, якi мo[x]нa зaПaЛЮBaтИ пiд нaс яKoгocЬ Haпa.п,У.

6. Haкaз мae увiЙти в )KИття з.qHeM Йoгo вiдaння.
Дня27.9.4З p'

CлaвaУкoaiнi!
Koм [eндaнт] в[iйськoвoго] н [aдpaЙoнy]

зa/Bopoн/- Poмaн.

lJдABo' ф. З8З8' oп. 1, cпp. 59, apк. 43' 3aвipeнa кoпiя, l-tигapкoвий
пaпip. Pукoпиc. CинiЙ хiмiчний oлiвeць,
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Ns 10
HAкAз кoмЕHдAHтA HAдPAЙoнy

пPo дoпoMoгy PoдиHAM'
Bиxlдцl з яKиx пEPЕБyвAютЬ в yпA

[Koстoп iльcьки й нaдpa Йoн,',0,oл и н a,' ],
2 жoвтня 1943 poку.

Haкaз Ns 7.
KЗBH
!oлинa.
Бaгaтo poдИH в тepeнi зHaхoдятЬся, яKi нe спpoмoxнi дaти сoбi

paдИ в.п'eяKих дiлянкax сУчaснoгo Ж|Аття. Цi poдини в Haс e тi, якиx
гoспoдapi, cини aбo бaтьки пe peбyвaють в УПA i зaлишили BДoМa
жiнoк з MaЛИMИ дiтьми, aбo взaгaлi стapoгo вiкy людинy| щo He
мoxe coбi дaтИpa'ЦLА в тeпepiшнix oбстaвинax. Mи всeцiлo MУсИMo
Цiкaвитися тaKИviИ poдИHaMи тa всeЦiлo MУсИМo iм дoпoмaгaти.
Пoтвopeнi кoмiтeти дoпoMoгИ пoлiтичнoю peфepeнтypoю нaвiть
He зHaЮтЬ, cкiльки e цИХ poдИH B ceЛi, a цe вЛacHe Tx.цiлo. opгaнi-
зaцiЙнo.мoбiлiзaцiйнi peфepaти MyсятЬ тaKИХ poдИH мaти нa yвaзi,
тoбтo MyCятЬ тaKиx potИH зapeecтpУвaти, iнaкшe КaxУчИ, мaти Tx

в ceбe нa oблiкy i вiдпoвiдньo ix зaбeзпeчити.
B зв'язкy з цИM HaKaзyЮ:
1. Bсi [o]pгaнiзaЦiЙнo-мoбiлiзaцiЙнi peфepeнтИ зapaз MaЮTЬ

пpl1сTyпИтИ .Д'o зapeecтpyвaння всix poдин, яKi зaЛИшeнi бeз
xoднoi пoмoчi в тepeнi, в яKИХ бaтьKи, ЧoлoвiкИ, cИHИ пpaцЮЮTЬ
в УПA. 3apeecтpoвaнi poдини взятИ Ha oблiк i пpeдстaвити Ko.
MeHдaHтaM зaп|Лля.

2, !oпoмoгoвi кoмiтeти, щo пoтвopeнi пoлiтичнoю peфepeнтy.
poЮ, MУсять бyти в цiлoмy зaцiкaвлeнi, якi нaйбiльшi бoлi МaЮтЬ
тaкi poдинИ B щoдeHHoмy життi' Poдини, пiдлягaюни пoмoнi,
МУсятЬ зHaтИ дe e KaHцeЛяpiя ..KoмiтeтУ 

дoпoMoгIА'', Дe бyдeться
ПoЛaгoд>кУBaтИcя Ta дopaд)кУвaтИся цi[Й] poдинi i тим сaMИM lп,e

BoHИ MaЮтЬ згoЛoсИтиcя дo Пoлaгoд)кeнHя cпpaв.
3' .[oпoмoгoвi кoмiтeти в пopoзумiннi з гoспoдapсЬKИMИ opгa-

нaми [з]aпiлля мaють дoпoMoгтИ ХapчeМ, пaлИвoM тa poбoнoю
сИлoЮ. T[им], щo He MaЮтЬ кoнeЙ, yдiлювaти дepxaвнi кoнi, aбo в
пopoзумiннi з гoлoвaми сiльськиx yПpaв зoбoв'язaти дo пoмoнi
тИХ гoсПoдapiв, щo мaють кoнi,

4. Koмaндaнти paЙoнiв MaЮтЬ цiкaвитися i щoдeннo знaтИ пpo
yдiлeння пoмoчi poдИнaм. Koмaндaнти кyщiв MaЮTЬ лишe в цiЙ
дiлянцi звiтyвaти [к] oмaндaнтaм paЙoнiв oкpeMo. Koмaндaнтiв pa-
йoнiв зoбoв'язyю звiтувaти в цiЙ cпpaвi oKpeMo вiд мeнe ioкpeмим
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звiтoM Ko)Kнoгo 5-гo чиcлa щoмicяця, B звiтi зaзнaчyBaтИ, щo стi-
лЬKИ a cтiльки yдiлeнo вiйськoвим poдиHaм УПA i якoi. 3a лeг-
Кoвaxeння цei cпpaви будeться пoтягHyгo дo вiдпoвiдaльнocтi.

5. Haкaз мae ввiЙти в xиття дo дня 15.X.43 p.

2'X,4З p.
CлaвaУкpaiнi!

KIoмeндaнт] з[aпiлля]
в [i Йськoвoгo] н [aдpaйoнy]

/Bopoн/'

lJдABo' ф,3838' oп. 1, cпp.59, apк.59,3aвipeнa кoпiя. !!игapкoвий
naпip. МaLuинol1Иc (нe укpaiнcький шpиф|' Чopнa кaлькa,

Ne 11
HAкAз KoMЕндAHтA нAдPAЙoHy

в КAдPoвиx спPAвAX
[Kocтoпiльськи й] н aдpaЙoн,,,Qoл инa'',

З жoвтня 1943 poку,

KзBH
.{oлинa,

Haкaз Ns 8.
1. З днeм з'Х.43 poкy звiльняeтЬcя дpyгa Poмaнa з пoстa

зaстyпHиKa [к]oмaндaнтa [з]aпiлля [в]oeннoгo [н]aдpaЙoнy, a
опpяMoвУeтЬся Ha Пiвнiч.

2.KaнДиtaт Ha зacryпникa KBH стaвлюдpУгa Coкиpy.
3. Haкaзyю для дpyгa Coкиpи вiдшyкaти вiдпoвiдню oсoбy нa [к]o.

MaндaHтa [p]aйoнy. .{o дня 9.x'4з poкy здaти cтaн тepeнy тa пiдпo-
pядKyвaтИ вcix peфepeнтiв, i нa гoд. .t0 paнo згoлoсИтИся в Meнe.

Пoстiй,3.X.43 p.

CлaвaУкpaiнi!

KIoмeндaнт] з[aпiлля]
в[iЙоькoвoгo] p[aйoнy]

/Bopoн/.

IJдABO' ф. 38З8' oп. 1, cпp. 59, apк. 68. Зaвipeнa кoпiя, БiлиЙ пaпip'
Мaшинoпиc (нe укpai'нcькиЙ шpифfl. Чopнa кaлькa'
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Ns 12
HAKAз KoгvtEHдAнтA нAдPAЙoHy

пPo пPиБyття HA ..BlдпPAвy''
пPAцlвHикlв зAпlлля

I Ko cтo п iл ьcьки й ] н aдpa йo н,,.D,oл и н a,',

5 xoвтня 1943 poку.

Haкaз Ne 1 0.
УпA.
3aгpaвa.
KBH
.[oлинa.

Haкaзyю дpyry . .. cтaвитЬоя нa дeHь 7.X o 4 гoд. paнo нa вiдпpa-
вy нa зв'язoк Любaшa. 3a нeвикoнaнHя пoтягнeтЬся дo вiдпoвi-
дaльнoстi.

ПoстiЙ, 5.X.43 p.
CлaвaУкpaiнi!

KIoмeндaнт] з[aпiлля]
в[iЙськoвoгo] [нaдpaЙoнy]

/Bopoн/.

LlД,ABo, ф' З838' oп, 1, cпp. 59, apк. 70' Koпiя, Бiлий пaпip. Maшинoпиc
(нe укpaiнський шpифт), Чopнa кaлькa'

Ne 13
HAKAз пPo AвтoHoMHy дlялЬHlстЬ

cлyxБи БEзпЕKи y зAпlллI
I Ko cтoп iл ьc ьк и й ] н aдpa й o н',,[1,oл и нa'',

5 хoвтня 1943 poку.

Haкaз Ne 1 1.

У зв'язКy, щo CБ нaбиpae бiльш вiйськoвoгo xapaKтepy,
сTвepдxyю нaкaзoМ:

1. Peфepeнти CБ нe пiдпopядKoвУЮтЬcя вiдтeпep олyхбoвo
KoМaHдaнтaм [з]aпiлля. Boни лишe з KoMaндaнтaми спiвпpaцЮютЬ
i в пopoзyмiннi лaгoдятЬ спpaвИ.
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2. Peфepeнт CБ нe звiтye з пpaцi KoMaHдaHТy [з]aпiлля тeпepI
як цe бyлo пoПepeдHЬo. 3вiт пpaцi peфepeнт CБ пoдae лишe
свo[e]мy дiлoвo пi.цпopя.цкoвaнoмУ зBepxниKoвi. Peфepeнт CБ
KoMaHдaнTa зaпiлля iнфopмye л и шe з poзвi.пiKИ, Пoзa ТИм звiтyвaти
нe зoбoв'язaниЙ. Peфepeнт CБ зayвil(eHy [...] спpaвy пpиcтупae
.Д,o пoЛaгo.t])кeнHя в пopoзyмiннi з кoмaндaнтoм зaпiлля. [K]oли
спpaвa бiльш вiЙськoвoгo xapaKтepУ, пoЛaгoдИтЬy пopoзyмiннi з
дtлoвим зBepХHИKoM. Tyт вiн KoMaH.цaHтУ кaЖe, щo я пoЛaгoдХУ
тaм i тaм спpaвy вiйськoвoгo xapaKтepy, aЛe яK - цЬoгo кoMaн,цaн-
тy нe зoбoв'язaниЙ KaзaтИ.

3. Тepeнoвиx poзвiдoK нeMa. e лишe oднa poзвiдКa' яKoю
вceцiлo зaЙмaeтьcя CБ' KoмaHдaHтИ ЛИшe МУcятЬ дoпo|\4oгтИ
peфepeнтoвi CБ poзбyдyвaтИ poзвiдкy (сeбтo Дaти людeЙ), aлe
зaвlцaнHя для poзвiдкИ дaстЬ peфepeнт CБ.

4. Пoпepeднi шeфи poзвiдoк пiдпopяДкoвУЮтЬся з цiлим cвo-
Тм штaтoм вceцiлo peф[epeнт]y CБ' Mycитьоя бyти спpяMoвaHa
cилЬHa нyйнiсть нa всi стopoHИ i скpiзь MУсятЬ бщи oнi poзвiд.
чИKa - яK нa оeлi, мiстi i т. д' opгlaнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiЙниЙ]
Ip]eф[epeнт] нe мyситЬ MaтИ жoднoi poзвiдки. Poзвiдкa нa тepeнi
дie лишe oдHa, a сaмe poзвiдкa CБ.

5. Bсi пoтpe6и Nlя peфepeнтiв CБ кoмaндaнт [з]aпiлля MyоИTЬ

УMo)KЛИвИти. CБ цe r сaMa cИлa в [з]aпiллi.
6. Haкaз мaо увiЙти в xиття.цo дня 20'X.43 p.

ПocтiЙ, 5.Х.43 p.

Cлaвa УкpaTнi _ Гepoям Cлaвa! ! !

K[oмeндaнт]з[aпiлля]
в[iЙcькoвoгo] н [aдpaЙoну]

/Bopoн/'
Пocилaю дo вiдoмa сБ. 14.10.43 p.

Ц.ЦABo' ф. 38З8' oп' 1, cпp. 59, apк, 72. Koпiя, Бiлий цупкий пaпip.
Pукoпиc, Чopнa кaлькa'

280



Ne 14
lHФoPMAЦlТ КoMEндAHтA нAдPAЙoнy
пPo БoPoтЬБy з вoPoxl^Mv| cилAMи

B зAпlллl
Kocтo п iл ьcьки й н aдpa Йo н',.Л,oл и нa'',

7 жoвтня 194З poку.

lнфopмaцii
з KocтoпiльсЬKoгo [н]aдpaйoнУ зa чaс вi.ц 1 дo 5.Х.1943 poкy.

PaЙoн.[epaжнo [.Qepaxнe].
!ня 1 .Х.1943 p.

o гoдинi 10 paнкy нiмeцькиЙ лiтaк cкi,п.aв в ceЛaХ Xoбpинь
[Xoбpин], Углищe i !юксин лeтючKи, в яKиx нiмцi зaклиKaЮтЬ
yкpaТнськe HaсeлeHHя дo cпiвпpaцi з ними i дo бopoтьби з пapти-
зaнaми. Лeтючки пpи цЬoМy пpИсИлaЮ'

.Цo ceлa.ЦюKсИHa o гoд' 12-тiЙ згoЛocИлoся 2 oзбpoeниx нiмцi,
якi зaявили, щo BoHИ втiкли з вapтИ нa зaлiзничнiЙ ст. Kлeвaнь i

xoчУTЬ встyПИТИ в УПA. Пpинecли з сoбoю oдeн MП, oдeн кpiс,
2 peвoльвepи, 5 гpaнaт тa 300 шт. aмyнiцii. Гoвopять: ..Kaпщ вoЙ-
нa, Kaпyг Гiтлep''.

Дня2.X.1943 p.

B м. .[epaхнoмy CБ зaтpiмaлa пiдoзpiлoгo чoлoвiкa. oкaзa-
лoся, щo цe бyв пoЛяK, виcлaниЙ з ЦУмaня нiмцями нa poзвiдкy.

.Цня 3.X.1943 p.

o гoдинi 5-тiЙ paнкy чepeз сeл[a] .[юксин iХoбpинь [Хoбpин]
в HaПpяMlry цУMaHcЬKoгo лicу пpoxoдили нepвoнi пapтизaн[и] в нислi
oKoЛo BO oсiб. Maли cлiдУюнy збpoю: oдИH KУлeMeт .,MaKсИM''-',

2 ...Д,ьoхтяpi'', 5 фiHoKтa oKoЛo 30 кpiсiв, peштa бeз збpoi. Mix ними
були жиди, пoЛяKи, дiти i стapi жiнки. B сeлi Хoбpин зa6paли
5 кopiв тa2пapи Koнeй, пopaнИЛи oдHoгo чoлoвiкa.

.Цня 5.X.1943 p.

o гoдинi 3-тiй пoпoлyднi 4 нiмeцьки лiтaки бoмбили сeлo
Cтaвoк. Cкiнyли З7 бoм6, з яKИx 14 нe poзipвaлocя. Cпaлили 3 xaти
i 5 клyнь. Утiкaючe HaсeлeHHя oбстpiлювaЛИ з KyлeMeтiв. Bбили
3-x людeй тa oдHy.0,ИтИHy KpeпKo пopaнИлИ.

PaЙoн Cтидинь.
t...].Х.1943 p.

55 ..MaKсИM', - вaxKИЙ стaнкoвиЙ кулeМeт' oxoлoдxyвaвся вoдoto. Tpaнc.
пopryвaвся нa кoлecaХ чи нa тaчaнцi. CтiЙкиЙ дo змiн пoгoдИ (,Qaнилюк Михaйлo.
Пoвcтaнcький Зaпиcl1иK' _ Kиiв' 199З, - C. 54),
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B сeлi MaЙдaн сeЛяHe oбeз[з]бpo.[ли 2-х чepвoHИХ poзвiдни-
кiв' 3aбpaли вiд ниx 2нaгaни тa oдHy гpaнaтy. Чepвoниx пepe,цaнo
дo вiддiлyУПA.

!ня 2.X.1943 p.
o гoдинi 4 paнкy Ha ceЛo Pyдню нaПaЛи пoльськi пapтизaн[и] в

числi oкoлo 18 oсiб. Зaпaлили2хaти i пoчaли отpiляти пo втiкaю-
чиx ЛЮдяx. Hacпiлa Ha тУ пopУ oднa чoтa з вiддiлУ |-{игaнa. Пoчaвcя
бiЙ, y вислiдi якoгo 15 пoльськихбaнДитiв yбитo i 2-x тяxкo пo-
paHeHo. 3 нaшoгo бoкy - 1 стpiлeць вa)кKo paнeниЙ. Пpи вбитих
пoляKaх знaЙдeнo oдИH чecЬKиЙ pунниЙ Kyлeмeт, 10 кpiсiв тa
6дepeв'яниx кpIi]ciв.

PaЙoн Cтeпaнь.
flня 1 .X' 1943 p.

.[o м. Cтeпaня пpибулo з Maлинськa 40 KoзaKiв, якi зaявили,
щo дHя 

.1.X.4з p, o гoдинi 3-iй paнo вoни пoстpiляли всix нiмцiв,
якi бyли в Мaлинcькy, зaбpaли збpoю, aмyнiцiю тa iншe вiЙськoвe
пpИЛaддя, тaпpи6ули cюди щoб BстУпитИ в УПAдля спiльнoi бo-
poтьби пpoтИ нiмцiв тa бiльшoвикiв. Koзaки з coбoю пpИBeзлИ:
тpи тяxкi KУлeMeтИ ..MaKсИM'', 4 лeгких кyЛeмeтИ, 3 фiнки, 2 Mп,
35 кpiсiв, 2 гpaнaтoмeтИ, пoнaд .t50 гpaнaт дo гpaнaтoмeтiв тa
бiльшe 30.000 aмУнiцiТ.цo кpiсiв.

.[ня 3.X..1943 p.

o гoдинi 7 paнo нepвoнi пapтизaн[и] в ниcлi oкoлo 60 чoлoвiк
нaмaгaлИcя нaпaстИ Ha сeЛo M. Cтидинь [MaлиЙ Cтидин]. Taм
пepeбyвaв нaш вiдцiл. Bив'язaвcя бiЙ' Бiльшoвики втiKлИ, зa-
лИшaючи 5У6итиxтa 3 paнeниx. 3дoбyгo 1 ..[.[]ьoxтяpa'', 1 фiнкy
тa 6 кpiсiв. 3 нaшoгo бoкy вбитиx i paнeниx нe бyлo. 3 цивiльнoгo
нaсeЛeHня нepвoнi в6или oднy xiнкy i пopaнили .1 -гo cтapшoгo
чoлoвiкa. Чepвoнi втiкли в лiс в нaпpяMKy о. Липнi [Липнe].

ПoстiЙ, дня 7.Х.1943 p.

Cлaвa УкpaTнi!

/-/Bopoн.

ДАPo' ф' P_30' oп.1, cпp.21, apк,36' Koпiя, l!упкиЙ жoвтиЙ пaпip.
Мaшинoпиc' Чopнa KaЛьKa'
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Ns 15
пoсB!дчEHня KoMEHдAHтA HAдPAЙoHy

HA oPгAHlзAц!к) БoiвKи
в гoPoдHицЬкoMy PAЙoHl ..пЕкJlo''

I Ko cтo п i л ьc ьки й] н aдpa й o н,',[J,o л и н a'',
10 жoвтня 1943 poку.

yпA
Гpyпa 3aгpaвa.
KзBH
!oлинa'

Пoсвiдчeння.

!.oзвoляю дpyгoвi ДoxдУ - KoMaH.п,aнтy paЙoнy Пeклo -
зopгaнiзyвaти нa цeЙ paЙoн бoiвкy дo -l00 aбo 200 ociб числoм.

Зaбopoняю бeз пopoзyмiння зi мнoю вiдбиpaти збpoю вiд
cтpiльцiв KoMaHдaHтa Дoxдa. 3a пepeшкoд)кeHHя в opгaнiзyвaн-
ню бoiвки paйoнy Пeклo пiд вкaзiвкaМИ дpУгa Дoждя бyдeтьcя
пoтягнyгo дo вiдпoвiдaльнoотi пepe.ц КoMaHдиpoм УПA [в]oeн[нoi]
Io]кpyги.

ПocтiЙ, 10.Х.-1943 p'
KIoмeндaнт] з[aпiлля]

в[iЙськoвoгo] нaдp[aЙoнy]
/Bopoн/'

Зaxвaчeнo сoeдИHeнИeм Hayмoвa-. пHШс B|'. ]' 2a.1,aa p.

lJдABo' ф. 3838' oп' 1, cпp, 59, apк. 84. Koпiя. Бiлий пaпip. Мaшинoпиc.
Cиня кaлькa'

. Hayмoв Mиxaйлo Iвaнoвич - кepiвник oдHoгo зi з'oднaнь paдянcЬкиx
..нapoдниx мeсникiв'' у poкИ.Qpyгoi свiтoвoТ вiЙни. Hapoдився У 1908 p. в

ПepмськiЙ oблaстi (Poсiя). Pociянин' У гpуднi 1943 p. Kepувaв пapтИзанcЬKиМи
дивepсiями нa Хитoмиpщинi й y ПoлicькiЙ oблaстi БPсP' з сiчня 1944 p. йoгo
з'eднання зaймaлoся дивepсiйнoю дiяльнiстю нa тepeнax Piвнeнськoi,
Tepнoпiльськoi..ЦpoгoбицькoT i Львiвcькoi oблaстeЙ' 3 вeсни 1944 p. Hayмoв зa
Me)кaMи фpoнry.Дo 1960 p. вiн пepeбyвaв нa кepiвниx пoоaдаХ y вiЙськax MBC
CPCP i xив y Kиeвi. Бyв дenрaтoм, пИсЬMeнHИKoм. HaгopoдxeниЙ paдянськими
opдeнaMИ тa мeдaЛяМи. Пoмep y 1974 p'
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Ns 16
HAKAз Ns 12 кoMEHдAHтA HAдPAЙoHy

пPo зБIP тEплoгo oдягy для стPIлЬцIB yпA
[Kocтo п iл ьc ь ки й ] н aдpa йo н',p,oл и н a''

Bo,'Зaгpaвa'',
1 1 жoвтня 1943 poкy,

Haкaз Ns 12.
УПA.
Гpyпa 3aгpaвa.
K3BH.[oлинa.

BидaниЙ [н]aкaз KoMaHдaHтaм [з]aпiлля [в]oeннoT [o]кpyги в
спpaвИ збopy тeплoгo oдягy e взaгaлi зЛeгKoвaЖeниЙ i to ЦЬoгo
чacy He BИKopИcтaниЙ. Koмaндaнти [p]aйoнiв i взaгaлi всi peфe-
paтИ _ яK гocпoдapниЙ, пoлiтичниЙ _ нa спpaвy збopy тeпЛoгo
oдяry.п,ИBЛятЬся кpiзь пaльцi, лeгкoвa)<yчи спpaвy. Cвoiм Heсo-
лiдним вiднoшeнняM.t].o спpaвИ дoBeЛИ, Щo MopoзИ ixoлo.п,нa oсiнь
зaхBaтИлVi HeвдягHeHИx стpiльцiв, якi нapaxaють сeбe нa життя Й

сМepтЬ зa визвoлeння Цiлoгo yкpaiнськoгo cусп[i]льствa вiд iмпe.
piялiзмiв' B дeкoтpиx paЙoнax нaвiть нe пpoBeдeHa пpoпaгaHдa нa
тeмy збopyтeплoгo o.0,яry. HaоeлeнHЮ He пoясHяHo, пo щo збipaeмo
т eплиЙ o.ця г, .0.Лlя кo гo пoтpi б нv|Й, якви глядa [e] втpИ MaH Hя вi йськa
нa вЛaсHИx зyсИлляХ. HaсeЛeнHя, He MaЮчИ свiдoмocти нa яки цiлi
дaвaтИ тeплиЙ oдяг, He дУ)кe Тo .п,ae. KoмaH.п,aHтИ нaвiть нe
пoцiкaвляться' чи пpoxoдИтЬ збip тeплoгo oдяry, чИ He пpoxoдитЬ.
Цe, дpyзi, He жapT ЛeгKoвa)KИTи тaк спpaвy. Biйськo - цe e
нaйвaхнiЙшиЙ нaм чИHнИK i ми мусимo звepHУTИ всi свoТ ПoгЛядИ
нa Йoгo втpимaння! Mи мycимoдo кox[н]oT нaМ сПpaBИ пpИстУпaтИ
пoвФкHo i сoлiднo ТТ викoнoвaти. ЛeгкoвaxeHня нaЙмeншe нaм
вИKaxe вeЛИKI нeдoтягHeHHя, яKoгo MИ He Ha.цoЛУЖИM пpoтягoM нe
днiв, a poкiв. Тaкe лeгкoвa)кeнHя спpaв e KapИ гiднe i бyдeтьcя
пoтягaтИCЬ дo cтpoгoТ вiдпoвiдaльHocтИ, якa бyдe нeвiдклиннa. B
зв'язKyз цiм нaкaзyю:

1 ).Дo дня 20.X.43 мae бyти зaкiнчeнa вceцiлo збipкa тenЛoгo
oдягy, взуття, pyKaвицЬ, шaлiв, свeтpiв, тeплoi бiлизни' Bxe зiб-
paниЙтeплиЙ oдяг вi.цсилaтИ дo ГoспoдapcЬкoгo вiддiлy.

2). Koмaндaнти [p]aЙoнiв мyсять oдepж[y]вaти щoдeнниЙ звiт
пpo пpoBelцeння збopy тeпЛoгo oдягy, дe [к]oмaндaнт MУсИТЬ щo-
дeнHo звiт[y]вaти тaKoX дo гopИ' Bсi Ip]aЙoннi [г]oлoви e зaaHгa.
xoвaнiдo збopy тeпЛoгo oдяry i e вiдпoвiдaльHv|Mv|, як i кo[x]ниЙ
peфepaт зoKpeMa.
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3). oдяг пpи вiдiслaHнЮ He MycИтЬ бщи нeпpидaтниЙ дo вдя-
гaнHя, яKдo цИx нaсiв нaдсиЛaeтЬcя. Maють бри apтiлi, яки бyдщь
oдя г пoп paв лятИ, aпoп paвЛeнe нaДcИлaтИ' Бapaxлa, як дo цix нaсi в
HalцсИЛaлoсь, вiд гocпoдapiв нe пpиЙмaти' Koж[н]ий гoопoдap
MycИтЬ ДaтицiлиЙ Ko)Kyx, штaHИ' cipaкa, шaпKУ. Бapaxлo нaй сoбi
пoПpaвИтЬ icaм бyдe хoД.4тИ Koлo ХaтИ. Boяк мycить вдягнщися i

взyгИся He Ha o.цИH дeHЬ' a нa цiлy зимy, тoMy MусИтЬ oдягнyги вiд-
пoвiдний oдяг. B [з]aпiллi всi мaють взyгИ пoстoлИ, aлe вiйськo
Maeмo Bзyги в ЧoбoтИ, чepeвИKИ i вдягнщи в тeплий oдяг.

4). Дo пpoBe.п,eнHя збipки тeпЛoгo oдягy дo дHя 20.Х.43 p.
MaЮтЬ стaти воi пpoпaгaнДИcт|/| i взaгaлi всe члeнcтвo, a збipкa мae
бщи зaкiннeнa. Aдмiнicтpaцiя нiяк He вiдстae, a Йдe paзoм.

5). Ha дeнь22.X'43 p. мae бyти здaнo звiт з пpoвeдeння aкцii
збopy тeплoгo oдягУ. Taкox мae бщи дoлyнeниЙ звiт [p]aЙoнoвиx
[г]oлiв.

6). Зa нeBИKoHaнHя i нeввeдeнHя в життя HaKaзУ дo вИщe-
oзHaчeHoгo нaсy бyдe пoтягHУтo дo вiдпoвiдaЛЬHoстИ i кap згiднo
вoeHHoгo чacУ.

ПoстiЙ, дня 1 
.1.X.43 p.

Cлaвa УкpaТнi!

KIoмeндaнт] з[aпiлля] в[iЙcькoвoгo] н[aдpaЙoнy]
/Bopoн/'

l.1.ПАBo' ф, 3838' oп, 1, cпp, 59, apк' 87, Зaвipeнa кoпiя. Бiлий цигapкoвий
пaпip' Maшинoпиc (pociйський Lupифт), Чopнa KaльKa,

Ng 17
HAKAз Ne 13 KoMЕHдAHтA HAдPAЙoHy

пPo зБIP oвoчIB
[Kocтo п iл ьc ьки Й ] нaдpa йo н,',П,oл и н a''

Bo,,Зaгpaвa'',
17 жoвтня 1943 poку,

Haкaз Ns -13,

BиДaниЙ MHoЮ Haкaз з tня21 BepeсHя в cпpaвi збopy гopo.цИHИ
тa кapтoплi чacтиHHoлишe BИKoHaниЙ. KoмaHдaHТИ paйoнiв, якi e
вiдпoвiдaльнi зa цiлiоть дaнoгo iм тepeнy, нaвiть He звepтaютЬ УBaгИ,
щo MopoзИ зaХвaчУЮтЬ нeвиopaнi кapтoплi. Гoопoдapнi peфepeнти,
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зHoвy ж, KpИчaтЬ, щo в нИx бaгaтo poбoтИ' a зa poбoтy He дУ[4aЮтЬ.
Koли гoспoдapськиЙ peфepeнт в мicцяx, дe He вИopaнl кapтoплi'
тo взaгaлiдИBИтьcя в iншy стopoнy, нiбитo йoгo нiчoгo нe oбxoдить
ця дiлянкa i взaгaлiii нe бaчить' Biн кaxe: ..,!oбpe, 

щo xoч нixтo нi-
чoгo нe Kaxe зa кapтoплi, тo xoч тyТ.MaЮ спoкiЙ''. lpузi! Koли бyдe-
Mo тaK i нaдaлi дУMaти тa нe цiкaвитися взaгaлi кoжнoю дiлянкoю
пpaцi, тo в нaо зaпaнye лИшe Хaoс, якoгo нiхтo He HaпpaвИть. KoxниЙ
з Hac, i взaгaлi кoxниЙ peфepeнт, MyсИтЬ цiкaвитися нe тiльки тeю
дiлянкoю пpaцi, щoдo нЬoгo нaЛexитЬ, aлe взaгaлiтpeбa цiкaвитися
тими дiлянкaми пpaцi, щo дo нaс слyжбoвo нe Haлexaть. Koмaн-
дaнткa xiнoцтвa, MaЮчи сoбi дoпoмiжньo-гoспoдapчy peфepaткy,
нaвiть He cKaжe Й зaвдaння гoспoдapчoT дiлянки Й дo виopaння
кapтoплi нe Mo)кHaзaстaвИтИ нi oднeТжiнкИ, MoвЛяв' Mи MaeMo свoЮ
звepxнИцю, iЙ пiдпopядкoвaнi Й викoнyeмo тe, Щo вoнa HaM Ha-
Ka)кe, пoзa тим нiкoгo He знaeМo i нiчиTx нaкaзiв He вИKoHУeMo. Hi, в
Haс тaK He Moxe бщи. .Qoпoмiхньo-гoспoдapчa peфepaткa MУсИтЬ
бри [c]кoнтaKтoBaнa з гoспoдapним peфepaтoм i в пopoзyмiннiз
coбoю МyсятЬ вИKoHУвaтИ пpaцЮ гocпoдapчoi дiлянки. B нaс нe
мoжe бyти нiякиx пoдвo[eнь] в пpaцi: тe виKoHУeMo MИ, a тe ви.
Myсить бyти cпiвхиття i в пopoзyмiннiспiвпpaцювaти мiж сoбoю.
Kapтoплi MУcИMo зiбpaти тaK' яK зiбpaли збixxя, тoMy щo тo Мae-
мo дpyгиЙ xлiб.

Haкaзyю:
1 . .Цo дня 25'x,.4з p. зaкiннити вИopЮBaHHя кapтoплi тa зaKo-

пaти ii в зaтИшHИХ мicцяx вiд мopoзy.
2. .Цo aкцii виopЮBaHHя кapтoплi МaЮтЬ бщи зaaнгaxoвaнi всi

poбoнi сИл|^| яK >кiнки, тaк i чoлoвiки. 3 кoxнoгo сeлa' в кoxниЙ
пpaцююний дeHЬ Mae cтaBитИcЬ дo пpaцi He MeHшe 50 чoлoвiк тa
50 жiнoк. Biдпoвi[дaльними] зa згoЛo|.Дeння poбiтникiв стaвлю
paЙoнних тa ciльськиx гoлiв.

3..Цe дo вИopЮвaHHя кapтoплi e мeнш-бiлЬш зaгpo)кeнi мiсця,
oтxe шyкaти пopoзyмiння з кypiннИMИ кoMaHдaHтaMИ, якi бyдyть
yдiлювaти бoeвиx чaстИH для oxopoни poбiтникiв. B дeяKИx
мiсцeвoстяx взaгaлi нixтo нe звepтae УBaгИ нa тe, щo виopeнi
кapтoплi iдщь ,.лiвoю стopoHoю'', Moвляв, нexaЙ xтo-нeбyдь зaби-
pae, бo нeмae чacУ з ниMИ BoзитИcя.

B зв'язкy з тИM нaKaзyЮ:
4. Bиcтaвити cтopolJy, якa бyдe вiдпoвiдaти лИшe зa тe, щoб

кapтoплi нe Йшли i нaлiвo, i нaпpaвo. Гoспoдapям MaлoзeМeлЬHиM
i бeззeмeлЬнИM дaвaтИ вИopЮвaтИ .п,ep)Kaвнi кapтoплi нa 1/З,
тoбтo Мae BИopЮвaтИ тpИ ЧacтИHv|.цля дep)кaвИ, a oдHУ тpeтЮ
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взятИ сoбi. Цe тaKoж [м]aо пpoxoд'итипiД, KoнтpoЛeЮ вiдпoвiдньoi
стopoHИ.

5. .{o aкцii вИopювaHHя кapтoплi MaЮтЬ cлp|Ачv||1lАтllся всi pe-
фepaти. ПoлiтичниЙ peфepeнт Мae пpoвeстИ пpoпaгaндУ нaтeMy
збopy кapтoплi нa всix дepxaвнИx MaeтKax тa зaлИшeHИx пoЛЬсЬки-
ми кoлoнiстaми зeMЛяХ. Koмaндaнти paЙoнiв MaЮтЬ дoпИЛЬHyвaти
тa всeцiлo спpИчИHИтися дo зaкiнчeння aкцiТ вИopЮвaнHя кapтoплi
в oзнaчeниЙ тepмiн.

6..Qo викoнaHня HaKaзy нaлe)кИтЬ пpИстУпИтИ нeгaЙнo пo йoгo
oтpимaннi. 3a нeвикoнaння виннi бyдyгь сyвopo пoкapaнi.

oтpимyють: |вгa, XвильoвиЙ, 3aлiзняк, MиpниЙ,
Бoгдaн, Coкipa, БaтiЙ, HeвмиpущиЙ, .Qoхд.

Пoотiй' дня 
-17.X.43'

Cлaвa УкpaТнi!

KIoмeндaнт] в[iЙcькoвoгo] н[aдpaЙoнy]
B/з_ Heстop.

цДABo' ф' 38З8' oп' 1, cпp,59, apк. 100-101, Зaвipeнa кoпiя.
Qигapкoвий пaпip. MaшиHol1llc (pociйcькиЙ шpифт). Чopнa кaлькa.

Ne 18
HAкAз Ne 14 KorvlЕHдAнтA }IAдPAЙoHy

з пPивoдy кAдPoвиx згvlIH
[Kocтoп iл ьc ьки й] нaдpaйoн ',Qoл и нa'''

17 xoвтня 194З poку'

Haкaз Ns.t4.

УПA
Гpyпa 3aгpaвa.
KBH.Цoлинa.

]. HaмiчeниЙ кaндидaтoM Ha зaстyпHИKa [к]oмaндaнтa
[в]oeннoгo [н]aдpaЙoнyдpyг Coкipa в нaкaзi Nэ 9 вiдкликaeтЬcя.

2. 3acryпникoм [к]oмeндaHтa [в]oeннoгo [н]aдpaйoнy Дoлинa
зaтвepд)ryюдpyгa Heстopa. 3днeм 18.1 0.4з p. пoKЛИKyЮдo пpaцi
в тepeнi дpyгa Heстopa.
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3. Haкaзyю вciм peфepaтaм [в]oeннoгo [н]aдpaЙoнy тa [p]a-
йoнoвим [к]oмaндaнтaм пpийняти дo вiдoмa тa ввФкaти дpyгa
Hecтopa як звepХHИKa.

ПocтiЙ, дня 17.10.43 p. 
CлaвaУкpa[i]нi

K[oмeндaнт] в [iйcькoвoгo] н [aдpaЙoнy]
B/э_ Heстop.

lJдАBo' ф. З838' oп' 1, cпp' 59, apк, 99' 3aвipeнa кoпiя. l!игapкoвиЙ
пaпip' MaшиHoI-l|4с (pociйcький шpифт), Чopнa кaлькa,

Ne 19
з B lт KoM ЕHдAнтA HAдPAЙ oHy

пPo oPгAHlзAЦlЙHиЙ стAH ! дtялЬHlстЬ
BoPoxиx cил
[Cтoлинcький нa,цpaйoн'.Гaлo'' Bo,.Зaгpaвa''],

17 жoвтня 1943 poку.

УпA
Гpyпa 3aгpaвa
KзBH
3вiт ч. 1.

3вiт ч. 1.

ДpУxe [п] poвiдн икt пoдaЮ звiт з нaдpaЙoнy Cтoлин.

.l' Зaгaльний стaн тepeHУ сyмний. Cкpiзь вiдмIтнi cлiди жop-
cтoKoгo тepopy. Hiмцi [.. '] чepвoHИx i нeпoтpiбнi пoтягнeння свoix
(тepeнoвoгo пpoвoдy зaпiлля), кoтpixoтiли pearyвaти нa picт нepвo-
нoi пapтизaнки. l-l,e вИKaзaлoся цiлкoм HeтaKтoв|lим, шкiдливим.
Тaкe пoгoлoвнe лiквiдyвaння27 oсiб в ceлi Пyзня i pяд iншиxлiквi-
дaцiй тa бpyдниx poбiт нa KoHтo бiльшoвикiв BИKpилI4cя, Цe дyxe
oбypилo нaсeЛeння i нeгaтивнo вiдбилoоь нa нaшiЙ пpaцi. Зa нe-
пoвoджeння в тepeнi пoчaлoсЬ HaтИсKaти нa спiвпpaцiвникiв,
пiдвлaдниx. Tpaгiннa сMepтЬ чoтиpox paЙoнoвиx i бaгaт[ьox] дpy-
зiв з aктивy дoвeлa.цo poзчapyвaHHя, знeвipи i cyмнiвy, чИ чacoм
цe нe дie вopoxa pуKa,
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l-ieй зoвнiшнiй тepop - сaдИзM, a внyгpi poзгнyздaнicть i бeз-
дiлля.цoвeли дo pyТни..Цoклaднiшe всi спpaви Moxe BИяснитиCБ,
бo poблeнo слiдcтвo. Зaвдяки зaгoHaм УПA тepeн oчиЩeнo вiд
бiльшoвицькиx бaнд i нapoд пoчИHar бoязкo i нeдoвipнивo пiдвo-
ДLАтIАcь, Ha.цpaйoн сKлa.о,aeтЬоя з чoтИpox paЙoнiв: CтoлинcькиЙ,
.Цaвидгpoдe цьки й [.Цaвидгo poдoцьки Й], B иоoцьки Й тa Бepeзoв-
ськиЙ [Бepeзiвський].

2. Пpaця opгaнiзaцiЙнoT сiтки слaбa. oхoплeнi чaстИH|]o pa-
йoни: BисoцькиЙ - оiл 39 i 2 мiстeчкa, з яKИХ oпaнoвaнo 9 сiл тa
1 мiстeчкo, чaсTИHнo oxoплeниx 8, peштa (тi' щo лeжaть зa Гopинeм)
He oxoплeнi; CтoлинськиЙ paйoн - сiл 30, з яKИx слaбo oпaнoвa-
ниx 5, peштa зoвсiм He oпaнoвaнi. B.ЦaвидгopoдoЦЬKoмУ e ЛИ[Ue
тpИ пyHкTИ i тo сильнo зaкoнcпipoвaнi.

БepeзoвcькиЙ [БepeзiвськиЙ] paЙoн e зoвсiм HeoпaHoвaHИМ.
Тyт пo цiлoмy тepeнt зa piнкoю гpaсyЮTЬ бiльшoвики.

3aгaльниЙ стaH HaceЛeHHя в нaдpaйoнi: [p]aЙoн Cтoлин -
80000 oсiб нaоeлeння. Ляxiв дo 1 000 oсiб, скупнeних в сeлi oсoвa
тa мiстeнкy Cтoлинi. Moскaлiв дo 300 oсiб, з oгЛядУ Ha MeHшУ
ПoстaвKУ бiльшicть зaпИсaЛocя бiлopyсaми. BиcoцькиЙ paЙoн мaе
HaсeлeHHя 29936 oсiб, з нoгo Iy]кpaТнцiв 2|..']' бiлopуciв
45 oсiб, [м]ocкaлiв 57 oсiб тa пoлякiв 35 ociб.

З .ЦaвидгopoдoцЬKoгo тa Бepeзiвcькoгo paЙoн[iв] дaниx нe
MaeМo. Пoлiтцirни yгpУпoвaHня, щo дiю[ть] в тepeнi, цe Укpaiнськi
HaцioнaлiсTИ"o тa спiвпpaця чepвoнИx з пoЛяKaMИ, iншi гoлoсy
He MaЮTЬ.

5. Haстpoi сyспiльствa спoчaтKy бУли дyжe пoгaнi. .[o нac вiд-
|loс|/|лIАcя вopoxe' Пepeд ..ciKaчaMИ'' (тaк тyт зoвyтЬ нaс) втiкaли
всi в кopнi, бo бiльшoвИцЬKa aгiтaцiя KpИчaЛa, щo MИ сiчeм кoгo
зaпoпa.п,eM i щo ми нiмeцькi вИсЛУ)КHИKи' Hiмцiв отpaшнo
HeHaвИ.D.ятЬ, бoяться. Миудapили пo бiльшoвицькiЙ свorЮ пpo-
пaгaHдoЮ cЛoвoM, чИHoM тa пoстУПyBaHHяM, пpиЙшли i пepeкo.
HaлИ Haсeлeння'.П,oвoдИтЬся нути.'',Я ax сЬoгoдHi бaнy, щo вИ He
з HiMцяMИ''.

Xoн гpaбiж, тepop i свiДoмiсть тoгo, щo Maсa ceKоoтiв пpи-
чaТлaсь iтiльки пpигЛя.цaeтЬся дo всЬoгo (ниcтити cьoгoднiТх щe
нe мoхнa), пpигнiнeнi пИтaЮтЬ: .,Чи встolмo пepeд oдHeю i дpугoю
HaвaЛoЮ?'', ..ЧИ He пpИдУшaTЬ нac?'' Як пoбaчaтЬ Haшe вiЙськo,
дУX, .цИсЦИплiнy, пoчyЮтЬ цю piднy пiсню, дoвoдитЬся нyти: ..Як

зyмiли вoHи з нiчoгo цe зpoбити, тo пoтpa[ф]лять збyдyвaти

56 oчeвиднo, щo тyг МaЮтЬся нa yвaзi ялeни opгaнiзaцii Укpaiнcькиx Haцio.
нaлiотiв i Укoaiнcькoi Пoвстaнськoi Aoмtl.
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Укpaiнy''. З пiднeсeнням ioxoтoю бiльшiсть HaсeлeHHя cпpИяe HaM.
Бiльшoвицькe aзiяцтвo в'.ihoся Дoбpe ЛЮдяM в пeчiнки,

6. .Цiяльнiсть вopoгiв зHaчHo пpИпИHeнa. Hiмцi сiдять пo
yкpiплeних пyHКТaХ i нe дyжe нaм мiшaютЬ: зHaxoдитьcя 300 чo-
лoвiк сильнo oзбpoeниx в Cтoлинi, дo B0 oсiб в Гopинi, дo 50
oсiб в Tepeбeжoвi, дo 60 oсiб в Biдiбopi IBидибop], дo 1 50 ociб
в Bиcoцькy, дo -|00 нa ст. Удpицьк, дo 100 Ha от. Бiлa i дo 100 нa
ст. Бyxлiни' Фьo.цopoв з бiльшoю cИЛoЮ бiльшoвицЬKИХ пap-
тIАзaн вiдiйшoв нa Бiлopyciю. Бaндa мiсцeвиx t жиДiв - дo
60 oсiб, Пepeвa)кHo злe oзбpoеHИХ - KpyтИЛaся в oKoлИцяX
oзepськa тa Cвapицeвин [Cвapицeвинiв]. 3a plнкoю Гopин
[Гopинь] e .[x бiльшa кiлькiсть' .[o нepвoнИХ пpИЛУчeнi пoляки
Бyxинськи. У пapтизaнцi нepвoHИX poзKлaд. t...] дoвipaють
зaxiдникaм. Бaгaтo з бiльшoвицькoi пapтИзaнKИ мiсцeвi зi
[..'] бeз збpoT poзiйшлiся дo дoмiв.

7. 3 пoчaткoм мiсяця, дня 12 [...], нaскoнtАлIlРIa бiльшoвикiв
пiд сeлoм Лютиноьк. Пoлe бoю BИгpaЛИ бiльшoвики, здoбули
збpoю. B цьoмУ [..'] згинyлa мaйжe вcя вepxiвкa Cтoлинськoгo
гeбiтcкoмicapiяry.

.Qня 
.1 -l .Х.43 p' poзвiдкa зЛoBИЛa ХЛoпЦя, який втiкaв з фiнкoю

вiд бiльшoвiкiв. Po[з]кaзaв пpo пaнiкy i стpax пepeд ..ciKaчaMИ',.

3aпaдники втiкaють, вoни poззбpoЮЮтЬ мiсцeвi чaстИHи.
B циx дHяХ згИHу[ли] вiд бiльшoвицькoi pyки нлeн нaдp[a-

йoнoвoТ] eKзeKУтИBИ Meдвiдь i paЙ[oнoвoТ] eкзeкyтиви ЯpиЙ -
дpУзi щиpi i вiддaнiспpaвi.

.Цня 15.X.4з p' пepexo.цилa бiльшoвИЦЬKa Гpyпa чepeз сeЛo
Бyтoвo [Бyтoвe]. 6 бoeвикiв HaсKoчИЛи i poзiгнaли Тi, здoбyли
oдHoгo KpICa'

8. Peлiгiйнe )кИтТя iдe пoгaнo' Cвящeники в бoязнi пepeд KoMУ-
нoю пoвтiкaли дo мiст. MaЙxe всi e пpиxильнiдo нaшoT сПpaвИ,

9. .[ля зaкpiплeння тepeнУ KoHчe тpeбa пiдсилeння. Пeкyнe
вiднyвaeтьоя бpaк оильнiшиx людeЙ, щoб зaпoбiгти тiЙ poзxля-
бaнocти, нeмoчi. Piвнoж i збpoi e тyт piшyнo зaмaлo - тaкиЙ
пpoстip, a зaлe.п.Be дo 30-ти кpiсiв iтo бiльшicть oбpизiв i лoмaч-
чa' 3в'язки з paЙoнoвиx i нaдpaйoнoвиx eKзeкyгИв He МaЮтЬ збpoТ.
HaЙбiльшe HeдoMaгaЮть peф[epeнт] CБ тa гocпoдapний, кoтpим
тpeбa KoHчe дoпoMoгтИ. Saпiлля He Mae Ha зИMУ oдягy i взyття.
Пoшиpyrтьcя cИлЬнo eпiдeмiя чepвoHKИ iкopoсти, paди i пoмoчi
He MaeМ xoднoi Ha цe. .{yxe пoбa)кaнИM пpoвipити i нaпpaвити
ПpaцЮ нa M|cц|.
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l-{e воe пoдaЮ нa пiдстaвi звiдoмлeнь i фaктiв, якi мoжнa
пpoвipити нa мicцi. Caм oоoбиотo пpoвipитИ воЬoгo щe He Maв
зMoгИ. Cтapaтимyсь якнaЙскopiшe цe зpoбити.

ПoстiЙ, дня 17.Х.1943 poкy.
Cлaвa УкpaТнi I

KIoмeндaнт] в[iЙcькoвoгo] н[aдpaЙoнy].

ДAPo' Ф' P-30' oп' 2' cпp,35, apк. 100-101,,Ц,oкумeнт бeз пiдпиcу
alтopa. Koпiя. Бiлий пaпip, Мaшинol1Иc. Чopнa кaлькa'

Ne 20
HAкAз Ko M EHдAHтA HAдPAЙ oHy

y спPAвl стягнEHHя зБPoТдля пoтPEБ yпA
I Ko cтoп iл ьcьки й н aдpaйo н ],|0'oл и н a'',

19 х<oвтня 1943 poку.

УпA
Гpyпa 3aгpaвa
KBH.Qoлинa.

!o воix [к]oмaндaнтiв [p]aйoнoвиx, всiм
opг[aнiзaцiйнo] - мoб[iлiзaцiЙним]
Ip]aЙoнoвим [p]eфepeнтaм.

3 oглядy нa пoтpeби збpoi дo вiддiлiв,
нaKaзУЮ:

1. .Цo дня 24'х'4З p. MaЮтЬ бyти стягнeнi всi кyлeмeти, всi
пiстoлi, вci вpiзи. Maють бyти дoстaвлeнi нa гoдИHy 10 дeннo.цo
opг[aнiзaцiЙнo] -мoб[iлiзaцiЙнoгo] peф[epeнтa] Cтeпoвoгo.

2, Ha тepeнiлишaeтьcя збpoя лишe пpaцiвникiв CБ. Пoзa тим
aнi нa зB'язKaХ, aнi в iншиx якixocь гpУгlaХ збpoя нe Mae бщи. Bсe
мaо бyти нa вИщeoзHaчeний дeHЬ стяГHyгo.

3. Bpaз зi збpoeю MaЮтЬ стaвИтИся [к]oмeндaнти [p]aЙoнy,
Ip]eфepeнт opг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiЙниЙ], Ip]eфepeнт
[г]ocпoдapниЙ, якiм бyдe зapeгiотpipoвaнa збpoя дo Ho|.ДeнHя.
.[oкyмeнти дiстaнщь Ha пpaвo нoшeння збpoi нa pуKИ в paЙoнiлишe
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[к]oмaндaнт opг[aнiзaцiЙнo] -мoб[iлiзaцiйний] i [г]oсn IoдapськиЙ]
peф[epeнт].

4. 3a нeвикoнaння бyдeться пoтягaтися дo вiдпoвiдaлЬHoстИ
кapинaЙвищoгo вимipy.

Пpиступити дo вИKoнaнHя пo oтpиМaннi цьoгo зapяд)кeHHя.

ПoстiЙ, 19.X..|943 p'
CлaвaУкpaiнi!

KIoмeндaнт] в[oeннoгo] н[aдpaйoнy]
/Bopoн/ Bopoн.

oтpимye: CтeпoвиЙ.

Цflдgg' Ф.3838' oп. 1, cпp.59, apк. 105.3aвipeнaкoпiя. Цигapкoвий
пaпip. MaшиHoIlИc' Cиня кaлькa,

Ns 21
HAKAз кoM ЕндAHтA HAдPAЙoHy

пPo вKлючЕнHя HoBиx пoсЕлEHЬ дo
гoPoдницЬKoгo PAЙoнy ..пEKлo''

IKocтoпiльcький нaдpaйoн]',.[l'oлинa'',
21 жoвтня 194З poку.

УпA
ГpIyпa] 3aгpaвa
KBH.Q,oлинa.

Haкaз Ns 15,

1 ' Haкaзyю KoMaHдaнry [в]oeннoгo [p]aйoнy Cкeля ДaтИ пi.ц poз-
пopядxeння [к]oмaндaнry [p]aйoнy Пeкrro.[oцдyтaKи сeлa: Фpaнкo-
пoль [Фpaнкoпiль]' [Бiл ь] нaки, Устя, .Д,epмaнKa, Mapeнiн [Mapинин].

2' Бути в близькoмy пopoзyмiннi з [к]oмaHдaHтoM [p]aЙoнy
Пeклo.ЦoждoM, дopaд)кyюни Йoгo в дeякiх cпpaвax пpaцi нa тepeнi
Пeклa.

3. KoмaндaнryДo)кдy бyдyгь пiрдягaти цiсeлa всeцiлo пiд йoгo
poзпopяtжeння, Йoмy дopyчyeтЬся цiлa вiдпoвiдaльнiсть вимiнi ciл
в тepeнi.

4. Зa нeвикoнaHHя цЬoгo нaKaзy бyдeться пoтягaтИ дo вiДпo-
вiдaльнoсти кapaм[и] BИщoгo вимlpy.
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5. Дo пpидiлeння вИщeзгaдaниx ciл [к]oмaндaнтy ,Qoxду
пpИсryпитИ сeЙчaс пo oтpИMaHнi нaкaзy.

Пocтiй, 21'х'194з.
CлaвaУкpaТнi!

K[oмeн.цaнт] в [iЙcькoвoгo] н [aдpaЙoнy]
/Bopoн/ Bopoн.

цдABo' Ф, 38З8' oп, 1, cпp. 59, apк. 108. Зaвipeнa кoпiя, Бiлий цупкиЙ
пaпip. MaшиI1otlиc. Cиня кaлькa,

Ns22
HAкAз Ns 16 KoMЕHдAHтA HAдPAЙoHy

пPo HAJlAгoдxEHня PoБoти
oPгAHtзAцlЙHoгo зв' язKy

I Ko cтo п iл ьc ьки й н aдpa Й o н ],.,Д,oл и н a'',
22 xoвтня 1943 poку,

Haкaз Ns 16.
Ha.цpaЙoннoмy [ш]eфy [з]в'язкy i вciм [к]oмaн.цaнтaМ [p]aЙoнiв.

Cтвepдxeнo, щo Ha зв'язKoвИХ пyнKтax Heмae диcциплiни, в

дeKoтpиx зB'язкoвИХ Mo)кHa энaЙти тЮтюH. l-{e дeмopaлiзye iнших
тa пiдбивae нa нeпoслyx. Цeфи зв'язKiв в дeKoтpИx paйoнax
бaгaтo оoбi дoзвoляloтЬ, дecЬ в iншиx мiсцяx гaютЬ чaс Ta УBaгJt
He зBepтaЮтЬl щo в HИХ пaHye Хaoс Ha зв'язKoвИx дoмiвкax.
Koмaндaнт paЙoнy, зaйшoвши Ha зв'язoK, xoч зayвaxить блyд нa
зв'язKy, УBaгIA He звepнe Для шeфa.

He нaвчить Йoгo, щo мae бyги тaK a тaK зв'язoK, вiн вce сoбi
лeгKoвa)<ить. Ha зв'язкaxдoпyсKaютЬ вИзивaтись гiнцi oдин пepeд
oднИM гaнeбними cлoвaMИ, oбpaзyюни oдИH oд|-|oгo. Ha зв'язoк
зaxoдИтЬ [к]oмaндaнт [p]aйoнy, oтжe [ш]eф i yвaги нe звepнe, aHi
He згoлoсИтЬl щo зaЙшлo y зв,язкy, чи нiякix змiн. Koмaндaнти i

нa цe He звepтaютЬ yвaги ' Пo[ш]тa, пepexoд)<yючa чepeз зв'язoK,
зaУвaxyeтЬся poзipвaнoЮ дe кoтpиЙсь зв'язкoвиЙ цiкaвиться
пoчИтaтИ, щoтo KoMyХтo пишe. Koли Й.цeлiтeparypa, oтxe бaгaтo
бpaкye, якy зв'язкi сoбi пoвитягaлIАt пaчKИ. Писyльки нa вiддaль
2О-ти км. Йдрь 5-6 днiв i тo ..eKспpeс''. L{e нe )<apт тaK зв'язoK
дoпyстИтИ. Чepeз зв'язкoвИx ми нiкoли нiчoгo нe дiстaнeмo нa
чaс, всe нaм спiзнюeтЬся.
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B зв'язкy з тиM HaKaзyю:
1 ). Cкpiзь Ha зв'язKoBиx пyHKтaХ пoстaвИтЬ Koнтpoлю, якa бyдe

пИЛЬнУвaтИ зa пopядKoм тa KoнтpoлЮвaтИ Ko)<|loГo гiнця, якiй
вiднoоить пo[ш]тy нa iншиЙ зв'язКoвИЙ пУнKт a He пpИHocИтЬ.

2). Xoднa пИсУлЬКa нe смie бyти пopвaнa aбo зaтpимaнa i нa
цeй чaс He .цoстaвЛeнa Дaнiй oсoбi, Mycить бyти воe .п,oстaвЛeнe
Ha чaо бeз зaпiзнeння. Гiнeць, пpинiсши пИсУЛЬКУ, МУсИтЬ згoЛo-
cитиnpи6уття i пoяснитИ пepeшKoДи,якi пoдopoзi вiн мaв.

3). Koли бyдyгь пepeХo.п,Ити бiльшi [пa]нки яклtтepaтypa i iншi,
MaЮтЬ бyги oбepe)KHo Пepeдaнi з пyнкry Ha пУHКт, i yвaxaти, Щoб нe
бyлa пopвaнa пaчKa. Koли бyдe пopвaнa пaчKa, oTxe HaдpугиЙ пyнкг
нe пpиЙмaти, тoMy щo цe вBaxaтИMeтЬся зa зЛoчиH i бyдeтьоя пo-
тягaтИ дo вiдпoвiдaЛЬHoстИ. oтxe, кoли якiЙcь гiнeць бyдe вeзти
пo[ш]тy i кoли пopвe ii, тo вiн MУcИтЬ нa зв'язкy зГoЛoсИтИ [ш]eфoвi
з яKИХ пpИчИH пopвaHa. Шeф мycитЬ дoлУчИтИ .цo тoi пo[ш]ти звe-
.o,eHHя i бeзпocepeдHЬoЮ oсoбoю вiдiслaти, дe вЛaсHИK бyдe знa-
тИ KOгo пoтягHУтИ дo вiдпoвiдaЛЬHocтИ i нa якoмy зв,язкy зiстaлa
пo[ш]тa poзipвaнa. Koли [ш]eф пpиЙмe вiд iншoгo пУHlсУ poзipвaнy
пo[ш]тy, бyдe кapaтИcя,тaK оaMo яK iтoЙ гiнeЦь, кoтpиЙ пo[ш]ту
poз|pвaв.

4). B зв'язKaX MyсИтЬ бУти диcциплiнa вiЙсьKoBoгo piвня.
Гiнeць нe смi[e] нiчoгo i слoвa сKaзaтИ пpoтИ, кoли йoмy HaKaзУe
шeф' 3a нaЙмeншиЙ Heпocлyx гiнця [ш]eф Mae пpaвo вiдпoвiДньo
ПoKapaтИ, Гiнeць нe смie вiдкaзaти, кoли Йoгo пoсИлaЮТЬ внoчiчи
якy зaвiю. Йoгo мoвa ,.TaK 

e !'' i ..згoлoшyю свoe пpи бyття !''.

5). Koxний гiнeць MУсИТЬ зHaтИ,..Д,eKaлoг'', .,.l 2 пpИKMeт yкpaiн-
cЬКoГo нaцioнaлiстa'' i',44 пpaвИЛa''. Пepeд спaHHяM мyсить бyти
збipкa i пepeспiвaнo ..Mapш 

укpaTнськoгo нaцioнaлiстa,' тa пpo-
гoЛo шeH H я .,.Д.eKaЛoгy'', 

п i сл я цЬoгo poзхi.q.
6)' Шeф зв'язKoBoгo пУHKтy, KoлИ зaУBa>кить [к]oмaн.п.aHтa, тo

сeЙчac Mae згoлocити [к]oмaндaHтy пpo вci випa.цKи в зв,язKy.
7). Дo пpoХoд)кyЮниx людeй Чepeз зв'язкi гiнц[ям] вiднo.

сV|тИcя як олiд. He oдин гiнeць нe cмie вИзИвaTИся бpщaльнo дo
сBoгo опiвпpaцiвнИKa, яK цe дoтeпep. Kox[н]a ПpoХo.цxaЮчa oco-
бa нepeз зв'язKoвиЙ пyнкт нiкoли гiнцeм He Maо бyги oбpaжeнa.
Koли пpoxo.цятЬ чИ пpoiждxaютЬ XтocЬ зi стapшин, гiнця МaЮтЬ
Увa)KaтИ зa звepХHИкa i вiднocитИся з пoшaнoЮ Дo дaнoT oсoби.
Пpoxoдxyюни ни пpoТ>цдЖaЮЧИ чepeз зB'язKoвi пyHKтИ хiнки мa-
ють бyти npиЙняти гiнцями чeMHo. 3a бpyтaльнe вiднoшeнHя дo
xiнoк нa зB'язKax УвaxaTИMeться сaбoтaxeм i бyдeться вiдпoвiд-
HЬo KapaтИся'
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B). Haкaз мae ввiЙти в >кИття з ХвИлeЮ oтpИМaнHя цЬoгo HaKaзУ.
3a нeвикoнaння зaпoвiджeH Иx тoчoк бyдeться cтpoгo KapaтИся.

ПoстiЙ, 22'х'1943 p.
CлaвaУкpa[T]нi!

K[oмeндaнт] в[iЙоькoвoгo] н[aдpaЙoнy]
/Bopoн/'

Зaxвaчeнo coe.п.ИнeH Иeм Hayмoвa 24.|.44, П H шс Baси [. .. ].

цДABo' ф. 3838' oп. 1, спp. 59, apк. 110-111. Зaвipeнa кoпiя'
Itигapкoвий пaпip' Matuиl1oПИc (pociйcький шpифт), Чapнa КaльKa,

Ns 23
HAКAз Ns 17 KoMЕHдAHтA HAдPAЙoHy
щoдo PEгyляPHoгo HAдcилAHHя

MlсячHиx звlтlв
[Kocтoпiльcький] нaдpaЙoн,',QoлИнa'',

2З >кoвтня 194З ooкv.

УПA
3aгpaвa
KBH.[oлинa.

flo всix Ip]eфepeнтiв [н]aдpaЙoнy тa всix
[ к] oмaндaнтi в [p] aЙoн iв в [н] aдpaЙoнi .Qoл и нa

Bсi мicячнi звiти з пpaцi нaдcИлaлИcя дo цix чaоiв нe тoчHo
чepeз нeвкaзaниЙ чaс пo.п,aвaння звiтiв'

Haкaзyю пo.цaвaтИ мeнi мiсячнi звiти з пpaцi нa.цeHЬ 9 кoхнoгo
мicяця. 3a нeпoдaння звiтy нa вИЩeпoДaниЙ чaс бyдeтьcя KapaтИ,

ПocтiЙ, Дня 2з.X.-|943 p. 
CлaвaУкoaiнi!

KIoмeндaнт] в [iЙcькoвoгo] н [aдpaЙoнy]
/Bopoн/Bopoн.

lJДABo' ф' 38З8' oп, 1, cпp' 59, apк, 107. Зaвipeнa кoпiя. ltигapкoвий
пaпio, Мaшиl+ol1Иc. Чooнa кaлькa.
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Ns 24
HAKAз кoMEHдAHтA нAдPAЙoHy

пPo пlдпoPядкyвAHHя AдMIHIстPAцIT тA
ЩКlлЬниЦтвA цIЕФoвl пoлlтичHoгo llJтAБy

I Ko стo п iл ьc ьки й ] нaдpa Й o н,' p,oл и нa'',
2Зх<oвтня 194З poку'

УпA.
Гpyпa 3aгpaвa
KBH.Цoлинa.

!o вcix Ip]eфepeнтiв [н]aдpaйoнy тa всix
[к]oмeндaнтiв paйoнiв в нaдpaйoнi .Цoлинa.

3 нaкaзy [к]oмaндиpa Bo.{yбoвoгo з дHя 9.X.194з p. opгaнiзa-
Цiя aдмiнicтpaцii i шкiльництвa в [o]кpyзi 

.,3aгpaвa'' дopyнeнa
[ш]eфoвi [п]oлiтиннoгo [ш]тaбy'

B зв'язкy з цИМ, HaKaзyЮ [к.loмeндaнтaм [н]aдpaЙoнiв i

Ip]aЙoнiв [з]aпiлля нe вмiшyвaтИсЬ в opгaнiзaцiю aдмiнicтpaцii i

шкiльництвa.

ПocтiЙ, 23.X..|943 p.
CлaвaУкpaiнi!

K[oмeндaнт] в[oeннoгo] p[aЙoну]

/Bopoн/ Bopoн.

3aхвaчeнo [...]п/сoeдиHeнИя Hayмoвa 24'1'44 гoдa. ПHШ.

lJдABo' ф.3838' oп, 1, cпp.59, apк, 11З.3aвipeнa кoпiя, Бiлий пaпip,
Pукoпиc. Cиня кaлькa,

" |гop - пoвcтанcькиЙ пceвдoнiм Бoгдaнa Лoгiнcькoгo. Piк нapoдxeння
нeвiдoмиЙ. Boсeни 1943 p. _ кoмeндaнтCapHeHcЬKoгo нaдpaЙoну Bo..3aгpaвa,'.
У 1944 p. - пpoвiдник Capнeнськoi oкpyги HBPo. 3aгинyв у гpyднi 1944 p,
(Лiтoпис УI1A, Hoвa Cepiя' Boлинь, Пoлiccя, Пoдiлля: УПA тa зaпiлля.
1944-1946 / сoxaнь П'' Пoтiчний П,(peд.)' Boвк o', Koкiн C, (упopяд.)' -
Kиiв - Topoнтo' 2006' - т. B, - C, 115' 9З9' 1 1З9' 1202' 1217)
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Ns 25
HAKAз KoMЕHдAHтA HAдPAЙoHy
з пPиBoдy пyHKтlB звlтyвAHHя

KoMЕHдAHтIв PAЙoHlB
[CapнeнcькиЙ] нaдpaйoн',Лiсoвa пicня'',

27 >t<oвтня 1943 poкv,

Haдpaйoн Лiсoвa пiсня
.Д,o [к]oмaн.цaнтiв [p]aЙoнiв в [н]aдpaЙoнi.

Biдпoвiсти нa слiдyюнi тoчKИ :

-1 

' Пpaця opгaнiзaцiЙнoТ сiтки (якi сeлa oxoплeнi сiткoю, якi
чaотИHl-lo oxoплeнi i якi зoвciм нe oxoплeнi).

2.ЗaгaльниЙ cтaн HaсeЛeHHя i нaцioнaльнi мeншoсти (пoдaти
скiльки e всЬoгo HaсeЛeHHя i cкiльки в тoMУ чИсЛiyкpaiнцiв, пoЛякiв,
нiмцiв, чexiв i т. д. ).

3. Пoлiтичнiугpyпoвaння (пoдaти вci iснyюнi в тepeнi пoлiтичнi
opгaнiзaцii iугpyпoвaння yкpaTнськi i нe yкpaТнськi).

4. Haстpoi сyспiльствa (пoдaти яK HaCeЛeHHя HacтaвЛeнe дo HaC'

як дo нiмцiв, як.E,o чepBoHИХ i якдo iншиx пoлiтинниx yгpупoвaнь).
5. Bopoги тa ixдiяльнiсть (пoдaти cкiльки i.д,e знaxoдиться нiмцiв,

чepBoHИx, пoльськoT пapTИзaHКИ, щo кoжн ий з HИХ в тepeHi poбить)'
6. Cпaлeнi сeлa (пoдaти кoтpi сeЛa сПaЛeнi нiмцями, a кoтpi

нepвoними).
7. KoлoнiТ (пoдaти HaзBИ iснуюних ПoлЬсЬKИX кoлoнiЙ i кiлькicть

нaсeлeння)'
B. ПoдiТ в тepeнi (пoдaти всi вaxнiшi пoдiТ, якi стaЛИcя в тepeнi

зa звiтoвaний мic. ).
9. Peлiгiя (пoдaти скiльки в тepeнi e свящeHHИкiв i якиx, нa

якiй мoвi вiдбувaються цepKoBHi слyxби, якi e в тepeнi peлiгiЙнi
сeKтИ тa ix нaстaвЛeHHя дo нaс).

10. Bимoги i внeски к[oмaндaнтa] [p]aйoнy (пoдaти KopoтKo,
щo в тepeHi тpeбa зpoбити дЛя пoКpaщaння пpaцi).

Biдпoвiдь нaдiслaти дoKЛaдHУ i нaЙniзнiшe дo B ЛИстoпa.цa
.1943 poкy'

Пoстiй, дня 27 .X.1 943 p'
Cлaвa УкpaТнi!

Koм [eндaнт] [в] oeн [нoгo] [н]aдpIaЙoнy]
/lrop* /.

ДAPo' ф' P-30' oп. 2, cпp, З5, apк. 87' Зaвipeнa кoпiя. ltупкий бiлиЙ
пaпip. МatuиHol1Иc' Cиня кaлькa'
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Ne 26
l HФoPMAцlТ KoM EHдAHтA HAдPAЙoHy

пPo дlялЬHlстЬ вoPoЖиx cv|л y PAЙoHl
Cтoл и нc ьки Й н aдpa йo н [,, Гaл o'' ]'

15 листoпaдa 1943 poку.

lнфopмaцii [з] Cтoлиноькoгo paйoнy
зa чaс вiд 5,X|.43 p. пo .|5,Х|.43 p'

CтoлинськиЙ paЙoн.
6.X|.43 p.

.[o сeлa Heчaтoвa [Hянaтaвa] пpиiждxaлo тpox KoMyнapiв вepxi.
Bнoнi нри бyлo кyл[e]мeтниЙ вoгoнЬ тa зpИви нa зaлiзниннoмy
вiдтинкy Гopинь _ Удpицк [Удpицьк]'

7 .X1.43 p.
B м' Cтoлинi бyлo пiдлoxeнoдвi мiни пiдтeлeгpaфнiстoв[п]и'

Ha oбox мiнax бyли зaвiшeнi нepвoнi пpaпopИ з нaписaми: ,.Mи

бopцям зa Koмyнy''. oднa мiнa poзipвaлacь i paнилaдИтv|нУ' Дpугy
[м]aдяpe зняЛИ.

8.X1.43 p.

Koмyнapi пpиiждхaли дo Koлoднoгo.
9.X|.43 p.

.[o cт. Гopинь (бiля Cтoлiнa [Cтoлинa]) пpибyли [м]aдяpe,
звiдки чaстИHa в силi 1000 чoлoвiк вiд'Тxaлa дo Cтoлинa. ixaли вiд
стopo|]И Лyнiнця.

Гoвopять, щo дo Cтoлинa мae пpибyти цiлa дивiзiя Maдяp в
пoвHoМy бoЙoвoмy pИшTУHKУ з тaHKaMИ тa лiтaкaми. Biднoшeння
Maдяp.цo людeЙ He дУЖe Bopo)кe, Hiмцi apeштoвУЮтЬ лю.п,eЙ, якi
пpИxoдятЬз сiл щo лexaтьзa зaлiзницeю (Бyxгriни, opлив [oстpiв?],
Cтpугa i т' д.). Зa зaлiзницeЮ пo вcЬoмУ тepeнi гpacyютЬ нepвoнi
пapтизaHKИ.

11.Х|.43 p.
3i Cтoлинa вiд'ixaлo дo 1000 [м]aдяp, ляxiв тa [н]iмцiв зa

пoотaвKaMи.
14.XI.43 p.
Чщи бyлo cильний бiй в нaпpямiХoвкiнь [Xoвкинi].

Bисoцький paЙoн.
6'Хl.43 p'
Bнoнi нepвoнixoтiли пepeЙти чepeз зaлiзницю бiля ст. Бiлoi,

aлe [н]iмцi вiдкpили пo HИХ oгo|lЬ i вoни бyли змyшeнi вiдстyпити,
зaЛИшaЮчИ пo оoбi вбитoгo.

10.XI.43 p.
ГopoднУ.
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15.Х|.43 o.
B c. oзepcькбули КoмУнapИ в силi дo 50-ти чoлoвiк, дe в6или

oднoгo з мiсцeвиx нaшИxдpyзiв. Toгo x сaMoгoдня |(oMУHapИ пpи-
Iжджaли з oзepськa дo Пyзнi в cклaдi 6 чoлoвiк вepxi i oднa фipa.
Haбpaли oBeчoK i вepнyлись Haзaддo oзepськa.

Bвeнepi o гoдинi 9-тiй пiд нac пepeiздy дp. XpУщa з дpyзяMИ
нa пiвнiч вiд сeлa Пyзнiдo Л[ю]диня зyстpiли нoЛoвiKa, зaдepxaлИ
i звepнyлисЬ дo HЬoгo пo-MocKoвcьKИ, a вiн Тм Kaxe, щo в ceлi
Лудин [Людинь] e сaмocтiЙник з кpiоoм.

3 зaдepxaним зaixaли в Л[ю]динь. Tyг oкpyxили вKaзaнyxaтy!
дe нoчУвaв HaцJдpyг. Йoгo злoвили. Qe бyв кyщeвий зтoгo ceлa.
Як oкaзaлoсь, ЧoлoвiK, зaтpИMaний Хpyщeм, пpaцюBaв в нaшiЙ
ciтцi, a piвнoнaонo бyв пpoвoкaтopoM. Йoгo пepeдaнo нa CБ.

MaЙxe щoдHя гpaсyЮTЬ пo тepeнi мeншi чи бiльшi нepвoнi
бaнди, якi гpaблятЬ HaсeЛeнHя _ бeз виТмкy щo зaпaдУтЬ.

ПoстiЙ, .1 
5.X|..l 943 poкy'

Cлaвa УкpaТнi!

Koмeндaнт [в] iйськoвoгo [н]aдpaЙoнy
lШeneль/.

ДAPo' Ф. P-30' oп, 1, cпp' 21, apк' 24. Koпiя. Бiлий пaпip. Matuинoпиc'
Чopнa KaльKa. ,[I,oкумeнт вкpитий pудИMи пляМaMи.

Ne 27
лl/.cт KoM EHдAHтA нAдPAЙoHy

дo дIлoвoгo звEPXHиKA
в oPгAHlзAцlЙHиx спPAвAX

[Cтoли нcьки Й ] нaдpaйoн [,' Гaлo'' ],
|5 лиcтoпaдa 194З poку.

ДpУxe кoмaндaнт!

Biд Baс гpИпо з дня 10.Хl oдepхyю iтoЙ чac Baм вiдпиcyю. lJ-{o
нapoбивтo нapoбив, пpизHaЮсЬ, бo нiкyди пpaвдИдiти. l-{eЙ шyм
тo Haпeвнo i Baм вiдoмий, щo вxe бyдe тo бyдe.

3вiт стapaтиМycЬ зaвтpa вИcлaт|^, бo вcьoгo щo тpeбa нe
пoзбиpaв щe.
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Змiнa шeфa пoлiтичнoгo штaбy _ цe дЛя МeHe спpaвдi дивнa
нecпoдiвaнKa, бo яKoсЬ вoHo тaK HaгЛo' нeспoдiвaнo.

Г1иcaти Baм пpo всe, тo i вoлoвoi шкipи нe xвaтилo би. Hy aлe як
тo знaт[...], [e] з оaмoгo paня гyMop i oхoтaдo писaHHя, тo вхe Baм
дeщo Haпи[Uy.

oтxe, дiлo мaлoся iмeннo тaк.
Biд Baо пpиixaвши B cвoЮ cтoлицю Piницю, бpaтствa нe зaс-

тaю. Kaxщь мeнi, щoйнo кiлькa гoдИH як пiшли B гopy нa вiдпpaвy, в

cклaдi п'ятнaдцятЬ дyllJ. Як пoлaгaeтЬся пacтopoвi, зa стaдoM
)кeнycЬ a)< язиКa висoлoпИв. Ha щaстя, дoгaняЮ ix в лiсi. Злякaв-
ся тpoхi, дyMaв нepвoнi. Пiдкpaдaюоь, Бpaтотвo зaxypeHe, Ha-
cyплeHe. Пoмiтивши Me}te - зpaдiли, зa6лиc oгoнЬ нa.цii в oчax,
зaоИпaЮтЬ г.lИтaHHяMИ ..щo тaM B гopi'', ,.ЧИ iдe пoМiЧ'', ..ни пpивiз
збpoT'' i т' п. Cпoчaткy стapaЮся пoтiшити, вiдпoвiдaЮ двoзHaч-
Ho нa пИтaHня. Hapeштi пpитиснyлИ MeHe, пpиЙшлocь B|АяcHятИ
пpaвДИвУ ситyaцiю,

3op'eнryвaвцlИсЬ, noЛo)кeHHя Kpyгe, нaдiя xiбa нa збiг oбcтaвин
чИ лaсKУ Бoхy. .[1,o тoгo' He BeчepяЛи, i ax нa tpУгиЙ вeнip з'iсти
дoвe.цeтЬся, a щe iлiтaки вeштaЮтЬся Haд гoлoвoю ioгню poзBeс-
тИ He.0.aютЬ. [...] двa кiлoмeтpи в Пyзняx cтoятЬ нepвoнi цiлкoм
пpИгoЛoMuJилo т|Ах HaшИХ стpaдникiв зa iдeю. BитвopилaоЬ Kap-
тИнa, Koтpa ви[д]oбpaжaлa i нaгaдувaлa MoйceТв |зpaeль в пyсTИ-
нi. Бaнy, щo в тoмy paзi мyшу pи[зик]кнщи, тoмy i кaжy: ,..!,pyзi, xтo
He Мae збpoТ, КoMУ He дoпИсУe здopoв'я, сИлa, Xтo BaГaeтЬcя Ha
)кopстoKУ дiйснiоть, HeMa сeнcу тyт пpoпaдaти, вiд'iдeтe в гopy''.
I нaчaлoся. Toй кaxe, ..в МeHe бoлять гpyдИ, в MeHe чИpяKИ, в Me.
He сepцe _ i тaк бoлитЬ, тaк бoлить'', a дeKiЛЬKa KФкУТЬ пpяMo,
щo Mи Tyг нe пoтpiбнi.

Пiдвeнip сopтуeMo oдHИX в гopy нa лeгший xлiб, дpyгиХ - в
ТepeH дo бopoтьбИ зa Kpaщe зaвтpa. Тa пepшa KoЛoнa зpocтae,
зiбpaлoся нiвpoкy тpИHaдцятЬ дyш. Maють вiдxoдити. Пpoщa-
ЮтЬcя' Ha олoвaХ щиpi взaсмнi пoбaжaння yопiхiв в пpaЦi, щacЛИ-
вoТ пoдopoжi i кpaщoгo зaвтpa' Ha oчaх вдeкiлькox ipoнiя, ГЛyM, aЛe
пo KyгКax ryб зaмiтнe вИдкpИтe вдoBoлeHня.

3aлiзняк KoMaH.п.Уe ..стpyнKo'' (гoлoсить вiдxiд), ..пpaвopyЧ,',
,.зa MHoЮ xoдoM pyш''. Пiшли. Тi, Щo л|АШ\4лИcя сaмi зi збporю, i

кiлькa ПoдpУг, пoхнюпИЛИоЬ, a дaЛЬшe KaxyгЬ: ..3 Бoгoм Пapoсю,
Хoч в)Kе вapryBaтИ Tx нe тpeбa бyдe''.

Пoдpyг вiдстaвив в бeзпeчнiЙшe мicцe, caмi зi збpoeю пo.
Дaлv1cя в пoХoд. ..B пoЛHoM бoeвoM'' зpoбили дeMoнcтpaтивнийi
poзвiдниЙ пoxiд _ peЙд пoпiД Xoвкiнями [Хoвкинi], Cepникaми,
oлeксaндpoвoM, Цe хлoпцiв пiдбaдьopилo. П pиЙшлoся зaсKoЧИТИ
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дo KiЛЬKoХ Xaт пiДoзpiЛИХ. B Мery oKa xЛoпцi oбсKaKУЮтЬ Xary, тpУсяTЬ,
i вжe як вiтep мнaть дaЛЬшe дo слiдyюнoТ. B iншиx xaтax xлoпцi як
вpixщь гpiмкoT, тo ax дyшa смieтЬся, a мicцeвa MoлoдЬ aж poт
poззявляe, a 3aвepyxa Haш яK пiДвeдe .,Tapapa, цiп, цiП'', тo aж
пiдryпцюють.

[...] вci виiхaли' Бpa[тс]твo [...] знaнить вiдпpaви нe бyдe.
3aТx.цxaю Дo дpУГa oстaпa. Пo дopoзi дiзнaвся, щo oстaп Haзa.ц
вiдiслaв мeнi тиx людeЙ. Як звичaЙнo, зaчИHaeмo cвapИTИcя'
Maйжe.цвi гoдини .цИсKУтУeMo. Дpуг oстaп пepeKoHye MeHe, Щo
мyшy цix лю.цeЙ зaaHгaKУвaти в пoлiтиннiЙ пpaцi, a я ПocTaBИB
спpaвУ pyбoм, щo He вiзьмy. Bисвiтлюю i пoлiтикy, i вимoги тepe-
HУ, Ta нixтo нe пoмaгae. Hapeштi дo6илиcя тopгУ. .ЦpУг oотaп
пoгoдИBся пoixaти зi мнoю нa пoл[iтиннy] вiдпpaвУ, я BХe МУсИв
взяти2 дpyзi i2 пoдpУги дo пoлiтики' Ha peштy нe бyлo paди.
Myсив cKaзaтИ, щo He вiзьмy, xiбa зa HaKaзoM ДpУГa Юpкa, бo нe
мoхy бpaти людeй бeз збpoi i нeспpoмoxниx, щoб гaтИтv| бoлoтo
HeMo)кЛивИми oфipaми. Тyг тpeбa збpoi' сили.

Ha вiдпpaвi дpyг oстaп ПopУшИв пeкyнi aктyaльнi спpaвИ: пpo
пoЛoЖeння i пoдii нa фpoнтax, пpo Mo)кЛИB|стЬ сKopoгo пpИХo.цУ

чepвoHИХ, тaKтИKy i мeтo.п,и кoнспipaтивнoi poбoти' Бo в сyнaсниЙ
MoMeHT тiльки кoнспipaтивнo вмiлo Be.п,eHa poбoтa Mo)кe .П,aтИ

ycпix. Biдпpaвa He вИKЛИKaЛa BeЛИKoгo вpФкeHHя. Пo вiдпpaвi
poз'ixaлacь бpaтвa нa мiсця ПpИзHaчeHHя дo пpaцi. Piвнoж poз.цaв

збpoю бoiвцi, Koтpa пiшлa тaKo)К дo poбoти. Caм нapaзi кiнчaю зi

звiтoм, iнфopмaцiяMИ, i, пoЛaгoдИвшИ Щe дeяK| сПpaBИ' BИpУшaЮ
в тepeн. Maю тpox тaKИХ ши6aЙгoлoв, Щo i сaмoмy лЮцИпepy
XBoсТa вi.цipвaли б. Koмyнapaм i нiмoтi пil:, нoгaми KpyгятЬся' o.цним
сЛoЕ}oM, всe дiлo пiшлo: зiмoвики KoпaЮтЬся, оiткy в'яжeтьоя'
бoТвки дeйстByЮтЬ.

oт сьoгo.п,нi oднa бoiвкa здoбулa зaсiдкy нepвoниx. Hacкoчилa
TУт дpУгa бoТвкa, щo BeзЛa xapнi. Haшi нiкoли нe Тдуть тУ.цoЮ, цe
шЛяx чepвoниx' Пiдпyстv|лIА Ha двaдцятЬ кpoкiв i сипнули. Ha
зaсiдцi бyлo 1 1 бoeвикiв i Тxaлo 1 1 бoeвикiв. Bислiд бoю: зaгaльнi
стpaтИ пoнa.п. .t 00 нaбoTв ' вбитих i paнeних HeMae, тiльки oднy
KoMУнapKУ злoв|Ал|А i вeзли, тo тiЙ пoпaлo. Тi x бo з oбoзoм в 8 фip
тaки пepeйшли.

Як нe бyдe KoHeчHИМ, тo MeHe зapaз нe cтягaЙтe, бo iдy скpiзь
пo тepeнi нa пpoвipку, MaЮ тo)K.0,o пoлaгo.цxeHHя pяд вaxнiЙшиx
cпpaв. Moxe BдaстЬся сТягHУтИ ДeЩo збpoi нa вiдпpaвy, тo ж MИ

двa paзИ дapМa хoД|Ал|А, xaЙ тeпep пoпpaцЮЮтЬ тpoХИ. Зa мiсяць
пpИгoтoвтe тpoХИ збpoi i aмУнiцiT i як бyдeтe тyг, Тo пpИсKaкaю, xiбa
щo6иякиЙ вИпaдoK. Пишyбaгaтo, aЛe щo цe щe He шИpoKo. B мoмy
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дeHнИKУ, сПoMИHax' oт тaM.0,УMoK, BpФкiHЬ, щo oгoнЬ йoгo знae' A
ПepeпИоaтЬ MaшИHoЮ мyоiв, бo тyт Хoч He дo Лa.цУ, aлe бoдaЙ дo
сKaзУ. Бo з pyкoписyoнl i MoзoK [щ]oб пoвИлaзИЛИ, тo He poзбepи.

Bибaнтe, щoдoзBoлИв сoбi тpoХИ з гУMopoM, aЛe тaK спpaвдi
KpaЩe пИшeтЬся. 3a пoздopoBЛяHHя i пoбaжaння щИpo дяKyЮ.
Piвнox i Baм cepe.п,eчHo бaxaю cкpiзь i всьoгo нaйкpaщoгo.
3дopoвлю щИpo.

Пoстiй, 15.Х|.1943 p.

CлaвaУкpaТнi!
Koм [eндaнт] в[iйськoвoгo] [н]aдpaЙoнy /Шeпeль/.

ДAPo' ф' P_30' oп. 2, cпp. З7, apк. 52-53. Koпiя. Ltигapкoвий пaпip'
MaLuинoпиc' Чopнa KaльKa, Teкст эгacae'

Ns 28
lHФoPMAцIT KoMЕHдAHтA HAдPAЙoHy

пPo AКтиBHIстЬ вoPoxиx сил
y тEPEHI l.гAJ.lo''

Cтoл и нc ьки й нaдpaЙo н [,, Гaл o'' ],
1 гpудня 194З poку'

|нфopмaцiТ з Cтoлинськoгo paЙoнy
зa Чaс вiд 5.Хl.43 p. пo 30.X|.43 p.

Cтoлинський oaйoн.
24.X|'4З o'
Hiмцi, якi Tздили paзoМ з Ma.цяpaмИ нa [к]oмyнapiв, зa6или

oДHoгo KoМУHapa в с. Cтpyзi тa ЗлoB|АлИ xiнкy з дИтИHoЮ, яKУ
зaBeзЛИ дo кoмiсapa в Cтoлин. Koмiсap TТ видпycтив. Ceлянe
с. Cтpyги в стpaХy пepe.ц [н]iмцями пoвтiкaли з ceЛa. Hiмцi пoзa-
бipaли ixню xyдoбy. Hiмaкiв paзoM з [м]aдяpaми бyлo дo 2000
oсiб. Maли з сoбoю 6 гapмaтoк, гpaнaтoMeти тaтяxкi KyЛeМeтИ.

25.X|.43 p.
HiмЦi пoзaбipaли збixxa вiд ceлян с. Cтpyгa.
26.X|.43 p.
Koмунiстиннa poзвiдкa в силi .IO чoл. (4 фiнки, peштa кp[i]си)

пpиiждxaлaдo с. Глинки' Iхнiй вiддiл, пepeйшoвши нepeзЛютИнсЬK'
Cилeць [Ceлeць], Зoлoтe, Зaмopoнeнe [3aмopoнeння], oзepськ,
Бyтoвo [Бyтoвe], Bитчeвкa [Bинiвкa], Хoвкинi [Хoлкiнo], зaтpИ-
МaBся в Koлoднoмy. БyлoTx46чoл.
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l-{eЙ сaмиЙ вi.пдiл нiмaкiв, щo бyв в с. Cтpyзi, бyв в кoльoнiT Ямнe,
.0,e cтoяв кoмунicтинниЙuтa6. Koмyнapи рiкли бeз бoЮ, зaЛИшaЮЧИ
тaбip, лiкapню, xyдoбy, нaвiтьтy, щo пoзaбipaли6ули вiд [н]iмцiв.
Hiмцi цe всe зaлИшeнe пoзaбipaли, пoгpaбyвaЛИ сeлo (кoлoнiю),
cnaлИлLА i пiшли.цaлeЙ Ha пapTИзaH B HaпpяMi Koшap [Kaшapa] ,

Пepeбpoд. Чaотинa пiшлa нa Pyбeль i.цo циx пip Щe He вepHyЛaоЬ.
BиcoцькиЙ paйoн.

Х|.43 p.

Miсцeвa бoТвкa кoм[aндиpa] Kopи зpoбилa зaсiдкy Ha KoMУ-
нapiв бiля c. Пyзня, Ha яKУ HaсKoчИЛa сyсiдня бoiвкa i вiдкpилa бiЙ.
Ha Щaстя, xepтB нe бyлo.

17.XI.43 o.
B c. 3aмopoнeнi [Зaмopoнeння] ceляHИ злoBv1лIА )КИ.п,a, яKoгo

вбили'
21.X|.4З p.

B сeлi Bитчeвцi [Bинiвкa], вHoЧi, KoMyHapИ в силi 15 людeЙ
(2 кyлeмeти, 6 фiнoк, peштa кp[i]си) мaли 6iЙ з HaшoЮ бoiвкoю.
У вислiДi бoю кoмyнapи вiдступили в нeвiдoMУ стopoHУ з пoвoдУ
тoгo, щo poзкoнспipУвaЛИсЬ' a бoТвкa - нi. |тoмy нiчoгo нe виЙшлo
з ixньoгo oбстpiлy.

[...].Xl.a3 p.

B оeлi3aмopoнeнe [3aмopoнeння] ['..] чoTИpИ хиди [..']
26.X|.43 p.

Koмyнapи HaсKoчИЛИ нa [к]вapтиpу K3BH дp. Шeпeля в

с. Бoтoвo [Бyтoвe]. Пpи дpyгoвi Шeпeлю бyлo нoтиpoх дpyзiв тa
пoдpyгa oлeнa. Bсiм yдaлoся щiкти. Koмyнapи зi злoстi, Щo Тм нe

У.цaЛaся aкцiя, зaпaлИлИ xaтy i вбили гocпoдapa.

Пoстiй, .1.X|l.43 p'
Cлaвa УкpaТнi!

3a к[oмeндaнтa] з[aпiлля] в[iйськoвoгo] н[aдpaйoнy]
opeл.

,ЦAPo, ф. P-З0' oп' 1, cпp' 21, apк' 25_26. Зaвipeнa кoпiя, Бiлий пaпip.
Pукoп иc, Чopний хiмiнн ий oлiвeць.,Л'oкумeнт вкpитиЙ pудими пляMaМИ.
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Ns 29
l HФoPMAЦlТ KoM ЕHдAHтA HAдPAЙoHy

пPo дIялЬHlстЬ вoPoжиx cил в зAпlллl
Kocтo п iл ьc ьки й нaдpaйo н ['|Qoл и н a'' ],

2 гpудня 1943 poку.

|нфopмaцii [з] KoстoпiлЬсЬKoгo [н]aдpaйoнy
зa чaс вiд25 пo 30.Х|.43.

Paйoн.Qepaxнe.
Зa iнфopмo вaниЙ чaс )кoдHИХ пoдiй нe вiдбyлoсь.

Paйoн Cтидинь'
3a iнфopмoвaниЙ чaC >кolцHИx пoдiй нe вiдбyлoсь.

Paйoн Cтeпaнь'
Зa iнфopмoвaниЙ Чaс )кo.о,HИx пoдlЙ нe вiдбyдoсь.

PaЙoн Бeoeзнe.
3a iнфopмoвaниЙ чac )кoдHиX пoдiЙ нe вiдбyлoсь.

PaЙoн Людвiпoль [Людвипiль]'
23.X1.43 p.
22'х|'4з p. o гoд. 14.O0 дo c. Бистpини [Биcтpинi] пpиTxaлa

бaндa пoлякiв з-зa piки Cлyн в силi 30 чoлoвiк. Пpи бaндi бyлo
10 кiннoтчикiв, a peштa _ нa фipax' 3бpoю МaлLА:2 .,[.|]ьoxтяpi'',
кiлькa фiнoк, a peштa кpiси.

B сeлiляxи стpiляли пo втiкaючoMy нaсeЛeHнЮ.
Бaндa вiд'Txaлa Haзaд зa Cлyн.
3a Cлyнeм стoТть 1 50 кoмyнapiв в с. Лeнчин [Лiннин]. Зaбили

oдHoгo Haшoгo зв'язKoвoгo.
24'X|.4З p.

Пiд о. Byлькa Хoлoпcькa пpиТxaлa з с. Гyтa бaндa пoлякiв. Bсi
булинa KoHяХ, oзбpoeнi в 4 фiнки тa2кpicи. Hiчoгo нe зpoбивши,
вepHyЛИся Haзaд нa Гщy.

28.Х|.43 p.

Дo c. Лi[ннин] згoЛoсИлoся з Бepeзнoгo 4-x кoзaкiв' l-]i кoзaки
дoбpoвiльнo вi.цдaли cвoю збpoю i пoпpoсили, щoб Тx вiдстaвити
дo вiддiлy УПA.

Чepeз тepeн paйoнy пpoХoдИЛo дo 60 oсiб пoлiцii з м. Cyли
Xapкiвськoi oблaстi, яKИ HaпpaBЛ ялИcя to вiддiлу ЛиcoГopa.
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Зa piкoю Cлyн в лicax бepexeнськИX* [...] знaxoдитЬся пapтИ-
зaHKa.

l.l,i лiси e пoвнiстю oпaнoвaнi ляХaMИ. Ляxи тpимaЮтЬ BapтУ
пoнaд лiсoм, зa piкoю Cлyн - вiд Heмiля (цe спaлeнa пoЛЬсЬKa
кoлoнiя) aждo о. Mapeнiн [Mapинин].

29.Х|.43 p.

.Qo c. Mихaлинa Бepeзнiвськoгo paЙoнy пpибyлa пoЛЬсЬKa
бaндa в силi 1 0 лю.цeЙ, oзбpoeниx в кpiси. 3aбpaли 30 штyкxyдoби
i вepнулися Haзaд нa Гщy.

Hiмцi пoнaли poбiть нaпa.п.И нa оeЛa, якi e poзмiщeнi бiля сoшi
Kиiв - Plвнe. Haпaдaюни Ha ceЛa, вce гpaбyють i зaбиpaють з сoбoю.

PaЙoн Гopoдниця.
3a iнфopмoвaниЙ чaс )кoдHИх пoдiЙ нe вi.цбyлoся'

P.S. PaЙoн Koстoпiль. 30'Xl.4з p. нiмaки зpoбили зaсiдкy нa
пepeТздi в Пiскoвi. Tyд[и] пpoxoдИЛИ нoти Яpeми. Hiмaки oбстpiляли
poзвiдкy iубили oдHoгo стpiльця. Пoтiм нaшi пiшли poзcтpiльнoю
iубили 12 нiмцiв, здoбyли 1 скopoстpiлa, 2 ..IM]aшинпiстoлi'' 

i

9 кpiсiв.

ПoстiЙ, дня 2.Xll.43 p.

Cлaвa УкpaTнi!
K[oмeндaнт] в[iЙcькoвoгo] н[aдpaйoнy]

в/з- /Hecтop/'

ДAPo' ф. P-З0' oп' 1, cпp.21, apк.35-З5 зв. opигiнaл, ltигapкoвий
пaпip. Pукoпиc, Чopний oлiвeЦь.

* oчeвИдHo, йдeтьоя зa лiси вздoвx p. Cлун Koлo c. Бepexки ДУбpoви-
цЬKoгo p.нУ Piвнeнськoi oбл.
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Ne 30
lHФoPMAцIT зAстyпниKA KoMЕHдAHтA

HAдPAЙoHy пPo сyтичКи
з вoPoжv|MИ yгPyпoвAHHяMи в зAпlллl

[Cтoл и нc ьки Й] н aдpa й oн [,, Гaлo'' ],
[cepeдинa гpудня] 194З poку.

lнфopмaцiT з Cтoлинськoгo нaдpaЙoнy
зa чaс вiд 5.ХIl пo .|0'XII.43.

.[ня 5.Х||.43 p.

.{o 3oлoтoгo [y]в[i]pвaЛИся KoMУHapи вepxi, сИЛЬHo oзбpoeнi'
в числi 43 чoлoвiки. Бoiвкa зpoбилa Ha HИx зaсiдкy i двox в6илa.
Koмyнapи вiдпpaвилиоь дo Beлюня. Пiдвeнip [y] в[i] pвaлaсЬ дpyгa
гpyпa KoMУнapiв вiдстopoни oзepсьKa,.цo 50-ти чoлoвiк вepxoвцiв,
якi пoгpaбyвaЛИ Haceлeння iвнoчi вiд'ixaли нa Beлюнь.

Тoгo ж сaMoгo.0,Hя пiдвeнip бyлa бoовa poзвiдкa з вiддiлy Лaй-
ДaKИ, яKa, poзвiдaв ш и, ПoBepнУЛaсЬ Haзaд, нa свoТ стaнoвИщa.

!ня 6.X|l.43 p'
Гpупa кoмyнapiв дo 50-ти чoлoвiк piвнox бyлa в 3oлoтoмy, дe

пoгpaбyвaлa HaсeЛeHHя тa пoвepHyЛaсЬ нa oзepоьк. Bнoчi пpибyв
вiддiл ЛaЙДaки-, якиЙ poзквaтИpУBaBся в c. Зoлoтe.

.[ня 7.X||.43 p.
Koмyнapи, яK впepшe, .цyмaЛИ в,Тxaти в ceЛo i пoгpaбyвaти. iм

пoвiдoмлeнo, щo в ceлi стoiть бoiвкa, oзбpoeнa тiльки в кp[i]си,
якy x[o]тiли oKpyХИтИ. PoзоипaлисЬ .0,ooKoЛa сeЛa KoМyнiстичнi
вepxiвцi тa пoчaЛИ Haстyп, нaякий нaш вiДДiл вiдпoвiв сИЛЬHИM
вoГHeM. Bбитo тpox KoMУHapiв тa чoтИpox взятo xИвцeм. Здoбyтo
3 фiнки, 3 кp[i]cи тa 13 вepxiвцiв з сiдлaми. Як oпoвiдaють бiльшo-
вицькi пoлoнeнi, тo ix гoнять [м]aдяpe, Щo oПepУЮть в Пiнщинi,
Cтoлинщинi тa Бepeзiвщинi. Чepeз с. Зaмopoнeня [3aмopoнeння]
втiкaлo тpox КoмУнapiв з бoю в 3oлoтoмy, зa яKИMИ rнaлиcя2О-х
кoзaкiв з вiддiлy. Maли кoмyнa[p]и 1 [н]exa, 1 дeоятизapя.цKУтa
кp[i]сa. !вox мix ними бyлo paHeHИХ. Koмyнapи щiкли дo oзepськa,
.цe стoялa 'ix бiльшa силa.

B.Х||.43 p.
Biддiл ЛaЙдaки Maв HaKaз Йтинaс. BeлюнЬ, дe зaбpaнo пoГpa-

бoвaнe мaЙнo тa xyдoбy...

[Apхип].

,ЦАPo' ф, P-30' oп. 1, cпp. 21, apк. 27. ,tJ,oкумeнт бeз зaкiнчeння.
opигiнaл. ltупкий бiлий пaпip, Pукoпиc, Чopний хiмiнниЙ oлiвeць' Злiвa
нa дoкументi e pудi плями'
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Ns 31
lHФoPMAцlя 3AстyпHиKA кoMЕHдAHтA
HAдPAЙoHy пPo сyтичКи з BoPoЖ|4|'t|И

yгPyпoBAHHяMи B зAпlллl
[Cтoл и нcьки Й ] н aдpa йo н [,, Гaлo'' ]'

15 гpудня 1943 poку'

|нфopмaцiя з Cтoлинськoгo нaдpaЙoнy
зa чaс 1s.Xl|'

Cтoлинський paЙoн'
7.х||.4З.
Maдяpe, щo Тдyгь зi Cтoлинa нa.ЦУбpoвицю _ Capни, пУcKaЮтЬ

пepe.ц coбoю poзвiдкy: нa 10_-l 5 км' o.цнoгo чoлoвiкa. .Цaлiiдe кiн-
нa poзвiдкa, a зa poзвiдкoЮ _ вiЙськo з бoкoвим oбeзпeчeнням.
Пoмiж Мa.цяpaMИ e бaгaтo жидiв, щo xo.цятЬ як poбoнa силa. e тa-
кox бaгaтo yкpaiнцiв з Зaкapпa[тс]ькoIУкpaiни, piвнoж як poбoнa
cилa. УкpaТнцi з 3aкapпaття xoдятЬ бeз збpoТ, спiвaють укpaТнськi
пiснi, стaвляTЬcя пpиХИлЬHo дo HaсeЛeHHя, .цeяKl KpaдyТЬ y Мa.цяp
гpaнaтИ i пepeдaють HaшИM ЛЮ.цяM. Maдяpи cтoялИ в Tepeбeжoвi.
.Д.o нaсeлeнHя стaвИЛИcЬ пpИХИЛЬHo.

8.Х||.4з.
B ГopинioдИH з [y]кpaiнцiв, щo був мix [м]aдяpaми, зaстpi-

ЛИB,п,вa ляxи. Зa цe MalцяpсЬкиЙ oфiцep йoгo зacтpiлив. Maдяpe
oгpaбyвaли кooпepaцiю, poзiбpaли МaeтoK (кoнi) i вiдпpaвилиоь
нa Capни.

12.х||.43'
B Тepeбexoвi нiмЦi apeштУвaЛИ oдHoгo нoлoвiKa, якoгo бpaт

бyв в УПA. Maли apeштУBaTИ щe TpoХ, aЛe нe tacтaл|А вдoMa.
|-{e, як вИдHo, poбoтa ляхiв.

BисoцькиЙ paйoн
'10.X11.43 p.

З Cтoлинa i Bисoцькa вiд'Тxaлo дo 4000 [м]aдяp в нaпpямi нa

.[yбpoвицю.
'11.XII.43 p.

.Д,o с' Бyгoвo [Бyтoвe] пpиТxдx[a]ЛИ KoMУHapи в cилi 30 чoл'
дoбpe yзбpIoeн]иx. ПoгpaбyвaЛИ У HaсeЛeHHя Ko)KyXи тa вiд'Тxaли
в нaпpямi нa Cepники, звiд[ки yзяли] стapi кoнi. Пpoiжджaли
[м]aдяpe шляxoм [...].

13.Х||.43 p.

MicЦeвa бoiвкa злoвИЛa чoтИpИ жидIи], якихвбилa.
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Koмyнapи вcилi2o нoл., oзбpoeнiв кp[i]си iфiнки, пpиTждxa-
ЛИ.цo М. Cepникi [Cepники], дe пoгpaбyвaли i вiд'ixaли B стopoHУ
B[инiвки]. Фypмaнiв з сoбoю нe бepщь.

14.Х||.43 p.
B с. 3oлoтoмy o гoд. 15 poзпoнaв cя 9ильниЙбiЙ пoмiж вi.пдiлoм

ЛaЙtaки- i кoмyнapaми (..медвeдoBЦИ''.., ..кapaсiнцi',), яких бyлo дo
600 чoлoвiк' B вислi.цi бoю нaш вiддiл вiдcтyпив з чoТИpMa paнe-
Hv|tv||А, п'ятoгo нa дpyгиЙ дeнь знaЙшлa нa пo[лi] бoю кoнaючoгo
мiсцeвa бoTвкa. Koмyнapи, всKoчИвшИ в ceЛo, пo6илилЮ.цяM вiкHa
тa пoгpaбyвaли. Bi.ц бoю згopiлo 2хaти,1 клyня, 1 с[к]иpтa жИTa'
вбитo oднy дiвнинy i oднy пopaHeнo. Koмyнapи, пpoбившись,
вiдпpaвились нa Лютиоьк [Лютинськ].

15.Хll.43 p'
Miсцeвe HaсeЛeHня злoBИлo oдl.{oгo KoMУHapa в с' 3aмopoнeнe

[Зaмopoнeння], якoгo вiдпpaвлeнo Дo ЛaЙдaки' KoмyнapИ, щo
пpи6ули .|4.Х|| 

дo Лютинськy [Лютиноьк] з Зoлoтoгo' пepeПpa-
BИЛИсЬ.цo Beлюня,

CлaвaУкpaТнi!

3a [к]oмeндaнтa [з]aпiлля в[iйоькoвoгo] н [aдpaЙoнy]
Apxип.

ДAPo' ф' P-З0' oп. 1, cпp,21, apк.28-29' opигiнaл, Бiлий цупкиЙ пaпp'
Pукoпис. Чopний хiмiчний oлiвeЦь'

;-", Paдянськi ..нapoднi мeсники'' нa чoлi з .[митpoм Meдвeдeвим' .Qмитpo
Meдвeдeв Hapoдився y 189B p. в Бexицi (Poсiя). Пoxoдив з бaгaтoдiтнoi оiм'i.
в 19,l7 p. - учaсHиK БpяноькoT paди poбiтничиx| сeляHсЬKиx | оoЛдaтсЬKИX
дeпyтaтiв. У ,l 918 p' вoюe в оклaдi ЧA нa Cxiднoмy тa ПeтpoгpaдсЬKoMу
фpoнтax' Пoтiм - нa олyxбi у BЧK, бopeться з..кoнтppeвoлюцieю' бaн-
дитИзМoM t aгeнтуpoю''. B сepпнi 1941 _ ciчнi 1942 pp. Kepye рaдянcЬKИMипapтизaнсЬKиMи зaгoнaми в бpянськиx лiсax. У нepвнi 1942 p. гpУпa Meдвe-
дeвa дeсaHтуeтЬся в сapHeнсЬKИХ лiсax нa Piвнeнщинi з Meтoю бoooтьби з
укpaТноьким нaцioнaлiотинllИM pyХoM i здiйснeння aHтиH|МeцЬKих дивepсiЙ.Taм пepeбyвae дo пoчaтку 1944 p,3 чиолa ..мeдвeдiвцiв'' y сiннi 1944 p' 6улa
отвopeнa гpупa псeвдo-.,бaндepiвцiв,', якa пiшлa у peйд з мeтoю пot'|JyКУ ..зв'язку
дo кepiвництвa'', aлe нa кopдoнi з Гaличинoю ii бyлo виKpИтo. гi lssl p.
Мeдвeдeв нaпИоaв cпoгaди .,Cильньte 

дУxoм''. Пoмep y 1954 p. (Meдведeв,Ц'
Cильныe дуxoM.- Kиeв, 11so. - c, 5-7, 13, Зs8, Зg7),- 

ЛaЙдaкa - пoвcтaнcЬКИй псeвдoнiм Cку6иlЙикити. Hapoдився у 1917 p' 3
cepпHя 1943 p. oчoлювaв зaгiн iм. Koлoдзiнськoгo гpУпИ УПA..3aгpaвa'', KудИ
BxoД]АлИ вiддiли пiд кep. Яpкa i Тoпoлi. Boсeни-взимку 194З/1944 pp. цeй зaгlн
дiяв y пiвнiннiй чacтинi PiвнeнськoТ oблaстi. B 1944 p, ЛaЙдaкa пpoдoв)ryвaв ."py"u.,
зaгoнoM УПA iм. Koлoдзiноьхoгo. зaгинyв 1 944 p. Coтник УПA вiд l 1 бepeзня i э4а p.
(Лiтoпиc уПA' нс. Boлиl1ь, Пoлiсcя, Пoдiлля: УПAтa зaпiлля. 1g44_1g4ь / Coхaнь П',
Пoтiчний П' (peд.), Boвк o., Koкiн C. (упopяд'). - Kиi'в-Topoнтo, 2006' - T. 8. - C' 64З;
ЛiтoпиcУПA, HC. Boлиньi Пoлiccя: УПAтaзaпiлля' 1943-1944/Coxaнь П,, Пoтiчний
П, (peд')' Boвк О., Пaвлeнкo l' (упopяд,), _ Kиi.в-Topoнтo, 1ggg, - т. 2. - с. Xlх' 134|.
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Ns 32
l HФoPMAцlТ KoM EHдAHтA HAдPAЙoHy

пPo дlялЬHlстЬ вoPoЖиx cv|л y зAпIллl
[Cтoл и нcьки й ] нaдpaйoн [,' Гaлo'' ]'

2З гpудня 1943 poку.

|нфopмaцii з Cтoл инськoгo нaдpaЙoнy
зa чac вiд 15.ХII пo 20'Xl|' 1943 poкy.

Cтoлиноький oaЙoн.
1s'Xl|.4з p. Hiмeцькy цивiльнy BЛaдУ, Щo бyлa нa зaлiзницi,

пepeЙняли [м]aдяpe. Koмyнapи в числi 60 чoл. пiдxoдили дo
зaлiзничнoгo Moстy бiля от. Гopинь, щoб зipвaти. Maдяpe, щo
oxopoHяЛи мiст, кoмyнapiв вiдбили.

-16.Х||.43 p' Пo зaлiзницi з Capн дo ЛУнiнeць [Лунiнця] пpoХo-
t.4 лИ г1oт яги з peЙ кaм и. П o Cтoл и н сЬKИx xyгo pax Хo.п'ятЬ [ м ] aдя p и.

.[вox [м]aдяp He cтaЛo. Maдяp[и] збиpaють пoмix HaсeлeнHяM
oBeчKИ' xлiб, кapтoплю' Зa всe пЛaтять гpiшми. .0,o нaсeлeння
cтaвЛятЬся пpИХиЛЬHo. Miж мaдяpaМИ e тaKo)к [с]epби '

17.х||.43 p. Пo CтoлиHcЬKИx xyгopax цiлиЙ дeнь xoдили [м]а-
Дяpe, шУKaли свoТx.цpУзiв, яKИX He стaлo'

16.Х||.43 p' Koмyнapи з вiддiлyФьoдopoвa 6улив Koлoднoмy,
дe гpaбyвaлИ y HaceЛeння збiжхa, яKe He Tx. Ixня poзвiдкa бyлa в

Paдницькy.
17 'х||.4з p. Hiмцi HaKaзaЛИ вciм слyжбoвцяM в Cтoлинi i Гopинi

тa сyсiднix сeЛax, щoб пpибyли дo Cтoлинa нa пpoвipKУ.цoKyMeн-
тiв. Koли вoни пpибyли, нiмцi Тx всlx пoсa.п.ИлИ в ЛaгepaХ.

.tg.X|I'4з p' B Tepeбexiв пpиixaЛИ шУЦMaHи. Maдяpe мaли
ви.iхaти з Тepeбeжoвa.

Koмyнapи з пaчKИ Myтюxa Хo.цятЬ пo ХУтopaХ i мaсoвo гpaбy-
ЮтЬ HaсeЛeння. Якщo oдИH з кpiсoм, тo п'яТЬox бeз кpiciв. Hiкoгo
He вИпУcKaЮтЬ з ХaтИ, щoб нe пoбaнили, щo BoHИ Xo.п,ятЬ бeз збpoТ.

BисoцькиЙ paйoн.
16.Xl|.43 p. Koмyнapи з oзepськa пepeйшли дo Лютинськa i

тaM oстaнoBvl.лvlся' B с. Bитчeвкa IBинiвкa] KoMУHapИ зaбpaли oдHo-
гo Haшoгo.цядЬKa i всe Йoгo мaйнo.

17 'х||'4з p. Koмyнapи вЛютинськузбиpaли ПoЛюдяХдoсKИ Ha
мiст, щoб пepeпpaвИтИсЬ чepeз [ opинь.

18.Xl|.43 p. Шyцмaни з Bисoцькa iздили дo Cтoлинa з тpaHс-
пopToM i вepнyлися 19.X||.4з p. B M. Cepники KoMУHapИ зaбpaли
KoHтИгeHт збixжa. 3iбpaли B0 пyдiв xитa i 30 шт. хУдoби. Збipaли
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p|вHox У HaсeлeHHя oI(Ha, .цвepi i дoски тaBИBoз|Ал|А дo с. Boвнин y
лiс, в ypoнищe Boвнa Гopa.

B с. Бyтoвi KoMyHapИ зpoбили зaciдкy нa нaшix дpузiв кoлo
o.цHoгo HaшoГo дядi. CтpiляЛИ пo HaшИхi кинули гpaнaтy' яKa He
CПpИчИ HИЛa жoднoi шKo.цИ.

9.Х||'43 p. B о. Бpoдниця бyли нepвoнi в силi .l0 нoл., якi гpaбy-
BaЛИ HaсeЛeHHя.

ПoстiЙ, 23.Х||' 1943 poкy.
CлaвaУкpaiнi!

KIoмeндaнт зaпiлля BoeнHoгo нaдpaйoнy]
/Шeпeль/.

,ЦAPo' Ф. P_30' oп. 1, спp. 21, apк, З8. Koпiя' l-!упкий бiлий пaпip.
M a tu и нoп и c' Ч o p нa Kaл ьKa, lдe нти u н и Й дo кум eнт з б ep i гaeтьcя у :,Ц,APo,
Ф. P-30' oп, 1, cпp.21, apк.30,

Ne 33
lHФoPMAЦlT KoMЕHдAHтA HAдPAЙoHy

пPo дlялЬH!стЬ вoPoжиx cv|л y зAпlллl
[Cтoл и н c ьк и Й ] н aдpa Йo н,, Гaл o'''

28 гpудня 194З poку,

| нфopмaцiТ з Cтoлинськoгo нaдpaйoнy
зa чaо вiд 20'Х|| пo 25.Х|l.1943 p.

Cтoлинський paЙoн.
20.Xil.43 p.
Koмyнapи 6улив Глинцi iзaбpaлиKoHя в HaшoГoдядi. Як виднo

бyлo дoкaзaHo' щo цeЙ дядькo e з Тepeбeжeвa.
21.ХII.43 p.
B с. Тepeбexoвi [Tepeбeжiв] [н]iмцixoтiли зaбpaти poбiтни-

кiв, щo poбили нa сУдoвepфiв Гopинi' Poбiтники пoхoвaлись. Ha
ix мicця [н]iмцi пoбpaли Тxнix мaтepeй тa i пocaДLАлИ в ЛaгepИ B
Cтoлинi. l-]ix poбiтникiв мaли вiдвeзти зa Бyг poбити бapки. Ha
l-{мiноькиx xyтopax cтoялv| нepвoнi, нeвiдoмo який вiддiл
(.Цiкoвiцкoгo vи Myтюxи ).

B PaдницькУ щoдeнHo бyвaють KoMУHapИ, Heв|дoMo ЧИ цe
poзB|дKa чИ тaK вoЛoчaтЬся.
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23.Х|l.43 p.
B Бyxлiнaх бiля стaнцii нри бyлo зptАBIА мiн. Шкoди нeвiдoмi.
B Гopинi бyли кoмyнapи, кiлькicть нeвiдoмa. Haдiйшли з-зa Гo-

pиня i тУlцИ x вepHУЛИся. B Гopoднiй [Гopoднa] бyли кoмyнapи,
дe зaбpaли HaшoгoдpyзяKУ з KoHeM. Йoгo нaдpУгиЙ.цeнь вИпУстИ-
лИ, aлe вжe бeз кoня' .[pyгoгo дpузяKУ, якoгo piвнox зaбpaли тei ж
caмoТ нoчi, нe вИг1УcтИлV|. Kpiм тoгo, гpaбyвaли y HaсeЛeHHя кoнi,
a дeKoгo тo i нaбили. Koмyнapiв бУлo дo 30-ти чoлoвiк' Пpибyли
вiд стopoни Бщoвa i пoТxaли нa Paдчицьк. Пo дopoзi, i.цyчи нa Paд-
чИцЬK, KoМУHapИ вбили oдHoГo чoлoвiкa в о' Лукa.

24,X||'4Зp,
Koмyнapи 6ули в П'ясoвi, дe гpaбyвaЛИ HaсeлeHня. [-[e бyв

Myгюx.
Гoвopять ЛЮдe, щo бoгaтo нiмцiв-CC-iв нaixaлo дo .Qaвид-

гopoдKa [.Qaвид-Гapaдoк]. Maють KoпaтИ oKoпИ i твopити дpУгy
фpoнтoвyлiнiю.

Bисoцький paЙoн.
20.X11.43 p.

Bнoнi кoмyнapi в силi дo 2000 чoлoвiк ПepexoдИЛИ зaлiзницю
бiля cт' БiлoТ, щo Тi oxopoняють [м]aдяpe. Maдяpe, ,п,oвi.цaвшись
Пpo цe, пocтaBИЛИ.цBa тя)кKИХ KУЛeMeтИ нa пepeTздi. Haблизилaся
кoмyнiстиннa poзвiдкa, якy [м]aдяpe oбстpiляли. Poзвiдкa вep-
HУлacЬ. Koмyнapiy вiдпoвiдь Ha цe дaлИ кiлькa стpIi]лiв з гapмaткi в

Тxнe Гeтo. Maдяpe з пepeiздy вiдстyпили .0,o гeтa. Koмyнapи пe-
peЙшли зaлiзницю i пoчaли пepeПpaвЛятИся чepeз p' Гopинь бiля
Beлюня. Пpи пepeпpaвцi нepeз пoнтoнний мiст [вiн] зaвaлився i

пpИ цЬoMу yтoпИлoсЬ дBoХ KoMyHapiв тa двa тяxкi KyЛeMeтИ, яKИХ
шУKaлИ дpyгoГo дHя i нe знaЙшли. Cepeд кoмyнapiв бyлa бiльшiсть
[п]oлякiв з свoТми вiдзнaкaми.

[...].Х|l'aз p.
Koмyнapи пepeпpaвИЛИсЬ Чepeз Гopинь. Чacтинa пoTxaлa в

нaпpямi нa Ceлeць _ Ясeнeць [Яоинeць], a чacтИHa нa Pyдню, Лy-
динь [Людинь], Пyзню, Зoлoтe, дe сИЛЬHo гpaбувaли [кo]нi тa вбили
тpьox дpyзiв з opгaнiзaцiТ. B тaбopi кoмyнapiв бyлo бaгaтo paнeHИХ.

22.х||.43.
Koмyнapi пiд чaс пoстoЮ в 3oлoтoмy poбили зiбpaння (Mи-

сЮpa, Бaкaльнук), Ha яKoМy гoBopИлИ, щo цe вжe ocтaннiЙ paз вoни
гpaбyють i щo цe poбили, тoMУ щo HaоeЛeнHя дoПoMaгaлo ..булЬ-

бoвцaM'' i 
.,сaкipн 

i кaм,,, тa poздaBaЛ И ЛeтЮч Kи .. [J-{opсoвe цЬ,,, 
..Л Ист

нa Укpaiнy'', ..ГiтЛep _ нaЙлютiшиЙ вopoг ХpИсТИяHcтвa'', яKi
зaЛУЧaотЬся.^Ha oднiЙ з xaт пpибили ..oбpaщeHИe'', якe piвнox
зaЛyчarТЬcя--. Ha зiбpaння[x] були лишe тi, щo He встИглИ втiкти
(стapi i кaлiки).
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23.Х|l.43 p.
Koмyнapи виЙtllли з 3oлoтoгo aЛяpMoвo в нaпpямi нa oзepськ.
24.X11.43p.
Koмyнapи 6ули в Бyтoвi [Бyтoвe] i пoдaлиcь нa Bитнeвкy

IBинiвкy] тa Cepники. Пo дopoзi вбили кiлькox чoлoвiкiв.

ПocтiЙ, 28.Xl|. 1 943 poкy.
CлaвaУкpaТнi!

K[oмeндaнт] [з]aпiлля в[iЙоькoвoгo] [н]aдpaйoнy
/Шeпeль/'

ДAPo, ф' P_30' oп. 1, cпp.21, apк,31-32, Koпiя. !упкий бiлий пaпtp.
Maшинoпиc' Чopнa KaльKa.

Ns 34
зBlт KoMEHдAHтA

HEвlдoMoгo HAдPAЙoHy
HeвiдoмиЙ нaдpaйoн

Bo ''Зaгpaвa'',
1 ciчня 1944 poку'

3вiт
зa чaс вiд .| 

'Xll дo 3.1 .Xl|'43 p.

|. opгaнiзaцiЙниЙ cтaн'
]. Haцioнaльний стaн HaceлeHHя:

a)' yкpaTнцiв'.. 62'450;
б). пoлякiв .'. .l0.000 (paзoм з Пшeбp[axe]);
в). мoскaлiв ''' 12О:
г). цигaнiв .'. 50;
д). iншi ..' 30.

2. Ciл (aдмiнiстpaтивний пoдiл) _ 104'
3. Ciл (oxoпЛeHИX ciткoю oyH) _ 78,2ceлaMaнeвицькoгo p-HУ,

с. Paф[aлiвкa]'
4. Cтaниць _ 78.
5. Члeнiв (зaгaльнa ciткa, хiнo[цтвo], ЮHaцтвo i iх peфe-

peнти) _ 340.
3 тoгo:

a). нлeнiв (зaгaльнa оiткa) - 150;
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б). юнaцтвo_ 153;
в). нлeнiв (хiнoк) - 60;
г). юнaцтвo (xiнoчe) _ 8.

Kaндидaтiв - 30.
l-l]oдo симпaтИKiв, тo всe укpaTHсЬKe HaсeЛ eння в7 5 o/ooХoплeHe

HaшиM peвoлюцiйнИM pуD(oM, вeсЬ нapo.ц спiвнyвaо нaший бopoтьбi,
в якiй бepe aKтИвHУ yчacтЬ, oдHaK e oдиницi, якi дyмaють iншими
KaтeгoplяMИ.

9. Пoкapaниx члeнiв - 9 (мopaльнoю дoгaнoю).
10' Cкiльки пpoвeдeнo вiдпpaв пpoтягoм звiтнoгo мiсяця:

B вiдпpaв з [p]aЙoнoвoЮ aKзeкyтивoЮ, 20 вiдпpaв з KyщoвИMИ.
B cтaницяx сXoдИHИ пpoвo.0,Или 4 paзи в мicяць. B тepeнi пepeпpo-
вaд)кeнo KoнтpoлЮ, яKa вИKaзaлa, щo HИзИ e MaлoгpaMoтнi i з
oглядy Ha цe He MoxHa y ниx виpoбИтИ шиpшoгo овiтoглядy Ha
cyнaоний пoлiтичний cтaн. o.цнaK зaгaЛЬHo пoмiчaeтьоя вiддa-
нiсть i пoсBятaдля спpaвИ.

1 1, Гoспoдapних кpиiвoк- 50, зимoвикiв - 30 (пpиблизнo).

Il. opгaнiзaцiЙнo-мoбiлiзaцiйниЙ,
3 oглядy Ha цe, щo в цiй дiлянцi з дHeM 1'|'44 p. вce пe-

peopгaнiзoвyeтЬcя' тo зapaз тpyднo тoчHo oзHaчитИ пpo стaн
пpaцi. B мicяцi гpyднi |19144 p. в цiЙ дiлянцi пpaця Йшлa в сe.
peдHЬoMy вiднoшeннi' opгaнiзaцiЙнo-мoбiлiзaцiЙнi пepeвoдИЛИ
мoбiлiзaцiю людeЙ, здiбних HoоИти збpoю, i пepeдaвaли iх в
poзпopядИMocтЬ УПA, вeли poзвiдкy в тepeнi, мaгaзинaцiю
вiЙcькoвиx piнeЙ iт. п.

|||. Cлyхбa бeзпeки.
Зa вeсь звiтний мiсяць гpудeнЬ пpoвoдИлИ poбory згiднo з iнст-

pyкцiями, пo.п,aнИMИ згopИ' Kpiм цьoгo, пpoявЛяЮтЬ сaмoiнiцiяти-
вy i пoнaсти сeбe в poбoтi oпpaвдyють. oднaк з пpичИHИ бpaкy
вiдпoвi.цниxлю.п,eЙ, збpoТ нe вив'язyються всeцiлo з cвoТxзaвдaнь.

|V. Cyспiльнo-пoлiтичниЙ.
Пpи paЙoнi (кoжнoмy) e пoлiтичниЙ peфepeнт, якиЙ мaeдo пoмo-

нi пpoпaгaндистiв, в тepeнi MaeМo сiткy пoлiтинниx peфepeнтiв i пpи
пoмoчi цИХ пoшиpЮeмo нaшy iдeю, дУMKИ i зaкpiплюeмo вipу в
нeпoбopнiсть yкpaiнськoi нaцiТ. .{iяльнicть пpoвoдятЬ тaK, яK пoдaнo
згopИ. У всьoмy пpoяBЛяeтЬся сaмoiнiцiятивy, a з пpИчИt{И бpaкy
вiдпoвiднo вИ шKoлeHиx л юдeЙ, виpoблeн иx i нтeлeкцlaльнo, лiтe-
paTypи _ He MoхyгЬ HaЛe)KHo пoстaвИтИ poбoти в тepeнi. B цiлoмy
тepeн i з бpaкy лiтeparypИ, пaпepy дo MaшиHKИ дpукapcькoT, KaлЬKи,
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тaсЬMИ i т' п. пoлiтичниЙ peфepeнт пpoBoД,ИтЬ вiдпpaви з paЙo-
HoвИМИ eKзeKyГИвaМИ, l(yщoвИMИ' з чЛeHaMи opгaнiзaцiT, нaceлeн-
ням. oднoнaсHo KoЛИ e якaсь aкцiя, HaпpИKЛaд aкцiя нa Пшeбpaжe,
кoмyнapiв, нiмaкiв, збipкa xapнiв, olцягУ для УПA, тo в ЦiЙ дiлянцi
oсHoвHo Успix зaлeжить вiддoбpe пocтaвЛeHoi пoлiтичнoi poбoти в
ДaHoMyтepeнi' Усю лiтepaтypy, яKa пpИxoд.ИтЬ з..гopИ'', пoлiтичний
aпapaт всeцiлo пepepoбляe з чЛeHaMи oУH piзниx стyпeнiв i з
HaсeЛeHHяМ. 3 oглядy Ha цe, щo в мiсяцi гpyднi зa[й]шли пeвнiтe-
peнoвi змiни i змiни стaнoBИщ дeяKИx людeй, HeMa тoчHoгo звiтy з
цieТ дiлянки ['.'] бyдyвaти i зaкpiпити всi чинники, якi нaлexaтЬ.o,o
aдмiнiстpaцii, гoлoвнy yвary звepтaЛoся Ha гoспoДapчy дiлянкy.

V. Юнaцтвo.
1 ' opгaнiзaцiЙнa сxeмa юнaцькoТ оiтки e пoбyдoвaнa ТaK caмo,

як i зaгaльнoi.
2. oxoплeнo сiл [ю]нaцькoю ciткoю -75.3, Heoхoплeниx - 25.
4' Cтaниць - 55.
5. oоepeдкiв _ 10.
6. Члeнiв-юнaкiв - 4.
7. [Ш-{oдo] дopocтy _ пiд нaшиМ впЛИвoM oХoпЛeHo 7 5 o/o вciei

мoлoдi.
8. opгaнiзaцiЙниx пoмiчникiв - 

.|5.

9. Cepeдньoшкiльникiв HeМae.
.| 0. Пepeвeдeнo цЬoгo мiсяця oдин вишкi л, якиЙ склaдaвся iз

лeкцiй: iдeoлoгiТ, пoлiтики, opгaнiзaцiТ i кoнспipaцii. Ha вишкoлi
бyлo пpисщнix .18 oсiб.

1 1 . Юнaки свoю пoлiтиннy poбory пpoвaдятЬ в мipу мo>кливoсти.

Vl. Aдмiнiстpaцiя.
1 . Aдмiнiстpaцiя poзбyдoвaHa зa олiдyюниМ пopя.цKoM: ГoЛoBa

paЙoнy, зaстУпHИK, сeKpeтap' бyxгaлтep, гoспoдapсЬкиЙ вiрдlл,
лicниниЙ, зeмeльниЙ' пpoMИсЛoвИЙ, сaмoдoпoMoгИ i oxopoни
здopoв'я. Пo сeлax: гoЛoBa' зaстyпHИK, сeKpeтap i зaгoт[iвeльник].

2. 3aтpyднeниx в paйoнi - 30 ociб'
3' B пiдпpиоMстBaХ зaтpУtHeHo - 65 oсiб.
4. CiльськиХ yпpaв, oxвaчeHИХ aдмiнiотpaцieю - 50.
5. He oxвaчeних сiльсьКИX уПpaв - 25 (зaгpoxeнi нiмцями тa

бiльшoвикaми)'
6. Bcix HaсeЛeHИХ пyнктiв - 75.
7. Фiльвapкiв iснyвaлo - 15.
8. Фiльвapкiв лiквiдoвaнo - 13.
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9' Heзмoлoчeнoгo збiххя - 700 кiп.
10. Cпaлeниx сiл - 10, a тaкoж мiстo Koлки.
.| .| 

. Poбoтa aдмiнiстpaцii пoлягae в зaгoтoBЛЮвaннi сиpiвцiв тa
пepeBe.цeнHя Тx в пpoдyкти' Bсe цe пepeбиpaв [г]oспoДap[ський]
[в]iддiл [з]aпiлля, який пepeдaBaв Bce цe Ha KopИсть УПA. Зaгa-
льнo aдмiнiстpaцiя стapaЛaся вiд[..']'

V|I. 3в'язoк.
1. Пpи paЙoнi дiють шeфи зв'язкy пpи пoмoнi свoix вiдпo-

pyнникiв, кyp'epiв i зв'язкoBиx. .Д.o зв'язKУ яK KoMУHiкaцlйнi сe-
pe.цHИKИ HaЛexaтЬ: poBepИ, фipi, кoнi iт. п.3 oгЛя.0.У нa бpaк
вИшKoЛeнИx людeЙ, збpo.l i зaгpoжeнi тepeни бiльшoвикaми i

нiмцями, зв'язKy He Mo)кHa як слiд ПoстaвИтИ.

V|||' ГocпoдapниЙ'
1 . B мiсяцi гpyднi)кoднИX гpoшoвИX oпepaцiй He пepeвoдИЛИ.

Х. Tepeнoвi iнфopмaцiТ.
1. Пpo тepeнoвi iнфopмaцiТ в пpoтязi звiтнoгo мiсяця гpУдHя

вeсЬ чaс iнфopмyвaЛoся гopУ KoHKpeтHo пpo кoxниЙ BИпa.цoK.
oДнaк слiд зaзнaч|Ат|A, Щo oсoбливиx iнфopмaцiЙ нeмa кpiм тoгo,
Щo бiльшoвики, нiмцi i пoляки вBeсЬ нaс poбили BИлaзKV| Ha УKpa-
iнськi ceлa, гpaбувaли yкpaTнcЬKИХ ceЛян, в6ивaли HaшиХ людeй,
зoKpeМa Haш aKТИB.

Saгaльнo пpo Bсe.
1 ' Хiнoцтвo. B тepeнi пoмiчaeться бpaк пpoвiдниx жiнoк, якi мoг-

ли б нaлexнo пpoвecтИ спpaвyxiнoцтвa втepeнi, бpaккoнтpoлi з гopи,
бpaк нaкaзiв, iнcтpyкцiЙ, зapя.оXeHЬ. |нстpyкцii i HaKaзИ, якi пpиxoдять
з гopИ, в тepeнi Цiлкoм He дoХoдяТь дo нИзiв, H|/1з|А e бeзpaднi,
бeздiяльнi, KoЛИ )K нe вмiють caмi coбi зapa.о,ИтИ. He виДнo пpaцi
УкpaТнськoгo Чepвoнoгo Xpeстa в тepeнi. B тepeнi шИpИтЬся тИф ( piз-
ниx poдiв), Kopoстa i цiлиЙ pяд iншиx xopiб. Haсeлeння нe вiднyвae
xoднoi пoмoчi вiд УкpaTHсЬKoгo Чepвoнoгo Хpeстa, бo нaсeлeнню цieT
пoмoчi ЧepвoниЙ Xpeст нe yдiлюe. .Цo УЧX e пpидiлeнi пeвнiлюдe, якi
oднaкз cвoTХ зaBдaHЬ He вив'язyютьcя. B тepeнi тpeбa стиcлoi кoнтpoлi
i лiкiв для oз.E,opoвЛeнHя Maс' Kpiм тoгo, в цiлiЙ opгaнiзaцiЙнiЙ ciтцi з
oглядУ Ha нeтoчнi звiти з низу, цeй звiт зpoблeниЙнaпpиблизнe'

ПoстiЙ, дня 1 .1.44p'

K[oмeндaнт] з[aпiлля] в[iйськoвoгo] н [aдpaЙoнy]
/Cкaлa/.

ЦДАBa' ф. З8ЗЗ' oп. 1, спp. 120, apк' 5' Зaвipeнa кoлiя. l-tигapкoвиЙ
пaпip. MaшинoпИc. Чopнa кaлькa'
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1 . дoKyMEHти пPoвlдHиKIв (кoMEHдAHт!в)

1.3. PIBЕHЬ PAЙoHlB

Ns1
HAKAз KoмEHдAHтA PAЙoHy

пPo Poзпoдlл зЕMЕлЬ
пoлЬсЬKиx КoлoHlстIB

[Kocтoпiльcьки й] paйoн,, Icкpa''
[Kocтo п iл ьcькoгo нaдpaЙoну],

1 BepecHя 194З poку.

Haкaз.

1 ..Цoдня з.|Х.43 p. MaЮтЬ бри пoтвopeнi кoмiciiдля poзпoдiлy
зeмлi бyвшиx пoлЬcЬKИx кoлoнiстiв, д.гlя KopИоryвaHHя yкpaTнськiм
сeлянaM нa влaснiсть.

2. .[o тaкoi кoмicil MyсятЬ бщи пiдoбpaнi вiдпoвiднiлюди, сa-
мoзapяднi в poзв'язцi Ko)кHoгo зaпИтaHHя' якe бyдe нaбiгaти в цiй
дiлянцi пpaцi'.[o цьoгo пoтpiбнo взяти всix MИpHИчИx, яктaKi е, тa
всix тИx, KoтpИ в цiЙ cпpaвi op'eнтyютЬcяt як: бyвшиx yнитeлiв'
ypядoвцiв, бyвшиx пpaцiвникiв aдмiнicтpaцiй, оepeдньoшкiльни-
кiв iт. д. Bищeзгaдaниxлюдeй бpaти в cKлaд кoмiciT.

3. 3eмлю poзпoдiлювaтИ пo стiлЬKИ, скiльки змoxe дaниЙ ce.
ЛяHиl{ свolM вЛacнИM зyсилЛяM oбpoбити, He дaвaтИ дЛя oдHoгo
сeлянИнa 20 гeкгapiв, яKиx вiн нe зMo)кe o6po6ити caм, a дaтИ
Йoмy 5.7 гeктapiв' Koтpи Biн змoжe oбpoбити. 3ycтpiнeться тaKe'
щo дeKoтpИ ceЛянe сxoчyгЬ взяти .| 

0- 15 гeкгapiв, aлe вiн щe N4ae дo
тoгo 10 гa, тoдi тpeбa пoдИвИтИоЬ нa пoпepeднiй стaн Йoгo гoс-
пoдapcтвa, i кoли вiн змoxe oбpoбити тaкиЙ KycoK зeмлi - дaти
Йoмy. l-{e тoдi, кoли зeмлiдo poзпoдiлy e бaгaтo, a бaжaючих 6paти
e MaЛo, a KoлИ тaкoi зeмлi e Maлo в дaнoмУ тepeнi, тoдi нaдiляти
тИльKИ бeззeмeльниx i мaлoзeМeЛЬHИХ. Тщ e зaвдaнням кoмiciТ
cпИсaтИ бaxaючиx i poзнислити тaк, щoб пpи poзпoдiлi yникнyти
Heпopoзyмiння cepeд сeляH. .{o [к]oмicii для poзпoдiлy зeмлi
тpeбa cтaBИтv| чecнИХ людeй!

4. Cтягнщи воiх aдмiнiстpaтИвнИХ уpядoвцiв бyвших aдмi-
нiстpaцiй, cтBopИтИ з HИx цИвИлЬHy вЛaдУ, .цopyчИTИ iм спpaву
зeмeльнoi peфopми i ця aдмiнiстpaцiя бyдe тим видпoвiдним
чИHHИKoМ, Кol{тpoЛeM зa всi дiлянки тeT зeмeльнoТ peфopми. iЙ
пiдлягae зeмeЛЬнa кoмiсiя. Cтягнри ypядoвцiв з нiмeцькix ycтa-
нoв iдoпoвнИт|А |1|Аg|А згaдaниЙ штaт.
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5. .Д'o Цьoгo зaпpягaти цiлy пoлiтиннy peфepeHтУpy тa пpo-
пaгaндистi в, кoтpi мa[ють] дaти вкaзiв KИ рЛя aдм iн icтpaцii'

6. Тpeбa гoвopИтИ для нaсeЛeння, щoб якнaЙбiльшe с[i]яли
oзИMИHУ, тoмy щo Хтo знae як бyдe вeсHoЮ. A кoли в нaс бyдe зa-
сiянo, тo MИ бУДeмo бiльш пeвнi. HeхaЙ гoспoдapИ вce ciють, ли-
шe нexaй зocтaвЛятЬ Ha пpoХapчyвaHHя дo HoBoгo збopy жнив.

7. Ha ceлax пpoвeстИ збipкy фляxoк i слoТв' Цe воe вiддaти пiд
гoспoдapчy peфepeнтypУ. для збipки цix piчeЙ зaпpягтИ юнaкiв.
Фляжки i слoi пpи здaвaн[н]i MaЮтЬ бyти нистo вимитi,

B. ПoшиpитИ пoдaвaнHя звiдoмлeнЬ щoдeнHиKa, i пoдaвaтИ з
yсix дiлянoк пpaцi, щoб мoxнa op'eнтyвaтИcЬ з пoдaнoгo. oтxe,
вxe скpiзь зopгaнiзoвaнi poзвидKи, KoтpИ видпoвiдaють зa всi
iнфopмaцii щoдeнHИKa.

9. Haлaднaти спpaвyз Ko|lтpoлeю пpи зB'язKoBИxтoчKax, дe My-
cитьбуи пpИKpиплeнa ocoбa вi.ц CБ, щo MaтИMe пpaвo KoHтpoЛЮ.
вaти пicyлькi тe пepeпpoвaдXУючИx людeЙ; .цe чaстo Moxe пepe.
xoдИтИ вopo)Ka HaM лЮ.цИHa, a тaKox пpИ зв'язкoвиx пyHKтax тpeбa
yBa)KaтИ, KoMyдaти фipy.Дe чaстo.ryстo пpoxoдИтЬ oсoбa He B пo.
вaxнiЙ спpaвИ, i нe пильнiй, axaдaютЬ фipмaнки пepeKoHтpoлЮBa-
ти _ тoдiдaти фipУ. Бaгaтo зayBO(eHЬ MHoю, дe iздять фipoю бeз
пoтpeби, тa Щe нa пyнкгi дoN4aгaЮтЬся фipи, a KoЛИ бyдe кoнтpoля,
тoдi бeз пoтpeби фipи нe бУдe. Piч ясHa, КoЛИ бyдyгь iiaти яKИcЬ oco-
би, пpo Koтpи нe бyдy вИясHЮвaтИ, тo фipи для тaKИХ oсiб мyсять
бщи гoтoвi, aтaKo)KдЛя ЧX, кoлитpaнспopryЮтЬ paнeниxiт. д'

10. 3вiт з пpaцi нaДсИлaтv| Ha дeHЬ 
.1 кoж[н]oгo мiсяця. 3вiт

нaд:cИлaти з зaзHaчeHням пpaцi всix peфepeнтyp' зoKpeмa дЛя
op'eнтaцii пo.цaвaтИ pyxи peфepeHryp в щoдeнHИKy (iнфopмaцiяx).

11. 3aбopo|lИти пpv| вИдrцaвaHнЮ пoчecти B|АтягaтИ pyкy' яK

цe бyлo пoпepeдHЬo, i дaвaти пoчeстЬ лИшe дo шaпKИ y вiЙcькy.
Бeз шaпки стaвaти Ha ..стpyHKo''.

12. Haкaз пУсKaтИ cKopo в xИття дЛя УсЬoгo aKтивy. ,Д.o видoмa
стaничHИХ: пoдaтИ дeяKИ тoчKИ, тi Щo tля ниx e пoтpiбнe, peштa

для KУщeBoieкзeкщиви.

.Цня 1.lX'43 p. Cлaвa УкpaiнiI
Гepoям Cлaвa!

Koм[eндaнт] [в]oeн[нoгo] [p]aЙoнy
Koстoмapoв.

ДAPo' ф' P-З0' oп,2, cпp' 64, apк.39.40. opигiнaл.l-tупкий пoxoвклиЙ
oбгopткoвий пaпip' Pукoпиc, CинiЙ xiмiчниЙ oлiвeЦь.
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Ne2
HAKAз KoMEHдAHтA PAЙoHy

y спPAвl зAвEPlllЕHHя
зБoPy BPo)(Alo

[Kocтoп iл ьcьки Й ] pa йoн,, l c кpa''
I Kocтoп iл ьc ь кo гo н aдpa Й o ну],

5 вepecня 1943 poку'

Пoмiчaeться бaгaтo He.цoтягнeHь пpи збиpaHHЮ ХHИв тa Кoсo-
вицi.

1. Haкaзyю дня 12.|X.43 p. зiбpaти yci щe нe зiбpaнi зaciянi
збixжям гoопoдapствa б[yвшиx] пoльськиx кoлoнiстiв. .[o цьoгo
взяти вcix здaтHИХдo пpaцi сeлян i зiбpaти, бo цe нaс кoмпpoмiтye
i свiднить пpo Haшy нeзapaднiсть. Пpo всe зpoблeнe щoдeHHo
звiтyвaти в iнфopмaцiяx тa в щoдeннИKУ.

2. Bсi оiнoкoси вxe зiбpaтИ, CKocИтИi cклaдaти в с[к] иpти тa збe-
pltгaтИ' |дe зимa, a вiЙськo пoтpeбye всe, iтoму MИ MУсИMo зiбpaти
вce _ якхлiб, тaк i фypax. Poбoчиx pУK MИ MaeMo бaгaтo i тoмy ми
мoxeм[o] дyxe ЛeгKo в|АB'язaт|Аcя, тiЛЬKИ oxoти тa дoбpoТ вoлi.
Пoтpiбнo, щoб кoxниЙ paЙ[oнoвиЙ] кoмaндaHT He ЛeгKoвa)КИB тa
нa всe HaтИcKaB, бo iнa[кшe] пoтpiбнo бyдe зaстoсyвaть гoотpiшиЙ
нaмip кap, якi зMУоятЬ твepeзo дyМaтЬ i зaстaвлять дo poбoти.
Koмaндaнт paЙ[oнy] - цe ЛЮrцИHa сaMoзapaднa, дис[ц]иплiнapнa,
стaHoвчa, eнepгiйнa i пoвaxнa.

3. Bxe.цaBHo HaKaзoBaлoся, щoб зopгaнiзyвaти pибoлoвив i

вiдкpити pибoлoвлю' пoстaвИвш И пpИ ЦЬoMУ вiдпoвiдaльнУ ЛЮдИ -
HУ' aлe всe Тe зЛeгKoвa)кeнo i pибa He лoвИтЬся. Kaxy, щo зa всe
цe бyдe тя)кKo KapaтИся i бeзoгляднo, бo KoxHaдiлянкa пpaцl мy-
оИтЬ вИKoHyвaTИся блискaвичнo.

4. Maют[ь] бyти зopгaнiзoвaнi вiЙcькoвi зв'язкi oKpeмo B|д
зв'язкiв opгaнiзaцiйнИx. ЛЮдe, якi мaють iти дo УПA, мyсять6ути
пepeKoHтpoлipoвaнi i пepeдaнi нa збipниЙ пУHKт.цo opг[aнiзaцiй-
нo]-мoб[iлiзaцiЙнoгo] peф[epeнтa], дe бyдyтЬ щe пepeпИcaн|, a
звiдти вiдiйдyть дo.п,aHoгo вiддiлy УПA.

Ha зв'язкoвИХ пУнKтaХ, Дe MexУeтЬcя paЙoн з paЙoнoм, тoбтo
з дpyгИM paЙoнoм, мae бyти yпoвнoвaxeниЙ пpeдотaвник вiд
CБ, кoтpиЙ бyдe кoнтpoлЮвaтИ людeй, щo бyдyть пepexo.п,ИтИ з
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cУсiдHЬoгo paйoHУ тa пo[ш]тИ. Пepeкoнтpoлipyвaвши, пpoвiд-
ник CБ в ту xвiлинy пoдae звiдoмлeння дo цeHтpУ, яKi тo людe i кy-
ди Й.цУть. Koли якiсь пiдoзpилi, тo Тx нa KoHTpoлЬHoмy пyнктi зa-
тpИМУeтЬся i пoдaeться.п,o гopИ, щo зaтpИMaHo тaKИx-тo людeЙ.
Ha вiЙcькoвий зв'язoк HeпepeKoHтpoлipoвaниxлюдeЙ He пУсKaтИ.
opг[aнiзaцiйнo].мoбiлiзaцiйниЙ збipниЙ пУHKт yгBopyвaти близькo
KoЛo цeHтpy, тoMУ щoб бyлo пoЛaгo.п.жeння окopiшe спpaв, якi opг[a-
нiзaцiйнo] -мoб[iлiзaцiйнoмy] peфepeнтoвi вХoдятЬ.

5' Бaгaтo Ha MИсцяX б[yвшиx] ПoЛЬоЬKИx кoлoнicтiв ЛИшИлoсЬ
гopoдoвИHИ - MopKвИ' KaпyстИ' бypяки, цiбyля' чaсHИKтa iншe,
якe тpeбa в пopy зiбpaти i нaдсилaти дo [н]aдpaЙoHHoгo [г]oспo-
дapчoгo [в]iддiлy, aбo змaгaзИHyBaтИ тa зaKBaшyвaтИ Ha мiсцi.
BiЙcькo MyсИтЬ MaтИ BcяKУ гopo.цoвИHУ' яKa в оoбi мae вiтaмi-
HИ, щo e нeoбxiднLАMv| р\ля здopoв'я лЮtИH|А' a TИМ бiльшe для
фiзиннoгo poзBИтKУ стpiльця. He cмieмo дoпycтИтИ' щoб гopo.
ДИнУ Ha б[yвшиx] пoлЬсЬKИХ кoлoнiяx бyлo спaлeHo чИ вИKparцeHo
i т. д. Пoтpiбнo пoстaвИтИ BapТУ, якa бyдe вiдпoвiдaть зa зHИщe-
Hy гopoдoвинy. Bзaгaлi нe смie нiчoгo пpoпaстИ з зaсiвiв [нa]
зaЛИшeHИx пoЛЬсЬKИМИ КoЛoHlстaMИ зeMЛяx.

Mи мycимo пoKaзaтИ тe, щo МИ e гocпo.п,apяMИ i вмieмo
Гoспo.0'apИтИ.

6. Ha зв'язKaХ МУсятЬ бyти нepгoвi фipи згiднo нaKaзУ Кo-
MaHдИpa [в]oeн[нoT] [o]кpyги, aтaKo>к МУсИтЬ бщи кiлькa вepxoBИX
кoнeЙ для пpиспiшeння кyp'epiв.

7. Bжe якиЙcь Чaс пoдaЮться вкaзiвкИ щo.E.o poзвiдки, a в
Baс всe Тi нe пocтaвЛeнo яK слi.ц. B дe[я]ких paЙoнaх Haпa.о,aЮтЬ
кoмyнiсти i гpaбyють ceЛяH, iтoдi щoйнo poзвiдкa пoвiдoмляe.

Kaxу, щo якдaлi бУ.цe тaKe вИв'язyвaHHя poзвИдKи, тo бyдe кapa-
тис[я] нaЙсувopiшoЮ KapoЮ. 3 кoжнoгo зayвaxeн[oгo] poзвiдкoю
нaймeншoгo пiдoзpiння MyсИТЬ зapaз бyти пoвepHeHHя кyp'epiв.
Гiнцiв He MyсИтЬ бpaкyвaти.

B' .Цo дня 15'|X.4з p. MaЮтЬ бyти вiдpeмoнтoвaнi вci шкoли,
пepeпИоaнi всi шкiльнi пpи[лaд]и тa oбстaнoвки i чoгo бpaкye, в
якiм cтaнi. Пpимipoм, ЛaвKИ пoЛoмaнi, стapi i т. д. Cтягнщи всi
шкiльни KHИ)KКИ тa пeдaгoгiннi пiдpyнники,.

Cпиоaти воix yнитeлiв, зaзнaнyюЧИ пpи тoMУ дe пpaцЮe' чИ
в pяДaХ i нa якoмy cтaнoвищi. Пoдaти cтaTИстИKУ дiтeЙ, щo
пiдлягaють дo poKУ HaвчaHня. l-{e всe ПoдaтИ дo peф[epeнтa]
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[п]oлiт[иннoгo] [в]iддiлy. Пoдaти всix ypядoвцiв, щo пpaцЮвaлИ в
шкiльниx вiддiлax зa нiмцiв, тa шкiльниx iнопeктopiв,

9' KoxниЙ нaKaз МycИть бyги пpoKoHтpoлipoвaнo, ни зpoблeнo
тaK чи нi. Koли нe зpoблeнo _ вiдпoвiднo пoкapaти i зaзвiтyвaти
яK пoKapaнo.

.Qня 5'lX.1943 p.

Ц,ЦABo' ф. 3967' oп. 1, cпp. 5, apк
Pукoпиc' Cинiй oлiвeЦь.

CлaвaУкpai.нi!

Koмaндaнт BoeH Hoгo paЙoнy
/Kocтoмapiв/ Koотoмapoв.

2-4. Koпiя. oбгopткoвий пaпip,

Ne3
звlт

KoMEндAнтA PAЙoHy
[Kocтo п iльcьки й ] paйo н,, l c кpa',

I Ko cтo п i л ьc ь кo гo н aдpaй o ну],

[пicля] 12 вepeсня 194З poку.

3вiт
зa чaс вiд -|2.VIll 

[д]o 12.IX.1943 p.

Koмeндaнт [в]oeннoгo paйoнy |скpa н.
звiтye.

6 дpyг Kocтoмapoв

1 ). oceль в тepeнi 56' з тoгo зaceлeнИX 44, нeзaсeл eних 12
oсeлЬ.

2). 3aвдaння щoдo oxoплeHня opгaнiзaцiЙнoю ciткoю сyспi-
лЬствa викoнyе[тьcя] зaдoвiлЬнo, тiлЬки щe бpaк пpoпaгaHдивHИX
cил. HaceлeHня дo Haшoгo вИзвoЛЬHo-сaмoотиЙнИцЬKoгo pyХУ
дoбpe стaBИтЬcя, тiльки B oднoMyсeлi зaвxди зaxo.цятЬтpУднoщi,
яKИ з чacoм пoбopeмo.

3). Щoдo нaцioнaльнИХ MeHшocтeЙ. Tx вiднoшeння Дo нaшoгo
pyxyдoбpe кpiм пoляк[iв], якiзaMeI.rlKyЮтЬЛИшe в мicтi Kocтoпoль
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[Koстoпiль] i в lвaнoвiЙ .Цoлинi Й cтaвляться .п,o Haс вopoжo, спo-
MaгaЮчИ нiмeцькoгo oKУПaHтa. Ляxiв в тepeнi пoзa мicтoм HeMae.

Pyскix пpиблизнo дo 50 oоiб' якi пepeбyвaЮтЬ в мiстi Koстoпoль
[Koстoпiль] i oсiб дo 20 в тaкиx пУHKTaX як: Iвaнoвa.Д,oЛИHa, Moквiн

IMoквин], мiст в сeлi Пiски [Пiскiв].
Kpiм тoгo, e oKoЛo 250 yзбpoeниx людeЙ в тepeнi. Цe бУдУть

[к]aзaxи, yзбeки i ляхи,
Xидiв в тepeнi r oKoлo 1 00 oсiб. Biднoшeння нiмaкiв i ляxiв дo

Haс r вopoжe. Boни сТapaЮтЬся KoЖHopaзoвo HaB'язaTV| З нaM|А

KoHтaKт. Чaстo вiдбувaються стpiни HaшИХ ПpeдстaвHикiв з ними'
Kiлькa ociб пepeйшЛo Д,o Hac зi збpoею' Ляxи вpaз з нiмaкaми

дУжe чaстo HaсKaKУЮТЬ Ha ceЛa oкимaнь [?] i гpaблять сeлян'.Д,yжe
нaстo yбивaють бeзбopoHHe HaсeЛeння. Hiмaки сТapaЮTЬся зiбpaти
збixxя, Ho, Ha ЖaЛЬ, цe iм нe вдarться' Tiльки в ceлi Бepeстoвa
[Бepecтoвeць] зiбpaли i oбмoлoтили збiжжя. [.'.] пoзa тим в всiх
кoлoнiях пoльськix бyлo зiбpaнe збiжxя HaMИ.

C[e]ксoти щeДe-He-.цe сПoтИKaЮть. Haxaль, iм мaлo Щo B.цa-

eтЬся дoHeстИ нiмaкaм' дУ>кe чaсТo Tx пepeлoвлЮоTЬся i yнeшкoд-
ЛИBЛЮeTЬся.

ДAPo' ф. P_З0, oп, 2' cпp. З4, apк, 94, .0,oкyмeнт бeз дaти i зaкiнчeння.
opигiнaл. Poх<eвий пaпip. Pукoпиc' Cинiй xiмiчний oлiвeць'

Ne4
звlт KoMEHдAHтA PAЙoHy

пPo зAгAлЬHy KlлЬKlстЬ пoсAдoвЦlв
[,[J,e paхн eнcьки й ] pa йo н'' Л i сн и Й''

[Ko cтo п iл ьcькo гo нaдpa й o ну],

15 вepecня 1943 poку'

3вiт зaтpудHeнИxЛЮдeй в paЙoнiЛiсниЙ ч. 1 .

K-сть
p-H|в

IPeфepaт] Cтaнoвищe K-сть Пpимiткa

1 l.KoМeHдaHT p.Hy 1

Z. HeQepeH[Тl
opг[aнiзaцiЙ нo] - мoб [iлiз aцiЙниЙl l
3. KoMaHдaHт [с]aMoooopoHИ 1

4.шeФ зB'язKV
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Cлyжбa
Бeзпeки

Гoспo-
дapниЙ

b.3B,язKoвИХ 2

1 .Cyспiльнo-пoлiтичниЙ l
2. П poпaгaнДи 1

З. Bишкiльнa тpийкa
4. Шкiльництвa I

5' PaЙoн [oвиЙ] пpoвiдник [ю] нaцтвa 1

tj. | | poв|.цHИцЯ [Юl HaцтBa
1.Peфepeнт CБ 1

2.3acтyп н и к 1

З.Xaндapмiв (бyдe бiльшe) Z

1 . Koмeндaнт [г]ocп [oдapнoгo]
в|.ц.ц|Лa 1

2.Шeф кaнц[eляpiТ]

[г]oсп [oдapнoгo] вiддiлa
i мaтeo'ялoвий

l
p'ялoвиЙ

3. Бyд[iвeльниЙ] I

4 Пpoв'янтoвий кaнцeляр[иcт] z
5.Xлiбoзбop i Йoгo пoмiчник
6. П iдpaЙ [oнoвий]
[г]oсп [oдapниЙ] [к]oм[eндaнт]
[в]iдд[iлy]

5
paХ|вHИK

7.CтaничниЙ 17

8. Maгaзинep стaн[инний]
MaгaзИHy

tt

Пiдпpиомствo [м]oлoнapня
1 PaйонoвиЙ [к]epiвник
мoлoнapIeнь]

1

2.PaйoнoвиЙ [б]yxгaлтep 1

3. Пpи [p]aЙ [oнoвиЙl
мoлoн[aрськиЙ] pобiтник
4.3ливщикi сiл
1 ).Ciльськi [з]ливщикi

lЭ

Пiдпpиrмствo lalpтiль шeвсЬKa
1 .Apтiль шeвсЬKa, зaкpиЙщик z
2.Шeвцiв to
Пiдпpиeмствo бoндapcькe
1.Бoндapськi пункт[иl 14
Пiдпpиомствo [б]ляxapiв
1.Пyн[к]ти [б]ляxapiв o
Пiдпpиeмcтвo [м]линapськe
] . PaЙoнoвi [з]aвiдуюнi [м]линiв l
2'Пyнкт[и] мeлникiв 7
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3.| |УHKТ[И] пpaKTИKaHT|B

4.Maшiнiстiв Z

5. [П]oмiнникiв мaш[и]нicтiв
6. Пpиймaч
7.3aвiдУючи млинiв 4 Paзoм

1^^
- tz+.

Зв,язoк 1.Шeф [з]в,язку
2. Koмeн.цaнт [p]oзвiдкi
3.3в'язкoвiЙ 2

ПiД.paЙoн ч. 1

6 1,Koмeндaнт пiдp[aЙoнy]
2. ГoспoдapниЙ
3'BiЙcькoвiЙ
4 Шeф [з]в,язкy
5.3в'язкoвi пiдpaЙoну z
6. Koмeндaнт poзвiдкi пiдp[aйoнy]

Отaниця н

5 1 .Cтaничний opг[aнiзaцiЙниЙ] 1

2' Гoопo.п,apчий ст[aницi] 1

3. Bi Й ськoвi к l
4. Koмeн.цaнт [с] aмooбopoни 1

5.Maгaзинeр ст[aницil 1

Cтaниця ч.2
5 ,1 .CтaничниЙ opг[aнiзaцiЙниЙ] 1

2. ГoспoдapниЙ ст[aницi] 1

З. BiЙськoвiк 1

4. KoмeнДaнт [c] aмooбopoни 'l

5.3в'язкoвiЙ 1

UTaHИця ч'
5 ] .CтaничниЙ opг[aнiзaцiйний] l

2. ГoспoДapчи Й ст[aницil 1

3. BiЙськoвiк 1

4. Koмeндaнт [c]aмooбopoни 1

5.Зв'язкoвiЙ 1

Cтaниця ч. 4
А .l .Cтaничний opг[aнiзaцiйний] 1

2' ГoспoдapчиЙ ст[aницil .l

3. BiЙськoвiк 1

4. Koмeндaнт [с]aмooбopoни 1

Cтaниця ч. 5
5 ] .Cтaничний opг[aнiзaцiЙниЙ] 1

2.ГoспoдaplиЙ ст[aницi] -,|
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3. Б|ИоЬKoв|t.

4. Koмeндaнт [c]aмooбopoни 1

5.3в'язкoвiЙ 1

ПiдpaЙoн н. 2
o 1 . Koмeндaнт opг[aнiзaцiйниЙ]

пiдp[aЙoнvl 1

2. ГoспoдapниЙ пiдp[aЙoнy]
З. BiЙськoвiк пiдp[aЙoнУ]
4.Шeф [зlв,язкv
5.3в'язкoвix Z

vIdп

4 1 .Cт aничний opг[aнiзaцiЙ н и йl .,I

2. Гoс пoдapч иЙ cт| aницil 1

3. Biйськoвiк ст[aницi] 1

4. Koм [eндaнт] [о]aмooбopoни 1

Cтaниця ч. 2
7 1 .CтaничниЙ opг[aнiзaцiЙниЙl l

2. Гocпoдapний ст[aницi] 1

3. Biйськoвiк от[aницil 1

4. Koм [eндaнт.l [сl aмooбopoни l
5.Зв'язкoвiй [ш.ieф 1

6.3в'язкивцiв Z
Cтaниця ч. З

,l .Cтaничний opг[aнiзaцiйний] .t

2. ГoспoдapниЙ ст[aницi]
3. BiЙськoвiк ст[аницil
4' Koм [eндaнт] [с]aмooбopoни
5.Шeф зв'язKy
6.Зв'язкoвix 1

Cтaниця н. 4
1 .Cтaничний opг[aнiзaцiйниЙl 1

2.ГoспoдapниЙ I

3.3aстyпник гoсп loдapчoгol l
Cтaниця н. 5
q -l .CтaничниЙ opг[aнiзaцiйнийl 1

2. Бeзпeкa 1

З.Гocпoдapчий 1

4. Biйськoвiк 1

5.Koм[eндaнт] [с]aмooбopoни 1

6.Шeф [з]в,язкy 1

7. З в'язкo вix
IiдpaЙoн н. 3
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9 ] .Koмeндaнт пiдp[aйoнУ] 1

2. Гoспo.цapчиЙ пiдp[aЙoну] l
3. Biйськoвiк пiдp[aЙoнy] 1

4. Koм [eн.цaнтl [сlaмooбopoни 1

5. Koм [eндaнтl poзвiдкi 1

6.Шeф [з]в'язку l
7.Зв'язкoвiх

Cтaниця ч

+ ] .Cтaничний opг[aнiзaцiЙниЙ] 1

2. BiЙськoвiк ст[aницi.l 1

3. Koм[eндaнт] [c]aмooбopoни
ст[aниц]] 1

4. Poзвi.цкa 1

Cтaниця ч. 2
7 ] .CтaничниЙ opг[aнiзaцiйниЙ] 1

2. ГoспoДapчиЙ ст[aницi] 1

3. BiЙоькoвiк 1

4. Koм[eндaнт] [с]aмooбopoни I

5.Poзвiдкa 1

6.Шeф [з]в,язкy I

7.Зв'язкoвix 1

Cтaниця ч' 3
1 .CтaничниЙ opг[aнiзaцiЙний] 1

2. BiЙськoвiк 1

3. Koм [eндaнт] [о]aмooбopoни 1

CTaHИця ч.

4 1 .Cтaничний opг[aнiзaцiйний] .l

2. Biйськoвiк l
3. Poзвi.цкa 'l

4.3в'язoк 1

Пi.цpaйoн ч.4
I 1.Koмeндaнт пiдpaЙoнa 1

2. ГoспoД'apчиЙ пiдp[aйoнy] 1

3. Koм [eн.в.aнтl Iploзвiдки I

4. BiЙоькoвiк пiдp[aЙoну] 1

5.Шeф [з]в'язку 1

6.Зв'язкoвix
Cтaниця н

] .Cтaничний opг[aнiзaцiЙниЙl 1

2. Гocпo.цapчий cт[aницi] 1

3. BiЙськoвiк ст[aницi] 1

4. Koм [eндaнт] [с]aмooбopoни 1

з25



5. KoM IeHдaHт] poзв|дкИ
6.3в'язкoвiЙ 1

CтaниЦя ч. 2
J

.1 .ГoспoдapчиЙ -,|

2. Biйськoвiк l
З. Koм [eндaнт] [с]aмooбopoни I

Cтaниця ч. 3
0 -1 .CтaничниЙ opг[aнiзaцiЙниЙ]

2. Гoспoдapний ст[aницi]
З.BiЙськов[и]к ст[aницi]
4.Koм[eндaнт] [о]aмooбopoни
5. Koм [eндaнт] poзвiдки
6. З в'язкoвi Й

1

l
1

I

I

1

Рaзoм yсix пpaцiвнИKiB в paйoHi ч. 1 - 307.
PaЙoн - 1.

ПiдpaЙoн - 1.

Cтaниць - 
-18.

15.lХ.43 p.

Зa Зaлiзнякa - чИ)K.

ЦДABO' ф. 3838' oп' 1, спp' 59, apк' 16З-164' 162 зв, Чepнeткa.
Pукoлиc, CинiЙ хiмiчний oлiвeць.

Ns5
списoК пoсAдoBЦlB KyщA Nэ 1,

сKлAдЕHиЙ KoMEHдAHтoM PAЙoHy
IKocтoп iл ьcьки Й] paйoн,, l cкpa''

Koстo п i л ьc ькo гo н aдpa й o ну',flaл и н a'' ],
15 вepeсня 194З poку

Cпiс пpaцiвникiв пo [к]yщiNo 1 [p]aй[oнy] Iскpa

Ns Псeвдa Cтaнoвищa Пpим.
Kaвvн Koм[eндaнт] кyщa
Явop 3aст[упник] кoм[eндaнтa] кyщa
Лиc Kvщ[oвиЙ] вiЙськoвiк

A Пeвни [Й] 3aст[упник] кyщ[oвoгo] вiЙськoвiкa
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5 Бoryн Kyщ[oвий]CБ
6 lскpa Kvщ[oвиЙ] [г]oспo.о,apчиЙ
7 БуЙни [Й] 3aст[yпник] [к]yщ[oвoгo] [г]ocпoдap[voгo]
б PvoeЛЬ Kvш[oвиЙl [кloм[eндaнт| | p IoзвiД'KИ

9 Boльoдя Kyщ[oвиЙ] [ш]eф [з]в'язку
l0 Kopнiй Зaст[yпник] [ш]eфa [з]в'язку
t1 Шпaк Koм[eндaнтl IclтaничниЙ
12 Бoг.цaн Koм [eндaнт] [с]тaнинниЙ
ta ЗaвзятiЙ 3acт[yпник] [к]oм[eндaнтa] [с]тaнизнoг
1А KopнiЙ Koм [eн.п'aнт] [с]тaнин ниЙ

Пeтoo 3aст[t/пникl [к]oм[eн.цaнтa] [с]тaниннoг
lo CмилиЙ Koм[eнлaнтl [сlтaнишi
II !iбpoвa Зaст[упник] [к]oм[eндaнтa] [с]тaницi
18 Copoкa тaHИЧH|АИ B|ИсЬKoBIИ

|У MeДвiдь [3]aст[yпник] кoм [eндaнтa] [с]тaниннoг
20. Moлoт J aст[yпник] ст[aниннoгo] вiЙськoвiкa
afal гoD C тaHИчHИИ в|ИсЬKoBIK

22. BepxoвiЙ тaHL4ЧHИ|А вlИсЬKoBIK

23. БoeвiЙ a тaничниЙ CБ
24. XaЙвopoн тaничниЙ CБ
25. Бaн.п,Vpистa тaничниЙ CБ
26 Блaкiтни [йl тaнични Й [г.]oопoдapчи Й

27. Блaкит a тaничниЙ [гlocпoД,apчиЙ
28. Paк aстVП HИ K [гl oопo.цapчoгo
29 Бopкvн aничниЙl [гl oспo.цapчиЙ
з0. Kpvчa [3l aстvп ни к ст[aничнoгol [гloспo.цapчoгo
з1 ЗaвзятиЙ IClтaничний [гloспoдaoчиЙ
З2. opeл [Зlaотvпник ст[aничнoгol [гloспoдapчoгo
.J.1 ПoдoooжниЙ tClтaничниЙ CБ
З4. Heпepeмoхни[Й] aст[yпник] ст[aниннoгo] CБ

Шoвкoвa KvLц[oвиЙl п [poвiдникl ЧХ
з6 HeзaлeхниЙ KvLшoвий Гк] oм Гeндaнтl Гюl нaцтвa
З7' БaндУрiст Шeф [з]в'язку
JO. oстpи [Йl шeф [з|в'ЯЗKV
39. BeсeлиЙ Шeф [зlв'язкУ
40. Гpимкий 3acтГvпникl Гшleфa [зl в'язкv
41 Пoбiдa Koм Гeнлaнтl Гol oзвiдкi
+z- CoлoДкiЙ 3в'язкoв[ий]
+J. Явio Cт[aничниЙl [вliЙськoвiк
44. Moзvн [Зl в'язкoви[Йl

.Д,oлинa в'язкoви ГЙ

4n Бeoeза l.l в'язкoви Гйl
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47. Яp [З]в'язкoви[Й]
48 BapЙoн Гiнeць
49 ФiльoвиЙ Гtнeць

ГaoниЙ lHeцЬ
э| XaЙвopoн Гiнeць
52 3iмoвий Гiнeць

Шpaм Гiнeшь
54 oдyд Гiнeць
55 Пaсoч н и к Гiнeць
56 Бистpи|Й] Гiнeць

ЧepвoниЙ Гiнeць
58 БeoeзниЙ Гiнeць
59. Гopoшeнкo Гiнeць
60 Taнцop Гiнeць
ol Kopнaк Гiнeць
б/ Coлoвeй Гiнeць
63 Липeнкo Гiнeць
64 Гpaбoв Г leцЬ
b5. PloaчeHKo leцЬ
66 Bишня leцЬ
67 BeсeлиЙ eшЬ

68. Гoaбeнкo el |Ь

69 oнepeт в'язкoв[иЙl
70 Kopeнь в'язкoв[ий
tl Шпaк Г3lв'язкoв[ийl
72 Гoorшoк в'язкoв[ий

По6i л [Q.l o 
joэ иno [lи й.|

74 Xvк J в'язкoв[иЙl

!ня 15.|Х.1943 p.

Cлaвa Укp[aТнi]!

Koмeндaнт [в]oеннoгo Ip]aйoнy
/Koстoмapiв/.

.цAPО' ф. P-З0' oп.2, cпp.64' apк,41-42. Зaвipeнa кoпiя. Po>кeвиЙ
пaпip' Pукoпиc. Cинiй хiмiчний oлiвeЦь,
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Ns6
списoK пoсAдoвцlB KyщA Ne 2,

сKлAдEHиЙ KoMЕHдAHтoM PAЙoHy
I Ko cтo п iл ьcьки й paй oн ],' l cкpa''

IKo cтoп iл ьc ь кo гo н a,Цpa Йa ну'',П'oл и н a,' ],
15 вepecня'|94З poку'

Kyщ[oвиЙ] KoМeHдaHT зaп [iлля] Mapкo
3aст[yпник yщ[oвoгo] KoМeH.D,aHтa зaп [iлля] Лoм
Kyщ[oвиЙ] вiЙськoвик Cян
Kyщ[oвиЙ]CБ Kpи гa

Зaот[упник кyщ[oвoгo] CБ 3oлoтиЙ
Kущ[oвиЙ] гocпoдapниЙ Гeн
3aот[yпник] кущ[oвoгo] гoспoд[apчoгo] Heзнaн и Й

Kvщ[oвийl пpoв[iдникl Ч [epвoнoгo] XIpeстa] !ивнa
Зaст[yпник] кyщ[oвoгo] пpoв[iдникa] Ч[epвoнoгo] Х[peстa] Блaкiтнa
ШeФ кvщ[oвoгol зв'язкv Гoлoс
Зaст[yпник шeф[a] кyщ[oвoгo] зв' язкy ЛипoвиЙ

Kvщ[oвийl кoм [eн.цaнт] ЮHaцTвa Koмao
Koм[eндaнт сТaнИцl Чvб

Koм[eндaнт сТaHИц| Яотep
Koм[eндaнт CТaHИцl ГoлиЙ

Koм[eндaнт сTaHИц| Бaxмaн
Koм [eндaнт сTaHИц| Mopoз
Koм [eн.цaнт сTaHИц| KpУк
Koм[eндaнт сTaHИц| Xитeнкo
Cт[aничниЙ в|ЙсЬKoвИK Kyнep
Cт[aнинний B|ИсЬKoвИK Д,oбpocлaв
Cт[aничниЙ вlИcЬKoвИK Boля
Cт[aничниЙ BlИоЬKoBИK Бepeзин
Cт[aнинниЙ в|исЬKoвИK Xoлoд
Cт[aнинниЙ Гapбузa
Cт[aнинниЙ CБ HaливaЙкo
Cт[aничниЙ сБ Boлoшин
Cт[aнинний CБ KУцeнкo
Cт[aнинниЙ гoспoдapчИИ Пi.цкoвa
Cт[aничниЙ ГoспoдapчИЙ ЮpУк
Cт[aнинниЙ ГoсПoдapчИЙ Meдoвий
Cт[aнинний Гoопo.0'apчИИ Гpoмитeль
Cт[aнинниЙ гoспoдapчиЙ Xypaвeль
Cт[aнинниЙ гoспo.цapЧИЙ Гopин
3в'язкoвиЙ BepбoвиЙ
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3в,язкoвиЙ KpуглиЙ
3в'язкoвиЙ чoooТ
3в'язкoвиЙ Бyдiльник
3в'язкoвиЙ Гopa
Зв'язкoвиЙ Гaвpилo
Зв'язкoвиЙ Лoзин
3в'язкoвиЙ CoлoвeЙ
3в'язкoвиЙ Гpy[ш]a
3в'язкoвиЙ Koлoc
3в'язкoвий Липiнь
3в'язкoвий Бiгvн
3в'язкoвий Жypaвeль
Зв'язкoвиЙ Цветoк
3в,язкoвиЙ Cкaкvн
3в'язкoвиЙ lpкvн
Зв'язкoвиЙ BишньoвиЙ

!ня 15.lX.43 p.

Koмeндaнт [в]oеннoгo Ip]aЙoнy
Koстoмapiв.

,ЦAPo' ф. P-30' oп. 2, спp, 64, apк' 58, opигiнaл, Пaпip чepBoHoгo
KoльopУ' Pукoпиc. CинiЙ хiмiчний oлiвeць'

Ns7
списoK пoсAдoBЦlB KyщA Nэ 4,

сKлAдEHиЙ KoMEHдAHтoM PAЙoHy
I Kocтoп iл ьc ь ки й pa йoн],' l c кpa''

[Kocтo п iл ьcькo гo н aдpa Й o ну'',Qoл и н a'' ],
15 вepecня 1943 poку'

Kyщ[oвий] кoMaHдaHТ Чмiль
3aст[yпник] к[yщoвoгo] KoМeHдaHтa Cнiгуp
Kyщ[oвиЙ] вiйськoвик ДидиЙ
Kyщ[oвиЙ]CБ Бopoвий
3acт[yпник] кyщ[oвoгo] CБ KoлючиЙ
Kyщ[oвиЙ] гoопoдapниЙ ПoxмypиЙ
3aст[yпник] к[yщoвoгo] гoспoд[apнoгo] Bиxop
Kyщ[oвa] гoспoдapчa Гpyшa
Kyщ[oвиЙ]ЧX Boлoшкa
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Kyщ[oвa] caнiтapкa Taмapa
Kyщ[oвиЙ] кoм[eндaнт] ЮHaцтвa Г piзниЙ
Kyщ[oвиЙ] кoм [eндaнт] poзвiдки Ьepeзa
3aот[yпник] кoм [eндaнтa] poзвiдки MoсТoвИИ
KyщoвиЙ [ш]eф [з] в'язку Зaлiзo
Зaст[yпник] кyщ[oвoгo] шeфa зв'язкy ГoЛyб
Koм[eндaнт] стaницi Гi pняк
Зaст[упник] кoм[eндaнтa] стaницi I p|3HИИ

Koм[eндaнт] cтaницi Бeз
3aст[Vпникl кoм[eндaнтal стaницi B'яз
Koм[eндaнт] стaницi Пvгaч
3aст[vпникl кoм[eндaнтal стaницi oльxoвиЙ
Koм[eндaнт] стaницi Poгaткo
Cт[aничниЙl в ИсЬKoBИK Coкoл
Cт[aничний] в ИсЬKoBИK Koсap
Cт[aничнийl в ИсЬKoвИK Koмap
Cт[aничниЙ] CБ Hoвaк
Cт[aничниЙl CБ .0'oбpoслaвич
Cт[aничниЙ.l CБ Шepшeнь
Cт[aничниЙ.l CБ ЛипoвиЙ

Cт[aничниЙl CБ БaЙДa

Cт[aничниЙl CБ Ястpvб
Cт[aничниЙl гoспoдapчиЙ BoдяниЙ

3aст[vпникl ст[aничнoгol гoспoдap[чoгo] ЧvгaЙстeo
Cт | aничниЙ1 гocпoдa pч и Й Лиc
Cт[aничниЙ.l гoспoдapчиЙ Гpaб
Зaст[vпник.| cт[aничнoгol гoспoдap[чoгol Бepeзa
Cт[aничниЙ.l гoспoдapчий Гливкo
Cт[aничниЙ] гoспoдapчий Ясeн
Maгaзiнeo KVлик

Cт[aнинниЙ] гoспoдapниЙ Kvлинa
ШeФ зв'язкV Coкiл
CБ Гpvшкa
CБ Bopoн
CБ ГУсaч
3в'язкoвий Coкiл
Зв'язкoвиЙ Бiлкa
Зв'язкoвиЙ KopaoeлЬ
3в'язкoвиЙ Явop
3в'язкoвий Шишкa
3в'язкoвий Cкopoxiд
3в'язкoвий Лeв
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3в'язкoвиЙ Cтepнeц
Зв'язкoвий Гpoмилo
3в'язкoвиЙ 3нaЙдa
3в'язкoвиЙ Ciчoвик
3в'язкoвиЙ Xpyщ
Зв'язкoвиЙ Bpк
Meл [ь] ник ШУм
Meл [ьl ник Хvпaн
Meл[ьlник БлизopVк

.[ня 15.|X.43 p'
C[лaвa] У[кpaТнi]!

Koмeндaнт [в] oeн [нoгo] [p]aЙoнy
Koстoмaoiв.

,ЦAPo' ф' P-30' aп. 2, cпp' 64, apк. 56_56 зв, opигiнaл. ltупкий poх<eвиЙ

пaпip. Pукoпиc. CинiЙ хiмiчниЙ oлiвeць'

NsB
cписoK пoсAдoвЦlв KyЩA Nз 5,

сKлAдEHиЙ KoMEHдAHтoM PAЙoHy
[Koстo п iл ьcьки й pa йo н],' l c кpa''

I K o cтo п i л ьс ь кa гo н a.цp a й o ну,,,[J,o л и н a'' ],
15 вepecня 194З poку.

Kyщ[oвиЙl KoМaH.цaHT floвбня
Зaст[упник] кyщ[oвoгo] КoМeHlцaHтa Kaмiнь
Kyщ[oвий] вiЙcькoвик Бopисeнкo
Kyщ[oвиЙ]CБ .Д,yxoвий
3aот[yпник] кyщ[oвoгo] CБ oчepeт
Kyщ[oвиЙ] гoспoдapний Coкiл
3acт[упник] кyщ[oвoгo] гocпoд[apнoгo] Дyб
KУщ[oвal гoспo.цapчa Pvм'янa
Kущ[oвa] Ч [epвoнoгo] X[рeстa] Acтpa
Kyщ[oвa] сaнiтapкa oлeся
Kyщ[oвий] кoм [eндaнт] ЮHaцтвa Koмпaнieць
Шeф кущ[oвoгo] зв'язкy CумниЙ
Зaст[упник] шeфa кyщ[oвoгo] зв'язку PaтaЙ
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Kyщ[oвиЙ] TpaHcпopToвИЙ Тетepук
Kyщ[oвиЙ кoм[eндaнт] poзвiдки БУpляк

Kyщ[oвиЙ кoм[eндaнт] poзвiдки Чyдaк
Kyщ[oвиЙ кoм[eндaнт] poзвiдки Лeв

Kyщ[oвиЙ кoм[eндaнт] poзвi.цки ApaбЙoв
Koм [eн.цaнт сTaHИц| 3eлeниЙ
Koм [eндaнт сTaHИЦl oсикa
Koм[eндaнт сТaнИц| Гpaб
Koм[eн.цaнт стaHИц| Mopoз
Koм[eндaнт сTaHИц| oдyд
Koм [eндaнт стaниц| БlлиЙ
Koм[eндaнт стaHИц| CoлoвeЙ
Koм[eн.цaнт стaHИц| Бoгдaн
Koм[eндaнт стaHИц| Bopoнa
Cт[aнинниЙ ГoспoдapчИЙ |вaщeHKo

Cт[aнинни Й гoспoдapниЙ Kвт
Cт[aнинниЙ гoспoдapниЙ Чaпaeв
Cт[aнинний Гoопo.цapчИЙ Гoлyб
Cт[aнинниЙ гoспoдapн иЙ Bугiль

Cт[aнинниЙ гoспoдapниЙ Kvлiш

Cт[aнинниЙ B|ЙсЬKoвИК Kлiн

Cт[aничниЙ в|ИсЬKoвИK Biтеp
Cт[aнинниЙ шeф зв'язкy .Д,ятeл

3aст[yпник] шeфa зв'язкУ ст[aницil БУдьoнниЙ

Cт[aнинниЙ] шeф зв'язкy Гpиб
Зaст[Упник] ст[aниннoгo] ш[eфa] зв'яз[кy] Hoвoбpaнeць
Cт[aнинниЙ] ш[eф] зв'яз[ку] Kopнюшa
Kyщ[oвиЙ зв'язкoвиЙ БуяниЙ
Kyщ[oвиЙ зв'язкoвиЙ чepeшHя
Kyщ[oвиЙ зв,язKoBИЙ Bepбa
Kyщ[oвиЙ зв'язкoвиЙ Coм
Kyщ[oвиЙ зв'язкoвиЙ Bopoбeць
Kущ[oвий зв,язKoBИИ TихиЙ
Kyщ[oвий зв'язKoвИЙ KУзЬМa
Kyщ[oвиЙ зB'язKoBИЙ Шишкa
Kущ[oвиЙ зв'язкoвиЙ Bepнигopa
Kущ[oвИЙ зв'я3KoBИ Й Цap
Kyщ[oвиЙ зв'язкoвиЙ Лис
KVЩ|oвИЙ зB'язKoвИЙ lJ-{yпaк

Cт[aничниЙ зв'язкoвиЙ Яотpyб
Cт[aнинниЙ] зв'язKoвИЙ Haли вaЙ кo
Cт[aничниЙ зв'язкoвиЙ oкyнь
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Cт[aнинний] зв'язкoвий TpУтeнь
Cт[aнинниЙ] зв'язкoвиЙ Пaтич кa
Cт[aнинний] зв'язкoвиЙ Mypaвa
Cт[aнинниЙ] зв,язкoвий Kapп
Cт[aнинниЙ] зв'язкoвиЙ Чopнoтa

aнинниЙ] зв'язкoвий Koзaк
Ст[aнинниЙ] зв'язкoвий Meтeлик
.Эт[aнинниЙl зв,язKoвиЙ BeликиЙ
Cт[aнинниЙ] зв'язкoвиЙ БiлиЙ
Cт[aнинниЙ] зв'язкoвий Явip
Cт[aнинниЙ] зв'язкoвиЙ Biтepeць
Cт[aнинний] зв'язкoвиЙ ПoльoвиЙ
Cт[aнинниЙ] зв'язкoвиЙ !,oщик
Cт[aнинний] зв'язкoвий Xвiля
Cт[aниннийl зв'язкoвиЙ .Дopв'яний
Гapбap гapбapнi Koсap
Пoм[iнник] гapбapя Xpyщ
Moлoнapкa CУмнa
Moлoнapкa Жeня
ШвeЦь HiмиЙ
Швeць KopнiЙ
3aв[iдvючий] aртiлi .Д,eм'ян
Kpaвцiв z
Бoндapiв 15
Meл[ьlникiв z
Пaстyx Бeнeдa

flня.15.|Х.43 p.

C[лaвa] У[кpaiнi]!

Koмeндaнт [в]oeн[нoгo] [p]aйoну
Koстoмaoiв.

ДAPo' Ф. P-З0' oп, 2, cпp' 64, apк. 54_55. opигiнaл. l!упкий po>кeвиЙ
пaпip. Pукoпис' CинiЙ хiмiчний oлiвeЦь'
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Ns9
лlАcт дo KoMЕHдAHтA HEBlдotvloгo

PAЙoHy пPo MAтЕPIAлЬHЕ зAБEзпEчЕнHя
KPABEцЬKoТ APтlлl

IHeвiдoмиЙ paЙoн

Capнeнськoгo нaД,paЙoну',Лiсoвa пiсня''],
24 вepecня 194З poку'

.[pyжeЛис!

Пpoшy BИд.aтИ зapядXeHHя дo [м]iсцeBoгo [г]oлoви, щoб
пoПoBHИтИ нaшy apтiлЬ KpaвeЦЬKy. Haм тpeбa oдИH сTaHoK .цo
MaшИHИ тa o.цHУ MaшИHy. Poбiть цe пo-Mo)кЛивoстi нaЙскopшe.

24.|X.4З p.
Cлaвa!

Яpeмa.

apк. 34, opигiнaл. QигapкoвиЙ пaпip'Д,APo' ф' P-30' oп' 2, cпp' 109,

Pvкoпиc. Cинiй хiмiчний oлiвeЦь,

Ne 1O
нAKAз KoM ЕHдAHтA PAЙoHy

B спPABI сyБoPдиHAцIT
oPгAHtзAЦIЙHиx пPAцIBHиКlв

I Koстo п iл ьcьки Й] paй o н,, l c кpa''

I Ko cтo п i л ьc ь кo г o н a,u'p a й o ну,,,0'o л и н a'' ],
7 жoвтня 194З poку.

УПA.
Гpyпa 3aгpaвa.
K3BP.
..|сKpa''.

Bсiм [п]iдpeфepeнтaм [з]aпiлля [в]oeннoгo Ip]aйoнy'

Зaбopoняeться всiм пiдpeфepeнтaм в зaпiллi вiдкликaти i

пepeHoсИTИ нa iншy poбoтудiлoвo пiдпopядKoвaHИx Тм людeЙ бeз
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пopoзУМiHHя B цiй сПpaвi з KoMaH/],aHтaMИ [з]aПiЛЛя' яKИM ЛЮДИ цi e
пiдЛeгЛi i пpaцюють в ix тepeнi.

Cлaвa УкpaТнi!

Koмeндaнт зaпiлля BoeHHoГo paЙoнy
/HeвмиpущиЙ/'

ЦДABo' ф' 3967, oп. 1' cпp' 5, apк. 25. Koпiя. t!упкий бiлиЙ пaпip.
Pукoпис' Cинiй хiмiчний oлiвeuь'

Ns 11
HAKAз KoМ ЕHдAHтA PAЙo Hy

пPo ABтoHoMHиЙ стдтyс слyЖБи БЕзпЕKи
[Kocтo п iл ьс ьки Й ] pa й o н', I c кpa''

I Kocтo n iл ьc ькo гo н aдpaйo ну'' !'oл и н a'' ]'
7 жoвтня 1943 poку.

УПA.
Гpyпa Зaгpaвa.
K3BP.
Iскoa.

HaкaзNs11'

B зв'язкy, щo CБ нaбиpae бiльшe вiЙськoвoгo xapaKтepУ,
зaтвepд)KyЮ [н] aкaзoм :

1. Peфepeнти CБ нe пiдпopядКoвУЮTЬся вiдтeпep слyxбoвo
KoМaHдaHТaм [з]aпlлля. Boни ЛИшe з KoMaH.цaHтaми paйoнiв
cП|BпpaЦЮЮTЬ' B пopoзyмiннi ЛaгoдяТЬ спpaBИ.

2. Peфepeнт CБ нe звiтye з пpaцi KoMaHдaHТy [з]aпiлля TeПep'
як цe бyлo пoпepeДHЬo. 3вiт пpaцi peф[epeнт] CБ пoдae лишe
свoeMУ дiлoвo пi.qпopядKoBaHoMy звepxникoвi.

Peф[epeнт] CБ кoмaндaнтa зaпiлля iнфopмyeлишe з poзвiдки.
Пoза,тим звiтoвaти нe зoбoв'язaниЙ. Peф[epeнт] CБ зaУвa>КeнУ Ka-
pи гiднy сПpaBУ пpИсТУпae.цo ПoЛaГoдxeHHя в пopoзyмiннi з [к]o-
MaHдaHТoМ зaпiлля. Koли спpaвa бiльш вiйськoвoгo xapaKтepy'
ЛaГoДИтЬ в пopoзyмiннi з дiлoвим зBepХHИKoM. Tyт вiн KoМaHдaHтy
Ka)кe' щO'.я Лaгoд;<yТaм i тaм спpaвУ вiЙськoвoгo ХapaKTepy,', aЛe
яKУ' цЬOГo вiH KoMaHдaHTy He зoбoв'язaниЙкaзaти'

3' Teрeнoвиx poзвiдoк тo HeMa. e лишe oднa poзвiдKa, яKoЮ
BсeцiЛo зaйr'лarться CБ' KoмaндaHTИ ЛИшe MyсятЬ.цoПoМoгтИ pe-
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ф[epeнт]aм CБ poзбyдУBaтИ poзвИдKУ (тoбтo дaти людeй), aлe
зaв.цaHHя poзвi.цкi .цacтЬ peф [epeнт] CБ.

4. Пoпepeднi шeфi poзвiдoк пiдпopядкoвy[ю]ться з цiлим свoTм
штaтoм всeцiлo peфepeнтy CБ. Mycить бщи спpaмoвaнa сИЛЬHa
нyйнiсть нa вci cтopoнИ i скpiзь MусятЬ бyти oни poзвiдникa - як
нa сeлi, мiсти iт. д.

opг[aнiзaцiйнo]-[м]oб[iлiзaцiЙниЙ] peфepeнт He MУсИтЬ Ma-
ти xoднoT poзвiдки' Poзвiдкa нa тepeнi e ЛИшe o.о,нa, a CaMe poз-
вiдкa CБ'

5. Bci пoтpeби peф[epeнт]a CБ [к]oмaн.цaнт [з]aпiлля MyсИTЬ

УMo)оИBИTИ - Цe e сaMa силa [з]aпiлля.
6. Haкaз мae yвiйти B >кИТтя.цo.цHя 20.X.43 p.

Дня7.X.4З p' CлaвaУкpaТнi!

Koм[eндaнт] [в]oeн[нoгo] [p]aЙoнy
/HeвмиpущиЙ/,

ЦДABo, ф,3967, oп. 1, cпp' 5' apк, 10. Koпiя. Бiлий пaпip' Pукoпиc.
CинiЙ хiмiчний oлiвeЦь.
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IKocтoпiльcький нaдpaйoн,,,Л,oлинa'' ],

[пicля] 7 жoвтня 194З poку.

.{eнникдo пoлaгo.цxeHня спpaв Ns .| 
, Ne 2, Ns 3.

8'|Х.43 p. Bислaнo нa бyxгaлтepс[ькиЙ] вишкiл 25 oсiб
(двaдцять п,ять): Ns 1 - 2-хaсiб,Ns 2 - 7 oсiб,Ns 4 - 1-1 oсiб,
Ns 6 - 5 ociб. Cкepoвaнo дo Дp. 3убaтoгo*.

30.|Х.4з p. Пoкapaнo [к]oмaндaнтa [в]oeннoгo paйoнyCoKИpУ.
KapниЙ aкт нa.цiслaнo Ha pУKИ. Kapy дo вiкoнaн ня дoпopУчeHo дЛя
iнспeктopa CБ дp. .ЦoнЦя.

30.lХ. Пoкapaнo [к]oмaHдaHтKУ [в]oeннoгo [н]aдpaЙoну |вгy.
Biслaнo дo Юpкa пo[ш]тy в сПpaвИ пoсToЮ фip нa зв'язoK. Biслaнo
HaKaзИ вiд.Цyбoвoгo в кoж[н]иЙ paйoн, зoKpeMa в спpaвi звiльнeння
п[oлiтиннoгo] p[eфepeнтa] Bo 3axapa.

" Зу6aтиЙ - пoвст. пс. Mopoзa Aнтoнa. У вepeснi-гpyднi ,1 943 p. - гoспoдap-
ськиЙ peфepeнт Bo ..Зaгpaвa'' (Лiтoпиc УПA' Boлинь i Пoлicся: УПA тa зaпiлля.
194З-1944 / Coхaнь П,, Пoтiчний П' (peд')' Boвк o,, Пaвлeнкo l. (упopяд')' _
Kиj.в_Topoнтo: Bидaвництвo,Лiтoпис УI1A"' 1999' _ т. 2' - C, 97-100' 21З_214'
218-219' 226; Cкopупський M' Tуди, дe бiй зa Boлю' _ Kиiв' 1992' _ C, 125 ).
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1 .Х.43. Biслaнo iнфopмaцiТдля paЙoнoвix кoм[aндaнтiв] Бepeг'
Cкeля, Пeклo, вiолaнo iнфopмaцii з ТepeHy к[oмaндaнтy] o[кpyги]
Юpку i пoлк[oвникy] Гoннapeнкy.

2.х'4З. Biслaнo iнфopмaцiТ тepeHoBИ дЛя кoм[aндaнтa] Bo Юpкa
i для пoлк[oвникa] Гoннapeнкa. Bидaнo HaKaз B спpaвИ ПoMoчИ
вiйськoвiм poДИHaM УПA. Пoчaв oфopмляти звiт пpaцi.

3.X.4з. Звiльнив з [з]acтyпнИKa .цpУгa Poмaнa. Biн являвся
зacтyпHИKoм KBH. Звiльнив [к]oм[aндaнтa] [p]aй[oнy] дpyгa
Heвмиpyщoгo. Пpoвeдeнo звiльнeI]Hя HaKaзoм i спpямoвaHo .цo
ДpУгa Юpкa. Haдicлaнo iнфopмaцiТ з тepeHy дo к[oмaндaнтa] Bo.
Saтвepдxeнo к[oмaндaнтa] p [aйoнy] lскpa дp' Xбypляя.

4.х.43' 3aкiнчeнo звiт пpaцi. Haдiслaнo iнфopмaцiТдo Юpкa i

Гoнн[apeнкa]. Haдiслaнo звiт пpaцiДo кoм[aндaнтa] Юpкa.
5.X.4з. Був в к[oмaндaнтa] Bo. 3дaв звiт. Biддaв HaKaз щoДo

CБ. .QoпopyчИв пoЛaгo.цИТЬ cпpaвy щoдo XapчoвaHHя yнiтeльськoгo
ПepсoHaЛy Для пoлiтpeфa i [г]oспpeфa. !aв зapя.E.XeHHя гoЛoвaM
paйoнy в спpaвИ звeзeння кiп.

6.X.4з' ПoлaгoДxeнi всi спpaв и, |я]ки HaпЛИHУЛ И згopi тa po-
з|оЛaHo B тepeH.

7 .х.43. Biдбyлaся вiдпpaвa, нa кoтpий бyли всi кoм[aндaнти]
з paЙoнiв i peфepeнти нaдpaЙoнy' Biдпpaвy вiдкpив дp. Юpкo.
Haдiслaнo iнфopмaцiТ тepeнoвi Дp' ЮpKУ i пoлк[oвникy] Гoн-
чapeHKy.

11.X.43. Koнтpoля paЙoнy Kaм[i]нь, TepeH [к]oм[aндaнтa]
Mиpнoгo.

15.X.43. 3дaнo звiт зa paйoн сxiднoгo тepeнy Пeклo' poзiолaнo
..Cвiтoвi iнфopмaцiТ'' в p[''.], BИ.цaв зapядХeHHя для ЧX в cпpaвi
зapaзHИХ вcix xopiб.

25.|X.4з. oтpiмaнo звiт мicячниЙ з paЙoнy Kepн.
28'|х'4з. oтpiмaнo звiт мiсячний з paйoнy Cкeля.
2B'|X.43. oтpiмaнo спис пpaцiвникiв paйoнy Бepiг.
з0.|X.4з. oтpiмaнo звiт пpaцi з paЙoнy |скpa, з звiтoм -1695 кapб. гpoшeЙ вKЛa.цoК.
3.Х.43. Пoлaгoдxeнo всi звiти, нaдiслaнiз paЙoнiв i пoлoжeнo

.цo пaпoK кoж[н]oгo paЙoнy oKpeMo.
4'х'4З' Пoлaгoдxeнo [н]aкaз вiд Юpкa в сПpaвИ .цoпoмoгИ po-

дИHaM УПA. Пoлaгo.Qкeнo писулькy вiд [к]oмaндaнтки xинoцтвa |вги.
6.X.43. ПoлaгoдxeHo спpaвИ згopi (н' з, 4, 5, 6 з книги дo

ПoлaгolцXeнь Ns .1 
).

L|ДAгo' ф' 57, oп.4, cпp.366, apк.26-28 зв. !,oкумeнтбeз пiдписуaвтopa
i дaти. Opигiнaл. УчнiвcькиЙ зotлит у лiнiЙку. Pукoпиc. Пpocтий oлiвeць'
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дo KoMЕHдAHтoк yчx l жlHoЦтвA
y спPAвl БoPoтЬБи з KoPoстoю

[KocтoлiльcькиЙ] paйoн', Icкpa''

[Kocтoпiльськoгo нaД,paЙoну,|П,oлинa''],
16жoвтня 194З poку.

УпA.
Гpyпa 3aгpaвa.
K3BP.
|скpa.

.t|o [к] oмaндaHTKИ [x] i нoцтвa тa
[к]oмaндaнтки ЧХ [в]oe[ннoгo] [p]aЙ [oнy] lскpa.

Biдпис Шyлякy тa KoMaHдaHTaм кyщiв.

3 oглядy нa бpaк лiкapськиx зaсoбiв Ta вeЛИKe зaнeдбaння
гiгieни, oсoбливo нa сeлi, [...] зapaзливi хвopoби як кopoстa iiн.
l-{я xвopoбa poзпoвсЮ.цxeHa вЖe e сИЛЬHo Ha зв'язKax тa взaгaлi
Мe>кИ пpaцiвникiв [o]pгaнiзaцii. Щoб УHИKHyТИ Ti тa зaпoбiгти, ЧX
МyсИтЬ звepнщи oсoблиt]У Ha цe уBary.

3aбopoнитИ KaтeгopИчHo пoдaBaTИ pУKи пpИ вИTaHHЮ. УДiлити
лiкapcькoТ пopaдИ пpo зHИщeHня цieТ xвopoби. Ha оeлi зaбopoнити
BeчopKИ, тa взaгaлi тoмУ пo.цiбнi збipнi. Пoстaвити слi.ц вiДпoвi-
.п.aлЬHИMИ зa цЮ дiлянкy нe тiльки ЧХ, aлe i [p]aЙoнниx [г]oлiв. B
якoмy ceлi poзПoBсЮд>кeнa xвopoбa (кopocтa), МyсИтЬ бyги зopгa-
нiзoвaниЙ шпИтaлИK ЧХ, дe б мoxнa бyлo лiкoвaтИ XвopИx Ha цЮ
xвopoбy. PaЙoнoвi [г]oлoви MaЮтЬ зaбeзпeчити тaкi шпитaликi
пaЛиBoM тa ХapчeM пpaцiвникiв' якi бyдyть y шпИтaлИKy пpaцЮвa-
ти. ШпитaлИKИ MaЮтЬ бyти всeцiлo пiд poзпopя.п.ХeнHяM ЧX. Ha
сeлi вeнipницi мaють poзгaHяТИ кoм[aндaнти] вapти тa сaмooбo-
poни. Bсi якiсь збipк[и] мyсять бути в пopoзумiннi кoм[aндaнтa]
BapтИ тa сaмooбopoнИ. Bi.ц кoмaн.цaнтiв мyситЬ MaтИ дoзвiл.
Koмaндaнтив пiдpaЙoнiв зoбoв'язyЮ ввecтИ зapяд)кeHня B жИтТя'

ПoстiЙ, дня 
.|6.Х.43 p. 

CлaвaУкpaiнi!

K[oмeндaнт] з[aпiлля] в[oeннoгo] p[aЙoнy]'

LIДABO' ф, З967' oп, 1, cпp.5, apк, 14. Koпiя.Itигapкoвий пaпip, Pукoпиc.
Фioлeтoвий xiмiчний oлiвeЦь.
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HAKAз KoMEHдAHтA PAЙoHy

пPo пPAвилA KoPиcтyвAHHя зБPoeЮ
Для пoсAдoвЦlB зAпIлля

I Kocтoп iл ьcьки Й ] pa й oн,' l c кpa''
I Kocтo п iл ьськo гo н aдpaй o ну',,П,oл и н a'' ],

20 xoвтня 194З poку.

УПA'
Гpyпa 3aгpaвa.
KзBP'

.[o всix KyщeвИx KoMeHдaнтiв,
вciм op[гaнiзaцiйнo] -мoб[iлiзaцiйним] кyщoвiм

пiдpeфepaтaМ з oгля.цУ пoтpeби збpoТ.цo ви.о.цiлiв.

Haкaзyю:

.| 
. .Цo дня 2з'х'4З p. MaЮTЬ бyти стягнeнi всi кyлeмeтИ, KpiсИ,

воi пiстoлi, всi вpiзи. Maють бщи вiдicлaнi нa чaс 10 paнo дo opг[a-
нiзaцiйнo] -мoб[iлiзaцiЙнoгo] peфepeнтa Heгyсa.

2. Ha тepeнi лишaeтьоя збpoя лишe пpaцiвникiв CБ' Пoзa тим,
aнi нa зв'язKaх, aнi в iншix якixocь гpyпax збpoi нe мae бщи. Bсe мae
6уи нa вИщeзгaДaHиЙ дeнь стягHyГo.

3. Bpaз зi збpoeю MaЮтЬ cтaBитv|cя KoMeH.п,aHтИ paйoнy, peфe-
peHт opгaH Iiзaцiйнo] -мoб[iлiзaцiЙний], peфepeнт [г]ocпoдapнiЙ,
якiм будe зapeecтpoBaнa збpoя дo HoшeHHя..[oкyмeнтидiстaнy нa
Пpaвo HoшeHHя збpoi нa pyки.

B paЙoнi лишe [к]oмeHдaHт, opгaн[iзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiйниЙ]
i [г]oспoдapнiй peфepeнти'

4. Зa нeвикoHaHHя бyдe пoтягaTИcя.цo вiдпoвiдaльнoстИ KapИ
нaЙвищoгo вимipy.

Пpиcтyпити дo вИKoHyBaHHя Пo oтpимaннi цЬoГo зapядxeHHя'

Пocтiй, 20.X.43 p.

K[oмeндaнт] з[aпiлля] в[oeннoгo] p[aЙoнy]
/Heвмipyщi Й / _ взaстyпcтвi.

LlДАBo, ф. 3967' oп. 1, cпp. 5, apк. 17. Koпiя' Apкуtu у клiтинку з
блoкнoтa. Pукoпиc. Cинiй хiмiчний oлiвeЦь'
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.Д,eнник op'eнтaцiЙниЙ Nq 2.

6.B.4з p. ДЛя Юpкa дaнo 6 стpiльцiв .цo бoiвкi. Пoолaнo
Cтeпoвoгo зкoнтpoлipoвaтИ o.п,Hoгo HaKaзHoгo пpaцiвникa, тa
дoпopУчeнo Йoмy зaмiнити 2 кpicи. oтpiмaнo лiтepaтypy. 5'8.43
пpИзHaчaHo Poмaнa Ha зaстУпHИкa кoмaнд[aнтa] [н]aдpaЙoнy"

5'8.43. Poзiслaнo HaKaз пo цiлoмy нaдpaйoнi, кoтopий мae

увiЙти в ЖИTтя дo дня 1 B.8.
6.B.43. Bислaнo Heвмиpyщoгo Ha HaЛaгo.п)кeння зв'язкy,

paЙ[oни] NsNs .l, 2, 3'
7 .B.4З. oтpiмaнo iнфopмaцii з paЙoнiв Бepeзa' Cкeля, paй[oн]

Kepн. ПoвepнУв ДpУг CтeпoвиЙ з p[aЙoнy] ЛicниЙ'
Гopoдниця'
з. |Х.4з. БoльшeвикИ тaК CaМo нiнню гpaбyЮтЬ ceЛa, зaбipaюни

збixжя' Hiмoтa тaKox зaбipae кoнi, кopoви тa iншi piни. B o.цHoMУ

ceлiствopeнa MaЛa бoiвкa. 3бpoТтpoxи e, 2 ..MaKcИМИ'', aЛe BoяKИ

цei бoTвки He зHaЮтЬ BПopяДУ. B oднoмy пiдpaйoнi poзкiдaнo нaмi
нaшy лiтepaтУpУ' дe HaсeЛeHHя зHaХoдИтЬ l увaxнo чИтae.

3'IХ.43. Пoляки, KoTopИ булив Лю.цвiпoлi дня2'|X.43 (вoни з
CтapoT Гути ) зaмopдУвaЛ И o.цHoгo бyл ьбi в ця ( бaтькa Mуxi ).

3'lx.43. B -| гoд' бУльбiвцiзбipaли xлiб в с. Beл. Coвпa [Coвпa].
2'|х.43. Пoмeжи с. Бiльчaки a Mapeнiн [Mapинин] бyлo нyтнo

сepiю стpiлiв KУЛeмeтa. ТoДi нa roр,' 2 пiзнiшe нa XУтopИ Mapeнiн

[Mapинин] зaбpaнo xyдoбy тa кoнi з вoзoм. Taкox xoтiли злoдiТ
6paти a гpoмiти, aлe вiн yтiк i нapoбiв кpiкy. Heдaлeкo Toгo зHa-
ХoдИTЬся оaмooбopoнa. Koли пoчУЛa кpик, пiшлa нa цeЙ кpик.
ЗлoдiТ, зaлишившi всe зaбpaнe MaЙнo, ПoчaлИ втiкaти.

4'|х.43. Poзбiтo кpiпocть нiмeцьку' нeвiдoмo xтo бiвся з нi-
MOTOtO.

2'|х,4З, Бyв бoЙ з сaMoгo Beчopaдo сaMoГo.цHя. Hiмaки М1УCИлИ

втiкaти в пiдp[aЙoн] Лiс'
2'|х'43, Пpиixaлo .14 мaшiн нiмaкiв. otин лiтaксiв в пiдp[aЙoн]

Лiс. Цeй лiтaк пpилeтiв i.цУжe KoгoсЬ шУKaB. Bcix нiмaкiв нaлiнye-
тЬся .0,o 

.l 50 oсiб'

з41



6. |Х. 4з. H iмeцькi лiтaки бoмбapдoв aлИ ce лaCтaвoк тa 3лaзнo
[3лaзнe], paЙoн .[epaxнo [.Qepaxнe].

5.|x.43' Ляxи пpивeзЛИ MлИHa зi с. Boнячe ГopoДницЬKoгo
paЙoнy дo кoлoнiТ Koзяpник ЛЮдвИпoЛЬськoгo paйoну.

4.|х.4з. Гpoмaдянe с. Биcтpини [Бистpинi], paйoн Людвiпoль
[Людвипiльf , бpaли сiнo зa Cлyнoм [Cлyнeм], дe 6ули oбстpiлянi
пoлЬсЬKoЮ пapтИзaHKoю. Пoлякi пoчaЛИ чиг|лятИcя з нiмoтoю дo
yкpaiнцiв з Бiстpин [Бистpин].

4.|х.4З. B с. Koмapнi зa Cлyнoм [Cлyнeм] бyльбiвцi
10 штyк xyдoби i пoгнaли в нaпpямi с. Biл[л]я. 3бpoя тaкa:

зaбpaли
1 фiнкa,

peштa кp[i]cи' |x бyлo 12 чoлoвiк.
4'|х.4З' Пoляки з Бiстpин [Бистpинi] в гoд. 6 paнo Tхaли нa

12 фip[ax] дo Бepeзнoгo.
5.|X.4з. Biдбyлисядoxiнкi в с. Moквiн [Moквин], paйoн Бepeзнo

[Бepeзнe]. Ha цi .цoжiнкi пpиТxaли пoлякi тa нiмaкi. KoлИ гoлoвaсlль-
УпpaвИ Moквiн [Moквин] сКaзaB, щoб нe бyлo пoлякiв нaдoхiнкax,
oтxe, нiмaкi сKaзaЛИ, щo KoЛИ нe бyдe бaндитiв тo нe бyдрь пoЛяKИ.

5'|X.43. 12 фip нiмaкiв Тхaлo з Бepeзнoгoдo Бiстpин [Биcтpинi].
Boни були мiшaни - 7 нiмaкiв i 20 ляxiв. B мiсцeвoстяx Kapaнyн -
Maлинськ _ Kpeшeвo дie пoЛЬсЬKa пapтИзaнKa' Koли зУcTpИчaeТЬся
з нaшiм нaceЛeHHям, тo yбiвaе. Ha |льникax, paЙoн Бepeзнo
[Бepeзнe], зHaxo.п.яТЬся ПoЛЬcЬKИ пapтИзaHИ в силi 4 чoлoвiк. Ha
Л ипникax зHaxo.цИтЬся пoЛЬсЬKe пiдпiл[л] я.

B.|X.4з. oтpимaнo ..|нфopмaцiТ'' ч. 5.1.
7.9'4З.3 paйoнyн. 1 в с' Cтaвкy пiднaс бoмбapдyвaння згopiлo

30 xaт i 42 клунi, 1 кopoвa i 1 кiнь. Бaгaтo бoмб нe poзipвaлoсь.
6.9.4з. Пiд чaс пepeвeзeHHя штaХeтИ в с. Xoбpинь нaшиx 20-x

людeй CтaлИ Ha BИдпoчИнoк. AxТyт HacKoчИЛa гpУпa н[e]pвoниx,
бyлo кoлo 100 oсiб, ioкpyxили двi дoмiвки, Дe стoяЛИ HaшИ. I

oгpaбiли цiлкoм. Haшi вiдотyпили пoпiд Гopинeм.
6.9.4з. 3a с. Miдзкoм [Mидcькf злoвили o.п,Hoгo ЛяXa тa o.цHo-

гo зaстp[e] л|Ал|l/|, a 20 ляxiв втiклo в лiс. ПoTxaли зa нимi, здoбщo
2 вoзи.

6.9.4з. B гoд. 4 paнo нa Paдoм'яHKУ KoЛo.[yксинa [!юкcин]

6.9.4з. PaЙoн lcкpa. B с' ПeчaлiвЦiнiмaкiз пoлякaмiapeштyBa-
ли бaгaтьoxлюдeй. Пeвнo щo бyли пoiнфopмoвaнi, бo пpиТхaли нa
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зB'язoK i oкpyжили. Зaxвaтили oдHoгo oбpiзa i 50 шт. нaбoTв,
зa6paли щo бyлo в xaтi. Koли ляхи з нiмaкaмi вiд'ixaли, тo кoзaкi
пpиЙuли дo сeЛa i стaли ЛoвИтЬ кyp[eЙ]. Тoдi дядькi з двoмa
отpИЛЬцяMИ oKpyжИЛИ кoзaкiв i xoтiли BзятИ в пoЛoH, нo кoзaкi
пoчaлИ вiдстpiлювaтись i втiкaти.

6.9.43. B paйoнi |cкpa дopoгi гoлoвнiЙшИ ПoзaвaлЮвaнИ;
пoKoпaHo яMИ, .цe MoxHa бyлo, мoсти пopo[з]кидaнo.

6.9.43. B с. oлeксaндpiвцi' p[aЙoн] |скpa, нiмoтa з пoЛя oчИ-
щae дopoгi i xoнyть MoЛoтИтЬ збiжжя.

5.9'4з. Hiмaкiз Koстoпoля в с. Гoлoвинзaбpaли 10 (дeсять)
MaшИн, тpoxИ гyсeй, кypeЙ i пopiзaли пoдyшкi вxaтaХ. Пoвepнyли
нaзa.ц дo Koстoпoля'

5'9. П'ять фip нiмaкiв зaТxaли Ha Koл. ГpУди, paйoн lскpa, i

нaбpaли збiжжя Ta ПoBeзлИ дo Koстoпoля.
Пoляки, кoтpi втiкли з с. Aлeксaндpiвкa Ioлeксaндpiвкa] (Kуpя

тa CepгiЙ) [...] кoтpoгo Heпoкipний пpиЙняв вiЙcькoвикoм, гoвopИв
в lИoквiнi IMoквин], щo [y]кpaiнцi вбивaють 10-тe пoкoлiння пoлякiв.

4'9.4З' БУльбiвцi дoвИдaЛИсь, щo УПA ПoсУвaстЬся в ТoМУ
нaпpямi, .цe вoHИ зHaXoдяTЬся' тo вoHИ втiкли зa Cлyн y с. Biльнo.
[Д]ня 4.9.a3 p. нa тe сeЛo HaсКoчИЛИ пoЛяKИ з бiльшoвикaмi з
Cтapoi Гyти i poзпoЧaBся бiЙ. B peзyльтaтi бoю згИHУЛo 46уль6iв-
цi , кoтpиx зaХoпЛeнo сoHHИx, a 4-x y бoю' Paзoм - B (вiсiм)' A
пoлякiв 40 oсiб згiнyлo.

5.9.4з. Hiмaкi, кoтpi стoяли в с. Лyниця Гopoдницькoгo paЙoнy,
ви|хaлидo Kopця.

5.9.43. 3oстaлись poзкидaнi всi мoсти тa пopвaнИЙ тeлeгpa-
фiнниЙ пpoвiд вiд Бicтpин [Бистpинi] дo Бepeзнoгo.

8.9.43. oтpимaнo лiтepaтypy вi.ц Xвильoвoгo: 50 пpИM.
.,lнфopмaтop'', 30 ПpИM. ..Бopoтьбa зa xлiб' бopoтьбa зa BЛaдy''.

B.9.43. Пpибyлo чoТИpoХ дpУзiв з paЙoнy lскpa, кoтpi мaють
йтинa Пiвнiч.

3,9.43. oтpимaнo пoвiдoмлeння вi.ц дp. Тapaca, щoб дo дня
9.9.43 p. пepeнeстиоя з цieТ дoмiвкi.

6.9.43. B с. Гpyшивськa Гщa [Гpyшiвськa Гщa], paйoн CKeЛя, в
гo.ц. 16.00 пpийшлo 4-х ляxiв, oзбpoeнИx в a[в]тoмaти, зуcтpiли
пiдp[aЙoнoвoгo] кoмeн.п,aHтa ГaлaЙдy' кoтpиЙ нe втiкaв - дУMaв,
Щo тo ЛЮдe з УПA. Ляxи зpoбiли в HЬoгo peвiзiю. Maв пpи оoбi
пiсyлi, пiстoль i свoТдoкумeнти. Bсe цe зaбpaли, a йoГo ПoBeЛИ в
лiс. Biн ПoчaB втiкaти. Йoгo paнили в oбiдвi нoги. Ляхи втiкли.п,o
лiсa i пoчaли cтpiляти з кyлe[мeтa] .

5.lХ.43. Hiмaкiз пoлякaмi пpиiхaли, oкoлo 50 чoлoв[iк], нa 3apiнкy
[Зapiннy], paЙoн Бepiг. ЛюдeЙ нe зaстaли, зaбpaли сBИHЮ, ryси iт. д.
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6.9.43. Hiмaкi в Пeчaлiвцi гoнили людeЙ KoсИт|А пoЛЬсЬKe
збix[ж]я пi.ц от. Moквiн [Moквин] i.п,aли тaкe зapядXeHHя, щo лЮдe
Мo)KyТЬ [як] пoстaвKy здaвaтИ нeoбмoлoчeнe збixжя.

B.9.43. B гoд' 5 вeнopa в MaлoсTИдИHсЬKoMy лiсi пiд
Глибoчкoм бyлo тpox oзбpoeниx чepвoHИХ i poзпiтyвaли нaшix
людeЙ, дe r Maйдaн, дe Cтидинь [Cтидин] i ни e ПapтИзaнe.

B'9.43 p. oтpимaв мiсячниЙ звiт з paй[oну] н. 2 Kaмiнь.
9.9.43 p. BиTxaв CтeпoвиЙ в paЙ[oн] ч.5 в спpaвax сЛУж-

бoвиx.
9.9.43 p. Лeтiлo тpи бoЙoв[иx] лiтaкi B HaПpяMaX нa Cxi.ц
B.9.43' B Убepeжax [Убepeж]' paЙoн Kepн, бyли нiмa-

кi, кoтpи ПoзlцИpaЛИ пo ПЛoТax кoлючиЙ дpiт i пoBeзЛИ дo
м' Capни.

9.9.4з p. B с. Пoстiйнo [Пoстiйнe], paйoн н. .|, пpoкидarтЬся
xвopoбa (тиф) i вжe дня 8.9'43 p. впaлa oднa oсoбa.

.|0.9.4з p. oтpимaнo звiт з пpaцi з paЙoнy Kepн н. 3.
9.9.43. Пoдaнo з Kyщa Ns 4 paйoнy Kaмiнь. Bнoчи пoЛяKИ з

нepвoнимi булив с. Kiзлoму [Koзлин] в кiлькoсти нeвiдoмiЙ. Пoдa-
нo з Miдзкa [Mидськ], щo зa Miдзкoм [Mидоьк] булa poзвiдкa:
чepBoHИХ 4-x oсiб, oзбpoeнo 3-x aвтoмaТaMИ, a oдИH з кpiсoм.

10.|X.43. oтpимaнo звiт вiд Coкipи i гpoшi в оyмi 172О кp6'
(тисянa оiмсoт двaдцять).

10.IX.43 p. Biдбyлaся вiдпpaвa з paЙoнoвимi кoмaнд[aнтaми]
зaпiл[л]я в paЙoнi Kaмiнь, ч. 2.

10.|X.4з p. БУв пpийoм кoнeЙ в paйoнi Kaмiнь, ч. 2.
8.9.43. B уpoнищax oсoвeць в 

.| 05 квapтaлi знaxoдяTЬся жИдИ

- 100 oсiб, oзбpoeнИХУ пiстoлi, кpiси, гpaнaти i мiж нимie [y]кpaТнцi
зЛeнчинa [Лiннинa] тa Mиxaлинa.

8.lХ.4з p. сД apeштoBaЛo в пiдpaЙoнi ч' 6 paЙ[oнy] Бepiг
пiдp [aйoнoвoгo] кoмeн.0,aHтa Poбepтa.

B.lX.43. Йшoв пoТздoк з м. БepeзнoГo Ha c' Moквин. lxaлo.цo
20 ляxiв. BopoнaлисЬ Haзa.о. Тa BзяЛИ 1 0 кiп сeлянсЬKoГo збixxя.
Ha ст. Moквiн [Moквин] e KoЛo 40 кoзaкiв з нiмaкaмi.

10.|X.43. B с' Kaзимipкy [Kaзимиpiвкa] пpибyлo 1 2 oсiбxиДiв.
B с. Пiдгipникax [Пiдгipник] [з]нaxoдиться 30 oсiб бyльбiвцiв, кoтpi
пepeЛoвЛЮЮтЬ пo дopoзi зB'язKoBИХ, кoтpi нeсyть пiсyлi.

.10.9.43. Пoдaнo з с. Beлик. Miдяк |BeликиЙ Mидськ] вHoчИ
КoHя.

11.9.4з бyлa poзвi.п,Ka чepBoHих' Зa B. Miдякoм |BeликиЙ
Mидськ] Тx бyлo 4-x. Boни пpoстpiлилИ oдHoгo чoлoвiкa. |-]я poз-
вiдкa бyлa кoлo скиpтi /],epxaвHoгo збiж[x]я. Цiоi сaмoТ HoчИ чep-
вoнi пe pexo Дv|лvl З цУMaHсЬKoГo л iсy дo Бepeстя н.
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9.|Х.43 p. Hiмaкi, вepтaЮчИ з Бepeзнoгoдo Бicтpiн [Бистpиvi] в
кiлькoсти 25 фip, гнaл|/1якix 100 штyкxyдoбi. 3aбpaли в Бiстpiцьo-
мy [Бистpицькoму] кoлгoспi i взяли тpoХИ в сeЛяH.

B.|Х.4з p. B paй[oнi] Cкeля пo вcix пoльськix кoлoнiяx булa
тpiвoгa, бo xтoсь зaПaЛиB oдHУ ПoЛЬс[ькy] xaтy в кoлoнiТ Пoтaшня
i е дoнeсeнHя, щo в Бepeзникax стoТть пoЛЬсЬKa пapтизaнкa i мae
зaмip HaсKoчИтИ нa [y]кpaTнсЬKe сeЛo Яцькoвини [Яцькoвинi] тa
BИpИзaТЬ сeЛяH.

9.|X.43. ПpiЙшлo 4-xляхiв в о' Бaлaшiвкy, зaбpaли o.цHУ Kopo-
ву i гoвopiли, щo дня [ми] знищaть всix сeлян.

8'IX.43. Ixaлo 14 мaшин нiмaкiв з Kopця дo Гopoдницi.
Пiд,iхдxaюни пiд c. Лyниця, пepшa MaшИHa HaсKoчИЛa нa мiнy.
Maшинa пoлeтiлa в пoвiтpя paзoМ з нiмaкaмi.

.10.|Х.43 p. lxaлo з Koстoпoля 12мaшин нiмaкiв з пoл[якaми] в
CТopoHy Бepeзнoгo. Beзли з сoбoю ЛeгKУ гapMaтKУ, aЛe тoГo Ж

CaMoГo .цHя BepтaЛИ Haзa.ц.
.10.lX'4з p. .[oнocить poзвiдкa, щo pУХ нiмaкiв Ha дopoГax

Kocтoпiль _ Бepeзнe i Бистpiни [Бистpинi] _ Бepeзнe пoмiчaeть-
cясильнiшиЙ.

9.lX.43 B oKoЛИцяХ Maлинськa ПoявИЛaCЬ гpупa жидiв в числi
20 ociб' Cлaбeнькo oзбpoeнi'

7.|х.4з. Apeштoвaнo B с. Moквiн [Moквин] 2-x людeй. Пi-
lt]'oзpyЮтЬ Ix HlMaK|, щo BoHИ ПepeдaЮTЬ в|стKИ пoвсТaHцяМ Пpo
ПpИсУTHlстЬ HlMц|в.

1 0. |Х'4з p. Hiмaкi з Koстoпoля пpиixaли в с. Poкiтнe [Poкитнe],
paЙoн |скpa, i нaбpaли 10 фip збiжxя' Biд,Тx.цxaюЧА' зanaлИлLl
1 xaтy нa фyтopi iз зaпaльниХ KУЛЬ.

12'|х'4з. oтpiмaнo HaKaз вi.ц кoм[aндaнтa] Юpкa в спpaвi
зiбpaння ТeПЛoгo oдягУдля УПA.

12'|х.4З' oтpiмaнo звiт вiд [н]aдp[aЙoнoвoгo] [ш]eфa [з]в'яз-
кy Boлoсa.

.t0.IX.4з p. B с. Гopoдeць [н]iмaкi пpИвeзЛИ MaшИHУ ixoнyть
MoЛoTИтЬ .0,epжaвHe збixжя.

Пoдaлa poзвiдкa, щo Ha ст, Maлинськ пpибyли нiмцi i тaм
вИгpУзИЛИсь. Ha стaнцii Aнтoнiвкa нiмцi зa нaс вiд дня 10.|X дo
5.|X.43 p. poзoбpaЛИ TapтaKa iзaбipaють фaxiвцiв.

10.|X.4з p. B paйoнiTyнин (с. Maлaти [Maлятин]) e 70 бyльбiв-
цiв, якi тaм вiддoвшoГo чaсУ сИ.цять..[ня 10.|Х.43 p' HaпaЛИ Ha
кaнцeляpiю opг[aнiзaцiЙнo] -мoб[iлiзaцiЙнy] i зaбpaли книгi, спiс-
ки iмaшинy.цo пИсaHHя.

14.|х.4З p. oтpимaнo вiд Cтeпoвoгo звiт вiйськoвиx piчeЙ з
paЙ[oнiв] ЛicниЙi Kepч.
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.10.lХ.4з. 
.Д,o с. Тиннoгo пpiбyлo 150 кoзaкiв, яки злoжiли збpoю

в pyки УПA.
12'|х.4З. Пoдaнo, Щo Пoтяг мaлиЙ Moквiн [Moквин] _ Бepeз-

нo [Бepeзнe], кoтopиЙ XoДИтЬ, B)кe ЩoдeнHo He ХoД,ИTЬ, тoMУ щo
XoД,ИТЬ нa 2 днi paз i вoзить збiжxя з Бepeзнoгo дo Moквiнa
IMoквин].

10.|X.43. Пoдaнo, щo в н[ислi] 150 oсiб чepвoHИХ Пepexo.цИЛo
з с. Cyськa дo Хoбpиня.

10'lX.43. Пpибyв вiддiл УПA.в с. .Д.юксин, paЙoн .Д,epaxнo
[!epaxнe].

12'|х.4З. Пoдaнo, щo пoЛЬCЬKa с[o]вiтськa пapТИзaHKa в числi
500 oсiб пocoBaЛaся B HaпpяM Poкiтнa IPoкитнe]..11.|X.4з. Пoдaнo, щo зa Maлим Mi.цзкoм [MaлиЙ Mидськ],
paЙoн Cтидинь, BHoчИ бyлa poзвiдKa чepвoHИX.

1 з.lX.43 пpoлiтaв BHoчИ нeвiдoмo який лiтaк, BИ.цHo щo нe с[o]-
вiтський. B paйoнi!epaжнo [!epaжнe] вiдбyвся пpiйoм кoнeЙ.

13.|Х'4з. Paйoн Бepeзнo [Бepeзнe]: дня 10.lX.43 ЛяХИ з
Бepeзнoгo iздили дo Бистpин, ЛюдвипoльськиЙ [Людвипiль-
cькиЙ] paЙoн. Bepтaюни Haзa.ц' oДИH ЛяX, HaпИBшИсЬ, зaЛИшИвся
в с. Хoлoпax i Тxaв сaм. ПpиТxaв y с[eлo] Moквин, paйoн Бepeзнo
[Бepeзнe], дe вибiв в oДHoГo гpoMaёп,яHИнa вiкнa в ХaTi, зaбpaв
УBeсЬ oдяг i пoTxaв. Гoспoдap сiв нa Koня, Д,oГHaB ЛяХa i вилal'ли
УДapИB' ПpИчoMy ляxa yбiв, зaбpaв вiд йoгo КpИсa i yбpaння
нaгpaбoвaнe i пiзнiшe ПoBepHУB дoдol\4У' Hiмoтa зa ЛяХoM He
шУKaЛa. Hiмoтa пpiTxaлa з ЛяxaMИ нa xут[ip] Moкpe, p[aЙoн]
Бepeзнo [Бepeзнe], Д,e гoHИЛa HaсeЛeHHя Ha Cт. Maлинськ .цo
мaшiни. Haсeлeння нe пiшлoдo мaшiни, a вивтiкaлo всe. Hiмoтa,
CТpИЛяЮчИ, poбилa пoгoHЮ, дe нiкoгo нe злoвiлa.

Hiмaки 13.lХ зiбpaли 300 пiдвiД i мaли Тxaти.цo ст. Moквiн
[Moквин] зaбipaти збix[ж]я, щo стoТть в КoПИ нa пoлi.

Пoльськa бaн.цa пiдгoтoвляe пoлякiв, тoбтo poбiт мyштpу.
Maють нa мeтi пaлИтИ yсi c[eлa] нaд piкoю Cлун aбo в лiси (тo
з|зHaB o.0,ИH пepeлoвлeниЙ лях). ПoльсЬKa пapТИзaнKa бiльш
гpaсУe кoлo Бepeзнo [Бepeзнe], дe стapaеться скp[i]п[и]ти бiль-
шУ сИЛУ.

Teпep в мiстi пpoХoдяТЬ apeшTИ [У]кpaiнцiв. Apeштoвaниx
вiдвoзять в Koстoпiлo.

14.|х'4З. Пoляки сeлa Iльники poблять щoдeннi HaПaдИ Ha
yкpaТнцiв - KoлИ б тiльки пoблизy.o,exTo пpoХoДИB. Hiмoтa пpи-
Beзлa в Бepeзнo [Бepeзнe] 5 тисяч мeтpiв мaтepiТ i 2 фypи гoтo-
вoгo yбpaнHя, .цe пpoдaЮтЬ ЛИшe зa гyси i яйця. Hiмoтa вiдaлa
poзПopяд)кeHHя.цЛя HaсeЛeHHя тoгo paЙoнy, щoб здaли тИMчacoвo
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1 мeтp пoстaвкi. Haсeлeння дo poзпopя.цXeнHя He пpИстoсo-
вУeTЬся.

Hiмoтa з Бiстpин [Биотpинi] ПepeBeзЛa [y]пpaву мiотaтa бaзy'
3aлишилoся ЛИшe щe виЙськo. B БepeзнoMУ сД пpoвo.П,ИТЬ Be-
ЛИKe пepeслi.п,жeння пoмiж yкpaiнцями. Taм мaють пiД сoбoю щe
й укpaTнцiв, якi дoнoсять пoстiЙнo, нaпp. Лeбeдьoв MикoлaЙ,якиЙ
пepeв|в oстaHHЬo сaM apeшT.

1 5.lX.43. PaЙoн Людвiпoль [Людвипiль].
14'|х.4З' Пoляки oKpУxИЛИ с. Пoтaшню. Bибить .цУMaЛИ

yкp[aiнськe] нaселeнHя, aЛe HaсeЛeHHя вiвтiкaлo. 13.|Х.43 дo
с. Xoтиня пpiixaлo 6 фip нiмaкiв, кoтopи, ПoстoявшИ, вi,п''Тxaли нa-
зaд.0.o Бepeзнoгo.

13.|X.4з p. o Гoд. ] 1 дня пpибyлa ПoЛЬсЬKa пapтИзaнKa в н[ис-
лiJ 12 oсiб в с. Aнтoлiн (нa пiвнiнниЙ сxiд вiд Пoтaшнi), вбiли 12
yкpaTнцiв i вiдiЙшли.

10.IХ вiд Cлyнa пpибулo 16 бyльбiвцiв, дe бyв i сaмиЙ Бyльбa.

[H]oнoвaли в с. MeдвeД,iвкa [Beдмeдiвкa]. Koли ix УПA oкpyxилa,
oT)Ke BoHИ вспi-ли вицoфaтися paнiшe' Пaдae пiдoзpиння, щo
Бyл ьбa xoди в в тaкиЙ зaгpoжeн и Й тepeH пoЛя KaM И, тa щe Й HoчУBaB,

KoЛИ Пoвepнyв[,] нa пoльський кoлoнii.
1з.IX.43 p. B c. Maтiiвкy, paйoн Tyнин, пpибyлo бyльбiвцiв в

числi B1 чoл. Maли пpи coбi збpoю: 4 фiнки, 2 ..[.[]ьoxтяpi'' i 1 ..Тo-

Kap".
3 .| 

1 нa 12 пepeлoвлeнo злoдiT[в] в с. Пoгopилoвцi [Пoгopiлiвкa],
щc гpaбyвaли пiд MapKolo пoлякiв' Bi.п.цaнo ix.цo УПA, ПpИчoMУ вoHИ

були пpилюДнo злiквi.цoвaнi. 9'lХ y с' Бaлaшiвцi 3 бiльшoвикi i

4 бiльшoвiчкi збipaли xлiб пo сeлi.
12'|х.4З p. ЗopгaнiзУвaЛoся 10 дpузiв в кp[i]си в с. Бaлaшiвкa i

вHoчИ HaпaЛИ нa пoлякiв в ypoнищi Koмapня, дe Й зaбpaли вiД,

пoлякiв 30 шт. xyдoби. Пoляки, пoнyвшi Cт2V|лV|, втiкли' Haсeлeн-
l-iя пpoсИЛo, щoб УПAдoПoМoГЛo,.цe HaсeЛeHня сaмe б yдapилo нa
ляxiв з BИлaMИ (нaсeлeння с. Хoтинь)'

1 1 .|X.43. Лю.цвiпoль [Людвипiль] - Meхиpин [B. Meжиpiнi]: зa-
apeшТoBaHo o.цHoГo з BeликoТ KлeцькoT a вi.цстaвлeнo Йoгo дo вiддiлУ
Heгyсa. Пiдoзpиння, щo вiн бyльбoвeць. Cтeпaнь: пo дopoзi кoлiЙ
Capни _ Maлинськ бyлa poзiбpaнa кoлiя. Xтo poзiбpaв - нeвi.цoмo.
CБ poзслi.цИЛo, щo бyли нepвoнi нa CтeпaнськiЙ Гyтi - 45 чoлo-
вiк. Koлo с. Пepeспa чepвoнi злoвiли 2 чoл. i 1 xлoпця. ЦeЙ xлoпeць
yтiк. L.l-{o з [двo]мa чoлoвiкaми - нeвiдoмo. Koлo с. Kpiнильськa
[Kpинильськ] з Дня 14 нa 15. |X.43 зaйшлo 10 нepвoниx дo 2 гoс-
пoдapiв, дe .п,oмaгaЛИся Caлa' Koли бyлo вiдмoвлeнo, oтxe тo.п,i

ЗaПaЛ|А Л|А' З гo p iл a в И щeз гa.Д,aH Иx гoс п oдap i в xУ.цo бa тa бУди н кi.
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1 6.|Х.4з. Haдpaйoнний пoлiтичниЙ шeф нaдiслaв звiт 2-тих-
Heвoгo збyту пpaцi.

16.|Х.4з. o гoд. 16 oдepжaнo вiд Юpкa .,AнкeтниЙ ЛИсToK,' i Ha-
Kaздo poз|cЛaHHя.

16.lX.4з. B c. Уrмищe [Углищe?] paйoнy Ns 1 стaничниЙ poз-
КpУЧyвaB 50 кг. сHapя.цa' Cнapяд poзipвaвся i Йoгo poзipвaлo нa
дpiбнiкускi.

16.lX'4з. B гoдинi 20-тиЙ нa |вaнoвiЙ floлинi oдкpилaсь стpi-
ЛяHИHa ioдин вiстpiл бyв з гapмaтки'

16.|Х.43. oтpимaнo спiсoк paйoнних пpaцiвникiв paЙoну lскpa.
1 6.lX.43. oтpiмaнo вiд кoм [aндиpa] Юpкa ..Пpoeкт opгaнiзaцiT

кypсiв''.
15'|Х.43. Ha вiдтинкy Maлинск [Maлинськ] - Яpинoвкa [Яpи-

нiвкa] poзкiдaнo кoлiю зaлiзнИчHy Ha ТpИ кiлoмeтpi.
14'|х'4з. Hiмaкi зopгaнiзyвaлИ B Бepeзнoмy стiйкy Пoнaд

300 фip. Cтoять всi кoлo гiмнaзii.
.15.IХ.43 p. з Бiстpин [Бистpинiв] Тxaлo 20 фip пoльськoi пoлiцiТ

дo Бepeзнoгo. Beзли 7фip гyоeЙ (yтoмyнислi).
-tr4.lX.43. Ляxи в Пoтaшнi cr-|aЛИл|А48xaт, зaбiли7 oci6,зaбpaли

20 пap вoлiв, 300 штyк oвeцЬ тa 40 штук кopiв ' Ляхи в
о. Aнтoлiн poбiли зiбpaння iгoвopiли: .,щe HaM пoтpiбнo cпaлИтИ
воi yкpaTнськi сeлaдo piкi Cлyн - тoдi бyдe oнищeHИй TepeH''.

14'|х'43 p. Hiмaки Cг-|aлИл|А м. Гopoдницю i виixaли дo Kopця.
1 4'|х,4З' П pиixaли [н] i мaкi дo с. Я pи н iвкi [Я pи н iвкa] зaбipaтi

людeЙ' щoб пoлaднaти зaлiзниЦЮ, яKa бyлa пopвaHa KoЛo ст. Moк-
вiн [Moквин]. Людe пoвтiкaли, a xТo oстaвсЬ, тo гoвopили: ..ви

бaHдИтИ'' ' Пopвaли нaм кoлiю, aлe мiзapaз пoлaдилi. Бyлo Тx кoлo
стo чoЛoBIK.

.16.|X.43.3a Miдзкoм [Mидськ] yлiсi paЙoнy Kaмiнь poзвiдкa
вiдiбpaлa y пoлякiв ТpИ BoзИ, a пoЛяKИ пoвтiкaли. Бyлo ix Koлo дe-
сятi oсiб, нeвiдoмo чи всi oзбooенi'

15.|Х.4з. Пoдaнo, щo Ha Тxaлo 4 (нo-
тИpИ) вaГoHИ вiйськa. .[o с' pиТxaв бyв-
шиЙ гoлoвa ПpиeмcкиЙ i зaп 3 нaсeлeн-
Hя вTpaТ нe бyлo.

15.lХ.4з. Пoдaнo, щo нiмaкi з пoЛяKaMИ HaпaдaЮTЬ Ha сeЛo
Poкiтнe IPoкитнe] i гpaбyють. Пoвiкoпувa ли бaгaтoкpиТвoк. Зaбpa-
ЛИ Bсe, щo бyлo в кpиТвкaх.

15.|X. B KoотoпoлiapeшToвaнo oKoЛo 27 ляхiв.
16.lХ.43. УПA знищилa ляxiв в кoл. Meдвeдiвкa paЙoнy Cкeля '
16.lХ в с' PoкiтнoмУ лях|А зaбpaли 7 фip i KoпaЮТЬ нa пoлi

кapтoплi' [e пoвтopyeтьcя мaЙxe щo.цHя.
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.15.|X.43. Ляxи з нiмaкaмi зpoбiли зaсiдкy нa пepeiздi Kopнив'е
IKopнiв,я] _ Янкeвичи [Янкeвинi]: зЛoBИЛИ o.цHoгo чoлoвiкa з
Kopнив'я [Kopнiв'я], кoтpиЙ в 3-й гoдинi Йшoв з Янкевич [Янкe-
винiв] дo Kopнив,я [Kopнiв'я].

16.IX.43. Пoдae poзвi.о,кa, щo кoзaкi, кoтpi отoять в Пeскoвi
[Пicкiв] Ha MoстУ, poблять зaсiдкy нa пepeТздi Пeскiв [Пiскiв] _
Poкiтнe IPoкитнe].

17 .|х.4з. PaЙoн Бepeзнo [Бepeзнe]. .Qня 16.lX.43 p, нiмaки з
ЛяХaMИ ixaли з Биотpин, paЙoн Лю.цвiпoль [Людвипiль] - нислoм
4 нiмaки, peштa ЛяХИB (кoлo 50 oсiб). BepтaЮчИ Haзa.Д,, зaТpИ-
|v|aлиcя в с. Moквин i гpaбoвaли HaceЛeHHя. Ha PyднiЛiнчинськiЙ
[Pyдня Лeнчинcькa] пoляки Щo.п,Hя пepeпpoвa.п')KУЮTЬ зaHяття
виЙськoви. Hiмaки зaпЛaHoвaЛ|А BиBeЗтv1 з с. Moквiн [Moквин] з
фaбpики ПaпepУ УBeсЬ iнвeнтap мepтвий i тaкoж живиЙ дo
дepж[aвнoгo] мaетку Зypнo [Зipнe]. B мarткy 3уpнo [Зipнe]
ПpoХoдИTЬ мoлoтiння збiжжя. Bжe нaмoлoчeнe вiдвoзять нa
ст. Moквiн [Moквин]. Haсeлeння, пpo)KИBaЮчe пoHa.п. вyз[ь]кoю
кoлiЙкoю, нiкoли He Maе CпoKoЮ, тoMУ щo з пoiз.п,кa ляxи oбстpи-
ЛЮЮTЬ.

1 8. |X.4з. B БepeзнoмУ зHaxoдИТЬся 6 тoнн ЦyKpУ, B тoн [н] сoлi,
500 мeтpiв cyKHa, KУpVi'гУсИ, сipники, MaXopKa. Koлo MaлиHсЬKa
Ha XУтopaх нiмцi мoлoтять збixжя' Haсeлeння вiд poбoти втiкae.
i-]iмoтa виcтaвiлa KpУгoМ вapТи з кaзaxiв (пo дopoзi Maлинск
IMaлинськ] _ Пoляни iPoвнo IPiвнe] - Capни)..Qня 1B.IX Тxaв
пoiз.п,oк.цoст" Moквiн [Moквин]' Biзжитo. HaзaДнeвiдoмo щo вiз.
oxopoнa - 30 ляxiв ' 2 нiмaки. B с. Пoтaшня ЛюдвiпoЛЬсЬKoгo
[Людвипiльськoгo] paйoнy ляхV| Ha спiлкy з чepBoHИMИ CГlaлИл|А
48 xaт, .1 5 oсiб вбiли' Moлoдь зa6paли з сoбoю, нeвiдoмo щo з
нeю зpoблeнo.

18.IX'4з. Paйoн Пeклo. B paйoнi Гopoдниця нiмцi взaгaлi
вilxaли з paйoнy. Cпaлили всe, щo тiльки бyлo хивe нa свiтi, a щo
нe бyлo сПaЛeнo, тo зaбpaли зi сoбoю. Koли вiд'Тзджaлa нiмo-
тa, oтЖe тo бyлo бoгaтo мaшiн i 300 фip. Bсe пoТxaлo нa paЙoн
Kopeць. Зapaз цiлий paЙoн зaЙнятиЙ KoMУHapaми, стoiть ix oкo-
лo 80 чoлoвiк. .{yxe гpaбyють лю.п,eЙ, вiдкoпyютЬ Щo ЛЮдИ Пo-
зaKoпУвaлИ. Haсeлeння ПpoсИтЬ ПoMoЧi, щoб як[ocь] вiдiгнaти
oTИХ Heг|ДHИK|в.

1 8.lХ.43. PaЙoн Людвiпoль [Людвипiль].
.Цня 16.lX.4з [л]яськa ПapтИзaHKa зaбpaлa з с. Бистpин

[Бистpинi] вce пpИЛa.Пдя pИЛЬHИчe як: бopoни, пЛУгИ.

|ня 17,|Х.43 p' в с. Maксимилянiвцi [Maксимiльянiвкa] були
бyльбiвцi чИcлoM 30 кiннoтникiв i poз[з]бpoTли 3 пoвстaнцi з УПA.
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!ня 16.|Х.43 ляхи з-зa pИKИ Cлyн oбстpИл|oвaли с. Mapeнiн
IMapинин].

!ня 17 '|X'43 p. нaд piкoю Cлyн - вiд с' Бильчaки [Бiльнaки] дo
c. Biлля - сKpИзЬ бyлa пoльсЬКa ПapTИзaнкa. Пoляки з-зa pИKИ
Cлyн [с]тягнyли всi свoi вiддiли i пoстaвiли нaд piкoю Cлyн. B с. Ma-
peнинськиЙ MaЙдaн [Mapининський MaЙдaн] зaбpaли 5 штук
xyдoби Ta oД,HУ пapу вoлiв Злoвiли oдHoГo пaсTУXa' aлe пyстили i

гOвopИЛИ, щO 
,,MИ сoвiтськи пapTИзaнИ, MИ He вбiвaом, вбiвaють

вaши УПA,,. !ня 17.|х.43 p УПA зЛOвИЛa нa бepeзникaх 2 ляхи,
якиху6илa. Пoтiм зHoвy 2, яKихTя)KKo paнил[и], a 2 взятo ЖИBЦeM.
Paзoм - 6 oсiб. Зaбpaнo вiдляхив бopмaшинy, 1 швeЙнy MaшИHy'
5 штyк худoби тa .10 oвeць.

28'9.4З. oтpимaнo звiт мiсячниЙ з paйoнy Cкeля.
28'9'4З p. oтpимaнo peостp пpaцlвникiв paйoнy Бepiг.
2.х.4З' B.[epaхнoму нepвoнi HaПaЛИ нa вiддiл Цигaнa. З ви-

HИKЛoгo бoю впaлo нaшix 7 дpyзiв.
11.Х.4з. B paЙoнi Koстoпiль в с. Бopщiвкa нiмoтa зpoбiлa aк-

цiю, .цe пiд нaс oпepaцii вбiтo 7 ociб з ЦИBИЛЬHoГo HaceЛeHHя тa
спaЛeHo 25 бyдинкiв.

5.X.4з.3 ст. Maлинськ, paйoн Бepeзнo [Бepeзнe], пepeйшлo
40 кaзaxiв дo вiддiлy УПA з Цiлим бorвiм ПpИПaоoм.

15.X.43 в paйoнi Kepн нa ст. Aнтoнiвцi [Aнтoнiвкa] сoтня УПA
зBeЛa бiй з нiмoтoю, дe бyлo вбiтo 10 нiмцiв i5 paнeнo. З нaшoi
отopoHИ Bтpaт Hl.

17 'х'4З.3 paЙoнa Kepн в с. Kaзiмipкa [Kaзимиpiвкa] пoльськa
бaндa зaбpaлa olцHУ poдИHУ Укp[aТнцiв]. He видoмo, щo з HeЮ.

x6.X.4з" Ляхи в Бepeзнoмy BЗялV| Kpaщy збpoю нiмaкiв,
зaMO pдo Ba ли i втiкли зa Cлун, зaпaл и в шi кiл ькa Haш ИХ po.цИ H.

18.Х.4з в с. Гpiнiвкy [Гpyшiвкa] пpiТxaли нiмaкi. Cпaлили oднy
ХaТУ l paнИЛИ oдHoГo гoсПoДapя. Hiмaкi з Moквiнa [Moквин].

17 .х.4З' Haскoчили бильшoвiки нa с. Усте [Устя] в силi 30 oсiб.
БoТвкa loждa вiдoгнaл [a].

26.х.43. Biддiл УПA пpoвiв aкцiю в oлeксaндpii. 3дoбyтo цУKop
|ПpoД'УKТИ.

25.х'4З. B paйoн Людвипoль [Людвипiль] пpибyлa чepвoHa
HaE}aЛa' яKa poзтaшoвaЛaся в с. Хoлoпи, Пoгopiлoвкa [Пoгoplлiвкa] ,

lpyxoвa [fipyxiв].

3axвaчeнo п/o ЧepвoнньlЙ сoeдинeния Hayмoвa.
24'01.44 гoдa. ПHШC B[...].

lJдАгО' ф, 57' oп. 4, cпp. З66, apк 29_42',0,oкумeнт бeз дaти i пiдпиcу
aBтapa. Оpигiнaл' УчнiвcькиЙ зotuит у лiнiйку. Pукoпиc' ПpoстиЙ oлiвeць.
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Ns 16
lHФoPMAцIТ КoMEHдAHтA PAЙoHy

пPo дIялЬHlстЬ BoPoЖихc|Ал y PAЙoHl
Cтoлинський paйoн

[Cтoл и нcькo гo нaдpa Й oну .' Гaлo'' ],
22 >кoвтня 194З poку'

lнфopмaцiТ [з] Cтoлинськoгo paЙoнy
зa чaс вiд 16.X.43 p. дo 2O.X.43 p.

CтoлинськиЙ paЙoн.

Дня .16.Х' 1943 р.
Ha ст. Гopинь (Peчиця [Pечицa]) бiля CтoлиHa КoMУHapИ

сПaлиЛ|А сKИpТy нlмeцькoi сoЛoМИ, KЛУHЮ з TЮКoвaHИм сiнoм тa
пi.п,лoжили 4 мiни пiд збiж[жe]виЙ мaгaзин, якi пiд нaс пoжexi
poзipвaлисЬ, He сПpИчИHяЮчИ хoднoТ шKoдИ. 3a цe [н]iмцi пpoвo-
дятЬ apeшТИ сepeД МlсцeBoгo HaсeЛeHHя.

.[ня 
.l7.Х.1943 p.

Ha CтoлинcЬKИХ ХУтopax [н]iмцi oKpУЖИЛИ ХaтУ, .0'e був дpуг з
CБ 3aдУмниЙ, дpyг БyннyжниЙ Тa Пo.цpУГa Mapiя..[pyг Бyннужний
сXoBaвся нa xaтi, ПoдpУГa Mapiя нeпoмiтнo вийu.:,лa з xaтИ i yтiклa,
a дpУг 3aдУмний ПoПaвся нiмцям B pУКИ. Hiмцi зaбpaли двa кpi-
cИ' щo булиу дpУгa 3aдyмнoгo i Бyннуxнoгo, тa лiтepaTУpУ, щo
Мaв дpУГ Зaдyмний. Пo дopoзi дpyгoвi Зaдyмнoмy УдaЛoоя yтiкти.
Утiкaючи, .цpУг ЗaдУMниЙ зaлишився paнeHИй в pyку. .[pyгa Бyн-
чyxHoгo зoвсiм нe знaЙшли i йoмy ТaK сaМo yд,aЛoся yтiкти.
Apeштoвaнo ЛИшe гoCПoД,apя i вiД,вeзeнo дo м. Cтoлинa.

B Cтoлинi [н]iмцi poзстpiляли тpьox yкpaТнцiв тa oдHoгo ЛяXa.

!ня 18.Х..1943 p.
B сeлi oсeмip [oсeмиp] бyли кoмyнapИ, Дe зaбpaли тpoe кoнeЙ.

BисoцькиЙ paЙoн

fня 16.X.1943 p.
Бiля сeлa Beлюнь зHaХoдИЛИcЬ KoMУHapИ - дo 40 чoлoвiк.

Tyт вoни зHaxo.Ц.яТЬся i зapaз. Збpoю MaЮтЬ: 5 фiнoк, 15 кp[i]сiв,
peштa - бeз збpoT.

!ня 17 'Х' 1943 p
Бiля сeлa oзepськ Г|oяBИлV1cя KoMУHapИ - дo 50 чoлoвiк. Якa

збpoя - нe вiдoмo. 3a ptнкoю Гopинeм [Гopинь] KoMУHapИ Пpo-
Bo ДIА л|А збi p кy тe пл oГo o.ця ry, >кИТa, Kapтoпл i i т. .ц. Пoo p гaн iзo вУBaЛ И
сiльськi УПpaвИ тa ПoсTaBИЛИ пpoтИ Haс HaсeЛeHHя.
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!ня 18.X.1943 p.
3 м. Bисoцьк Tздилo oKoЛo 30-ти [н]iмцiв дo Cтoлинa. Boзили

xapн[o]вi пpoдУKтИ. Bнoнi дo сeлa oзepськ пpиTxдxaли кoмyнapi -10 чoлoвiк.
3 .[aвидгopoдeЦЬКoгo тa Бepeзiвськoгo paЙoнiв вiстoк HeMa,

тaК яK цeЙ тepeн He e oпaHoвaнИM. Tщ гpacyютЬ KoMУFiapИ.

ПoстiЙ, дня 22,X.1 943 p.

Cлaвa УкpaТнi!

K[oмeндaнт] в[iЙськoвoгo] н [aдpaйoнy].

ДАPo' ф' P-З0' oп, 1, спp.21, apк' 23' Koпiя, ltигapкoвиЙ пaпip.
Мatuинoпиc. Чopнa KaльKa'
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Ns 17
лИcт KoMEHдAHтA PAЙoHy
дo дlлoBoгo зBEPXHиКA

пPo дlялЬнlстЬ вoPoxиx AгЕ}|тlB
[,П,epaxнeнcький paЙoн,,ЛicниЙ''

Kocтo пiл ьcькoгo нa,л,paЙoну,',Qoл и нa', ],
23 жoвтня 1943 poку'

Дpркe Bopoн.
B.{epaxнoмУ сTaлaся дУхe вeЛИKa пoдiя, a caМe:

|ня 22.X.43 p., гoд. 8-мa paнo, Дo .Цepaжнoгo пpиЙшлo двoX
oзбpoeниx yзбeкiв, УMУHдУpoBaниx в нiмeцькi унiфopм и' Один - э

фiнкoю, a дpУгиЙ з кp[i]сoм i ..Пapaбeлюм[oм]''. Бyлa щe з HИI\лИ

o.п,нa xiнкa. Питaютьcя, дe вoeнниЙ зв'язoK. Пo дopoзi зycтpiнaють
coт[никa] oстpoгo i питaють пo-poсiЙськi: ..Tи oткyдa'', oстpиЙ Kaжe,

щo з Piвнoгo, i oдин з HИx Ka)Ke, Щo втiкaЙтe, бo ..зapaз зa нaми iдyгь
нiмцi''. CoтeнниЙ i пapy cтpiльцiв зapaз вивтiкaли i вce нaсeлeннe
зaЧaлo втiкaть.

Aлe цi yзбeки iдyгь в нaпpямi ceлa Бiчaль [Бeнaль]' Пo дopoзi
HaгHaлИ зB'я3KoBoгo вiЙcькoвoгo зв'язкy i пpaцiвникiв [p]aЙoннoT

[y]пpaви"
Я, iдУчи з тepeнУ, бaнy, Щo втiкaють людe i гoвopять, щo iдyть

нiмцi. I яKpaз нaблиxaютьcя yзбeкi, KoтpИx вe.цe зв'язкoвий вiЙсь-
KoBoгo зв,язкy i пpaцiвник[и] [p]aй[oннoi] yпp[aви]. Я нe бoявся,
бo бaнy, щo Beдe Тx зв'язкoвИЙ.Koли пiдiЙшли блиxнe, я бaнy, щo
цe пiдoзpiлiлюдe - взяв i зaxoвaв тopбy B coлoмy. ПpиЙшoвши
дo Meнe' гoBopятЬ пo-poсiЙcьKИ, щo 

..втiKaй, бo iдyгь HiMцi'', a oдИH

вiдpaзy дo фУpИ. Пepeвep[нyвш]и оoлoмy, зaбpaв тopбy i пiшoв
.цaлi. Пo дopoзi зyстpiли 4-x стpiльцiв з вiДдiлy, KoTpИx HaляKaлИ

щo iдyгь нiмцi. Cтpiльцi зaвepнyлИ Haзa.ц, a цi oсoби пiшли в лiс.
Зapaз пoвi.п.oмлeнo вiЙськo, poблeнo oблaвy i нe злoвлeнo'

Bтopбi, кoтpyзaбpaЛИ, нaKaзИ ч. .1 1, 1 2, .13 
i пapy пpимipникiв

ЛeтючoK ..BoeHHoпЛeHHЬIM'' Й нoтec (вaжливиx зaпИcoK нe бyлo, a
нaЙвaхнiЙшe тo нaгaн).

Цe бyли poзвi.цчикi сoвi[тс]ькi aбo нiмeцькi, пiшли лiсoм в

нaпpямi Koстoпoля. Цi poзвi.цчикi .цyxe xiтpo poбили, бo з пpИвo-

.цУтaкoТ пaнiкi пepeЙшлИ TepeH.
23.X.4Зp' Cлaвa Укpaiнi.

3aлiзняк'

LlДABo, ф' 1sЗs, aп. 1, cпp. 59' apк. 112_112 зв' opигiнaл' l-!игapкoвиЙ

пaпip. Pукoпиc' Cинiй хiмiчний oлiвeць' Teкcт згacae.
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Ns 18
зBlт KoMEHдAHтA PAЙoHy

пPo дlялЬHlстЬ стPyKтyP зAпIлля y PAЙoнl
I Kocтoп iл ьськи Й] pa йoн,, l cкpa''

[Kocтoпiльcькoгo нaдpaйoну .|Qoлинa''],

1 лиcтoпaдa 1943 poку'

3вiт [к]oмaндaHтa.

3вiт
зa чac вiд 25.|X..l943 p. дo 

.| .Xl' 1943 p.

ДpУxe [к]oмaндaнт!
Koмaндaнт paЙoнy Icкpa
дpyг HeвмиpУщИЙ звiтye чисeльниЙ cтaн.

l.

1. Члeнiв зaГaЛЬHИМ чИсЛoM 317 ociб, B тoMУ нислi мyxнин
214 ociб, жiнoк 103 ociб, сeЛяH 238 oоiб, poбiтникiв 20 oсiб.
lнтeлiгeнцiТ 20 ociб' Bишкoлeниx 58 oсiб.

2. Юнaцтвa зaгaЛЬHиM чИоЛoM B16 oоiб, в тoMУ юнaкiв
558 oсiб, ЮHaчoK 260 oсiб. Cepeдньoшкiльникiв 4 ociб'
Bишкoлeних44ociб'

Гoтoви нa нaкaз!
3. 3a звiтoвaниЙ чac пpибyлo члeнiв зaгaЛЬHИM чИсЛoM -в тoМу чoлoвiкiв - , xiнoK - , ЮHaцтBa зaгaЛЬHИM чИсЛoM - .

4. 8и6улo члeнiв зaгaЛЬHИM чИоЛoN4 13 oсiб, в ToMУ чoлoвiкiв.1B oсiб, х[i]нoк .| ocIo]б[a]. Юнaцтвa зaгaлЬHИM чИслoM 5 oсiб,
в тoMУ юнaкiв 4, Юнaнoк 1 oс[o]б[a].

5. Пpинини ви6уття:2-x oxoчo пiшли нa пiдстapшинськиЙ
вишкiл дня 7'X.4З P.,2-x змoбiлiзoвaHo дo УПA дня 25.X.43 p.,
3-x нa пiдстapшиHоЬKoMУ вишкoлi, пiшли 16.x.43 p.,
5-х змoбiлiзoвaнo дo УПA дня 14'X'43 p., 1 пiшoв дo УПA дня
19.Х'43 p., 1 xiнкa пiшлa в нyхий тepeH дo пpaцi, ЮHaKИ _ Ha
вiЙськoвий вишкiл дня B'X.43 p.

6. Kaн.цидaтiв в члeни - .

7. Cимпaтикiв - yсe сyспiлЬотвo' ЮHaцтвo, воi сим-
пaтизy[ють]'
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Ns

t\/Г1

Haзвa
тepeHy

Tepeн в % Зaгaльниш
чИслoM

oxoплeнo Hе
oxoПЛeHo

B стaдii
oХoпЛeHHя

1 lскpa oceль 57 56 I

2 PaЙoнiв I

Kvщiв
4 Cтaниць
5 Moгил 22 22

Цepкви 12 7 Б

7. ooг. бiбл. з
I liдпpиeм. tz 12

Устaнoв
10 Шкiл 11 16 z z

1. 3aгaльниЙ стaн HaсeлeHHя 20.455 oсiб, в тoмy нислi пoЛя-
Kив HeMa. Pyськиx oKoлo 50 oсiб, яKИ ПepeвФKHo зHaXo.цятЬся B

м' Koстoпoлi. Kpiм pУсKИХ, в м' Koстoпoлi e ляхи тa iнши нaцioнa-
льнi мeншoсти, Тx стaвЛeHHя дo Haс e вopo)кe. Хидiв в тepeнi e oKo-
лo 200 oоiб' ПoлiтИчHИХ УГpyпoвaнЬ HeMa в тepeнi. Hiмaкiв пoзa
мiстoм Kocтoпoлeм [Koстoпiль] e oKoЛo coтHi в тaкИX Miсцяx яK

Moквин, Пeскiв [Пiскiв].
2. Aдмiнiстpaцiя i пoлiцiя нiмeцькa тiльки в м' Kocтoпoлi. ['..]

.Д,e мoxyть, тo HaтИоKaЮтЬ Ha пocтaвKИ всяKoгo poдa.
3. B тepeнi пpoвeдeHo пpoпaгaндУ нa тeмy збipки тeпЛoгo

oдягy тa пiдгoтoвкi нaоeлeння дo пpИxoty бiльшoвикiв.
4. Bипa.цкiв в тepeнi бyлo дyxe бaгaтo з пpИчИHИ пpocoвaнHя

нiмaкiв, пpИчoMУ згiнyлo oкoлo сoтнiлю.цeЙ Цивiльнoгo HaceЛeнHя.
ilt.

Cтaн пpaцi.
.1 

. Bишкoлiв в тepeнi пpoвeдeHo двa. o.цин - ГiгieнiчниЙ, дe
бyлo пpисyтнix 25 oсiб. Biшкiл бyв 9-ти.цeнниЙ, a дpУгiЙ вишкiл
5-тидeнниЙ, |дeoлoгiчнo-пoлiтичHoгo типy. 3aкiнчили вишкiл
85 oсiб, в т. ч. 25 ociб - ГiгieнiчниЙ, a 10 oсiб - |.п.eoлoгiчнo-
пoлiтичниЙ.

2. Bиu.tкiл пpoвoдиЛИ вiшкiльнi тpiЙкi пiд пpoвoдoм Чopнo-
Mopця тa Koмaшкi.

3. Biдбyлoся сХoД,ИH 3, в т. ч. 2 _ вишкiльнi rА 1 - cвятoчнi.
Biдбyлoся стpИч зaгaлЬHИM чИсЛoM 1 0, в т. н. вiдпpaв - 9, кoнтaк-
тiв - 

.l 
. BiДбУлoся пpoвipoк зaгaЛЬHo 25, пpoвipeнo peфepeнтiв в

paЙoнi, в KyщaХтa стaHИцяХ.
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tv.
3вiт aкшiЙ'

1. Moгили yпopя.цKУвaли. Укpaiiнiзaцiя цepкoв нe вiдбyвaeть-
ся, бo мaЙxe всi цepкви пoпaлeнi. Cyопiльствo HaсTaBЛeHe вopoжo
.цo нiмaкiв тa чepвoниx' Пpoти гoлoдy зaбeзпeчeнo. 3бip Teплoгo
oдягy пpoxoдИтЬ. Koпaння кapтoплi зaкiнчeнo. Biддiли УПA в тepe-
нi бpaли УчacтЬ в бopoтьби з нiмaкaми, oоягHyвшИ yспixи.

V.
Пpaктиннi впpaвИ.

1 . |мпpeз зa звiтoвaниЙ чaс' BИсTaв, кoнцepтiв пi.п, гoлим нeбoм
нe бyлo. KoзaчиЙ pyx пpoxo.цИтЬ, пpaKтИннi yпpaви юHaЦЬKИ пpo-
ХoдятЬ. oдepжaнi HaKaзИ згopИ вИKoHaHo всeцiлo. oдepxaнy лi-
тepaтypy poзiслaнo в тepeн' e бaхaним якнaйбiльшe лiтepaтypи.

2. Пpaця ЧХ пpoxoдить дoбpe, збipaння лiкiв пpoxoдить згiд-
нo Tx нaкaзiв тa вкaзiвoк.

vl.
Cтaн кaси.

1. Пpиxoди вKлaдKи 1300 кpб. [3]бipкa нa ЧХ 26.| кpб. З пiд-
пpиeМcтB - paзoМ .1561 кpб,

vlr.
Плян пpaцi.

Biднocнo сaмoi opгaнiзaцii: пoмiмo всix тpyднoщiв, пo-
стaнoвЛяю збyдoвaти кiлькa зимoвiкiв, пopoбити зв'язKoBИ Mepт-
вi пyнкти, в мipy Mo)KЛИвoстИ пepeмoЛoти якнaЙ6iльш opгa-
нiзaцiйнoгo збixxa тa вcИл|AтV| кoнспipaцiю.

vilt.
Tepeнoв[i] ТpУдHoщИ.

УнeмoжливЛЮЮтЬ пpaцЮ peпpeсii нiмaкiв, яки виTждxaЮтЬ Ha
сeЛa, пЛЮHдpуЮчИ всe пoдopoзi.

|Х.
Бpaк iнстpyкцiЙ, вишкoлi в, ви ш кiльн иx мaтepiялi в.

X.
Пoбaxaння.
1 . Бaxaю npoпaгaн.цИстiв' лiтepaтypи.

.Цня 1'.l1.1943p.
CлaвaУкpaiнi!

Koм[eндaнт] [з]aп[iлля] [в]oeннoгo paЙ[oнy]
HeвмиpyщиЙ.

ДAPo' ф. P-З0' oп' 2, cпp' 34, apк.91-9З' 1aвipeнa кoпiя. l-!упкий
poжeвий пaпip. Pукoпис. Cинiй хiмiчний oлiвeЦь'
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Ne 19
зBIт oPгAHlзAЦl Й Ho. MoБlл lзAцlЙHoгo

PEФЕPЕHтA PAЙoHy
[Бepeз н i вcький ] paЙoн', Бepi г''

I Ko cтo п i л ьc ькo гo н a,о'pa й o ну,' !,oл и н a'' ],
6 лиcтonaдa 194З poку.

3вiт
зa чaс вiд -|0/Х.43 p. пo .|0/X|'43 p.

Дpyжe звepxник!
3гoлoшую сЛyxHяHo пpo пpoвeдeння мiсячнoi пpaцi в paЙoнi

Бepeг. Bсi зapяджeHня, яKi бyлo нaдaнo, вИKoHaHo сBoeчaсHo, BИК-
лЮчHo He виKoHaHo дoстaвИ ЮHaцтвa Ha вИшKoЛ з тe[ пpинини, щo
тepeн бyв зaгpoжeний нiмaкaми i нe мoхнa булo отягнщи люДeЙ,

l. Звiтyю, щo дHя 10/х'43 p. вИолaHo нa пiдстapшин 23 oсoбi,
[д]ня 15/х,43 p. вИсЛaнo 26 ociб нa вишкiл iнстpyктopiв, дня
19/х'4З p. вИсЛaнo 5 oсiб нa фeль[дшe]piв.

Дня 2o/X'43 p. вислaнo дo KoMaHдиpa Шayли вiЙськoвикiв
apтилepii 20 oсiб стapoгo piнникa, Hoвoбpaнцiв виcлaнo 74 oco-
6и.|'''1Ha шoфepiв 1/Х| виcлaнo .18 oсiб юнaкiв тa iнcтpyктopiв.
Paзoм 173.

Il. Bишкiл.
Bишкoли в paйoнi пpoвaдятЬся пo пiдpaйoнax. Koж[н]иЙ

пiдpaйoн мae пiдpaйoHoвoгot opг[aнiзaцiйнo]-мoб[iлiзaцiЙниЙ]
пiдpaйoн [oвиЙ] мae стaHИчHИx вiЙськoвикiв, cтaнИчнИ вiЙськoви -

KИ MaЮтЬ вжe пiд сoбoю poйoвix, чoтoвix i сoтeннix. Bишкил пpoвa-
.цИтЬся в воix сeлax, вИKлloчHo Бiлaшивкa [Бaлaшiвкa] , Mиxaлин,
Maлинск [Maлинськ], Яpiнiвкa [Яpинiвкa], M. Kyплa IMaлa Kyпля],
B. Kyплa IBeликa Kyпля] i Beликe Пoлe[, дe в]ишкiл He пpoвa.п.ИтЬcя,
тoMУ щo зaгpoжeний тepeн.

B paЙoнi Бepiг шкoлитьоя 400 oсiб мyжниH дopocлИx' )кИHoк
шKoЛИтЬся 7 4 oco6и, юнaкiв шKoЛl,lтЬcя 320 oсiб. Bcьoгo в paЙoнi
шKoлИтЬся paзoM 794 ocoби.

l||. opгaнiзaцiЙни спpaви.
B кox[н]oмy пiдpaйoнi e пiдpaЙoнoвиЙ opг[aнiзaцiЙнo]-

мoбliлiзaцiЙниЙ]. Koж[н]иЙ пiдpaЙoнoвиЙ мae свoТx cтaничниx'
Cтaнични MaЮтЬ пiд сoбoю poeвИX, KoтpИ вИшKoлЮЮть ввeсь зДiб-
ниЙ eлeмeнт. Cтaничний e кoмeндaHтoM сaмooбopoни в свoмy сeлi.
Пo всix оeЛax о aляpMoвИ.цзвiнки. Koж[н]ий KoMeHдaHт вiдпoвiдae
зa свoe сeлo. Пo всix сeлax e oбстaнoвлeHa Bapтa мiоцeвa. B paЙoнi
e сeЛa, кoтpi нe вИKoHУЮтЬ.цepжaвHИХoбoB'язкив [...]тoмy щo вoHИ

З5т



Щe [...] опpaвИ, aЛeтeпep з чaсoM вoHИ тaKo)к.0,opИBHloЮтЬз iHшИMИ
сeЛaмИ. !o циx сeл зaчИолИMo Гpлyбнe, Пoл. [Пoляни] i Гopo.циЩe,
KoтpИ XaЛaтнo виднocя[ть]оя дo нaшoi спpaвИ, тoMy щo He poзy-
MИЮтЬ нaшoТ пpaцi i He пoчyвaЮть сeбe дo oбoв'язку, кoтpиЙ нa Тx

пoлoжeниЙ.
Ha цьoмy кiнeць.

.Qня 6'X|.43 p.

Cлaвa Укoaiнi.
Гepoям Cлaвa.

Гoннap.

ДAPo' ф, P-30' oп, 2, cпp, З4, apк.73-74' opигiнaл. Poх<eвиЙ тoнкий
пaпip. Pукoпиc. CинiЙ хiмiчниЙ oлiвeЦь,

Ne 20
л1/|cт Кo M ЕHдAHтA PAЙ o Hy

пPo пEPEБyBAHHя PAдяHсЬКиX
пAPтизAHlB y тEPEнl llпEкJ.lo''

[Гopo.g,н и цьки Й paй o н,, П eклo''
Koстaпiльcькoгo нaдpaйoну'',Ц,oлинa''],

7 лиcтoпaдa 1943 poку'

Дpyхe BopoнI

ПoвiдoмляоMo Baс, щo бoТвкa paйoнy Пeклo в силi тpИдЦятЬ
oсiб xoдилa дня 6.X|.43 p. в oдHe iз сiл ГopoдHИцЬKoгo paйoнy.

Koли нaшi зaйuли в сeЛo, люди пoвiдo|v||Алv1Hac, щo в сeлi e
тpЬox чepвoHИX пapтизaнiв. oдин piй пiшoв дo дoмiвкi, в кoтpiй
знaХoдИЛИсь нepвoнi, aЛe чepвoHi, пoбaнивш|d HaLJJViх, пoчaлИ
стpiЛятИ з дaXУ xaти. Пiзнiшe пiдпaлили хaтy i пiд пoKpoBoM дИMy
стapaЛИcя BтlKтИ.

П iсля дeсятixвили н нoгo бoю oди н нepвoн ий 6ув у6итиЙ,a дpУ.
гиЙ взятиЙ B ПoЛoн. 3дoбУтo oднy фiнкy i кpiс з нaбoями. oдин
нepвoний пiд пoкpiвoM дИMУ втiк' 3 нaшoi cтopoнИ oдин paнeний.
|-{iль нaшoТ пoTздки B цe сeЛo бyлo пpoвecтИ пpoПaгaHДИвнУ po-
бoтy. ПpoпaгaHДИBнa poбoтa нe бyлa пpoвeД.eHa' тoMУ щo з Гopoд-
ницi пpийшлa бiльшa кiлькiсть бiльшoвикiв.

3s8



Дpyxe Bopoн, пpocИMo Baс пoвiдoMИтИ Haс яK з тИMИ
нiMaKaMи, щo пiшли зa Гop[и]нь iз Гaти [Гyти?]' щo зiстaлись в
Любaшi. Хoтiли з Baми бaчитиcь' ЯкЩo мoxeтe, тo пpиIдьтe дo
Haс, тo MИ пoгoBopимo вi.цнoснo B[...]. Чeкaeмo нa Baс y Пeклi.

ПeKЛo,7.Xl.43 p.
CлaвaУкpaiнi.

Д[aждь]'

ЦДAГo' Ф. 57, oп. 4, cпp. 357' apк, 37-З7 зв. opигiнaл, l.tигapкoвий
пaпip. Pукoпиc' Cipий хiмiчниЙ oлiвeць.

Ne 21
зBlт KoMEHдAнтA PAЙoHy

пPo дlяЛЬHlстЬ стPyKтyP зAпlлля
I Kocтo п iл ьc ьки й paЙ o н,' l c кpa''

Koстoпiльcькoгo нaдpaйoну ,',tJ,oлинa'' 
] ,

7 гpуt,ня 1943 poку'

3вiт.
Дpyxe [к]oмaндиp!
Koмeндaнт paЙoнy дpyг HeвмиpyщиЙ звirye.

PaЙoн чИсЛИтЬ 57 ciл, oднe мiстo Koстoпiльтa штiцпункти (се-
лo Плeзкiв [Пiскiв] тa стaнцiя Moквин)'

Haсeлeння зaгaЛЬHИM ни[сл]oм 20.445 ociб. Члeнcтвa зaгaЛЬHИM
чИсЛoM 317 oсiб, вToMУ Mу)<чИH 214oci6, юнaкiв 556 oсiб, ЮHaчoK
260 oсiб. opгaнiзaцiйнoю сiткoю oxoпЛeHe цiлe сycпiльствo. B
дeяKИХ ceЛax як Плeзкiв [Пiскiв], Poкитнo [Poкитнe], Бopщiвкa,
Пepeмeнкa [Пepeмi нкa], Maщa, Хмiзoпoль [Xмизoп iл ь] тa Kopн и в' e

IKopнiв'я] УHeMo)КЛИвЛЮЮтЬ пpaцЮ нiмaки мaйxe щo.цeHHИMИ Ha-
cKoKaMИ. Ix нapaxoвyeтЬcя oKoЛo 1 000, aлe yстaлИтИ e HeмoxЛИвo,
бo пpибyвaють a yбyвaють. Ha штiцпyнктax e .| 

20 чoлoвiк _ в Пiскoви
[Пiокiв] 60 i в Moквинi60. Hiмaки в paЙoнiзaстoсoвaЛИ тaKe зapя.ц-
)кeHHя, дe e Mo)KЛИвo [c]тягнyтИ BоЮ ПoсTaBKутa якнaЙбiльшe ви-
вeзтИ HaсeлeнHя.цo Hiмeннини, Й дyxe нaстo виТждxaЮтЬ Ha.цooKo-
лiшнi сeлa тa MopДyЮТЬ HaсeлeHHя. IH]aсeлeння дo нiмцiв cтaвИтЬ-
cя вopo)Ke. Пapтизaнoк вopoЖИx нapaзi в paЙoнi HeMa. БУльбiвцi
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чacтиHHo cягaЮ[тЬ] У сeЛa тaKИ яK Пaнкiв [Пeнькiв], Pyдня тa
oлeкcaндpiвкa, пoзa тиM x<oдHИХ пoлiтt,tн ниx yгpУпoвaH Ь HeMa.

Biд вopoxиx peпpeciй пoтepпiли тaкi ceлa як: Tpyбицi, Koсмa-
чiв, oлeкcaндpiвкa, Янкeвичи [Янкeвинi], Maщa, Гoлoвин тa
oстaHHЬo Poкитнo IPoкитнe], He згaдУЮчИ пpo пoпepeднi, пpo яки
вжe вiдoмo.

Haсeлeння дo HaшoГo pyxУ стaвИТЬся сepeдHЬo, зa в|HятKoM

дeяKиx [..'] в cпpaвИЧv|cтKv|сeксoтiвтoщo' HaсeлeHHя в)кe зaбyлo
зa гpИXИ Ko)KHoгo оeKcoтa. B тoмy вИпaдKy нa CБ MaЮтЬ MaЛЬHЬKe

HeзaдoBoлeння. Штyндiв в paЙoнi e бoгaтo, пoKИ щo чИcлo He

Устaлeнe. Cтaвлeння дo Haс a дo вopoгiв r нeвтpaльнe. l-{epкoв
бyлo 12, з Чoгo 2 спaлeнo, свящeникiв 12. CлyxaтЬ пepeвaxHo
пo-yкpaiнськи зa вiняткoM .цeяKИX.

Aдмiнiстpaцiя в paйoнi дle тiльки Haшa зa вiняткoм мicтa
Koотoпoль [Kocтoпiль]. Шкiльництвo нapaзi cвoei дiяльHoстИ He

пpoявЛяe в зв'язKy з оьoгoднiшними oбстaвИHaMИ. Haсeлeн-
ня пiдгoтoвЛяeтЬcя.п,o зИМи, MoЛoтИтЬ збiжжaтa xoвaе. B Koгo Щe
He зMoлoчeHe, KoпaютЬ зИMoвИKИ тa MaгaзИHИ нa збiжxя.

Пpaця peфepaтiв.
1 . opг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiЙниЙ] peфepeHт пpoBoдИв

кoзaчий pyx. Hapaзi кoзaчиЙ pУХ yнepyХoмлeниЙ в зв'язкy з
MapHoЮ ociн[нь]oю пoгo.цoЮ, aлe в нaйблиxчoмy нaсi бyдe
ypyxoMЛeнo. Cтeжить зa вapтoЮ-сaмooбopoнoю.

2. Cл[yжбa] Бeзп[eки] пpoвoдИтЬ в тepeнi чИстKy ceкcoтiв тa
олiдить зa пopя.цKoM.

3. Гoспoдapчий пiДгoтoвЛяe пpoдyKтИ [.'.] для вiЙcькa тa
зaпiлля, ['..] мaгaзиHИ Ha пpo.o.yKтИ.

4. ПoлiтичниЙ xoч слaбo дiлaе, aЛe пoМaЛy пi.цгoтoвляe мaси
Дo пpИХoдy чepвoнИx тa пpoBoдитЬ вИшKoЛИ чЛeHlB'

5. Чepв[oний] Xpeст зaгoтoвляe лiкapстBa, стexИтЬ зa Хopoбa-
MИ, a пo Mo)оИвocти y[х]ивae xiнoцTвo, poбить BoBHянИ виpoби.

6. Шeф зв'язкy poбить мepтвi пyHKTИ тa в'яхe кoнспipaтивнi
лiнii' пiдгoтoвляe нoвИx зв'язKoBИx.

.[ня 7.X||.43 p.
Koм [eндaнт] зaп [iлля] [в]oeннoгo Ip]aйoнy

HeвмиpyщиЙ'

ДAPo, ф, P-З0, oп' 2, cпp. 34, apк. 102, Зaвipeнa кoпiя. ltупкий бiлиЙ
пaпip. Pукoпиc, Cipий хiмiчний oлiвeЦь.
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KoMEндAнтA PAЙoHy
[Л юдвип iл ьcьки Й] paЙoн,, C кeля''

I Kocтo пiльcьKoгo нa,а,pa Йo ну,.,tJ,oли нa'' ],

[пoнaтoк гpудня] 1943 poку.

Звiт
KoMeH.п,aHтa paЙoнy Cкeля ДP. Чopнoти

зa чaс вiд .1 

'Х| пo -1 .ХIl.1943 p.

ДpУжe [к]oмeндaнт!
Koмaндaнт paйoнy Cкeля дp. Чopнoтa звiтye чиceльниЙ стaн.
Члeнствa зaгaлЬHИM чИcЛoM 335 oоiб, MyжчИH 295 ociб, xiнoк

40, ceлян 305 oсiб, poбiтникiв 5 oсiб, iнтeлiгeнцiТ 6 oсiб, BИшKoЛe-
ниx 5.1 ocoбa. Юнaцтвa зaгaЛЬHИМ чИсЛoM 136 oсiб' в ToMy юнaкiв
103 oсoби, юHaчoK 33 oсoби, сepeдHЬoшкiльникiв .t oсoбa, виш-
KoлeHИХ ] 6 ociб.

3a звiтoвaниЙ чac пpибyлo члeнiв 12 ociб, в ToMУ MУ)KчИH

10 oсiб, xiнoк 2 oоiб, юнaцтвa - oсiб. Bибулo члeнiв 5 ociб, MyжчИH

5 oсiб, жiнoк - ociб. 8и6ули з пpИчИHи пepeiздy в iншиЙ тepeH тa
пoмepлИ 5 ociб.

Kaн.ци.цaтiв B чЛeHИ 17 oci6, в тoМУ My)<чИH 
-l 7 oсiб, xiнoк -

oсiб, юнaкiв _ oсiб,
Cи м пaти кiв зaг[aл ьни м] н [иcлoм] 82 oco6и, МРкчИ H 7 8 oco6и,

жiнoк - oсiб, ЮHaцтвa - ociб.
Зaгaльний стaH HaceЛeння34044 oсiб, з нoгo yкpaiнцiв (пpи-

близнo) 22000 ociб, пoлякiв (пpиблизнo) .|2000 oоiб, iншиx нaцio-
нaльнocтeЙ (xидiв) 42oco6и, pociян 2ocoби.

Paйoн чИсЛИтЬ 93 сeлa. opгaнiзaцiЙнoю ciткoю oxoпЛeHo He

цiлиcть paЙoнy. B дeякиX ceЛax opгaнiзaцiйнy poбory yнeмoxгtИвЛЮ-
ЮтЬ пoляKИ Ta бiльшoвикИ, щo в paЙoнi MaЮтЬдoсИтЬ пoBФкHУ cИлy.
Bсi гoлoвнi силИ пoлЬськo-бiльшoвицькi зHaxoдяTЬся пepвaжHo в

сeлax зa piкoю C.пун, якi e пoвнiстю H141''4]4 oпaHoвaнi. Бiльшoз|lK.l з
пoЛяKaMИ чaстo HaпaдaЮтЬ HaсeЛaXoтинь, Хoлoпи, Бистpинi, B. Ce-
лищa [BeликiCeлищa], Mapeнiн [Mapинин], Бiльнaки, Уст'e [Устя],
Пoтaшня, Aнтoлiн i Бiлaшiвкy [Бaлaшiвкa], якi гpaблятЬ' пaЛятЬ тa
вбивaють людeЙ. Люди втiкaють в лiси, CтaлиЙ ociдoк бiльшoвиць-
Ko-пoлЬсЬKi бaнди MaЮтЬ в сeЛaХ Cтapa Гщa, Hoвини, Maнyлянкa
[Moнyлянкa], Гpaння [Гpaннe], Глyшкiв [Гyбкiв?]' Hoвa Гщa i пo всix
iншиxоeлaxзa piкoю Cлyч, з яKИx Haпaд,aЮTЬ Ha нaшi сeлa'
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Bипaдки в тepeнi бyли слiдуюни:
.1 

. .Цня 5.Xt.43 p. пoЛЬсЬKa бaндa HaпaЛa Ha ceЛo Билaшiвкy
[Бaлaшiвкa], дe бyв бiЙ з вiддiлoм Шayли. 3 нaшoТстopoнИ Bпaв oдИH
стpiлeць, a з вopoxoТ _.цвox тa o.цИH paнeниЙ. 3дoбyгo п'ять фip.

2' !ня 9.Хl.4з p' бaндa зaбpaлa olцHoгo гp' Гepyкa eфимa з
Бистpин [Бистpинiв] i нeвiдoмo.цe пoДiлa.

3. .[ня 
.13.Хl 

ц. p. нa ceлo XoTИHЬ Haп€шa бaндa пoлякiв. 3aбpaли.l 
ПapУ кoнeЙ тa 5 ociб зaбpaли>кИвцeм'

4. !ня22'X| ц' p. пoляKИ HaпaЛИ Ha сeЛo Бистpинi. 86или 5 oсiб
iзaбpaли 20 штyк кopiв, 5 штyк кoнeй тa пapy вoлiв з вoзoМ.

5..[ня 23.ХI ц. p. пoЛЬсЬKa бaнДa HaпaЛa нa ByлькуXoЛoпcЬKУ'
aлe нiчoгo нe зpoблeнo. Бyльбoвцiв втepeнi е мaлo, .п.iяльнiсть
Txня зaвмиpae. flня 28.Xl ц. p. o.п,HoГo бyльбiвця пoвiшeнo зa П,яH-
ствo i poззбpoeHHя стpiльця з вiддiлy CкиpДи.

lншиx УгpyПoBaHЬ в тepeнl HeМae. Haоeлeння вopo)КИМ тepo-
poм вiд нiмцiв тa бoльшeвИцЬKo-пoЛЬcЬKИХ бaнд e дyxe oбypeнe.
Cтaвлeння HaсeЛeння дo Hac пpИXИЛЬHe. Пpиxильниx в paЙoнi дo
бiльшoвикi в-5o/o,дo нiмцiв - Heмae' бyльбoвцiв _ 15o/o,дo Ha-
шoгo нaцioHaлЬнoгo pyХУ - B0 %. Штyндiв в paЙoнi e дo 300 oсiб,
бiльшiсть Тx дo нaшoГo pyХУ стaBИтЬся пpихiльнo. Cвящeникiв в
paЙoнie 7 oсiб. Пo-yкpaТнсьKИ пpaвЛяТЬ Cлyxбy Бoжу 2 сBящeHИKI,
пo-poсiЙськi - 5. B paйoнi e 9 цepкoв. B paйoнi пpaцюe aдмi-
нicтpaцiя, стBopeHo 27 ciльcькиxyпpaв i paйoнoвayПpaвa. Hiмeць-
кoТ aдмiнiстpaцiТ в paЙoнi HeMae.

Haсeлeн ня зapaз зa[Й] нятe п iдгoтoвлeнHя M дo зими. Moлoтить
i xoвae збiжxя, Koпae кpиTвки. Ha пoлiтичнi yгpyпoвaнHя звepтae
увaгy' l тo вeлИKУ'

Paйoн e знищeниЙ. Cпaлeнo 7 сiл нiмцями, 9 ciл пoлякaми i

2 _ нepвoними.
Beликy пepeшKoдУ HaсeЛeHHЮ в пpaцi стaBЛятЬ бiльшoвицькo-

пoльськi бaнди, якi щo.п,eннo oбстpiлюютЬ Haшe HaсeЛeHHя, KoТpe
пpo)кИвae ПoHaд piкoю Cлyн iзa Cлyнeм.

Cтaн пpaцi.
Пpoвeдeнo oдИH BИшКiл caнiтapний 1O-дeнний, yнaсникiв

бyлo 35 oсiб.
Biдбyтo сXoД,ИH зaгaЛЬHo зa чaс пepeбpaння MHoЮ paйoнy

9 paзiв. Зaгaльнo пepeвtpeнo 4пiдpaЙoниi paз peфepeнтiв paЙoнy.
УпopядкoвaHo в цЬoп/y мiсяЦl чoтИpИ |,I|oгИлИ в c. Фpaнкoпiль,

Mapeнiн [Mapинин], lepмaнкa i Xoтинь [Xoтин]' Kpiм тoгo, всi
MoГ|АлИ.t],aBHo УсИПaHo, пooбгopoджУвaHo. Укpaiнiзaцiя цepKBи
ПpoдoBХУeться. Blддiл |/1 I\Аaл.Аoднy aкцiю зa Cлyнoм, якa Qyлa для
HaC HeУДaчHa.
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[.'.] вистaв тa KoHцepтiв нe бyлo' Cтвopeнo чoтy пo бyдoвi
зимoвикiв, яKa пpaцЮe.0.o цЬoгo чaсу.

Пpaця peфepeнтiв.
1 . opг[aнiзaцiйнo] -мoбiлiзaцiйниЙ ( Kpaвнeнкo).
Cтягнyв всix д[e]зepтиpiв з УПA. 3poбив опИсИ вcix д[e]-

зepтиpiв. Зopгaнiзyвaв пpИ KoMaн.п,aHтaх caмooбopoни оiльськy
poзвi.цкy. Bишкiл вiЙськoвиЙ пepeпpoвaдXyeтЬся o.цИH paз нa
мicяць. Юнaки oKpeMo, cepe.цHЬoгo вiкy oкpeмo. Учaсникiв нa
вишкoлi дo 800 oоiб. Пo сeлaХ opгaнiзoвaнa opг[aнiзaцiЙнo]-
мoб[iлiзaцiйнa] ciткa, якoТ нe пepeвipeнo. Aляpмoвi пyHKТИ тaдзвo.
ни e, тiльки нe пo всiх ceЛaХ. Caмooбopoнa дie тiльки B п'ятЬoХ
пiдpaйoнax. Пepeвiв вiдпpaвyз пiдp[aйoнoвими] opг[aнiзaцiЙнo]-
мoбiлiзaцiЙними peфepeнтaмИ o.цИH paз в мiсяць' Бpaк вiЙcькo-
виx iнcтpyктopiв в тepeнi. Tepeн MaЛo пepeвipяeться.

2. CБ. ГoлoвHayBaгaзBepнeHa нa с[e]ксoтiв, яKИХ BиHИщyeтЬся.
3aчaтo вишкiл пiдстapшин дo CБ. B пpaцi CБ дeктopi пpaцiвники
MaЮтЬ в пpaцi нeдoлiки, якi yоувaeться. CБ спiвпpaцюe з iншими
peфepeнтypaМИ, тiльки пo пiдpaЙoнaХ e Heдopoзyмiння.

3. Гoспoдapчий (Зaлiзняк).
B paйoнi e всix мaгaзинiв 35, з тoгo чИсЛa впyщeнo 27,

зaгoтoBЛeнo 8. HeзмoлoчeHo щe збiжжя дo 400 кiп' Tepeнy зoв-
сiм нe пepeвipaнo.

ocтaтoчнe сaЛЬдo нa 
.| 

.X|| вИHoсИTЬ:

Pyшники 152 шт.
Haстiльники 29 шт.

.[ивaни 4 шт.
Буpкi 1 шт.
Чoбoти 2napи.
Tyфлi 2 пapи.
Baлянки 2 пapи.
Koнi 84 шт'
Boзи 13 шт.
l-'l,в'яxи 62 кг.

Cпиpт 53 лiтpи.

[C]oдa 100 кг.
Тpeпeтинa 10 бут.
Пoлoтнo 345 мeтpiв.
Cyкнo гpубe 1 мeтp.
Cyкнo тoнкe 2,5 мeтpa
Baгa вeликa 5 шт.
Maшини швeйнi 5 шт'

Житa 42997 кг.
Льнянe нaciння 74 кг.
Гpeнкa 35 кг.
Пpoсo 50 кг.
Пшeниця ] 00 кг.
Kopiв 171 шт.
Boлiв 13 шт.
Biвцi 57 шт.
Myкa хитня 3062 кг.
Kpyпa яннa 32 кг.
Kaвa 13 кг.
Cyxapi xитнi 716 кг'
Ягoди 12 кг.
Штaни пoлoтнянi 5 шт.
Mapинa[pк]и 5 шт.
CвeтpизBoлy1 пapa.
Copoнки 25 шт.
Kaлicoни ]8 шт.
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Гoлoвки дo мaшини 5 шт.
Бoчки зaлiзни 1 шт"
Гoдинник стiнниЙ 7 шт.
[...] 1 шт.
Глoбyc 1 шт.
Люстpa 2 шт.
Kaскa зaлiзнa 2 шт.
.Qинaмo 3 шт.
Aпapaт тeлeфoн. 1 шт.
Бiнт бyмaxниЙ 111 кг.

[P]axiвницi 3 шт.

[..'] 81 шт.
Пaси сaнiтapнi 59 шт'
Бpeзeнт 3 м.
Koxyxи 1 шт.
Пiнxaки 6 шт.
Штaни тeплi ] шт.
KyфaЙки 1 шт.
Шaпки тeплi .| шт.
oвчини сиpи 56 шт.

Cтaн кaси вИнocИтЬ 300 (тpистa) кapбoвaнцiв' цe всe дИcцИП-
лiнapнi cтягнeHня.

4. Cycпiльнo-пoлiтИчHИй ( Пaмфiл).
Пpoтягoм Micяця в тepeнi пpaЦЮвaЛo тpЬox пpoпaгaндиcтiв.

Пpoвeдeнo пpoпaгaHдy в ceЛaХ ДpУxoвa llцpУxiв], XoтИHЬ [Xoтин],
Гpyшiвкa, Гyтa ГpyшiвсЬKa' Уст'e [Уcтя], Mapeнiн [Mapинин]'
Фpaнкoп iл ь нa тeMy .. 

П iдгoтoвкa HaceЛeH Hя дo п pИXolцy бiл ьшoви-
кiв''. Пpoпaгaндy пpoвeДeHo в фopмi збopiв. 3aпитaння булIА''.,Ka-
лИ Hapeштi poзiб'ють пoлякiв зa сЛyчeM''. ЛiтepaтypИ пpoтягoM
мiсяця He oдep)кaнo HiяKoi.

3aбeзпeчeнo мaтepiяльнo 45 poдин' a тяглoвoЮ сИЛoЮ 64 po-
ДИ||tА' Уpyxoмлeнo 20 шкiл,.цe пpaцЮe 29 yнитeлiв' 3aбeзпeчeнo
шKoЛИ пaЛИвoМ. ЗлiквидoвaHo oдИH сaмoгol-|HИЙ aпapaт. Пpo-
вeдeHo oдин вишкiл сaнiтapний 10-дeнниЙ i в paЙoнi Kaмiнь Ns 6 -3-дeнниЙ. Юнaцькиx сxo.o,ИH вiдбyлoся 5 paзiв.

Tepeн пepeвi pи в тiльки дp. |tАaлиЙ (двa п iдpaЙoн и ), a дp. Пaм -

фiл пoкa Hiчoгo. Пpoвipeнo пiдpaЙoни Kpyти i БaЙpaк.
5. Xiнoцтвo (Лисиця).
Пpoвeдeнo двa сaнiтapHИX BИшKoЛи. Biдбyлoся 32 cхoдинi в

GтaHИцяx, ПpoвeдeнИx стaни[нни]ми' Biдпpaв бyлo 4. 3iбpaнo пo-
лoтHa 1 14 мeтpiв, 6iлизни76 пap, pyшникiв 53 шт, нитoк3 кг, свeтpiв
48 шт, pУKaвИцЬ .15 пap, скapпeткiв 12 пap, мiшкiв 1B шт, нaстi-
льникiв 13 шт. 3opгaнiзoвaнo .l шпитaлик. 3iбpaнo i зpoблeнo
600 м. бинry. Tepeн Maлo пepeвipaнo.

6. Шeф зв'язKy (БeзpiдниЙ).
B paЙoнie Bcixзв'язKoвИx пyHKт[iB] 24'Bciхзв'язкoвцiв - 91.

Cтвopeнo мepтвi тa збipнi пУHKтИ. Bвoдиться диcциплiнa. Тepeн
пepeвipeнo 5 paзiв.
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Пoбaxaння.
Бaxaю лiтepaтypи, пpoпaгaHдистiв i oзбpoeнoi cили Д,ля

зHИl'lleHHя Ляшl-||.

Cлaвa УкpaТнi!

Чopнoтa,

ДАPo' ф, P-30' oп, 2, cпp, З4, apк' 104-105. opигiнaл. Apкуtuiу лiнiЙку
iз зaгaльнoгa ЗoЦJИтa. Pукoпиc. Cipий хiмiнниЙ oлiвeць.

Ns 23
3вlт KoMЕHдAHтA PAЙoнy

[Cтиди нськи й] paйoн .. 
Ka м i н ь''

[Kocтoпiльcькoгo нaдpaЙoну,'!,oлинa''],
7 гpу.цня 194З poку'

3вiт
зa мicяць ЛИстoПa.ц (вiд 1 .Xl пo 30.X|).

3вiт кoмeн.цaнтa M иpнoгo'
1. ЧлeнcтвaзaгaЛЬHИМ чИслoM 141,втoмyнислi мyжнин 79, a

хiнoк 52.
2. 3aгaльнe чИcЛo ЮHaцтвa 98, в Цьoмy нислi юнaкiв 65,

юнaчoк 33.
3. 3aгaльнe чИcЛo оiмпaтикiв 1 9з. B цЬoмy нислi мyжнин 137 ,

жiнoк 56.
4, PaЙoн чИсЛитЬ ]5-ть oсeль, всi oxoплeнi opгaнiзaЦiЙнoю

сiткoю.
5.ЗaгaльниЙ стaн HaсeЛeHня 1з.201, B цЬoмyниcлi pycкиx7.
6' B ни[жн]e згaдaниX ceлaХ як 3oлoтoлин, TpocтяHeЦЬ,

B. M iдск |BeликиЙ M идськ], тaM yнeМoxЛ И вЛ ЮЮтЬ poбoту нaсти н -

нo бyльбiвцi.
7. oсiдкy в paй[oнi] ч'2якнiмaкИ, тaк iнepвoнi нe мaють.
B. П iд ч aс aкцii н i м aки ви6и ли i cпaли ли 244 oco6и, т a зa6paли

.1 9-ть пap KoHeй, 25 штyк свинeЙ.
9. Koли в p-н зблиxaЮтЬся BopoгИ, як нiмaки тaк i бiльшoвики,

yвeсЬ ЛЮд втlKae в л|c.
-l0. B p-н Kaмiнь нiяки бaн.ци He пoKaзУЮтьоя (бiльшoв[ики]).
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1 
-1. B paЙoнi Kaмiнь MaЮ сИMпaтикiв дo сссP 10 o/o' a 10 o/o e

бyльбiвськиx, 80 o/o сiмпaтизУЮтЬ HaшoMУ pyХoвИ.
12. B мoЙoмy paЙoнi poзMнoxИЛoся 300 штyндiв, вoни пpi-

xiльнo [пpиxильнi] як нiмцям, тaк i бiльшoBИKaM, чaотИHHo HaM'
1 3. B мoЙoмy paЙ[oнi] eсть 7 цepKoв i 4 свящeнники. Cлyxaть

нaпiв пo-слaв'яHсЬKИ iyкpaТнськи, тoMУ щo He MaЮтЬ всix пiдpyн-
никiв нa yкpaiнськiЙ мoвi.

14. Пo сeлax cкpiзЬ пpaцЮe цИвИЛЬHa aдмiнicтpaцiя, a в paЙoнi
HeMae aдмiнiотp [aцil].

15' ШкiльництBo He пpaцЮe.
1 6. HaсeлeнHя пpИшИХoвУeтЬся дo фpoнтy, KoпaЮтЬ кpиТвки i

XoBaЮтЬ збixxa i o.цяг..l7. B мoмy paЙoнi )KoдHИX пiдпpиeмств HeMa, бyлo кiлькa
вiтpaкiв i нiмaки cпaлИл|А'

loдaткoвиЙ звiт [p]eфepeнтiв'
1. Cyсп[iльнo]-пoл[iтиннoгo] peфepeнтa.
3a звiтниЙ нaс зpoблeнo тiльки п[poпaгaн]ду гyтipкoвy. 3 вiд-

дiлy кaдpiв нiчoгo пepepoблeнo зi пepeшкoди aкцiТ нiмцiв. Aдмi-
нicтpaцiя пepepвaHa нa 50 %, тoбтo 50 % пoлaгo.D,Xeнol a 50 %o нi.
3 вiддiлy [в]ишкiльнoгo нiчoгo нe зpoблeнo' Пpoвipaв юнaкiв тa
ЮHaчoK.

2. МoбилiзaцiЙнoгo Ip] eфepeнтa.
MoбилiзaцiЙниЙ [p]eфepeнт зa звiтoвaниЙ чac нe зpoбив

H|чoгo.
3' Peфepeнтки ЧX.
Зa звiтoвиЙ чaс e тiльки poблeння свeтpiв, a пoзa тим бiльшe

нiчoгo нe зpoблeнo. Чepeз тe' щo po6или нiмцi aкцiю, poзбiглися
воl,

Дня7/X||.4З p,

K[oмeндaнт] p[aЙoнy] MиpниЙ.

ДAPo' Ф' P-30' oп.2, cnp.34, apк. 101-1o1 зв. opигiнaл, БiлиЙ пaпip,
Pукoпиc' Cинiй пpocтиЙ oлiвeЦь.
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Ne 24
3вIт KoMEHдAHтA PAЙoHy

пPo пoдlТ y PAЙoHl
тA дlялЬHlстЬ стPyKтyP зAпlлля

Heвi,цoмий paйoн

IKocтoпiльськoгo нat,paЙoну,,!,oлинa''],
8 гpудня 194З poку'

3вiт.

Paй[oн] чИслИтЬ 25 сiл i oднe мiстo, B тoMУ числi cпaлeнo B оiл.
opгaнiзaцiйнoю ciткoю oxoпЛeHo ] 5 сiл, He oxoпЛeHo 2ceлi, в кoтpix
жИByГЬ ПoЛяKИ a бiлopyси.

3aгaльниЙ cтaн HaсeЛeHHя - 1 6480 oсiб, y т. ч. члeнiв ] 0] ,

симпaтикiв 190 oсiб.
Чyхиx нaцioнaльнocтeЙ- 4 пoЛяKИ, 3 кaцaпi i oднa фpaнцyзкa.
H iмaкi HaсKaKУЮтЬ з сyсiдньoгo paйoнy ( Boлoдимиpeц[ькиЙ] ) ;

кoтpi мaють oсiдoк в Aнтoнoвцi, нaскaкуютЬ Ha сeЛa Kpинильськ,
B" Bepбнe [Beликe Bepбнe] i гpaбують HaсeЛeHHя. Hiмцi в нислi
50 oсiб oзбpoeни в MП, кyлeмeти, a[в]тoмaти i кp[i]си.

Haсeлeння вiд нiмaкив втiкaо KУдИ ТИЛЬКo Mo)Кe.

3aгaльниЙ стaн бyльбiвцiв - 60 oсiб, в т. ч' aктивниx - 35
oсiб, кoтpi BeдyгЬ Bopo)кУ пpoпaгaHдУ пpoтИ Haшoгo pУХУ, гoвo-
pятЬ, щo бaндepiвцi - цe гeстaпo iт..ц.

Cтaвлeння HaсeЛeHHя нa сУчaсHУ пopy: зaгaЛЬHo 50 % дo Haшoгo
pyxy.45 o/o _ |o кoмyнicтiв, 5ok - дo бульбiвцiв. B paйoнi e 85
штyндiв. Лиuшe MaЛa чaстИHa cтaвИтЬся пpИХИЛЬнo.цo Haшoгo pУ-
xУ' a peшTa вopoxo.

B paЙoнi e 6 свящeнникiв i 6 цepквeЙ, yсi з ниx cЛУ)кaтЬ пo-
yкpaТнcьки. B paйoнi пpaцЮe aдмiнiотpaцiя, склaдeнa з paЙ[o-
нoвoгo] гoлoBИ Й ciльс[ь]киx гoлiв тa сeкpeтapiв.

ШкiльниЦтBo пo цiлoмУ paЙoнi ПpИПИHИЛo сBoЮ пpaцЮ з
П2|АЧL+HV| Bopo)KИХ нaскoкiв, сeЛяHe He xoчУTЬ пocИлaтЬ .цiтeЙ .цo
шKoлИ.

50 % нaсeлeHHя ПpИгoтoвИЛoсЬ дo пpИХoдУ чepвoHИx, пoKo-
пaли кpиTвкИ, ПoХoвaЛИ збixжя. Чaстинa щe пpИгoToвЛяeтЬся, a
peшТa ЛeГKoBФKИTЬ, KaxyгЬ ..я KoсЬ вoнo бyдe''.

Пpaця peфepeнтiв.
1 . opг[aнiзaцiйнo]-мoбiлiзaцiЙниЙ. 3opгaнiзoвaнo сaмooбo-

poнy. 3aняття нe вiдбУвaЮТЬся, тoMУ щo HaсeЛeHHя здeмopaлiзo-
BaHe I H|Xтo He xoДИтЬ.
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2. ГocпoдapниЙ. ПepeмeлЮЮтЬ дepжaвнe збixжя i збipaють
тeплиЙ oдяг.

3. |J-{oдo зв'язкy. Mepтви тoчкi нe всЮдИ вiстaвлeни, вeликиЙ
HeпoслУх.

4. Ч[epвoниЙ] Хpeст. Maйжe HeMar.

.[ня 8.12'4З p'
Poмaн.

ДAPo' ф. P-З0' oп. 2, cпp. 34, apк. 100' opигiнaл. t!упкий бiлиЙ пaпip.
Pукoпиc, Зeлeний хiмiчний oлiвeЦь'

Ns 25
зBlт

KoMЕндAHтA PAЙoHy
[p'epaxн eнc ьки й paЙo н,,Л icни Й''

Kocтoп iл ьcькoгo нaдpaЙ o ну',,Qoл и нa'' ],
8 гpудня 194З poку,

MiсянниЙ [з]вiт
зa чac вiд 1 .X| пo 9.Х|I ' 1 943 poкy.

PaЙ[oн] чИсЛитЬ 24 ceлa,10 кoлoнiЙ тa .1 мicтeчкo. opгaнiзa-
цiЙнoю сiткoю oХoпЛeHo цiлiсть тepeнy. Haсeлeння в тepeнi
HaчиcлЮeтЬcя 17 '77B ociб, в т. ч. 26 пoлякiв, .| 

1 мocкaлiв, 3 гpyзiни,
1 бiлopyc, 5 тaтap.

B тepeнi BeлИкa кiлькiсть штyндiв дo Haшoгo pyХy He вТpy-
чaeтЬся, лИшe мaлa кiлькiстЬ cтaвИтЬся пpиxiльнo дo Hac. Haсe-
лeння цiлoгo тepeHУlцo Haшoгo pУxy отaBИтЬся пpИХИлЬнo,75o/o -дo вopoxoгo pyxy' a peштa нeвiдoмo чoгo xoчyгЬ.

Члeнствa зaгaлЬHИM чИслoM 21З ociб, з нЬoгo aKтИвУ 78 oсiб.
B дeякix ceЛaX УнeMo)KлИвЛЮЮть poбoтy нiмцi. B oлeксaндpиT

[oлeкоaндpiя] нaнисЛЮeтЬся 30O oзбpoeниx нiмaкiв, кoтpи
нaixджaютЬ в c. Boлoшкi [Boлoшки], KoптoBИЧи [Koптoвинi],
Cвяття, cтягaюТЬ пoсTaвKУ, бepщь нa poбoтy. Haсeлeння нe втiкae.
Cт. Kлeвaнь нaлiнye 250 нiмaкiв, кoтpi нaскaкyЮтЬ HaceЛo oлишвa i

гpaбyють нaceЛeHHя. Чaстo [нa]пaдaють нepвoнi Ha сeлa Pyдa IPyдa
Kpacнa], Xoбpинь [Хoбpин], кoлoнiю MиxaЙлiвкa, Пepeлiсянкa
[Пepe-лиcянкa], дe гpaбyють нaсeЛeHHя. CтaлиЙociдoк vepвoHИx -
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цyMaHсЬKий Лiс, звiдKИ нaпaдaЮтЬ oстaHHЬo пo 30 ociб. Haceлeння
здeмopaлiзoвaHe aкцiями, aлe стaвИтЬся дo Haс He зЛe,

B тepeнi зHaxoдИTЬся 4 cвящeникiв. 3 ниx oдин cлуlкить CЛy,Кбy
Бoхy пo-yкpaiноькi, бo e лишe 2 цepкви, a peштa нe слyxить, бo
Heмae цepKoв. B сeлax як Boлoшкi [Boлoшки], Cвятя [Cвяття],
Koптoвичи [Koптoвинi], oлИшвa пpaцЮe нiмeцькa aдмiнiстpaцiя,
нaшa aдмiнiстpaцiя пpИпИнeHa. Шкiльництвo ypУXo1илeHo лИшe в

дeякix сeлax. Haceлeння пpИГoтoвЛяeтЬcя дo пpИxoдy чepвoнИХ, всe
сKpИвae.

Cпaлeнo нiмцями 10 сiл цiлкoвитo i3 чaстИHHo.

Пocтiй. B.XII.43 p.
Cлaвa Укpaiнi!

Зaлiзняк.

ДAРo' ф, P-30' oп. 2, cпp. 34' apк. 103. Пoхo,о'жeння у дoкумeнтi нe
Еjкaaaнe. opигiнaл' ApкуuL iз зotuитa у лiнiЙку. Pукoпиc. CipиЙ хiмiнний
oлlBeЦь.

Ne 26
HAKAз KoM EHдAHтA PAЙoнy

щoдo oPгAHlзAцlТ вигoтoвлЕHHя лижtB
[Kocтoпiльcький paйoн', lcкpa''

Kocтo пiльcькoгo нa,цpaйo ну'',Qoли нa'' ],
20 гpудня 194З poку.

Haкaз!

1. Haкaзyю всiм кoмaндaнТaM кyщiв зopгaнiзyвaти сToЛяpсЬKИ
apтiлiтaдo кiнця цьoгo мicяця зpoбити пo 50 (п'ятидeсять) пap лeщaт.

2. HeгaЙнo opгaнiзoвaти ЛoBЛlo coбaк тa вapiння |'t|илa'

3a нeвикoнaHHя HaKaзy бyДy пoтягaтИ дo кapнoгo звiтy.

.[ня 20.Х||.43 p.
CлaвaУкpaiнi!

HeвмиpyщиЙ.

LlДABo' ф, 3967' oп. 1 , cпp. 5, apк, 18. Зaвipeнa кoпiя. Poх<eвий пaпip.
Pукoпиc. Cиня кaлькa.
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1 . дolgMEHти пPioвlдHиKIB (КoмЕl{ддHтlв)
1.4. P|BEHЬ KУЩ|B

Ns1
зBlт KoMEHдAHтA KyщA

Kущ Ns З ["Яp']
I Kocтoп iл ьcькoгo pa Й o ну', I c кpa''

Kocтoп iл ьс ькo гo н aдpaй o ну',,[J,oл и н a'' ],

3вiт 7 веpeсня 1943 poку'

мiсяць оepпeHЬ .1943 p з кvЩa Nsзa зK
'I 2 4 o

t-.t qJtrd

тepeHy
т.ч.] Cт. ч. 2 Cт. ч. i Cт, ч. z Cт. ч, I UT. ч. t Paзoм

UТaH
oсeЛt

JaГaЛЬHe
чИслo

z

чyxi
oxoпленi 2 7
He oxoПЛeHi
B стaд|
oХoпЛeHня

UтaH
чЛeH.

ствa

3aГaЛЬHr
чИсЛo

20 12 1т q t8

|v|y)KчИH IU 6 o 4b
)KИHoK 10 6 6 4 л Ч.]

Kaдpoвих IJ 7 q Б 4 5 39
UeЛян ztJ 12 (l 1I I t2
Poбiтникiв
|нтeлiгeнтiв
Bишкoлeниx 1 z z 1 I
| |pИoyЛo 12 4 2 I 4 36
yoyЛo z 2
KaндИдaТiB
Cимпaтикiв 29 22 18 21 10 108

tiтaн
0{aцг-

a

JaГaлЬHe
ЧИоЛo

20 20 6 ,f 26 86

Юнaкiв 20 26 77
Юнaчoк 5 4 9
Ceлян ZU 20 11 a 26 oo
PooITHИKiB

370



UepeдHЬo-
шKlЛЬHиK|B

Bишкoлених 2 1 2 Б

Пpибvлo 2 z 4
Убyлo х 11 25

Kaндидaтiв 2 2 4
Cимпaтикiв

Bиш-
кiльнi
ГpyПИ

Зaгaльнe
чИcлo
Пoвнi
Heпoвнi
B стaдij
opГaн|зaцlI

.[ня 7.lX.43 p'

3aлiзняк.

,ЦAPo, ф. P_30, oп. 2, сnp. 64, apк, 2, opигiнaл' ltигapкoвиЙ пaпip.
Pукoпиc, CинiЙ хiмiчниЙ oлiвeць,

Ne2
звIт

KoMEHдAнтA KyщA
Kyщ Np З "Яp"

I Kocтo п iл ьc ькoгo paЙoну,, Icкpa''
Kocтoпiльcькoгo нaдpaйoну,,!,oлинa''],

8 вepecня 194З poкy.

3вiт пpoвiдникa'
3вiт зa нac вiд 1 'Vlllдo 31 .Vl||.43 p.

Kyщ Ns 3.

.Цaтa B'IХ.43 p.

Дpyxe пpoвiдник!

П poвiдник тepeHУ Яp дpУг 3aлiзняк звiтye:
Члeнствa взaгaлi 78 oсiб, в тoMy My>KчИH 45 oсiб, хинoк 33 oсiб'

Ceлян 78 ociб, poбiтникiв - , iнтeлiгeнтiв _ , вишKoлeHИx 9 oсiб.
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Юнaцтвa зaгaЛЬнo 86 oсiб, в тoмy юнaкiв 77, юнaчoк 9,
poбiтникiв, сepe.цHЬoшкiльникiв -, вИшKoЛeниx 5 oсiб'

Гoтoвi нa нaкaз!
Cтaн тepeнy.
t...1.
Cтaн нaсeлeHHя yсЬoгo: 3954.
З тoгo нyxинцiв - , yкpaТнцiв 3954' Cтaвлeння yкpaТнцiв дo

нaшoгo pyхудoбpe. Cтaвлeння нуlкинцlв - '
Aдмiнiстpaцiя (тeпep ствopeнa) oxoпЛeHa yкpaТнцями. Cтaв-

лeHHя HaсeЛeHHя.0.o нiмaкiв дуlкe BopoЖe.
Cтaн пpaцi:
Bишкoлiв в тepeнi нe бyлo. Biдбyгo сХoдиH 23, святoнниx 1,

виш кiл ьниx 2, т ижнeвих20, пpoвi poк 5, змoлoчeнo opгaн iзaцi й нo-
гo збixxa 121 кoпa, пшeницi 20 кiп' ячМeHЮ .16 

кiп. 3iбpaнo чЛeHсЬ-
KИX вKЛa.цoK зa мiсяць сepпeHЬ 1943 p. 694 кpб. (шiстсoтдeB'яHoс-
тo нoтиpи).

8.lХ.43 p.
Cлaвa Укoaiнi!

Koмeндaнт кyщa Nэ 3.
Зaлiзняк.

,ЦAPo' Ф. P-30' oп' 2, cпp. 64, apк, 3. opигiнaл, t-!упкий нepвoниЙ пaпip.
Pyкoпиc, Cинiй хiмiчний oлiвeць.

N9з
38lт КoMЕHдAF|тA KyщA

пРo п!длEглИx
Kущ Nэ З

I Kocтoп iл ьc ькo гo pa й oну,, l c кpa',
Kocтo п iл ьc ькo гo н aдpa Й oн у',,tl,oл и нa'' ],

9 вepecня 194З poку,

Псeвдo cтaнoвищe
Зaлiзняк Kyщ[oвиЙ] KoMaHдaHТ
Гoлyбeць Зaот[yпник] кyщ[oвoгo] KoMaHдaHTa
ПoльoвиЙ Kyщ[oвий] гoспoдapний
Бiдa Maгaзинep
ГaлaЙдa Maгaзинep
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Тeлeсик Maгaзинep
Cилaч Poбiтник
ЛeЩинa Poбiтник
Шpaм Poбiтник
Чиx Гoспoдapчий стaницi Ns ]

ГvлaЙ Гoспoдapчий стaницi Ne 2

Tvo ГoспoдapниЙ стaницi Ns 3

Пiдкoвa ГoспoдapчиЙ стaницi Ns 4
KpУчa ГoспoдapчиЙ стaницi Ne 5

БvpлiЙ Kvщ[oвиЙl вiйськoвик
ЛaнoвиЙ 3aст[yпник] кyщ[oвoгo] вiйськ[oвик]a
Kiйт BiЙcькoв[и]к стaницi Ns 1

.Д,xaн BiЙcькoв[и]к стaницi Ne 2

Гyм Biйськoв[и]к стaницi Ns 3

Чopнoтa BiЙськoв[и]к стaницi Ns 3

HизькиЙ Biйськoв[иlк стaницi Ne 4
CвЙ BiЙcькoв[и]к стaницi Ne 5

Бoгдaн Kyщ[oвий] [ш]eф зв'язку
Гpyшeвiн lHтeH.цaHт

CмiлиЙ 3в'язкoвиЙ
ХмypиЙ 3в'язкoвиЙ
Чoвeн 3в'язкoвий
Kpигa Зв'язкoвиЙ

ДoбpиЙ Зв'язкoвиЙ
Cливкa 3в'язкoвиЙ
ocинoвиЙ 3в'язкoвиЙ
MocтoвиЙ 3в'язкoвиЙ
Чaйкa 3в'язкoвиЙ
lliбooвa 3в,язкoвий
Baськo ШeФ зв'язкv стlaницil Ns 2

Пaнич 3в,язкoвиЙ
HeчvЙ 3в'язкoвиЙ
oкyнь 3в'язкoвиЙ
Tятивa Шeф зв,язкV ст[aницi.l Ns 3

Kpyк 3aстУпник
Бaлдa 3в'язкoвиЙ
Koмapeнкo 3в'язкoвиЙ
Пi.цкoвa Шeф зв'язкУ cт[aницi] Ns 5

ГpaдoвиЙ 3aступник
Шкypa 3в'язкoвиЙ
Kpигa Зв'язкoвиЙ
.[iбpoвa 3в'язкoвиЙ
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KoнaЙ Шeф вiйcькoвoгo зв'язкv в Kvшi
KУчep 3в'яэкoвиЙ
epшyн Зв'язкoвий
KpУк Kvщ[oвиЙ] CБ
Лисeнкo CБ ст[aницi] Nз 3
HизoвиЙ CБ ст[aницi.l Ne 2
lJ-{epбaк CБ от[aницi] Ne 5

Cтaниця Nэ 1

Чyб Cтaничний
ШyгaЙ 3aотyпник
ЯpoвиЙ Гiнeць
ЛугoвиЙ Гiнeць
Kopoбкa Гiнeць

Cтаниця Nэ 2
KopшУн CтaничниЙ
Бopoвий 3aотyпник

Cтаниця Nя 3
Гyсeн кo CтaничниЙ
ЛaнoвиЙ 3aстyпни к

Cтaниця Nэ 4
Koсaч CтaничниЙ
Гoлyб 3aстyпник

Gтaниця Nе 5
ГpaбoвиЙ Cтaничний
MocтoвиЙ ЗaстvпнИK

Paзoм 73 чoлloвiки].

.Qня 9.|X.1943 p.
Cлaвa Укp[aiнi]!

Koмeндaнт [к]yщa
3aлiзняк.

ДAPo' ф' P_30, oп.2' cпp,64, apк' 51-52 зв. Зaвipeнa кoпiя' llyпкий
poжeвиЙ пaпip. Pукoпиc' Cинiй xiмiчний oлiвeць'
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Ns4
звlт KoMEHдAHтA KyщA

пPo дlялЬHlстЬ B тEPEHI ..БAсEЙH''
Kущ [Ns 1J ,,БaceЙн''

[Kocтoпiльcькoгo paйoну,, lcкpa''
Koстoп iльcькoгo нaдpaйoну,|Лpлинa'',

[тpeтя дeкaдa] вepecня 194З poку'

3вит
зa чac вiд26N|||.43 p. дo 20/|X.4Зp'

Дpyжe [к]oмeндaнт.

Koмeндaн[т] тepeну БaсeЙн дpуг Kaвyн звirye чисeльниЙ стaн.
1). 3aгaльнe чИсЛo члeнiв 38 oоiб, в тoмy нислi мyxнин 2З'

xiнoк 15, оeлян - Bci, poбiтникiв - , iнтeлiгeнцiТ - ' 
вишКoЛeHИХ

16 чoлoвiкiв.
2). Юнaцтвa зaГaЛЬHe чИcЛo 407, в тoмy юнaкiв 204, ЮHaчoK

203, сepeдньoшкiльниKiB - , в[и]шкoлeниx BB.
Гoтoви нa [н]aкaз.
3). 3a звiтoвaний нaс пpiбулo члeнiв зaгaЛЬHИM нислoм 1, в

тoMy чoЛoв|K|в - ' Ж|HoK - ' ЮHaцТBa зaгaЛЬHИM ЧИоЛoM - '
Юнaк|в-'ЮHaчoK-.

4). Biдбyлo члeнiв 4, в тoмy чoлoвiкiв 4, хiнoк - , ЮHaцтвa - ,

ЮHaK|B-'ЮHaчoK-.
5). Пpичини вiдбyття: з нaKaзy paЙ[oнoвoгo] кoм[eндaнтa]

Пepeвeдeнi в дpyгiй Тepeн - 2 вiдбyлo 2B.8'4З p., a.цвa вiдбyлo
10.9.43 p.

6). Kaндидaтiв в члeни зaгaлЬHИM чИсЛoM - ' в тoMУ чoлoвi-
Kiв -, xiнoк-, юнaкiв зaгaлЬHИМ чисЛoM -' ЮHaчoK-, втoNлУ
ЮHaKIв-'ЮHaчoK_.

7). Cимпaтикiв зaгaльнe чИсЛo 8О o/o, в тoMУ чoлoвiкiв - ,

жiнoк -, B тoMУ юнaкiв -, ЮHaчoK- .

стaн
Haзвa
ТepeHy

Tepeн, % Зaгaльнe
чИсЛo

oxoплeнс He
oxonЛeHo

v
отaд||
oxoПЛeHHя

lpiмiтки

БaceЙн oсeль 7
PaЙoнiв
Kvщiв 1

Cтaниць 7
[Vloгiл 4
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цepK[oвl z Bс
UpГ.
бiблioт.
Пiдпpи-
eМсТB
ycтaнoB

LlJK|Л 7

3aгaльнe чИсЛo HaceлeHHя: yкpaТнЦiв 4879 oсiб, нyxинцiв _ 
.

Пoлiтичниx yгpУпoвaHЬ HeMa.
Aдмiнiстpaцiя oxoплeH a в 4/5 нaМИ, в 1/5 нiмoтoю.
Poзпopяджeння нiмeц[ь] кoi влaди : пpo KoHTИ гeHт.
Cтaвлeння [y] кpaТн цiв дo нaшoгo pyxy: CepeдHЬo.
Bипaдки в тepeнi.
Пpoстpiлeнo oднoгo чoлoвiкa нiмoтoЮ, кoтpiЙ стoяв нa вapтi в

сeлi Яp 14'9'43 p. B ceлi Kyдpянкa oбстpiляли нiмaкi oдHoгo чo-
лoвiкa, кoтp[иЙ] cидiв нaдepeвiнi нa вapтi: впaв Ha зeMлЮ, пoлa-
мaв сoбi двi pyки. B сeлax Гoлкi [Гoлoвин?] i Kopн [Kopнин?] пoбpaли
2Boли, ] кoня зб[...] i кopoвy пoляKи з KoзaKaMИ 20.9.43 p.

|||. Cтaн пpaцi.
Biдбyлoся вiшкoлiв зaгaЛЬHИM чиcлoм 1 (зa пpoгpaMoЮ

lстyпня). 3aкiнчили вишкiл зaгaЛЬнИM чИсЛoM 9 oсiб.
Bишкiл пpoвaдИв iнcтp[yктop] Лимapeнкo, дp. Myxa i пoдp.

Koмaшкa. Cxoдин бyлo 3 paзИ, в тiм cвятoчнИX - , тижнeвix 3,
стpiv - , пpoвipoк 5, вiдпpaв - 1. Пo стaHИцяX пpoвipoк 5.

tv.

Чи вiдбУлocя yпopядKoвaHня мoгiл? Hi.
Укpaiнiзaцiя цepквi? Тaк'
Biднocини Maс пpoтИ нiмцiв Й нepвoниx: вopoxe.
3aпaнoвaння мiст: HeMae.
3бip тeплoгo o.цягУ тa iншe: пpoxoдИтЬ.
Пpaця )кHИB: MoлoтИтЬся збiжхa iзaсiвaються пoля.
Пpaця вiддiлiв: нe вiдбyлaся.

V. Пpaктиннi впpaви.
|мпpeз зa звiтoвaнV|ЙЧac, вИcTaв, KoHцepтИB пiд гoлим нeбoм

нe бyлo. KoзaчиЙ pyx вiдбyвaeтЬся. Фiзкyльrypнi змaгaння юнaкiв:
тaк. oдepжaнo лiтepaтypy: .. 

| нфopMaтop'', ...П,o збpoi''' .. Poзпopяд-
жeння пpo зeMeлЬниЙ лaд10/9'4З p'''.

П paця Чepвoнoгo Xpecтa: пoоepe.цня. Збipaння пoЛoтHa : пpo-
XoдИTЬ. Xapнив: тex.

vl.
Cтaн кaси: 120 кpб. 3бipкi Ha.п,oпoмoгy ЧX нe бyлo.
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Плaн пpaцi: MoЛoт збiжжa' сiHoKoсИ, пoсiв oзимiHИ, KoHЮшИ-
ни' Kapтoпл|.

Tepeнoвi тpУдHoщИ.
Tepeн зaгpoxaниЙ нiмoтoю i ляxaми.
Bимoги тepeHУ.
Бpaк л юдeЙ, i нcтpУкцi Й, вiш кiльн иx Maтep' ялiв, п poпaгaH.цИо-

тiв, млинiв.цля пepeMoлУ збiжxa людям.
Пoбaxaння'
Бaxaю бiльшe лiтepaтypi, п poпaгaн.цИcтi в i пoяснeнь.

CлaвaУкpaТнi!

KУщeвiЙ [к]oмeндaнт
/Kaвун/'

ЦДABo' Ф' З967' oп' 1, cпp. 12, apк, 8, Toчнa taтa B дoкумeнтi нe
BКalaнa' opигiнaл. L!упкий бiлий пaпip. Pукoпиc. Kopиннeвий oлiвeць.

Ns5
списoK пoсAдoвцlB KУtцA Ng 6

Kущ Nэ 6
[Kocтoпiльcькoгo paйoнy],, lскpa',

[Kocтoпiльcькo гo нa,цpa йo ну,,,[J,oл и нa'' ],
[вepeceнь 1943 poку],

KyЩeвa aKзaKyгИвa: кyщ Nэ 6'

Явop Kyщ[oвиЙl вiЙcькoвiк
Хpyщ Kyщ[oвиЙ]CБ
Лиc 3acт[Упникl кУщloвoгol CБ
Пoлтaвкa Kvщ[oвal пpoвiдниця
Mapгapiткa Kyщ[oвa] гoсПoдapчa
Бoгдaн Kyщ[oвиЙ] юнaкiв
Бoгдaн Зaстyпник кoм[eндaнтa] юнaкiв
Bиxop 3aст[yпник] кyщ[oвoгo] кoм[eндaнтa]
Xoмa Kущ[oвиЙ]кoм[eндaнт]

Cтaниця Ns 1. Aнтoнiвкa.
Coкiл Cтaнин[ний]
Лиc Гoспoд[apний] cтaн [ицi]
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Cтapoстa Шeф зв,язкy
Ястpyб Cтaн[инний] CБ
Ястpyб Cтaн [инний] вiйcькoви [к]
Xимa Cтaн[инниЙ] opгaн[iзaцiЙниЙ]
ГopдиЙ Cтaн[инниЙ] юнaк

cтaниця Nl 2. l-{ицeлiвкa.
.Qyбнeнкo Cтaнин[ниЙ]
Kвiт I ocпloдapчИИl стaH[ИцIl
Гpiм Шeф зв,язкy
Гpiм ;Ь сТaH[Иц|l
Гpiм BiЙськ[oвик] cтaн [ицi]

Cтаниця Ns 3. Pиcванкa [Pисв'янкa].
Чумaк Cтaнич[нийl
Koсap Гoсп[oдapчий] cтaн [ицi]
Чaйкa Шеф зв'язкУ стaн[ицil
Хвaвий CБ стaн[ицil
Бopyн Biйськ[oвик] стaн[ицi]
Poм'янa Cтaн[инний] opгaн [iзaцiЙний]
Boвчaк Cтaн[инниЙ] юнaк

Cтaниця Ns 4. Жалянкa.
Гpeбля Cтaнин [н и й]
БИсTpИця Гoспoдlapчийl стaн [ицil
Coснoвий Шеф зв'язкlvl
Лиc CБ cтaн[ицil
Xapнeнкo Biйськoвiк стaн[ицi]
Гpaбинa Cтaн [иннa] opгaнiзaтopкa
Бoгyн Cтaн[инний] юнaк

ДAPo' ф. P-30' oп, 2, cпp. 64, apк' 5З-53 зв. !,oкумeнт бeз дaти i пiдпиcу
aBтopa. opигiнaл, Цупкий poх<eвий пaпip. Pукoпис' Пpoстий oлiвeЦь.
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NsG
зBIт

KoMEHдAHтA KyщA
Kущ Nе 3 "Яp"

[Kocтoпiльcькoгo paЙoну,' lcкpa''
Kocтo п iл ьськoгo нaДpaйoну',,0'oл и н a,, ],

23 вepecня 194З poкy'

Звiт кoмaндaнтa.
flaтa: 23.|Х.43 p.

3вiт
зa чaс вiд .1.lXдo 1.X.43 p'

Дpyжe Koмaндaнт!
Koмaн.п,aнттepeнУ Яp дpуг Зaлiзняк звirye:

l. Чисeльний стaн:
1 . Члeнствa зaгaЛЬHИМ чИсЛoпЛ 63 oсiб, в тoМУ чИcЛi мyxнин 34

oсiб, xiнoк 29 oсiб, сeЛяH 63 oсiб, poбiтникiв - oсiб, сeЛяH - ,

iнтeлiгeнцiT _ oсiб, вИшКoЛeнИx 5 oоiб.
2. Юнaцтвa зaгaлЬHИM чИcлoм 81 oсiб, в ToМy юнaкiв 63 oсiб,

ЮнaчoK 1B ociб, сepeДнЬoшкiльникiв _ ociб, BИшKoЛeнИx 5 oсiб.
Гoтoви нa нaкaз!

2' 3a звiт[ниЙ] нaс пpибyлo члeнiв зaгaЛЬHИN4 чИcлoМ 2, в тoмy
чoлoвiкiв 2, xiнoк - , ЮHaцтвa зaгaЛЬHИM чИсЛoM 2, в тoму юнaкiв
1, юнaчoк ].

4' Bибулo члeнiв 7, в тoмy чoлoвiкiв 6' xiнoк -1 

, юнaцтвa 1 ,

в тoмy юнaкiв -l 
, юнaнoк - '

5. Пpинини вибyпя' 3aбpaнi дo пpaцi в iншi тepeни: 2 чл.-чoлo-
вiкi вибyли 4.|Х.43 p', 2 нл.-нoлoвiкi - 6'lХ.43 p., 2 нл'-нoлoвiкi-
20.|х.4З p., 1 нл.-жiнкa- ]5.|Х.43 p., 1 юнaк- 12.lX.43 p.

6. Kaндидaтiв в члeни чИоЛoМ 3, в тoмy Чoл' 2, жiнoк -1 

, юнaкiв
зaгaЛЬHИM чИслoМ -| 0, в тoмy юнaчoк 4.

7 ' Cимпaтикiв зaгaльниM чИсЛoM 84, в тoмy числi cимпaтикiв
чoлoвiкiв 61 , жiнoк 23, юнaцтвa зaгaлЬHИM чИcЛoM 6, в тoмy юнaкiв
3, юнaчoк 3.

||. с. UтaH тeoeH
H

г1 / г1.

Haзвa
тepeHy

Тepeн в % 3aгaль.
чИс.

oxoплeнo He oxoпл. B стaд.
oxoп.

1 KУщч.3
Яp

UсeЛЬ 6 h

PaЙoнiв
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Kyщiв 1

Cтaниць 5
Moгил 4 4
l-{epкoв 2 2
opгaнiзaцiЙ-
ниx бiблioтек
Пiдпpиeмств 5
Устaнoв
Шкл 1 1

.1 
. ЗaгaльниЙ стaн HaсeлeHHя: 35-1 1 ociб, B т. ч. пoляKiв .| (ви-

xpeщ[eниЙ]), iншиx нeMae. BiДнoшeння ЙoгoДo Haс: пoBo.цИTЬcя
дoбpe. Пoлiтичниx yгpyпoвaнЬ нeMae.

2' Hiмeцькa aдмiнiстpaЦiя Ha Мoмy тepeнi нe icнye. Щoдo
poзпopядкiв нiмeцькoТ влaди, тo' яK вИ.цHo з IХHix нaкaзiв, кoтpi
дoxoдятЬ дeKoЛИ чepeз oсoби з iншиx сiл y нaш тepeн, нiмцi дo-
МaгaЮтЬся' щoб нaceлeHHя вeзЛo пoстaвKУ для ниX. Aлe сeлянe
пoстaвKИ He вeзyгЬ. Haцioнaльнa свiдoмicтЬ HaсeЛeHHя сepeДHя.

3' ПpoпaгaHдa He пpoвo.п.ИтЬcя.
4. Bипaдкi в тepeнi'
1). 8.|x.43 B cт. ч. З6улиляхи' кoтpi ЙшлизKoотoпoля. Poзстpi-

лялИ oдHoгo xЛoпця' Koтpoгo зЛoвИлИ.
2).20.|х.4З p' в ст. н. 3 бyли нiмaки з yзбeкaми в числi 12ociб,

кoтpi пpиЙшли з |вaнoвo| Дoлини,3aбpaли 7 кoнeЙ (ceлянськиx) тa
щe дeчoгo i пiщли дo Kocтoпoля.

3). 23.|Х'43 p. в от. н. 3 бyли нiмaки з ляxaмИ в числi oкoлo 30
oсiб. Haceлeння пoвтiкaлo. 3aбpaли 20 шт. кopiв тa щe дeчoгo i

пiшли нa lвaнoвy.[oЛИHУ.
4)' 24.|х'.4З p. нiмaки з ЛяxaMИ oгlУстилv,| |вaнoвy.[oлинy i

пiшли в Koстoпoль [Koстoпiль] .

|||. Cтaн пpaцi.
.|). Bишкoлiв нe бyлo.
2). Biдблo сxoдИH .| 

5, в тiм cвятoчHИX - , вишKiлЬнИx - , тИжHe-
BИX _ 15. Biдбyтo отpiн зaгaльнo 4, в т. н. вiдпpaв 4, кoнтaктoвниx

- . Biдбyтo пpoвipoк зaГaлЬнo 2, в paЙoнi - , в Kyщi - ,

в стaницяx 2.
IV. Звiт aкцiЙ.

1. Moгили yпopя.цKoвaнi. Укpaiнiзaцiя цepквi нe вiдбyвaeться.
Maси пpoти нiмцiв тa чepBoнИX cтaBлятЬся вopoxe. 3бip тeплoгo
o.цягy пpoxo.цИтЬ. Xнивa зaкiнчeнo. Biддiли УПA нa тepeнi нe
дepЛИ. Пoяви oзИ|v|I4t1.4 йдyть пoвHИМ xo.цoM.
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V, Пpaктиннi впpaвi.
1 . |мпpeзи зa звiтoвaнийчac нe вiдбyвaлись.
KoзaчиЙ pyx: 19.|X.43 p. пpoxoДив пo всix cтaHИцяx дЛя тИX

вoeннoзoбoв'язaHИx, кoтpi всe 6ули у вiЙcькy. Фiзкyльтypниx
зMaгaHЬ юнaкiв нe бyлo. Пpaктиннi впpaвИ ЮHaцЬKИ пpoxoдИлИ пo
стaHиЦяx.

oдepжaнo нaKaзИ:
1). 1.IX.43 p. вiдДp. Koотoмapoвa, BИKoHaHo.
2)' 2,|х.4з p. вiд дp. Xбypляя, вИKoHaHo.
3). з.|X.43 p. Biд дp. Шyлякa, воi тoчки HaKaзУ викoнaнo кpiм

peМoHry шкiл. Peмoнт шкiл щe He зaкiнчeний.
4). 5.|x.4з p. вiддp. Koстoмapoвa, BciтoчKИ нaKaзУ викoнaнi

кpiм poзпoдiлy бyвшoi пoльськoi зeMлi, в о. Kocмaчeвi зeмлi нe
xoчyтЬ людe бpaти, a пo iHших сeЛax зeMля poздiлeнa.

5). 6.|X.43 p. вiддp.Хбypляя, вИKoHaHo.
6). 6.|X.4з p. вiд дp. Xбypляя, вИKoнaнo.
7). 6.|Х.4з p. Biддp. Koстoмapoвa. Toчки HaКaзУ вИKoнaнi, тiльки

щoдo збopy гopoдИHи нa бyвшиx пoлЬсЬKихзeмляx, тo щe лИШИ-
ЛoсЬ BИKoпaти кiлькa мiшкiв KapтoпeЛЬ.

B).7.|Х.43 p. вiдДp. Koстoмapoвa, вИKoнaнo.
9). 9'|x.4з p. вiддp. Koстoмapoвa вiднocнo caмooбopoни ciл.

3opгaнiзoвaнo сiльськУ Bapтy вiд зaгpoжeниx пyнктiв в Ko)кHoMУ
сeл|.

10). 10.|Х.43 p. вiддp. Koотoмapoвa' вИKoнaнo'
11). 16'|X.43 p. вiд дp. Kocтoмapoвa. Пoвi.цoмлeHo пpo тe

зapяд)кeHHя всix пiдpeфepeнтiв в кyщi.
12). 16.lX.43 p. вiд дp. Koстoмapoвa. 3бipкa тeпЛoгo oдягУ

пepeпpoвa}ц)кУeтЬcя.
13). 16.|Х.43 p. вiддp. БoгдaHa, вИKoнaнo.
14). 16.lx.43 p. вiддp. Бoгдaнa, вИKoHaHo.
15)' 16.|Х.43 p. вiддp. KocтoмapoBa, викoнaнo!
16). 17.|x.43 p. вiд дp. KoстoмapoBa, HaKaз вiдкликaниЙ.
17). 18.Ix.43 p. вiддp. Xбypлiя, вИKoHaHo'
.|8). 18.|X.43 p. вiддp. Koстoмapoвa, вИKoHaHo.
19). 18.|X.43 p. вiддp, Бoгдaнa, вИKoнaHo.
20).22'|х'43 p. вiддp. HeвмиpyщoГo, нaKaз вИKoHУeTЬся.
21l.' 2з.|х.43 p. вiддp. Heвмиpyщoгo, HaKaз пepeвoдИтЬся B

)KитТя.
Bи.цaнo нaKaзИ:
1)' Haкaздaти вiдoмoотiпpo шкiльнИцтвo 3.IX'43 p.
2). Haкaз:
a). пo.цaти кaндидaтiвдo фaxoвиx шкiл;
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б). пoдaти спИс вчИтeЛiв дo фaxoвих шкiл;
в). отягнyги вci книхки тa opг[aнiзaцiйнy] лiтepaтypy;
г). нaдсилaти знaйдeнi вopoxiлeтЮчKи 5.|Х.43 p.
3). Haкaз:
a). якнaйбiльшe зaсiяти oЗИMИHИi
б). збиpaти фляxки тa слoT;
в)' як вiддaBaтИ пoчeсть, 6'|Х.43 p.
4). Haкaз:
a). зaвeсти взipцeвy вiйськoву дисциплiнy;
б). щoб кoxниЙ кoм[eндaнт] сeлa зHaB тoчHo, щo в ньoгo в сeлi

e тa щo poбиться;
в)' poбити щoTИ)кня нaймeншe.цвoe сxoдИн;
г). дaвaти з стaнИцЬ щoдeннi iнфopмaцii;
e). нe кypитИ тa He пити всiм opг[aнiзaцiйним] ЛЮдяМ;
e). KoнтpoЛЮвaтИ .цopoгИ (ни нixтo He пpoХoдИть i т. д'),

14.|Х.43 p.
5). Haкaз всiм пiдpeфepeнтaм .цaBaтИ тихнeвi звiти пpo

пpaцЮ, .l5.|Х.43 p.
6)' Haкaз нaдiслaти фляжки тa пpo.п,oв)кyвaTИ збipкy цix piчeй

.цaЛЬшe, 16.|Х.43 p.
7). Haкaз, щoб кoxниЙ пiдpeфepeнт BИKoHУвaв сBoЮ пpaцЮ B

пopoзyмiнню з кyщ[oвим] кoм[eндaнтoм], .|8.IХ.43 p.
8). Haкaз стaвИтИсЬ нa вiдпpaвy всiм cтaничним i ciльським

гoЛoвaм Дня21'|X.43 p., вiд 1B.lХ.43 p.
9). Haкaз дЛя cтaHИчниx вiднoонo пoдaвaнHя мiсячних звiтiв,

.19.|X.43 p.
10). Haкaз стaвИтИсЬ вciм стaничHИМ Ha вiдпpaвy 23.|X.43 p.,

вiд22'|X'4З p.
oдepжaнo лiтepaтypy:
.l 
). 

,.Дo збpoi'' 6 пpим., ..PoзпopяджeHHя в зeмeльнiй спpaвi,'
14 пpим. - 

.l4.IХ.43 p.
2). ..|нфopмaтop'' 

9 пpИM' -24.|х,'4З 
p. Пpoнитaнo дo27.|X.4З p'

2' Пpaця Чepвoнoгo Xpeстa. Бyлa збipкaлiкapських poсЛИH, яK:
чeMepиця, пoлЬoвa сocoнKa, пoлИн' бpyслинник, бoбoвник i т. д.
Збipкa пoЛoтHa цЬoгo мiсяця: He пepeBoдxeнo' Taкoж i збipки xapнiв
He пepeвo.ц)KeHo.

VI. Cтaн кaси.
1. Пpиxoди вKлa.п,KИ - , збipки Ha .о,oпoмoгy Чepв[oнoгo]

Xpeстa _ . Пpиxoдy гpiшми з пiдпpиeмств Heмae.
3poбив зa звiтoвaниЙ чac.'
.1 

. Пpoвeдeнo пo всix сeЛaХ гpoмa.цяHсЬки зiбpaння, нa KoтpИХ
зaтBepдxeHo сiльськиx гoлiв тa члeнiв зeMeЛЬHИx кoмiсiЙ,
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2. Poбив сxo.цИHИ всix стaничниx, сiльоьких гoлiв тa члeнiв
зeМeЛЬHИx кoмiсiй, Ha KoтpИx дaв вкaзiвки .цo пpaцi.

3. 3aвaлeнo всiдopoги, якi Йдyть в КУщ з пiв.цня тa з зaxo.п,У, Ta
пoHИщeHo нa цixдopoгaX MИстKИ,

4. Cтягнyв з тepeHy вci книxки тa пpoчИтaну opгaнiзaцiЙнy
лiтeparypy i вiдiолaв дo дp' ШУлякa.

5. Cтягнeнo з тepeнУ фляxoк тa слoTкiв чИcЛoM oKoЛo 70 шт. i

пepeдaHo дo гoспo.цapЧoгo.
6. Bиоилaв нa 5 [...] 40 poбiтникiв.цo xнив 2.IХ.43 p.
7 'Bиcилaв 2-x члeнiв 4.Iх'4з p. дo Bopoнa.
8' 3opгaнiзoвaнo вiЙськoвий зB'язoK тa вiЙськoвo-мoбi-

лiзaцiЙниЙ пУHKт.
9. 3opгaнiзoвaHo пo сeлax Bapтy. Уpухoмлeнo пpaцЮ poзвiдки.

Poзвiдкa пoдae щoдeHHo iнфopмaцiТ дo ]иeнet щo poбиться в
тepeнi, пiльнye, чи нixтo He пpoчИщar дopiг. Poзпoдiлянo пo всix
сeлaХ, кpiм Koсмaнeвa, бyвшУ пoЛЬоЬKy зeМЛЮ мix ceлян[aми].
Зopгaнiзoвaнo в кущi стiЙкy фipмaнoк.

Poбив 4 вiдпpaвi з cтaHИчHИMи i 
-1 paз з KУщeвoЮ eKзeKyгИBoЮ.

V||. Плян пpaцi.
Пoстaнoвив: пoлiпшити пpaцЮ в тepeнi, пpaцЮ стaHИЧHИХ тa

пiдpeфepeнтiв. Пiдняти свiдoмий piвeнь члeнiв.
V|||. ТepeнoвИ тpyдHoЩИ.

.1. Hiмaки з ЛяXaMИ HaпaдaЛИ кiлькa paзiв нa c. Tpyбицi' Пpи
ЦЬoMy гpaбyють HaсeЛeHHя,

2. Taкoж Haшe HaceлeHHя стaвИтЬся пpoотo вopo)Кe, KoЛИ
тpeбa Ha яKyсЬ poбoтy Йти ни щo.

Пoбaжaння.
з. Бaxaю лiтepaтypи, тaKo)К ПpoпaгaHдИстa.

CлaвaУкpaТнi!

KyщeвиЙ кoм [eндaнт] зaпiлля
3aлiзняк.

ДAPo' Ф, P-З0' oп, 2, cпp' 29, apк' 44-47 зв' Оpигiнaл. Pукoпиc. CинiЙ
xiмiчний oлiвeць (apк' 44_45) i сipий oлiвeць (apк' 47-47)'
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Ns7
зBlт KoMEHдAHтA пlдPAЙoHy

пPo AHтиyKPATHсЬKy дlялЬHlстЬ пoляKlB
Пiдpaйoн Ns 6 .'Kaмiнь''

[Л юдв и п iл ьc ь кo гo ] p aЙ oну', Cкeля''
[Kocтoп iльcькoгo нa,цpaйoну'',[J,oли нa'' ],

28 вepecня 1943 poку.

3вiт.

Пoляки пpiхoдили нa кoн[яx],.цeщo бpaли. CБ пoвiдoмиЛo чory
Heгyсa в Kopeцькoмy p[aЙoнi] пi.ц Cтopoжeвoм. Чoтa пpiбyлa дo
ceлa l-{[eци] i пишлa зa Cлyн дo Шoп. 3нищилa тaм 4 пoлякi i

пoвepнyлaсЬ Haзa.ц дo ЦeЦи. Bвeнepи, щoЙнo cмepKлo, пoляKИ
пiдтяглись нa Cyкoню i cтaли стpiлять зaпaЛЬHИMИ KУляMИ пo ceлi
чepeз pикyCлyн. 3aпaлилi [...] фiльвapкi. Ceлo Boлoвню He зMoгЛИ
зaпaлитi. Зaчaли з-зa Cлyнa oбcтpiлювaти. A п'ять чoлoвиK пoлякiв
пepeЙшли в ceлo Уcтe [Устя] i зaчaли пaЛИтЬ сeлo. [...] пoбpaли
вixтi i xoдятЬ' пaлятЬ' Чoтa Heryсa бyлaздpyгoгo KИнця сeлa [eцe.
Пoстaвiли KУлeMeтИ пoсepeд сeлa i o.цKpилИ oгoHЬ пo ляxax. Ляxи
пoKИHУЛи пaЛИтЬ i пoвтiкaли нaзaдзa Cлyн, нa Бiльчaкiвськi xyгopi,
нa Kocпи i зaчaли пaлИтЬ Koспи. Haвiть Cepбiн [Cepбин] cпaлилиi
cKopo втiкли. ix вiднo бyлa мaлa c|Алa| Ha Koспax стiльки [... ] BИдHo
бyлo стpiли,6или з oдHoгo KУЛeMeтa ,..Д,Ьoгтяp'', з oднei pинкi i з
чoтИpox кpiсiв. У с. Устя спaляHo .t 

3 xaт i 3 xoлo.цнix бyдинки. Koли
б нe бyлo ЧoтИ, всe l-{eцe бyлo б спaлянe, тBepдятЬ сeлянe, бo
Йшли yздoвж ceлa з вixтями i пидпaлюв[aли] нa Koспax. Cпaлянo
16 xoлoднix бyдинкiв i 3 xaти.

Дня29/|X'43.
сУ'

Яpoслaв'
Пiдpa.[йoн] Kaмiнь Ns 6дo p' Cкeля, 29/|х'

ЦДАBo' ф. З838' oп. 1, cпp,59, apк.51-51 зв. opигiнaл' Аpкуш iз
ЗaПиcнИKa у лiнiйку. Pукoпиc, Cинiй хiмiчний oлiвeць,
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NsB
звlт

KoMЕHдAHтA KyЩA
Kущ Ns 3 ,,Яp"

I Ko стo п iл ьcькo гo paйo ну', l c кpa''
Kocтoпiльcькoгo нaдpaйoну,,,П,oлинa,.],

22 >t<oвтня 194З poку.

Звiт
[з]a нaс вiд 1 .X дo 1 .X|.43 p.

Дpyxe Koмaндaнт!
Koмaндaнт тepeHУ Я p дpУг Зaлiзняк звiтye:

l. ЧисeльниЙ стaн
1. Члeнствa зaгaЛЬHИM чИCлoМ 59 oсiб, в т. ч. MУжчин 3.l , xi-

нoк 28, сeЛяH 59, poбiтникiв - oсiб, сeЛяH - , iнтeлiг[eнцiТ] - oсiб,
вИшKoЛeHИx 5 oсiб.

2. Юнaцтвa зaГaЛЬHИM чИсЛoM 79 oсiб, в тoMУ ЮHaKiв 62' юнaчoк
170, сepeдньoшкiльникiв - oсiб, вишкoЛeHИX 7 ociб. Гoтoви нa
нaкaз!

3. Зa звiтoв[aниЙ] нaс пpибyлo члeнiв зaг[aльним] нислoм -, в

тoМУчoЛ. -, xiн. -' ЮHaЦтвa зaГaЛЬHИM чИсЛoM -, BToMУ юнaкiв

- ' 
ЮHaчoK '

4. Bибулo члeнiв 4, в тoмy чoлoвiкiв 3, жiнoк .1 
, юнaцтвa 2,

B тoMУ юнaкiв 1 , юнaнoк 1 .

5. Пpинини вибyття: 3 нлeни-мyxчИHИ вибули нa вiЙоькoвиЙ
вишкiл 16.Х.43 p., 1 нлeн.-xiнкa вибyЛa lцo пpaцi в нyжиЙ тepeн
2.х'4З p', 1 юнaкнaвiйськoвиЙвиuкiл B.Х.4з p., .1 юнaнкaДo пpaЦi
в apтiль B KУщ ч. 4 3.X.43 p.

6. KaнДиДaтiв в члeни чИсЛoM 1, в тoмy чoЛ. - 1, xiнoк - ,

юнaкiв зaгaЛЬHИM ЧИcЛoм 2, в тoмy ЮHaчoK - .

7 ' Cимпaтикiв зaг[aльним] нислoм 82, в т, н. симп[aтикiв]-
чoлoвiкiв 59, жiнoк 23, юнaцтвa зaг[aльним] нислoм 3, в тoмy
юнaкiв 2, юнaчoк 1.

||. Cтaн тepeнУ'
t-l

п/п'
Haзвa
TEOEHV

ТepeH B % 3aГaЛЬ
чИc.

UХoпЛeHo He oxoпл B стaд'
oХoп.

1 Kyщ н. З
Яp

oсeль 7 o 1

Paйoнiв
KУщiв
Cтaниць 5 q
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MoГИЛ ч 4
|-{epкoв z Z

opгaнiзaцiй-
них бiблioтeк
Пiдпpиомcтв o 6
Уcтaнoв
Шкiл 1 I

-,|. ЗaгaльниЙ стaн нaс[eлeння]: 351 1 oсiб, нyxих нaц[ioнaль-
ниx] мeншoстeй - . Haсeлeння.о'o нaшoi спpaвИ вiднoситься сe-
peд],HЬo. Пoлiт[инних] yгpyпoвaнЬ HeМae

2. Hiмeцькa вЛa.t],a Ha Haш тepeH нe дiстaeться. Haц[ioнaльнa]
свiдoмiсть HaсeЛeHHя сepe.П.Hя.

3" Cyспiльнa Пpaця: ПpoBeДeHo ПpoПaГaн/цУ Ha ТeМy збopу
ТrпЛoГo or0'яГУ для УПA Пo сeЛaХ.

4. Bипaдкiв в тepeнi нe бyлo, тiЛЬKИ CБ пoкapaл[a] стaниннoгo
Тa ГoсПoДapчoГo в CТ. ч. 5 Дня 10.Х.4з p. зa ПИтTя гopiлки.

llI. Cтaн пpaцi.
1 . B и шкiл пoлiт[иннo] -iД'eoлoгiчн иЙ щoЙнo вiдбyвaоться.
2. Biдбщo сХoДИH (paзoм пo CТaHИцяХ) 22, в тiм святoчн Их - ,

вишкiльниx - , ТИжHeвих22' Biдбyтo вiдпpaв 2. Biдбyтo пpoвipoк
в стaницяx 1 .

|V. 3вiт aкuiЙ.
-tr, Moгили yпopяд|(oвaнi. УкpaTнiз[aцiя] цepкви нe вiдбyвaеть-

оя. Cyсп[iльнo]-пoлiт[иннi] вiднoсиHИ Мaс ПpoTИ нiмцiв тa чepвo-
l.lИХ вOpoЖИ. Пpoти гoЛoдУ HaсeЛeHHя MoЛoТИТЬ збiжxя i xoвae.
3бip тeплoгo oдяГУ зaкiнчeниЙ. Haсeлeння He дУ)Кe дoбpe CТaBИ-
ЛoCЬДo цieТ спpaви, мaлo зiбpaнo. Biддiли нa тepeнi He ПepeвoдяТЬ
)<oдHИX дiЙ. Пoсiв oзИ|\t1И|1l4 пpoХoдИтЬ.

V. Пpaктиннi впpaви.
IMпpeз зa звiтoвaний чaс нe булo. KoзaчиЙ pyx вiдбyвaeТЬся

Пo CТaHИцях, Д\ля всix вoeннoзoбoB,язaних. Фiзкульт[ypниx] змa-
гaнь юнaкiв нe бyлo' Пpaктиннi юнaцькi вПpaвИ вiдбyвaються.
Одepxaнo HaKaзИ:

1 ). Biддp. Xбypлiя з.Х.43 p.' вИKoHaHo ToчHo.
2). Biд дp. Xбypлiя 4.X'43 p. вiднoснo ДaвaHHя звiтy пpo

yДiЛeHHя пoмoчi д[л]я бiдниX poдИH.
3). Biд дp' Хбypлiя7 'X'4З p., пpиЙнятo дo в|ДoMa.
4). Biд дp. HeвьlиpУщoГo 7 'х.4З p., пoвiдoмлeнo пiдpефe-

pеHTlв'
5). Biддp. HeвмиpУщoгo 8.X.43 p., пpиЙнятoдo вiдoмa.
6). Biддp. Heвмиpyщoгo B.X'4З p., пpИcтУпЛeHoДo вИКoHaHHя'
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7). Biддp. Heвмиpyщoгo 9.Х.43 p., пpИсTУПЛeHo дo BИKoHaHHя.
8). Biддp. Heвмиpyщoгo 9.X.43 p., вИKoHaHo'
9). Biд.цp. HeвмиpУЩoгo 12.х'4З p., пpийнятo дo вiдoмa
10). Biддp. Heвмиpyщoгo 13.X.43 p., вИKoHaHo.
11). Biддp. Heвмиpущoгo 13.Х'43 p.' BИKoHaHo.
1 2). Biддp. Чopнoмop[ця] .15.Х.43 p., вИKoHaHo (в спpaвi виш-

кoлy).
13). Biддp. HeвмиpУщoГo, 17.х.4З p. BИKoHaHo.
14). Biддp. Heвмиpyщoгo,17 'X'4З p. вИKoHaHo.
15). Biддp. Heвмиpyщoгo, 19.Х.4З p. вИKoHУrТЬся.
16). Biддp. HeвмиpУЩoгo,20.х,4з p. вИKoHaHo.
Bидaнo HaКaзИ:
1). 1.Х.4з p.- Пpo зaбopoнy хoДv|тV| дo мiстa тa взaгaлi

спeKуЛЮвaти. Пoстaвити якнaЙкpaщe сaМooбopoнy. Пoстaвити
якнaЙкpaщe пpaцЮ poзвiдки'

2I,з.х.4З p. 
-дoпpoвaДIАт|А 

HaД'eHЬ 4.х.4З p. всiкoнiз BoзaMИ
| Упpя)к)КЮ Ha пepeГЛяд.

з). 1 1 .Х.4з p. - oгoЛoоИтИ CeЛяHaм, щoб звeзЛИ всe збixжя з
пoЛя. зMoЛoтИл|А | сХoвaЛИ.

4).14'х,43 p. - пpo зaбopoнy вciм пiдpeфepeHтaM вiдкликaти
i пepeвoдити нa iншy poбoтyдiлoвo пiдпopядкoвaниxТм людеЙ бeз
пopoзyмiння з кoм[eндaнтoм] зaпiлля.

5). 19.Х.43 p. - вiднoснo бopoтьбИ з шИpeHHям xвopoби (кo-
poсти).

6). 22.х'4З p. - cтягHУТИ тa .цocтaвИTИ всЮ збpoю з сTaHИцЬ
тa зв'язкiв, Ha дeHЬ 2З.х.43 p.

oдepжaнo лiтepaтypy:
.| 

' 
..Дo збpoT'': 5 пpим' o.цepЖaHo 3'Х.43 p., ПpoчИТaнo 5.Х.43 p.

2. ..lнфopмaТop'': 5 пpим, oдep)KaHo B.X.43 p., ПpoчИтaHo
10.Х.43 p'

3. ..УкpaТн. Hapoдe'', .,Poзпopя.t],ЖeHHя пpo BстaHoBЛeHHя
aдмiнlстpaцiT'': oдepхaн o 12.X'4З p. 17 пpим., 50 пpим. ПpoчИТaHo
14'X.4З o.

4. .,Biльнa УкpaТнa'': 5 пpим. oдepжaHo .|5'Х.43 p., пpoчИТaнo
17.X.43 o.

Пpaця Чepв[oнoгo] Xpeстa. Пpoхoдилo збipaння лiкiв, яK: KopIHЬ
чeMepИЦl. . '

ДAPo' ф. P_30' oп' 2' cпp' 29, apк' 54-54 зв' !,oкумeнт бeз зaкiнчeння.
ApкуLu нeBиЗHaчeHoгo фopмaту' Пpocтий oлiвeць'
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Ns9
HAKAз KoMЕHдAHтA KyщA

гlPo дocтAвKy зБPoT
Kущ Nэ 3 [KocтoпiльcьKoгo paйoну ,,lcкpa''

Kocтo п iл ьськo гo н aдpa Й o ну'',П,oл и н a'' ],
22 >кoвтня 194З ooкv'

.П,o всix сTaHИцЬ Ta зB'язKiB в кyщi.

B зв'язкy з тИM' щo вся збpoя з тepeнУ стяГaоТЬcя' HaKaзУЮ:
1. !ня 2З.х.4З p. Ha Гo.ц.7 paнo вся збpoя як кpiси, пiстoлi, всi

вpiзи тa aмyнiцiя.цo збpoi, KoTpa зHaXoдИTЬCя нa тepeнi в стaницi,
мae бyти У МeHe.

2. Ha тepeнi лишaeться збpoя лИШe пpaЦiвникiв CБ. [П]oзa
тИM, вся збpoя, Koтpa зHaXoдИTЬся чИ To нa стaницi, чИ Ha зB'язKУ,
мar бyти з.0,aHa.

Зa нeвикoнaHня в тoчHo oзнaчeний чaс aбo зa зaЛИшeHHя Ha
тepeнi BИЩeзГa.цaнoi збpoТ, бyдe кapaтиcя нaЙсу[в]oIp]iшoю
кaooю!

ПoстiЙ, 22'X'4З p.

eлaвaУкpaТнi!

Kущ[oвиЙ] [к]oм[eндaнт] [з]aп[iлля]
3aлiзняк.

ДAPo' ф. P-30' oп ' 2, cпp ' 16, apк' 60. Зaвipeнa кoпiя' Аpкуtu зi tuкiльнoгo
ЗoЦJитa B Kл|тИHKу. Pукoпиc' Cинiй хiмiчний oлiвeЦь'
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Ns 1O
звIт

KoMEHдAHтA кyщA
Kущ [Ns 1] ,,БaceЙн'

[Koстoп iл ьc ькo гo pa Й o ну', l c кp a''
Kocтoпiльcькoгo нaдpaЙoну,,,Д,oлинa'',

[кiнeць ж'oвтня 1 943 poку] '

Звит
зa чac вiд26/|X'4З p' дo 26lX'4З p'

ДpУжe [к]oмeндaнт.
KoмeндaнтTepeHУ Бaсeйн дpyг Kaвyн звiтye чисeльниЙ cтaн.
.l 

). Члeнствa зaгaЛЬHe чИслo 38 oсiб, в тoMУ нислi мухнин 23,
чЛeHoK 15 oсiб, CeЛяHe - Bсi, poбiтникiв -, iнтeлiгeнцiТ -.
Bишкoлeниx ] 6 чoлoвiкiв.

2). ЮнaЦтвa зaгaЛЬHИM чИCЛoM 4o7 ,в тoмy юнaкiв 204, юнaчoк
2ОЗ oсo6и, сepe.цHЬoшKИЛЬHИКИв - , вiшкoлeниx 13 oсiб, в тoмy
чИсЛ| вИшKoЛeHИХ пoлiтичнo 5 oсiб, вiЙськoвo 8 ociб, ЮHaчoK
вИшKoЛeнИx 6 oсiб. 

Гoтoви Ha HaKaз
З). Зa звiтoвaниЙ нac пpибyлo чЛeHИв зaгaЛЬHИM чИсЛoM - ,

в тoMУ чoЛoB|KИв - , )KИHoК - ' ЮHaцTвa зaгaлЬHИМ чИсЛoM - ' 
в

тoMyЮHaK|B-'ЮHaчoK_.
4). 8и6улo члeнiв 2, в тoмy чoлoвiкiв B, жинoк - , ЮHaцтвa -oсiб, в тoмy юнaкiв - , ЮHaчoK _
5). Пpичини вiбyття [...] пiшли нa вiшкiл пiдcтapшинськиЙ дня

7.Х.4З p'
6)' Kaндидaтiв в члeHИ чИсЛoM - , B тoMУ чoЛoBIK|B 

'
ХИHoK -' ЮHaKlB зaГaЛЬHИM чИсЛoM -' в ТoMy ЮHaчoK- .

7). Cимпaтiкiв зaгaльнИM чИсЛoM BО o/o, в тoMУ чoлoвiкiв - ,

ЖИHoК -' BToМУ ЮHaK|B -' ЮHaчoК - .

II. Cтaн TepeнУ'
t..1.
1). 3aгaльнe чИсЛo HaсeЛeHHя: [y]кpaiнцiв 4879 oсiб, чУxИH-

цiB -. Пoмичeниx УгpУпУвaнЬ HeMa.
2). Aдмiнiстpaцiя oxoплeнaв4/5 HaMИ, в 1/5 нiмoтoю'
Poзпopяджeн ня нiмeцькoT влaди : п po KoHтИ гeHт.
3). 3вiт ПpoпaгaH.цИBHИX ocepeдкiв тa взaгaлi сУCПИЛЬHa пpa-

ця: CepeДHЬo.
4). Bипaдкi в тepeнi.
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!ня -|7.X нiмoтa з ЛяХaМИ спaл[или] в Maщи [Maщi] 24хaтиi
зaбили oднy жiнкy. 2 Дiвчини зaбpaли з сoбoю, a тaKoЖ зaбpaли
6 шт. кopiв.

Cтaн пpaцi.
-l 

). Biдбyлoся вИшKoЛИв зaГaЛЬHИM чИcЛoм 1. З пpoгpaмoю ЧХ
вiйськo[..'] стaнiць. Фaxoвиx yнaсникiв нa всix вишкoлax 25.
3aкiнчилo BИшКoЛИ зaгaЛЬнИM числoм 25.

2). Bишкiл пpoвoди[ли j пoдp.ToпoЛя, KoзaЧKa, Гaня, дp. Лиc.
З)' Bидбщo сХoдИH 3 paзи, в тiм святoчHИx - , вишкiльниx - ,

TИ)КHeBИХ З paзи. Bидбyтo стpИч зaгaЛЬHo - , в тiм нислi вiдпpaв
3 paзи. Bидбyтo пpoвipoк зaгaЛЬHo Пo сTaHИцяХ B paз[iв].

Звит aкшiй.
1 ). Чи вибyвae[тьс]я yпopядKoBaння мoгил? Biдбyвaе[тьс]я.
Укpaiнiзaция цepквi? Taк.
Aктiвiзaцiя мaс: сycпiльнo-пoлiтични вiднoсинИ пpoТИ нiмцiв й

чepвOHИX BopoЖИ.
Зaпaнoвaння мiст: HeМar.
Збip тeплoгO oдягУ тa iншe: пpoХoдИЛИ.
AкЦiя oсiннix poбiт, KoПaHHя KapтoпeЛЬ, сiяння житa, мoлoтiння

збiжжa, збip гopoдoвiни : пpoxoдить.
Пpaця [в]iддiлив в тepeнi: нe вiдбyвaеться.

Пpaкти[ннi]yПpaвИ.
1). |мпpeз зa звiтoвaниЙ чac, вИстaв, KoHцepТИB пi.п, гoлим

нeбoм нe бyлo. Koзaчий pyx: вiдбyвae[тьс]я. ФiзкyльтypHИ зMa-
ГaHHя юнaкiв: тaк. ПpaктИчHИ yПpaви юнaцькi вiдбyвaю[тьс]я.
oдepxaнo HaKaзИ вiд кoгo: з [p]aйoнy. Koли тaк, яК вИКoHaHO:
Cepe.цHЬo.

2). Пpaця Чepвoнoгo Хpeстa: пoсepe.цHЬo' Збipaння ПoЛoтHa:
ПpoХoД,ИтЬ' Хapнив: тex.

Cтaн кaси.
1). ПpиxoдИ: BKлaДKI/1 були, збиpкi нa дoпoмoгy Чepвoнoгo

Хpeстa бул|и], ПpИХoДИ з пiдпpиeмстB - , paзoм в кapбoвaцяx -786 кapб. (сiмсoт вiсiмдeсят шiсть кapб.)'
Плaн пpaцi'

Moлoтiння збixxa, пociв oзимИ|JИ, KoПaHHя KapтoПЛi, бУдУ-
вaн[н]я кpиТвoк. 

Tepeнoви тpyдHoщИ.
Tepeн зaгpoхeниЙ нiмoтoю Й ляхaми.

Bимoги тepeHy.
Бpaк iнстpукцiТ, вишкiлЬHИХ Maтep'ялiв, пpoпaГaндИстИв, МЛИ -

Hv1B Д\ля ПepeMoЛУ збiжжa ЛЮ.цяM.
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Пoбaжaння.
Бaжaю бiльшe лiтepaтуpи, пpoпaгaHДИсT|в | пoясHeHЬ.

Cлaвa УкpaТнi.

Koм[eндaнт] кущa Nз 1 Kaвyн.

ЦДАBО' ф' З967' oп. 1, cпp' 12, apк' 10_10 зв" Toннa дaтa в дoкумeнтi
He BKaЗaHa. opигiнaл. БiлиЙ пaпip. Pукaпиc' KapиннeвиЙ с-lлiвeць'

Ns 11
звlт

KoMЕHдAHтA KyЩA
Tepeн ',ljбpoвa''

IKocтoпiльcькoгo paйoну,' lcкpa''
Koстo п i л ьc ь кo гo н aдpa й o ну,,,Ц,oл и н a'' ],

[пoнaтoк листoпaдa] 194З poку.

Звiт
зa чaс вiд 20.Хдo .1.Х|I.43 poку.

Дpyжe [к]oмeндaнт!

Koмeндaнт тepeHУ ДpУГ Bиxop звiтуe чисeльн иЙ стaн.
1 . Члeнствa 57, в т. ч. МУЖчИH З6, жинoк 21 , сeлян 20, poбiтни-

кiв 20, iнтeлiг[eнцii] 1 , вишкoлeниx oсiб -l4.

2" Юнaцтвa зaг[aльним] нислoм 78, в т. ч. юнaкiв 78, вишкo-
лeHИx oсiб7.

З. 3a звiтoвaниЙ чaс пpибулo члeнiв зaГaЛЬHИМ чИсЛoM - '
B ТOMУ чOЛ. -, }<il-i" -' ЮHaцТBa зaг[aльним] нислoм -, в ТOMу
ЮHaKlB-'Юl-,iaчoK-"

4' Bибулo члeнiв 1, в тoмy чoлoвiкiв -,|.

5' Члeн вибyвдo CБ 3.Х||.4з.
6. Kaндидaтiв вчлeничИсЛoM 1, втoмyнoл. 1,жiнoк-, юнaкiв

зaг[aльним] нислoм 2, в тoмy ЮHaчOК - .

7 ' Cимпaтикiв 90 %, B T. ч. чoЛoвiкiв 40 o/o, жiнoк 50 %, юнaцтвa
зaг[aл ьни м] н ислoм 60 o/o, в тoму юнaкi в 4О o/o, ЮНaчoк 2О o/o'



C

1 . ЧиceльнiстЬ HaсeЛeння - ] 641,вт. ч. пoлякiв, poсiян HeMa,
бiлopyсiв 1 6, iншiдoбpoгo дo нaс вiднoшeння.

2. ПoлiтичнИХ УгpyпoвaHЬ HeMa, poзпopядкi нiмeцькoТ BлaДV|

- HeMa, нaцioнaльнa свiдoмiстЬ HaсeЛeнHя - Yo.

3. |J-{oдeннo нiмaкi гpaсyЮтЬ i гpaблять мaЙ[н]o HaсeЛeHHя.
||I. Cтaн пpaцi'

Hiчoгo нe вiдбyлoсЬ, ЛИшe 4 cхoдини, ] з ниx святoчнa. He
вiдбyлoсь вишкiльниx i тижнeвих сxo.t].ИH, нe бyлo KoHТaKToBИХ
вiдпpaв, пpoвipoк в paЙoнt, кущi, стaницi, пpoвipoк нa iспитax,
фaxoвиx yнaсникiв Ha вИшКoЛaХ, ТИx, xтo зaкiнчив вИшKoЛИ,
пepepoблeнo нe бyлo вишкiльниx мaтepiaлiв | стyпня.

|V. Звiтaкцiй.
УпopядкoвaнИХ MoгИл - . B нaшoMУ KущИ цepKoв нeмa. Miст

HeMa. Пpoти гoЛoдУ зaбeзпeчeнo (дoбpe). Збlp бiлля, кyфaЙoк
пpoxoДИТЬ. Moлoтьбa збiжxя пpoxoД'ИтЬ сepeдHЬo. B кyщи УПA
д|e.

V. Пpaктиннi yпpaви.
18.XI.4з HaKaзИ вИKoHaHo дoбpe, пpaця Чepвoнoгo Хpeстa

пpoХo.п,ИтЬ дoбpe як i збipкa xapнiв. Збipкa пoЛoтHa - CepeёцHЬo.
Vl. Cтaн кaси.

100 вклaдниx пpихoдiв. Збipкi нa дoп[oмoгy] Чepвoнoгo
Хpeстa нe булo. Пiдпpиомств - ]. Тepeнoвa збipкa KoHTИHГeHтa
He ПpoxofцИть. B кaсiзoстaЛoсЬ 100 [...].

vil.
ПpoпaгaндИст Пoстaвив збipкi BсЬoгo aKТИBУ дo oбгoвopeн[н]я
CПpaв'
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Tepeн в % 3aгaль.
чИс.
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Устaнoв
Шкiл Б



Vll|. Тepeнoвi тpyднoщи.
Mимoвoлi члeнiв пepeшKoдxaЮТЬ чepeз нiмaкiв.

|Х. BимoгiTepeHУ
Бpaк кoнтaкгi в' iнстpУкцii, ви шкiл ьн иx мaтepiaлi в, л юдe Й.

X. Пoбaжaння.
1 . Бaхaю лiтepaтУpИ, пpoпaГaндИстiв, пoяснeння i т. д., тa oбo-

poHИ тepeHУ o.ц HIMaK|B.

Пoстiй, дня [?].Хl.-1943 poкy'

Cлaвa УкpIaiнi].

KУщeвиЙ KoMeHдaHT
/Bихop/Bихop.

ДАPО' ф. P-30' oп' 2, cпp, 29, apк' 55_57. Зaвipeнa кoпiя. ltигapкoвий
пaпip' Pукoпиc. CинiЙ хiмiчниЙ oлiвeць'

Ne 12
HAKAз KoMЕHдAHтA KyщA

щoдo свoeчAсHoгo oБMoлoтy
l зБEPlгAHHя зЕPHA

Kущ Nе 3 [KoстoпiльCьKoгo paйoну,,lcкpa''
Kocтo п iл ьськo гo н aдpa Йoну,,,П,oл и н a'' ],

25 лиcтoпaдa 194З poку'

l-]aкaз!
Koмaндaнтaм сiл тa сiльськиM гoЛoвaМ.

B зв'язкy з Mo)кЛИвИм нaближeнням фpoнTy, щo зaгpoxУr
мaсoвiм знищeнн[ям] збiжxя i всixхapнeвих зaпaciв з бoкyнepвoниx
a тaKo)K нiмaкiв, HaKaзУeTЬся Bс|M сeляHaМ, якi щe He зМoлoTИЛИ
збiжжя, якнaЙcкopшe цe зpoбити тa вiдпoвiднo йoгo зaХoвaTИ.
Пpитягнyти дo цЬoгo вcЮ poдИHУ. B paзi звoлiкaння з вИKoHaHHяM
цЬoгo виннi будyть пoкapaнi.

Koмaндaнтaм сiл тa сiльськиM гoЛoвaM HaKaзУЮ нeгaйнo пo
oтpимaннi цЬoгo HaKaзУ poз'яснити HaсeЛeHHЮ цЮ спpaвУ' Ta
зaйнятиcя воeцiлo вИKoHaHHяM ЦЬoгo, пoзaяK Цe о CПpaвa Дркe
вa)КHa, HeвИKoHaHHя якoТ мoжe ПpИнeстИ в мaйбрньoMУДУХe ПpИK-
pi нaслiдки в Maтep'яЛЬнoмy стaнi'
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Пoвaжнo BзятИcЬ.t],o cПpaвИ Тa ПoсТapaтись' щoб HaсeЛeHHя
якнaЙcкopшe зMoЛoTИЛo Тa зaХoвaЛo всe збixxя!

!ня 25.Х|.43 o.
CУ.

Kущ[oвий] кoм [eндaнт] [з]aп [iлля]
Зaлiзняк.

ДAPO' ф, P_30, oп' 2, спp' 16, apк. 59. Зaвipeнa кoпiя, Аpкуtu iз блoкнoтa'
Pукoпиc' Cинiй хiмiчний oлiвeць.

Ne 13
l-lAKAз пPoвlдHиKA KyщA

пPo HAсипAHHя сиMBoлlчHoТ Moгили
Kущ,,Бaлoтo''

[ Бe pe х< н и цькo гo p a йo н у
Capнeнcькoгo нaдpaЙoнy,,Лicoвa пicня'']'

27 лиcтoпaдa 1943 poку'

Бoлoтo.

Дpуxe opлик.
Haкaзуеться вaM Ha дeH ь 27 /X|'4З p'
Ha гoдинy 10 paнo MaЮТЬ 6ути люди в Бepeжницi .д,ля сипaння

paЙoн[oвoТ] мoгили. Узяти з сoбoю [фa]pтуxi чИ paдЮЖKИ дЛя He-
сiння п[i]ску. A мy[жн]ини - вiдpa чИ щo глибшe, щoб мoжнa бyлo
чИM HoCИТИ. I щeдpугий мy[xн]инa ПoвИHeH МaтИ зeЛeзHяKИ",'

Людeй opгaнiзoвaтИ тaKИХ: aKTИB' Biльне Koзaцтвo, ЮHaцтBo I

УЧX, взaгaлi фiзиннo здopoвий [e]лeмeнт. 3a нeвикoнaHHя HaKaзУ
бyдeтe [п]oкapaнi.

Пoстiй, 27 /X|'43 p,

Cлaвa УкpaТни - Гepoям Cлaвa.
Kущ[oвий] пp[oвiдник] Kyлiш.

ЦДАГО' ф. 57, aп. 4, cnp. 353, apк. 82. Оpигiнaл' ApкуLu у клiтинку зi
3eП14сНИr,a. Pyкoпис. Cipий хiмiнний oлiвeЦь'

JУ4
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Ns 14
зBlт

KoMEHдAнтA KyщA
Kущ Ns 3 ,,Яp"

I Kocтo п iл ьськo гo p aЙoну'' I c кpa''
Kocтo п iл ьськo гo н aД,pa й o ну,,!'oл и н a'',

З0 листoпa,л,a 1943 poку'

3вiт
зa чaс вiд -l 

.X| дo 
-| .X||.43 p.

Дpуxe Koмaндaнт!
Koмaндaнт TepeHУ Яp дpУг 3aлiзняк звiтye:

|. ЧисельниЙ стaн:
1. Члeнствa зaгaЛЬHИM чИcЛoм 58 oсiб, B тoMУ нислi мyxнин

30 oсiб, хiнoк 28 oсiб' сeляH 58 oсiб, poбiтникiв - , сeЛяH - ,

iнтeлiгeнтiв - oсiб, BИшKoЛeHИx ]4 oсiб.
2. Юнaцтвa зaГaЛЬHИМ чИCлoM 79 oсiб, B ToMУ чиcлi юнaкiв

62 oсiб, ЮHaчoК 17 oci6, сepeдHЬoшкiльникiв - oсiб, BИшKoЛeHИХ
7 ociб.

Гoтoви нa нaкaз!
4. Зa звiт[н]ий нaс пpибyлo нлeнiв зaГaЛЬHиМ чИсЛoМ - ,

B ТoMУ чoЛoв|K|в - , )K|HOK - , ЮHaЦТBa зaГaЛЬHИM чИсЛoM -
в тoМУ ЮHaK|B - ' 

ЮHaчoK - .

5. Bибyлo члeнiв 1 , в тoмy чoлoвiкiв 1, жiнoк - ' юнaкiв - .

ЮHaчoK - .

6. |1pининивибх1ття'' ] члeн вибyв.цo пpaцi в oПepaTИвHy гpУПУ
.l7.Х|-43 p.

7 ' Kaндидaтiв BчЛeHИ чИCЛoM 1, втoмyчoлoвiкiв 1, жiнoK-,
ЮHaKIв зaгaлЬHИM чИсЛoM - .

8. Cимпaтикiв зaгaЛЬHИM чИслoM B1 , в тoмy нислi симпaтикiв
чoлoвiкiв 58, жiнoк 23, юнaцтвa зaгaЛЬHИM ЧИCЛoM 3, в тoмy

юнaкiв 2, юнaчoк 1 .

. Cтaн
H

п/п.
Haзвa
тe ne нV

Тepeн' в % Зaгaльнс
чИсЛo

oxoплeнo He oxoпл B cтaд
oxoП.

I Kyщ н. 3

Яp
oсeль 7 6 1

PaЙoнiв
Kvщiв 1

,l

Cтaниць 5 5
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Мoгил 4 4
Цepкoв
opгaнiзaцiЙ,
бiблioтeк
Пiдпpиомств Z

Уcтaнoв
Шкiл

1 , 3aгaльний стaн HaсeЛeHня: 3503 oсoби, ЧУ)KИx HaцioHaЛЬHИХ
мeншoстeЙ i [п]oлiтиннИx УГpУпoBaHЬ HeMae.

2' HaцioнaлЬHa сBiД,oМiCТЬ HaсeЛeHHя сepeдHя.
3. ПpoпaгaнДa He ПepeвoдИЛaсЬ.
4.Bипaдки в тepeHi.
flня 2.Xl.43 p. в мiЙ тepeн пpиЙuли нiмaки з lryщa ч'2'CпaлИлИ

в кyщi цepKвУ тa o.цHУ ХaтУ, зaсТpiлили o.д,нoгo чoлoвiкa. Bpaнцi
з0.X|.43 p' пiшли нa Збyж.

!ня 7 .X|.4З p. двa л iтaки бoмбapдy BaлV| т aoбстpiлял и тepe н. B
вислiдi: B cт. ч. 2 cпaлeнo 7 будинкiв, B сT. ч. 3 спaлeнo 146удин-
кiв, paнeнo oднy ocoбy тa вбитo тpoe кoнeЙ.

I-{ьoгo )K .t],Hя HiMaKИ, KoтpИ г12I4ЙIJJл|/1 з KУщa ч' 4, CпaлИлIл B

cт. ч. 5 40 бyдинкiв, зa6или 4 ocoби' зaбpaли чИМaЛo хyдoби тa
iншe сeлянcькe мaЙнo. Cпaлeнo тaKox тi будинки, дe мiстились
MoЛoчapHя тa мaйстepня'

.Qня 8.Хl.43 p. y сТ. ч. 4 нiмaки сПaлИлv| 20 бУдинкiв, вб|АлИ
3 oсoби, TpoХИ пoгpaбУBaЛИ сeЛяH. B ст. ч. 1 спaлeнo 1 млин (вo-
дяниЙ) тa З бyдинкИ. B cт' ч. 2 спaлeнo2млини (-1 пapoвий i ] вo-
дяниЙ) тa.lЗ бyдинкiв. B ст. ч.3 спaлeнo.104 будинки,1 oсoбy.
3 мoгo тepeнУ нiмaки пiшли B KУщ ч. 1 ' Дня 20'х|,4З p. чepeз ст.ч.2
пpoХo.цИЛo 5 oсiб (як твepдитЬ CтaHИчHИЙ з цeТ стaнцii, цe бyли
бyльбiвцi тa мeльникiвцi ).

i||. Cтaн пpaцi.
1. Biдбулoся BИшKoЛiв зaгaльниM чИсЛoM 1 (пoлiтиннo-

iдeoлoгiнниx). Унaсникiв нa вишкoлi B oсiб.
2. Bишкiл ПpoвoдИB дp. ЧopнoмopeцЬ.
3. Biдбщo сХoД,ИH (paзoм Пo стaHицяХ) 11, в тiм святoчнVlX- 

'вишкiльних _ , тИ)КHeвИx .1 
1. Biдбyтo стpiн 2, в тiм нислi вiдпpaв 2.

lV. 3вiт aкцiй.
9' МoгилиУпopяДKoвaнi. УкpaTнiзaцiя цepквi нe вiдбyвaоться.
Biднo[шeння] мac пpoТИ нiмцiв Ta чepвoHИХ Bopo)Ke.

V. ПpaктиннИ yПpaвИ'
Koзaчий pyx He вiдбyвaeться (вiЙськoвиK MaЛo цiкaвиться цieю

спpaвoю).

396



oдepxaнo HaKaзИ: 1 ). вiд ДpУГa Heвмиpyщoгo, .Д,Hя 4,Х|.43 p.

вИKoHaHo, 2)' вiд ДpУГa HeвмиpyщoГo, .Д,Hя 6.Хl.43 p. BИKoHaHo,
3). вiд дpУгa Xбypлiя, дня 17 'X|'43 p. нaкaз вИKoHУeтЬся' 4). вiд
дpУГa Heвмиpyщoгo, .Д.Hя 20,х|'4З p. пpиЙнятo дo вiдoмa, 5). вiд
ДpУгa Heвмиpyщoгo, дHя 26.ХI.4з p. пpиЙнятo дo вiдoмa.

Bидaнo HaKaзИ: 1). Щoб сТaвИЛИсЬ стaничнi нa вiдпpaву
15.Х|.4з p. - BИдaHo 13.Х|'43 p,,2|.HaKaз, щoб стaтиннi дoбpe
слiдкyвaли зa свoiми ЛЮ.цЬMИ (т. зн. вiднoснo сeксoтствa) тa
дoHoсИЛИ пpo ceKсoтiв, щoб сeЛяHe якнaйcкopшe N4oЛoTИЛИ свoе
збiжxя тa дoбpe XoвaЛИ, в[i]д 16.Х|'43 p.

oдepxaнo лiтepaтуpу: .1 

). ,. lнфopMaTop'' - 4 пpимipHИKИ
o.D,ep)Kaнo 4.х|'4з p., ПpoчИтaнoдo 7'Xl.43 p.

Пpaця ЧХ: шили 6инти, пЛeЛИ свeTpИ тa iншe.
VI. Cтaн кaси.

Пpиxoдiв тa вKЛaдoK HeMar'
3poбив зa звiтниЙ чaс:
.| 

). Bикoпaнo -1 кpиiвку, зaГoToвЛeнo мaтep'яЛ нa кpиiвкyдля
ДpУгa Xбypлiя.

Пepeвeзeнo бyдинкa нa кpиiвки з-пiд Пeскoвa [Пiскiв].
Poбив 2paзи вiдпpaвy з CTaHИчHИMИ.

VI l.Tepенoвi тpyднoщи.
Пepeшкoди в пpaцi cтaBИлИ нiмaки (кoли i яK - пo.цaHo B цЬoМУ

x звiтi ..Bипaдки 
в тepeнi',--).

Vl|l. Пoбaжaння.
Бaхaю лiтepaтypи.

,ЦAPo' ф' P-З0' oп' 2, cпp.64, apк'
Pукoпис' CipиЙ xiмiuниЙ oлiвeЦь,

Cлaвa УкpaТнi!

KУЩoвий KoMaHдaHт [з]aпiлля.
Зaлiзняк'

4-6. opигiнaл' !упкий бiлий пaпip'

|-]ьoгo дoдaткy BИяBи1И He вдaЛoся
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Ne 15
зBlт

KoMЕHдAHтA KyщA
Kущ [Ns 1] ',Бaceйн''

I Koстo п iл ьc ькo гo pa Й o н y,, I с кpa''
Kocтo п iл ьс ькoгo н a,Цp a й o ну'|Ц,oл и н a'''

[кiнeць гpy,t1,Hя 194З poкy].

3вiт
зa чaс вiд26/X|'4З p. дo 26lXll.43 p.

Дpyжe [к]oмeндaнт!

Kolлeндaнт ТepeHУ БaceЙн дpуг Cмiлий звiтye чисeльний стaн.
1 ). Члeнствa зaгaЛЬHe чИсЛo 3B oсiб, B тoMУ нислi мyжнин

23 oc[o]б[и], жiнoк 15 oсiб, сeЛяHИ вci, poбiтникiв -, iнтeлiгeн-
цii -, BИшKoЛeнИx ] 6 чoлoвiкiв.

2). ЮнaцтвaзaгaЛЬHИM чИсЛoM 407, втoмy юнaкiв 204, юнaнoк
20З ocoби, сepeдньoв[и]шкiльникiв - , вiшкoЛeнИХ 27 ociб, втo.
му нислi BИшKoЛeHИx пoлiтичнo 5 oсiб, вiйськoвo - 22 oсoбi, юнa-
чoK вИtllКoЛeниx 6 oсiб.

Гoтoвi Ha HaKaз.
3). 3a звiтoвaний нaс пpибyлo чЛeHИв зaгaЛЬHИM чИсЛoM - 'в ToMyчoлoBlKИB -, хИHoК-, ЮHaЦтBa -, зaГaЛЬHИM чИCЛoM -'в ТoМУ ЮHaK|в - ' ЮHaчoK - .

4)' Bибулo члeнiв 3' в тoмy чoлoвiкiв 3. Жинoк - , ЮHaцтвa -oсiб, в тoмy юнaкiB -, ЮHaчoК - .

5) Пpинини вибyття.
oxoтнo пiшли B пoЛЬoBУ жaндapмеpiю i нa кoпaння зимoвiкiв. B

ЖaH.цapMepiю вибули двa нлeнa 7_9.ХlI.43 p., Дo KoпaHHя зИMoBИK|B

- oдИH дня21.Xll.43 p.
6). KaндиДaтiв в члeни чИсЛoM - , в ToMy чoлoвiкiв - , хiHoK -,B тoMy ЮHaK|в - , ЮHaчoK - .

7). Cимпaтикiв зaгaльHИM чИсЛoM 80 %, в тoMУ чoЛoвiкiв - ,

Ж|HoK -, в тoMУ юнaкiв _, ЮHaчoK - .

lI. Cтaн тepeHУ.
Haзвa
repeHV

Тepeнiв,
o/o

Зaгaльнс
ч ИсЛo

oxoплeнo He oxoп-
ЛeHo

У стaдii
oxoп.

Пpимiт.
KИ

БaсеЙн oсeль I
PaЙoнiв
Kущiв 1 1

Cтaниць 0 I
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MoгИЛ ц 4
Цepкoв 1

opгaнiзa-
цiЙ
bIoл|oтel
I l|.цПpИ

eMcтв
Устaнoв
Щкiл 7

-1). Зaгaльнe чИсЛo HaceЛeHHя: УKpaТHЦiB 4845 oсiб, нyxинцiв
HeMa. ПoMiчeнИX УгpУпoBaHЬ HrMa.

2). Aдмiнiстpaцiя: oxoПЛeнo нaми 4l5, [н]iмaкaмi 1/5.
Poзпopяджeння нiмeцькoT влaди: Пpo KoHТИГeHт.
3). Звiт ПpoПaГaH.цИвHИX oсepe.t],кiв тa взaгaлi суспiльнa Пpaця:

Cepe.0'HЬo.
4). Bипaдкi в тepeнi.
Дня 17 'X||'4З p. в Maщi [н]iмaкi i ляxi гpaбиЛИ CeЛяH - бpaли

сiнa -16 
фip, кapтoплi 30 мeтpiв. !ня 20.Xll.4З p. в сeлi Бepестoвeц

[Бepeстoвeць] [н]iмaкi тa ляxi гpaбили сeЛяH i взяли 34 чoлoвiки
.д'o Koстoпoля. 3 тoгo 25.х||'4З p. ПУсТИЛИ дoДoMУ 12oсi6 ioднoгo
paнИЛ|л B ГoЛoвУ, кoтopий живиЙ дo цix пip. Пoзa тим, взяли 2 кo-
poви ioдHoгo кoня, бpaли ЛЮ.п,сЬKe мaЙнo.

[Д]ня 20.X||.43 p. [н]iмaкi iляxi в сeлi ГoлoвиH BзяЛИ 5 штyк
кopiв, .| кoня i oднoгo KoHя зaсTpeЛ|/1л|/1. Bзяли 40 шт. свинeЙ,
80 м. збiжжa' 10 фуp сiнa iбaгaтo ЛЮдсЬKoгo мaйнa, яK: oД,яГУ,
Bзyгтя, XaтH|x Пoсy.цoK.

22.х||'4З p. [н]iмaкi iляxi в сeлi ГoлoвиH BзяЛИ 20 м. збiжхa,
1 5 фуp сiнa i селянськe мaЙнo'

flня2О.Х||'43 p. [н]iмaкi i ляхtбули в Kypгaнax i нe зpoбили нiчoгo.
Дня 22,Х||.43 p' взяли 2-х люДeЙ.п,o Koстoпoля, якix i дoсi [...] i

BзяЛИ -|0 
фip сiнa i ] 0 фip сoлoмi.

III' Cтaн пpaцi.
1). Biдбyлoсь вишкoлiв зaгaЛЬHИМ чИCЛoM oдин (зa вiЙськo-

BoЮ пpoгpaмoю). Фaxoвиx yнaсникiв 15, зaкiннилo вишкiл зaГaЛЬ-
HИM чИcЛoМ 15 oсiб.

2). Bишкiл ПpoвarцИв дpyгЛис.
3). Biдбyтo сxoдинi .1 paз, в тoМУ сBятoчHИХ нe бyлo, вiшкiль-

HИХ-,тИжHeBИХ 1 paз, видбщo-, зaгaЛЬHo-, втiмчислi вiдпpaв
1 paз. Bидбyгo зaгaЛЬHИM чИсЛoM пpoвipoк пo стaHИцяХ 4paзи.

|V. 3вит aкшiй.
1). Чи видбyвaeтЬся Упopя.цKoвaння мoгил? Hi.
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УкpaТнiзaция цepквi? Тaк.
Aктiвiзaцiя мaс: сyспiлЬHo-ПoЛИтИчHИ пpoTИ нiмцiв й нepвo-

HИx вooo)Ko.
Зaпaнoвaння мiст [н]iмaкaми.
Збip тeплoгo oд,ягУ: слaбo.
Пpaцi вiддiлив УПA: нi.
Ha тepeнi нe вiдбyвaeтЬся aKцИя зИMoвИX poбiт, бyдoвa зи-

мoвiкiв, пepeMoЛ збiжxя i мaгaзинoвaHHя сyХapив, бiття piпaкy
нa oлiТ, poблeн[н]я сaHoK' нищeн[н]я тeлeфoнiннoгo пpoвoдy i

MaгaзИHoBaння дpoтiв'
V. Пpaктиннt yпpaви.

1). lмпpeз зa звiтoвaнИЙ Чac, вИоТaB' кoнцepтiв пiд гoлим
нeбoм: нe бyлo. Koзaчий pУХ: пpoХoДить. 3мaгaн[н]я юнaкiв з
фiзкул ьтypи : н i. П paктин н i yп paви юнaкi в : вiдбyвaeться. oдepxaнo
HaKaзИ вiд paйoнy. Як викoнaнo: сepeдHЬo. oдepжaнo лlтepaтуpи
i якy: 1) ,.Пoвopoт бiльшoвикiв'' (6 пpимipникiв), 2) ,,Mixнapoднe
пoЛo)KeHня'' (6 пpимipникiв). Koли: дня 21.х||'4з p. Пoбaxaння
вiд,HocHo лiтepaтypи : бaжaсм'

2). Пpaця Чepвoнoгo Xpeстa: ПoсepeД,HЬo' Збipaння лiкiв: нl'
Збipaння пoЛoтHa: нi. Збipaн[н]я xapнiв: ПpoХo.цИTЬ.

Vl . Cтaн кaси.
1 ). Пpиxoди : вKЛa.п,KИ -, збipкi Ha.цoпoмoгy Чepвoнoгo Хpeс-

тa -' [п]pиxoдз пiдпpиeмсTв -, тepeнoвий KoHтИгeHт-.
VIl' Плaн пpaцi.

1 ). Пepeмoлoти 50 o/o збixxa i cушити Ha сyХapИ. Зpoбити 50
пap сaнeй i opгaнiзoвaтИ лoB|/1 оoбaк.

V||. ТepeнoвИ ТpУДHoщИ.
.1 

)' Хтo, щo i нoмy стaBИТЬ пepeшKo.П,У? Hiмaкi iляxi. Mимoвoлi
ни плaнoмipнo? Плaнoвa ПepeшKo.цa [н]iмaкaм| тaЛяXaМИ.

lХ. Bимoги тepeнУ.
1). Бpaк кoнтaктiв, лiтepaтypи, пpoпaгaндiстiв a пoяснeнь.

Cлaвa УкpaТнi.

Koмeндaнт кyщa Nэ 1 CмiлиЙ.

ЦДABo' ф, 3967, oп' 1 ' спp' 12, apк. 12-12 зв. Toннa дaтa B ДoKУМeHтt
He BKaЗaнa' Оpигiнaл. Цупкий oбгopткoвий Пaпlp pФKeBoГo KoЛьopу.
Pукo п иc. Kopиu нeви Й oл iвeЦь.

400



2. дoKyMEHти PEфEPEHтyP слyЖБи БЕзпЕKи

2' 1. PIBEHЬ oKPУг
Ns1

..вIдoMoст|'', сKлAдЕHl KEPIBHиKoM
PoзвlдyBA,l ЬHo. l HФoPMAцI Й Hoгo Blдд|лy

PЕФEPЕHтуPII слyЖБи БЕзп ЕKи
в oKPyзl ..зAгPAвA''

Bo,,Зaгpaвa'',
22 гpудня 194З poку.

УпA.
Гpyпa 3aгpaвa.
УДсБ.

Biдoмoсти з тepeHy.
Maдяpи.
Biддня 11/12-4з p' Чepeз мiстo.QyбpoBИцЮ, сeлo opв'яниця,

мicтo Бepeжницю B HaПpяMKу пiвдeннo-зaxiднiм пpoxoдИЛИ
мaдяpськi вiЙськa' HaсeЛeнHя нe нiпaЛи, пpи зyстpiнi з кoзaкaми
УПAaктивнo He вИстУпaли. ГoвopиЛИ, щo ЙtУтьдo.цoмУтa пoпe-
peджyвaЛи HaсeЛeHHя' щo зa ними йдyгь нiмцi, кoтpi нa свoТЙ

дopoзi всe HИщaТЬ. Дpyгa вaЛKa Maдяp пpoxolцИЛa чepeз оeлa
Heмoвичi' 3нoсичи [3нocинi] тa Tинe [Тиннe] B HaПpяMКy Бepeз-
нoгo, цi MaдяpИ тaKoж нiкoгo нe чiпaли. Дня 14/12-43 p' дo мicтa
Hoвoi Paфaлiвки пpибyлo 400 чoлoвiк Maдяp. Hiмeцькe вiЙcькo
в|АЙUJ лo, л|АLJJ|А лacь тiл ьки н i м e цЬKa )кaHдap мe p i я .

.[ня 14/12-4З p. нa мoстi нa piнцi Гopинь, бiля стaнцii Aнтo-
HiвKa, нa стaнцiТ Tiтoвичi [Tyтoвинi], бiля сeлa Teтoвичi [Тyтoвиvi]
вapтy в цИx пyHKтax oбняли MaДяpИ. Hiмцi вiдiЙшли.

Дня 1 6 / 1 2- 4З p. нa cтaн Цii .Цyб poви ця вapтУ oбняли Мaдя pИ.
B мiстi lyбpoвиui e 25О чoлoвiк Maдяp тa 50 нiмцiв. Maдяpи
ст ягaлIА в .[yбpoви цi кo нти н гeнт'

Hiмцi.
Дня9/12-4З p. дo ciл Cвapин [Cвapинi] iAнтoнiвкa пpиТздxaли

нiмцiтa зaapeштУвaли 2 xлoпЦiв.
ДняB/12-4З p. зi Capн дo ТyгoвИч [Тщoвинi] пpиТздxaлo 50 нiм-

Цiв, влaштoвУвaли пoЛЮвaнHя нa зaЙцiв. Дня 15/12-43 p. дo сeЛa
Kaнaничi IKaнoнинi] (paЙoн Boлoдимиpeць) пpиiздxaлo 60 нiмцiв,
пoгpaбyвaли.' 2 кaбaни, 2 кopoви тa бaгaтo птaствa' Coтня УПA
poбилa Ha HИx зaсiдкy' Bнaслiдoк бoю нiмцiв poзбитo. B бoю з
нiмця ми зГИHyв сoтeнниЙ дpyг Бeдpи)кKa тa 2 стpiльцiв. !ня 20 / 1 2-
43 p. в сeлa Янкoвини [Янкeвинi], Kypгaни, Бepecтoвeць i Гoлoвин
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пpИiзд)кaлИ нiмцi. oтoчивши цi ceЛa, пoГpaбувaли Bсe Щo тiльки
знaйшлoся в сeлi:XУДoбУ, збiжжя iiншe мaЙнo. Hiмцi oтoнyвaли цeЙ
тepeH з TpЬox стopiн, Пepшa гpУпa o гoд. 7 пpийшлaз сeлa Янкeвичi,
ДpУгa гpУПa o гoд. 9 пpиЙшЛa з сeлa Maщи [Maщa], Tpeтя ГpУпa - з
сeлa Глaжoвo [Глaxoвa]. Hiмцi злoBИлИ oKoлo 1 00 сeлян i зaбpaли зi
сoбoю дo Kocтoпoля' Hiмцiв булo oкoлo 4 сoтeнь.

Дня20/12-4Зp. дo сeЛa Kopнив'я (paйoн Koстoпoль [Koстo-
пiль]) пpиТзд)KaЛo 2 лeгких сaMoХoдИ з нiмцяMИ, якиЙcь чac пo-
сToялИ в сeлi i вiд'ixaли дo Koотoпoля.

e Чyтки, щo нiмЦi з ceЛa Poкитнo IPoкитнe] МaЮтЬ вiдiйтиi, a нa
iх мiсцe пpиЙдщь MaдяpИ. Дня21 /12-4З p.o гoд. 9 з Бepeзнoгoдo
стaнцiТ Moквин ixaлo 4 тягapoвi MaшИHИ з нiмцями. Нa кoж[н]iЙ
мaшинi бyлo 4_5 нiмЦiв. oзбpoeнiЛИшe B кpiси. o.п.нa aвтoмaши-
Ha ПoвepнУлaся .0,o Бepeзнoгo.

Дня21/12-4З p' o гoд. 11 в ceлo Kaм'янKa (paЙoн Бepeзнe) пpи-
iзДжaлo 6 фip фoльксдoЙчiв-cxiДнякiв. Гpaбyвaли сiнo. ФoльксдoЙчiв
бyлo 13 i 

.l 
кiннoтчик. oзбpoeнiбyли: нeськиЙ кyлeMeт, 1 MП, peштa кptси.

Шeф C.Ц в Бepeзнoму в|Аa|АKaв гoЛoвУ сeЛa Moквин iдoпиryвaв,
я кi пapтизaн и зaбиpaли в сeлi кaбaни. Гoлoвa ceлa вiдпoвiв, щo He зHar,
бo пapтизaн и бу ли o р5г нeн i в piжн и Й oдя г. Шeф C.Q нaкaзyвaв нa дpyги Й

paз пpИГЛя.цaтИсЬ Ha шaпKИ ПapтИзaн, пoяcнЮЮчИ, щo..бaндepiвськi
бaндити MaЮтЬ ryдзИки зтpизyбaми, a KoмуHiсТИ - чepвoнi кoкapди,
aбo зipки''. |-{iкaвивоя' чи в сeлi Moквин e Щe кaбaни, нa Щo гoлoвa вi.ц-

пoвiв, щo нeмa. Пiд нaс бoмбap.цУBaHHя i мopдoвничoТ aкцii в сeлi
Миxaлин [Mикyлин] (paЙoн Тyчин) вбитo oднoГo ХЛoпця 1B poкiв iхiн-
KУ, cтapшУBiкoм, aoднaxiнкa бeзвiстi пpoпaлa. Cпaлили 3xaти. oкoлo
3 гoдин oбстpiлювaли з гapмaт i гpaHaToмeTiв пyстoмитcький лiо'

Чepвoнi.
B сeлi Cнoвидoвичi стoТть нepвoний вi.пдiл Koлпaкoвa-'.
u' Йд".,", пpo paдяHоЬKe пapтИзaнcькe з'eднaнHя пiд кepiвництвoм

Cидopa Koвпaкa (у нiмeцькиx пpoпaгaндИстськиx листiвкax - ..Koлпaк''). C. Koв-
пaK нapoдився y 18B7 p. в Koтeльвi нa Пoлтaвщинi. ЗдoбУв пoчaткoвУ oовiтy. У
poки Пepшoi cвiтoвoj вiйни слyxив у пiхoтi, poзвiдцi. B 191B p. був дeнiкiнцeм.
У 1919 p' пpИ6дHaBся дo poсiйcькoi дивiзii нa чoлi з Чaпaeвим. B .1926_1934 pp.
KepУвaв KooпepaтИвoM, якиЙ пoстaчaв Хapчaми paдяHсЬкУ apмiю. 3 1935 p. _
HaчaЛЬHИK Пyтивльськoгo paЙшляхвiддiлy. З 1940 p. _ гoлoвa Пyтивльськoгo
MiськвИкoнкoмy. Boсeни 1941 p' oчoЛИB Cумськe ПaртИзaнCЬKe з'еднaння.
Beснoю '|942 p' oдepxaв звaHHя гeнepaл-мaйopa. У 1943 p. Kepyвaв т. зв.
Kapпaтським peйдoм paдянсЬKИх пapтизaнiв нiмeцькими тилaMИ ЗaxiднoТ
УKpaTнИ. Упpoдoвx peЙдy з'однaння Koвпaкa MaЛo HИзKу збpoЙниx сУтИчoK з
вiддiлaми УпA. B 1944_1947 pp. - чЛeн Bepxoвнoгo Cyду УPCP. .(aлi бyв
зaстУпHИKoМ гoлoви ПpeзидiT i нлeнoм Пpeзидii BepxoвнoТ Paди. Пoмep 1967 p.
Пoхoвaний У Kиeвi. (,Qaнилюк M' Пoвcтaнcький зaписник. - Kиi'в, 199З. _

C. 164; Жexepa B. Koвлaк KoЗИpяв цapeвi, Чaпaeву i Cтaлiну // Гaзeтa пo-
уKpai.нсьKи, - 2007' - 9 нepвня // http://gpu'ua/indeх.php?&id=166З90,
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Дня 9 / 1 2- 4З p. нe p вoн i H aсryП aЛ И н a oл e вс ЬK, aл e н i м цi вi Дби ли.
B оeлi.{yбoвe [.[убiвкa]' Cвapинeвинi ICвapицeвинi] тa 3eлeнь

згpУпoвaHl вllп.д|лИ чepвoHИX.
Poзвiдкa пoвiдoмляe' щo чepвoнi пiд нaтиcкoм вiддiлiв УПA

з-зa Cтиpy втiкaють нa Cxiд.
Дня 14/12-4З p. нepвoнa бaндa пoгpaбyвaлa сeлo Хiнoни [Хинoнi].
B сeлi Beлюнь нepвoнiзaMop.o.Увaли 8 poдин HaшИx сeлян.
Дня 14/12-4З p, чepвoнa poзвiдкa (50 чoл.) пpoxoдилa бiля

сeлa Гpaнi.
Дня 17 /12-4З p. дo ceЛa Ceлeць ввiЙшли нepвoнi, дe зyстpiли-

ся з Ma.цяpaми. Haслiдки нeвiдoмi,
П iд чaс HaпalцУ чepBoн иX з ляХaM и дня 1 9 / 1 2-43 p. нa сeлo MaЙдaн

(paЙoн Людвiпoль [Людвипiль])зaбитo 14 oсiб цивiльнoгo HaсeЛeнHя.
Ляхи.
Пoмix xщopoм Гpaбин [Гpaбyнь] a ceЛoM oлeксaндpiвкa (p-н

Poкитнe) стoiть пoльоькиЙ ПapтИзaHсЬкий вiд.цiл - 500 чoл'
oзбpoeнi: 7 кyлeмeтiв ..MaКсИM'', 17 pунниx кyлeмeтiв, 1 гapмaткa,
3 гpaнaтoмeтИ, peштa кpiси.

Дня 1О/12-4З p. пoЛЬсЬKa бaн.цa з 150 чoл. HaпaдaЛa нa сeлo
KapпилiвкУ (paЙoн Poкитнe). Бaн.п,a, гpaбyюни нaceЛeння, нe вбивaлa.

Ляxи в Poкитнянщинi IPoкитнiвщинi] poзпoвсЮ.п,xУЮтЬ пpo-
пaгaндивнi ЛeTЮчKИ, в яKИx зaKЛИKaЮтЬ yкpaiнськe HaсeЛeHHя дo
спiльнol бopoтьби з нiмцями тa чepBoHИМИ.

Дня 9 / 1 2- 4З p' ляxИ п oГpa6увaли ceлo Kicopинi I Kисopин i], a
дня 11/12-4Зp. сeлo Maсeвичi.

Pixнi.
ПoвiдoмляютЬ, щo сoтHя з зaгoHУ Kopи бiля.Qyбpoвицi мaлa

сyтичKУ з нiмцями. Пit чaс сyгИчKИ зaбитo 23 нiмцi i .16 paнeнo.
3дoбyтo збpoю. Зi сoтнi згИHУЛo 4 стpiльцiв.

B нiч з 19 нa 20/12.43 p. нa ХoлyдcЬKoMУ пepeiздi пoмix
стaнцiями Paфaлiвкoю a AнтoнiвкoЮ MaдяpИ зpo6или зaci.цкУ,
в яKУ пoпaв вiддiл Xopтiв - Kopбaнa. Пopaнeнo 3 кoзaкiв.

Дня20/12-4З p, o гo.0,. 
.10 пoнaд мicтoм Cтeпaнню [Cтeпaнь] з

пiвнoчi нa пiвдeнь пpoлeтiлa eсKaдpa лiтaкiв. Пpинaлexнiсть Tx

У cтaлИт V1 п oш Ko.0'ИЛa п oХMypa пoгo.цa.

Дня 22/12-43 p.

/Heмo"/.

lJдАBo' Ф.38З3' oп, 1, cпp' 234, apк' 1-2' Зaвipeнaкoпiя' l-tигapкoвиЙ
пaпip. MaшиHoIlИс. Чopнa кaлькa. Teкcт ЗлущУeтьcЯ,
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Ns2
..вIдoMoстl'',

сKлAдEHI KЕPlвHиKoM PoзвlдyBAJlЬHo.
lHФoPMAЦt Й Hoгo Blддlлy PEФЕPЕHтyPи
слyжБи БEзпEKи в oKPyзl ..зAгPAвA''

Bo,,Зaгpaвa'',
24 гpудня 1943 poку.

УпA,
Гpупa 3aгpaвa
УДсБ.

Bi.п,oмoсти з тepeHУ.

Hiмцi.
B мiстi Capнax знaxoдИтЬся 8'000 нiмцiв oзбpoeHиx, в бiльшocтi

MaдяpИ. Poзвiдкa дoнoсИтЬ, щo нiмцi пpи пoмoнi Maдяp MaЮтЬ
пoчaти aкЦiю Ha ceлa BoлoдимиpeЦЬKoгo paйoнy _ Kiдpи, oзepa
[oзepo], Hoвaки, Kaнaнiчi IKaнoнинi] тa.[yбiвкa'

!ня25/12-4Зp. нiмцiз мiстa Capн пpиiздxaли нa Бepexeцькi
[Бepeжницькi] i Cтpiлeuькi [Cтpiльськi] Гopи iypядyвaли пoлЮBaнHя.

Haс пoвiдoМЛяЮтЬ, щo KpУгoM Piвнoгo poблять вeликi oKoпИ
(нiмцi). Дня22/12-4Зp' в сeЛa Kypгaни i Гoлoвин пpиTзджaли нiмцi
з ЛяXaMИ. Пpиiхaли з мiстa Koстoпoля o гoд. 7.30 paнкy в cилi
300 чoл. Maли зi сoбoю 3 гapмaтки, бaгaтo скopoстpiлiв тa пoнaд
100 фip. 3 цeю гpyПoЮ нiмцiв пpи[i]зджaв кoмiсap Шпaт. [-{eЙ жe
Шпaт гoвopИB з oдHИМ сeляHИHoM. Biн скaзaв: ..CKaXи овoТм сy-
сiдaм, щoб вoни ЮnДaлИ бaндитизм i вepтaли гoспoдapЮвaти, бo
iнaкшe iХ знищaть''. B Гoлoвинi злoвили дeKoгo з людeй i скaзaли
Тм: ..Mи.0,o вaс бyдeмo хot|АтIt цiлy зимy i oгpaбимo Bсe дoчИотa.
Koли нe бyдe нoгo гpaбити, опaЛИMo сeлo',. Miхляxaмибули i мiсЦeвi
ляхИ з сeлa Kypгaнi [Kypгaни]. Koгo злoB|Ал|А, тoгo пИтaЛИ пpo тИX
пoлякiв, KoTpИХ нaшi знищи лv|Bт|АхсeЛaХ. Гpoзили' щo зa oдHoгo
пoляКa вiдпoвiдaтимуть вci сeЛянИ.

B сeлi Poкитнe (paЙoн Koстoпoль [Koстoпiль]), дe пepeдтим
cтoялИ нiмцi, тeпep отoятЬ MaдяpИ, i взaгaлi нa зaлiзничнiй лiнii
сToятЬ MaдяpИ'

Дня 21/12-4З p. в сeлi Бepecтoвa [Бepeстoвeць] (paЙoн
Kocтoпoль [Koстoпiль]) пiд чaс aкцiT нiмцi зaбpaли 24 oсoби
Цивiльнoгo HaceЛeHHя. B кoльoнiТ Kypгaнi IKуpгaни] тoГo )к paЙoнy
бyлo зaбpaнo 2 oсoби.

404



Дня22/12-43p' в ceлiПiски [Пicкiв] бyли нiмцi. Toнниxдaниx
щe HeMa.

Дня 22l12-43 p' Гoлoвa сeлa Moквин пoвiдoмив нiмцiв, щo в

ceлi e нepвoнi. Hiмцi вiд'Тxaли пiд Moквинськi xyтopи. .П,iзнaлиcь,
щo чepBoHИx вeЛИKa cИлa, ДaлИ KlлЬKa ЗaЛЬп з KУЛeМeтa ' пУCтv|лИ
paKeTИ тa вepнУЛИ Haзaд B Бepeзнe.

Maдяpи.
oдин з MaдяpCЬKИX оTapшИH сKaзaЕ}' щo МaДяpи будyть cтoяTЬ

в.{yбpoвицi кiлькa мicяцiв. Hiмцi Цiлкoм ви[Т]дyгь, a нa Тx мiсцe мae
пpиТxaти opгaнiзaц[...] ToT. Biн тaкoх вислoвиBся, щo Хoчe
пopoзyмiтиcя з KoMaHдoю УПA.

Дня 19/.l 2.4Зp' нa стaнцiю Maлиноьк пpибyлo 150 oзбpoeниx
мaдяpiв. Цi мaдяpи нa ЯpинiвсЬKoMУ пepeiздi poблять бiчницю'
.I],o цiеТ poбoти ПpИBoзИтЬся з Koстoпoля poбiтникiв-пoлякiв.

Дня21/12-4З p. NлaдяpИ, щo пepeбyвaли в Koстbпoлi, пiшли
пiшки дo Piвнoгo. Boни гoвopИЛИ, щo йДyгЬ Ha свoЮ зeMЛЮ.

Чepвoнi.
B Kлeciвщинi нepвoнi ПpoдoB)КУЮть гpaбyвaтИ сeЛa, B сeлax

!yбpoвицькoгo paЙoнy (сeлa lyбoвe [!убiвкa], Хiнoчi [Хинoнi] тa
Pa.цexи [Paдиxeвe] ) cтoять нepвoнi.

.Цня 1 4/12-4З p. чepBoHa бaндa в cилi 30 чoлoвiк HaПaлa Ha
сeлo Moxчe [Люхнa]. Бyлo вбитo [p]aЙoнoвoгo [p]eфepeнтa
[ю]нaцтвa i нaгpaбoвaнo Йoгo мaйнo.

Bнoчi з .l5 нa .16/12-43 p' в сeлi Map'янiвцi бyлa нepвoнa
poзвiдкa _ 12 чoлoвiк.

16/12-4з p. внoнi нepвoнi мiнyвaли зaлiзницю бiля сeлa Глy-
тиця [Глyшиця]. Hiмцi мiни знaЙшли i yсунyли Тx.

Дня22/12-4З p. в сeлi Moквин (paЙoн Бepeзнe) o Гo.ц' 8 paнкy
B нepвoниx poзвiдникiв пpиTзджaли poзвiдyвaти' щo poбитьоя в
ceлi. PoзвiдaвшИ' вepHУЛИ Haзaд в HaПpяMKУ Хoлoпi [Xoлoпи] -
Xoтинь [Xoтин]. o гoд. .l 

5 вдpyгe пpиTзджaлa чepBoHa poзвiдкa -20 oсiб (кiнниx)' Пiсля тoгo B сeЛo пpи.tхaли нepвoнi. Kiлькicть:
20 вepxiвцiв i B0 фip. oзбpoeння нe вiдoмe. Пo дopoзi з Гoлyбнoгo
нa Яблoннe [Яблyннe] в сeлi Copoкiвцi зaХo.цИлИ B xaтV|, пИтaли
дopoГy нa Гopинь i були дУxe ГoЛoднi. Цi чepвoнi злoвили oдHoГo
з HaшИx пpaцiвникiв Пoxилoгo, Йoгo зaпитУвaЛИ, чИ .t],aЛeKo дo
Koстoпoля i Piвнoгo, i чи пoдopoзiдo Гopиня нeмaлiсy. Пoxилoгo
poзПИтУвaв KoMaH.цИp пpo бyльбiвцiв i пoвстaнцiв. Гoвopив
пo-укpaТнcькi. oдягнeниЙ був B шИHeЛЮ, Maв пacИ чepeз плeчi i

тopбy. oзбpoeниЙ в фiнкy.
Bнoчi з 22нa2З/12-4З p. B сeлo.{pyxoвo [.Цpуxiв] пpиТзджaли

2 бoльueвицькi poзвiДники. L]e poзвiдкa чaсТИHИ' Koтpa пpoХo-
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дИЛa чepeз сeлo MoKвИH. чepвoHИX в CeЛi Moквинi бyлo oкoлo
400 oсiб, B ToMy числi oколo 100 вepxiвцiв i 60 фipмaнoк.

Дня 19/12-4Зp. в сeлi ФpaнKoпoлЬ [Фpaнкoпiль] o гoд. 4 paнкy
з лiсy вiд Aнacтaсiiвки [Aнaстaciвкa] пpиixaлa чepвoHa бaндa - 5
вepxiвцiв i4 фipи. Бiльшiсть oзбpoeнa бyлa в фiнки. Пpoоили хлiбa,
вiвсa для кoнeЙ. Toмy, щo в сeлi сiльськa вapТa вчИHилa aляpM,
вoни втiкли в лiс в нaпpямкyAнacтaсiiвки.

o гoд. 6, дня 19/12-4з p., нepвoнi oKpУЖИЛИ сeлo Mapeнiн
IMapинин] (paЙoн Людвiпoль [Людвипiль]) poзстpiльнoю, якa Йшлa
вiд xyтopa MaЙдaн, щo ЛeXИтЬ в 2 км. нa зaхi.ц вiд Mapeнiнa [Ma-
pининa] . ЛюдeЙ, Щo втiкли, лoBилv| i poзстpiлювaли. Poзстpiлянo
20 нoлoвiк, Ta тя)KKo пopaHeHo oднy жiнкy. Cпaлили 1 0 хaт i 1 2 клyнь.
Bбили o.цHoгo KoHя тaтeлИцю. Гpaбyвaли збixxя i мaйнo. Biдiйшли
зa Cлyн тИM CaMИM шляХoM, яким пpийшли. Bиотpiлили 5 paз з
гapмaт. сHapядИ Bпaли зa оeЛoM i шкoди нe зpoбили.

!ня 1 9/.1 2.4З p. o гoД' .14 бoльшeвиЦькa бaндa HaПaЛa Ha оeЛo
Уcтя (paЙoн Людвiпoль [Людвипiль]) - 20 чoлoвiк Йшли вiд
CTopoHИ сeлaЛyниця, яKeЛe)кИTь в 5 км. нaсxiдвiдсeлaУстя. B ceлi
пoгpaбyвaли7 cвинeЙ,3 oвeчки i 3 тeлят. Bбили oдHoгo чoлoвiкa
тa xiнкy. Haзaд BepтaЛИ тiою сaмoю дopoгoЮ. oзбpoенi бyли
ПepeBaЖHo в фiнки, мaли зi оoбoю тaкox o.п'ИH KyЛeмeТ.

|ня20/12-43p. o гoд. 9 бyлo cильнo чyгИ KУлeMeтний вoгoнь в
стopoнi Фpaнкoпoля.

!ня20/12-43p' o гoд' 9 paнKУ в сeЛo Фpaнкoпoль [Фpaнкoпiль]
пpиixaлa бoльшeвицькa бaндa. БaнДa пpиЙшлa зi сxi.цнoТ стopoHИ
вiд сeлa AнacтaсiТвки, виЙuJлa з лicy. Бyлo 20 кiннoтчикiв, peштa
пixoтa. Пixoтa, увiйшoвши Е} сeлo' ПoчaЛa гpaбувaти. Зa чac, Koли
бiльшoвики гpaбувaли, зi сeлa Cтopoxeв [Cтopoхiв] [..'] бoiвкa в
силi 15 oсiб. 3aотaвшИ в сeлi бoльшeвикiв, пoЧaли бiЙ. Булo вбитo
1 кoмyнapa i 2 paнeнo, Bбитo 1 кoня. БoТвкa з бpaку нaбoiв мусiлa
вiдcтyпити. Дeщo з нaгpaбoвaнoгo ПoкИHyлИ. Бyлo 12 пixoтинцiв,
6 жiнoк (в цьoмy чиcлi 1 xидiвкa), oзбpoення: .l0 кyлeмeтiв (нiмe-
цькiх)' 5 сoвiтськix, 2 ..MaксiMи', 15 Mп, 75 фiнoк, 1 мiнoмeт, peш-
тa кpiси' Бyли oбiдpaнiipiзнo oдягнeнi. 3aбpaли: .l4 кoнeй, 5 вo-
лiв, 1 кopoвy, 34 овинi, 17 oвeнoк, 17 гуceЙ,1B кoxyxiв, 6 пi.цxaкiв,
5 свeтpiв' 52 м. пoлoтнa, 43 пapи бiлизни, 12пap чoбiт, 10 м. xит-
ньoT мyки, 1B oвeчиx ш5ip, знищилиЗ4 пнi [бдx]iл. Бaндa ця бyлa
зi з'eднaння Aндpeeвao,, яKe стoiть в Гopoдницi.

u, A"дp"", _ пoЛKoBHИК, У гpyднi .1943 p, був кoмaндиpoм.(pугoгo Moл-
дaвсЬкoгo paдянсЬKoгo пapтизaHсЬKoгo з'eдHaння ( lльюulин l, Boлинcькa
тpaгeДя' 1943_1944 pp' - Kиi.B, 200З, - c' 195).
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Дня19l12-4Зp.' пiДчac гpaбyвaння сeлa Mapeнiн [Mapинин]
сПaлeHo 12хaт,14 клyнь, зaбитo в сeлi t'..] 26 людeЙ. Ha xyтopi
MaЙдaн 15 oсiб, пepeBa)<нo мy[жн]ини. 3aбpaнo 100 штyк xУдo-
би _ кopiв, кoнeЙ, вoлiв, B0 свинeЙ. oзбpoeнi булив фiнки, кpiси,
Ta MaлИ 3 кyлeмeти.

Pyх пoтягiв нa зaлiзницi Piвнe _ Capни '

Дня22/12-4З p. o гoд. 7 з Koстoпoля дo Moквинa Тxaв eшaЛoн
(50 вaгoнiв пopoжнix), вci вaгoни бyли пopoжнi.

Дня22/12-4З p' o гoд. 8 з Moквинa дo Koстoпoля Тxaлo 10 вa-
гoнiв з вiЙcькoм i ]5 з aвтoмaшИHaмИ. Kpiм тoгo, пepeТздxaли
пapoвoзИ бeз вaгoнiв.

Pyх нa зaлiзницi дyxe слaбиЙ, aбo взaгaлi HeМa.

Дня24/12_4Зp'
/Heмo/'

ЦДАBo' ф' 3833' oп. 1, cпp, 2З4, apк. З-4. Зaвipeнa кoпiя. Цигapкoвий
пaпip, МaшинoПиc. Чopнa кaлькa'

Ne3
..в!дoMocтl'',

сKлAдEHI KЕP!вHиКoM PoзвlдyвAJtЬHo.
lHФoPMAцIЙHoгo вlддlлy PЕФЕPЕHтyPи
слyЖБи БEзпЕКи B oKPyзl ..зAгPAвA''

Bo',Зaгpaвa'',
25 гpудня 194З poкy.

УпA.
Гpyпa 3aгpaвa
УДсБ

Bi.цoмoстi з ТepeHУ'

Гopo.цницькиЙ paйoн.
B paЙoнi спoкiЙ (спoкiЙнo в кiлькox сeлaХ, щo oстaннЬo нe зa[й]-

нятi нepвoними).
Людвипoльський [Людвипiльський] paйoн'
Hiмцi. Дня 2З/12-4З p' дo сeЛa Пoгopiлoвки [Пoгopiлiвкa] o

гoд. 15,30 xв. пpиТxaли з мiотa Бepeзнoгo нiмцi з KoзaKaMИ.
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ПpoТзджaли чepeз cлiдyюнi сeлa: Moквин' XoЛoпИ, ByлькaХoлoпcь-
кa, Биcтpинi, Mopoзiвкa, Пoгopилiвкa [Пoгopiлiвкa]. Бyлo ix oKoЛo
] 20 чoлoвlк' в тoMy числi 3 вepxiвцi, oзбpoeнi в фiнки, i 38 фip. B
сeлo Пoгopилiвкy [Пoгopiлiвкa]зaТxaли гpaбyвaти, бyли пiв гoди-
ни в сeлi i o гoдинi 16 нepeз.Д.pУxoвУ [flpуxiв] вepнУлИ дo Бepeз-
нoгo. Пiд сeлoм .[pyxoвoю [Дpyxiв] .цeкiлькa paзiв вистpiлили. B
оaмoMy ceЛi нiчoгo нe poбили i нe зaдepxyвaЛИся.

Дня 20/12-4З p' пiд нac HaпatУ нiмeцькoi 6aнДи нa сeлo.[py-
жoвy [.[pyxiв] кoзaки бiльшe гpaбувaли вiд нiмцiв. Пpo цe свiднить
слiдyюниЙ вИпaДoK: o.0.ИH з кoзaкiв |lищИв пaсiкy - пepeKИдaв пнi.
Хiнкa Гoспoдapя пoсKap)кИЛaся нiмцeвi, нiмeць пoбив KoзaKa, a
нaвiть гpoзИB йoмy poзстpiлoм'

Чepвoнi. Дня21/12-43 p', пiд нaс Haпaдy кoмyнapiв Ha ceЛo
Xoтинь [Хoтин], ЛЮдИ Пoчaли втiкaти' He вдaлoся втiкти oдHoMy
сeЛяHИHoвl' яKoгo нaз.цoгнaB вepxiвeць i пoчaв ГoBopиТИ: ..Чeвo

yдipaeLш, i кУдa, зaчeм''. Ceлянин в|дпoB|B Ha цe, щo ceЛяHи тoмy
втiкaють, бo Tx нepвoнi вбивaють i нaвiть нe .цaЮтЬ пoxoвaтИ. Бoль-
шeвИK цe воe зaпИcaв | сKpaзaB: ..Хapaшo, paспpaвiлicь, a ви iдiтe
.цoмoй i xoвaЙтe чeлoвeKa''.

Пoляки. .Цня 19112-43 p., пiд чaс HaпaдУ нaцioнaлiстИчHo-
пoльcькoi бaнди Ha ceЛo Хoтинь [Xoтин], oдиH сeЛяHин нe втiк i

poзKaзye' Щo ЛяХИ бyли oзбpoeнi в 1 
..MaKciM'', 1 

...Д.ьoxтяp'', peштa
кpiси iдyбeльтiвкa. Булo бaгaтo дepeв'яHиx кpiсiв тa вpiзкiв. Бy-
лo .| 0 вepxiвцiв i 20 фipмaнoк' Ляxи гoвopИлv| to HЬoгo: ..,Д.e вaшi
бУльбiвцi, МИ Xoчeмo З |1Иl\А|/1дoгo.0'ИTИоЬ, бo нoгo MaeMo битиcя,
a KoлИ He пoгo.цятЬcя, тo вclХ вИб'rМ, яK вol-|И вибили HaшИx
..MaзypiB'''

БepeзнeнськиЙpaЙoн'
Дня23/12-43 p. iз Бepeзнoгo дo мicтa Capн пpиiхaлo 40 ociб

(нiмцiв). lx штaб зHaХoдИтЬся в Capнax. Пpиолaнo Тx нa тe, щoб
Cл|ДLАтIА зa pyхaMИ пapтИзaH.

Дня 1 8 / 1 2. 43 p. н i м цi oпyстили штi цпyн кг бiля Kapaнyнa, бyн -
кep стoiть пyсTкolo. Дня 18/12-4З p. зi стaнцii Maлинcьк пpиТxaли
HIMцl з кoзaкaмИ, a зaЛИшИЛoсЬ тaМ тiльки 2 нiмцiв i 100 мaдяpiв.
oзбpoоння: 2 .,Maксiми',,2 гloльoвi ГapМaтИ, 9 кyлeмeтiв ..Дex-

тяpoBa'', peштa кpiси. AмyнiцiТ MaЮтЬ.0'У)<e MaЛo.
Чepвoнi. Чepвoнa бaндa, щo cтoяЛa в оeлi ЯблoHHoMУ [Яблyн-

нe], o гoд. 6 виЙшлaiз сeлa i пiшлa в нaПpяMKУ сiл Aнтoнiвкa, Kypгaн,
кoльoнi[я] Poxoк, !oмбpoвкa, ПoлянськiXyтopi, дe й зaдepжaлacя.
Bсix ix бyлo oкoлo 400 oсiб, в тoMУ чиcлi 38 вepxiвцiв. oзбpoeння:
тяЖKa гapMaтa, яKy вeзЛo 5 кoнeЙ, 2 пoльoвi гapмaтИ' тяжкиЙ кy-
ЛeMeт. B сeлi Яблoннoмy [Яблyннe] зaбpaли4люДeЙ,2пapи кoнeЙ
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тa зaMiHИЛИ 5 кoнeй нa iншi. 3нiмaли з людeЙ oдe)KУ. Poзпитyвaли
xiнoк, дe ix нoлoвiки. ..MИ зHaeMo, щo BoHи e в Пoвстaннiй ApмiТ пiд
Пpoвoдoм БaндepИ'', - KaзaЛИ нepвoнi. B Яблoннoмy [Яблyннe]
стoяЛИ 2Оxвилин, PoзпитувaлИ дoporyДo мicтa БepeзHoГo, дo сeЛa
Яpинiвки, дo пepeТздУ чepeз зaлiзницю' ПoTxaли чepeз Aнтoнiвкy
нa Kуpгaни. Злoвили o,п,Hoгo HaшoГo poзвiдникa,яK|АЙ вiд них втiк
в сeлi Kуpгaнax.

KoстoпiльськиЙ paЙoн.
Hiмцi. Hiмцiз ПoЛяKaMИ cтapaлИcязpoбити HaПaд нa Пiдлyжнe

тa Любaшy. Hiмцi Ko>кнoгo дня пpиiздxaють пiд Хмизoпoль [Хми-
зoпiль] , pубaють яЛИHKУ тa вiдстaвляють в бiк Piвнoгo.

Дня 2З / 1 2-4З p. нi мцi пpoнищaЮТЬ.цopoгУ нa ceЛo Гoлoви н.

Дня 23l12-4З p. нa Piвнe вiдпpaвили eшaлoH мaдяpiв. ix нe
в|.0'пУсKaЛИ з вaгoHlB'

Дня2З/12-4З p' нiмцi бУли в ceлi Глaxoвa:2 МaдяpИ тa 2 вep-
xiвцi. 3aявvl,лИ Haсeлeнню, щoб бyлo дaнo 2 кopoви тa пo пiв-
цeHTHapa кapтoплi з кo[x]дcT ХaТИ, в ПpoтИвHoMy вИПaдKy oгpaб-
ЛятЬ сeЛo. Як пoдaнo з Kocтoпoля, тИХЛЮ.цeЙ щo зaбpaли з Бepe-
сToBця' пoЛoBИHУ MaЮтЬ вИпyстИтЬ' a пpo peштУ He B|lД'oМo.

Maдяpи. Дня2З/12-4Зp' в сeЛo Пeнaлiвкy пpиТзджaли Maдя-
pи в оилi 20 oсi6' oзбpoeнi: 1 .,Toкap'', 2aвтoмaти, peштa кpicи.
Пpийшли зi стaнцii Moквин, o гoд' B BepHyЛИ Haзa.п..

Пoляки. Дня23/12.43p, o Гoд. 13 Дo сeлa Poкитнoгo пpиТз.ц-
Жaл.4 лях.4. Hapyбaли ялИHoK i, пoгpaбyвaвцJИ сeЛяH, пoBepHyЛИ
дo Kocтoпoля.

Hiмцi. B мiстi KoстoпoлiзHaxo.цИтЬcя oKoлo 2.000 oсiб (пepe-
BaxHo пoЛяKИ, лaтишi i мaдяpи). B цьoмy вiйську MopaЛЬ дУ)Кe
слaбa, зa гopiлкy ПpoдaЮтЬ нaвiть спiдню бiлизнy.

Beл и кoстид инськиЙ paЙo н.
Чepвoнi. Дня 2o/12-43 p. дo сeЛa Липeнськoгo Maйдaнкy

[MaЙдaн-ЛипнeнськиЙ] o гoд. 1 5 пpиЙшлинepвoнi. Дня21 /12-43 p.
o гt,д 1 5 чaотинa чepвoнИХ виЙuL-лa iз сeлa в лiс мix ХoлoнeвиЧaми i

Г[o]paЙмiвкoЮ, a/],pУ-гa чaотинa стoTть iзapaз в Липeнськoмy Maйдaнi.
Дня20/12-4З p. чepeз ceлa Зoлoтoлин, Tpoстянeцькi xyтopi,

Збyж, Xaлин ПpoХo.цИлИ Мa.цяpИ. B сeлi 3oлoтoлин зaбpaли ] 0 сви-
нeЙ, 2О oBeчoK тa .п'y>кe бaгaтo птицi. Гpaбyвaли пo Xaтax мaЙнo,
ЗpИBaлИ pУшl{Иl(И, билипocудy, a Щe кpaщyзaбиpaли. HaТpoстя-
HeцЬKИХ xyГopax Пo дopoзi дo 3бУжa зaбpaли пapy кoнeй з вoзoM 

'2cвинeЙ,7 oвeчoк' Пo хaтax нe гpaбyвaли нiчoгo, бo в xaтax бyли
люДV|. B ceлi 3бyхi зaбpaли 7 кoнeй, 20 кopiв, 12cвинeЙ,20 oвe-
нoK, 2 вoзи i бaгaтo птицi. B сeлi Хaлинi зa6paли 15 кopiв, 10 oвe-
чoк, 12 cвинeЙтa 1 вoзa i 9 кoнeЙ.
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CтeпaнськиЙ oaйoн.
Maдяpи. .Цня 

-|6 i 17 /12-4З p. пiд нaо пepeMapшУ MaдяpсЬKИx
чaстИH чepeз Cтeпaнь Ma.цяpИ пoгpaбyвaли 30 штyк poгaтoT
xyдoби, 1 00 штyк свинeЙ i мaЙxe всi кypи. Знacилyвaли 3 хiнки.
Oгpaбили 2 цepкви. B млинax зaбpaнo 3 фipи збiжxя, пaси i мiшки,
пoвИcИпaвшИ пepeд тИМ 3 них збixxя B oДHУ кyпy. B пeкapнi
зaбpaли 150 бyхaнoкxлiбa. Bзяли зi оoбoю 6 пpoвiдникiв' якi в
.[epaxнoмy втiкли вiд ниx.

Дня25/12_43 p.

/Нeмo/'

lJДABo, ф. 38З3' oп, 1, cпp, 234, apк. 5-6' Koпiя. Цигapкoвий пaпip,
М atu инoп иc. Чop нa KaльKa,

Ne4
..BlдoMocтl'',

сKлAдEHl KЕPlвниKoM PoзBlдyвAлЬHo.
lHФoPMAцlЙHoгo вlддlлy PЕФEPЕHтyPи
слyЖБи БEзпЕKи в oKPyзl ..зAгPAвA''

Bo,,Зaгpaвa'',
28 гpудня 1943 poку'

УпA.
Гpyпa Зaгpaвa
УДсБ.

Bi.цoмocтi з ТepeHУ.

ГopoдницькиЙ paЙoн'
Чepвoнi.
Дня 24/12-4З p. o гoд. 10 нa ceлo Уcтr [Устя] HaП€шa бoльшe-

BИцЬKa бaндa _ .l50 чoлoвiк, пpи бaндi булo 20 вepxiвцiв i 15 фip-
MaHoK. oзбpoeнi: 1 мiнoмeт' фiнки, кpiси, кyлeмeтiв бyлo мaлo. Бyли
oдягнeнi злe. ГpaбyвсшИ всe, щo бyлo: xyдoбy, кoнi, свинi.3aбpaли:
1 5 шryк poгaтoТ xyдoби, 3 кoнeЙ, B свинeй тa бaгaтo мaЙнa.

ЛюдвiпoльcькиЙ [ЛюдвипiльськиЙ] paЙoн.
Чepвoнi.
Дня 26/12-4З p' зi сeлa Xвoянкa бoльшeвики пiшли нa Moк-

винськиЙ Maйдaн в нaпpямкy Гoлyбнoгo, 3 [Пo]гopiлoвськиxxщopiв
взяЛИ зiсoбoю 2людeЙ'Дня27/12-4Зp', пicля сyтинкИ з HiMцяMИ,
бoльшeвикИ вepHУЛИся нa Moкpe, дe зaKвaТИpУвaлИ i зaнoнyвaли.
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Злoвлeниx в сeлi Xвoянцi дpУзiв Бopoвoгo, 3apiннoгo i Xвилю
poзДягHУЛИ i вeли poзстpiлювaти. .[pyг БopoвиЙ втiк, Зapiннoгo
вбили, aXвиля втiк paнeний.

Дня2З/12-4Зp. в сeлo.{pyxoвe [.[pцiв] пpиТxaлo 2 вepxiвЦiв-бo-
льшeвикiв. Boни зaбpaли2napи кoнeЙ i вepнyЛИ Haзaддo Moквинa.

Дня 23/12-4З p' o гoд .| нa кoлoнiю Глубeнaни [Глибoнoк?]
нaпaлИ ляхИ - 12чoл., oзбpoeнi в фiнки i кpiси' 3aбpaли з сoбoю
зa Cлyн 4 чoлoвiки iДeщo з мaйнa.

Дня 24 / 1 2- 43 p. o гoд. 1 0 дo сeлa Xoтин п pиТзддaЛa пoЛ ЬсЬKa poз-
вiдкa - 10чoлoвiк, oзбpoeнi в фiнки' o гoд. 10.30 вepнyли нaзaд влiс.

БepeзнeнськиЙ paйoн.
Hiмшi.
B нiч з 23 нa24/12-4З p' o Гo.0.' 20.30 нepeз Moквинськi хyтopi

вepTaЛИ нiмцi зi оeлa Бистpини [Бистpинi], дe дoПaЛЮBaЛИ peш-
тУ Хaт. З мiстa Бepeзнoгo пoвi.п'oмляютЬ, щo нiмцi мaють пpиТхaти
дo сeЛa Яблoннoгo [Яблуннe].

Дня 2З / 1 2-4З p' нiмцi з м iстa БepeзHoгo вИ pУш LАлИ Дo сeлa Хo-
лoпi [ХoлoпV1] - 120 нoлoвiк, B ТoMУ числi2 вepxiвцiв, oзpoeнi в фiн-
ки, 30 пapoKoHHИx фip тaбopу. Чepeз Xoлoпи вoни тiльки пpoiхaли.
B сeлi Пoгopилiвкa [Пoгopiлiвкa]були o гo.ц. 15.00. Зaбpaли''7 oвe-
нoк, 3 пopoсят, KУpИ i ryси o гoд. 16 вiд'Txaли дo мiстa Бepeзнoгo.

Бyльбiвцi.
Дня26/12-4З p' гpУПa бyльбiвцiв з 20 oоiб зЛoBИЛa бiля сeлa

M eдвeдiвкa I Be.цмeдiвкa] дpyгa Kapпa - paйoнoвoГo вИXoBH И Ka
шtолoдi . Зa6paли KoxУХa, бiлизну, шTaHИ i чoбoти. Mix iншим,
ГoвopИЛИ тaкe: .,Mи зHarмo, ХTo TИ тaкиЙ [...] iтeбe нe вiшaeмo, як
вiшaють бaндepiвцi, i як згинeмo вiд ниx, тo пo-гepoЙськи. Ko[ли]
б нaм злoBИтИ кoгoсЬ з CБ, тo ми Йoгo пoвiсили б''.

Piзнi.
!ня 21/12-4З p. дo сeЛa Beликa Kлeцькa (p-н Meхиpiн) пpи-

Тздxaли нiмцi, дe CпaлИлИ бiльшy пoЛoвИHУ сeЛa.
Bнoчi iз 22 нa 28/12-4З p. в сeлi Xepнiвцi [Xopнiвкa] бyлa

KУЛeMeTHa стpiлянинa. Ceляни дoHeсЛИ, щo тo бyльбiвцi.
Дня22/12-4Зp. чaсTИHa нiмцiв з мiстaТyнинa виixaлaдo мiс-

тa Piвнoгo.
Дня22/12-4З p..0,o ceЛa Boвкoдaви [Boскoдaви] з Kopeцькoi

сoши пpиTхaлo 150 нiмuiв.

Дня28/12-43 p.
/Heмo/'

ЦДABo' ф. З833' oп' 1, cпp, 2З4, apк, 7. Зaвipeнa кoпiя. Бiлий пaпip.
Мatuинoпис' Чooнa KaльKa-
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2. дoКyMEHти
PЕФEPЕHтyP слyЖБи БEзпEKи

2'2' P|BЕHЬ HAДPAЙoHIB

Ne1
дoKyMЕHт ..дo вIстoK'', сКлAдЕHиЙ

пPAЦIBHиKoM PЕФEPЕHтyPи
слy)кБи БEзпEКи в HAдPAЙoнl

[Koвeльcький нaдpaЙoн,, Koдaк'', Bo .,Tуpiв'']

6 жoвтня 194З poкv.

.[o вiстoк' Boлинь.

Kнязь.
Hiмцi з пoЛяKaMИ нapaзi пoвoлi зTepeHУУотyпaЮTЬ' MeHшe пa-

ЛятЬ сeЛa i вбивaють людeЙ. Пoчaли твopИтИ yкpaiнськy пoлiцiю,
oбсaдxyютЬ чaстИHHo paЙoни i мiстa' B цiЙ пoлiцiТ знaxoдятьcя
мiж iншим yкpaТнцi, якиx нiмцi злoBИлИ. Biдoбpaли вi.ц ниx збpoю,
нiчoгo iм нe зpoбили, a пiзнiшe вi.ц.п,aли збpoю i з.п.aли в пoлiцiю.

У Boлoдимиpi вiдбувся зaMax нa гeбiтскoмiсapa, пiсля якoгo
бaгaтo пoлякiв poзстpiлянo, зaKИ.п,aЮЧи iм, щo цe вoни зpoбили
цю poбoтy. B тiм сaмiм мicцi висaд)кeнo в пoвiтpя бyдинoк, в яKo-
My MeшKaЛa нiмeцькa жaндapмepiя.

3 Bepбськoгo paйoнy нiмцi вибpaлисЬ, a ПoляKИ нaпaлИ Ha ceлo
3aмoстя, дe зaмopдyBaлИ 22-х людeЙ. Haсeлeння MopaЛЬHo
пpи6итe, вИтBopИлoсь бaгaтo сeKcoтiв, зяК|4Mи вжe з мiоця тpeбa
BeстИ бopoтьбy. Бaгaтo людeЙ вiдпaдae вiд бopoтьби. Caмe тyт
вiдлeтить oця ГHИЛЬ' щo вce пapaлi[з]ye poбoтy, a зaЛИшИTЬся оaM
здopoвиЙ eЛeMeHт, якиЙ пpaцю пoвeдeдaЛЬшe.

Бoлoтo.
B TypiЙськoмy paЙoнi нiмцi cтoятЬ дaлЬшe, 4.X. зpoбилИ Haс-

TУп Ha сeлa ЧepнiTв i Cвинapи H, cпaлИлИ9хaт, в6или 5 людeЙ.
B Pyxiнi IPyxин] нiмцi poз[з]бpoiли 200 пoлякiв. l-{e caмe зpo-

6илиз ГpУпoю, щo сТoяЛa в 3aсмикax' Пo сeлaХ, в яКИx пoЛяKИ ЧУ-
ЮтЬся в cИлi, чacтo .цaЛЬшe MopдуЮTЬ HaшИX людeЙ. Haсeлeння
бoТтьоя нaпaдiв, aлe oдHoчaснo aктивiзyeТЬcя, yзбpoюютьcя в
сoKИpи, Кoси тa cтaЮTЬ дo оaмooбopoHИ. 3 мiст нiмцi мacoвo
вИBoзяТЬ пoлякiв зa Бyг.

Чepвoнi пpoявляютЬ сeбe в тepeнi щopaз бiльшe, пoявЛяЮтЬcя
нaвiть пoблизy цeнтpiв. B сeлi Гpaдьки [Гpeдьки] Koвeльськoгo
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paЙoнУ пoвCтaнЦi oToчИЛИ XaTУ, в яKiЙ вoHИ зHaxo.цИЛИся. Bб|Атo
]0 чoл. |-{e бyлo 2.1.|Х. B сeлi lJ-l,итaнi IlJ-{итинь] гpУПa пoвстaнцiв
сТoчИЛa бiй з чepвo+|А|'nИ. Bбитo 6 oсiб, 4 paненo. Пo нaшiЙ стo-
poнi жepтв не булo.

Mopaльнo HaсeЛeHHя Дeщo пiдyпaлo, aЛe.D,o poбoти pвeТЬся,
бo нe бaчить iншoгo BИХoдУ, Bислoвлюються слiдyюЧe: ,..Д,oсИТЬ

сaмИx слiв, ми poзyмieмo, щo HaшИMИ BopoГaМИ r нiмцi, ПoЛяKИ,
мoскaлi i нaм вжe iншoгo BИxoдУ HeMae, яKТвopИтИ CИЛЬHy apмiю i

бopoтися, бo вopoги дoвeдУТЬ .цo гoЛol0,У, a тoдi в)кe Hе тpeбa
Hiчoгo''. Toмy xoнyть бaгaтo HaшУ вЛafцУ пo сeЛax i тy твepдy pyкy,

щo MoгЛa б нaдaвaти вiдпoвiдний тoн poбoтi.

6 жoвтня 1943 p.

ЦДABo' ф' 383З' oп. 1 , cпp 120, apк' 1 . ,[J,oкумeнт бeз пiдпиcу aBтopa
Koпiя. Цигapкoвий пaпip. MaLлинoпиc' Чopнa KaльKa.

Ns2
дoKyMEHт ..BlстKИ з сAPHEHщ|АH|/|',

сKлAдЕHиЙ пPAцIBHиKoM
слy)KБи БЕзпЕKи HAдPAЙoHy

[CapнeнcькиЙ нa,Цpaйoн,'Лicoвa пicня''],
29 >кoвтня 194З poку.

Biотки з Capнeнщини'

Hiмцi.
.Qн я 25.Х нi м цi oбстpiл ювaЛ И з гapмaтKИ тa гpaHaтoмeтa с. B. l-{и п.

цeвинi IBeликi Цeпцeвичi] ' B ceлi гpaбувaли збiжжa тa xyдoбy.
fl ня 23.X н i м цi в и пуст |Ал|А з м. Paфaлi в ки лю ДeЙ, я киx зaбpaл и

булиз с. |вaнчiв [|вaннi] Paфaлiвськoгo paйoнy. 3гaдaним ЛЮ.цяM
гoвopИЛИ тaкe: .,Baшi 6aнДити УкpaТни He зBoloЮть iз pxaвими
кpiсaми. Mи (тoбтo нiмцi) He згИHeMo i бУдeмo MaтИ пpaвo яK He в
Укpaiнi, тo в HiмeччиHi, aЛe кoли пpиЙдyгь бильшeвикиiви, yкpaiн-
цi, [нe] з.цepxИтe Тx' Укpaiни He стaHe. Koли б вИ пoMaГaЛИ HaI\Л, To
ми, нiмцi, зaвoЮBaЛИ б i вiд.цaли б вaм Укpaiну''.

.Цня 25.Xдвa нiмeцькi лiтaки oбстpiлювaЛИ з KУЛeMeтiв лiс бi-
ля c. Литвиця [ЛiтвиЦя]. Hiмцi з Capн щoдeнHo пpиТзджaють в
с' Я pинiвкy.Qyбpoвицькoгo paЙoнy зa poбiтникaми.
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Бильшeвики.
Ha CoпaчeвскiЙ Гyгi [ Гщa-Coпaнiвськa] Paфaлiвськoгo paЙoну

згpУПУвaЛoся oKoЛo 400 нepвoнИx, щo пoсУвaЮтЬся у нaпpямi
с. Пoлoвля [Пoлoвлi] BoлoдимиpeцЬKoгo paйoнy. B oкoлицi Cвa-
pИчeвИч [Cвapицeвинi] знaхoдятЬся чepвoнi бaнди в кiлькoстi
дo 2000 чoл.

!ня24.XнepвoHa poзвiдкa булa в с. 3aмopoнeнe [ЗaмopoчeH-
ня] в силi 4-x чoлoвiк. Чepвoнi зaбpaли з сoбoю oдHoГo чoлoвiкa.

.Qня 23'X в c. Kapпилiвкa.QyбpoвИцЬKoГo paЙoнy нepвoнi зa-
бpaли 40 пap вoлiв з BoзaMИ.

Дня 23.Xдo oзepoк [oзepськ] пpибyлo 50 нepвoниХ, мi>t( яки-
ми булo 40 жидiв. Узбpoeнi в 5 кyлeмeтiв, 25 фiнoк i кpiси.

B c' oзepi [Beликi oзepa] .Qyбpoвицькoгo paЙoнy тa .цoвl(o-
ли[ш]нix лiсaх пеpeбyвae 500 чepвoHИХ пapтИзaH, yзбpoениx в

5 гapмaтoк, 7 ,.IM]aкcиMiв'', бaгaтo фiнoк i кpiси. Чepвoнi бyдyють
6a-paки з Д,epeBa Тa oбклaдaють зeMЛeЮ.

.Цня 
-l9.Х нepвoнi 6aнди в силi 400 нoл., дoбpe вИпoсa.QкeHИX У

aвтoMaтИчHy збpoю, пepeЙшли чepeз тaкi сeлa Kлeсiвськoгo pa-
Йoнy: Cexи, eльнo [eльнe], Kpyтa Cлoбoдa, oсницi [oсницьк] i

Kлeсiв. 3гa.цaнi ceЛa пoгpa6увaли тa вi.цiйшли зa бyвшиЙ пoЛЬсЬ-
кo-сoвiтcький кopдoн. Cepeд нepвoниx булa бiльшa кiлькiсть ляxiв
iз с. Лядo i oмeльнo Kлeсiвськoгo paЙoнy

Нa зaлiзницi Capнi [Capни] - Лyнинeць [Лyнiнeць] нepвoнi
пapтИзaнИ зipвaли в днi24'X.п,вa MoсТKИ. Пoiзди He KУpсУЮтЬ.

Дня 24'X poзвiдкa ствep.t].ИЛa пoмix сeЛaмИ Лукoвe [Лyкo]
a Бiлe пoстiй чepBot{ИХ в силi ] 000 чoлoвiк. Чepвoнi MaЮTЬ з co-
бoю бoгaтo xyдoби.

Poзвiдкa дoHoситЬ, щo 2 км. вiд с. Лyки [Лyкo] сToятЬ нepвoнi.
|хня poзвiдKa KoЖHoгo дня пpиТзДXae в с. Лyки [Лyкo]' a нiччю
пpибyвae .п,o сeЛa бiльшa Tx кiлькicть i гpaбyють нaсeлeння. 3a-
биpaють збiхxa' KapтoПЛЮ, oдяГ, a нeпoтpiбнiТм peнi HИщaтЬ'

Дня 26.X в c. Bopoнкax BoлoдимИpсЬKoгo [BoлoдимиpeцЬ-
кoгo] paйoнy кoмунicти гpa6увaлИ HaсeлeHHя. HaсeлeнHя здe-
бiльшoгo втeKлo. Чepвoнi гoBopИЛИ, щo Koли iм нe вИдaдУТЬ
бyльбiвцiв, To спaлятЬ сeЛo.

.Цня 25.Х Ha xУтopax Лyxнe [Люxнa] .{yбpoвицькoгo paЙoнy
нepвoнi гpaбили сeЛян. Bбили HalUИxдвoxдpyзiв' Д,вoX paHIАлИ.

Ha cт. Гopинь (Peчиця [Peницa]) бiля Cтoлинa кoмyнapi спa-
лИлИ cK|^pтy нiмeцькoi сoЛoмИ, KЛyHЮ з тoKoвaним сiнoм тa пiд-
лo>KИл|А 4 мiни пiд збiжeвиЙ мaгaзин. Boни пiд чaс пoжeжi poзip-
BaЛИся, He спpИчиHяЮчИ )кaдHoi шкoди. У зв'язкy з цИM вИпaдKoM,
нiмцi пpoвoДятЬ apeштИ сepe.ц мicцeвoгo HaсeЛeHHя.
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Зa p. Гopинь кoмyнapi ПpoBo.цИЛИ збipкyтeплoГo oдяГУ, ЖИтa,
кapтoплi i т. п. тa opгaнiзyвaли сiльськi УПpaBИ. Bсюди HaмaгaЮТЬ-
ся HaстaBИт|А ГlooтV| Haс HaceЛeHHя.

Бiля кoл' Янiвкa нa фiльвapKy e пoЛЬсЬкa бaндa. Згiднo з
нeпpoвipeнИMИ чУтKaMи, e Тx тaм дo 400 чoлoвiк.

B Capнax нiмцi пoзвiлЬHЮвaЛИ бaгaтo ypядoвцiв-пoлякiв.

29 жoвтня 1943 p.

ЦДABo' ф' З8ЗЗ, oп, 1 ' cпp, 1З0, apк. 20, p,oкумeнт бeз пiдпиcу aBтopa.
Koпiя. МaшиHoПис' Чopнa кaлькa.

Ns3
..BlстI'' пPo дlялЬHlстЬ

BoPoжиx сил' сKлAдЕHl пPAцIвHиKoM
слyЖБи БЕзпEKи HAдPAЙoнy

[CтoлинськиЙ нaдpaЙoн,,Гaлa'']'
12 листoпaдa 194З poку,

Biсти з тepeнУ
вiд 14.X пo 13.ХI.4З p.

Cтoлин'
14/Xв с. Maнькoвини [Maнькoвинi] нa p. Гopинь нepвoнiзip-

вaЛИ пaooMa'
16/X в м. Cтoлин зГopИЛa MapМoЛя.П,Ha фaбpикa.
27lXв м. Cтoлин згopИЛa MeЛЬHИця i тapтaк.
28 /X в с. Be peс ки ( Cтoли н cькиЙ paЙoн) нep вoн i спaл iл и Ш KoЛУ

i мoлoнapню. Ha шляxy вiд Cтoлинaдo Бepe[з]нoгo нepвoнi зHИщИ-
ли 4 кл' тeлeфoнiннoi лiнiT' З Cтoлинa втiклa 21 poдинa в лic. Зi
Cтoлинa вi.ц'ixaлa чaсTИHa нiмцiв, якa зaбpaлa тaHKeтKу. KУди -He в|дoMo.

29/Xу MarТKУ Peниця [Peницa] (CтoлинськиЙpaЙoн) нepвoнi
зaбpaли -l]0 шт. xyдoби iзaпaлiли oбapy, в якiЙ бyли свiнi. Бiля
.Qaвiдгopoдкa [.ЦaвиД-Гopoдoк] r ПoЛЬсKИ бaнди' Kiлькiсть нe
в|ДoMa.

30/X дo Cтoлинa пpибули МaДяp|А' Kiлькiсть нe вiдoмa. Boни
зa|Й]няли oХopo HУ зaл iз н и цi в iд ЛУн i н ця ax дo I Peн и цi] .

415



4lКl дo lepeвнi [.[зepaвнaя] пiд'Tздxaлa бiльшoвИцЬKa poзвiдкa
в силi 56 чoл. кoннit-ti.

|317/х| нa 8/Xl BHoчИ в м. Cтoлинi бyли вивiшeнo нepвoнi
ПpaПopИ з нaпicoм .,Mи бopeмся зa KoMyHy''.

1 1/Хl зi Cтoлинa виТхaлo дo 
.1000 нiмцiв, Мa.цяp i ляxiв paзoм

Ha сeЛa зa П[o]cтaвкaми. Haпpям BзяЛИ чepeз с. Глинкy i нa Koлoднe.
Bисoцьк.
24/Xв м. Bисoцькy нiмaкi зaтpиMaЛи кoм[...], який нaв'язy-

BaBсЬ з бaтaльЙoнцeм i якiй йoгo зpa.п'ив, Apeштoвaнo тaкoж.цiвчи-
HУ' яKa lХ кoHтaKToвaЛa.

24/Xвeнopoм нepвoнiзpoбiли зaсiдкy, в якiй зiстaвся paнeний
бoЙoвiк сБ дp' Kyнep.

24/X нa 25 внoчи мiж с. Пузнi [Пyзня] i Яceнець [Ясинeць]
oтaбopилaсЬ чepBoнa бaндa в силi B00 чoл., з чoГo 400 лишe
узбpoeниx, peшTa xiнкi iдiти.

25/X нepвoнi дyмaли пepeпpaвЛятИсЬ чepeз зaлiзницю нa
oзepи, aлe iм зaГopoдИB дopoГУ нiмeЦькiЙ бpoнeвiк, якиЙ пi.п''Txaв
вiдflyбpoвицi.

27/Xpaнo o 7 гoд. нepвoнi нaсKoчИЛИ нa с. Peницю [Peницa],
дe з H aХo.цИ в с я м a йжe в c ьo й o p гaн i з a цi Й ниЙ aкт ив' Bби ли кo м [e н -

дaнтa] нaд[paЙoнy], paЙ [oнoвoгo] зв'язкy iдвoх зв'язкoвих, Bбили
9 цiвильниx дядькiв. ПoгpaбoвaЛИ в HaceЛeHHя дe щo бУлo. Biд-
KpИлV1opгaнiзaцiйHoгo MaгaзИHa, B яKoMУ зa6paли бiльшe Meтpa
сУХapИB. Ha тpикoтapскiм вишкoлi зaбpaли вoBHУ. Пoгpaбyвaли
сeлa Лyдинь [Людинь], Pyдню. B Pyднi вбiли гoспoД.apчoгo, в

ЛУдин i [Л юдинi] - гoопo.Д,apя. oгpaбiл и с. .Qepeвню [.{зepaвнaя],
Бyтoвo [Бyтoвe]. B Бyтoвoмy вбiли дядькa з жiнкoю. oтaбopились
нa нiч в !epeвнi [.[зepaвнaя].

28/Х вдeнь HaсKoчИЛИ нa фyт. Kaмiнь-[o]стpив i .Д'epeвoк, дe
вбiли paнeнoГo KУXapя, гoспoдapя, синa Йoгo i спaлiли зaбyдoвy.
Ш-{e вбiли гoсПotцapя, в яKoгo стoяЛa бoТвкa. l-.I.e всe нapoбiв Pибaк,
якиЙ зpaдив i пoдaвив.

28/Х нepвo нi видиЙuлИ в HaпpяMKy Cepник.
2/X|зBисoцькa виTxaлo 70 фip нiмaкiв, якi мaли ixaти нa oзepи

[oзepськ] cтягaт|А п[o]стaвкy, aЛe BoHИ ЗHяЛ|А oxopoHУ зaлiзницi
вiд Бyxлiн дo Kaвкy IKoлoк].

3/X| paнo o7 roд. чepeз с. Пyзню Тxaли нepвoнi в силi 20 чoл.,
вeзЛИ aмyнiцiю. ПoТxaли нa oзepск [oзepськ].

3/X| нa 4/X| внolи ПepeпpaBИлИсЬ чepвoнi в с[илi] 50 чoл. з
Beлюня нa Лютинськ. B ЛютинсЬKy BзяЛИ фipи i вiд'Txaли нa oзepск
[oзepcьк].
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6/XI нa 7 внoчи нepвoнix[o]тiли пepeйти чepeз зaлiзницю бiля
Бiлoi, aлe нiмaкi вiдкpили пo ix оильниЙ вoгoнь i вoни мyсiли
вiдсryпити, зaЛИшaЮчИ зa сoбoю oдHoгo вбiтoгo.

1 0lК| нiмaкi зaKaзaлИ пo сeЛax пacтaвKy.
11/X| у сeлo Тyмeнь пpиixaлo дo 500 чoл' Ma.цяp, яKVl, |'АaлИ

збipaти пaстaBKy, aлe чepeз Te щo ЛЮдe здaЛИ пepeд, вoни Hoчo-
вaл и i 1 2 /X| вiд'.lхaлИ Ha c'.{e peвн ю [.Qзepaв нaя] i нa Гopoди щe'

Пoдaнo 12/х|.4З'
Cлaвa!

Гpибoк.

,ЦАPo' ф. P_З0' oп. 2, cпp. 63, apк' 24-25. opигiнaл. ltигapкoвиЙ пaпip,
Pукoпиc, CинiЙ хiмiчний oлiвeць. Згacлий тeкcт.

Ns4
..BlдoMoстl'' пPo дlялЬHlстЬ BoPoжиx c|/|л'

сKJIAдЕHl пPAцIвHиKoM
cлyЖБи БEзпЕKи HAдPAЙoнy

IH aдpa йo н ],, Koнoтo п'''
15 гpудня 194З poку.

УПA.
Гpyпa 3aгpaвa.
УДсБ
Koнoтoп.

Biдoмoстi з тepeHy.

|. Hiмшi.
.l 

. Biд 1 
.l 

.Х|l нepeз мiстo.(yбpoвицi [!yбpoвиця] i opв'яницю,
Бepexницю в HaпpяMKy пiвдeннo-зaxiднiм пpoХoдИтЬ Ma.цяpсЬKe
вiЙськo' Haceлeння нe чiпae. Тaкoж пpи зyстpiнИ з КoзaKaми УПA
нe BИстyпaЮтЬ aKтИвHo. ГoвopятЬ, Щo iдyть дo.цoMУ тa пoпe-
peДxy|отЬ HaceлeHHя, щo зa ними iдyть нiмцi, кoтpi нa свoТЙ дopo-
зi вce HИЩaтЬ. Дpyгa вaЛкa Maдяp пpoхo.E.ИтЬ Чepeз с. Heмoвичi,
3нocичi тa Tиннe в HaпpяМKy Бepeзнe. Цi мaдяpи тaKox нiкoгo нe
чИпaЮтЬ.
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2. 9.X|| дo ceЛa Cвapин [Cвapинi] пpиiздxaли з AнтoнoвKи
[Aнтoнiвкa] нiмцi тa apeштyвaЛИ 2-x xлoпцiв.

з. 8.Xl| з Capн дo Tyгoвнин [Tyтoвинi] пpиТздxaлo 50 нiмцiв тa
вЛaштoвУвaлo пoлЮвaHня нa зaйцiв.

4. 15.x||дo сeЛa Kaнoничiз мicтa Boлoдимip IBoлoдимиpeць]
пpиTxaлo 60 нiмцiв, кoтpiзaгpaбУBaлИ2кa6aни,2 кopoви тa бaгaтo
птa[c]твa. Coтня УПA зpoбилa Ha ниХ зaсiдкy. Bнaслiдoк бoю нiмцiв
poзбитo. B бoю зaгИHУB сoтeнни Й дp ' Бeдpиxкa тa 2-x стpiл ьцiв.

l|. Бiльшoвики.
B сeлi Cнoвидoвинi стoiть нepвoниЙ вiддiл Koлпaкoвa.
2. 9.X|l нepвoнi нaпaЛИ нa oлeвcьк' aлe нiмцi HaстУП вiдбили.
3. B с. .Qyбaв'e [.(iбpiвськ], Cвapинeвини [Cвapицeвинi] тa

Зeлeнь згpyпoвaЛИся нepвoнi. Poзвiдкa.цie.
4. Як пoдaе poзвiдкa, нepвoнi втiкaють з-зa Cтиpa пiд пpaпo-

poM KoBeЛЬcЬKИx вiддiлiв УПA.
5. 14.X|| чepBoнa бaндa пoгpaбyвaлa ceЛo Xiнoчi [Хинoнi].
Il|' Ляxи.
1 . Пoмixхщ. Гpaбинa [Гpaбунь]Ta ceЛoM oлeксaндpiвкa стoiть

пoльcький пapтизaноЬкий вiддiл в силi 500 чoлoвiк пpи збpoi:
7 ..Мaкcимiв'', 17 ЛeгKИХ кyлeмeтiв, 1 гapмaткa, 3 гpaнaтoмeтИ,
peштa КplсИ.

2. 1O'Xl| ляхv| B cилi 150 чoл' HaПaдaлИ Ha сeЛo Kapпилiвкy
(paЙoн Poкiтнo IPoкитнe]). Ляxи гpaбyвaЛИ, HaceЛeHHя He в6ивaли'

3. Ляxи в Poкiтнянщинi IPoкитнiвщинi] poзпoвсЮд)кyютЬ Пpo.
пaгaндивнi ЛeтЮчKИ. Haсeлeння нe вбивaютЬ, a нaMoвляЮтЬ дo
cпiльнoТ бopoтьби з нiмцями тa чepвoHИMИ.

4. 9'Xll ляхи пoгpaбУBaлИ сeлo Kняжини [Kнязiвкa].
5' 1 

.1.Хl|ляxи пoгpaбУвaлИ ceлo Maлeвини [Maceвинi].

Пoдaнo 15/X||.1943 p.
Xypбa.

ДAРo' ф. P-З0' oп. 2, cпp. 29, apк, 78''78 зв. opигiнaл. Apкуtu iз зoLuитa
у клiтинку. Pукoпиc, CинiЙ oлiвeць' Teкcт Згacae'
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Ne5
..тЕPEHoвl вlдoMoстl'' PEФEPEHтA

слyЖБи БЕзпEKи HAдPAЙoHy
пPo дlялЬHlстЬ BoPoхиx сил

Haдpaйoн ,,Koнoтoп'',

22 гpудня 1943 poку'

УПA.
Гpyпa 3aгpaвa.
УсБ.
HaДp'Koнoтoп.

Тepeнoвi вiдoмocти.

I. Hiмцi.
.Цня 18.X||.4з p. нiмaки oKpУжиЛИ ceлo Яpинoвкa [Яpинiвкa]

.ЦУбpoвицькoгo paйoнy, дe Ha зв,язKy зHaXoдИЛИся пiдpaЙoнниЙ
CБ, вiЙськoвИKтaзB'язKoвиЙ, кoтpi пovaли втiкaти. Пiдлiсoм нiмoтa
вtдкpилa пo HИХ oгoHЬ. Хлoпцi змyшeнi бyли втiкaти в.цpyry стopoHУ'
дe бyлo чИстe пoлe. Пpи втeчi нiмoтa пopaнИЛa вiЙськoвикa тa
зB,язKoвoгo, тpeтiй .цoбiг дo ceлa цiлo.

B мiстi .[yбpoвиця нiмoтa бyдye тapтaK нa cтaнцiТ, пo мlсцi
poзбиpaютЬ пЛoтИ, a дoсKИ з |lИХ Boзять нa стaнцiю.

II. Maдяpe.
.Qня 20.Х||.43 p. [м]aдяpe зaбpaли в сeлi B. ЦeпЦeвiчi [Beликi

Цeпцeвичi] тa Бepeхницi 15 фip сiнa. !ня 21.XII в Бepexницi
[м]aдяpe зaбpaли 90 шт' xУДoби. Kpiм тoгo' з opгaнiзaцiЙнoT
пeкapнi зaбpaнo 4B0 бyx. хлiбa, спИсKИ видaчi мyки. Пpи зaбиpaн-
нi тлyмaнилИся пepeд HaсeЛeHHяM' щo вoHИ цe poблять пo HaKaзУ
нiмцiв, бoдля сeбe вoни нe noтpeбyють.

.Цня 20.ХlI, пepexoдянi чepeз Peмoцьки фyтopa [Peмницькi
xщopи], [м]aдяpe зaбpaли вiд оeлян 6 шт. свинeЙ.

B мiстi Capнi [Capни] [м]aдяpaм дaниЙ бyв нaкaз вiд нiмцiв
poззбpoТти [з]aкapпaтськиx [y]кpaiнцiв, aлe МaдяpcЬKe KoMaHдo-
BaHHя вiдмoвилoсь вiдтoгo..Цня 20.XII [м]aдяpe в Kpaciнi [Kapa-
син] мaли стИчKy з чepвoHИMи. Peзультaт бoю нeвiдoмиЙ, лишe
вiдoмo, щo бiльшoвики вицoфaлИся з сeЛa.

!ня 21'ХII в сeлo Бepeотя пpиТздxaли [м]aдяpe тa зaбpaли
кiлькa свинeЙ, кypeЙ тa ryсeй.
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ilt.

.Цня 20.Xll.43 p. в ceлo Beлiнь [Beлюнь] пpиixaлo 50 кoмyнa-
piв' .[pyгиx 150 чoл. пepeTxaлo piкy Гopинь тa видiЙшли в cтopoнy
сeлa 3oлoтo [3oлoтe].

Дня21.Xll o гoд. 1 1 вeнopa нepвoнi в кiлькoоти 100 нoл. пpиi-
xaлi в сeлo Ceлeць. Ш]o зpoбили, дoKЛaднo нe вiдoмo, лишe виднi
бyли пoжapИ, зHaKoM чoгo спaлeнo кiлькa гoспoдapсTв.

ПoстiЙ, дня 22.X||'4З p'
CлaвaУкpaiнi,

Haдp[aЙoнoвий] кoм [eндaнт] УCБ
/ШвopниЙ/'

ДAPo' ф' P_З0' oп, 2, cпp. 35, apк. 26. Зaвipeнa кoпiя. Бiлий пaпip.
Maшинoпиc. Чopнa KaльKa.

Ne6
..тEPEHoBI вlдoMoстl'' PEФЕPEHтA

слy)кБи БЕ3пЕKи HAдPAЙoHy
пPo дlялЬHlстЬ вoPo)киx cv|л

Ha,цpaйoн ., Koнoтon'',
24 гpудня 1943 poку.

УпA.
Гpyпa 3aгpaвa.
У.цсБ.
Haдp[aЙoн] Koнoтoп.

Тepeнoвi вiдoмocтi.

|. Hiмцi.
Дня22'X||,43 p. [н]iмoтa в Capнax poззбpoiлa [з]aкapпaтcь-

киx [y]кpaiнцiв, яки cлУЖ|Алlt в [м]aдяpcькiЙ apмiT.

Дн[я] 21.ХI| нiмoтa oпустИлa Xeлyцький [ХoлyдськиЙf пe-
peiзд, oxopoнy яKoгo o6няли [м]aдяpe' To caмo cтaЛoся нa мoстi
бiля Aнтoнoвки [Aнтoнiвкa].

l|. Maдяpe.
Дня22'X||,43 p. в ceлiToтoвичи [Tyгoвинi] [м]aдяpe зa[б]paли

в ceлян 60 шт. xyдoби' тo сaмo poблять в сeлi Peмчичи [Peмницi]
тa B. l-{eцeвини [Beликi l-{eпцeвинi]. Бepyгь щo пoпaЛo, KaxучИ, щo
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нiмцi Тм дaлитaкиЙ HaKaз, a, кpiм тoгo, нaвiщo [y]кpaiнцi вкpaли iм
7 чoл. xoвнipiв.

.[ня 23.Х|| в мiстo lyбpoBИцЮ пpиTхaлo зHoв oKoЛo 300 [м]aдя-
piв тa гoвopяTЬ, щo ззa.цi щe бaгaтo Йдe i тoмy пpигoтoвляЮтЬ
квapтиpi пo мiстi.

.Цня 23.Х|t.43 p. вeнopoм пpиixaли в Бepeжницю [м]aдяpe тa
зaMoвИлИ фipи нaтe, щoбTxaти нa Kypaш iCoлoмiiвкyзбиpaти зep-
Ho тa p|ч|.

Пepeмapш [м]aдяpiв пepexoдИтЬ з oлeвcькa дo Capн, a з Capн
дo.[yбpoвицi.

Дня24'X||,1943 p. o гoдинi .|0 paнкy [м]aдяpe зaбиpaютьxyдo-
бy в сeлiopв'яницi.

|||. Бiльшoвики.
Дня 22'X|| нepвoнi, пepexoдянi чepeз ceлa Cилeць [Ceлeць] i

Ясiнeць [Ясинeць] в кiлькocти 90 нoл., cпaлИлv| в Яciнцi [Яcинцi]
10 xaт..бyльбoвцiв'', яK вoHИ кa>кУтЬ. l-{e бyлa бaндa пiд пpoвoдoм
Яши i Kapпa.

Дня 22'X|| poзвiдкa чepвoнИХ пpoTздxaлa чepeз сeлa.[yбoвo
[.[yбiвкa], Xiнoчi [Xинoнi], Paди>кeвo IPaдиxeвe], питaюни дe
стoятЬ [б]ульбoвци. Cилa poзвiдки - 50 чoл.

Ha сeлa Липнe, Bopoнки, Лyкoвo [Лyкo], Лyписюки i Aндpyгa
HaЛoxИЛИ нepвoнi пoстaвKy зepHa, кapтoплiв, тaбaкy тa M'ясa в

кiлькoсти: вi.п,xaти _ 1 кopoвa, 200 кг. зepнa, 500 кг. сiнa' 400 [...]
кapтoплiв, 5 мeтpiв пoЛoтHa тa 0,5 [...] тютюнy.

.{ня 1 9.X| | нepвoнi пepeХo.o,Ил И пoпiд оeлo PoмaЙки [PoмeЙки],
дe cпiткaлися з вi.пдiлoм Kopбaнa. Пiсля кopoткoi пepecтpiлки нep-
вoнi poзбiглИcя, B зaмiшeнню нaшi втpaтили 1 кулeмeт, 2 iншi
знaйдeнo чepeз CБ тa вi.цстaвЛeHo.цo вiддiлy.

!ня21.Xll в сeлi Bopoнкi [Bopoнки] нeтa Kopи пpoвeлa бiЙ з
чepвoнИMИ, пiоЛя яKoгo з нaшoi отopoHИ 3-x кoзaкiв вбитo i 3-x
paнeнo. 3i стopoни чepвoHИx бyли жepтви, кiлькiсть He УстaЛeHa.

Дня 24'Х|| o гoдинi 5 paнo нepвoнi в силi пoHaд 300 чoл'
HaсKoчИлИ Ha ceЛo Зaлишaни [3aлiшaни] (.[yбpoвицький paЙoн),

дe oбстpiляли тaбop ЛaЙДaки, який вицoфaвcя. Пiсля пoгpaблeн-
Hя сeЛяH чaстИHa пiшлa Ha сeЛo Гpицьки. llo дoклaднo зpoбили,
Щe He вiдoмo.

ПoстiЙ, дня 24.X||'.l 943 p.
Бop' 25.12,43. CлaвaУкpaiнi.

/ШвopниЙ/'

ДAPo' ф. P-30' oп' 2, cпp, 29, apк. 58' Зaвipeнa кoпiя. l-tигapкoвиЙ
пaпio. MaшиHoпИc' Чopнa кaлькa.
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Ne7
..тEPЕHoBl вlдoMoстl'' PЕФEPEHтA

слyxБи БEзпEKи HAдPAЙoHy
пPo дlялЬHlстЬ вoPoЖиx сил

Haдpaйoн ,,KoHoтoП,',

26 гpудня 1943 poку,

УпA.
Гpyпa 3aгpaвa.
УДсБ.
Haдp[aЙoн] Koнoтoп.

Tepeнoвi вiдoмoстi.

|. Hiмцi'
Пpoтягoм днiв 24 тa 25'ХII.43 p' нiмoтa He пpoявЛялa сeбe

цiлкoм в тepeнi, зa вИHятKoМ тoгo' щo в мicтi .[убpoвИцa [.Цyбpoви-
ця] гoнять лю.цeЙ.цo пpaцi пpи yЛaштУвaHнi yкplплeнь.

II. Maдяpe.
.Цня 25'Хll.43 p. дo мiстa lyбpoвИцa [flyбpoвиця] пpиТxaлo

знoв oKoЛo 500 чoл. [м]aдяpiв. oнищaють пpимiщeння.цля бiль-
шoT кiлькocти [м]aдяp.

Дня24'Х|| внoчi вi.пдiл Kopи зpoбив нaсKoK нa [м]aдяpiв в сeлi
B' Цeпцeвiнi [Beликi l-{eпцeвинi], яKИЙ скiнчився втpaтoЮ тaHKУ
Kopи. 3гинyв сoтeнний дpyгoТсoтнi, paнeнoтaнкiстa, тa щe кiлькa
)кepтB i paнeниx.

Пicля бoю, тo зHaчИTЬдня 25.XlI вдeHЬ, [м]aдяpe спaлили фу-
тopa B. |-{eпцeвiнi IBeликoцeпцeвицькixщopи], пoзгaняЛИ людeЙ в
шKoЛУ, тa BИдHo бУдyгь пepeвoдИтИ якiсь шикaни. .Д,o тoгo пpиТхaлo
з мicтa Capн [Capни] щe oкoлo 500 чoл. [м]aдяpiв, тa кapниЙ вiддiл
з мiстa.{yбpoвицi, пpИвeзeHo 2гapмaткитa бaгaтo збpoТ. B ceлaх
Heтpeбa, Титoвичi [Tрoвинi], Люxчe [ЛЬxчa]тa Гopoдeць [м]aдяpe
пoчИHaЮтЬ пepecлiдyвaтИ MoлoдЬ сiл, He випyокaюнi Tx пoзa гpa-
ниЦi сeлa.

l||. Чepвoнi.
!ня25.XI|.43 p. гpyпa чepвoHиx' пpo яKу пoдaнo B пoПepeдHЬo-

мy пoвiдoмлeннi, пepeHoчyвaвшИ B ceлi Гpицькi [Гpицьки], вi.цмa-
шepyвaлa Ha сeлo oзepo [oзepськ], звiдки бyдe нaпpa Bлят|АCя Ha
Хeлyцьк [Хoлyдськ] тa цyMaHсЬкиЙ лiс,

Пiд нaс пepeбувaння тeТ бaнди в ceлi Maнyлiщa [Moнyлищe]
згИнyЛo зЛoвлeнИx HИМИ тpoХ кoзaKiв, з HИx oдИH KoзaK CБ Гaй,
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KoтpИЙ бyв тaм нa poзвiднiЙ poбoтi. B сeлi Гpицькi [Гpицьки]
зaмoplцoBaнo 5 oсiб цивiльнoгo HaсeЛeнHя, мiж ними oдИH Haш
iнфopмaтop. B сeлi Hiвeцьк [Hивeцьк]Жepтв нe бyлo, воiзгaдaнi
ceЛa пoгpaблeнo тa сПЛЮHдpoBaHo.

3гaдaнa гpyпa ЧepBoнИx, ПepeгpyпoвaвшИcЬ в сeлi oзepo
(Capни), дня 19'X|| poздiлилaся нa двi гpУпИ 

' 
пiсля чoгo o.цHa з HИX,

вищeзгaдaнa, в силi ПoHaд 500 чoл., HaпpaвИЛaсЬ чepeз BИщe-
згaдaнi сeЛa Ha L{yмaн ь, tpУгa в тaкi Й-жe cилi - нa пiвдeн ь' Пepшa -
пiд щloвoдoм Шитoвa тa Mисюpi, Яшi, Kapпa, MихaйлiвсЬKoГo Тa
Пeтio". ДpУгa, пiд пpoвoдoм Фeдopoвa, пiшлa чepeз сeлa Taтинe,
Лядo ioмeльнo дaлi ax нa Xapyпaнь [Xopyпaнь], a дня 22'х||
вИpУшИлa чepeз сeлo KyпeлЬ B cTopoHУ Maнyлянки [Moнyлянкa].

3aгaльнi спoaBИ.
Cepeд HaсeЛeHHя в тepeнi пaHye ПepeПoЛox пo пpинiнi пepe.

Mapшy чepвoнИX тa aкцi Й i гpaбyнку [м] aдяpiв. Haсeлeння втiкae в

лiсa тa фyтopa, тa в бaгaтo випaдкiв нapiкaе Ha Haс зa зaчeПKу
[м]aдяpiв.

ПocтiЙ, дня 26.ХIl.43 p.
CлaвaУкpaТнi.

Haдp[aЙoнoвиЙ] кoм [eндaнт] У!CБ
/ШвopниЙ/.

Бop' 27.12'4З.

,ЦАPo' ф' P-30' oп, 2' cпp' 29, apк' 73. Зaвipeнa кoпiя' l-!игapкoвий
пaпip' МatuиHoПИс. Чopнa кaлькa.

"" ..Дядя Пeтя'' _ псeвдoнiм A. Бpинськoгo, кepiвникa oдHoгo з пepшИx pa.
дяHсЬKИx пapтИзaHсЬKИХ фopмувaнь, якe з'явилoся нa Boлинi в 1942 p' (lльtoLlLин l,

Boлинcькa тpaгeдiя' 1943-1944 pp. _ Kиiв' 2003. _ C. 228)'
* 

1дo стop. 40З): Heмo - пoвстaнcЬKИЙ псeвдoнiм TpeЙкa (Тepeйкa) lвaнa
(1898-1945). У гpУднi .1 943 p. oчoЛювaв oдИH з вiддiлiв peфepeнтуpи сБ Bo
..3aгpaвa'', 3 4 липня 1944 p, - кepiвник вiддiлУ вiЙоькoвoТ poзвiдки штaбу
гpупи УПA..Тютюнник,', З сiчня-l 945 p. - зaстyпHиK з poзвiдки KoMaHдИpa
штaбy з'eднaнHя гpyп У|1^'44'' y 1945 p. бyв пoлкoвHИKoM Ha поeвдo !ибoв i

мaв oсoбистий пoнeт, який oчoлювaв Бoeвий. 3aгинyв ]8 липня .1945 p. у бoю
свoгo пoчoтy ..з бiльшoвикaми'' У гopoдницЬкoму лici, бiля с. Cтopoxiв
Kopeцькoгo paЙoнy Piвнeнськoj oблaстi. Пoнeт poзбiгся, Гeнepaл УПA вiд
24 квiтня 1 945 p. (Лiтoпиc УПA' Boлинь i Пoлiсcя: УПA тa зaпiлля ' 1943-1944 /
Coxaнь П., Пoтiчний П'(peд.)' Boвк o', Пaвлeнкo l. (упopяд')' - Kиi'в-Topoнтo:
BидaвниЦтвo',Лiтoпиc УПA"' 1999' - т' 2. - C' 166-168; (Лiтoпиc УПA, Boлинь,
Пoлiсся' ПoДiлля: УПAтa зaпiлля' 1944-1946 / Coxaнь П'' Пoтiчний П' (peд')'
Boвк o', Koкiн C' (Упopяд')' _ Kи|в_Topoнтo: BиДaвництвo ,'Лiтoпис УПA'',
2006' _ т' 8' _ C. 41 ' 622' 819' 861 ' 867' 892' 925' 926' 1217, 12BB).
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NeB
..тEPЕHoвl вlдoMoстl" пPo дlялЬнlстЬ
вoPo)ких c|^л' yKЛAдЕH l PЕФEPEHтoM

cлyжБи БEзпEKи нAдPAЙoHy
Haдpaйoн ',Koнoтoп'',
27 гpудня 194З poку'

yпA.
Гpyпa 3aгpaвa.
УсБ.
HaдpaЙoн Koнoтoп.

Тepeнoвiвi.п,oмoстi.

l. Hiмцi.
.Цня 19.XlI.43 p. в мiстo Poкiтнo [Poкитнe] пpиТхaлo oкoлo 500

нiмaкiв, yзбpoeниx в 5 гapмaтoк, 10 гpaнaтoмeтiв, .1 
0 тяxкиx кyлe-

мeтiв, бaгaтo MП, peштa кpicи. 3aвдaння MaютЬ лiквидyвaти
пapтизaь|, iтaкдня 20.X|| пoixaлИ в ceЛo Cнoвидoвiчi [Cнoвидoвинi]
тa бiля ceЛa зЛoвИли 1З чoлoвiк з coвiтськoi пapтизaнкИ, яK|Ах

пoбили тaм-)кe пiд сeлoм.
!ня 21,X|| нiмaки нaсKoчИлИ нa пoлЬсЬKy пapтизaHкy бiля

зaлiзницi в ypoчИщИ.[yбpoвa (Poкiтнo [Poкитнe]). Cтoчивши бiЙ,
poзiгнaли ляхiв, зaбpaвши з coбoю -| 

3 чoл. >K|l1в|4|'Iiv| (нислo xepтв
нe вiдoмo).

flня 23.Х||.43 p. нiмoтa HaсKoчИлa Ha с. Чyдeлькa [Чyдeль]
(Kлeсiв). 3aбpaвши 30 шт. xyдoби, пiшли нaзaд. Haceлeння нe
зaч|пaлИ.

.Qня 23'X|| нiмoтa в cилt 100 чoл. пoгpaбилa фyтip Koзянe бiля
Capн, cepeд них бу лaбiльшiсть [м]aдяpiв.

||. Maдяpe'
3гiднo пoвiдoмлeнь, [м]aдяpe MaЮтЬ нaKaз вiд нiмoти пo.

гpaбити вci сeлa пoвiтy, тoMy тo, згiднo дoнeceнЬ, MaЮтЬ зaмip в
нaЙближчиЙ дeнь пpибyти в сeЛa Тиннe, Kaминнe [Kaм'янe],
3нocичи [3нoсинi] тa Чyдeль.

B сeлi B. Цeпцeвiчi [Beликi |-{eпцeвинi] пoKи щo [м]aдяpe нi-
чoгo бiльшe нe зpoбилИ, лv|tJJe тpиМaЮтЬ людeЙ дaлi, нe вИпyc-
кaючi з сeлa.

l||. Чepвoнi.
BидiЙшoвшИ вчopa' пo.цaнa гpyпa чepвoнИX з сeлa Гpицькiв

[Гpицьки] пepeHoчyвaлa y oзepi (BoлoдимиpeцЬ) тa сьoгoднi,
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26'Х||' вiдПpaвИЛaсЬ в стopoHУсeЛa Kaнaничi IKaнoнинi]. Пoзaтим
ХaдHИХ pyxiв сьoгoднi нe бyлo.

|V. Ляxи.
.Цня 23.Х|| нaцioнaлiстИчHa ПoЛЬськa бaн.цa, пiсля тoгo як ТТ

HaГoH|Ал|А нiмaки з .Qyбpoвицi , пepeЙшЛa чepeз сeлa Чyдeль,
Kaминнe IKaм'янe], Tинeнськи [Tиннiвськi] фyтopaтa Hiмoвицьки
[Heмoвицькi] фyтopи, пepeЙшли зaлiзниЦю тa пiшли в HaПpяMKУ
Kaзимиpки [Kaзимиpiвкa].

Cилa ляxiв _ 250 нoл. Узбpoення'. 2 ГapMaтKИ, 10 кyлeмeтiв,
B фiнoк, peшТa кpiси. Пepexoдянi в сeлi Чyдeль,зaбpaли 2 чoлoвiки
з сoбoЮ, a в сeлi Kaминнe [Kaм'янe] _ 2 нau.lих дpузiв, пo дopoзi
oдин втiк. Дeщo noгpaбили тa ПoсПИтaл|А'.,,Дe вaшi бyльбoвцИ,
чoMУ BoHИ з HaMИ paзoM нe б'ють нiмцiв''.

.Цня 23.XlI ляxи (нaцioн. ) в силi 50 чoл. HaПaЛИ Ha сeЛo.Qepть,
эa6paли 30 шт. xyдoби тa пiшли нa Бopoвe (Poкiтнe IPoкитнe]), дe
тaKo)K Дeщo нaгpaбили тa вiдiйшлИ B CтopoHУ сeЛa Heтpeби
IHeтpeбa].

Зaгaльнi спpaвИ.
Haшi злoвили в Tиннoму 2-x пoЛЬсЬKИХ poзвiдникiв, кoтpi

poзпoвiли дeщo Пpo cИЛУ Ляxiв тa Тх yзбpoоHHя. Пpи ниx знaЙ.п,eнo

.п,eяKИ спИсKИ ix людeй. B Kiсopинaх [Kисopинi] (Poкитнe) пepe-
ЛoBЛeHo тaKo)(.цBoХ ПoЛЬсЬкИX зв'язKoвИX, яKИ УКaзaЛИ .цeкoтpi ix
зB'язKИ.

ПoстiЙ, дня 27 .X||'4З p,
CлaвaУкpaiнi.

Haдpa[ЙoнoвиЙ] кoм [eндaнт] У!CБ
lШвopниЙ/'

ДАPo' ф' P-30' oп' 2' спp. 29, apк' 59, Зaвipeнa кoпiя. !игapкoвиЙ
пaпip, MaшинonИc (нe укpai'нcький Lupифт). Чopнa кaлькa,
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2. дoKyMEHти PЕФEPEHтyP слy)кБи БEзпEКи
2.3. P|BЕHЬ PAЙOHlB

Ne1
лИcт пPAцIBHикA PoзвlдKи y PAЙoHl

пPo д|яЛЬнlстЬ
MlсцЕBиx зБPoЙ Hиx yгPyпoвAH Ь

[Бepeзнiвcьки й] pa йo н', Бe pi г''
I Kocтoп iльcькoгo н aдpaЙoну,,,[l'oл и нa'' ],

[cepeдинa х<oвтня] 1943 poку.

Дpyхe Heмo!

Щoдo бaнд, якiзHaxoдяTЬся в paйoнi Бepiг вiд .l9.Х.43, зaЙшли
тaкi змiни.

1 . Бaндa Шeвчикa |вaнa, якиЙ гpaсyвaв в oKoЛИцяx Maлинськa
з 25-мa oсoбaMИ, вiдiЙшлa зa Cлyн - в Pyдню, paй[oн] Бepeзнe, тa
Ciвip'e, paЙoн Людвiпoль [Людвипiль].

Щoдo Йoгo життеПИcУ, ЛИш зHaoN4 тaкe: вiн e ..нaiздHиЙ пo-
сaдHИK'', зa Пoльщi бyв гaЙoвим, зa бiльшoвикiв тaкox i зa нiмцiв.
Koли лiсникiв poзopювaЛИ, вiн пiшoв в бaндy. Ha пoнaткy бyв нлe-
нoм бaнди Йoнa з Kpeшeвa. Koли йoгo у6итo, вiн нa сBoЮ pyKУ
зopгaнiзувaв оoбi бaндy.

2, Пicля вiдxo.цy Шeвчикa пoяBИЛaся бaндa Пiлькoвськoгo.
l-{eй мaв 13 oсiб. Збpoя: 2 aвтoмaти, peшTa кpiси тaД,вa пiстoлi.
Heвiдoмo, дe Йoгo пopaHeHo в HoГУ. ЛяхиЙoгo зaкpyтили [...]'

ЦДАBo' ф 3838, oп. 1 , cпp. 4З, apк' 2.,Л,oкумeнт бeз зaкiнчeння i пiдпиcу
aBтopa. opигiнaл. Pукoпиc. ФioлeтoвиЙ хiмiчний oлiвeць. Teкcт згacae.

Ns2
lHфoPMAцIя пPAцlBHиKA PoзвlдKи y PAЙoHI

пPo вoPo)(y дlялЬHlстЬ
[,П,epaжнeнcьки й ] paйoн,,Л iс н и Й''

IKocтoпiльськoгo] нaдpaЙoну,',[J,oлинa'',

[cepeдинa жoвтня] 1943 poкy'

|нфopмaцiя пo paЙoнy Ns 1 Лiсний.

Дня20/X'4З p.дo с. Cвятe [Cвяття] oлeкоaндpiЙcькoгo paЙoнy
пpиТxaли Мarп.яpИ з пoляКaмИ пo кapтoплi, пoчaлИ oбстpiлювaтИ CeЛo.
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Дня20/X.43 p' в мисти Pивнoмy IPiвнe] нiмaки oкpyxили цiлe
м[i]стo. He пyскaли aнi в мiстo, aнi з мiотa нiкoгo. B гo.ц. ] 0-тиЙ тo
ПУCКaЛИ' a |з Mlстa HI.

Дня22/X'4З p. в гo.0', 1o-тиЙ paнo вiдбyлaся пaнiкa в.Д,epaxнoмy
i в Бiчaлi [Бiльнaкax] з пpИЧИHи тaкoТ: Тхaв iз Жoбpинa [Xoбpинь]
дядькo дo.QepaЖHoгo MoЛoтитИ збixхa, a пo дopoзi пiд.Qepaxнeю
.цoгHaB 4-x л юдeЙ - 3 мyжни нi i o.п,нa xинкa. Цeй чoлoвiк пpивiз ix в

.[epaжнo [.Qepaxнe], тo BoHИ пУсТИЛИ пaнiку, щo iдУть нiмцi. Bсe
HaсeЛeHHя KИHУЛoсЬ втiкaти. Збpoю MaЛИ TaKУ - oдHa фiнкa, 2 кpi.
cи i нaгaни. Koмaндip oстp[ий] хoтiв Тx poз[з]бpoiтV1' aлe бyв сaм
ЛИшe, i вoни пpiтaкиЙ пaнiцi втiкли в лiс. Пiд Бiчaлoм [с. Бeнaль]
зapaз |.0'e зa н|MИ пoгoHя.

Boooн.
PaЙoн Kepн No 3. Пoдar сТaHИця Ns 5, щo злoвiли у лiсy 16

[л]яхив в тepeнi Poмeйкax.

ЦДАBo, ф' З8З8, oп. 1 , cпp 59' apк' 198 flaтa У Д,oкумeнтi He BKazaHa

Оpигiнaл. Cipий пaпip' Pукoпис. ПpocтиЙ oлiвeць'

Ne3
пoсBlдКA для BиKoHAвця спЕЦlAЛЬHoгo
зABдAHHя' BидAHA пPAЦIBHиKoM слyЖБи

БЕзпЕKи PAЙoHy
[Л юД,в и п iл ьcьки й] pa йo н,' C кeля''

I Ko cтo п iл ьс ькo гo н aдpaЙo ну,',П'oл и нa', ],
22 лиcтoпaдa 1943 poку'

P-н Cкeля.

Пoсвiдкa.

Bидaнa втiм, щo ДpУГ... HaПpaвЛяrтЬся в тepeH paЙoнy Cкeля
пo спeцiяльl-{oМy зaвдaHHЮ з ГpУПoю oзбpoeниx людeЙ.

Пpoшу кoмaндиpiв зaГoHУ УПA нe poбити )KoдHИХ ПepeшKo.П, B

пpaЦi, як: сaмoвiлЬHoгo зaбиpaння збpol, Heпo.цaHHя TepeHoBИХ
KЛИчoK I T. П.
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Koли пpeд'явHИK цieТ пoсвiдкИ звepнeтЬcя з пpocЬбoю пpo
збpoйну пoмiч в тepeнi, тo пpoшУ кoмaндиpiв УПAдaти.

22/11-43 p.

PfaЙoнoвиЙ] ш[eф]УCБ
/БopoвиЙ/'

ЦДАBo' ф. З967' oп' 1, cпp. 10' apк, 11' Koпiя, ltигapкoвиЙ пaпip,
Maшинoпиc, Cиня KaлЬKa. Teкcт згacae,

Ns4
IHФoPMAцlя пPAцlBHиKA PoзвlдKи y PAЙoHl

пPo дlялЬHIcтЬ BoPoЖиx сил y зAпlллl
[Koстo n iл ьcьки й ] pa йo н,, lcкpa'',

5 гpудня 1943 poку'

.Цня 5.Xll.43 p. Paйoн |скpa.

|нфopмaцiя ч. 62.

B с. Пicкoв [Пiокiв] бyли нiмцi в гotп,.7 paнo в чиcлi 10 oсiб,
збpoя - 1 pyнний KУЛeMeт a peштa кpiси' Гpa6или HaсeЛeнHя'

Biдiйшли нa мiст в гoд. 1D paнo.
B c. Maли Ceлищa [MaлiCeлищa] о тиф'
B с. Бopщiвцiкoж[н]oгoдня e cхiднякi.
З Koстoпoля виixaлo 600 ociб вiЙськa, 2 тpaнопopти вoзiв i

сaHoK.
B Kocтoпoлi нiмцi пУсKaютЬ пpoПaгaH.цy, щo нaшi пoвстaнцi

paзoM з бoльшeвикaмi дyшaтЬ HaceЛeHHя.
Kpyгoм Kocтoпoля oKoпУЮтЬ пoлiвки, в cтopoHУ Xoтeнки. Ha

стaнцiТ в Koстoпoлi вeликиЙ HaпЛИB вaгoнiв, щo He Mo)кyгЬ Hop-
MaЛЬHo ПpoпyсKaтИ пoтягiв з Capн дo Piвнoгo. Пpo нyткy, щo бУДe
oблaвa, пoдaЮтЬ, щo будe oблaвa стИсЛa гpaбyнкoвa' Hiмцl в
Koотoпoлi бiльшe гpУпyЮтЬся кoлo стaнцiТ.

3 Koотoпoля пepeДaЮТь, щo цiми.Д,HяМИ мae пpибр.и бaгaтo
вiЙськa (Укpa.lнцiв). l-tiль тoгo щe He вi.цoмa, MaЮтЬ пpиixaти нa
4 днi. !o Koстoпoля мae пpиТxaтИ пoЛeBa XaH.п,apмepiя. Teпep з
нiмцiв квaлiфiкyeться кapниЙ вiддiл i xaндapмepiя. Mix нiмцямi,
кoзaкaмi i фoльксдoЙнaмi щopaз бiльш сиryaцiя зa[г]oстp[ю]еться.
.Qo с. Глaxoвa нiби MaЮтЬ пpиixaти нiмцi.
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B гoд. 8 paнo пoтяг з Koстoпoля нa Moквин вiз 5 вaгoнiв
ПaсaЖИpсЬкихi7 вaгoнiв пopoxнix, B гoд. ] 0 пoтяг вiд Koстoпoля
нa Moквин вiз 3 вaгoни цИвИЛЬHИХ пoЛяK|в.

5.X||.4З p.

oдepжaнo 18'З7 '

Cлaвa УкpaTнi!

Пaнькo.

/цAPo' ф' P-30' oп. 2' cпp, 29, apк. 84' opигiнaл. lJигapкoвий пaпip.
Pукoпиc. CинiЙ xiмiчниЙ oлiвeЦь'

Ne5
lHФoPMAцIя пPAцlвHиKA PoзBIдKи PAЙoHy

пPo дIялЬHlстЬ BoPoжиx сил y зAпlллl
,П,e pa>кнe н c ьки й paй o н,,Л i cн и Й''

I Kocтo п iл ьc ькo гo н aдpa Йo ну',,П'oл и н a'' ],
7 гpудня 194З poку

I нфopмaцii з.Д,epaжнeнcькoгo Ip]aЙoнy
зa чac вi.ц 1 Дo 5.X' 1943 poкy'

.[ня 1 'X.-1943 p.
o гoдинi .|0 paнкy [н]iмeцькиЙ лiтaк скидaв B ceлax Хoбpинь

[Xoбpин], Глищe [УглишeJ i .Qюксин ЛeтЮчKИ, в яKИx [н]iмцi
зaKЛИKaЮТЬ yкpaiнськe HaсeЛeHHя дo спiвпpaцi з ними i дo бopo-
тьби з ПapTИзaнaMи. Лeтючки пpИ цЬoMУ ПpИCИлaЮ.

.Д,o сeлa .|юксинa o гoдинi 12-тiЙ згoЛoсИЛoся 2 oзбpoeни
нiмaки, якi зaявилИ, щo вoни втiклИ з вapTИ нa зaлiзничнiЙ
ст. Kлeвaнь i xoнyть встУПИТИ в УПA. Пpинeсли з сoбoю oдeн MП,
oдин кpiс, 2 peвoльвepи' 5 гpaнaт тa 300 шт. aмyнiцiТ' Гoвopять:
..KaПщ вoйнa, кaпщ Гiтлep''.

Дня2.X'-l943 p.

B .Qepaжнoмy CБ зaтpiмaлa пiдoзpiлoгo чoлoвiкa. Bиявилoсь,
щo цe бyв пoляк, вислaний з l-{yмaня [н]iмцями нa poзвiдкy.

flня 3.X..l943 p.
o гoдинi 5-тiЙ paнкy чepeз ceлo.П,юксин i Жoбpинь [Xoбpин] в

HaпpяМKУ цУMaHсЬKoгo лiсa ПpoХoдИЛИ нepвoнi пapтИзaHe в числi
кoлo B0 oсiб. Maли слiдyюнy збpoю: oдИH KУЛeМeт ..MaKсИM,', 2
..,Д,ЬoГТяpИ'', 5 фiнoк тa oKoЛo 30 кpиciв. Peштa бeз збpoТ. Miж ни ми
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були жиди, пoЛяKИ' дiти i стapi жiнки. B ceлi Xoбpинь [Xoбpин]
зaбpaли 5 кopiв тa2пapи KoHeЙ, пopaнИЛИ oдHoгo чoлoвiкa'

.Цня 5.Х.1943 p'
o гoдинi 3-тiй пoпoлyднi4 нiмeцькiлiтaки бoмбилиоeлo Cтaвoк.

Cкинyли 37 бoмб, з яKИХ 1 4 нe poзipвaлoсЬ.
Cпaлили 3 xaти i 5 клунь. Утiкaючe нaсeЛeння oбстpiлювaли з

Kyлeмeтiв, вбили 3-x людeЙ тa o.цHy ДИтVi|lУ KpeпKo ПopaнИЛИ.

ПoстiЙ, дня 7.X.1943 p'
Cлaвa УкpaТнi!

/-/Bopoн,

ЦДАBО' ф, З837' oп, 1, спp' 8, apк' 36' Koпiя' Мaшинoпиc. Чopнa KaЛьKa'

Ns6
IHФoPMAЦlя пPAцlBHиKA слyжБи БЕзпЕKи
y PAЙoHl пPo oпlP HIMEЦЬKиM HAпAдHиKAM

Kocтo п iл ьcьки й pa йoн .' 
l c кpa,'

I Kocтo п iл ьс ь кo гo н aдpaй o ну,',Qoл и н a'' ],
23 гpудня 194З poку'

IнфopмaцiТ N|e 67.

B сeлi Pисв'янцi зHaXoдятЬоя нiмaки в числi 1 60 oсiб, якi мaЙ-
xe щoдeHHo HaПaдaЮTь нa сyсiднi сeлa тa гpaбyютЬ нaсeЛeнHя.
Haсeлeння у BeЛИKoMУ poзпoЛoсi Й щoдeннo втiкae дo лiсy,
хoвaЮчИcЬ вiд нiмaкiв. Taкi сeлa як Пyстoмити, Heвipкiв, Ciннe,
Maтieвкa IMaтiiвкa], Pиниця [Piниця]e мaйхe цiлкoм пoгpaбoвaнi
нiмaкaми.

Ha нiмaкiв бyлo зpoблeнo кiлькa зaciдoк, дe пiсля дeякoТ oпepaцiT
бyлo вiдбитo вiд ниx 70 штук нaгpaбoвaнoТ хyдoби, тa вбитo 10 нi-
мaкiв. Haоeлeння в вИщeпoдaнИx сeлaX тepпИтЬ Пepe.ц Hiмaкaми,
дe тpeбa 6улo б зpo6ити дeякi зaxoди. Бiльшe >кoд,HИХ вaЖЛИвиХ
пoдiЙ в тepeнi нeMae.

23'12.4з. Зa - Ящyp.

ДАPo' ф, P-30' oп' 2, спp' 64, apк' 8, opигiнaл, ltигapкoвиЙ пaпip,
Pукoпис, CинiЙ хiмiчниЙ oлiвeць.
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3. дoKyMEHти сyспIлЬHo-пoлIтичHиx
PEфЕPЕHтyP

3.1. P|BЕHЬ HAДPAЙOH|B

Nsl
PEeстP пlдлЕглиx'

yKлAдЕH |АЙ cУ crllл ЬH o. пoл lти ч H и M
PEФЕPEHтoM HAдPAЙoHy

fKocтoп iл ьcьки Й] нaдpaЙoн,',Пpли н a'',
17 вepecня 1943 poку'

Peeстp пpaцiвни кi в peфepeнтypи нaдpaйoнy.{oлинa.

Ч п/п Псeвдo Cтaнoвищe .Дoдaткoве стaнoв[иЩel
1 XвильoвиЙ Пpoвiдник KepIiвник] вiд[дiлy] кaдpiв
z. Бepкут KepIiвник] вiд[.o'iлУ]

вИtllK|ЛЬнoгo 3aст[УпнИK] пpoвiдникa
3ipка 3aст[УпнИ Kl Kep Iiвl-|иKal

вишкiльн [oгo] вiд[дiлy]
4 3aвИоFia KepIiвHИK,l вl.ц[.o'|лУl

xiн[oнoгo] юHaцтвa
xpистиHa 3aст[yпниKl Kep[|внИкal

вiд[дiлУ] xiн[oнoгo]
Юнaцтвa

o, РoMцЬo Kep[|вHИкl
aдм iн iстpaт[и внoгo]
вiд[дiлу]

)KУpчaK KepIIвHИK] вl.пд|ЛУ
юнaцтвa

B /tlУopoвa 3aст[yпнИK,l Kep[|вникal
вiд[дiлy] юнaцтвa

iЦHlпpeHKo Kep|вHиK пpoпaгaнд-
[иcтськoгo] вiддiлy

U. | |oЛЬoвИИ бaC l lyl ||lиKl Kep[|t'HИKal
пpoпaгaнд[ивнoгo] вiддiлy

JeMлячKa MaшИн|стKa UeKpeтapKa
z tsишнeвИЙ I paKтИ KaHт

17/tX-43p.
XвильoвиЙ'

ЦДAГo' ф.57' oп' 4, cПp, З61 , apк, З8. Зaвipeнa кoпiя, Бiлий пaпip,
Maшинoпиc. Чopнa KaльKa

4З1



Ne2
HAKAз Ne 4.A сyспIлЬHo.пoлlтичHoгo
PEФEPEHтA HAдPAЙoHy пPo пoPядoК
oФoPMл ЕHHя звIтHoT дoKyMEHтAцlТ

Capнeнcький нaД,paЙoн [''Лiсoвa лiсня''],
24 вepecня 194З poку.

.Д,o всix Ip]aЙoнoвиx [г]oлiв тa aдмiнiстpaтopiв
Capнeнcькoгo [н] aдpaЙoнy.

Haкaз ч.4A вiд 24.9.43p.

1, oбoв'язки [p]aйoнoвиx [г]oлiв, Дe щe [p]aЙoнoвa [y]пpaвa
He yгBopeHa' вИKoHУЮТЬ [п]oлiтpeфepeHTИ.

Пoзa нopмaЛЬHИM звiтoм, якиЙ мaeтe нaДcИлaтИ ЩoтИxня Ha
alцpecУ Пaвлa з дiлянки a.цмiнiотpaЦiТ, нaкaзyю aX дo вiдкликaння
вИпoвHЮвaтИ в зв|тaХ HaстyпH| пИтaHHя:

a). Cкiльки ствopeHo оiльськиx [y]пpaв.
б). Cкiльки нaмiчeнo ствopИтИ B HaсTупHoMy звiтнoму нaсi.
в). Cкiльки oсeЛЬ' зaГpoxeHИХ вopoжИМИ сИлaMИ.
r)' ЯкиЙ сKЛaд [p]aйoнoвoi [y] пpaви.
д). Якi ocтaннi зapяД)KeHHя вИдaHo сiльcькими УпpaвaMИ.
e ). Kiлькicть нa тepeнi фaxiвцtв: лiкapi, iнx[eнepи], кpaвцi, стe-

льмaxi' мoлoнapi, тoкapi, слюсapi, фapмaцeвтi, шoфepi, cтoляpi,
шкляpi, мaсapi, фeльдшepi, KoвaЛi, кушнipi, бoндapi, шaпкapi,
aгpoнoмi, шeвцi, тpaKТopИсти, мyляpi, бляxapi, мaляpi, тeсляpi
тa |H.

L{e oстaнне - cпИc фaxiвцiв - пoдaтИ oдHopaзoвo.

Пoстiй, 24.9.4З p.

CУ!

,ЦAPo' ф. P_30' oп. 2, спp, 109, apк' З3' .Qoкумeнт бeз пiдпиcу aBтopa'
Koпiя' Бiлий пaпip' Pукoпис' Чopний oлiвeЦь,
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Ns3
HAKA3 Ne 5.A сyспIлЬHo.пoлlтичHoгo

PЕФЕPEHтA HAдPAЙoI.ly пPo пPoдoBoлЬЧy
l.|oPMy Для yчAсHиKlв ви]lJKoлlв

Capнeнcький нaД,paйoн [,'Лicoвa пiсня''],
1З жoвтня 194З ooкv.

Haкaз ч. 5A.

Дo всix Ip]aйoнoвиx [г]oлiв тa [a]дмiнiотpaтopiв
в Capнeнcькoмy [н]aдpaЙoнi.

1. B зв'язку з тИM, щo всi BИшKoЛИ Ha тepИтopiТ [н]aдpaЙoнy
пepexoдяTЬ Ha ПpoХapчoвaHHя aдмiнiстpaтивнoТ влaди, HaKaзУЮ
KoЖHoMУ гoлoвi paйoнy зopгaнiзyвaти збipкy в MeЖax cBoгo paЙoнy
i нa пepшe )<aдaHHя кepiвництв вишкoлiв вiдпycкaти живнiсть пo
ц1.lpMl, яKУ HИ)кчe ПoдaЮ.

.{eннa HopMa Ha oдHy oсoбу:
xлiб - 800 гp';
кapтo[п]ля - 1 кг.;
M'ясo - вiд 12_15 дeк;
caЛo - 5 дeк;
Maслo - 5 дeк (2яЙцi зaстyпaЮтЬ пopцiю M'ясa нa oдин paз);
KpУп - 3 дeкi;
гopoxy - 5.цeк;
coЛИ - 2 дeкi.
2. Зaзнaнyю, щo шкiльнe вчИтeЛЬствo Mae бyти зaпpoв'яHТo-

вaHе Пo Hopмax, пo.цaHИХ в нaкaзi ч. зAuo.
3. B нaЙскopшoмy нaсi кoжни Й гoЛoвa B свoMУ [p] aйoнi УpУxo-

мить бo.п,aй oднy бaню для пoтpeб вiЙськa тa HaceЛeнHя. П po викo-
HaHHядoHeстИ.

4. Хaдaю вИKoHaHня HaKaзyч. 4 щoДo звiтiв тa пoпepeднix нaкa-
зiв. 3a лeгкoBa>KeHHя нaкaзiв бyдy пpитягaTИ.t].o вiдпoвiдaльHocTИ.

5. 3вiти пpoшУ a.п,peсyBaтИ: Пaвлo - чepeз oсaулa.

ПoотiЙ, 13.10.43 p.

CУ!

Пaвлo.

ДAPo' ф' P-30' oп,2, cnp, 109, apк, 11' opигiнaл. Pукoпис. CipиЙ
хiмiчний oлiвeЦь.

uo 
дo*у'",,, BИявv1тИ He BдaЛoся
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Ne4
HAKAз Ne 6 CУcпlлЬHo.пoлIтичHoгo

PEФЕPEHтA HAдPAЙoHy
y PIзHиx oPгAHlзAцlЙHиx спPABAX

CapнeнcькиЙ нaДpaЙoн [,,Лicoвa пicня''],
18>кoвтня 194З poку'

Haкaз ч. 6.

.Цo всix Ip]aйoнoвиx [г]oлiв
Capнeнськoгo [н]aдpaЙoнy.

Heзвaжaючи нa кiлькaкpaтнi ycнi Ta пИcЬMoвi yпiмнeння пpo
BИKoHaнHя зapя.п,XeнЬ, oХoПЛeнИХ мoTми HaKaзaMИ вiд ч. 1 .цo ч. 5,
CKoHотaтУвaB, щo зapяд)кeнHя мoТ дo цЬoгo нaсy нaвiть 50 7o нe
викoHaнi, тoMу пpaцЮ paйoнoвиx УПpaB ввa)кaЮ зa нeзaдoвiль-
HяЮчУ i жaдaю [i пoсилeння. !ля уHИKHeHHя HeпpИeMHИХ Hecпo-
дiвaнoк з МoxлИBИM пoтяГHeHням гoлiв [p]aйoнiв дo вiдпoвiдa-
ЛЬHocтИ зa ХaЛaтHe вi.0,нoшeння lцo BИKoнaHня свoix oбoв'язкiв,
зapя}ц)куЮ сЛlдУЮчe:

.l 
. ПoзнaЙoм ИтИCь iз змiстoм мoTx нaкaзiв вiд 1-5 тa зpeaлiзу-

вaтИ зapяд)Кeнe' ПpoB|pИBшИ вИKoHaHHя в п|.0'пopядKoвaHИХ гpo-
Ma.п.aХ. Koли згaдaниx нaкaзiв Heмae, a змiст ix He ПpИГa.П,УeТЬся -
звepнУтИсЬ.цo MeHe зa нa.п,iслaнням вiдпиciв. Пpигaдyю, щo пep-
шi нaкaзи BИсИлaлИCь нa пoлiтикiв paйoнiв i нaлeжить B пepшУ
чepГy дoв|дaTИсЬ У HИx.

2.ЖaДaти тИxнeBИХ звiтiв вiд пiдпopядкoвaHИx Baм гoлiв, тa
B|АcL4лaтИ свoТ щoтихнeвi звiти нa мlЙ aдpeс.

3. BiдбyвaтИ oбoв'язкoвl мicячнi вiдпpaви (з'iзди) сiльськиx
гoлiв p-н flyнaЙ 26, p-н 3aмoк 27 , p.н Умaнь 28, p-н ГaЙ29' p-н Po-
сa 30 кoжнoгo мiсяця, Ha KoTpИX стapaтИМyсьбути aбo oсoбистo,
aбo виcилaТИMУ свoГo зaсTУпHИKa як фaxoвoгo .п,opaдHИKa. Пpo
Мicцe, .цe вiдбУвaтИMeтЬcя, пoдaЙтe якиЙ зв'язoK зaПpoвaдИТЬ,
кoли пpиiдy' Пoзa oбoв'язKoвими вiдпpaвaмИ Moхeтe poбити
вiдпpaви в мipy пoтpeби.

4. Пpo ПpoХapчУвaння вчитeлiв пoдбaйтe' пpo KoHeчHиЙoдяг
Тa взyття дЛя BчИтeЛiв (кoмy KoHeчHe пoтpiбнe). Bзyгтя, бeзyмoв-
нo, бyлo б дoбpe шкipянe, кoли нi, тo Ha дepeB'яниx пiдoшвax aбo
звичaЙнi шнypкoвi (снaстeвi) пoстoЛИ - тiльки He з ЛИKa.

5. B тижнeвиx звiтaх бyдeтe piвнox KBИтyвaтИ зaBшe oдepxaнi
вiд мeнe HaKaзИ зaминулиЙ тИxД,eHЬ. 3вiти пoдaвaтИ Пo фopмi:
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a). HaKaзИ 2XX.. oтpимaнo;
б). щo BИKoHaнo зaминулиЙТИ)к.цeHЬ (XХ"");

в). гoлoвнiшi випaдки тa змiни, якi зaЙшли в paйoнi (нпp,, нa-
Пa.ц KoMУHapiв нa Paфaлiвщ[инy] тa йoгo нaслiдKИ дo цЬoГo чaсУ
мeнi нe вi.цoмi, ToMУ He мoжy opieнТУBaТИся з стaHoM piнeЙ в pa-
йoнi );

г). cвoTжaдaHHя, зaBвaгИ тa сПoсТepеxeHHя.
Пoминaючи тижнeвi звiти, бyдeтe дaвaтИ мiсячнi звiти з дi-

яЛЬHoсТИ.
6. Хaдaю BИKoHaHHя тa пepшoгo ТИxHeвoгo звiтyдo 24,Хб, p,

Ha HacтУпH| пИтaHHя'
l. a)' в якиxсeЛaХркe пopoблeнoтaблицiдo нaлiплювaння лiтepa-

TУpИ tцo чИТaHHя' дo пyблiннoгo вЖИтKУ (нaкaз н. 1 пpo зpoблeння
тa6лиць)?

б). в якиx CeЛaХ щe нe зpoблeнo i нoмy?
ll. a). в яKИХсeЛaxУ)Ke BИKoHaHo peмoнт шкiл?

б). в якиx ceЛaХ He вИKoHaHo i нoмy?
||I' a). якi шKoЛИ yжe зaбeзпeчeнiв oпaлeннi?

б). якi шKoЛИ щe He зaбeзпeчeнi i нoмy?
lV. Чи зaбeзпeчeнi вчитeлi в xapнi. [K]oли нi' тo нoмy?
7 . p',ля сПpaвHoгo KopeсПoн.цoBaнHя paЙoнy з пi.цпopядкo-

BaHИMИ c/yпpaвaми нaлaднaЙтe свoТ aдмiнiстpaTИвнi зв'язки
бiльш-мeнш. oдин зв'язкoвий Hece ГpИПсa кiлoмeтpiв B_.1 0 дo
якoicь oсepeдHЬoi о/yпpaви, KoТpa B свoЮ чepГy poзпpoмiнюе
КopeспoHдeнцiю знoв 8_10 KM., aЖ .цoтpeTьcя paЙoнy. Тaк
KopeсПoHдeнцiя бУ.цe poзПЛИвaтИсь i вiдвopoтнo тirю сaMoЮ
.цopoГoЮ збиpaтись. Cпeцiяльниx гiнцiв дo цЬoгo MaTИ He
HaЛe)KИТЬ, a звичaйнo ГoЛoBИ пyнктiв пoслУгoвУЮться свoТми
дeсяTHИKaМИ, KoTpИХ зaв)к.0,И MaЮTЬ в мipy пoтpeби. [-{e

УMo)КЛИвЛЮe Baм KoнтpoЛЮ Kopeспoн.цeнцiT, як piвнoж зaПeв-
нить биcтpoтУ KopeсПoHдУBaHHя. Пpo нaлaднaнHя зB'язKiв дoнe-
оeтe, a тo.п,i HaЛaД,HaоM м iжpaЙo н н и Й з в' язoк.

18.X.43 p.
CУ!

Пaвлo.

apк. 20_20 зв. Зaвipeнa кoпiя. Пo>кoвклий
xiмtчниЙ oлiвeць'

Д'АPa' ф. P-З0' oп' 2, cпp' 109'

цупкиЙ пaпip. Pукoпиc' CipиЙ

^^ 
Taк yдoкумeнтi.
I aK У дoKУMeнтl
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Ne5
HAKAз Ne 7.A сyспlлЬHo.пoлlтичHoгo

PEФEPEнтA HAдPAЙoHy щoдo зAKIHчЕHHя
PoзпoдIлy зЕMЕлЬ тA з IHшиx питAHЬ

CapненcькиЙ нatpaйoн [,'Лicoвa пicня,,]'
2З жoвтня 1943 poку.

Haкaз ч' 7A

дo вcix [г]oлiв Capнeнcькoгo [н]aдpaЙoнy.
.1 

. HeзвaжaючИ Ha Heo.цHoкpaтнi yпiмнeння в спpaвi зaкiнчeння
пoдiлy дepжaBHИХ (ляськiтa iн. ) зeMeЛЬ мix гpoмaдяHaMИ дoвipe-
ниx Baм paЙoнip- i випoвнeння в зв'язKу з тИM aHKeт (вз. н. 1 ) тa
вHeсKУ (вз. н. 2)",, нaдсiлaнHя згaдaнИХдo зeMeЛьнoТ peфepeнтy.
pи УПA дo зaTвepд)KeHHя - Жoдeн з [p]aЙoнiв .t].o цЬoгo чaсy He
вИв,язaBся. B зв'язку з тИM зapя.цжУЮ:

Кo)кHa paй[oнoвa] УпpaBa нeгaЙнo вИшЛe свoТх вiдпopунникiв в

тepeH paЙoнy, .п,e згaдaнi нa мiсцi пpoiнстpyктУЮтЬ сeкpeтapiв
ciльcькиx Упpaв щo.цo вИпoBнeHHя aHKeтИ (вз. н. 1 ) тa внeскiв (вз'
ч. 2\ i дoпИлЬHУють ix викoнaння. 3aзнaчуЮ' щo гoЛoвHУ УвaгУ
HaЛeЖИтЬ зBepHУтИ пpИ вИПoвнeнHЮ aнKeти (вз. н. 1 ) - нa oKpeс-
лeHня ГpaнИЦЬ нaдiлeнoi зeмлi, бeз кoтpих гoдi бyдe вИпoвHИТИ
aKT нaдaBчИЙ, тa щo вз. ч. 2тpeбa вИКoнaтИ в 2-x пpим., з КoтpИХ
oд.ИH Ma6 Лv||JJИт|/1cЯ в кoxнiЙ сiльськiЙ упpaвi.

Taкi oпpaцьoвaнi aнкeти, пpoвipившИ, BИсИлaти aбo бeзпoсe-
peдHЬo Ha a/],peс |гop з oдHoчaсHИгЙ пoвiдoмлeнHяM MeHe, щo з
тaKoГo a TaKoгo ceЛa aHKeти в кiлькoсти X штyк BиCЛaHo нa aдpeс
|гopя, aбo пepeсиЛaтИ вCe нa мiЙ a.цpeо. Tepмiн вИКoHaHHя -.цo30.X.1943 p.

2' Бepуни пiд yвaгy нeвиpoблeнiсть нaшиx сiльських yпpaв,
HaKaзУЮ oдHoМУ з члeнiв paЙ[oнoвoi] yпpaви пocтiЙнo пepeбyвaти
в тepeнi овoгo paйoну, iнстpуктyвaтИ сeKpeTapiяти сiльськИx упpaв
тa взaгaлi cлiдити зa вИKoHaHняМ HaдaHИx Тм зapяджeнь. L.[ю пpa-
цЮ Mae вИKoнУвaтИ гoЛoBa з сBo|М зaстУпHИKoM' чepгУЮчИсЬ'

3. Haкaзaти сiльcьким УпpaвaМ пpoвa.цИтИ KoHTpoЛЮ pУXУ
тяглoвoi i пiшoi cv|лИ, B звiтax пoдaBaтИ Baм, a Bи, в свoЮ чepгУ,
Maeтe peгУЛЮвaтИ тягЛoвy тa iншy сИл|А B [p]aйoнi, зaоeЛЮЮчИ
нaЙбiльшe oбтяжeнi ceЛa тягЛoBoЮ тa пiшoю сИЛoЮ з MeHшe
oбтяхeниx сiл.

67 Bзipцi ч. .1 i ч. 2 дo цьoгo дoKУMeHтa нe дoлyveнi.
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B звiтax ПolцaвaтИMeТe pУХ тяглoвoТ тa iншoТ cИлИ B Baшoмy
oaЙoнi.

4. Гlpи всix xитлoвих пpимiщeнHяx MaЮTЬ бyти пoбyдoвaнi
Убiкaцii (виxo.цки). Haлexить вИяcll|АтИ ГpoмaдяHaм дoвipeнoгo
Baм paЙoнy, щo бyдoвa виxo.о'цiв - цe He6lpИмxa пaнiв з цeHтpУ, a
цЬoгo BИMaгaЮтЬ сaн|Тapн| тa здpoвoТHl,o ПpИпИси. Пo-пepшe, з
пpинaгiднo зaЛИшeнИx KУпoк пo пoдвip'ю' пiдвiкoнню тa взaгaлi
пo oбiЙстю мyxи бeзпoсepe.о,HЬo свoTми ЛaпKaMИ чaстИHУ зi згa-
.0,aHИХ пepeHoсяТЬ гoспoД,apoвi нa спoживaнy Тм Тxу тa зapaжУЮТЬ
i.i, yнaслiдoK чoгo бyвaють чaстi зaxвopЮBaHHя Ha чepeBHИЙ тиф,
XoЛepИHy тa нepвiнкy' Пo-дpyгe, cвiднить пpo дy>кe низькиЙ кyль-
тypниЙ piвeнь гoспo.п,apя пoдiбнoгo oбiйстя'

5. УтpимyвaтИ B ПopяlцKy кpиницi тa взaгaлi oбiЙстя.
6. B кoxнlЙ гpoмaдi вИзHaЧИтИ сaнiтapнy кoмiсiю з тpox чoЛ.l

Koтpa бyдe пoлaгoД)<УBaТИ сaнiтapнi спpaBИ дaнoi гpoмaди. Пo-
дбa-ги, щoб всi гoспo.п.apоЬкi зaбyдoвaння в Baшoмy Ip]aйoнi бy-
ли зaбeзпeнeнi бoдaЙ в пpимiтивнe пpoтИпoxe)кHe пpИЛaр!7я, a
тo: щoб 6oдaЙ в нeвeликiй кiлькoстi в якiйоь бoчцi бУлa вo.цa KoЛo
бyдинкiв' тa нa отiнi в дoCТУПHoмy мiсцi бyлa пpимiщeнa мiтлa нa
дoвшoMУ.t],ep)KaКy, oбмoтaнa B шMaTУ тa бaгop.

3opгaнiзувaти [p]aЙ[oннi] пoxeжнi cтopoxi, кoтpi в сBoЮ чepгУ
зaймyтьcя opгaнiзaцieЮ пoЖe)КHИX стopox в paЙoнi Тa poзвИBa-
тИMyTЬ B ПpoTИПoжe)KнoМУ нaпpямi свoю дiяльнiсть. Пaм'ятaт|А
пpo вИKoHaHHя Уxe вИrцaHИХ Baм зapяджeнЬ тa свoeчaсHo ДaBaтV|
зв|тИ '

2З'X'43 p.
CУ.

Пaвлo.

apк. 32 зв. Зaвipeнa кoпiя. Пo>кoвклий
oлlBeЦь.

,ЦAPo' ф' P-30' oп' 2, cпp' 109,

цупкий naпip, Pукoпис' ЧopниЙ

68 Taк y тeкстi.
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Ne6
HAKAз сycпlл ЬHo. пoлlтичHoгo PEФEPEнтA

HAдPAЙoHy пPo HEoБxlдHlстЬ вчAсHoгo
oФoPMлЕHHя звlтHиx дoKyМЕHтIB

[CapнeнcькиЙ нa,цpaЙoн,,Лicoвa пiсня''],
3 лиcтoпaдa 1943 poку.

Гoлoви [p]aЙoнyУмaнь.

Bипoвнeння aHKeт (вз' н. 1 ) i внeскiв (ч. 2) пpo нaдiл дepxaвниx
зeМeЛЬ Bи нe вИКoнaЛИ, в тepмiн нe нaдicлaли.

Bocтaннe HaKaзУЮ Baм пpиспiшИти вИпoвHeння aнкeт i внeскiв
стИсЛo згiднo вкaзiвoк (див. нaкaз н. 7, вcтyп 1 ), пpинoмy в pyб-
pицi ,.з яKoгo МaeтKy i в якиx гpaHИцяx'' пo.цaтИ HaзвУ зeмлi aбo
пpiзв[ищe] вЛaсHИкa зeмлi, з яKИMИ HaдaHa дiлянкa гpaHичИтЬ з
пiвнoнi, пiв.цня, зaxoдy icхoдУ. oзнaчeння гpaнИЦЬ з yсix cтopiн e
KoHeчHo пoтpiбнe.0.Ля BИпoвHeHHя aKTy Haдaвчoгo.

Bипoвнeнi aHKeTИ i вHeски, пo пepeвipцi [p]aЙoннoю [y]пpa-
вoю, нeгaйHo вИcИЛaтИ He дo [н]aдpaЙoнy, a бeзпoсepeдHЬo.цo
[з]eмeльнoi Ip]eфepeнтуpи УПA нa aдpeс |гop.

ПoстiЙ,3.ХI.43 p'
CУ!

Пaвлo.

ДAPo' ф, P-30, on' 2' cпp,98, apк, 18. opигiнaл. L]игapкoвиЙ пaпip
Pукonиc' Cipий oлiвeць.

Ns7
.,зAPядЖEH ня'' сyсп lл ЬHo. пoл lтич Hoгo

PЕФЕPЕHтA HAдPAЙoHy з PlзHиx
oPгAHI3AцtЙHиx питAHЬ

[CapнeнcькиЙ нa,п,paйoн,'Лiсoвa пicня''],
4 лиcтoпa,g,a 194З poку.

3apяДжeння ч. 9
дo ГoЛoвИ paЙoнy Ip]aЙoнy Умaнь,

Heoднoкpaтнi мoi зapяд)кeHHя' писeм нi тa yснi, пpo вiдпoвiднe
зaпpoв'яHтoвaHHя BчИТeЛЬсТBa, пpaцiвникiв a.цмiнicтpaцii тa iншиx
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oсiб, Koтpi МaлИб бyги нa пpoxapчoBaннiaдмiнiстpaцii, бaxaних
нacлiдкiв He .п.aлИ' Cкapги пpo нeвiдпoвiднe зaпpoв'янтoвaHHя
вищeзгaдaнИХ зHoB пoчaЛИ нaплИBaтИдo [н]aдpaЙoну. .Qля уник-
HeHHя кoмплiкaцiй, якi мoxyть вИHИKHУтИ з пo.д,iбнoгo сТaHУ pe-
нeЙ, зapядxyю слiдyюнe :

Haкaзaти всiм гoлoвaм пiдпopядкoBaнИХ Baм гpoмaд нeгaЙ-
нo пepeвeсти дoбpoвiльну збipкy мix нaоeлeHHяM дЛя пoтpeб
aдмiнicтpaЦii.

Пpaктиннo мae бyти пepeвe.цeнo цe тaК. Гoлoвa гpoмaдИ зa-
pяд)КУe збipкy тa дopyчae ТT пepeвeсти кiлькoм гpoMaД,яHaM нa чoлi
з свoTм зaсТУпHИKoм. Пo зaкiнчeнню збipки зiбpaнe кoмiсiЙнo
Ba)<ИтЬcя тa сПИсУeтЬcя пpoтoKoл, скiлЬKИ Йoгo зiбpaнo. 3iбpaнe
MaгaзИHyrться в вiдпoвiднoмy пpимiщeннi тa вiдпyскaeтЬоя Ha
зapядXeHHя [г]oлoви гpoMaди тiльки зa пoквiтyвaHHяM. Як пpиxiд,
тaк i poзxiд BпИсyоТЬся в MaгaзИнoвУ KHИгу, тaк щoб булa [y]мoж-
ЛИвЛeHa KoHTpoЛя зМaгaзИHoвaHoгo пpoдУKтУ' a дo Пpoвa.цжeHHя
MaгaзИHУ визнaчИтИ oднy вiдпoвiдaльнy ocoбу.

Biдписи пpoтoкoлiв збipoк [y]пpaви нa.п,iшлють дo свoix [p]a-
Йoнiв'

Пpo cтaн в MaгaзИнax пo.Д,aвaТИмуть [p]aЙoнaM в тИ)кнeвИX
звiтax. Пpи збipкaх oKpeMУ yвaГУ HaЛe)кИтЬ звepHУти нa зiбpaння
тoвщiв тa нaсiння oлiЙниx KУЛЬтУp.

Baгoю сiльськi MaгaзИHИ мaли б зaбeзпeчитисЬ Ha мiсцяx в

MeЖaХ свo|x гpoMaд.
PaЙoннi [г]oспoдapнi peфepeнТypИ MaЮтЬ пpoвaдИти eвi-

дeнцiю тa KoHтpoЛЮ зaсoбiв сiльськиx мaгaзинiв Ta зacИЛЮвaтИ-
мyть свoТ [p]aЙoннi I\АaгaзинИ бeзпoсepeдньo iз згaдaниx.

Taк зopгaнiзoвaнa гoспoдapчo-aдмiнiстpaтивнa сiткa
[y] мoxливить poзв'язaHHя xapчoвoГo ПИтaHHя aдмiнiстpaцiТ.

3a ii peaлiзaцiю вiдпoвiдaють [г]oлoви [p]aЙoнiв.

4.X|.4З o'
Cлaвa УкoaТнi!

Пaвлo.

ДAPo' ф. P_30' oп.2, cпp. 109' apк.75. opигiнaл. Пo>кoвклиЙ цупкиЙ
пaпip бiлoгo Koльopу. Pукoпиc. Cipий oлiвeць.
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Ng8
..зAгAJIЬHI зAyвAжEHHя', сyспlлЬHo.
пoлlтичHoгo PEФEPЕHтA HAдPAЙoHy

Для oPгAнIзAЦlЙHиx пPAцl вниKlB
y cтЕпAHсЬKoMy PAЙoHI

I Koстo п iл ьcьки Й н aдpaЙ o н,',[1,oл и н a'' ],
31 гpудня 1943 poку.

3aгaльнi зaввaЖeнHя пo paЙoнi Kepн.

Kapaниx члeнiв e 2-х, oдиH KapaниЙ зa нeвикoHaHHя HaKaзy
2 гoд. пiД кpiс, дpyгиЙ (гoспoдapний paЙoн[oвиЙ] peф[epeнт] Гyсa-
кoв) пpaвдoпoдiбнo пoкapaниЙ зa дeзepтИpствo з вiддiлy _ дaнi
нe пepeвipeнi. .(opунeнo пepeвipити Йoгo opгaнiзaцiЙний стaн i

t..'] дp. Яceнy, кoм[eндaнтУ] сБ.
Ha мoю дyMкУ, в paЙoнoвiЙ eкзeкyтивi HaЛe)Кaлo б пepeвeсти

сeгpeгaцlЮ.
PaЙoнoвиЙ KoMaндaHт - cтapиЙ чЛeH, aKтИвниЙ, вiДЦaниЙ

cпpaвl.
PaЙoнoвиЙ пoлiтичний peфepeнт _ пpи[Й]нятиЙ в члeни пiд

чaс пpИxo.п.y нiмeцькoi вЛaди. CлaбoxapaктepниЙ, вiДдaниЙ сПpa.
вi, нeдисциплiнoвaний, МaЛoaKтИвниЙ. ЯкЩo бiльшe виpoбиться,
бyдe дoбpиЙ пpaцiвник.

Гoспoдapний peфepeHт aKтИвHИй, opгaнiзaцiйнo мaлo ви-
poблeний, пoлiтичнo мaлo виpoблeниЙ.3a ньoгo - бpaк пepсo-
HaлЬнИx дaHиx. Пpaцюe вiддaнo, ЛИшe дЛя HЬoгo зaшиpoкиЙ
мaсшт[aб]пpaЦi.

op г[aн iзaцi й н o] - мo б [iл iзaцi Й н и Й] peфepe нт iдeЙниЙ, в i.пдa-
ниЙ спpaвi, мaлo виpoблeнИЙ, He пpaцЮвaв нaдсoбoю, нaд пiднe-
сeHHяM пoлiтичнoгo piвня.

Peфepeнт CБ. lдeйний , вiрдaниЙ спpaвi, пoлiтичнo cлaбoви-
poблeний, члeнськиЙ стaн Maо.

Peфepeнт УЧX. Heiдeйнa, Heoбoв'язKoвa, нaкaзiв He вИKoHye.
Cлyxбoвi oбoв'язки лeгKoBaХИтЬ, дo спpaвИ стaвИтЬся нecoлiд-
нo, opгaнiзaцiЙниЙ cтax мaлиЙ' Kpaщoю' пeвнiшoю i бiльшe вi.ц-

дaHoЮ 6улa6 пo.цpyгa Bишня.
ПiдpaЙoнoвi i стaничнi eKзeKyтИвИ _ мoлoдi члeHИ Maлo BИ-

poблeнi. Пoлiтичнo мaЙжe He oпpaЦЬoвaнi. Haзaгaл пpaцiвники вiд-
дaнi cпpaвi, лИшe нaЛe)кИTЬ зBepнyги бiльшy УвaгУ Ha пoлiтичнe
BИХoвaHHя.
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opгaнiзaцiЙнa сiткa _ MoЛoдa. {iлкoм oпaнoBaниЙ тepeн
щoЙнo пiд нaс нiмeцькoi oкyпaцii' B paЙoнi пpaця зaнeдбaнa пoпe-
peднiми пpoвiдникaми, щoЙнo зa ocтaннiЙ чaс пpaця pyшИлacЬ.

MopaльниЙ cтaH члeнствa MoxливИЙ. Cлiд зBepнytИ yвary Ha
кapнiсть, iдeйнiсть i пoлiтичнe Bиxoвaння.

з1lX|I.43 p'
CлaвaУкpaТнi!

XвильoвиЙ.

ДAPo' ф. P-30, oп.2, cпp' 34, apк' 127-127 зв. opигiнaл. ApкуLu зi
зollJитa у лiнiйку. Pукoпиc' Cipий xiмiuний oлiвeць.
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3. дoKyMEHти сyспlлЬHo.пoлlтичHиx
PЕФEPEHтyP

3.2. PIBЕHЬ PAЙoHIB

Ns1
звlт

сycпlл Ьнo. пoлlтичHoгo PЕФЕPEнтA PAЙoHy
пPo пoдlT

[Po китнe н cьки Й pa Йoн ]',,Qунaй''
[Capнeнcькoгo нaдpaйoну'Лicoвa пiсня''],

28 вepecня 194З poку.

.1 

' Cycпiльнo-пoлiтичнi пoдil в тepeнi.[yнaЙ.
|. Hiмaки.
|.!e дoci HИMИ oпaHoвaнi тaкi сeлa: Moлeвинi IMaceвинi], Бyдa,

Poкiтнo IPoкитнe] i cт. oстки. B peштy сiл iхньoгo paЙoнyдyжe piд.
кo [з]'являються. Micцями ociдкy e мiстeчкo Poкiтнo [Poкитнe] i

ст. oстки'
У Poкiтнoмy IPoкитнe] нiмaкiв 280-З20 Людeй, xoчyгЬ бУдУвa-

ти нa пoдвip'T шкoли в'язHИцю. Пoлoнeниx чepвoнoapМiЙцiв (пiд
opлoм у битвi, з00_з50 нoл. ), в нiч з .18 нa 19/|Х'4З вi.п.вeзeнo нiм-
цяMИ Ha 3aхiд.

Пoлoнeнi вiдпoвiли нa нaшi зanИтaнHя: 1) CPсP вeдe вiйнy
тiльки свoгo виpoбy збpoeю' зa виHятKoM aMepИKaнськиx i

aнглiЙськиx лiтaкiв, 2) щo в CPCP вiдкpитo цepKвИ i дoзвoлeнo
вiдпpaвляти Cлyжби Бoxi' 3) щo жидiв нa фpoнтi цiлкoвитo нe-
мae, 4) щo нiмeцькИM пoлoнeним в CPCP бaгaтo Лiпшe, нiж iм y
HlMeцЬKoMy'

||. Чepвoнiбaнди.
|-{iлкoвитo нИMИ oпaHoвaнi c. Cнoвидoвинi, 3aлaв'e [3aлaв'я],

Гaлiн, Бiлoвix, Heтpeбa, .{oвгaнь iдaльшi тepeнИ Ha сХiд. BoHИ
[...] пoвибиpaли свoТУпpaвИ сiл. HaгpaбoвaHУХУдoбy piжyть, пa-
KУЮтЬ в скpинi, вiдвoзять лiтaкaми нa фpoнт. Heдaлeкo Cнoвидo-
вич стoTть ix тpи лiтaки. Haо отpaшeннo бoяться. Aби пoнyють cтpiл

- вжe тiкaють. .{yxe нacтo пiдpивaють зaлiзницю, пiдмiнoвyють
МoсTИ, якi нiмЦi вслiд нaпpaвЛяЮТЬ.

2З/|х'4з 7 чoл. чepBoнИx HaпaЛИ нa Kiоopинi IKисopинi], в6или
1 ЧoЛ., зaбpaли 3 кoнi, кiлькaсвинeЙ.

442



l||. Пoляки.
Cпiвпpaцюють з нiмцями i нepвoними. B paЙoнi e ix щe дoсить

бaгaтo, пepeдyсiм y мiстeнкy. He бpaкye i пo кoльoнiяx пiд oxopo-
нoЮ чepBoHиx бaнд, яKИM пoвсяKчaсHo пoMaгaЮтЬ мaтepiaльнo'
У гpaбexax чepBoHИХ бepщь aKтИвHУ УчaстЬ.

lV. У гoспo.цapнiЙ дiлянцi нiмaки бaгaтo злaгiднiшaли. 3epнo-
пocтaBKy оТягaЮтЬ пo тopiшнix спИсKaХ' ['.. ] Moлoкa з HaMИ oxoп -

лeнИХ ciл (oпaнoвaних) дaли нaKaз He пpиЙмaти'
2. Тepeн i йoгo xapaктepИстИKa.
Haсeлeння зaляKaнe зближeнням [C]xiднoгo фpoнтy i зaпa-

HyвaHHя тщ CPCP' Cepeд нлeнiв e люди, щo щe He чyли слoвa ...Д,e-

Kaлoг''' |ншi знoвy ввФкaЮтЬ ceбe бyльбiвцями.
B нaстyпнoмy мicяцi MИcлИMo opгaнiзoвaти вciм чЛeHaM виш-

кiл' .Цo цЬoгo нaм бyдe пoтpiбний вишкiльниЙ KoнспeKт пepшoгo i

дpУгoгo cTyпeHя. lJ-{ocвятa ни нeдiлi вiдбyвaтимyтьcя дoбpoвiль-
нi сxoдини гpoмaдян для oзнaйoMЛeHHя Tx з пoдiямИ в cвятi, як
piвнoж з HaшoЮ пoлiтичнoю лiнieю.

З члeнaми i стpiльцями iх пoлiтичнi peфepeнти бyдшь Ha тИЖ-

дeнь кiлькa paзiв вiдбyвaти cxoдИHИ. Teмyдля ниx бyдe нaмiнyвaти
пoлiтичнa peфepeнrypa paЙoнy.

3. Звiт iз npaцi пoлiтичнoгo peфepeнтa.

[...] oпaнoвaниx дoсi 9 ciл, нe oпaHoвaнИX _ 5. B чoтИpЬox сe-
лaХ вxe УпopядKoвaнi i гoтoвi дo зaHятЬ шкiльнi бyдинки. B тpьox з
нИХ e вчИтeлi, якi згiднi poзпoчИHaтИ HaУKу. .Цo цьoгo тiльки пoтpiб-
но вiдпoвiднi iнстpyкцiT.

B тepeнi пpoвiв я 4 cхoд'ини чЛeHствa oУH з MeтoЮ кoнтpoлi
знaнЬ. [...] УпopядKoBaнo aдмiнiстpaцiю, нлeнcтвo _ цe зHaчИтЬ
пoстaвЛeHo оiткy нa вiдпoвiднi нoги. B кoxнiй стaницi нaзHaчeнo
пoлiтичнoгo peфepeнтa тa кepiвникa кaдpiв. B тepeнi пpoвeдeнo B
пpoпaгaHдИвHиХ пpoMoв нa pixнi тeMи.

Гoлoвнe - бpaк людeй, щo MoглИ б зaЙмaти отaнoвИщa Ke-
pi вн икiв вi.пдiлi в, aдмiнicтpaцii, пpoпaгaн.0'И, Юнaцтвa i кaдpiв'

Пpoоим в сKopoмy чaci нaдiслaтИ KoHспeКт з вишкoлiв | i II оту-
пeHя, яKтaKox iнстpyкцiT щoдo вiдкpитгя шкiл.

28,1X.43 p. CУ.
гC.

Пoлiтpeфepeнт
Apтeм.

ДAPo' ф. P-30' oп, 2, спp. 63' apк, 39-40. opигiнaл. l!игapкoвий пaпip'
Pукoпиc' Cинiй oлiвeць,
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Ne2
спиcoК тЕxHlчHиx пPAцIвHиKlB PAЙoHy,

сKлAдEHИЙ пPAц!вHиKoM Blддllлy
сyспlлЬHo- пoл lтичнoT PEФEPEHтyPи

[,tJ'уб po в и цьки й ] pa йoн', Умaн ь''
[Capнeнcькoгo нaдpaйoну',Лicoвa пicня''],

18xoвтня 1943 poку,

Дpyxe [п]poвiдник'
Пoдaю спиcoк фaхoвИХ сИЛ paЙoнy Умaнь.

Kpaвцiв _ 1 10.
Шeвцiв _ 96.
Cтoляpiв _ .l60.

Гoннapiв _ 61.
Учитeлiв _ 9.
Koвaлiв _ 37.
Maшинicтiв - 4.
Гapбapiв _ 56.
Teсляpiв _ 101.
Myляpiв _ 75.
Tpaктopиcтiв - 6.
Шoфepiв _ 3.
Cлюсapiв _ .l7.

Шaпoчникiв - 4.
Koлeсникiв - 54.
Бoндapiв _ 47 '

3yбниxлiкapiв _ 2'

.Цня 1B.X.43 p.

Тexнiкiв _ 1 .

Гoдинникapiв _ 5'
Бляхapiв - 5.
Гoляpiв _ 2.
Pимapiв - 1.
Kiнoмexaнiкiв _ 1.
KaпeльмeЙcтepiв - 1 .

Tpiкoтapoк - 1 .

Meльникiв - 2'
lнжeнepiв - 2.
Teлeгpaфiстiв _ 5.
Kaндyктopiв _ 4,
Елeктpoмoнтepiв - 1 .

Mexaнiкiв - 1.
Moлoнapiв _ 2.
.Qиpигeнтiв _ 1.
Гopoдникiв - 

.l.

Cлaвa!

ЧopниЙ.

,цAPo' ф, P-З0, oп. 2, cпp, 6З, apк. 38-З8 зв, opигiнaл, Pукoпиc, Cинiй
x i м i ч н и й oл i в e ць',Д,o ку м e нт n o tu кoджe н и й B oл o гo ю'
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Ne3
звlт KEPIBHикA вlддlлy KAдPIB

сyспlлЬнo.пoлtтичHoТ
PEФEPEHтyPи PAЙoHy

I Boлoдим и pe цький] paйoн,' Гa й''

[Capнeнcькoгo нaдpaЙoну''Лicoвa пicня''],
1 листoпaдa 194З poку'

3вiт вiддiлУ кaдpiв пo p[aйoнi] ГaЙ
вiд дня 27 'X|дo] 1 .X|I.1943 p.

1' Зapeeотpoв[aнo] дpyзiв - 250.
2. ПiшлoдoУПAлюдy_96'
3. 3гинyлo дpyзiв - .

ЗaминулиЙ ТИжДeHЬ бyлa мнoю пpoвipeнa poбoтa B тaKИХ ст.:
1). Хaтa, 2)' Шибкa,3)' KлУня, 4). Kpoквa, 5). PУчкa, 6). Koлoдa'
7). Лoмaкa, B)' Пiдвaлa. B всix цix стaHИцяХ бyли пpoвeдeнi сxoдини
з нл[eнaми] oУH. Ha сxoдинax бyлo пpoвipeнo poбoтy oУH i дaнo
пpaцЮ нa мaЙбщнe, щoб .0.вa paзИ TИ>кHeBo poбили cХo.цИHИ Ta
BИBчaЛИ сyспiльнo-пoлiтичнi cвiтoвi пoдii тa щoб вивнaли iстopiю
УкpaTни. B кyщi Бpoди бyлo пpoвe.цeнo свяTКyвaHHя дня 1-гo
лИCтoпaдa. Ha святкyвaннi бyлo 300 людy Biльнoгo Koзaцтвa тa
ЮHaцTвa i вeликa кiлькiсть цивiльнoгo HaсeЛeHHя. Cвяткyвaння
вi.цбУлocя в лici. 3poбилo BeЛИKe вpaжeHHя нa пpисщнix.

1.X|.43 p.

Cл[aвa]Укp[aТнi].

Bepнигopa.

ДAPo' ф. P-З0' oп' 2' cпp' 6З' apк. З7. opигiнaл. l-tигapкoвий пaпip.
Pукoпиc. Cинiй хiмiчний oлiвeЦь.
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Ns4
звlт сyспIлЬ}lo.пoлlтичHoгo

PEФЕPЕHтA PAЙoHy
[Л юдви п iл ьcьки Й ] pa Йoн,, Cкeля''

I Ko cтo п i л ьc ькo гo н aдpa Й o ну,' nД,oл и н a'' ],
20 лиcтoпa,o,a 194З poку,

Пoлiт[инниЙ] peфepeнт
paЙ[oнy] CKeля,
20.X|.4З p'

3вiт
(вiд 1.Х|_ 20.X|.43 p')

.| 
. У paЙoнi Cкeля MaeтЬся 7 пiдpaЙoнiв i30 стaниць.

У 6 пiдpaЙoнax e пoлiт[иннi] пiдpeфepeнТИ, в .l-мy пiдpaЙoнi
тИMчacoBo HeMae.

3apeeстpoвaHo в paЙoнi 335 члeнiв, з чoгo 1 1 вибyлo, нaтo-
мiсть .t 2пpибулo, в тiм числi MaeтЬся тaкox 40 xiнoк. Kaндидaтiв y
чЛeHИ MaeтЬcя 17 , cи|'tlпaтикiв зaгaльниМ чИсЛoM 82 (в тoмУ чoлo-
вiкiв 78, xiнoк 4). Maeтьcя Bv|cИпalИх в чecтЬ гloлeглИx гepoiв69
] 0 мoгил.

I-{epкoв бyлo в paЙoнi 9, згopiлo 4, лИ|JJ|ллocь 5. Hoвoopгaнiзo-
вaЛacЬ цepKвa 

.1 
, paзoм мaeтьcя 6.

2. Зaг aльниЙ cтaн нaсeлe н H я : yкpaiн цi в - 22ooo ( п pи бл изн o ),
пoлякiв - пpи6лизнo .|2000 ociб, paзoм _ 34000'

3. Bишкiл.
opгaнiзoвaнa вишкiльнa тpiЙкa, якa зa звiтoвиЙ нaс дaлa чoтИpИ

вИшKoлИ - iдeoлoгiн[ниЙ], пoлiт[инниЙ] тa opг[aнiзaцiЙнo].
пpoпaгaHдИвHoгo XapaKтepУ. Чepeз цi вишкoли пpoйшлa 5] oсoбa
члeнiв, з тoгo 20 xiнoк.

4. Пpoвeдeнo 1 вишкiл юнaцькиЙ (вiЙськoвoгo xapaктepy), в
яKoMy взяЛo yчaстЬ 27 юнaкiв.

5. Юнaцтвa, paзoм взявшИ 6 piнникiв, зapeoстpoвaнo 4B3
oсoбИ, з тoгo вiдiЙшлo дo сiтки тa вiйськa 9.| oсoбa.

Пpaця мiж юнaцтвoм iдe HopMaЛЬнo лИшe в 4-x пiдp[aЙoнax],
.п,e юнaцькi оoтнИKИ пepeBoдятЬ вiйськoвi MУштpИ .1 paз в тИ)кдeHЬ.

6' Пpoпaгaндa дiялa в тepeнi зaслaбo, з бpaкy вiдпoвiдниx
пpoпaгaндИстiв (зa .| тиxдeнь вiдбyлиcь пpoпaгaндИвнi вистyпи в

446

Тaк y тeкотi дoKyМeнтa.



2-x aбo в 3-x пyнктax). Зaтe чaстiшe зaстoоoвУвaЛИсЬ гyтipки тa
шeптaнa пpoПaгaHдa' 3apaз в paЙoнi MaeТЬся лиue 2-х пpoпa-
гaHдИcТlв.

7. Шкiльништвo.
opгaнiзoвaнo в paЙoни 20 шкiл 4-клaсниx, з Toгo 1 мaлa б бути

7 клaсн[oю], aлe з piзниx пpИчИH 7-кл[aснa] нe дie.
15 шкiл пpaцЮe HopMaЛЬHo, 5 шкiл слaбo (зaгpoжeниЙ тepeн).

B вищeзгaдaHИХ шKoЛaX зaтpУдHeHo 29 yнитeлiв.
B. opгaнiзoвaHo тaKoж paй [oнoвy] УпpaBУ (з тpьox нoлoвiк), тa

стBopeHo 25 сiльськиХ уПpaв, якi пpaцюютЬ HopМaЛЬнo. opгa-
нiзoвaнo тaKo>к зeмeльнi кoмiсiТ тa кoмiтeти сaмoпoмoчi, якi 64
poдИHaM рКe дaЛИ зaПoMoГy ТягЛoвoЮ тa ЛЮДсЬKoю poбoнoю
сИлoЮ, 45 poдинaм Д,aHo зaпoMoгy мaтepiaльнo.

9. Xiнoцтвo мaлo кiлькa paзiв кopoтeнькi 2-дeннi сaнiт[apнi]
BИшKoлИ. oстaнньo пpoвoдИTЬся 1 0-дeн[н]иЙ сaнiт[apниЙ]
вишкiл, в яKoMУ бepe yнaсть 34 oсoбi, opгaнiзoвaнo в paйoнi 3 лi-
кapнi, aЛe щe нe як слiд УПopядКoвaнi. Зapaз poбляться всi мox-
ливi зaxoди' aби зaпoбiгти в пoшиpювaннiтИфУ'

10. Юнaчки.
Зapeeстpoвaнo 200 ЮHaчoK (зaгaльнo). Poбoти дo цЬoгo чaсУ

He пpoвoдИли жoднoТ (слaбa paйoнoвa юнaнкa). Kpiм тoгo, ТpyдHo
дiвнaт BИTягHyтИ дo кyльт[ypи] мaсoвoT пpaцi - нeсвiдoмi.

11. lJ-{oдo },гpУпУвaHЬ, тo бyльбiвцi oстaнньo ПoчaЛИ дeщo
вopУшИтИсь (пpи вИсвячyвaHнi мoгили стaBИЛИсЬ кpитиннo).

Хoч нe тoчнo, aлe пpИпyсКaeмo' щo бyльбiвцi зaстpiлили
oIlHoгo Haшoгo зB'язKoвoгo.

Bсьoгo сiл y paйoнi -72'Cпaлeнo - 29.
Лиuилocя - 4з'
oxoплeниx -26.Heoxoплeниx (нyжиx) - 17.
Лiсництвo нe opгaнiзoBaHo тoMУ, щo пo лiсax Cкeлi щe зустpi-

чaЮTЬся вopoгИ (ляxи)' |лiснoiyпpaви (лiсництвo) ввaxaю opгaнi-
зyBaтИ зa He вlё0'п oв|ё0'He.

ПocтiЙ, дня 20.X|.43 p
CлaвaУкoaiнi!

Пoлiт[инниЙ] peфepeнт МaлиЙ'

,ЦAPo' ф' P-30' oп, 2, cпp, 39, apк. 19-21' Зaвipeнa кoпiя' БiлиЙ пaпip.
Maшинoпиc.
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3. дoKy]vl EHти cyсп lл ЬHo. пoл lтич H иx
PEФЕPEHтyP

3.3' CTAHIАЧHИЙ PIBЕHЬ

Ne1
звlт KEP!вниKA clлЬсЬKoТ yпPABи

пPo зAгoтlвлlo пPoдyктlв
для yKPAТHсЬKиX пoвстAHЦlB

Heвi,g,oмe ceлo
Бepeх<ниЦькoгo paЙoну

[Capнeнськoгo нaдpaйoну',Лicoвa пicня''],
17 >кoвтня 1943 poку.

3вiт пpo нaявнiсть пo сiльcькiЙ yпpaвi [...]

1. 3 дня 4/х.4з p. дoстapчeнo збиХxa, вcЬoгo Дo.цHя 17 /х56
|...]44 Kг. дocтapчив T' Typ.

2. 3 дня 15.Х дocтapчeнo з мicтa.Цyбpoвiцa [flyбpoвиця] нa
пepeХoBaHHя кapтo[п]лi 175 ц,90 кг.

3. .{ocтaвлeHo нa пoстaвкy дня 
-l 5.X:

1). 10 шт' oвeц[ь].
2). кapтo[п] лi _ 25 ц. 35 кг.
3). бypякив _ 60 кг.
4). фaсoлi- [.'.]8 кг'
5). кaпyсти _ 70 кг.
4. Зaбpaнo чepeз УCБ 2 KopoвИ' KoтpИ бyли пepexoвaнi

ceЛяHaMИ с. Coxи [Cexи].

.Qня.|7.X.43 p.

Гoлoвa Bopoн.

.Д.o гoлoви [p]aйoнy в Бepexницy [Бepeжниця].

ДAPo' ф, P-З0' oп,2, cпp. 109, apк. 17, opигiнaл. Pукoпиc. Пpocтий
oлlBeЦь'
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Ne2
зBtт KEPIBHиKA сlлЬcЬKoТ yпPAви

пPo HAдAHHя Для зAпlлля yпA
гyжoBoгo тPAHспoPтy l PoБIтHиKlB

Ceлo Гpицьки

[,Qуб p o в и цькo гo p a Й o н у
Capнeнcькoгo нaдpaйoну,'Лicoвa пicня''],

20xoвтня 1943 poку'

3вiт.
Гpицки [Гpицьки], дня 20.Х.43 p.

Пoдaнo .цo вИlцoмa [p]aЙoнoвoТ yпpaви, щo BИ.ц 20.lХ дo 20.X
к[iлькiсть] фyp i poбoн o't сили.цeHHo i сщoннo:

] . Bишлю дo [вi]ддiлy нa 5 оy[т]oк 17 фyp.
2. БyдiвницTвo - Ha.п,eHЬ 50 фуp.
3. .Цo мaшиHИ - Ha дeнь 30 фyp.
4. Ha видпpaвy збиxxя - 20 фyp.
5. ПpивaтнИ Дeннv| po[з]хoди - 15 фyp.
6. Poбoчa cИлa- дeHHoдo MaшИHИ пo 15 (10днiв).
7. .Цo бУдiвнИцTBa - 5 poбoниX дeHHo (кoжнoгo дня).

Cлaвa УкpaТнi.
Гeooям Cлaвa.

Koтoк.

ДAPo' ф. P-З0' oп.2, cпp' 109' apк' 27. opигiнaл. Pукoпиc. Cинe
чopнИЛo. Звopoт - фopмуляp нeвiдoмoгo |1oльсьKoгo !],oKуMeнтa,
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Ne3
звlт KEPIBHиKA сlлЬсЬKoT yпPABи
пPo пlдBoди' HAдAHI для пoтPEБ

зAпlЛля yпA
Ceлo Moнулищe

[flубpoвицькoгo paЙoну
Capнeнcькoгo нa,Цpaйoну .,Лicoвa пicня'']'

2oх<oвтня 194З poку.

Звiт.

Пo [с]iльськiЙ [у]пpaвi Maнyлищa [Moнyлищe] фipмaнoк
виlхaлo вi.цдня 10/Хдo дня20/X50 пiдвiд (п'ятдeсят).

!ня2o/X'194з p.

Гoлoвa с/yЛeбeдь.

ДАPo' ф, P_З0, oп,2, cпp' 109, apк' 29. Оpигiнaл. Пoxoвклий цупкий
бiлий пaпip' Pукoпиc, Cинiй oлiвeць' Звopoт _ фopмуляp нeвiдoмoгo
пoл ьCьKo гo ДoKу|Йeнтa,

Ns4
зBlт KЕPlBHиKA сIлЬсЬKoT yпPABи

пPo пPoвEдЕHHя зAгoтlвEлЬ для yпA
Ceлo Pу,п,ня

[!убpoвицькoгo paЙoну
Capнeнcькoгo нaдpaйoну',Лicoвa пicня''],

20 хoвтня 1943 poку.

3вiт
PyднeнcькoТ сiльськoi yПpaвИ дня 20'X.43 p.

Пpoвeденo збipкy кapтoплi, ячMeHЮ, куpeЙ, яTц, oвeць, yбpaн-
[н]я для УПA.

Зiбoaнo:
1 ). кapтoплi - 90 цнт.
2).янменю_5цнт.
3). кypeЙ здaнo - 75 шт'
4). oвeць з.цaHo - 39 шт.
5). нiжнr бiлло: сopoчoК - 55 штyк, штaнiв - 50 штук.
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6). кoxyxи -4штуки.7).вoвнa_11кг.
8). яrць - 1 15 шт.
9). шкip _ 30 шт.
Фipмaнoк нa виТздi бУлo вiд 10'Х пo 20'х.4З p. - 160.
Poбoчix вiддня 10.X пo 20.х.4з p. ви[Й]шлo 130 чoл.

Гoлoвa c[iльcькoi] y[пpaви] Cyлимa.
Ceкpeтap Яким.

ДAPo' ф. P_З0, oп' 2' cпp,109, apк' 25' opигiнaл' Pукoпиc. Cинe
чopl1 Илo. Звopoт дoкумeHтa _ фopмуляp pa,о,янcькoi. кoнтoкoppeнтнoi
KapтKИ.

Ns5
звlт KEPI Bни кA сlлЬсЬКoТ yп PABи

пPo HAдAHHя гy)Koвoгo тPAHспoPтy
Для пoтPEБ зAпlлля yпA

Ceлo opв'яниЦя
[,D,у б p o в и ць кo г o pa Й o ну

Capнeнcькoгo нaдpaйoну''Лicoвa пicня',],
21 х<oвтня 194З poку.

Звiт.

Ciльськa [y]пpaвa в opв'яницi.
Дня21/Х.4Зp.

l-{им ствepд)KyeтЬся, щo y Haс хУpMaHKИ [фipмaнки] зaлy-
чУЮтЬся дo дep)КaвHoi poбoти:

1).Дo MaшИHИ ['..] 3 xypмaнки i 8 poбiтнiкiв.
2). Дo MaшИHИ в Пpaцyнi [Пpaцюки] Дo BiKTopa 3 xypмaнки, B

poбiтникiв i 4 nлoтнiки.
3). B Пильникитex9 poбiтнiкiв iнaдиxypствo 2xypмaнки.
Taкox дo УПA ПoсИлaЮтЬся зaвШe ХУpMaHKИ.

Гoлoвa сeлa Bopoбeй.

ДAPo' ф. P-З0' oп.2, cпp' 109, apк.31. opигiнaл' KpecляpcькиЙ пaпip.
Pукoпиc. Чopнe чopl1илo'
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NsG
зBlт KЕPIвHиKA сlлЬсЬKoT yпPABи

пPo виKoPиCтAHHя гDKoвoгo тPAHспoPтy
Ceлo Kpупoвe

[.Qу б p o в и ць к o гo p a й o н у
Capнeнcькoгo нaдpaЙoну,'Лicoвa пicня''],

29 жoвтня 1943 poку'

3вeдeння фipмaнoк с' Kpyпoвe
вiд 1 .X дo 30.Х..1943 p'

!o мaшiни в Hiвeцк [Hивeцьк] - 14 пap кoнiв.
Зxaндapмaми - 10.
3в'язoK - 20'
Poзвiдкa пpi вiддiлi _ 3.|.
Ciялiжитo в Kpiвiцi [Kpивиця] - 12.
Boзiли дepeBa i дoски дo бyдoви - 63.
Пepeвeзeннядpoвдo [м]линa Бepeстя _ 10.

.{o шкoли cвoГo ceлa _ 8.
Cильcкa yпpaвa_2.
Maшiнa.s.epxaвнoгo збixxя - 4.
Bидпpaви пpoдУктiв з сeлa - 9.
Bоeгoфиpмaнoк- 183.

29.X.43 o.

Гoлoвa [у]пpaвi сeлa [..,].

/ЗAPo' ф. P-30' oп,2' cпp. 109, apк,42' opигiнaл. Чacтинa фopмуляpa
noльcЬKoгo дoKуMeHтa. Pукoпиc. Cинiй xiмiчниЙ oлiвeЦь.
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Ne7
зBlт KEPIвHиKA сlлЬсЬKoT yпPABи

пPo виKoHAHl PoБoи
Ceлo Tpicкинi

[Capнeнcькoгo paйoну
Capнeнськoгo нaДpaЙoну,,Лicoвa пicня'']'

29 жoвтня 1943 poку,

C[iльськa] yпpaвa в Tpiскiняx [Tpiскинi].

Biддня 1.X.43 p. Haшa [y]пpaвa пpoвeлa:
1 . Бyдoвy |.UKoЛИ'

2. Peмoнт шKoЛИ.
3. .Qaлa 20 фipмaнoк пo дихy[p]ствi для биЙцiв'
4' laлa 8 poбiтникiв дo Бepexнiци [Бepexниця].
5' 3.цaлa зiбpaни сyxapi.

!ня 29.X.43 p.
Гoлoвa с/y Бистp[...].
Лiс в Бepexницi.

ДAPo' ф. P_30' oп. 2, спp. 109' apк. 44. opигiнaл. 3вopoт фopмуляpa
pa,ЦЯ н c ьKo гo б a н кi в c ь кo гo дo Kу M e нтa,, кa pтoн кa Koл и Ч e cтB e H н o - cуM -
MoBoгo унeтa''' Pукoпис' Зeлeний oлiвeць'

NsB
звlт KЕPlвH и KA сIлЬсЬKoТ yпPABи

пPo KIлЬKIстЬ HAдIслAHиX ФlPMAHoК
I oБсяги пoстABoK

Ceлo Бepecтя
[.Qуб po в и ць кo гo] pa йo ну'. Л и c''

[Cap нeн ськo гo нa,g,paй o ну,, Л i co в a п ic н я'' ],
29 жoвтня 1943 poку.

3вiт сeлa Бepeстe [Бepeстя] p-нa Лис.

Cкiльки вiдa[н]o фipмaнoк.
Бepeотя. Biд 1/X дo 29/X.1943 poкy. [J-{oдeннo вИХoдИЛo

50 фиpмaнoK _ чaстЬ УПA, чacть нa pизнi poбoти.

453



П иших poбoни [x] виЙu-:лo зaушлиЙ мiсяць кaxниЙ дeнь 30 чo-
лoвИK.

Cкiльки Mae тягЛoвo.i cили с. Бepecтя.
Пapoкoн н иx _ a2 ф|ipи], oднoKoH H Иx - 57 ф иpмaнoк, BoЛoвИX

_ .|3 
фиpмaнoк'

Cтaвкa M'яcaдля УПA.
oвeць 80 штук. Kyp 170 штук. ГyceЙ 90 штyк. Kapтoпли 160

мeтpiв. Moлoкa 2. 800 лiтpi в. oдяг: 1 4 кoжyxiв, .| 
7 кaфтaни в, 24 пa-

pи штaнiв, 94 oвчини.
Пoстaвкaдo [нi]мaкiв.
З00 мотpiв KapToпЛИ, 900 мeтpiв збixжa, 10 штyк xУдoби.

3aгpaблянo 16 штyк cвинeЙ [...] 50 мeтpiв збiжxa i кiлькa пap oдя-
гa Й пoлoтнa.

29/X.43 p.

Гoлoвa Явoo'
Ceкpeтap ![...].

ДAPo, ф' P_30, oп,2, cпp' 109, apк' 75' opигiнaл, Звopoт apKуЦla
KpecЛяpcьKoгo лaпepу. Pукoпиc' Cинe нopнилo'

Ne9
зBlт KEP!вHи KA сlлЬсЬKoТ yпPAви

п Po ви KoPистAHHя гyЖoвoгo тPAHспoPтy
Ceлo Coлoмii.вкa

{!yбpoвицькoгo paЙoну
Capнeнcькoгo нaдpaЙoну .'Лicoвa пicня''],

кiнeць )KzBтHя 1 94З poку'

3вiт CoлoмiТвкa.

21 'х.4З p. двi пiдвoди нa будoвy, тpi пiдвoди дo шKoЛи пo дpoвa,
5.ть фyp вoзИл'r'| ciнo для ceбe, 1 фУpa дo МaГaзИHy вoзилa пpoвiaнт,
1 фypaдo MaшJИHИ. Paзoм 1 2 фyp.

22,х'4З тpи фypи [нa] пepeвeзeння ЦeГЛИ' 
.| 
- дo МaшИHИ,

чoTИpИ фypи дepeвa нa бyдoвy, [.,.], нoтиpИ - пepeвeз[eння] мa-
тepiaлiв yвeнepi.

23_тpифypi нa пepeвeзeHHя кaмiння' oдHa _ Maтep'ял, o.цHa _
дo MaшИHИ.
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24 - двi Фуpи'
25 - [. '.]пo дpoвa.цo MЛИHa, oдHa - вiЙськo.
26 - 1 5 фуp дo MoгИлИ i 24 po6oяих'
27 - ЗфУpи в Лiтвицю, 2 - вiйськo.
27 - 4 -.0,o MoГИЛИ,4 - Пo дpoвa дo пeкapнi.
28 - ГaлaЙ.п,a, 1 звязoк.

Гoлoвa Cмeтюх.

ДAPo' ф. P-З0' oп. 2, cпp' 109, apк. З9. Оpигiнaл. ,Qoкумeнт нaпиcaний
нa блaнку pa,о,янськoi KoHтoKoppeHтнoi' кapтки. Pукoп иc. Cи нiй oлiвeць'

Ne 1O
звlт KEPI вHиKA сlлЬсЬKoТ yпPABи

пPo KlлЬKIстЬ зAЛУчЕHиxHиx PoБlтHиKlв
тA BиKoPистAHHя ФIPMAHoK

Ceлo Бepecтя
[,П,уб po ви uькo гo ] paЙoну', Л и с''

Capнeнськoгo нatpaЙoну,,Лicoвa пicня''],
6 лиcтoпaдa 194З poку'

Звiтс. Бepeстe [Бepeстя] paЙoнyЛиодня 6/Хl.1943 p.'
вiд 30/Х дo 6/Xl.1943 p.

IoHeд|ЛoK БlBТopoK сepe.цa
ФИpMaHKИ УПA-6 УПA-7 УПA - 2З

|VloЛ' - Z |v|oЛ - 4

|х/|oл. - 2 п^^- А

Poбoчи |V|oЛ. - б |v|oЛ. - ё |vloЛ. - 4
yПA-11 УПA- ]1 УпA- 1]

Четвep |.яТH И цЯ UУooTa
(DИpMaHKИ УПA- ]4 yПA-7 УПA- ]з

\t|oл' - 2 Moл. - 2 П^^т А

п^^- AIIUUI.-+ Гoст. - 4
Poбoчи MoЛ. - b MoЛ. - 9 ПA-

yПA - 14 УпA-7
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Kpiм цьoгo, жa.д,нix ПpИХo.п.Ив i poзxoдив нe бyлo.

Гoлoвa Явop.
Ceкpeтap Я[...]'

ДAPo' ф. P-30' oп, 2, cпp. 109, apк' 77. opигiнaл. l!упкий бiлий пaпip.
Pукoпиc, Cинe нopнилo'

Ne 11
зBlт гoлoви сIлЬсЬKoТ yпPABи

y спPAвl BиКoPистAHиx пlдBoд
Ceлo Coлoмii'вкa

[,Qуб p o в и ц ь к o г o p a Й o н у
Capнeнcькoгo нa,а,paЙoну .'Лicoвa пicня'']'

6 лиcтoпaдa 194З poку'

3вiтдo Ip]aЙoнoвoТ [y]пpaви в Бepeхницi
в poзxoдi пiдвo.ц i poбiтнiкiв.

Coлoмiiвкa, дня 6/X|.43 poкy'

1. tsoзилi мaтepiaл 2 фipi'
2'Tpи фipи e в CБ, .цвa poбiт[ники] piзaли дpoвa дo шкoлi.
3. .Цpoвa.Д,o шKoЛИ - тpИ фypi' двi _ вiЙскo УПA.
4. oднa - зB'язoK, [''.] oднa - apтiль шeв[сь]ку.
5. oДHa - мaтep'ял для вiЙськa, двi - дo шкoлiдpoвa, o.цнa -зв'язoK caнитapний.
6. oднy - Пaлiй, oдHУ _ Maтep,яЛ.
Koxний дeHЬ, вiд27-гo Дo цЬoгo чaсу, двa кoнi диxypнi.

Poбiтнiки дo бyдoвi нe пiшли, дeякiскaзaлi, Щo пiдщь.

Гoлoвa Cмeтюx.

ДAPo' Ф. P-Зo' oп,2, cпp. 109, apк.79. opигiнaл. Пo>кoвклиЙ цупкий
пaпip бiлoгo KoльopУ, Pукoпиc, ПpocтиЙ oлiвeць.

456



Ns 12
зBlт гoлoBи сlлЬсЬKoT yпpдви

пPo свolo дlялЬHtстЬ
Ceлo KpивиЦя

[Дубpoвицькoгo paйoну
Capнeнcькoгo нa,о,paйoну',Лicoвa пicня''],

6 лиcтoпa,цa 194З poку.

Ciльоькa yпpaBa в Kpивици [Kpивиця].
Biддня 29/Xдo 6/Xl'1943 p.

.1 
. .[вa кoнi дaлi пiд зв'язoк.

2. oдepxaлi пoмoчi7 мyляpiв iз.Цyбpoвици [.[yбpoвиця]. I щe
пpocиМ пpисЛaтЬ нaM щe. Maeм зa[вдaння] пoстaBИTЬ Ta зMУ-
ЛяpoвaтИ 20 пeнeй, в)кe Мoxнa poбить. Пpoсим Baс _ paryйтe нac
oд MopoзУ пeЧaMИ.

.Цня 6/Хl.43 p.
Гoлoвa [с]iльcькoi [y]пpaви Kopoбкa.

Лiс в Бepexницi.

,ЦАPo, ф, P-30, oп. 2, спp. 109' apк. 78' opигiнaл. 3вopoт patЯHcьKoгo

бaнкiвcькoгo Д,oKуMeнтa, Pукoпиc, Cipий oлiвeць,
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4. дoKyMЕнти oPгAHtзAцlЙHo.
MoБlл lзAЦl Й H иx PEФEPЕHтyP

4.1. P|BЕHЬ oKPУГ

Ne1
HAKAз Ns 3 oPГAHlзAцlЙ Ho-MoБlлIзAцlЙHoгo
PEФEPЕHтA oKPyги пPo пlдгoтoвкy списKlв

сlлЬсЬKoгo HAсЕлЕHHя зA пoдAHиM BзIPцЕM
IBo',3aгpaвa'',

BepeceHЬ 1943 poку]

Haкaз ч. 3.

Bзipeць No 1.

Згi.цнo HaKaзy opг[aнiзaцiйнo] -мoб[iлiзaцiЙнoгo] peфepeнтa з
[o]кpуги з дня 3.|Х.43 p' ч. 3 нaкaзyю: зpoбiти B свoMУ оeлiспicки
мy[жн]ин в вiцi -|B 

дo З5 лiт, oкpeмo спiски мy[хн]ин 35 дo 50 лiт,
oKpeМo >кИHoK 1B дo 30 лiт. Bипoвнити згiднo цЬoгo взipця Ns 1.

Тepмiн вИKoHчeHHя - Дo 19 вepeсня 1943 p. Зa нeвiкoнчeHHя
oтпoвiдaтимeтe пepeд УПA.

1. No п/п.
2. Пpiзвищe, iM'я тa пo-бaтькoвi.
3. .Qaтa Hapo.ц)<eнF{я (piк' мiсяць, дeнь).
4. Miсцe Hapo.п,ХeнHя.
5. Haшioнaльнiсть.
6. Bipoспoвiдaння.
7. 3дopoв'я пo кaтeгopiТ - A, Б, B, г.
8. BiЙськoвiсть (в якiЙ apмiТ слУxИв, piд збpoT, стyпeнь, вiЙ-

сЬKoBa опeцiaльнiсть).
9. Фax.
]0. Cтaн.
.l.,l. oсвiтa'
12, Де пepeбyвaв i щo poбив (зa CCCP, зa УкpaТнськoT.Qepжaви

1941 p., пo [д]eoжaвнoстi).
13. .[oмaшня aдpeсa (сeлo, paйoн' oкpyгa).
1 4' Зayвaги.

opг[aнiзaцiйнo] - мoб[iлiзaцiЙний] peф[epeнт]
[в]oон[нoT] [o]кpуги

Тapac.

ЦДАгО' ф' 57, oп' 4, cпp,35З, apк' 56, Koпiя, Itигapкoвий пaпip' Pукoпис.
Cин iй хiм iч н ий oл i вeць,
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4' дoKyMEHти oPгAHlзAцlЙHo.
MoБIлlзAЦlЙ Hиx PЕФEPЕHтyP

4.2. P|BEHЬ HAДPAЙoHIB

Ns1
HAKAз oPгAH IзAцl Й Ho. MoБlл IзAцl Й Hoгo

PEФЕPEHтA HAдPAЙoHy пPo пoсилЕHHя KoHс.
пIPAцIТ y зв'язKy з HAБлижEHHяM фPoHтy

I Ko cтo п iл ьc ькtl Й ] нaдpaйo н',,Лpл и н a'',
17 лиcтoпaдa 194З poку'

.Цo всix opг[aнiзaцiЙнo] - мoб[iлiзaцiЙниx] peф[epeнтiв]
вoe[ннoгo] нaд[paйoнy] .Цoлинa'

Фpoнт щopaз блиxчe зблиxaeться, Ha щo MИ У)Кe пoвиннi бyти
гoтoвi. З oглядyтoгo MИ зHoBУ MУсИMo пepeЙти в вy[xн]i paми KoH-
спipaцiТ, тoбтo poбoту овolo нe пpИпИHяTИ' a HaдaЛЬшe ПepeвoдИ-
ти, тiЛьки бiльшe зaкoнспipoвaHo, a сaMe:

-l . Ha вiдкpиТИХ тepeнax He пepeвoдити вiЙськoвиx вишкoлiв
в.цeHЬ, a тiльки внoчi.

2. ПepeвipитИ aпapaт opг[aнiзaцiйнo] -мoб[iлiзaцiЙниx] peф[e-
peнтyp] зГopИ дo нИзУ iyвeсь нeпeвний eлeMeHт вiдiзoлювaти вiд
пpaцi, нa мiсцe пoстaвИтИ людeй свiдoмиx cпpaвi (нлeнiв).

3. Beсь apxiв змaгaзИHУBaТИ дo кpиTвoк.
4. Cкpiпити сaмooбopoнy iудoскoнaлИтИ iT, бo, як вiдoмo, нi-

MaKИ пpИ вiдcтупi бyдyтьпepeBoдИTИ ЛoвИ HaлЮдeй. Пoпepeдити
пpo цe HaсeЛeHHя i пi.п,гoтoвити вi.цпoвiднo сiльськy poзвlдKу, ПpИ
пoмoчi якiй змoxщЬ ceЛяHe вiдпoвiднo oxopoнятИся, бo в пaнiцi
бeз poзвiдкИceляH|^ сaмi впaдaютЬ в pуKИ вopoгaМ, щo MИ бaчили
Ha пpaKTИцi. Heминyнe opгaнiзyвaти poзвiдкy [c]aмooбopoни.

5. ПoДaвaти п'ятидeннi iнфopмaцiТ з тepeHУ.

Пocтiй, дня ] 7.X|.1943 poку.
Cлaвa Укpaiнi!

Гepoям Cлaвa!

Cтeпoвий.
|1иcaти Ha MoЮ aдpeсy
Cтeпoвий. Paй.[oн] Бepiг.

ДAPo' Ф. P-З0' oп. 2, cпp' З4, apк. 17. 3aвipeнa кoпiя, ltигapкoвиЙ
пaпip, Pукoпиc. Cинiй хiмiчний oлiвeць.

459



4. дoKyMEHти oPгAHlзAцlЙHo.
MoБlлlзAцlЙ H иx PЕфEPEHтyP

4.з. P|BEHЬ PAЙOHlB

Ns1
зBlт oPгAH lзAЦl Йнo.MoБlлlзAЦlЙ Hoгo

PEФЕPEHтA PAЙoнy
[Л юдв и п iл ьс ьк и й ] pa Йo н,, C кeл я,'

I Kocтo п iл ьc ькo гo н aдpaЙoну,',Ц,oл и н a'' ],
7 лиcтoпaдa 1943 poку.

opг[aнiзaцiйнo]. мoб[iлiзaцiйнa] peф[epeнтypa],
paйoн Cкeля.

3вiт
вiд 1/Хдo 1/X|'4З p.

t.

1 . !ня 4/х'4З p. бyЛo зapяД)KeHHя змoбiлiзyвaть 1 8 людeЙ нa
стap[шинськo]-пiдотap[шинський] i оaпep[ський] вiшкiл' Bикo-
нaнo 9/X.43 p. (змoбiлiзoв[aнo] 20 людeЙ).

2. |ня B/х'4з p. бyлo зapaдx[eння] зpoбити спискi вcix вiЙ-
ськoвix poдИH, якi пoтpeбyЮТЬдoпoMoгi. Bикoнaнo дня 1B/X.43 p.

3. flня 10/х.4з p. бyлo зapaдx[eння] змoбилiзувaть 25 людeй
нa пiдстapш[инськиЙ] мiсячниЙ вiшкiл. Bикoнaнo дня 15/X'4З p,
(3мoб[iлiзoвaнo] 25 людeй ).

4, !ня 10/х.4з p, бyлo зapaдж[eння] пiдгoтoв|АтИ Дo вiддiлy
Шaвyли o.п,Hy сoтнЮ бoeвy i oднy peзepвoвУ .Ц,o BИшKoЛy вiЙ-
cЬKoвoгo. Bикoнaнo [...] дня 16.lX.43 p. (змoбiлiзyвaтЬ coтHЮ
бoовy).

5. .Qня 1o/х,'4з p. бyлo зapaдx[eння] пiдгoтyвaти 25 юнaкiв нa
мiсячний вiЙськoвиЙ вишкiл, BИKoнaнo.цня 31 /X'4Зp' (3мoби-
лiз[oвaнo] 20 юнaкiв).

6. .{ня 15/х'.4з p' бУЛo зapaдx[eння] змoбилiзyв[aти] 6 людeй
нa фeль[дш]epськиЙ вишкiл, вИKoHaHo дня2О/X.43 p. (3мoбилi-
з[oвaнo] 6 oсiб).

7. !ня 17Ц.4З p. бyлo зapaдх[eння] змoбилiзyв[aти] 6 oсiб нa
шoфep[ськиЙ] вишкiл,вИKoнaHo З1 /х'4З(змoби[лiзoвaнo] 3-х oоiб).

B' .Qня 19/х'43 p' бyлo зapaдx[eння] отягнути з тepeнУ всЮ
збpoю' BИKoHaHo 24/X'4З p'
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lt.

Biйськoвий вишкiл пepeпpoвa.П,хУrтЬся o.цИH paз в тИ)qцeHЬ -
юнaкi oкpемo, cepeд[ньoгo] вiкyoкpeMo, стapшoГo oKpeМo. Числo
[вiдвiдувaнiв] вишкoлa - 450 oсiб' Хинкi вiЙськoвo He шKoЛяТЬся.

il1.

a)' Ciткa opг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiйниx] peф[epeнтyp] opгa-
нiзoвaнaдoбpe.

б). 3 свoТx зaв.цaHЬ Biв,язУeTЬся дoбpe.
в). Caмooбopoнa opгaнiзoвaнa дoбpe.
г). Caмooбopoнa дiо ПoоepeдHЬo.
д). П'ять [п]iдpaЙoнiв дiють дoбpe, двa пiдpaЙoHИ - He дУ)кe

дoбpe. Пiдpaйoн ЛУг - з ПpИчИHИ тeТ, щo Bce HaceЛeння в poзбiзi i

зaгpoжeний тepeH. Пiдpaйoн Kepч дie пoгaHo з ПpИчИHИ лe[г] -

кoвaжнoстi мiсцeвиx пpaцiвникiв'

Дня7/X|.4Зp.
Kpoвний.

ДAPo' ф. P-З0' oп' 2' cпp' 34' apк.76-7v, opигiнaл. ltигapкoвиЙ пaпip.
Pукoпиc' Фioлeтoвий хiмiчниЙ oлiвeць,

Ne2
зBIт oPгAHlзAцlЙHo.MoБlлlзAцlЙHoгo

PEФЕPEHтA PAЙoHy пPo дoпoMoгy
PoдиHAM члEHIB yпA

[Л юt'ви п iл ьcьки й] pa йoн', Cкeля''
IKocтoпiльcькoгo нaдpaЙoну,',[J,oлинa',],

7 лиcтoпaдa 194З poку'

opг[aнiзaцiйнo] -мoбiлiзaЦiЙнa Ip]eфepeнтypa
paйoнa Cкeля

Звит ч.2
дoпoмoгi вiЙськoвiм poдинaм УПA

вiд 1/Хдo 1/X|-43p'

l' Тяглoвoю сИЛoЮ зaбeзпeчeнo 30 po.цин.
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I|. Maтep'яльнo, xлiбoм' xyдoбoю, дpoвaмi i тoMУ
зaбeзпeчeнo 26 poдин.

!ня7/X|'4Зp.

Bп. 18.X|.43 p.

пoдiбнe

KpoвниЙ'

ДAPo' ф. P-З0' oп. 2, cпp. 34, apк' 72. opигiнaл. ltигapкoвиЙ пaпip.
Pукoпис. CинiЙ хiмiчний oлiвeць.

Ne3
звIт oPгAH lзAЦl ЙHo. MoБlлlзAцl Й Hoгo

PEФEPЕHтA PAЙoHy пPo xlд MoБlлlзAЦlTдo
yпA, BlЙсЬKoBЕ HABчAHHя, сAMooБoPoHy,

PoБoтy вlЙсЬKoBoгo зв'язКy
[Л юдв и п iл ьcьки й ] pa й o н,. C кeля''

[Kocтoп iл ьcькoгo нa,о,paЙ o ну'',0,oли н a'' ],
21 листoлa,Цa 1943 poку.

o p г [ a н i з a цi й н o ] - м o б [ i лiзaцiйни Й] p e ф [ e p e нт],
paйoн Cкeля.

3вiт ч. 3'

1. З цiлoгo paйoнy вiд caмoгo пoчaтKу ax дoтeпep пiшЛo дo
УПA 31 4 люДeЙ. B цiм нислi бyлo 12 дeзepтиpiв, якиx зaбpaнo i

вiдCтaBЛeHo в гopУ'
2. Biйcькoвий вишкiл пepeпpoвafцЖУeтЬCя oдИH paз в ТИ)K-

дeнь. ШкoлятЬcя ЮHaKИ oKpeмo, cтapшi oKpeмo i cepeднiЙ вiк
oKpeMo. Унaщaющиx нa вишкiл пpибyвae дo 600 дyш.

3. Лiнiя вiйcькoвa зopгaнiзoвaнa дoбpe, B Ko)кHИM пi.цpaйoнi е
opг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiЙний] [p]eфepeнт i пo всiх отaнИцяX e
peфepeнти вiЙськoви. 3 oбoв'язкiв cвoix BИв'язУЮТЬcя HeпoгaHo.

4. Пo paЙoнi пo всix Ceлax e зopгaнiзoвaнa сaмooбopoнa. e в
кoжнiм сeлi кoмeндaHт сaмooбopoни, з oбoв'язкiв свoix B|Ав'я-
зyeтЬся дoбpe.

5. e зopгaнiзoвaнo paй[oнoвий] вiйcькoвиЙ зв'язoK. e цeнтp
зB'язKy, якiЙ oбслy)куe чoтИpИ пiдpaЙoни i пyнкт зв'язкy, якiй
oбслyжуe тpи пiдpaЙoни вiЙcькoвoЮдopoгoЮ.
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Ha цeнтpaлЬHoMy зв'язкy e шeф зв'язKуTa 6 зв'язКoвИх. Пyнкт
зB'язKy Ns 2 мar шeфa зB,язкy i 4 зв,язKoвих.

!ня21.ХI.43 p.

/KpoвниЙ/ Kpoвний.

ДАPО' ф. P-30' oп' 2, спp. З9, apк. 22. Зaвipeнa кoпiя' Pукoпиc' CинiЙ
хtмiчний oлlBeЦь.

Ns4
зBlт oРГAHIзAцlЙHo- MoБlлlзAцlЙHoгo

PЕФEPEHтA PAЙoHy пPo пoтoчHy
дlялЬHIстЬ y PAЙoHl

[Kocтoпiльcький] paйoн,,Icкpa'
I Kocтo п iл ьc ь кo гo н aдpa йo ну,,,П'oл и н a'' ]'

31 лиcтoпaдa 194З poку.

Звiт
зa чaс вi.цдня 1'Х| [дo] 

-l'Xl|'1943 p. пo p-нi |скpa.

]. Bикiнчeнo зaгaЛЬHo спИсKИ чoлoвiчoi тa xiнoчoi стaтi, нa-
po.ц)KeнИХ в poKax вiд 1B93 [дo] 1925 - чoлoвiчoi i 1913-1925 -
)К|Hoчol'

2. CпopядхeHo сПИсKИ в poзpiзi Пo poKaХ TИX жe piнникiв
3. Cпopяджeнo сПИсKИ мoбiлiзoвaниx piнникiв' кoтpi мoбi-

Л|зoBaHo в цЬoMУ MICяц|.
4. Пoyнeнo юнaкiв з слiдyюниx пyнктiв, a сaMe:
a). геoгpaфiТ' б). вiЙськoвoстi, в). iстopiТ, г)' iдeoлoгiТ'

д). лiтepaтypИ, )К)' типoгpaфiТ.

Дня 3-l.Xl.1943 p.
PaЙ [oнoвиЙ] peф[epeнт]

[o]pгaнiзaцiйнo-мoб[iлiзaцiЙниЙ] Heгyс.

ДАPО' ф' P_30' oп. 2, спp' 34, apк. 70' Оpиilнaл' Аpкуtu iз зaпИсникa.
Pукoпиc. Teкcт згaсao. Cipий aлiвець.
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Ns5
звIт oPгAH lзAцl Йнo.MoБtл lзAЦIЙнoгo
PEФЕPЕHтA HAдPAЙoHy пPo дoпoMoгy

PoдиHAM члEHIB yпA
[Л ю,Цв и п i л ьc ьк и й] pa й o н,, CKe л я''

I Kocтo п iл ьс ьKo гo H a,цp aй o ну,,,0,oл и н a'' ],
8 гpy,а,ня 194З poку'

opг[aнiзaцiЙнo] - мoбiлiзaцiЙнa Ip]eфepeнrypa
paЙoнa Cкeля

Звит ч.2
дoпoмoгi вiЙськoвим poдинaм УПA

вiд1/X|дo 1/X||-43 p.

l. Tяглoвoю силoЮ зaбeзпeчeнo 1 5 poдин.
Il. Maтep'яльнo xлiбoм, xyдoбoю, дpoвaмi i тoмy пoдiбнo

зaбeзпeчeнo 8 poдин.

.Цня B/Хll.43 p.
KpoвниЙ'

ДAPo, ф. P-З0, oп. 2, cпp' 34, apк. 64. Зaвipeнa кoпiя, l!игapкoвий
пaпip. Pукoпиc. Cинiй xiмiчниЙ oлiвeЦь.
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4. дoKyMЕHти oPгAHlзAцlЙHo.
MoБlл tзAцI ЙH иx PЕФEPЕHтyP

4.4' P|BЕHЬ KУЩlB

Nsl
списoК зБPoТ пoсAдoBцlв KyщA,

сKлAдЕH и Й oPгAH lзAцl Й Ho. MoБlл lзAЦlЙ H и M
PEФЕPЕHтoM KyщA

Kущ Nэ 5
[Kocтo п iльcькo гo paйo ну'' I с кpa''

Kocтo п iл ьс ькo гo нa,а,paй o ну,,!pл и н a'' ]'
25 вepecня 194З poку.

Cп[и]с збpoТ.
KущNe

Ne

п/п

Псeвдo
BЛaсHИKa

збooТ

Якe

зaЙMae
стaHoвиЩe

пa3вa
збpoi

!e
збpoi

Mapкa
збpoi

Kiлькiсть
збpoi

Бopисeнкo KyщoвиЙ
в|ЙсЬКoвИк

Heчинний
aBтoMaт

2098 ]A 5 шт. нaбoiв

2 .Qoвбня KyщoвИЙ
KoMeH.цaнт

ABтoMaт

ДoбpИЙ

1644 ^aaD 30 шrнaбoiв

3 Я вop 3aстyпник
стaнИчHoгo

Kpис 1 25964 ]ссP ,10 
шт нaбoiв

4 зeЛeнИЙ Cтaничний KpИc 1 892 ЭpaнЦ. 10 шrнaбoiв
5 Г|ИcaнИЙ Kvщoвe CБ Пiстoль 2ЗЗ7з Mпepaт' 7 шт.нaбoiв

6 CумниЙ шeф зв'я3кУ ГoлaндськиЙ

KpИc

11 61 00 1 1 нaбiй

,) 1 KрИс +2556
,10 

шrнaбoТв
B .Цятeл Шeф зв'язку Kриc з409 ]ссP 20 шrнaбoТв

I oдУт CтaничниЙ KpИс 5289з ]ссP 40 шrнaбoТв
t0 Лeбiдь Baртoвий

KoЛo )KнИB

Kpис I 9095 30 шrнaбoТв

11 Хapкaч KpИс 7275 30 шrнaбoiв
12 Cпритний Kpис I 59758 ] ] шrнaбoiв
IJ Буpлaк Kyщoвий

KolиeHдaнт

Doзв|дKИ

KpИс 1089 40 шrнaбoiв

14 H изoвий BapтoвиЙ

кoлo )кнИв

Kpиc з05B 20 шrнaбoiв

15 KУчep Kpис з024 20 шrнaбoiв
lo цИгaн KрИо i0705 ]ссP 20 шrнaбoiв
17. Титeрyк Гoспoдapний

УПA Kpиc 117З54 ^aa D З0 шrнaбoiв
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Coкoл KyщoвиЙ

гocпoдapчИЙ

Bpизoк 15076 ,L шт.

19 БлaкiтниЙ Koмeндaнт
сaMooбopoнИ

Bpизoк 1 026з )сP |10 шrнабoiв

20 l щe двi люxвi дo [a]втoмaтa

Чинниx Kpiciв о 12ioдин aвТoМaтИчHИЙ.
oдин aвтoмaт HeспpaвHИЙioд.ИH Kpiс нeспpaвнИЙ' Ao.цИH Kpiс

гoЛaHдcЬKИЙ спpaвниЙ, тo HeMaо нaбo[B. !вa вpiзки e сoвiЦЬKИX i

oдиH e фpaнцyзькИЙ, тoxe HeспpaвHий. 3aг[aльнe] ниcлo збpoТ e
19 кpiсiв. Bзaгaлi гpaнaт e всiX 1 1 штyк, Haбojв зaг[aЛЬHe] чИсЛo o
367. oдeн пiCToЛЬ.

Дня25/|X.4Зp.
Бopисeнкo.

ДAPo' ф, P-30' oп.2, cпp, З4, apк. 106' opигiнaл' Apкуш iз зaгaльнoгo
ЗoШИтa у клiтинку, Pукoпиc' Фioлeтoвий хiмiчний oлiвeць.
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5. дoKyMЕHти PЕФEPЕHтyP зB'язKy
5'1. PlBEHЬ HAДPAЙOHlB

Nsl
HAKAз PEФEPЕHтA зB'язKy HAдPAЙoHy
пPo стBoPЕHHя зB'язKoBИx пyHKтlB

[CтoлинcькиЙ] нaдpaЙoн,'Гaлo'',
8 вepeсня 1943 poку.

Koмeндaнт зв'язкy paЙoну /Нивa, Пyщa/.

Haкaз ч. ||.

Haкaзyeться KoMeHдaHтaм paйoнoвиx зв,язKiв МaTИ щoдeHHo
зв'язoK з yсiмa сeЛaMИ вaшoГo paЙoну.

.1 
. opгaнiзyвaTИ в мipy мoжнoсТИ B Ko)KHoмy сeлi зв'язкoвиЙ

пУHKт.
2. Зв'язкoвий пyнкт сKЛaдaeТЬся з П'ятИ члeнiв:
a). кoмeндaнт зв'язкy;
б). зaстyпнИK KoМeHД,aHтa зв'язKУ;
в). двox зв'язKoвiX в paйoнoвий зв'язoK;
г). oдин зB'язKoBиЙ в сyсiднi сeлa.
3, 3в'язкoвi пoвиннi щoдеHHo пpИXo.Д'ИтИ в paЙoн нa змiну'
4. Koмeн.цaнт зв'язкy ПoвИHeH нaЙмeньшe paз B ТИ)К.П'eнь бути

нa paйoнoвoмy зв'язкy дЛя пo.цaЧИ вiстoк з TepeHУ.
5. oДИH зв'язкoвий r ПpИзHaчениЙ нa зB'язoK пoмiх ceЛaMИ.
6. Koмeн.цaHт зB'язKУ KoХHoгo ceЛa вe.п,e peeстpaцiю гpипсiв

пo пoдaнiй фopмi B poзпopяджeннi ч. ].
7. PaЙoнoвi кoмeндaнти зв'язкiв пoвиннi Пo.п,aТИ спИсKИ ЛЮ-

.цeЙ, якi r зaТpУдHeнi пpи зв'язкy в сeЛaХ BaшoГo paЙoну, дe зa.
пИсУeтЬся пpiзвищe Ta iм'я зв'язKoвoГo, piк нapoдxeння, oсвiтa'
мiсцe зaмeшKaHHя' псeBдo, сTaHoBИщe, пpи мiтки'

Cпиcки зa .цeHЬ 15.lХ.1943 p. пoвиннi бути пepeслaнi дo
нaдpaйoнoвoГo зB'язKУ, зaЛИшaЮчи сoбi кoпiю, яKУ сxpoHИТИ B

спeцияльнiй скpитцi, щo ПoвИHHa бутипpи KoxнoMУзв'язкy.

ПoстiЙ, B вepeсня 1943 p. 
CлaвaУкоaТнi.

Koм [eндaнт] нaдpaй [oнoвoгo] зв' язкy
Зaдьopa.

ДАPО' ф. P-З0' oп. 2' cпp' 6З, apк. 21 Зaвipeнa кoпiя. l-!игapкoвиЙ
пaпio. MauLиHэI1иC. Чopнa кaлькa'
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Ns2
IHФoPMAцIя PЕФEPЕHтA зв'язKy HAдPAЙoHy

пPo пoдll
в гoPoдHицЬKoMy PAЙoHl ,.пЕKлo''

IKoстoпiльськиЙ нaдpaйoн'.!,oлинa''],
20 >t<oвтня 194З poку.

lнфopмaцiя paЙoнy Пeклo.

Як пoдaо paйoн ПeKлo, в тix тepeнaх збильшyrться бiльшe силa
бiльшoвикiB, яKИ тeпep гpaбyють HaсeЛeHHя. ПoгpaбyвaлИ Kopo-
ви, кoнi, BoЛИ тa зaбиpaють ХapчИ яKИ пoПaЛo, i щe кoгo зЛoвЛяТЬ
нa дopoзi, тo o.цpaзУ зaбиpaють дo Apмii7o. Koли хтoсь He xoнe iти,
тo зacтpaшyють i Кa)KУТЬ: ''кoли пpиЙдe фpoнт, тo бyдeм щИTa.
тИся з вaMИ дaЛЬшe''. Бiльшoвики хoтiли пoгoaбити сeлa в тiх
oKoЛИЦяX, aЛe тaМ бyв вiддiл i пoчaв з нiми бiться. oтжe, тaM
здoбyтo 2 кoнi, oднe сiялo, o.цHoГo зaбитo, a 2 тяxкo paнИЛИ, ТaК
щo вoHИ бyли змyшeнiвиЙти зa ГpaHИцЮ.

.Ц'ня 20.X.43 p.

CлaвaУкpaiнi.

Boлoо.

Як пoдaе Cкeля, щo в тepeнi oзipцi бiля Caлoм'яки [Coлoмкa]
пepeбигaлo чoтИpИ нeзнaЙoмиxчoЛoвИKИ. Бyли тaки вбpaнi в шiнeлi,
a o.цИH буввбiлиЙ шaпцi, iпoбигли в стopoнyлiсy.

LLДABO' ф' З8З8' oп. 1' cпp, 59, apк. 202. Pукoпис, ltигapкoвий пaпip,
opигiнaл. CipиЙ oлiвeЦь
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Ne3
лИcт PEФEPЕHтA зB'язKy HAдPAЙoHУ
дo KoMEHдAHтA HAдPAЙoHy y спPABI

сyтичKи з HIMЦяMи
[KoстoпiльcькиЙ нaдpaйoн,,,Qoлинa''],

9 листoпaдa 194З poку'

Дpyxe Bopoн!

Пoдaю тoбИ, щo дня 8'ХI пpиЙшли нiмaки дo сeЛa PoKИтHoгo,
тoбтo кoли пiдxoдИл|А Дo Poкитнoгo, тo cтaлИ зaxoД.ИтЬ iз лiсy й
oKpyХИЛИ, ЗлoBV|лИ BapToвoгo iз кpисoм, кoтpий cтoяB Ha шЛяХy
нa вapтi, KpeПКo пoбилитa зB,язaлИ. ЦeЙ вapтoвийбув з Poкитнo-
гo, Maв 20 poкiв )KИTтя. Kpeпкo МУЧv|ЛИ..Д,aльшe paнИЛИ Щe
дp. Koтyзoвa B pУKУ, тa щe o.П,HУ >кИHKУ paзoм iз KoтyзoвиM Пopa-
нили тa зaбpaли бaгaтo вoлiв тa кopИв, сiнa, oвсa тa бaгaтo дeнoгo.

.[aльшe HiMaKИ, якiЙш-:ли (тi, щo naлИлИ в Збyxi)[...]. [...]вoни
кoли зaЙшли дo l-{yмaня, тaЙ ПoчaЛИ бiться з сoвiтaми. Coвiтив
poз6или, зa6paли 3 гapмaтки, 35 фip aмyнiцiТ, тoбтo paзoM з
пpoвiзoю' Coвiти пoбили нiмaкiв, a peштa втiклo. .Д.aльшe, кoли
оoвiти зa[й]няли тaбop, тo paзoM iз фipмaнaми. Тo цe гoвopили цiТ

фipмaни, якix пycтили coBИтИ.

.[ня 9.Х|.43 p.

CлaвaУкoaiнi.

Boлoс,

Ц,ЦABo' ф. З838' oп. 1 , спp. 59, apк. 128. opигiнaл' l-!игapкoвиЙ пaпip.
Pукoпис' CинiЙ хiмiчний oлiвець'
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Ns4
лv|cт PЕФЕPЕHтA зв'язКy HAдPAЙoHy

дo KoMEHдAHтA нAдPAЙoHy
пPo пEPEсyBAHHя

oPгAHlзAцl Й Hoгo AKтивy
IKocтo п iл ьський н a,цpaЙo н,,.П'oл и нa,' ],

9 лиcтoпaдa 1943 poку.

ДpУxe Bopoн!

Юpкo'' тa oхpiм', в'ixaли нa пiвдeнь. |щe вoни знaхoдяться мix
lскpoю тa Tyнинoм. Boни зHaXoдятЬся в шистцi. ATapac7з вiТxaв зa
Гopiнь [Гopинь], тaK щo пo[ш]тaxoд[и]ть кyди тpeбa' Я пoкi HaТoMy
сaMoMУ мiсцi, щo i бyв. Koли я тoдiiiaв KoнeM нa тpiЙкy, тo нaixaв нa
нiмeцькy oблaвy. Maлo щo He зЛoвИЛИ, Лe.цвe втiк, тiлькi зaбpaли
кoня iз сiДлoм, Ha яKoMy я Тxaв. Koли стaли стpiлять пepeXpeCHИM
вoг[нeм], тo я впaв iз кoня й нe мaв нaсy бiльшe йoгo лoвiть, тaK щo
HeBИдoMo' чИ вoHИ BзялLА' чИ вт|Kдe.

.Qня 9.X|.43 p.
CлaвaУкpaiнi.

Boлoс.

L]дABЭ' ф. 38З8' oп' 1 , cпp. 59, apк' 128 зв, opигiнaл' l-tигapкoвиЙ пaпip.
Pукoпиc. CинiЙ xiмiчниЙ oлiвeЦь,

-^ Pибaк Гpиць (''Юpкo''), кoмeндaнт Bo ..3aгpaвa''.

-^ Kлянкiвський flмитpo (..oxpiм''), кepiвник гK УПA Ha пзУЗ'," 
Тpoфiмvyк Пaвлo (..Tapaс,'), opганiзaцiйнo-мoбiлiзaцiЙний peфepeнт Bo

..Зaгpaвa''.
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Ns5
лv|cт PЕФЕPEHтA зB'язKy HAдPAЙoHy

дo KoMЕHдAHтA HAдPAЙoHy B
oPгAH lзAЦl Й H иx сп PAвAX

I Ko cтoп i л ьcьки Й н a,а,paЙ oн,',[J,oл и нa,' ],
9 листoпaдa 194З poку'

ДpУxe Bopoн!

Зв'язKИ пoв,язaнi в скpo[...] TaKo)К i мepтвiЙ. Тa щe тaкa сПpaвa,
щo Tapaс7a зaбpaв Яpмaкa, тo я пoкi He MaЮ зaстyпнiкa. Я хoтiв би
KoHeчHe зoбaчитися iз тoбoю, бo мaeмoдeкoгo бaгaтo пoгoBopИТИ.
Пoки всe B пopяДKУ. П po людeЙ дeякix знaю, дe зHaXo.п,ят[ьс]я.

.Qня 9.Хl.43 p.
Cлaвa Укpaiнi.

Boлoс.

Ц.t]'ABo' ф. З838' oп' 1 , cпp. 59, apк. 129. opигiнaл. QигapкoвИЙ пaПip
Pvкoпиc. Cинiй xiмiчниЙ oлiвeЦь.

Ns6
лист PЕФEPЕHтA зв'язKy HAдPAЙoHy

дo KoMEHдAHтA HAдPAЙoHy
y спPABI BлAсHoТ дlялЬHoстl

I Kocтo п iл ьcьки й н aД,pa й o н,',П,oл и н a'' ],
10 лиcтoпaдa 1943 poку.

ДpрКe Bopoн!

ПoвидoмляЮ BaM, щo я ПoчУвaв, щo Bи в paЙoни Бepiг. oТo)К,
ТaKa сПpaвa: чи мeнi Тxaти дo BaC, ЧИ, Mo)Кe, мiЙ зв'язoк бyдe тaм
CaMo, дe зHaХoдИтЬCя зapaз, бo я мyшyтpИMaTИ ст|АсЛ|А зB'язKИ зa
Гopиньoм [Гopинь]. oтoж, в Haс - B Пopя.t].KaХ. Koли я ixaв в тoй чaс
yЛюбaши [MaлaЛюбaшa] (кoли мибули paзoм), Тo я HaCKoчИB Ha

.- 
Tpoфiмнyк Пaвлo, opгaнiзaцiйнo-мoбiлiзaЦiЙниЙ peфepeнт Bo ..Зaгpaвa''
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HiMeцЬKУ oбЛaBУ, тaЙ MaЛo щo Meнe нeЗaбилИ, aлe BтiK, a KoHя з
сiдлoм зaбpaли.

Koли я пpибyв.цo Любaши [Maлa Любaшa], тo вxe Юpкa'" тa
oxpiмa76 нe бyлo, тiлькi дp. Тapaс77. oтox, iзTapaсoм пopoзyмiвся,
сKaзaв' щo Юpкo тa oxpiм вilxaли нa пiвдeнь' Taк щo я вxe зHaю,
.0'e xТo знaxoдит[ь]ся. Я кoли пoчУв, щo Bи в тepeнi, тo я iздив' aлe
Baс нe зacтaB. oтo>К, MуcИв Тxaти нa мiсцe, бo спpaвaтaкa, щo [...]
вiд мeнe зaбpaли дp. Яpмaкa78. Цe зaбpaв дp. Tapaс. Я caм нe знaЮ,
ХТo цe дaв тaкiЙ HaKaз, Щo вiн вiдiйшoв тa взяв iз оoбoю кpисa i нe
скaзaв кyдi тa нaскiлькi. Cкaзaв, щo в)Ke нe пpи[й]дe дo мeнe. Тo
тeПep He MaЮ зacryПHИKa, a Тapaс вii'xaв зa Гopiнь [Гopинь] дaЛЬшe.
Щoдo зB'язKiв, тo пopoбив мepтвi.- в KoxHoMу paйoнi. oкpeмiй
тaKo)K i вiЙcькoвиЙ зв,язoK вжe зpoбив дe пoтpибнo' aЛe бyлo б
дoбpe, щoб ми зo6aчилиcя. To мaeмo дeчoгo ocoбистo пoгo-
вopИтЬ. .Д.aльшe дня 8'Хl 6ули в Poкитнoмy нiмaки. Хoтiли oкpy-
ЖИтv|, тiлькi злoвилИ вapтoвoгo, кoтpiЙ стoяB нa шляxy з кpИсoM,
тa Й зaбpaли. Kpeпкo пo6или t ] Щe пopaHИЛИ дp. Koтyзoвa в
ПpaвУ pУKУ KpeпKo - iшли ,Д,o ХaтИ, a вiн oбiдaв. Утiкaв, щe oдHУ
ЖИHKу paзoM paHIАлИ.

Дня 10.Х|.43 p.
CлaвaУкpaTнi.

Boлoо,

LlДАBo' ф, З8З8' oп. 1 , cпp. 59, apк' 127-127 зв. Оpигiнaл. l.]игapкoвиЙ
пaпip. Pукoпиc. Cинiй хiмiчний oлiвeЦь.

'u Ko"eн
'u Kepiвн

opгaнi ий peфepeнт Bo ..3aгpaвa''.
- 3aстy язкy KoотoпiлЬсЬкoгo нaдpaйoнy .,!oлинa''

..Boлoсa''.

'. ,.M"p,,i', пунKтИ зв,язKУ.
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5. дol(yMEHти PEФEPEHтyP зв'язKy

5.2. PIBЕHЬ PAЙoHlB

Ne1
ll-|ФoPMAцlя PEФEPЕHтA зB'язKy PAЙoHy

пPo AHтипoлЬсЬKy AKцIю
yKPAi HсЬKoгo HAсEл ЕH ня

[Л юдви n iл ьcьки Й ] pa й o н,. C кeля,'

I Ko cтo п iл ьcькo гo нaдp a йo ну,'p'oл и н a'' ],
1 лиcтoпaдa 1943 poкy.

PaЙoн Cкeля.
Дня 1.XI.43 p.

|нфopмaцiя з тepeнУ [p]aйoну Cкeля.

.[ня 30.X'43 p. yкpaТнcькe HaсeЛeHHя, oзбpoeнe в KocИ тa BИЛИ,

нaпaЛo нaЛяxИB в yкpaiнcькoмy сeлi Бaлaшiвцi тa зaбилo 8 ляxiв,
a тpЬox ЗлoBИлИ )кИBцeM _ двl ляшKи тa o.ц,Hoгo ляxa' KoтpИ гpa-
бувaли цepKвy.

.Цня 31.X.43 o гoд'21.00 цicaмo ЛЮдe HaпaлИ зHoвy Ha пoЛЬсЬ-
кy кoлoнiю Пoтaлиця тacпaлИл|AдoщeHry воi ляcькi зaбyдoвaння.

Cл[aвa] Укp[aТнi]!
Гep[oям] Cл[aвa]!

БeзpiднiЙ.

lJД'ABo' ф. 38З8' oп. 1, cпp. 59, apк. 124. opигiнaл. Qигapкoвий пaпip.
Pукoп ис. Cipи й oл i вeць,
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Ne2
звlт PЕФEPЕHтA зв'я3Ky PAЙoHy

[Л юдв и п iл ьc ьки Й ] pa Й o н', C кeля''

I Ko cт o п iл ьc ькo гo н aД,pa Й o ну,,,[J,oл и н a'' ],
21 лиcтoпat,a 194З poку.

3вiт ч. 4
зa мiсяць лИcтoпaд 1 943 p. пo зв'язKy paЙoну Cкeля,

ДpУжe [к]oмaндaнт.
Шeф зв'язку БeзpiднiЙ згoлoшУr стaH зв'язкy всix пунктiв, cтaн

зB'язKoвИxтaдaнi пpo зв'язки в paйoнi Cкeля.
B [p]aЙoнi e всix шeфiв зв,язKy 28 чoлoвiк, з чoгo е 7 шeфiв, a

.п'вa Ha ЦeнТpaлЬHИx зB'язкax - Ns 1 тa Ns 2.

.!,o зв,язкy Ne 1 е пpикpИПЛeнo 4 пiдpaЙoни, aдo No 2 - 3 пiд-
paЙoни. З oглядy нa окopiшe oбслугoвyвaння зB'язKy зiстaв ствo-
peниЙ дpугиЙ пyнктзв'язкyNэ 2.

Ha цeнтpaльнoмy зв'язкy Nq ] eдo oбcлyгoвyвaння 7 зв,язкoвцiв,
a нa цeнтp[aльнoмy] зв'язKy No 2 oбслyгoвye зв'язoк 6 зв'язкoвцiв.

B пiдpaЙoнi Ne -t.

Ha цeнтp[aльнoмy] зв,язKУ _ 3 зв'язKoвиХ.
Пo стaницi Ns .1 

- 6 зв'язкoвИX.
Пo стaницi Ns 2 - пiдp[aЙoнoвиЙ] зв'язoк.
Пo стaнишi Ns З - 2 зв,язкoвИХ,
Пo стaницi Ns 4 - 2 зв'язкoвИx'
Цeй пiдpaЙoн сПoЛУЧeниЙ зo сУciднiм paЙoнoм нa зaхiд.
B пiдpaЙoнi Ns 2.
Ha цeнтp[aльнoмy] зв'язKУ _ 4 зв'язкiвцi.
Ha cтaнишi Ns ] - 4 зв'язкoвшi.
Ha стaницi Ns 2 - 2 зв'язкoвЦi.
Paзoм 10 зв'язкoвцiв тa 3 шeфи.
ЦeЙ пiдpaйoн [с]пoлyн eниЙ зo сyсiднiм [p]aЙoнoм нa зaxiд.
B пiдpaЙoнi Ns 3.
Ha цeнтp[aльнoму] зв'язKу _ 6 зв'язкiвцiв.
Ha стaницi Ns 1 - 5 зв'язкoвцiв.
Ha стaницi l{s 2 - 3 зв'язкoвЦi.
Paзoм 14 зв'язкoвцiв тa + 3 шeфи.
l-{eЙ пiдpaйoн [с]пoлyнeниЙ з пiдpaЙoнaми Ns .l тa Ns 2.
B пiдpaйoнi Nэ 4.
Ha цeнтp[aльнoмy] зв'язKy 5 зв'язкoвцiв.
Ha стaницi Ns 1 - 3 зв'язкoвЦi.
Ha стaницi Ns 2 - 2 зв'язкoвцi'
Ha cтaницi Ns 3 - 2 зв'язкoвцi.
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Ha стaницl Ns 4 - З зв'язкoвцi.
Ha стaниЦi Ns 5 - 3 зв'язкoвцi.
Paзoм 1B зв'язкoвцiв тa 6 шeфiв. Цeй пiдpaЙoн спoлyнeний з

сУсiднiм [p]aЙoнoм нa пiвдeнь.
B пiдpaЙoнi Ns 5'
Ha цeнтpaльнoмy зв'язKУ - 2зB,язKoBИX.
Paзoм 5 зв,язкiвцiв тa 2 шeфи.
Peштa сiл сПaЛeHa.
L]eй зв'язoк пoв'язaний з пiдpaЙoнoм Ns 6 тa Ns 7.
B пiдpaЙoнi Ne 6'
Ha цeнтpaлЬHoMУ зв'язкy тpoе зв'язкoвцiв.
Ha стaницi Ns 1 - 3 зв'язкoвцi.
Ha стaниЦi Ns 2 - 4 зв'язкoвЦi.
Ha cтaницi Ne 3 - 4 зв'язкoвцi.
Paзoм 14 зв'язкoвцiв тa 4 шeфи.
|-]eЙ пiдpaйoH сПoЛУчeниЙ з сyсiднiми paйoнaMИ Ha сxiд тa нa

пiвдeнь'
B пiдpaЙoнi Ns 7.
Ha цeнтpaлЬHoMУ зB'язКy 6 зв'язкoвцiв.
i-]a стaниЦi Nq 1 - 6 зв'язкoвцiв.
Ha стaницi Ns 2 - 2 зв'язкoвцi.
Ha стaницi Ns 3 - 4 зв'язкoвцi.
Paзoм ] B зв'язкoвЦiв тa 4 шeфи'
Цeй пiдpaйoH спoЛУчeниЙ з сyсiднiми paЙoнaмИ Ha сxiд тa

пlAдeHЬ.
B paйoнiCкeля e 28 зв'язкoвиx пyнктiв (28 шeфiв зв'язкy), тa

105 зв'язкoвцiв'
B [p]aйoнi в)<e ствopeнo мepтвi пУHКтИ зв'язкy тa пoB'язaHo

вжe з сусiднiми paЙoнaми..П,o MepTвoГo зв'язкyдoбpaнo нaЙкpa-
щиx людeй зi зв'язк[i]вцiв.

Пo зв'язKax ввoдИтЬся Пocтyпoвo .п,исЦиплiHУ, a B /],eяKИХ
мiсцяx нaвiть.цoвoдИТЬся зy)кИBaТИ вимipy KapИ .цo зв'язкoвцiв.

B цiлoмУ [p]aЙoнiдo oбслугoBУBaHHя зв'язKy HeMae нi oднiеi
пapи кoнeЙ' Taк сaмo HeMar нi oднoгo poBepa.

[.''] в зв,язKy з тИM, щo нaвiть в цiлoмy paйoнi пo зв'язкoвiЙ
дiлянцi пpaцi нeмae збpoT.

21 .X|.43 poку. Cлaвa УкpaТнi.
Гeooям Cлaвa.

Бeзpiднiй.

,ЦАPo' ф' P_З0' oп' 2, cпp, З9, apк. 2З, Оpигiнaл' Бiлий пaпip, Pукoпиc.
Cipий oлiвeЦь'
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Ns3
зBtт PEФЕPЕHтA
зB'язKy PAЙoHy

I Kocтo п iл ьc ьки й ] pa Йoн,, l cкpa''
[Kocтoпiльcькoгo нaдpaйoну,,,П,oлинa''],

З1 гpудня 194З poкy.

3вiт зa мicяць гpУдeHЬ.

.[pуг [к]oмeHдaнт зв'язку Cyвopoв эвiтye з paЙoнy |скpa пpo cтaн
зв'язKoвИХ, cтaн пpaцi Пo зв'язKaX тa всi дaнi пpo зв'язкИ.

|. 3aгaльниЙ cтaн зB'язKoвИx: 92 oсoбi.
I|. 3aгaльний стaн шeфiв: 6 кyщeвих, 6 зaстyпникiв шeфiв

KУщeвИХ, 8 стaничниx шeфiв, B зaстyпникiв cтaничниx шeфiв i

дiлoвиx зв'язKoвИх пo лiнii 64 oсoби.
|||. 3aгaльниЙ cтaн пyнктiв зв'язKoвИx: 6 кyщeвиx пyнктiв,

8 стaничниx пyнктiв.
|V. Чepeз paЙoн пepexo.п.ИтЬ oблaснa штaфeтa, вiЙськoвa штa-

фeтa i paЙoнoвa лiнiя. oблaснa штaфeтa iДe зi зaХoдУ нa всxiд чe-
peз [к]yщ Ns 6, вiйськoвa штaфeтa iдe зi зaxoдy нa всxiд. Iдe пo
цiлoмУ paЙoнi, як i opгaнiзaцiЙнa штaфeтa.

V. Чepeз paйoн ПepeХo.цИтЬ тpи штaфeти, зi зaxoду нa всxiд.
Paйoн lскpa мae зв'язKИ зi всьoмa paйoнaми, paЙoнi тaкi: ЛиониЙ,
Kaмiнь, Kepн, Бepиг, Cкeля (нepгa Ns 30 - ?) ioлeксaндpiя.

V|' 3в'язки пpaцЮютЬ нeдoбpe з пpИчИH TaKИХ, щo д)D|(e KpeПKo
зaгpoxaнИ ТepeHи. Щo.цeннo Haпa+п.aЮтЬ нiмaки з ляХaMИ, a нaвiть i

чepBoHl чaсoM HaпaдaЮтЬ Ha Haш тepeH' TaK Щo HeMa тaKoГo дHя'
щoб зв'язки нe poзбигaлися. Kyщ Ne 1 мaе Hoвoгo шeфa KyщeвoГo.
|з тeТ пpиниHИ He дУжe дoбpe стoТть пpaця Ha зв'язKy i .п.o тoгo щe
HaпaдaЮтЬ щoдeнHo нiмцi. B кyщi Ns 2 тaк сaмo нeдoбpe отoiть
пpaця, бo зaгpoxeниЙ тepeн. Kyщ No 3: стoТть пoсepe.п.HЬo Пpaця,
бo нe зaгpo)кeHИЙ тepeн, нo нoвиЙ шeф щe He Mo)кe дoбpe
пocтaвИтЬ пpaцi. Kyщ Ns 4: отoiть пpaця дoбpe. KУщ Ns 5: нeдoбpe
cтoiть пpaця з пpИчИн тaKИx, щo зaбpaли вiдпoвiднoгo шeфa, a
cтaв нoвиЙ, тo He Мoxe щe дoбpe пpaцi пoвeсти. Kyщ Ns 6: стoiть
пpaця нeдoбpe з пpИчИH тaKИХ' щo тaM KpeпKo зaГpo)KeHИ ТepeHИ,
oгpaбили пoсeлe н ня нiмaки i л юди п iдoп aл и .цyХoМ.

VII. Ha зв'язKax стoTть пpaця пoсepeдHЬo. 3в'язкoвi звiтyють
пepeд вiдxoдoм i пpиxoдoм. ЛiтepaтypУ чИтaЮтЬ' яKa e, olцHaчe
бpaк вишкiЛЬHoгo мaтepiaлy. Haтoмiсть лiтeparypи чИTaЮтЬ KHИ)к-
ки. Koxни[й] зв'язкoвиЙ вчить ..fleKaЛoг',.
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V|||. Ha зB'язKaХ пepeвaЖнo пpaцЮЮтЬ ЮнaKИ. Ha вcix пУнKTaХ
пopoблeнo MepтBИ пУHKтИ i тaк сaмo i з кyщeвимИ - з Ko)кHИM
ПooКpeMo'

|X' Ha зв'язKax кoнспipaцii щe HeMa з ПpИчИH тaKИx, щo XТo
пpИХoдИтЬ Ha зB'язoK, пoтpeбye фipмaнки. Caмi нoви пoсTaвaЛИ
зв'язKoвИ, тo щe дoбpe нe poзyмiюТЬ пo зв'язKУ. t.. ] e )кИHKИ Ha
зв'язKaХ Ha чaс пpИxoдУ нepвoнoТ 6aнди, вoHo щe зoсTaЛoся
пoB,язaтЬ пoMeXдУ coбoю i вxe бyдe всe.

X. .[ля вИMoГИ зв'язKу бpaкye BИшKoЛУ пoлiтичнoгo i тaк сa-
Mo Хapчoвoгo, з oдягУ тaкox бpaк'

Хl. B paЙoнi |скpa HeMo)кЛИBo B.цeHЬ )KoдHИХ pyхiв poбить з
пpИчИH TaKИX' щo пo цiлий кoлiT стoятЬ MaдяpИ i xoдять в ПaTpУЛЬ
пo кoлiТ, poблять зaсiдки нa пepeTздax, i щoдeннo нiмцi poблять
aкцii нa ceлa. Тaкщo в paЙoнi lскpa дyxe Тя)KКo пpaцЮвaTЬ дЛя
зB'язKУ'

31/Хll.43 p.

Cлaвa УкoaТнi!!!

ш[eф] з[в'язкy] в[iЙськoвoгo] pIaйoнy] Cyвopoв.

,цAPo' ф' P-30' oп.2, cпp' 64, apк. ЗЗ. opигiнaл. Poх<eвий цупкиЙ пaпip'
Pукoпиc, Cинiй хiмiчний oлiвeЦь.
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6. дoКyMEHти гoспoдAPсЬKиx PЕФЕPЕHтyP

6..1 . PIBЕHЬ oKPУГ

Nsl
HAкA3 Ne 12 гoспoддPcЬKoгo PЕФEPEHтA

oKPyги пPo oБMD|GHHя PoзMlPy стягHEHЬ зA
KoPиcтyBAHHя пoслyгAMи tvlлиHlв l oлlяPEHЬ

ГoспoдapниЙ peфepeнт
вoeнHoI oKpyгИ 3aгpaвa. Ч. 1 2

Bo,,3aгpaвa'',
20 вepecня 1943 poку'

Пpи iнcпeкфi млинiв i oлiяpeнь ствep.Qкeнo, щo дeякi oлiяpнi, a тa-
кox i млини пoбиpaють нeoднoмipний мipнyк. Kpiм тoгo, дeякi гoс-
пoдapi piжними пiдсryпaми i з piжними пpoтeкцiями пoтpaпляЮтЬ
MoЛoтИ oдHopaзoвo пo B-.1 0 цeнтнapiв MeТpИчHиx збixxя. TaкиЙ нe.
нopмaльний стaн BикЛИKae oбуpeння i внoситьдeзopгaнiзaцiю в пpaцi.

.[ля yсyнeнHя вИ щeзaзHaчe н ИХ HeгaТИ BH ИХ п poя вi в зapяд)кyЮ :

1 ). У воix MЛИHaX Bo Зaгpaвa 6paти 8 % збixxя зa пepeMoЛ зa
paзoвy 95 Vo муку 

' 
12o/o збiжжя зa пepeMoЛ 72-75 % мyкi, зa poблeн -

ня piжниx кpyп 10 % збiжxя, зa poблeння oлii силoю пiдпpиeмствa
вo.Д,HoЮ, гaзoвoЮ чи нaвiть кiннoю 6paти 20 o/o з нeпepepoблeниx
oлiЙниx KУлЬтУp, a ПpИ TягЛoвiЙ оилi тoгo гoспoдapя, кoтpиЙ poбить
oлiЙ, бpaти 15 o/o з нeпepepoбЛeHИХ oлiйниx KyЛЬryp.

2). Hopмa пepeMoЛУ Maeбуи нe бiльшe 200 кгp. Ha oдHУ poДИHУ
зa o.цИн paз. Hopмa poблення piжних KpyП Mae бщи нe виЩa 100
Kгp. Ha oдHУ poдИHy зa oдИH paз. Hopмa пepepoбкi oлiЙниx KУЛЬТУp
нaoлiЙ мae бщи нe бiльшa як 20 кгp. Ha oдHУ poДИHУ зa oдИH paз'

3). Пepшeнствo Ha чepry мaють тi гoспoдapi, кoтpi пpивeзyгЬ Ma-
cТИЛЬHИХ мaтep'ялiв - oлv|B|А aбo лoю - aбo oпaлoвих мaтep,ялiв.

4). tЦ]e зapяджeнHя вxo.п,ИтЬ в cИлy з дня йoгo oдepжaHня.
Зapядxeнн я BИслaтИ MЛИHaМ' KpyпoдepKaм i oлiяpням дo сТИс-

ЛoГo BИKoнaнHя, aдo вiдoмa i кoнтpoлi - [к]oмaндaнry Bo 3aгpaвa,
[н]aнaльн и кy [п] poмисЛoвoгo [в] iддiлy i [к] oмaндaнтaм [г] oспo-
.цapсЬl(И M '

.Цня 20.|X.1943 p. Cлaвa Укoaiнi!

Гoспoдapний [p]eфepeнт
ЗубaтиЙ /3У6aтий/.

ЦДABo' Ф. З8З7' oп. 1, cпp' 8, apк, 43. Зaвipeнa кoпiя. l-!игapкoвий
пaпip. Мaшинoпиc (нe укpai.нськиЙ шpифт). Чopнa кaлькa,
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6. дoKyMEHти гoспoдAPсЬКиx PEФЕPЕHтyP
6.2. P|BЕHЬ HAДPAЙOHIB

Nel
..пPизHAчЕHHя'' БyxгAJlтEPA,

yKлAдEH Е гoспoдAPсЬKи M PЕФЕPЕHтotvl
HAдPAЙoHy

I Ko стo п iл ьськи й] н aдpa йo н',,Qoл и н a'',
9 жoвтня 1943 tэoкv,

Haдpaй[oнoвиЙ] гoсп[oдapськиЙ] вiд[дiл]
.Д,oлинa.

Пpизнaнeння ДЛя дp. Хмapи.
3 днeм 9.Х.43 p. ПpИзHaчУю Baс [ш]eфoм бyx[гaлтepськoгo]

вiд[дiлy] пpи нaдpaЙ[oнoвoмy] гoсп[oдapськoмy] вiд[дiлi] !'oлинa
i цiлкoвитo нa Baс пoKЛaдaЮ вiД,пoвiдaльнicть зa цeЙ peфepaт.

!ня 9.Х.43 p. CУ'
Гс'

Haдpaй [oнoвий] кoм [eндaнт] гoсп [oД.apсЬKoгo] вiд[дiлy]
/БaЙдa/Бaйдa8o.

ЦДАBo' ф' 3838' oп' 1 , cпp, 53, apк' 18' 3aвipeнa кoпiя. Qулкий po>кeвиЙ
пaпip' МaLuинoпИc, Чopнa кaлькa'

Ne2
..п PизHAчEHHя'' KEPIBHиKA зAгoтlBЕлЬ

зEPHA l ФyPAжy' yKлAдЕHE
гoспoдAPсЬкиM PЕФЕPЕHтoM HAдPAЙoHy

[Kocтo п iл ьc ьк и й ] н aдpa й o н,,Qoл и н a'',
9 жaвтня 1943 poкv,

Haдpaй [oнoвий] гoсп[oдapський] вiд[дiл]
!.oлинa.

Пpизнaнeння ДЛя Дp. Бoryнa.
З днeм 9.X.43 p. ПpИзHaчaю Baс peф[epeнтoм] зaгoт[iвeль]

зepHoвИХ KyЛЬТУp тa фypaжa пpи нaдpaй[oнoвoмy] гoсп[oдapсь-

80 |-]e тa iншi пoдaнi HИ)<чe пpИзнaveння ..БaЙдa', пiдписaв зeЛeHИM oлiвцeм
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KoMy] вiД[дiлi].Qoлинa i цiлкoвитo пoKлaдaЮ нa Bac вiдпoвlдaль-
нiсть зa цeЙ peфepaт.

!ня 9.X.43 p. 
CУ'
гс.

HaдpaЙ [oнoви Й] кoм [eндaнт] гoсп [oдapоЬKoгo] вiд[дiлy]
/БaЙдa/.БaЙta.

lдАBo' ф' 3838' oп' 1, cпp. 53, apк, 19' Зaвipeнa кoпiя, Poхeвий цупкий
пaпip. МaшиHoПиc. Чopнa KaЛьKa,

Ns3
..пPизHAчEHня'' lHспЕKтoPA нAд MлиHAMи'

yKлAдEH E гoспoдAPсЬKиM
PEфЕPEнтoM HAдPAЙoHy

I Kocтo п iл ьc ьки Й ] н aдp a й o н,,,0,o л и н a'',
9 xoвтня 1943 poKу'

Haдpaй [oнoвиЙ] гoсп [oдapський] вiд[дiл]
.[oлинa.

Пpизнaнeння.цля Дp. Mopoзa.

3днeм 9.x.4з p. пpИзHaчaю Baс iнспeктopoм Haд MЛИHaMИ пpИ
нaдpaЙ[oнoвoмy] гocп[oдapськoмy] вiд[дiлi] floлинa i цiлкoвитo
пoKЛaдaЮ нa Baс вiдпoвiдaльнiсть зa цeЙ peфepaт.

flня 9.Х.43 p.
сy.
гс

HaдpaЙ[oнoвиЙ] кoм[eндaнт] гocп[oдapcЬKoгo] вiд[дiлy]
/БaЙдa/'БaЙta'

lJдABo' ф, З838' oп' 1 ' cпp. 53, apк, 20. Зaвipeнa кoпiя. Poxeвий цупкий
пaпip. MaшинoПИс. Чopнa кaлькa,
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Ns4
" п PизнAч EH Hя'' КEP!в}|иKA MoлoчAPЕHЬ'

yKлAдEH Е гoсп oдAPсЬ Kи M
PЕФEPЕHтoM нAдPAЙoHy

[KocтoпiльcькиЙ] нaдpaйoн,',Dpлинa'',
9xoвтня 194Зpoку.

HaдpaЙ[oнoвиЙ] гoсп[oдapськиЙ] вiд[дiл]

.Qoлинa.

Пpизнaнeння ДЛя дp' Лicoвoгo.

3 днeм 9.Х.43 p. пpизн[aнaю] Baс peфepeнтoМ MoлoчapeнЬ
пpи нaдpaЙ[oнoвoмy] гoсп[oдapськoмy] вiд[дiлi] .[oлинa i цiлкo-
витo пoKЛa.п,aЮ нa Baс вiдпoвiдaльнiсть зa цeЙ peфepaт,

.Цня 9.X.43 p.
CУ.
Гс.

HaдpaЙ [oнoвиЙ] кoм [eндaнт] гoоп [oдapсЬKoгo] вiд[дiлy]
/БaЙдa/БaЙдa.

Зaxвaчeнo сoe.цИHeHИeм Hayмoвa. 24.|'44' пHшC Baс[...].

ЦД,AB2, Ф. ЗsЗs, oп. 1, cпp. 5З, apк. 21, 3aвipeнa кoniя' Poжeвий цупкиЙ
пaпip, MatuиHoпИс. Чopнa KaльKa'
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Ns5
.. пPизHAчEHHя'' KЕPlвникA пPoMислoвoгo

вlддlлy' yKJIAдEHE гoспoдAPсЬKи M
PEФEPЕHтoM HAдPAЙoHy

IKocтoпiльcькиЙ] нaдpaйoн .',Д,oлинa'',

9 х<oвтня 1943 poкv,

HaдpaЙ[oнoвиЙ] гoсп[oдapськиЙ] вiд[дiл]
.П,oлинa.

П pизнaнeн н я ДJ1я Дp.Чe pн и кa.
3 днeм 9.Х.4з p. пpИзHaчaю Baс peфepeнтoМ пpoМИcлoвoгo

[ в] iддiлy п pи нaдpaйo н [oвo мy] гocп [oдapськo мy] вiд[дiл i] .!oл и нa.
У Baшe poзпopя.цXeння пpидiлюю:

1 ). дp. Heнипopa - peф[epeнт].
2). дp. Mopoзa _ peфepeнT МЛИHIB.
3). дp.Лiсoвoгo _ peфepeнт мoлoнap[eнь].
4). дp' Пoxилeнкo.
| цiлкoвитo KЛa.цy нa Baс вi.цпoвi.цaльнicть зa цeЙ peфepaт.

Дня 9.X.43 p.

HaдpaЙ [oнoвий] кoм [eндaнт] гoоп loдapсЬKoгo] вiд[дiлy]
/БaЙдa/БaЙдa.

LlДАBО' ф. З8З8' oп' 1 , спp, 53, apк' 2З. Зaвipeнa кoпiя. Poxeвий цупкий
пaпip. МaшинoпИc' Чopнa KaлЬKa'

CУ.
Гс.

482



Ne6
..пPизHAчЕнHя'' KЕPlвHиKA
зAгoтl BЕЛ ЬHoгo вlддlлy'

yКлAдЕH E гocп oдAPcЬKи M
PEФЕPEHтoM HAдPAЙoHy

I Ko стo п iл ьc ьки й ] н aдpa Й o н'.,Qoл и н a'',
9 xoвтня 194З poку'

HaдpaЙ [oнoвий] гoсп [oдapcький] вiд[дiл]
.П,oлинa.

Пpизнaнeння tля дp' Tepнoвoгo,

З днeм 9.Х.43 p. пpИзнaЧaю Baс peфepeнтoм [з]aгoтoвeль.
нoгo [в]iддiлy пpи нaдpaй[oнoвoмy] гoсп[oдapськoмy] вiд[дiлi]
.П,oлинa. У Baшe poзПopядxeння пpидiлюю:

1 ).дp. Бoгyнa - peф[epeнт] зaгoт[iвeль] зepнoвИx KУЛЬтyp тa
QУpa)кa.

2). дp. oгipкa - peф [epeнт] зaгoтiвлi яpинитa пTИцЬ.
| цiлкoвитo KлaдУ нa Bac вiдпoвiДaльнiсть зa цeЙ peфepaт.

!ня 9.Х.43 p.

HaдpaЙ [oнoвиЙ] кoм [eндaнт] гocп [oдapсЬKoгo] вiд[дiлу]
/БaЙдa/Бaйдa.

LlдABo' ф.38З8' oп' 1' спp. 53, apк, 25' Зaвipeнa кoпiя. Poх<eвий цупкиЙ
пaпip. MaшинoпИc, Чopнa KaльKa'

сУ
гс
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Ne7
..пPизHAчЕHHя'' KEPIвHиКA Blддlлy

зAгoтlBЕль яPv|Hи тA птицl' yKлAдЕHE
гoспoдAPсЬKи M PEФEPEHтoM HAдPAЙoHy

[Kocтo пiльc ьки Й ] н aдpa Й o н,,,Qoл и н a'',
9 xoвтня 194З poку.

Haдpaй [oнoви й] гoсп [o.цapськи Й] вiд[дiл]
!,oлинa.

Пpизнaнeння ДЛя дp. oгipкa.

3 днeм 9.Х.43 p. пpИзHaчaю Baс peф[epeнтoм] зaгoт[iвeль]
яpИнV| Тa птИцЬ пpи нaдpaЙ[oнoвoмy] гoсп[oдapськoмy] вiд[дiлi]
floлинa i цiлкoвитo HaKЛa.цУЮ нa Baс вiдпoвiдaльнiсть зa цeЙ
peфepaт.

.Цня 9.Х.43 p.

HaдpaЙ [oнoв и Й] кoм [eн.цaнт] гoсп [oдapсЬKo гo] вiд[дiлy]
/БaЙдalБaЙдa'

LlДABo' ф. З8З8, oп, 1, cпp, 53, apк' 24, Зaвipeнa кoпiя' Poх<eвий
цупкиЙ пaпip. MauLинoпиc' Чopнa KaльKa.

сУ.
tu.
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Ns8
..пPизHAчEHHя'' lHспЕKтoPA HAд APтIляMи'

yKлAдEHE гoспoдAPсЬKиM
PЕФEPEHтoM HAдPAЙoHy

I Kocтo п iл ьcьки й ] нaдpaйoн,,.0,oли н a'',
9 хoвтня 1943 poкv'

Haдpaй[oнoвиЙ] гoсп[oдapський] вiд[дiл]
.Д,oлинa.

Пpизнaнeння дЛя дp. Hинипopa.

3 днeм 9.Х.43 p. пpИзHaчaю Bac iнспeкгopoм нaд apтiлями пpи
нaдpaЙ[oнoвoмy] гoсп[oдapськoмy] вiд[дiлi] .Д,oлинa i цiлкoвитo
пoKЛalцaЮ нa Baс вi.д,пoвiдaльнiсть зa цeЙ peфepaт.

.Цня 9.X.43 p.
сУ.
Гс.

HaдpaЙ [oнoвиЙ] кoм [eндaнт] гoсп [oдapсЬl(oгo] вiд[дiлy]
/БaЙдa/БaЙдa'

Ц,t]'АBo' ф,38З8' oл, 1, cпp, 53, apк,27. Зaвipeнa кoпiя' PoжeвиЙ цупкиЙ
пaпip' MaшиHoПИc. Чopнa кaлькa,

Ne9
HAKAз KEPIBHиKA гoспoдAPсЬKoгo Blддlлy

HAдPAЙoHy пPo пEPEпlдпoPядKyBAHHя
пlдBIддlлlB

[Kocтoпiльcький] нaдpaйoн .|0pлинa'',

9 >кoвтня 194З poку.

Haдpaй [oнoвий] гoсп [oдapоький] вiд[дiл]
.[oлинa.

flo peф[epeнтa] зaгoтoвeЛЬHoгo вiддiлУ дp. Tepнoвoгo.

Пoдaю дo вiдoмa, щo H И)KЧeпoдaн i пiдpeфepaтИ пiдля гaють дo
Bac i пpo зaбiг пpaцi в ниx Bи вiдпoвlдaeтe.
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1). oлiяpнi.
2). Пeкapнi.
3). ЗaгoтoвKИ зepHa i фypaxa.
4). 3aгoтoвKtА яpltHl/i i птиЦi.
oскiльки HopMaЛЬHo He yстaTKoBaнi вищeпoдaнi пiдpeфepaтИ,

пpoпoнУЮ HaЛaдHaтИ в нaЙскopшoмy нaсi.

.Цня 9.Х.43 p.

HaдpaЙ[oнoвий] кoм[eндaнт] гoсп[oдapCЬKoГo] вiд[дiлy]
/БaЙдa/. БaЙДa.

L|ДABO' ф' 38З8, oп. 1, спp. 5З, apк, 26, Зaвipeнa кoпiя' Poх<eвий цупкиЙ
пaпip. МaшиHoI1иc. Чopнa кaлькa'

Ns 10
HAKAз KEPIBниKA

гoспoдAPсЬKoгo Btддlлy HAдPAЙoнy
y спPAвl пlдпoPядKyвAHHя APтlлЕЙ

I Kocтo п i л ьcьки Й ] нaдpaЙ o н,',П,oл и н a',,

9 х<oвтня 1943 poку'

Haдpaй[oнoвий] гoсп[oдapськиЙ] вiд[дiл]
.Д,oлинa.

!o peф [epeнтa] пpoм иоЛoBoГo вiддiлy дp. Чepни кa.

Пoдaюдo вiдoмa, щo HИжчeпoдaнiapтiлi HaлeжaTЬДo Baс iпpo
зaбiг пpaцi в ниx Bи вiдпoвiдarтe.

1 )' Apтiль [к]paвeцькa.
2). Apтiль [ш]eвськa.
3)' Apтiль [p]имapськa.
4). Apтiль [б]ляxapськa.
5). Чyxapнi.
6 ). Apтiль [с]тoляpськa.
7)' Тapтapнi.
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ocкiльки пoдaнi apтiлi нe e щe УpУХoMлeнi, oтжe, вxe ix ypyxo-
MИтИ.

.Qня 9.Х.4З p.

сУ.
ГC'

Haдpaй [oнoвиЙ] кoм [eндaнт] гoоп [oД,apcЬKoгo] вiд[дiлу]
/БaЙдalБaЙдa.

ЦДABО' ф.38З8' oп. 1, cnp' 53, apк.22. Зaвipeнa кoпiя. Poxeвий цyпкиЙ
пaпip. МaLuиHoПИc- Чooнa кaлькa.

Ns 11
HAKAS NS 7

гoспoдAPсЬKoгo PEФЕPЕHтA HAдPAЙoHy
пPo пoЖвABлEHHя гoсгloдAPсЬKoT

дlялЬHocтl
I Ko cтoп iл ьсь ки й ] нaдpa й o н,,,П,oл и н a'',

9 xoвтня 1943 poку'

HaдpaЙ[oнoвий] гoсп[oдapськиЙ] вiд[дiл]
|oлинa.

Haкaз ч.7.

Ha нaкaз [o]кpyжнoгo Ip]eфepeнтa [г]oсп[oдapськoгo] [в]iд-
[дiлy] дp" Зyбaтoгo з дня 8.X.1943 p. зapя.цЖУЮ слiдyюнe:

.l 
). CтвepдxyЮ, Щo зaBMepЛa ПpaЦя нaд бyдoвoю зимoвикiв,

Haкaзую Maсoвo пpИстyпaТИ дo бyдoви ix. БyдoвaтИ HaЛeЖИTЬ зa
Пo.Д,aHИMИ B)кe BKaзlBKaMИ Тa poзM|paMИ

2). Maсoвo ПpИCTУПИТИ дo збipки ПoЛoTнa Ta KЛoЧчя, opгaнi-
зУBaтИ щoнaЙмeншe 20 apтiлiв KpaBeцЬKИХ, в paЙoнi ПpИCТyПИТИ

.цo BИгoтoBЛeHHя ТeПЛoГo yбpaння (кyфaйки тa штaни)' Caмoмy
зaiнтepeсуBaТИсЬ цiею збipкoЮ тa стapaтись якнaйбiЛЬшe poз'яC-
HЮвaТИ HaсeЛeHHЮ пpo знaнiння цieT збipки. Cтвopити збipкoвi
кoмiсii. 3aaнгaжyвaти.цo цir[ poбoти гoлiв оiльсьKИХ УПpaB'
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3). ПepeвeстИ KoHтpoЛЮ Haд зMaгaзИHoвaHИM збixжям, oскiль-
KИ зaчИHae псyвaтИсЬ, пepeмoЛoТИ i пaм'ятaти o цiм' щo 50 %
BсЬoгo збiжжя мae бyти пepeMeЛeHe Тa пepepoблeнe Ha KpУпИ, тa
вpeштi зaкiнчити мoлoтьбу'

4). Bci шкipи, якi дo цьoгo чaсУ вaляЮтЬоя Ha сKЛaдaХ, вiДДaти
дo гapбapeнь.

5). Пepeвeоти iнвeнтapизaцiю пo МoЛoчapHяХ, тa пpo цe .0,o

дня 20.X.43 p. зaзвiтyвaти мeнi.
6). Maсoвo пpИстУпaтИ.0,o KoПaHHя ДepxaBHИX кapтoфель тa

бypaкiв, тa згiднo пo.цaHИХ Baм вкaзiвoK зMaгaзИHyвaтИ.
7). ПpистyпИтИ Дo УпopяДкyвaння.цepЖaвниx пчiл, бo oстaн-

нiЙ пepexoДИтЬ сeзoн. ПpипoминaЮ o KoнтИгeнтi, тa нaдiслaти
50 % зiбpaнoгo Me.цУ Дo нaДpaЙoнУ.

8). Пpиcтyп|4тl4 Д,o зaгoToвЛeHня мaтepiaЛy нa HapтИ зa
пoдaHИMИ poзмipaми, вИгoТoвЛeння oKyття, пepeвeсти збipкy
Hapr.

9)' Bсi зaбyдoвaння, кoтpi HaдaЮтЬся нa бapaки, poзiбpaти тa
пoЛoxИти в olцHe мiсцe. Чeкaти нa.цaльший HaKaз.

10). Bсi свИнi, кoтpi вxe e кopмлeнi, зa6итtА, тa пepeтoП.Ат|/1 Ha
сMaлeцЬ Bсe сaЛo iзмaгaзинyвaти. Шквapки вi.п.дaти пo вiДдiлaм.

.l 
1). Пpистуг1|АтlАДo сyшeнHя сyxapiв, xитнixтa пшeHИчHИx, тa

MaKapoHy.
.l 2). opгaнiзУвaтИ в Ko)кHoМy paЙoнi МaШИнy.цЛя виpoблeння

спИpТy. Д6aти пpo якнaйбiльшe зMaгaзИHУBaння Йoгo.
.| 3). Beсти якнaйбiльшУ KoнтpoЛЮ Haд MЛИHaMи' бo дo цЬoГo

нacу були вeликi HaдУ)кИТтя, сaбoтaxи. Bинниx з мiсця KapaтИ.
14). 3aбopoняЮ вИ.t].aвaти oвeс всiм iншим KoHяМ, кpiм вiй-

сЬKoвИХ.
15). Biд дня .l0.Х.43 p. нe BИДaBaтИ пpoдyктiв нa дoмiвки,

зB'язКи вKЛЮчHo дo нaдpaЙoHoвИХ. HeoбxiднiотЬ ствopeHHя Хap-
чeвИx пpoдyктiв бУДe пoДaнo зГopИ.

16). ЗaбopoHяЮ сaмoвiльнo Ip]aЙoнoвим пpaцiвHИKaM
[г] oсп [oдapоькиx] [в] iд[дiл iв] po6ит и сoбi вiдпycтки, oскiльки зaxo-
дить нeoбxiднoю пoтpeбa зBepHУтИсЬ дo MeHe i пo oдepxaннi
вiдпyскy MoЖHa oпyстИТИ мiсцe пpaцi.

17). PaЙ[oнoвиЙl кoм[eндaнт] гoсп[oдapськoгo] вiд[дiлy] в
кoxнiй xвилинi MУсИтЬ зHaтИ, .цe Йoгo пpaцiвники ПoвepтaЮтЬсяJ
пepeд вiд'Тздoм в тepeн свoГo [к]oмaндaнтa тpeбa пoвiдoмити.

.lB). Aктивнiшe пpистyпИтИ дo збipки тeПлoгo o.цягy, бo дo
цЬoгo чaсy пepeпpoвaд)кУBaЛoсЬ ЛИшeHЬ пoBepxoвHo.

-1 9). .Цвa paзи мiсяннo, paзoM з iншими звiтaMИ, Г1pv|сИлaтИ
звiт зi збipки зa пoдaHИM взipцeм.
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20). Бyв HaKaз [к]oмaндиpa дp. .Qyбoвoгo пpo зaмiнy cвинeй з
сeлянaMИ81' oтxe, вЖe впpoBa.п,ИтИцe в УpУ)(oMлeHHя, дaTИ сeЛяHaM
дepжaвнi свинi, a зaбpaти кopмлeнi.

2.1 ). BoстaнHe пpИпoMИHaЮ пpo тepмiнi Ha,o,сИлaHHя звiтiв.
Зa нeвикoнaнHя цЬoгo HaKaзy тa зa HeвпpoвaдxeнHя Йoгo в

)KИття пpoтягoм цЬoгo мiсяця виHHИx бyдy вiддaвaти пiд вiЙcькo-
виЙ cуд.

.Qня 9.Х.43 p.

cv.
гс.

Haдpaй[oнoвиЙ] кoм[eндaнт] гoсп[oдapсЬKoгo] вiд[дiлy]
/Бaйдa/' БaЙдa.

3axвaчeнo [с]oeдинeниeм Hayмoв a. 24.|.44 г'
ПHшс /Bacилeв..'/'

LIДAB1' ф' 3838' oп. 1, cпp' 53, apк. 28, Koпiя. Бiлий пaпip' Maшинoпиc
(нe укpai,нcький Lupифт). Чopнa KaльKa.

8r Тaкий дoKУМeнт BИяBИтИ нe вдaлoся.
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6. дoKyMEHти гoспoдAPсЬKиx PEФEPЕHтyP

6.3. PlBEHЬ PAЙOHIB

Ns1
HAКAз зAстyпHиKA гocпoдAPсЬKoгo

PEФEPЕHтA PAЙoHy гlPo HAдAHHя
стAтистичHиx дAHиx

[Гo poдн и цьки Й] paйoн,, Kepн''

I Ko c тo п i л ьc ь кo гo н a.а, p a й o ну,,,D'o л и н a'' ]'
9 вepeсня 194З poку'

Paй[oнoвиЙ] гoсп[oдapниЙ] вiд[дiл] Kepн,
дня 9.9.43 p.

Haкaз.

H a п iдстaв и H aKaзУ нaдpaЙoн н o гo KoMaHдaнтa [г] oспoдapчoгo
[в]iдцiлу MarТe дo дHя 11.9.43 poкy нaдiслaтИ дo [p]aЙ[oннoгo]
[г]oоп[oдapнoгo] [в]iд[дiлУ] кiлькiсТЬ зaтpyдHeниx пpaцiвникiв y
Baшoмy пiдpaЙoнi (кyщi)' кiлькiсть пiдпpиeмств i якиХ, кiлькicть
пpaцiвникiв в кoxнoму пiдпpиeмствi i пpoдУкцiя КoxHoгo
пiдпpиемcтвa ( виpoблeнo i здaнo).

сУ!

Paй [oнoвиЙ] [к]oм [aндaнт] [г]oсп [oдapнoгo] [в] iд[дiлy]
/Cкoвopoдa/,
3a - Koмap.

.Д'ужe пильнe'

ЦДАГО' ф. 57, oп' 4, cпp. З5З' apк' 58. Оpигiнaл, Itупкий бiлиЙ пaпip.
Pукonиc' 3eлeний хiмiчниЙ oлiвeць'
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Ns2
HAKAз гoспoдAPсЬKoгo PEФЕPEHтA PAЙoHy

y спPAвl HAдсилAHHя
вEPxHЬoгo oдягy зl сK,lAдlв

[Гo poдн и цьки й ] paЙ oн,, Ke pн''

[Kocтo п iл ьськo гo н aдpa йo ну',,[J,o л и нa'' ]'
14 вepeсня 194З poку'

Paй[oнoвиЙ] гoсп[oдapчиЙ] вiд[дiл] Kеpн,
дня -l4.|Х.43 p.

Haкaз ч. 4.

Ha нaкaз KoMaH.Д,aHтa нaдpaЙoн[oвoгo] гoсп[oдapнoгo] вiд-
[дiлy] зapядxую сл iдyюнe :

1 . Cтягнщи всьoЙ вepxнiй o.п,яг, якiй e У MaгaзИHaX, яK: шинeлi,
кyфaЙки, пiдxaки, пaЛЬТa, KoЖУХИ KopoтKИ тa .цoвгi, oскiльки e
пopвa[...] дeякi, зpeпеpУBaTИ тa Д.o дHя 

-| 6.lХ.4з нaдiслaти дo MeHe.

CлaвaУкpaiнi!

Paй [oнoвий] гoсп [oдapний] кoм [aндaнт]
/Скoвopoдa/ '

ЦДAгo, ф. 57, oп' 4, cпp' 353, apк' 60, Зaвipeнa кoпiя. !упкиЙ бiлиЙ
пaпip' Pукoпиc. ФioлeтoвиЙ xiмiчниЙ oлiвeЦь'

Ns3
HAKAз гoспoдAPсЬKoгo PЕфEPEHтA PAЙoHy

пPo зБlP MЕдy
[ Гo poдн и цьки Й ] pa й oн ., Ke pu''

I Ko стo п i л ь c ь кo гo н a,о,p a Й o н у,',[J,o л и н a', ],
14 вepecня 194З poку.

Paй[oнoвиЙ] гoсп[oдapчий] вiд[дiл] Kepн,
дня 14.|Х.43 p.

Haкaз ч. 5.

3 нaкaзy нaдpaЙoн[oвoгo] кoм[aндaнтa] гoсп[oдapськoгo]
вiд[дiлy] зapяДжУЮ сл iдyюнe :
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1. 3iбpaти KoHтИгeHT MeдУ пo o.t],HoMy кiлoгpaмy вiд вepшкa.
Meд зiбpaти дo 20.|X'43 p.' Й пo зiбpaннi MeдУ зapaз Йoгo мa-
ГaзИHyвaTИ' пpИслaвшИ дo MeHe.

2' Cпиcки всix дoстaвцi в мeдy п pис лaт|А Дo МeHe.0,o lцHя 25'9'4З p.

PaЙ[oнoвиЙ] гoсп[oдapний] кoм[aндaнт]
/Cкoвopoдa/.

;.уJАгo' ф' 57, oп, 4, cпp. 353, apк' 59. Зaвipeнa кoпiя, ltупкиЙ бiлиЙ
rlaпip. Pукoпис' Зeлeний хiмiчний oлlBeЦь.

Ne4
HAKAз зAстyпHиKA гoспoдAPсЬКoгo

PЕФEPEHтA PAЙoHy в спPABI cЕзoHHoТ
стPижKи oBEцЬ

[Гo poдн и ць ки й ] pa Йo н,, Ke pн''

[Kocтo п iл ьcькoгo н aдpa й o ну,,,П,oл и н a'' ]'
14 вepeсня 1943 poку.

PaЙ[oнoвиЙ] гoсп[oдapчий] вiд[дiл] Kepн,
дня 14'|Х.43 p'

Haкaз ч, 6.

Haкaзyю вci oвeчки Д,ep)KaBHИ, зa BИHятKoM сaмцiв (бapaнiв),
сeзOH Ho пoсТpи ГTИ. Boв нy зiбpaт и i звaжит и й пepeдaти для paй [o -
нoвoТ] гoсп[oдapки] xiнoцтвa тИЛЬKo зa пoквiтoвaHHяМ.

Пpo зiбpaнe Й пepeдaнy пoвiдoмити MeHe.

Paй[oнoвий] гoоп[oдapниЙ] кoм[aндaнт]
/Cкoвopoдa/'
Зa - Koмap.

ЦДАГo' ф, 57, oп' 4, cпp. З53, apк. 61' Оpигiнaл' ЦУпкий бiлиЙ пaпip
Pукoп ис' Зeлe ни й xi мiч ниЙ oл iвe ць'
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Ne5
пPoxAHHя гoспoдAPсЬl(oгo PEФЕPЕHтA
PAЙoHy пPo дoпoMoгy B БyдlBHицтвl

дEPжABHиX пlдпPиeMcтв
PaЙoн ,,Гуляй-Гopoд''

[Capнeнcькoгo нaдpaйoну,,Лicoвa пicня'' ],
7 >кoвтня 1943 poку.

Пpoxaння.

Гocпoдapський вiддiл paЙoнy ГyляЙ-Гopoд пpoсИТЬ Bac дaти
зapя.п)кeHня гoЛoвaM ciл, щoб зДaлИ (кoxнe сeлo) пo 200 дocoк нa
бyдoвy дep)кaвHИx пiдпpieмств. 3 oглядy Ha тe' щo MУсИMo яК-
нaЙскopшe УpyxoМИтИ воi гoспoдapни дiлянкi, тиМ сaMИM пpиcпi-
шИMo peMoHт всix iнстиryцiй гoспoдapниx. Пpoшy нaшoi пpocьби
нe вiдxилiти iдaЙтe якнaйcкopiшe зapяд)KeHHя дЛя гoлiв оiл.

7/х.43'

ГoспoдapськиЙ peфepeнт Xoмa.

ДAPo' Ф, P-30' oп. 2, cпp, 109, apк' 8-8 зв. opигiнaл' ApкуLu iз зotuитa
у клiтинку. Pукoпиc. Cipий oлiвeЦь,

сУl
гC!
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Ns6
HAKAз Ne 8 ГoCпoдAPсЬKoгo PEФEPEнтA

PAЙoHy B спPABI видAHHя пoKвитyвAHЬ HA
oтPиMAH! пPoдyKти l MAтЕPIМ|1/| зl сKлAдIB

[Kocтoпiльcький] paйoн,, lcкpa''
I Kocтo п iл ьськo гo н aдpa Йo ну'|Qoл и н a'' ],

15 жoвтня 1943 poку'

PaЙ[oнoвиЙ] гoc[пoдapський] вiддiл
Iскoa.
15.10.43 p.

Haкaз ч. 8.

Пpи пepeвipцi гoспoдapкi УПA в paЙoнi lскpa ствepд)кeHo, щo
гoспoдapнi кepiвникi бpaли пpoдУKтИ i мaтep'яли зi склaдiв гoс-
п[oдapки] i чaсoм He вИlо'aвaЛи пoквiтoвaнь свoTм пiдлeглим.

Kpiм тoгo, чacтИHa ПepсoHaЛУ [г]oспoдapнoT oбслyги He зaвшe
чУeTЬCя дo вiдпoвiдaЛЬHoстИ пpИ BИKoHaннi свoТx [г]oс[пoдapсь-
киx] oбoв'язкiв.

Ha пiдстaвi BИЩeнaвe.цeниx мolx зaУвaг, з HaKaзУ пpoвoдy i з
HaKaзУ [к]oмaндиpa.Д,убoвoгo,

зapяД)KУЮ:
.1 

. Hiкoмy нiчoгo He BИдaBaтИ зi склa.цiв бeз пoквiтoвaння, нiчo-
гo нe бpaти вiд нaсeлeння бeз пopoзyмiння з a.цмiнiстpaтивнимi
iбeз пoквiтyвaнHя.

2. Bсioсoби, пpaцююнiу [в]oeннiЙ [o]кp[yзi] 3aгpaвa, бУдУть
KapaТИсЬ нaйсувopiшoЮ KapoЮ вoeн[нoгo] чacУ зa кpaдiж, сaбo-
Ta>к' HeдoгЛяд, pixнi кoмбинaцiT iнaдyжиття BЛaдИ.

3. Haкaз BХoдИтЬ B сV|лУ з .t],Hя Йoгo oдepжaHHя зa ПoKBИ-
тoвaнHяM тei oсoби, якa йoгo o.цep)КУe i якa йoмy пiдлягae.

4. Bсi [г]oспoД,apИ кyщiв мaють цeй нaкaз нeгaЙнo poзMHoжИТИ
i poзiслaти cвoiм пiдлeглим нaЙнихчoT гoс[пoдapcькoТ] [к]литини
зa пoKB|тoвaHHяM.

Бистpиця.

LIДABО' ф' З967' oп. 1, cпp,7, apк.2, Зaвipeнa кoпiя. lJупкиЙ paжeвий
пaпip, Pукoлис' Cиня KaЛЬKa'
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Ne7
HAKAз гoспoдAPсЬKoгo PEФЕPЕHтA PAЙoHy
гуляЙ.гoPoд y CпPAвI зAгoтlBлI зЕPHoBиx

KyлЬтyP
Paйoн ',Гуляй-Гopoд',

[Capнeнcькoгo нaД,paЙoну''Лiсoвa пicня''],
23 лиcтoпaдa 194З poку.

гB УпA.
P[aЙoн] ГyляЙ-Гopoд.
!ня 2З.X|.43 p.

.Д,o гoлoви [p]aЙoнyдp. Лиca
в Бepexницi'

Haкaз.

3 нaкaзy гoспoдapчoгo нaдpaйoнy ГB УПA нaКaзУrтЬся вaM
poзпИсaТИ CTaBKУ пo BaшoМУ paЙoнy слiдуюниx KУЛЬтУp в HopMaX
вiд гeктapa пoсiвнoi плoщi дaнoi KУЛЬTУpИ:

)KИTa - 25 кгp.;
oвсa - 20 кгp.;
ячMeHя - 15 кгp.;
пpoсa - 5 кгp.
(Увaгa. Хитo мoжнa зaмiнити нa iнши KУЛЬтУpИ. Пpoсo Mo)КHa

зaмiнiти нa ячмiнь в пoтpiЙнiЙ кiлькicтi)'
Пpo збipни ПУHKтИ зepHa Мaeтe пopoзyмiтися з ГoсПo.цapчИМИ

KУщoBИMИ ПO BaшoMУ paЙoнy, a кoжниЙ ГoспoдapЧИЙ тa стaничний
мicця вжe np|Аг oт oB|'4лИ.

Тepмiн вИKoHaHHя отaBKИ - BИKoHaТи шибким TeМПoM,
нaЙпiзнiшe.цo дHя 30/Х|.43 p.

30/X1.43 p.

Гoспoд[apськи Й] peфepeнт Xaнa.

ДАPo, Ф P-З0' oп.2, cпp. 1О9, apк, 100. opигiнaл' Apкуtu iз Lцкiльнoгo
ЗoШИтa у лiнiйку' Pукoпиc. Cipий хiмiнний oлiвeць.
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Ne8
HAКAз гoспoдAPсЬKoгo PЕФЕPЕHтA PAЙoHy

пPo зAгoтlвлЮ гyсEЙ, cвинеЙ l кoжyxlв
[Kocтo п iльcьки й ] paЙoн,, l скpa''

I Kocтo п iл ьc ь кo гo н aдpa Йo н у'|Qoл и н a'' ],
З0 гpудня 1943 poку'

flp. БyЙний.

1). Пo paз дpyгий HaKaзУЮ Пpo згaдaнy збipкy гуceЙ' Гуcи
пp|АcтaBИтИ в кyщ Nе 3.

2). .[oпoвнитЬ пpИ пoмoчi кyщ[oвoгo] CБ тa iншиx KoHтИгeнт
свинeЙ нa BИзнaчeHУ Hopмy.| 000 кг. caлa' B iншиx KУЩaХ cлaбo
ПpoвeдeH|.

3). HaлoxитИ в кoxнoмУ кущi кoнтигeHT Пo 5 кoжуxiв нa кyщ i пo
10 пap чoбiт.

l-{e вce Maeтe нeгaйнo пpoвeстИ пpИ ПoМoч| HaшИХ KУщeвИX
пpaцiвникiв i пpигoт[y]вaт|А ДJ1я MeHe.

30.X11.43 p.

PaЙ[oнoвиЙ] [г]oспoдapнiк
Бистpиця.

ЦДАBo' ф' 3967, oп. 1, cпp,7, apк, 1, Зaвipeнa кoniя, Бiлий пaпip,
Pукoпиc, CинiЙ xiмiчниЙ oлiвeЦь.
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6. дoкyM Eнти гoспoдAPcЬKиx PЕФEPEHтyP

6.4' PlBЕHЬ KУЩlB

Ne1
звlт гocпoдAPсЬKoгo PЕФЕPEHтA кyЩA

пPo PEзyлЬтAти IHBEHтAPизAцIТ
Kущ Ns 1,

I Kocтo п i льc ькoгo paй o ну,, lc кpa'
н aдpaЙ o ну .'!,oл 

и н a'' ],
16 вepecня 1943 poку.

Ns п/п Haзвa тoвaov ИЦ Kiлькiсть Пoим.
1 гopox кг. lo
2 KpУпi Kг 2

Пшoнo Kг' 5
4 Maкapoни KГ

5 (DaсoЛя кг. 100
b Cvxapи чopнi KГ. 254
7 Macлo KГ. e

I Шкиpa кг.

I Koxvxи кГ 2

10. Пiдхaки кг.

11 Пoлoтнa KГ 261/2
12 Pvшники KГ' 220
IJ Hacтильники кГ. 7
14 Штaнi cпiднi кГ. OU

Copoнки кГ. I6
16. Coooчки xiнoчи кг. 't1

17. Koци Kг. 3
18 Mишки KГ. 87
19 Cвeтpи KГ. 1

20 Лoxкi KГ 112
21 Mиски шТ. 8
22 Poндлi t]JТ. z
2З Лoпaтки шT. eq

24 Kopoви |.lJТ'

25 Biвцi |.lJт. 27
26 Cль Kг.

2т' Cмaлeць Kг. '1

28 Pипaк KГ eEn
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29. MaшИHa uJвeиHa шТ I

JU. Baтa Kг 1/2

31 Mapинaткi |.lJТ z
З2 TeлeфoнiнниЙ aпapaт шт 2

зз Штaни вaтни шт. I

З4 Ciнники шт. o

35 Maпa шт. 1

36 Teчкa цepaтoвa M 1

16/9.43 p.

Kyщe ви Й гocпo.о,apч И Й Бу ЙниЙ'

IJдAB)' ф, 38З8' oп, 1 , cпp, 96' apк, 8_8 зв, Pукoпиc, Apкуtu iз tuкiльнoгo
ЗoIJJитa у лiнiйку. opигiнaл. Cинiй хiмiчний oлiвeЦь'
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7. дoKyMEHти PEФEPEHтyP юHAцтвA,
жlHoцтвA тA yчx

7' -1 
. PlBEHЬ HAДPAЙOHlB

Ne1
зAпPoIJJЕHHя HA ..вlдпPAвy'', сКЛAдEHЕ

KЕPlBHи цElo жlHoчoгo BIддlлy loHAЦЬKoТ
PEФЕPЕHтyPи HAдPAЙoHy

[Kocтo п iл ьcьки й нaдpa Йoн',,П,oл и н a'' ]'
24 вepeсня 194З poку.

Пoдpyгo Moтpя.

Пpoшy пpибути нa вiдпpaвy, яKУ Пepепpoвa.DKyвaтИМe oKpУ)К-
нa пpoвiдниця жiнoцтвa дня 29'|X.43 p. в сepeдy o B гoдинi paнo.

ЗбipниЙ пУHKт: Ha зts'язку Mиpнoгo' Cтaвитися бeз спiзнeння
oбoв,язкoвo. 3a злeгкoвDКeHHя HaKaзУ будe кapaтися згiднo вo-
eHHoгo нaсy (зaзнaчyЮ цe тoMУ, щo бyвaють BИПa.п,KИ, KoЛИ ПoKЛИ-
кaнiзaстaвляЮтЬ Ha сeбe XД,aти тpи днi...).

3axвaтити з сoбoю Maтep'яЛИ.цЛя звИТУ (якщo звiт нe гoтo-
виЙ). 3вiт мaв бщи пpислaниЙ мeнi нaдeнь 20.lX.43 p. Щe paз пiд-
КpeслЮЮ: звiт i oбoв'язKoвa явKa Ha збipнoмy пyнктi в oзHaчeнУ
гoД'ИHУ | /],eHЬ.

24.|X'4З p'
Cлaвa Укpaiнi.

Зaвиснa.

ДAPo' Ф. P-З0' oп' 2' спp. 6З, apк' З4. opигiнaл' l-tигapкoвиЙ пaпip.
Pvкoпис. Cинiй хiмiчний oлiвeuь'
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Ne2
звIт PEФЕPEHтA юHAцтвA HAдPAЙoHy

пPo дlялЬHlстЬ
[Cтoлинcький] нaдpaЙoн [,,Гaлo'' ]'

1 2 х<oвтня 1 94З poкv.

3вiт
вiд 21 '|X'43 p' Дo 

.|2,X.4З p.

ДpУжe пpoвiдник, дpуг Moлoтoк, peфepeнT ЮHaЦтвa Пo Haдpa-
йoнi Гaлo, гoЛoсИтЬ сЛУхHяl{o. oоeлi юнaкiв гoтoвi Ha HaKaз в числi
22-х, в тoмy нислi в сKЛaд opгaнiзaцiйнoТ сiткi вXo.t],ИTЬ 28 юнaкiв.

opгaнiзaцiЙниЙ звiт.
B pa[Й]oнi Hивa e дoсить сiл oxoпл eHИх, a peшTa щe Heoxoплe-

нi, бo e зaгpoжeнi кoмyнiстaми aбo нiмцями.
B paйoнi ПУщa e TpИ сeЛa oxoплeнi ['..] в oднiм e 1] юнaкiв, в

дpугiм 6' в тpeтiм 15 юнaкiв. B Hивi e peфepeнт ЮHaЦтвa, кoтpиЙ
пiшoв 7/Xвтepeн.

Cтaн пpaцi.
B кoтpих cИЛaхe paнiшe opгaнiзoвaнi юнaKИ, тo poблять збipкy

двa paзИ Ha тИX.s,eHЬ' a кoтpiтiльки Teпep opгaнiзoвyються, тo poб-
ЛятЬ .цoчaснo збipкy в нeдiлю i святo. Пo сeлax юнaкi[в] e ДУ>кe
мaлo, бo ви.iхaлидo Hiмeннини, тaк як з TyMeHя.0,o Гopoдищa виТхa-
ЛИ, щo л|/1L]J|Алoс,я тiлькi пo o.цHoMy в сeлi. Bзaгaлi ЮHaKИ пo CeлaX
дУ)кe MaЮть слaбo poзBИHУтУ KУЛЬТypУ i пpoсвiту, тaк щoби вoни
взяЛИсЬ дo пpaцi, тo тpeбa бaгaтo нaсy, бo тpeбa poбити з нимi
caMoMy з.цeсятЬ paзiв збipкy i зaтим-тo ТaK ПoMaЛy poзBИвaeТЬcя
ЮHaштвo.

Пocтiй, 12/X.4Зp.
HaдpaЙoнoвиЙ peфepeHт ЮHaцтвa

Moлoтoк.

ДAPo, Ф, P_30' oп. 2, спp. З5, apк' 29' opигiнaл, Бiлий пaпip. Pукoпиc.
Cи н i й хi м iч н и й oл iвeuь.
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7 . дo Ky M .*Tff 
Ju.'.'Т'T }i'* 

o' o цт вA'

7.2.P|BЕHь pдЙoнlв

Ne1
звlт пIдPEФЕPЕHтA }oHAцтBд pдЙoнy
пPo гoлoвHl HAпPяMКи дlялЬHoстl

[Koстoп iл ьськи Й ] paйo н,. l c кpa''
[Kocтoniльcькoгo нaдpaйoну,,,tJ,oл и нa'' ],

27 xoвтня 194З poку'

PaЙ[oннa] юн[aцькa] пiд[peфepeнrypa]
|скpa.

3вiт
вiд 21 .|Х.43 p. дo 12.X,4З p.

Miсячний звiт зa xoвтeнь.
.1 

. Зaгaльнa кiлькicть юнaкiв _737.
2. Cхoдин пepepoблeнo 47 в цiлим тepeнi'
3. Hacxoдинaxпepepoблeнo вci впpaвИ [...] шкoлeнHя oдИHИЦЬ

з кpicoм, шKoлeHHя вiДдiлoм з кpiсoм, шKoЛeHHя пoЛeвИx впpaв, a
сaмe: Haоryпи, зaсi.п,ки, пepeMapш з спiвoм, пepeМapш 15 км. внoчi,
нiчнi кocтoи.

4. Cхoдини пepeпpoвaд)KУвaлИ кypиннi, сoтeннi, чoтoвi i poeвi.
5. Kpiciв зpoблeнo 9О o/o, a 1 0 щe нi.
6. Heдoлiкiв в тepeнi щopaз бiльшe. Tepен зaгpoxУeтЬcя

HIMaKaMи.

27.X.4З p'
cУ - ГC!

ДAPo' ф. P_30' oп. 2, спp.35, apк.
Cин iЙ хi мiч ни й oлiвe Ць.

PaЙoн [oвиЙ пiдpeф [epeнт]
/_/ Лoзeнкo.

152. opигiнaл. Бiлий пaпip. Pукoпиc.
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Ne2
..дEl.lHиK'' пPAцlBHицt yчx y PAЙoHl

[,Цуб po в и цьки й pa й o н''Ум aH ь',
Capнeнcькoгo нaд'paйoну',lIicoвa пiсня''],

кiнeць х<oBтHя 1 94З poку'

lJ-{oдeнник.
Пpaця в тepeнi вiД.цня 4.X,43 p.

Haзвa сiл Пpoвiдниця Шeф
Чepвoнoгo
Xpeстa

Гoопoдapна 3в'язкoвa

Mлинoв [Mлинiв] |Ихa I opпИHa MopKвa
Пepexoдини

[Пepexoдиvi]
Mитник .l вiтнa Capнa Пaвa ЛЮся
Гopa Лiлeя ЧeDeшня Maлинa Тpoяндa

Зioкa Poзa Aстoa Лeнтa
Ясинoвo
[Ясинeць.l Бepeзa Maoинa Зipниця Poxa
Kaлvгa Kaл и нa Bишня Koсa Ягoдa
Kvпищe Koзaч кa oльxa Cтoixкa
Bepби [Bepбiвкa] Гaннa oдapкa Бeлвa
3aпopУKa Cмoлa Пiвoнiя |!ибуля Лoзa

!ня 4'X.4З p' бyлa в PУднi. Bибpaлa пpoвiдницю Чepвoнoгo
Хpeстa, гoспo.цapчу i зв'язкoвy.

.Цня 5.Х в Зoлoтoмy poбилa зiбpaння з дiвнaтaми. Пpисщниx
бyлo 50 )кiHoK. Bи6paлa пpoвiдницю Чepв[oнoгo] Xpeстa, ГoсПo-
дapчy i зв'язкoвy. .Д.aлa нaкaз дiвнaтaм ШИтИ 6atДax i пiдшyкaти
xaти пiд оaнiтapниЙ пyHKт.

.Цня 6.Х в 3aмopoнeнoмy [3aмopoчeHня] po6илa сXo.цИHИ з
дiвнaтaми. Пpисyтниx бyлo 5дiвнин. Poзкaзyвaлa iм пpo зHaчeHHя
жiнки в сyнaсниЙ чaс i яKe ix зaвдaння. Bибpaлa пpoвiдницю Чep-
вoнoгo Xpecтa, гoспoдapчy i зв'язкoвy. .Д.aлa нaкaз wити 6aндaж,
збipaти гpiбИ i пiдiбpaти ХaТи пiд сaнiтapниЙ пУHKт.

.П'ня 6.X в Лyдинi [Людинi] вибpaлa пpoвiдницю Чepвoнoгo
Хpeстa' гocПoдapчy i зв'язкoвy. .Д,aлa нaкaз шити бaндaж' збipaти
гpiби i пiдiбpaти xaти пiд сaнiтapний ПУHKт.

Дня7.X в Peчицi [Peницa] poбИлa сХoдИl.iИ. Пpисyтнiх бyлo 10
дiвнин, ПepepoблялaзHИlиV1, якиЙ нaш нaцioнaлЬHиЙ пpaпop, вiд
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чoгc ПoxoдИтЬ сaмa HaзBa..УкpaTHa'' iякиЙнaш знaк нaцioнaльниЙ.
.Д,aлa нaкaз шити бaндax, збipaти гpiби i пiдiбpaти xaти пiд оaнiтap-
ниЙ пyнкт.

3вiт вiд 8.X дo 15.Х'43 p.

!ня 9.X'43 p. BИзИBaлa пoдpУгУ Mлинк[...]. Bи6paлaпpoвiдни-
цю Чepв[oнoгo] Хpeстa, гoопoдapчу iзв'язкoвy..Qaлa нaКaз збipa-
ти Йoдину i шить бaндax.

Пepeпpoвaд.ИтИ схotИни з дiвнaтaми. CxoдиHИ пepeпpoBa-
дИЛa пoдpУгa Tиxa дня 10.X.43 p. Ha cxoдинax бyлo пpИсУTHИX
10 Дiвчин' Пpopoбили: 1) пoяснeння кoжнoT тoчKИ ..'Д,eKaЛoгу'',

2) вiд чoгo пoХoдИTЬ сaмa Haзвa ..УкpaTнa''' 3) який нaш нaцio-
нaльний пpaпop, 4) якi пoдpУгИ пoвиннi стaвитИсЬ дo пpaцi,
5) якe зHaчeHHя мae xiнкa в cунaсниЙ нac.

.[ня 10.X.43 p. в ceлi Пepexoдини [Пepexoдинi] poбилa
cХoдИHИ. Пpисутниx бyлo 14 дiвчин. Ha сxoдинaхЧИтaлИ лiтepa-
тypy. Bибpaлa пpoвiдницю Чepв[oнoгo] Xpeстa, гoспoдapнy i

зB' язКoBУ. Poздaлa дiвнaтaм BoBHу ПpяотИ i пepeпpoвa Дити з6ip -

Ky вoвHИ пo ceлI.
.{ня 11.X.43 p. в сeлi Kyпищe poбилa сXoдИHИ дiвчaтaм.

Bибpaлa пpoвiдницю [Ч]epвoнoгo Xpeстa, ГoсПo.цapчУ. ,Д,aлa нa-
Kaз шИтИ бiнти i пepeпpoвaдити збipку KЛoччa.

Д,н[я] 12'х'43 p. в сeлi3aпopyкa poбилaсХoдИHИ. Пpисутних
бyлo 8 дiвчин. Bибpaлa пpoвiдниЦю сeлa, пpoвiдHИцЮ Чepв[oнo-
гo] Xpecтa, гoспoдapчy i зв'язкoвy. .Д.aлa нaкaз uити бiнти i пepe-
пpoвa.0.ИтИ збipкy BoвHИ пo сeлi.

Дня 
.l4.х'43 p. Tздилa в сeЛo Пepeхoдини [Пepexoдинi] пo

.п,iвчaт нa вишкiл' Bзялa oДнУ пoдpУгУ.
!н[я] 15.Х в сeлi Mитник [Mитники] пiдшукaлa 3 пoдpyги нa

вишкiл. B ceлi Bepби [Bеpбiвкa] poбилa сХoдИHИ. Пpисyтниx бyлo
B дiвнин. Bибpaлa пpoвiдницю Чepв[oнoгo] Xpeстa i гocпoдapнy.
Пoяснювaлa пolцpУгaM, яК вoHИ МaЮтЬ cтaBИтИсЬдo пpaцi.

Звiт вiд 15 дo 20.Х.43 p.

!ня 16.X.43 p. в сeлi БpoдeЦь пepeвipилa ПpaЦЮ пoдpУГ.
Гoвopилa Тм пpo дисциплiнy, кapнiсть тa Tx oбoв'язки.

!ня 17 .X'4З B|АзИBaлa пoДpУг з м. Bиcoцькa. oбгoвopЮBaлa з
пoд[pyгoю]-пpoвiдницeЮ, яKИx ПoДpУг взятИ Ha TpИKoTapський
вишкiл. Пoдpyги з м. Bисoцькa зiбpaли .| 0 кг. BoBHИ iпoшили
300 бiнтiв.

!ня 1B.Х.43 в сeлiЛyдинь [Людинi] пpoвipилa пpaцЮ пoдpУГ.
Пoдpyги зa цeй чaс нiчoгo нe зpoбили. Пoвтopилa щe paз цeЙ сaмiЙ
HaKaз: ПepeпpoBarцити збipкy вoвниiш.lити бiнти. BiднeоЛa пo.п,pyГaМ
пpясTИ вoвнУ.
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.Цня 19'X.4з p. в сeлi Pyдня po6или сXo.t],Иl-lИ. Пepepoбляли
в пopяд. .Д.aлa 

...П,eKaлo г'' Haвч Итися. Bзялa пoдpyг нa тpИ КoтapоЬ-
киЙ вишкiл.

!ня20,X'4З p. в сeлi Бpoдeць зiбpaлa спpя.цeнУ вoBHУ - 8 кг.
B сeлi Tyлянь [Tyмeнь] _ 4 кг' Poзoслaлa лlтepaтУpy пo сeЛaХ.

Звiт вiд 20.X дo 25'X,4З p.

Дня 21.X.43 p. в сeлi Tyмeнь poбилa сxo.цИHИ, Ha сxoдинax
poбилa впopяд 1 2 дiв[нaт] ' .Д,aлa 

,,.!,eкaлoГ'' HaBчaтиcя.
!ня 22'X.43 p. в сeлi Чopнoвipкa poбилa CхIДI^HИ дiвнaт.

Poбилa впopя.ц 15 дiвнaт. Poзкaзyвaлa, скiльки e yкpaiнцiв, дe
зaмeшKУЮть, [с]кiльки HaсeЛeнHя )кивe Ha Bкpaiнi, яки нaцioнaл[ь-
нo]сти.,!aлa ...П,eкaлoг'' нaвчИтИоя.

.[ня 23.X.43 p. в сeлi Гopoдищe. Пepeвipилa iх пpaцю. .Цaлa
...Д,eKaлoг'' нaвчИтИоя.

|ня 24'X'4З p. в сeлi Бpoдeць. Poбилa сxoди н и. П pисрн иx бyлo
.1 

0 дiвчaт. Ha cхoдинax poбилa впopяд. Читaлa лiтepaтypy ..BiлЬHa

УкpaТнa''. Пoвтopилa п poЙдeниЙ Maтep' ял. Пoяснилa Ko)<Hy ToчKУ
..,Д,eKaЛory''.

.Цня 25.Х.43 p. в сeлi Peниця [Peницa]. Po6илacХo.t],ИнИ дiвнaт.
Пpисyтниx бyлo .l0 

дiвчaт. Ha cxoдинax poбилa впopяд' Читaлa
лiтeparypy. Пoвтopювaлa пpoЙдeний мaтepiaл. Пoяснилa Ko)KнУ
тoчKy ...0,eKaлoгy''.

Пpислaнo Из сoe.цИHeния Фeдopoвa-Kизи 2'2'44 г. Л [... ]''.

ЦДАгo' ф. 57, oп, 4, cпp. 366, apк, 43_47, opигiнaл. Шкiльний Зot1Jит у
лiнiйку iз зeлeнoю oбклaдинкoto, Pукoпиc. Cipий oлiвeЦь.
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SUMMARY

Chapter 5, one of the |ongest сhapters in the book, сonsists of
doсuments issued by сommandants, responsible leaders of the SB
and sociopoIitiсaI and organizationa|-mobiIizationaI seсtions, heads of
liaison units, responsible Ieaders for supplies and materiel, and staff
members of уouth seсtions and the Ukrainian Red Cross network in the
UPA rear line serviсes, which derive from the northern and сentra| parts
of Rivne oblast, and Stolyn and Pins'k raions of Belarus (the territory of
the insurgentVo..Zahrava''). These documents сoverthe period from
Augustto December 1 943,

The chapter a|so includes doсuments written by the heads of
okruhas, nadraions, raions, and kushсhes: orders and |etters of the
сommandant of Vo ,'Zahrava,'' dated oоtober and November 1943;
orders, coordination documents, an indiсtment, information,
срrtifiсations, reports, and letters written by the сommandants of
Kostopil', Sto|уn, and Sarny nadraions for August-Deсember 1943;
orders, reports, lists of staff members, journals, information, and letters
written bythe сommandants of Kostopil', Sarny, Derazhne, Berezne,
Horodne, Stydyn, and Sto|yn raions for September-Deсember 1943;
and orders, reports, and Iists of staff mеmbers drawn up by the
commandants of ..Dibrova'' territory' kushсh no. 1 ..Basein''' kushоh
no.3..|ar,'' kushсh no.6 in Kostopi|'raion, and kushch..Bo|oto'' in
Berezhnytsia raion for September- Deоem ber 1 943.

A number of doсuments pub|ished in this voIume are the resu|t of
work of SB sections in okruhas. nadraions, and raions" These inс|ude
news f rom the territory of Vo ..Zah rava,'' сom pi le d on 22-28 Deсem ber
1943; messages and news from the field; news from the Pins'k and
Sarny insurgent nadraions and "Konotop" nadraion for the period
сovering october to December 1943; information; оertificates; and
letters from the Kostopil', Berezne, Derazhne, and Liudvypil' insurgent
raions for october- Deоember 1 943,

The work of sociopoIitiсaI section centers in nadraions, raions,
and stanytsias is represented bу orders, administrative orders, reports,
registers, lists of staff members, and genera| сomments, These doсu-
ments originate from the Kostopil' and Sarny insurgent nadraions;
Rokytne, Dubrovytsia, and Liudvypil' raions; and a number of stanytsias
in the Dubrovytsia and Sarny insurgent raions.

Chapter 5 also includes documents from organizational-
mobilizational seсtions in okruhas' nadraions, raions, and kushсhes.
VO "Zahrava" is the point of origin of an order issued in September
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1943; an order dated 17 November 1943 from Kostopil' nadraion;
reports from the Kostopil' and Liudvypil' insurgent raions, dated
November-December'1943, and a list of staff members'weapons
from kushch no. 5 in Kostopil' raion, dated 25 September 1943.

Another group of sources сontained in this сhapter inc|udes
doсuments of the Iiaison section, whiсh orrginate f rom nadraions and
raions. Тhese are: an order, information, and letters written bу the
responsible liaison leaders of Kostopil' and Stolyn nadraions for
September-November '1943; information and reports of the
responsible liaison Ieader of the Liudvypil' insurgent raion, dated
November- December I 943.

Documents issued by supplies and materiel seсtions сome from
nadraions, raions, and one kushch. These are orders and appointments
issued bуthe responsibIe Ieaderfor suppIies and materieI of Kostopil'
nadraion, dated 9 oсtober 1943; orders and a letter сontaining a
request from the staff members of supplies and materiel sections in
the Kostopi|' and Horodne insurgent raions for September-Deсember
1943; and a report bythe responsible leaderfor supplies and materiel
of kushсh no. 1 in Kostopi|' raion, dated 16 September ] 943.

The work of youth seсtions in Kostopi|' and Stolyn nadraions in
Vo ..Zahrava'' is represented by a report and an invitation to a speсia|
meeting (vidprava| dated 24 September and .I2 oсtober -l943,

respeсtive|у',
A report and a journal dated oоtober 1943 conсern the activity of

the youth section in the Kostopil' insurgent raion, and the Ukrainian
Red Cross seсtion in Dubrowtsia raion.

qP q9 qpффfr
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Poздlл 6

MЕPDKA oyH(Б)
HA тEPитoPlТ мдЙБyтHьoT

Bo..БoгyH''
(сepпeнь 1943 p.).



P|BHЕHCЬKA oБЛACTЬ ( ПlBДЕHь)

1 . дoKyMEHти гlPoBlдHиKlB (KoMEHдAнтIв)

1'1.oKPyXHИЙP|BEHЬ

Nsl
дoKyMEHт ..KoPЕцЬKA oKPyгA''

Kopeцькa oKpугa,

[cepпeнь] 194З poку,

Kopeцькa oKpУгa.

.Цo пoдiЙ в Haшoмy тepeнi тpeбa зaЧИcлv|тvlпoxiд вiддiлУ
Гopдieнкa нa CхiД. Гopдieнкo вИpУшИв B дopoгУ 17'V|Il.43 p' Kpiзь
сeлa MaшepУвaB дHeM. Ha сxi.цнiХ тepeHax мaв бiЙ з бoль-
UJeBИKaMИ зapaз >кe в пepшИХ сeЛax. У виcлiДi бoю poзбитo
бoльшeвикiв i здoбyтo тpoxи збpoТ. Heдoвгo пiсля цьoгo бoю
нaш вiддiл бyв змyшeниЙ Д,aти вiдсiч нiмцям, якi в тoй чaо
HaсKoчИлИ нa тaбop Гopдiенкa. Toмy, щo HacKoK був нec-
пo.цiвaниЙ ipaзoм з цИM B чИсeЛЬнoмy [ниcтoмy] пoлicepeддня
нaшi cтpaтили 5 людeй вбитими Й кiлькox paHeHИMИ. e нe-
oфiцiяльнi вicтKИ, щo cepe.ц у6итих впaв тaкo)к o.п,ин сxiдняк,
Юськiв Пeтpo, щo бyв дy)кe aKтИBним i iдeЙним opгaнiзaтopoM
cxiднix paЙoнiв. lpyгoгo дня, вHoЧi, пpи пepexoдi 3вягeльсЬKoгo
МoстУ MaлИ ТaKox нeвeличкиЙ бiЙ, в яKoMУ бyлo S-ox в6итих i

4-ox пoпaлo в pУKИ нiмцiв.
Уpядoвцi [с]тaниць [з]aкупy i [з]бyтy в Kopцi poзбiглися.

Чaстинy з ниx нaшi взяЛИ пiдстyпoм' iншi сaмi KV,|HУлИ свoТ мiсця
Й пepeйшли дo Haс. 3aгaльнo дo cтaницi вИpвaнo 4.ox ypядoвцiв,
вKЛЮчHo з гoлoвoЮ. Kpoмi цЬoгo, cxoпЛeHo пpипaдкoм [к]o-
peцЬкoгo cУддЮ, щo lХaB MaшИHoЮ' якy нaшi ПpИapeштУвaЛИ.
|-{eй сyдд[я] e зo сxiдниx oблacтeЙ. Biн пoдae, щo бyв 6лизь-
ким спiвpoбiтникoм Mixнoвськoгoo. Тa oсoбистo знaв Пeтлю-

', Mi""o,",*,Й Микoлa (1s7з _ 1g24t - виtaтний yкpaTнськиЙ гpoMaдсЬKo-
пoлiтичний дiян, тeopeтик yкpaТноькoгo нaцioнaлiзму. Hapoдився в с. ТУрiвцi
Пpилуцькoгo пoвiтy нa Пoлтaвщинi (тeпep 3гуpiвськиЙ p-н KиTвcькoi oбл.).
Зaкiнчив юpидияниЙ фaкультeт Kиiвськoгo унiвepситeту' У ,1 B90.x pp. бУв члeнoМ
.,Бpaтствa тapaciвцiв,' i тoвapиствa ..Moлoдa Укpaiнa',. Aвтop пpoгpaмнoгo
дoKyMeHту PeвoлюцiЙнoT yкpaТнськoi пapтiТ - ..Caмoстiйнa УкpaТнa'', y яKoMУ
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pУё, сeбтo Maв бУTИ вeЛИKИМ пoЛiтИчHИM ДiячeM B пepio.ц
peвoлюцiT 1917- [19]20 pp.

LIДABО' ф. 383З' oп' 1' cпp. 128' apк. 5. !'oкумeнт бeз пiД,пиcу i ,Цaти'
Koпiя. lJигapкoвиЙ пaпip' MaLuинoпиc, Чopнa KaЛьKa.

сфopмулювaв iдeю дepжaвнoi нeзaлexнoстi Укpaiни. opгaнiзaтop Укpaiнськoi
нaрoднoi пapтiТ (1902 p.)' щo стoяЛa нa сaмoстiЙнИцЬKИx пoзицiяx. У свoТx
пpaцяХ oбlpунтувaв oснoвнi тeopeтиннi зaсa.ци yкpaiнськoгo нaцioнaлiзмy. B
1909-1914 pp. - дИpeKтop,.Toвaриствa взaeMнoгo KpeдИтУ''. У.l 914 p.
мoбiлiзoвaниЙ дo лaв poсiЙськoi apмii. Пiдпopyзник KиiвоьKoгo oKpУxHoгo
вiйськoвoгo судy. У бepeзнi 1 91 7 p' стaв opгaнiзaтopoм укpaiноькoгo вiЙськoвoгo
клyбy iм. П. Пoлyбoткa, щo вiдстoювaв пoтpeбу ствopeння yкpaiнських
нaцioнaльниx збpoйних cил. Члeн l.{eнтpaльнoi Paди' У тpaвнi_нepвнi 1917 р.
- нлeн Укpaiноькoгo Гeнepaльнoгo Biйоькoвoгo кoмiтeтy. З липня 1917 p. - нa
Pyмyнcькoмy фpoнтi. Haпpикiнцi 1917 p. пoвepнУвся дo УкpaТни. 3a гeтьмaнaтy
П. Cкopoпaдськoгo й .{ирeктopii УHP aктивнoi yнaстi y гpoМaдсЬKo-пoлiтиннoмy
xиттi кpaiни нe пpиЙмaв. Haпpикiнцi 1919 p. пepeiхaв дo |-loвopoсiйськa. Ha
пoчaтKУ .l920.x pp. зaмeшKaв нa Kубaнi' дe пpaцювaв в opгaHaХ нapоднoТ oсвiти
PCФPP. HaвeоHi 1924 p, пoвepHУвся дo Kиrвa. Пoкiнчив xИття caмoгУботвoм
(зa дeякими дaHИMИt вбитиЙ спiвpoбiтникaми .Д,ПУ УCPP).

* пeтлюpa Cимoн наpoдився .1879 p. y Пoлтaвi. 3 1900 p. - члeн PУП' 190.1 p.
бyв вiдpaxoвaний з Пoлтaвськoi духoвнoi сeмiнapti, дe нaвчaвся з 1B95 p. !o
1917 p. BчИтeлювaв, oпpaцЬoвУвaв apхiви Kyбaнськoгo Biйськa, був рeдaктopoм,
буxгaлтepoм, упoвHoвa)кeHим Coюзу зeMств. У Moсквi oдpУ)кИвся з oльгoю
Hiльськoю. У нepвнi 1917 p. стaв сeKpeтapeм вiЙськoвих спpaв ГeнepaлЬнoгo
Cекpeтapiaтy. Був пpoти aвстpiйськoТ opioнтaцii уpядУ УHP. 3 сiчня 19.lB p.
ствopЮe yкpaiнiзoвaнi вiйськoвi частИнИ нa Лiвoбepexнiй Укpalнi. Як сoцiaлiст
_ члeн УC.ЦPП, .14 листoпaдa .l91B p yвiйшoв дo oпoзицiЙнoТ гeтьмaну Пaвлy
Cкopoпaдськoму.[иpeктopiТ УHP. 9 тpaвня 1919 p. стaв кepiвникoМ .цИpeк-
тopii УHP. He визнaвaв зa e. ПeтpушeвичeM пpaвa отaти диктaтopoм ЗУHP.
B гpyднi ,1 

9.1 9 p. виixaв дo Пoльщi. З iТ ypядoм Пeтлюpa 21_24 квiтня 1920 p.
yклaв BapшaвCЬKУ yгoдУ - Гaличинa, Boлинь i Пoлiсся зaлишaлися пiд
Пoльщeю. l.1iоля пepeмoги бiльшoвикiв y pociЙськo.пoльськiЙ вiЙнi з гpyдня
1920 p. oчoЛЮe Уряд УHP в eкзилi. 1924 p' oсeЛИBся y Пapиxi. 25 тpaвня
1926 p. Пeтлюpa зaгИHув вiд pyк aгeнтa.(ПУ C. Швaрцбapдa - . (lвaниc B.
Cимoн Пeтлюpa - пpeЗИteнт Укpai'ни, - Topoнтo, 1952; Cepгiйlук B' Пpaвдa
пpo Cимoнa Пeтлюpу - BeлиKoгo cинa Укpa|ни // Укpai.нcькa гaЗeтa' _ 1996' -
2З тpaвня)
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Ng2
..BlстKи'' з oКPyги

пPo oPгAHIзAцlЙHy дlялЬHlстЬ l BoPo)Кl
c|/|л|/|' yKЛAдEH l п PoBlдHи KoM тЕPEHy

Piвнeнcькa oKpугa,

[пoнaтoк сepnHя 194З poку],

Bicтки з PiвeнськoТ oкpyги.

Bнoнi, з 1/2.V|||. B гoд' 1 1-iй нoчi, нiмцi й MaДяpИ BИpУшИЛИ з
oxeнiнy нa Biльгip. 3 мaшин зaлItLJJИЛocь y Biльгopax, a 5 пoТxaлo в
Бyгpин. B пepшiЙ гoдинi нoнi дaли зHaK paKeтaми i пoчaли oк-
pУ)кyвaтИ [Б]aшинy зo сTopoHИ Бyгpинa й Гoщи [Гoщi], бo з Гощи
[Гoщi] ТaKoХ пpибилиcь вopoxi сили. Haд paнKoM oдKpИЛИ вoгoHЬ
нa лiс, a вiдтaк пepeBeЛИ ЛoвИ B сeлi. Myxнин cтpiляли, a xiнoк пe-
peвa;жHo BИпУоKaлИ. Ceлo цiлiстю oгpa6или. 3 Бaшинa пepeЙшли
нa Пpyскi [Пpycки] i Бyгpин. Xepтв в ЛЮдяx oKoлo 36 oсiб. 3гинyв
PУдящий. Bopoхa cИЛa вИHoсLtлa Дo 400 чoл, З нaшoТ стopoнИ
спpoтИB отaBИЛa бoТвкa CБ, злoжeнa з 1 1 чoл. Пo отopoнi нiмцiв
4-oxу6итихi 2.oх paнeниx. З нaшoi бoTвки згИHУЛo 2.ox чoл.

9.VII. нa дopoзi Piвнo [Piвнe] - Kopeць нaшa бoiвкa ПpИ.цep-
)кaлa МaшИнy Maслocoюзy*, зaбиpaючи ii вpaз з шoфepoм.

Пoчaтoк сepпHя 1 943 p'

lJ,ЦABo' ф' З83З' oп' 1, спp' 128, apк,5',Qoкумeнтбeз пiдпиcу, Koпiя,
l-tигapкoвиЙ пaпip. Мatuиt1oпИc, Чopнa KaльKa. lДeнтичний ДoKуMeHт
знaхolцИтьcя в: L|!ABЭ' ф,3833' oп. 1' cпp' 130, apк.5'

x KpaйoвиЙ мoлoнapcькиЙ сoюз MaслoсoЮз зaсHoвaниЙ 1907 p. У Cтpию,
У мixвoeнний пepioд Йoгo oчoлювaЛИ вeтepaнИ УГA A. Myдpик, A. ПaлiЙ,
o. Лис. З 1925 p. eKспopтУвaв свoю пpoдyкцiю зa мeхi Пoльщi, У 1939 p. мaв
.l 2 вiддiлiв, 26 гyртiвeнь (ЧaйкiвcькиЙ Б, ФAMA. Peклaмнa фipмa Poмaнa
Шухeвиua' - Львiв, 2005, - с. 34),
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1 . дoKyMEHти пPoBIдHиKIB (KoMEHдAHтIв)

1.2' PlBEHЬ PAЙOHlB

Nel
..BlстKи'' пPoBlдHиKA PAЙoHy
пPo дlялЬHlстЬ BoPoЖиx сил

Kaтepбуpзький paйoн,
8 cepпня 1943 poку'

Biстки з KaтepбypзЬKoгo paйoнy.

5.V||.4з p. дo Caдoк [Caдки] пpиixaли нiмцi з ляхalиll' якi пo-
зa6иpaли бaгaтo кaбaнiв i зaapeштyвaЛИ oдHoгo HaшoГo ЧoЛoBiKa,
в яKoГo нaЙu:ли збooю.

6_7 внoчi дo Пoтyтopiв пpибули якiсь пoвстaнцi тa CпaлИЛ'4 B

фiльвapкy 1 бУдинoк. 3гopiлa мoлoтiлкa iжнивapкa.
З.1 'V|l в Hoвoстaвiчoтa' щo eCKopTУвaЛa ГapмaтKИ дo штaбy, в

пoвopoтнiй дopoзi МaЛa зa зaв.цaнHя зHИщИтИ гaTKУ Ha гpeблi в

l-]oвoстaвi. Тaм мaлa сУтИчKУ з нiмцями. Haшa чoтa oбстpiлювaлa
MoтoцИKЛЬ i тpи пepшi мaшини, з BTpaтaMИ дЛя вopoгa. Koли
нa.п''Тxaлo щe 

.| 6 MaшИH з мiнoмeтaмИ, чoТa пiсля кopoткoгo бoю
вiдстyпилa бeз втpaт B ЛЮдяХ.

!ня 4_5.Vll|. нaшa сoТHя зpoбилa Haпaд нa Pибнy. Cпaлeнo
пoльоькi ceлa. Пpo кiлькiсть зHИщeHИХ ляxiв нe вiдoмo. Haшi
вTpaтИ: 1 лeгкopaнeниЙ y pyкy.

5.VIlI ляхи paHV|лИ o.цHoгo ХЛoпця з TeтилькoвeцЬ, щo вepтaв-
ся з фiльвapкy. Pибнa згoлocИЛa ляндвipтoвi, щo cпaленo 38 гoс-
ПoдapсТв i зaбитo o.п,HoГo ляxa. Пoляк|АB|АяB|Ал|А бaxaючиx виТxaти
в HIiмeннинy] . opсткoмaH.цaHТ piшив пoЛaгoДИТИ цЮ сПpaвyчepeз
мiсяЦь, a зapaз oбiцяв дaти aмyнiцiю. Пpи нacтупi нa Pибнy бpaлo
УчaсTЬ oKoЛo 600 людeЙ-CeЛяH, yзбpoениx B BИЛa i кoси.

B с. Teтилькiвцi 5.V|||. ляхVIcпaлИлИ o.t].Hoгo ГoсПoдapя, Щo >кИв

пiд Pибчoю.
4.V|I| в сeлi Beл' Фiльвapкax IBeликi Фiльвapки] нiмцi пpoвeли

apeштИ. Ув'язнeнo 6 oсiб'
6.V||| нeдaлeкo Зaвaлля лях|АCПaлИЛи Maкapa Пpисяx.нюкa, щo

бyв apeштo вaниЙ нiмцями 4 сepпня 1 943 poкy.

8 cepпня 1 943 poкy.

ЦДАBО' ф.38ЗЗ' oп' 1, cпp, 1З0' apк,6,,П,oкумeнтбeз niдпиcy. Koпiя'
llигapкoвиЙ пaпip. МaLuиHoПИC' Чopнa кaлькa.
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Ns2
3вlт

KoMEндAHтA PAЙoHy
[Piвнeнcький] paйoн Nе 10

I Pi в нe н с ькo| o к pуги],
17 cepпня 194З poку.

3вiт зa 10 дeнь, вiд 10 дo 2О/|X.43 p.

Koмeндaнт [в]oeн[н]oгo Ip]aЙoнy ПaлiЙ гoлoсИтЬ олУХHяHo зa
чaс. Зa 1 0 днiв в paЙoнi пoстaвЛeнo тaк poбoтy:

1 . Пo цiлoму paЙoнi Пpoвeдeнo пpoпaГaHдИвнy poбoтy з.цoб-
pим yспixoм. [H]aceлeння пpиймae ду)кe paдo HaшИx пpoмoвцiв.
Пlсля тaкix Пpoмoв бaгaтo KpaЩe iдe poбoтa. Тaкi гyтipки пpoвe-
iцeHo B кoжниЙ стaницi.

2. PoбoтaЧepвoнoгoXpecтa мaлaтaкi нaслiдкi в пpaцi: зopГa-
нiзoвaнo шKoЛУ caнiтapoк, дe шKoлИтЬcя 15 oсiб пoдpУГ. 1 

.t пoдpyг
y цix дняx виЙuли з шKoЛИ сaнiтapoк пo oтpИMaH[н]i сaнiтapнoгo
дoсвiдy. Caнiтapни пУHKтИ cтвopeнo в 25 стaницяx. Xинoчиx
вiдпpaв вiдбyлoся 5' Лiкiв зaKУпЛeHo Ha сУМУ 500 кapб. Пpигoтoв-
лeнo ст[e]pилiзyвaти оaнiтapнi MaTep'яЛИ, зopгaнiзoвaнo бiкси
для aвтoKЛaвa. З HaсeЛeHня вИтягHУтo лiкi нa cyмy 30000 кapб.

Kaнц[e]ляpия opг[aнiзaцiЙнo] -мoб[iлiзaцiйнa] дie нa пoBHoMy
xoдy. Tiлкi e HeдoтяГHeHHя з пpИчИH тoгo, щo Cпapтa8з Gтягar тo
CMoK8a, тo Tигp85, i вiн мyсить вiдлунaтись вiд poбoти.

Гocпoдapкa дie сepeдньo - збiжжa зBoзятЬ, MoЛoтятЬ Heзa-
дoвiльнo з ПpИчИH бpaкy oл|tвVi' 3opгaнiзoвaHo тpИ гapбapнi..[aнi
дo poбoти вxe шкipидaЮ.o,o вИпpaвЛeHHя. Пoстaвлeнo.цвa MoЛoч-
HИ пУHKтИ. Kpaвeцьких apтiлeЙ зaЛoxeHo 5, в кoтpиx шИЮтЬ oдHo-
cтpoТдля вiйськa, B дe[я]ких сeЛax пpv|cтУnИлIА дo пoдiлy зeмлi, a
тaKo)K зaciвaють ii. B гoспoдapцi пepeшKoд>кaютЬ нaTxдxи нiмцi
тa ляхИ' Чepeз тe poблятьоя зaсiдки. 3poблeнo oднy зaсiдкy, ПpИ
кoтpиЙ oдHoгo ляxa зaстpiЛeHo' aД,pУгoгo paнeHo. Koмyнicти дiЙс-
нo Пi.цHoсятЬ гoЛoвy. Haшe CБ в пpoтязi oдHoГo тИ)кня злiквiдyвaлo
32ocoби кoмyнiстiв'

Ha шeфaCБ пo paйoнi н. 10 пpислaвдpyгCмoкдpУгa Гaлaйдy86.
Coтня opлa знaxoдИтЬся у тepeнi Ceвepинa87 ч, 50 з ПpИчИн тoГo,
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щo HeMa .0'oКЛa.0,H Иx .цaH ИХ У зB' язKaX ч epeз p iзHy дo poГУ. П e peйтИ
МoxHaтiЛЬKИ пiшo, aтpaHcпopTТpeбaЛИшaтИ i.цpyг сoтeHHИй opeЛ
He зHar, яК з тИM з.0,eцИдoBaTИсЬ. .цo ЦЬoГo чaсУ МИ пЛaHУBaЛИ Haс-
TУП Ha oдИH пoBФKHИй пУH|fi, дe ХoтiЛИ poЗб|/1т|/1йoгo, Ho пoKaзal}oся
нeдoцiльниM бpaТи пpИсTУпoM i piшили poбити зaciдки. Po6или
зaсiдки в тepeнi ч. ] 0, aлe нiмцi нe 

.tхaли' 
Зpoбили нaстyпнy зaсiдкy

в тepeнi ч. 50. ЧeкaлV| oДИH дeнь. Hiнoгo нe виЙшлo. Як нa дpугиЙ
дeнь зpoбили зaсiдкy' нaixaли нiмцi в кiлькoстi 30 oсiб нa 6-x фУpax
i oднoмy MoToЦИKЛЮ' Пpинiм зaотpiлeнo 26 нiмцiв i пoлякiв paзoM
i oднy ЛяшKУ, oдин нiмeць тiльки втiк. 3aбpaЛИ yсЮ збpoю, oдяг,
aвтa i пpибpaлИтpУ|тИ, a нaвiть зaсKopoдИЛИ дoporyтaK, шo HaвИTЬ
нe бyлo вИдHo, .цe бУв бiЙ. Taм здoбyли TpИ KУЛeMeти, 5 мaшин-
пiстoлiв, кp[i]си, гpaHaтИ iпoнaд-15 пiотoлiв. t...]. 16'9o гoд' 8-Й
paнKУ в зaсiдкy пoпaЛИ гeшТaПoBцi. o гoд. 12-Й нa мiсцe бoю
пpи6ули Ma.цяpИ' a в ceЛИ Moгo Тepeнy пpибyлo бiльшe як 300
нiмцiв. |здили внoчi. Пoкi aкцiй )KoдHИX нe зpoблeнo. Bзaгaлi нaTз-
дИ Ha тepeH н. -l 0 нiмцiв, ляxiв тa мaдяpiв e вeликi. B пopiвнaнню з
тИM, яK вoни нaТxдЖaЮТЬ, poбoтa Tх зaмaлa, бo тiльки гpaбують
HaсeЛeHHя. [Ж]epтв жo.цHИX мaЙжe HeMa, ЛИшe вИпaдки пoбиття
iap[e]штoвaння.

BiЙcькoвo MoЛolцЬ вИХoBУeтЬcя. BiЙськoвИKИ вeчopaMИ Пpo-
BoдяTЬ MУшTpИ i взaгaлi вiЙськoвi впpaвИ.

Дня 17 'B.4З p.

Cлaвa УкpaTнi!
Гepoям Cлaвa!

K[oмeндaнт] в[iйськoвoгo] p[aйoнy]
/ПaлtЙ/ Г1aлiЙ.

ЦДАBo' ф.3838' oп' 1, спp' 59, apк, 16' Зaвipeнa кoпiя' llигapкoвий
пaпip' MatuиHoПИC' Чopнa кaлькa'
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Ne3
зBlт пPoBlдHиKA PAиoHy

[TунинcькиЙ] paйoн Nе 30
[Pi в нeнcькoi. o кpуги],
З1 сepnня 194З poку.

3вiт ч. 4.
3вiт paйoнy 30 зa зв[iтниЙ] нaс вiд 18.9.43 p. дo 29.B'43 p.

B зв'язкy з вi.д,пaвшими вi.ц Haшoгo paЙoнy TepeHaMИ, ТoчHo-
гo cТaHУ peeстpУ щe пo.цaтИ He MoЖeMo.

l. Cтaн peeстpУ.
-l 

. Cтaн Haсeлeння.
2, Cтaн члeнiв.
3. Cтaн юнaкiв'

ll. Гoопoдapкa.
Гoспoдapкa в paйoнi стoТть HeзЛe. Гoспoдapнi свoю poбoтy

вИKoнyЮТЬ: oднiлiпшe, дpyгi слaбшe. Пo всьoмУ KУщi зopгaнiзoвa-
нi шeвськi i кpaвeцькi apтiлi..(eякi шeвськi apтiлi вжe ПpaцЮЮтЬ.
|ншi нe ПpaЦЮЮTЬ Чepeз тe, щo бpaк щe вИПpaвлeHoТ шкipi. Kpaвe-
цькi apтiлi вжe пoчиHaЮтЬ пpaцЮ. Пo кyЩax зaлoжeнi гapбapнi i в
HИХ BИПpaвЛяeтЬся 93 шкipi' .Qo випpaвлення шкip бpaк вaпн[a] .

BaпHo, дУMaeтЬся, чaсTИHHo зaKaзaТИ i дyмarться BзяТИ.цo вИпa-
ЛЮBaнHя з KaMeHЮ, кoтpиЙ в Haс в пeвнiЙ кiлькoсти о. Пepeвoдить-
оя збipкa шкip. ЗaгoтoBЛeHo MaсЛa 691 кiлoгpaм. .{ядькiв B.цеяKИX
ceЛaХ зoбoв'язaнo дaвaтИ пo 25 дeк MacЛa Ha ТИ)кДeHЬ вiддiйнoi
KopoвИ. B iншиx сeлax УpУXoMлeнo нaшi мoлoнapнi, .цo дя.п.ькiв нeс-
тИ двa paзИ B тИжrцeHЬ м[o]лoкo пo дeHHoMУ УдoЮ. Caлa зaгoтoв-
лeнo ] 57 кг., oгipкiв зaсoЛeHo 1400 кг. .Qiвнaтa пepeвoдятЬ збipку
ПoЛoтHa i зiбpaли вхe 186-1 мeтp. l-.I.e всe гocПo.п.api дaють oХoчo,
xoч i с пoки [тaкi, якi] дaють He.цУЖe paдo. ПepeBoДИтЬcя збipкa
бiлля. Cyшиться oвoчi. Poбляться кpиiвкi.

ll|. Aдмiнiстpaцiя.
Aдмiнicтpaцiя в нaшoмy paЙoнi пo piнкy Гopинь, кpiм мiстa

Тунин, Haшa. Tyт вxe вибipaем свoix сiльсьKИХ стapшИн iсiльськi
сУди (пo 3-5 чoлoвiк), кoтpi MaЮтЬ пoЛaгoд)кУBaти oоoбиcтi спpa-
BИ CeЛяH. Hiмaкi MaЮТЬ свiЙ ociДoк в Тyнинi, з мiстa Maлo вИЛaзяTЬ.
Зa Гopинeм, в Шyбкiвськoмy кyщi, нiмaки i шyцмaни oсiли в Шyбкo-
вi - в дepжгoспi. Люди чepeз нИХ дУ)Ke бiдУють. B Шyбкoвi, в
[-opиньгpaдi l [Гopиньгpaд ПepшиЙ] i || [Гopиньгpaд.[pyгий] e щe
CтapшИiiИ' кoтpi дaють poбoниx .0,o дepХгoспy; iншиx спpaв He
нaЛaгoдЖуЮть. Bсi пaпepi з сiльськиx УпpaB зiбpaнo.
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|V' Шкoли'
Шкoли щe He уpyxoмлeнi' Mи пpизнaчили iнспeктopa yннiв в

paЙoнi. flня 29.8.43 бyдe з'iзд yчитeлiв з цiлoгo paйoнy, Ha KoTpo-
MУ MaeMo oбгoвopювaтИ сПpaвИ шкiл' Учитeлi пpoти тoгo, щoб
сBящeHHИКt 6ули нa з'Тздi.

V. L.{epкви.
|-{epкви в бiльшoсти aвтoкeфaльнi. e i aвтoнoмнi, aЛe MaЛo.

B дeякиx цepKBax ПpaвИтЬCя пo-yкpaТнськi, a в дeякиx (в мeншoс-
ТИ) - Пo-сЛoв'яHськi. Cвящeнникi yнaсти в нaшiЙ пpaцi нe бepщь.

V|. Ceкти.
Ceкти e тaкi: eвaнгeликi' п'ятИдeсятникi, cyбoтникi, бa[п]тио.

ти. Cтaвлeння Тxдo нaшoТ спpaBИ He зЛe, дeякi стaвляться нaвiть
дoсИтЬ aКТИBHo.

Vll' Xнивнa кoмпaнiя.
Haсeлeння вxe мaЙxe пoкiнчилo зi збipкoю сBoгo збixжя.

3бiжжя MoЛoтятЬ, aЛe щe слaбo. Щoдo збipки з дepЖгoспних i з
ПoЛЬcЬK|Х ЛaHlв' Тo ЛИшИЛaсЬ в дeяKИХ lryщaХ B)Ke МaЛa чaстИHa.
B iншиx KУщaХ лИшИЛaCЬ щe чaCтИнa Пoвaxнa.цo зiбpaння. Цe - з
oглядy нa чимaлi лaни (пoльськix зeмeль i дepxгoспних), a тaкoж з
oГЛядУ нepiвнoстi ГpУнтУ (нe мoжнa КoсИтИ )кHИBapKaMи). HaЙгip-
шe зi збipкoю e в Лeoнiвцi (бyвшa пoЛЬсЬKa кoлoнiя). Людe збipaють
B oдHИX М|сцяХ HaTpeтЮ KoпУ, вдpyГИХ Ha пoЛoBИHy, Хoч тo пpиЙ-
.0.eтЬся, мaбyть, ЛЮДяM вiДдaти всe, a з тoгo пoтяГHУтИ вl.ц HИx пeв-
нy кiлькiсть гoтoвoгo збiхxя, кoли бyдe пoтpeбa.

V|I|. Caмooбopoнa.
Пo сeлax стoi1ь вapтa вдeнь i внoнi. Пopoблeнo aляpмoвi пУHKтИ.
|X. Чepвoнiпapтii.
Koмyнiстиннoi пpaцi нe BИ.цHo, Хoч в c. lpoздoвi i, нaстиннo, B

Гopи н ьгpaдax88 кoмунicти пiднocятЬ ГoЛoвИ.
X. Пoлякi.
Пoлякiв в тepeнi HeMa, ЛИшe в Шyбкoвi пoлякiзбipaють збiж.

жя з cвoix лaнiв.
Х[|]. Пoдii i нaстpoT,
!ня22'8.43 p. в Шyбкoвi шyцмaн з гeтa зaстpiлив o.цHy отapy

xiнку, KoТpa пo зaxo.п,i coHця хoДИлa кoлo свoeТ хaти,28'B дo Haс
пpибулo 4-x пoлoнeнИx з oДHИM нiмeЦьким кpiсoм. Boни втiкли з
Гopoдищa, дe B oкoЛИцяХ пpaцЮвaли yвiсьмox пiд нaдзopoм 2-x
нiмцiв. Boни кiнyлисЬ Ha Hиx, poз[з]бpoiвшИ i Пoв'язaвши ix. Зaб-
paли кpiси тa, poздiлиBшИсЬ нa двi гpУпИ, пoвтiкaли, oднa з тиx
гpyп пpибyЛa.0,o сeЛa Гpaбoвo [Гpaбiв]' .цe дoMoBИлaсЬ з HaшИMИ

Идeтьcя пpo.цвa нaсeлeнi пyнKти - Гopиньгpaд ПepшиЙ i Гopиньгpaд
lpугиЙ,
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лЮ.цЬМИ i пpистaл[a] дo нaс. 2-хз них yкpaTнцi, a дBa - poсiянe.
.[вox пiшлo paзoM з сoтHeЮ нa Cxiд, a .п,вox ЛИшИЛoся в Haс.
oдин (poсiянин) мae зaкiнчeний юpидинниЙ фaкyльтeт, знae кiль-
Ka чУХИx мoв. CтaвлятЬся дo нac дoбpe. Bсe кaxyть, щoб зpoбили
HaсKoK нa Гopoдищe.

Haсeлeння бepe aктивHУ УчaстЬ в пpaцi i e дУxe зa.Д,oвoЛeHe,
гl'! ТУпae oстpo пpoтИ [б]ульбiвцiв Ha зaгaЛЬHИx i пooдинoкiх сxo-
u !,iHdХ. Haсeлeння пpocитЬ, щoб дoзвoлили fЙoму] хoн vaстинy
отaвкi зДaтИ| тo нiмцi нe бyдуть пaлИтИ. Цe Тм вияснlooтЬCя, Щoтo
.ti..loгo He .п,oпoмoглo б в сeЛax Шyбкoвi, Гopиньгpaдi [...]. [...]u'
пo!\4eшKaнHя близькo дepЖгoспy в Шубкoвi - вибipaються нaнiч
пiд лiс, a чaоoМ зoвciм в дpУгi сeлa. B Шyбкoвi кiлькa днiв тoмy
нiмцi спaли ли 4 хaти i 6 клyнь Koлo дepxгoспy, щoб мaти вiльнe
пoлe oбстpiлy, .Qня 10.B.4з p. зaбpaли ми всiлiкi з aптeкi i з лiкapнi
в Тyнинi, a TaКo)K вс[e] лiкapсЬKe пpИЛaДдя з шпiтaлю.

flня27.B'4З p. нaшa оoтHя в склa,цi 107 ociб вiдiйшлa нa Cxiд.
Haзaгaл пpaця в paйoнi стoТть.цoсИтЬдoбpe' Пo сeлax в KoЖ-

[н]e овятo ни нeдiлю вiдбyвaeться зaгaльнi схoДv|HLА, нa кoтpиx нaшi
пpoпaгaHДИcтИ вИгoЛoшyЮтЬ ПpoмoвИ нa piзнi TeMИ. Пo ceлax
зopгaнiзoвaнo вiЙcькoвi poT' кoтpi пepeпpoвa.цxУЮтЬся мyштpи i

вИшKoлИэ0. B paЙoнiзopгaнiзoвaнo 1 1B poТв.

Cлyxбa бeзпeкi i пopятyнкy в paЙoнi вжe з бiдoю HaЛaД,HaЛa
свiй aпapaт, щoпpaв.цa, в cKЛaд Йoгo вхoдять caмi мoлoдi дpУзi i

дeякi з ниx зacлaбi пepeвaxнo в paЙoнoвoMy cПpaвoвoмy звiтi.
Хiнoчa сiткa ПoМaЛУ пpaцЮr, Xoч icлaбo, Жiнoчa poзвiдкa _ зoB-

сiм слaбo, Xoч пoмaЛУ HaЛarп)KУeтЬcя. opгaнiзoвyeтЬcя шпiтaль. Mae.
мo лiкapя, кoтpиЙ мae бaгaтo poбoти (лiкуe хвopиx сeлян). Marмo
aптeKapя з aптeкi, зaбpaнoТ вTунинi. |з шпiтaлюлiкiв.п.ля нaсeЛeHHя He

дarMo. Лiкiв e бaгaтo. 3aбpaнo тaКo)< бaгaтo piжниx лiкapськиx
пpИЛaдЬ. l-]e вce пoкi щo poзмiщeнo пo кpиТвкax. Biд нaшoгo paЙoнy
вlдiйшли тaкi оeлa: V/V - Aнтoнiвкa, Piсв'янкa IPисв'янкa], Цицeлiв-
Ka, з Kущe |/v _ Хaлянкa, Лeoнiвкa, Heспoдiвaнкa, Kpacниця,
Пyстoмицький MaЙдaн [ПyстoмитськиЙМaЙдaн], C[aдoвe], Уpшyлiн,
Maлaтин [Maлятин]' Ma[т]iiвкa, Meнiв [Mинiв], Hoвий Пpyшин.

.Цня 31'8.43 p. Cлaвa УкpaТнi!

ЯpoвиЙ.

lLцABO' ф. З838' oп. 1, cпp.59, apк. 19. Чepнeткa. Pукoпиc, l-!игapкoвиЙ
пaпip. ()иня KaльKa.

u. 
Тeк"т н" читaeтЬоя.ю.,
Цe peчeHHя сЛ|.ц poзyМlти тaK: пpoвoдятЬся MУштpИ i вИшKoлИ вiЙсЬKoBИХ poiв.
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2. дoKyMЕHти пoлlтичHиx PEФEPЕHтyP

2.1 ' OKPУЖHИЙ P|BЕHЬ

Nsl
HAKAз Ng 2'' пoлlтичHoгo PЕФEPЕHтA

oKPyги пPo встAHoвлЕHHя KoHтPoлю
зA PAдloAпAPAтyPoЮ

[Нeвiдoмa oKpугa Piвнeнщини],
28 сepпня 194З poку,

.Qo Ip]aЙoнoвиx
[п]oлiтинниx Ip]eфepeнтiв.

Haкaз ч. 2.

[],epeсилaючИ HaKaз н. 2 [п]oлiтИчHoгo вiддiлУ УПA [г]pyпи
Енeя-. з дня 23.B.1943 p., дo Baшoгo вi.qoмa, нaКaзУЮ:

.| . Cтягнyти всi paдioпpиймaчi Baшoгo тepeHyтa зMaгaзИHУ-
вaтИ в мiоцi, якe зaбeзпeчилo б ix ЦiлкoвИтe пepeХoвaHHя'

2. Дo дня 5.9.1943 p. нaдiслaтИ спИcoK paдioпpиЙмaчiв зa
фopмoю: 

-t 
). фipмa' 2). окiлькилaмпoвиЙ, 3). нa eлeктpИчHУ стpУЮ

ни нa бaтepiТ' г)' в яKoMy cтaнi, д)' пpимiткa,
Зa пe pe вeдeн Hя цЬoгo HaKaзУ oсoбистo вiдпoвiдaл ь ниЙ paЙo -

нoвиЙ [п]oлiтинниЙ [p]eфepeнт.

28,8.1943 p. Cлaвa УкpaTнi!

Гaмaлiя.

ЦДАBo' ф. 38З7' oп, 1' cпp, 2, apк. 21 ' Зaвipeнa кoпiя' Matuинoпиc.
Cиня кaлькa. Ha звopoтi блaнку нiмeЦьKoГo,цoKуMeHтa ,.KacoBИЙ звiт нa
п p ИXo?l'И у с iльcькo гoc п oД'apc ьKe п iдn p и e м cт вo'',

"' Haкaзy N9 1 вИявИти He вдaЛoся.
-- Пoвстaнський пceвдoнiм Пeтрa oлiЙникa. |ншi псeвдoнiми - ..Poмaн'''

..Cepгiй',' ..Cтapий,'. B дpугiй пoлoвинi 1943 _ y пepшiй пoлoвинi 1944 p. _ кoмaндиp
гpyпи УПA,.Бoryн''. 3 липня-сepпня 1944 p. iу 1945 p. Kepyo пiвдeннo-сxiднoю
гeнepaЛЬнoю oKpУгoю' B дpугiЙ пoлoвинi 1944 p. Kepyвaв УПA-Пiвдeнь. .{aлi
вИKoHyвaв функцii KoMaндиpa УПA-Пiвнiч. 3aгинyв 18 лютoгo 1946 p. y сщинцi з
пiдpoздiлoм HKBД\ ((лiтoпиc УПA' Boлинь, Пoлiccя, Пoдiлля: УПA тa зaпlлля.
1944-1946 / Coхal1ь П,, ПoтiчниЙ П' (peд'), Boвк o., Koкiн C. (упopяд'). _ Kиiв -
Topoнтo: Bидaвництвo ,'Лiтonиc УI1A,, 2006 _ Hoвa сepiя, T. 8. - C' 15' 26' 2в,
з9' 44)'
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Ns2
HAKAS Ne 3

пoлlтичHoгo PEФEPEHтA oКPyги
y спPABI БlБлloтEK

[Нeвiдoмa oKpугa Piвнeнщини],
28 cepпня 1943 poку'

.Qo Ip]aЙoнoвиx
[п] oлiтичниx Ip]eфepeнтiв'

Haкaз ч.3.

Дpyхe ..'

Haкaзyюдoдня B.9..l 943 p. пepeбpaти всi бiбльoтeки втepeнi,
ПepeвeCтИ Тx iнвeнтapизaцiю, УпopядKУBaти i ypyxoмити.

Kн и)<KИ, пpидepXaH i читaчaм и, стяГHe бiбл ьoтeкap.
8.9.194з p. пepeсЛaтИ CпИсoK всiх книxoк зa фopмoю:
.|. Haзвa KHИжKИ. 2' Aвтop' З. Piк видaння. 4. Bидaвництвo.

5. Пpимiткa.
Pi в н oчaс н o пo.цaeтЬcя сп ИcoK i нтpoл i гaтopсЬKoгo п pИЛa.цдя |

мaтepiaлy в тepeнi'
.Цo дня 15'9.194З p. пo.п,aтИ:
.l. Cкiльки ypУХoMЛeHo бiбльoтeк. 2. [Ч]и y всix нaоeЛeнИХ

пУHKтaХ e бiбльoтeкИ, яKщo нi тo нoмy.

28.8.1 943 p.
Cлaвa УкpaТнi!

Гaмaлiя.

ПpoмeтeЙoвi дo викoнaння.
Cписки дo7/|X.4З, Звiт пpo стaн бiбльoтeKдo 14/X.4Зp.

lJДABo' ф,3837' oп' 1, cпp- 2, apк. 19. 3aвipeнa кoпiя. MaшиHonиc'
Cиня кaлькa, Ha звopoтi блaнкy нiмeЦьKoгo,tt,oKуMeнтa ',KacoвиЙ звiт нa
t1 p И хo,t1,l4 у c i л ь c ь кo гo с П o Дa p C Ь Ke п iдп p и e м cтв o'',
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Ns3
HAKAS Ns 4

пoлlтИчHoгo PEФEPEHтA oKPyги
пPo пlдгoтoвKy списKy фoтoгPAфIB

[ Нeвiдoмa oKpуГa Piвнe нщи н и],
29 cepпня 194З paку'

!o Ip]aЙoнoвиx
[п]oлiтинниx Ip]eфepeнтiв.

Haкaз ч' 4.

Haкaзyюдoдня 5.9.194З p. пepeсЛaтИ CПИCoKфoтoгpaфiв Ba-
ШoГo TepeHy Пo QopM|:

1 ). пpiзвищe тa iм'я, 2). piк Hapo.п)кeHHя, 3). стax фoтoгpaфiн-
нoi пpaцi, 4). ни мaе влacниЙ фoтoaпapaт, 5). пoлiтичHa ХapaKТe-
pИсТИKa.

29.8.1943 p.
Cлaвa УкoaТнi I

Гaмaлiя.

ЦДABО' ф. З837' on. 1, cлp' 2, apк 20. Зaвipeнa кoпiя' Мatuинoпиc.
Cиня кaлькa. Ha звopoтi блaнку нiмeцькoгo дoKуМeHтa,'кacoвий звiт нa
п p И хoДИ у с iл ьс ькo гoc no,D|apcЬKe п iдп p и e м cт вo,,.

5.1 I



sUMмARY

Chapter 6 сontains doоuments сreated by the |eaders
( сom mandants) and po|itiоal seсtions of the oU N ( B) network that was
aсtive in the southern part of Rivne oblast, severa| raions of Ternopil'
and Kam'ianets'-PodiI's'kуi oblasts (the territory of the future Vo
"Bohun") in August 1943.

Messages and reports of Ieaders (сommandants) originate from
Korets'and Rivne okruhas; Rivne and Тuchyn insurgent raions; and
Katerburh raion.

This сhapteraIso оontains orders issued bythe responsibIe poIitica|

leader of an unknown okruha, dated 28-29 August 1 943.

ж3t3t
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Poзд|л 7

MEPEжA зAпlлЛя yпA
HA тЕPитoPll Bo ..БoryH''

(>кoвтeHЬ.гpyдeнЬ 1 g43 poKy} .



PlBHЕHCьKA oБЛACтЬ ( ПlBДЕHь)
1. дoKyMEнти KoMEндAHтIв

1 .1 . OKPУЖHИIА PlBЕHЬ

Ne't
..oгляд пoдlЙ,' Ne 1o B oKPyзl,

сKJIAдEHиЙ KoM EHдAHтoM

Bo',Бoгун'',
6 гpудня 194З poку'

oгляд пoдiЙ з тepeнy Bo ч.10
зa Чac вiд 20.1-l пo 30.1.1.1943 p.

20.1 1 .43 p.

.1. 
.Цo Xoцiня [Xoтин], p-н oлeксaндpiя, дo дepжгoспy нiмaки

ПpИсЛaЛИ 60 кoней, всi в дoбpoмy стaнi.
2. B с' PeчиЦi [Piниця], p-н Тyнин, пpиТxaлo з Тyнинa 10 нiмaкiв

i 20 шyцмaнiв, якi cПaлИлИ 6 бyдинкiв тa стpiляли пo втiкaюнoмy
HaсeЛeHHЮ, aЛe жepтв нe бyлo.

3. 3 дня 19..l .l нa 20..| 1 нepeз Уiздцi, p-н Здoлбyнiв, пepeТзд-
хaв oбoз, якиЙ нaчиоЛЮвaв 400 ociб тa|зafлишивcя Ha нiчлiг. Цe
ЛЮдИ з Cyмськoi o6лacти (тpeтя чaстИHa бyлa жiнoк тa .цiтeЙ,
шУцMaHИ тa нiмeцькi Уpядoвцi, якi втiкaють вiд сoвiтiв), вoни ixa-
ЛИ дo.0,yбнa' Kaзaли, щo пapтИзaни iм нe стpaшнi, KoлИ XoчУтЬ
збpoю _ тo нexaй беpщь. Питaли, [я]кiтo e бaнДepiвцi' щo xoтять
сaмoстiЙнoi УкpaТни, тa чoMУ пepeкoпaнi шЛяXИ Тa ДopoгИ.

4. !ня 18' -|9 тa2О..1-l.43 p. нiмaки тa лях|А виТзджaли нa
с. Apecтiв [opeстiв], Бoгдaшiв тa Iльпiнь, p-н Здoлбyнiв, Лoвили
лю.п,eй, poбoниx, тa ПpoBaдяTЬ apeштИ.

5. e нщки пpo мoбiлiзaЦiю нiмцямИ чeХiв, з яKИХ MaЮтЬ твopИтИ
чeськиЙ лeгioн.

6. !o c. Hoвoстaв Kaтepбуpзькoгo p-нyixaлo з Kpeм'янця [Kpe-
менця] 3 мaшини. ПoТxa[л]и дo мiсткa,.цe бУлa зaЛo)KeHa oднa мi-
Ha, яKa УшКo.п,ИЛa oдHУ MaшИHy. Biйськo, якe ixaлo в TИХ MaшИHaX,
зapaз oКpУ)кИЛo сeлo i злoвил[o] 50 oсiб, |x пoлoxили гopiлиць нa
сoшi. Bзяли свяЩeHИKa i щe двox сeЛян, .цaли Тм двi мiни i кaзaли
KИДaтИ нa цИХ людeЙ, щo ЛexaЛИ нa сoшi' Koли цi вi.цмoвилися,
нiмeць KИl'{Ув тi мiни в глибoкy яMУ, a вiд нaсeлeння зaжaдaв кaбa-
нa. Бiльшe BтpaТ не бvлo.
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7. Бiля с. .QyнaTв Бepeжeцькoгo p-HУ [Kpeмeнeннинa] нiмцi
зpo6или зaсiдкy, злoBИлIА B жiнoк, якi пpaвдoпoДiбнo вepTaЛИ з
BИшКoЛУ.

8. Ляxи в с. BiлiT KaтepбypзьKoгo p-HУ ХoЧУТЬ BзяТИ MЛИHa в

apeHДУ. !ня20.11 пpиТxaлoТx.|9oсiб: oгЛяДaлИ цeЙ млин, пpИчo-
мy зaгpaбиЛИ У CeЛяH 3 кaбaни тa бaгaтo птицi.

9. B с. .[унarвi Бepexeцькoгo p.HУ нiмцi зpoбили зaоiдкy i злo-
BL4лv1HalJИх 8 oсiб, якi Tхaли з вiддiлy ДoдoмУ (в Гaлинину). Пpи-
пpoвaдИЛИ Тx дo БiлoТ Kpиницi [Бiлoкpиниця], вiдiбpaли вiдних
збpoю i зpoбили .Д'У)Кe Kopoткe слi.п'ствo . Cпитaли тiльки iм'я i пpiз-
вИще, i пустили. Тoгo сaмoгoД,Hя в с. H. Пoчaeв [Hoвий Пoнaiв] мa-
.П,яpИ apeштУBaЛv| cТaHИчHoГo opг[aнiзaцiЙнoТ] сiтки Cмикa. Koли йo-
Гo apeштoByвaЛИ, знaйшли ПpИ HЬoMy lп,Ba ГpИПсИ. Cпитaли Йoгo
Пp|зBИщe IpaзoM З гpИпсaMИ ПУстtАлV| дoдOMУ.

]0. oдин нiмeцький сТapшИHa в м. Kopцi ГoBopИв зi звичaй-
нoю xiнкoю, в якoТ KBaТИpувaв' Kaзaв, щoб нe Txaлo цивiлЬHe Ha-
сeЛeHHя дo i-l iмeнн и ни, бo пo дopoзi з ГoЛofп,y пoвимi paють. Ч итaв
лИстa з HiмeччинИ, B яKoMУ oПИсУloтЬ BeлИKИЙ гoЛoд ТИХ po.Д'ИH,

яK| лI4LJJv1лv| вoяKИ.
.l 

1 . B с. Липки Meжиpицькoгo [Meжиpiцькoгo] p-нy пpиЙшoв
oдин нiмeць з MП, яKoГo нaшi бeз жo.п,нoT збpoТ зaбpaЛИ в пoЛoн.

21 .11 .4З o '

1. B KpexoвeцькiЙ oсaдi [oсaдa Kpexoвeцькa], p-H oлeксaнд-
piя, в Гeтi шУцI\4aHИ poзcтpiлялИ B'язHiB. Жiнoк poзстpiлювaли в

гoтoвИХ яMaХ' a мy[жн]ин сПaЛeHo в 3-x бyдинкax'
2, B с. Шубкiв, p-н oлeксaндpiя, пpиiхaлo 27 фoльксдoЙчiв тa

20 кoзaкiв. [[]e кapниЙ вiддiл, якиЙпaлитЬ оeЛa, вбивar i гpaбye
HaCeЛeHHя.

3. B с. Бoнaниця, p-н 40, пpийшлo 5 мaдяpiв. Bзяли.t],вoe сBИ-
нeЙ. Bи.цнo бyлo з пoвeдiнки, щo вoHИ xoтiли зДaтИcя, гoвopИЛИ.0,o
лю.п'eЙ: ..HaM KaзaЛИ, щo У вaс e ПapтИзaHИ - чopТ У BaC e''.

4. B о. Бoгдaшeви [Бoгдaшiв], p-н Здoлбyнiв, нiмaки зЛoвИЛИ
Haшoгo ЖaH.цapMa, який мaв пiстoля. Boни зaпитaЛи ..HaBiщo Ho-
сиш збpoю''. ToЙ сKaзaв, Щo Ha бaндитlв. Йoгo зapaз звiльнили.

5. B с. Koпиткoвi нiмaки apeштУBaЛИ сТaнИчHoгo з Йoгo po-
l1ИHoЮ.

6. B с. Гвoздьoвi [Гвiздiв]' p-н KopeцЬ' KaзaKИ в чиcлi 20 oсiб
Пepeвo.цИЛИ aкцiю гpaбyнКУ HaсeЛeHHя.

22,11'4З o'
1 . Kpaйсляндвipт в oлeксaндpiT дaв нaкaз ЗДarИ 1O0 % збiж-

жeвoi пoстaBКИ. У paзi HeвИKoHaHHя ГpoзИB сМepтЮ. B зв,язкy з
ЦИM lцeяK| сеЛяHe здaЮТЬ ПoсТaвKУ.
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2. B c..[eдepкaли дядЬKИ пили гopiлкy. .[o ниx зaЙшoв мiс.
цeвиЙ ляx i пoчaв стpiляти в пoвiтpя' [H]iмцi Йoгo зaбpaли i poз-
сl'p|ЛяЛИ зa цe' щo ЛяKar | ТepopИзУe HaсeЛeHHя.

3. Cтaн в'язHiв в Kpeм'янeцькiЙ [Kpeмeнeцькiй] в,язницi нa
дeнь 22.1 1 стaнoвитЬ oKoЛo 1 30 oсiб.

4. B с. Cтopoжoвi [Cтopoжiв] Kopeцькoгo p-нy oбкpaдeнo
3 о;:гaнiзaцiЙнi кpиТвки. Heвiдoмo ким.

5. B с' Бoгдaнiвнa [Бoгдaнiвкa] Kopeцькoгo p-HУ пpиТзджaв
ляндвipт з нiмaкaми, якi пoгpaбУBaлИ збixxя, 6 кoplв, 8 свинeй тa
ТрoХИ дoMaшHЬo| птиц|.

6. B с. Toпнy Meжиpilц]ьKoгo p-HУ пpиTхaлo зi CxoДу 20 oсiб
шyцмaнiв, якiдoбpoвiлЬHo з.0.aЛИ збpoю i вcтyпили в pяди УПA.

23.1 1 .43 p.
B о. Бoчaниця, p.H 40,пpибулo4мaдяpи, якi взяли 2-еcвинeЙ

тaви.tхaли Haзa.п,. |xдoгнaли дpyзiз p[aЙoнoвoТ]CБ, вiдкpили пo
HИX BOгoHЬ, вHaслiдoK чoгo Maдяpи втiкли в HaПpяMKУ Kypoзвaн,
дe.цЕ}OX оiлo нa кoнi тa втiклo дo Гoщi, двoх po[з]збpoeнo. З.цoбУтo
двa кpicи, 6 гpaнaттaдвi cвинi'

2. 3 с. Чудницi, p-н 40, B HaПpяMKУ Kopця виixaв o6oз. Hiмaки
виТзджa.llи' з HeoХoтoЮ ГoвopячИ, щo ..KoЛИ щe paз пoТдeмo зa
flнiпpo, тo в)Ke звiдтaм He вepнeМoсЬ,'. яK вoни вiд'iз.цxaЛИ, дpУг
oчмaнa зЛoBИв 4 вipмeни бeз збpoТ тa 4 зi збpoeю, якиx дoбpe
HaГoдУвaB i пyстив дo Гoщi. Boни oбiцяли зaбити KoМeHдaHтa,
нaбpaти збpoi i пpиЙти знoв.

5. B с. Cтoвбeць [Cтoвпeць], p-н Bepбa, пpиТ[ж]джaв ЛяHд-
вipт з нiмaкaми i кaзaв, щoб ceлo здaЛo якнaйскopше пoCТaBKУ
в .l 00 %' зaгpoxУЮчИ спaЛeнняM сeЛa.

6. .Цня 22.11 o гoд. 15.30 бoТвкa УПA зpoбилa зaсiдкy нa нiмa-
кiв пiд Cмигoю. Peзультaт _ .l 

8 нiмaкiву6итих,4 тяxкopaнeHИх' a
4 втiклo. 3бpoi бoТвкa нe зaбpaлa, 6o тих чoтИpЬox зaЛягЛo з
KУЛeMeтoМ тa He дoпУcтИлИ HaшИX дo убитих, Пoтiм нa пoмiч
пpибули нiмцiтa зaбpaли збpoю.

7. З Лaнiвeць [Лaнiвцi] вiд'Тxaлo дo Kpeм'янця [Kpeмeнeць]
MaшИHaMИ 10 нiмцiв i 20 нiм[eцькиx] вислyжникiв. Зaбpaли з
сoбoю oдHoгo ЛяXa, KoтpИй хoтiв KИHyтИ нa нiмця гpaHaтy. e нyт-
KИ, щo нiмцi дyмaюTЬ зHoв нa yкpaТнськy пoлiцiю, aлe нiм[eцькi]
BИсЛУ)KHИKИ гoвopятЬ' щo ТaK сKopo He зЛo)<aТь збpoТ, як yкpaТнськa
пoлiцiя зЛo)кИлa в м-цi бepeзнi ц. p.

B. .Qo с. oнишкoвeць Шyмськoгo p-Hy ПpИХoдИЛo 10 нiмцiв.
Пpoсили y людeй кypeй i яeЦь. Зaкликaли сeЛяH .цo спiвпpaцi з
нiмцями, Ka)KуЧИ, щo яК пpиЙдУть бiльшoвики, тo цiлкoвитo зHИ.
щaТЬ УKpaIHсЬKe HaсeЛeHHя.
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9. Hiмцi .цaЛИ HaKaз дo c. Бpикoвa ШyмськoГo p-HУ, щoб сe-
ЛяHe здaBaлИ тЮтЮH

10. Ha сeсiТ ciльськИХ CТapшИн ляндвipт в Шумську cKaзaв, щo
нiмцi бУдyгь вiдступaти нa стapУ гpaнИцЮ' (He кaзaв, нa якy)'

1 1. Дo кpeм'янeцькoi [кpeмeнeцькoТ] в'язницi нiмцi пpивез-
ЛИ яKИХoсЬ-10 oсiб з Бiлoi Kpиницi, дyжe пoбитиx. Гoвopять пpo
ниx, щo ix злoBvIл|A в с. .[yнaeвi Бepeжeцькoгo p-нy зi збpoeю.

24'11'4Зa.
1 . Hiмцi oKpУжИлИ сeлo ГopoдИщe, p-H Тyнин 20, зiбpaли всix

л ю.п'eй B o.цHo мiсцe. П poвipивши дoKУMeHTИ, вiд'Тxaл и.
2. Дo БoкiйMИ, p-H .Цeмидiвкa, пpиIxaли yзбpoeнi нiмaки нa

кiлькoх ГpУзoBИX MaшИHaXтa 30 фipax. IP]oзбиpaли клyнi, зa6и-
paли piльнинi пpилaд.ця тaBИв>ЗVIлИ в Cмopдвy.

3. Шeф MлинiвськoТ CБ Kaлинa дoГoвopИBcя з 6-мa шУцMa-
нaми зi Cxoдy, щoби пepeйшли зi збpoею дo Haс. Умoвилися нa
вeнip пepeдaти збpoю тa пepeЙти. Бaтaлioнцi вивeзли 4 гapмaти
Ta KoЛo 20 кулeмeтiв, нa знaк BИI1Уст|АлИ paKeтУ, aлe вi.ц нaшиx нix-
To He пoКaзaвся. B peзультaтi ЦЬoгo нiмaки po[з]збpoТлИ Тa apeш-
тУвaлИ 70 yкpaТнсьKИХ шУцМaHiв зi Cxoдy'

4. Ha П iдгaeцькi фщopa Kaтepбypськoгo IKaтepбypзькoгo] p- нy
пpиТxaли KoзaKИ з Гopaнки. Cпaлили oдHУ cТolп.oЛy тa зaapeштУ-
BaЛИ oДHoГo чoлoвiкa. Ti оaмi KoзaKИ нa ЯнкoвeЦЬKoMy футopi
KaтepбуpзьKoГo p-HУ зaбpaли бaгaтo piчeЙ з-пi.ц paйoнoвoгo мa-
гaзИHУ тaсПaлИл|А гoспo.Д,apcтвo Kiн.цибaлa Якoвa, a Йoгo кину-
ЛИ жИвцeM в oГoHЬ. Пpи тiЙ aкцii злoвилИ зB'язKoвoгo з гpИпсaMИ
зi с. Kушлин a' зaбpaли Йoгo.цo Гopaнки тa дркe MyчaTЬ'

5. !o с. .Д,звинянe BишнiвeцьKoгo p-Hy пpиiхaли нiмaки з
Ma.Д,яpaMИ i oгpa6или чaсTИHу сeлa. ЗaapeштyвaЛИ 30 сeлян i

вiд'Тxaли дo Bишнiвця. |-]ьoгo сaмoГo дня пpиЙшлo дo с' Зaлiсeць
BишнeвeцьKoгo p-HУ.п,Ba ЛяXИ, якi спiткaли oдHoгo вapтiвникa,
ПpИ яKoMУ знaйшли оПИcKИ [тиx,] якi ДaлИ рJ1яУПA бiлля iт. п. Йoгo
BзяЛИ дo Bишнiвця, Дe ДУЖe MучaтЬ.

6. Meльникiвськa гpУпa пepeЛoвИЛa дня23'11 4-хдpyзiв, якi
Йшли пo штaфeтнiй лiнiТ в Гaлининy. oднoгo вoHИ зapaз зaбилиi
зaКoпaЛИ нa гopoдi, o.цHoГo з HИx paHИЛи. |x пpoвaдили нeвiдoмo
кУ.ци. oДнoMУ з HИХ B.цaЛoся втiкти, зaбpaвши з сoбoю 1 чecькe
MП, oднy фiнку i oдHoгo кpiсa. 3 iншими дBoMa нeвiдoмo щo зpo-
били. Miсцe пepeбувaння мeльникiвсЬKИx гpУп e в с. Caпaнiв, Хo-
лoб|А, Хoтiвкa, Гai, фyтip oлeксюки. |х yзбpoeння тpУдHo тoчHo
пo.цaTИ, aлe вiдoмo, щo пiд нaс po[з]збporнHя мeльникiвськoгo
штaбy 60 yзбpoeниx oсiб виЙшли B Тepeн i дo цьoгo чaсy Пe-
peбyвaють бiля циx сiл зaкoнспipoвaнo.
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7. B с. Л[o]пyш[н]o ЛaнoвeЦьKoгo p-HУ мeльникiвцi po6или
сxoдKУ в xaтi Mapсeлюкa. Bсi бyли oзбpoeнi. Явopeнкo9З нaйбiльшe
пepeбyвae нa фyтopaх сeлa Piдкoдyби. 3в'язoK Xoд,ИтЬ дo Бopсy-
к[i] в, Kaтepбypгa i Якимiвцiв Лaнoвeцькoгo p-Hy.

8. B с. Kopиcтi MexиpiцькoГo p-Hy нaш[i] пoвстaнцi po[з]-
збpoiли нiмeцькy MaшИHy. Пoтiм нaд'Тxaлo бiльшe MaшИH iзaпa-
лилo кiлькa гoспoдapiв. З цьoгo сeлa нiмцi вИвeзЛИ 20 мaшин
збiжхя paзoM з KapтoпЛeЮ.

9. Бiля сeлa Caмoстрiлi [Caмoстpiли] MexиpiцЬКoгo p-HУ
пoвстaнцi oбстpiляли кiлькa MaшИH, внacлiдoк нoгo нiмцi спaЛИ-
ли 1 0 гoспoдapств, вбили oДHУ стapшy жiнкy тaзaбpaли з сoбoю
oДHyд|вчИнy'

10. 3 Kopeцьких фyтopiв згoлoсилocя 4-x шyцмaнlв' КoТpИХ
вiдпpaвлeнo дo УПA.

1 1. B с' Koзaк Kopeцькoгo p-HУ пpиЙшлo 4-x шyЦмaнiв i

дoбpoвiльнo згoлoсиЛoся дo УПA.
25.11.43 p.
1 . B с. .[opoгoбyxi, p.н н. 40' дpУг oчмaнa зi свoТми ДpУзяMИ

KУЛeMeТHИM BoгнeM з XaТИ oбстpiляв 4-x шyцмaнiв з Гeтa. .Д.вox
вбитих, a двoХ втiклo. .Цpyгoгo дня нiмaки cnaлИлИ тУ i щe oднУ
xary.

2. B c.3дoвбицi Haшa )KaH.цapмepiя po[з]збpoТлa.0,BoХ нiмaкiв.
3. B с. Caдiв [Caди, Beликi i Maлi], p-н.Qyбнo' зa стapaHHяM шe.

фa Mлинiвcькo[i] CБ пepeЙшлo дo УПA 15 шyцмaнiв (нopнoоoтeн-
цiв-yкpalнцiв). Узбpoeнi в 1 лeгкиЙ KyЛeMeт, кpiси тa ГpaHaТИ.

4.B c. fleдepкaли тa с. Boвкoвeць [Boвкiвцi] пpиТxaли У HeвeЛИ-
кiЙ кiлькoсти нiмцi з ляндвipтoм i зpoбили сxoдИHИ. Гpoзили Hace-
ЛeHHЮ, щo яK He здaдyтЬ KoHТИHГeHT, тo спaлятЬ ceлo' Kpiм цЬoгo'
ляндвipт в c. BoвкiвцяX сKaзaB, щo тe всe збiжхя, яKe e зaKoпaнe,
ПapтИзaнИ вiддaдyгь бiльшoвикaM, яKщo вoни пpийдуть.

5..Цo с, Mиш[к]iвцi Bишнивeцькoгo IBишнiвeцькoгo] p-HУ ПpИ-
iхaли ляхи з MaдяpaMИ , ПИтaлIt зa бaтaлioнцяMИ. 15 oсiб мaдяpiв
зaЛИшИЛocя' Хлoпцi бoялися ix вeсти i мaдяpи нaдвeнip ПoвepHy-
лИCя дo Bишнiвцiв [Bиш.lнiвця]' e нщки, щo нiмцiТx всix poзстpiляють.

6. B BишнiвцяX B зaмкoвiм гopoдi нiмцi викoпyють щeпи i

вiдсилaють дo Kpeм'янця [Kpeмeнця].

'. псeвдoнiм кepiвникa Фpонту Укpa.iнcькoT PeвoлюцiТ Tимoшa БaсюKa.
Пoхoдить з с, Бopcyки (Пiвдeннa Kpeмeнeннинa), У склaдi вiддiлy УПA пiд кe-
piвництвoм ..KpуKa'' в 194З p. бpaв унaсть У HeвдaЛoMy peйдi нa пiвдeнь Piв.
нeHщИHИ Й пiвнiч Хмeльниччини. oокiльки пicля peйду бyв зacудxeний CБ дo
poзстpiлy, пoKИдae oУH й стaе oчiЛЬHИKoM ФУP.у..Qeтaльнiшe пpo HЬoгo дИв.:
Гipняк K., Чуйкo o, Фpoнт укpai.нськoi peвoлюцii'. - Topoнтo, 1979, _ C' 14, З8.
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7 .B c. Хoлoбoк Шyмcькoгo p-нy внoнi пpиixaлo двoХ HeзHaHИх
бoевикiв. Узбpoeнi B aвToMaTИчнi кpiси, пiстoлi i гpaнaти. Boни скa-
зaЛИ.0,o otцHoгo сeЛяHИHa, щoб цeЙ HaГЛядaB Тм нa кoнi, a сaмi кy-

дись пiшли i бiльшe He вepHУЛИ. Koнi зaбpaЛa сoтHя' якa в тoЙ чaс
пepeбyвaлa в сeлi.

8. .Цo Meхиpiнa пpиixaлo 80 мa.цяpiв пo кapтoплю. [Л]яндвipт
вiдпpaвив 'iх гpaбити дo Heвipкoвa, д,o чoгo Ma.цяpи були знe-
oxoчeнi, внaслiдoк чoгo мiж ляндвipтoм a Ma.цяpсЬKИM CтapшИHoЮ

.цiйшлo дo кoнфлiктy. Haдвeнip 30 мaдяpiв вiд,Tхaлo дo Piвнoгo, a
50 лишилoся в Mexиpинi IMeжиpiн], дe зaквaтИpУBaЛИCя пpИ гo-
лoвнiй вyлицi тa BУЛ. Бaндepи.

26.'l '1 .43 p.

]. B с. Тoмaxoвi, p-н 40, нaшi дpyзi з p.HУ н. 30, пepeТзджa-
ЮчИ чepeз сeЛo' пoпaлv1 нa нiмeцькy зaсiдкy, внaслiдoк нoгo
пpoпaЛo 3-х дpузiв.

2' З с' Гopaнки дo с. Kyшлинa KaтepбУpоЬKoгo [Kaтepбyp-
зькoгo] p-нy пpиixaЛИ KoзaKИ. Cпaлили гoспo.t].apя, дe мiстився
зв,язoK' зaбpaли з сoбoю ] 0 oсiб сeля[н] , paHIАЛИ пiдpaйoнoвo-
Гo дpУгa HaливaЙкa , тa вбили вapтiвникa, який нa кoнi aЛяpMУ-
вaв люД,eЙ.

3. .Цo с. I-{eцeнiвкa i Paдишiвкa [Paдoшiвкa] KaтepбypсЬKoГo
IKaтepбypзькoгo] p-нy пpиТхaли нiмцi i зaбpaли бaгaтo людeЙ [тa]
фipмaнoк нa poбoтy дo лiсy.

28.11 .4З p'
1. З Гopaнки Дo KУщинa [Kyшлинa] пpиixaли нiмцi вepxи i

фipaми нa гpaбiх. Maли списки мiсцeвиx opгaнiзaцiЙних пpa-
цiвникiв, poбили в ниx peвiзiT iзapaзoм гpaбyвaли. l-{iмцi гoвopи-
лИ, Щo в с. Kyшлинi зa6paли MaГaзИFi, a ТeПep в.цapяТЬ нa штaб,
якиЙ мiститься в сeлi Biкнини Kaтepбуpськoгo IKaтepбypзькoгo]
p-нy. BиясHяeтЬCя' Щo нiмЦям B>кe .0,oHeсeHo, щo в Biкнинax
мiститься пiдpaЙoнoвa eKзeKyТИBa.

30.1 'l .43 p.

1 . !o с. Бyтинa Bишнeвeцькoгo [Bишнiвeцькoгo] p-ну пpийш-
лИ |АaДяp|А з ляXaMИ в числi ] 50 oсiб. ПepeЙшoвшИ BBeсЬ бутин-
cькиЙлiс, зaЙшли B сeЛo Бщин iзaapeштyвaли 30 сeЛяH.

2. Haстpiй y нiмцiв .црKe ПoГaHий з пpивoдУ гoЛoДУ ix poдин в
Hiмeччинi тa пooтягHeння вiйни'

.(oдaткoвi iнфopмaцiТ.
8.1 1 .43 p.
-1 . Hiмaки, якi e нa oхopoннiЙ зaлiзницi Kлeвaнь-2, в числi

20 oсiб в лiсi бiля opхeвa poбили oблaвy i викpили в лiсi кpиТвки
зi збixжям, oдягoM тa BзУтТяМ'
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9.'1 1 .43 p.
-l ..[o Шпaнoвa, p-н Piвнe' пpиТxaлo З0 нiмaкiв' 3aapeшryвaли B пoлo-

нeниxyкpaТнцiв, якi булив гoспoдapiв, TaoдHoГo гoспoД,apя зxiнкoю.
2. Чepeз с. Hoвий.{вip, p-н Piвнe, пpoTзджaлo 200 кoзaкiв. Heдa-

ЛeKo сeЛa пoчaЛИ стp|ЛяHИHУТa KИ.цaHHя ГpaHaт.
10.1 1 .4З p.
B Koшaтiв, p-н Здoлбyнiв, пpиixaлo 10 мaшин нiмцiв тa ix вис-

лyxникiв Й пoгpaбyвaЛИ сeЛяH.
11.'1.1,43p.
1 . .П,o Apeстoвa [opeстiв] з Piвнoгo пpиixaли нiмцi в числi 15

чoлoвiк, гpaбyвaли в сeЛяH KУpИ' гУcИ тa зapядИЛИ ЗHeоТИ KaпУс-
ТУ.Дo тoгo пpиixaлИ щe нiмaки з Глинськa з лoпaТaМИ тa шУКaЛИ
пo пoЛяХ кpиiвoк, aлe нiчoгo нe знaЙшли.

2. B c, Hoвoжyкiв poзпoBсЮд|/1лaэь xвopoбa, з яKoЮ лiкapi нe
MoЖУТЬ ДaтLА paД|А: paHИ нa HoгaХ l pУKaХ' яKl TeчyгЬ l He гoяТЬся.

12.11 .4З o.
1 . Чepeз сeлo Biльгip, p-H ч. 40, пepeхoдили ввeнepiсoв[iтськt]

ПapтИзaнИ в склaдi 7 ociб. Maли oдин KУлeMeт тa 6 кpiсiв' Ha-
тpanИлIА Ha BapTУ, пИтaли, чИ HeMa ляxiв i чИ Mo)KHa пepeЙти нe-
peз Гopинь. Гoвopили пo-poсiЙcьки.

2. B Hoвoстaвi, p-н KлeвaнЬ, двa кiлoмeтpи вi.ц зaлiзничнoгo
пpИсTaHKy' вИHИKлa Cтp|ЛяHИHa M|Ж HIMцяMИ тa HeвlдoMИMИ
ЛЮдЬMИ, щo стpiляЛИ з Л|сa'

14.11,4З p.
.1 

. B с. M'ятин, p-н Гoщa, пpи.tхaли KoзaKИ, apeшryBaлИ 4-xлюдeЙ
iвiд'Tхaли. Toдiдpyг!нiпpo з MopoзoM пoчaЛИ Тxдoгaняти iстpiляти.
Koзaки вбили oднy oсoбy з зaбpaниx людeЙ, a з peшТoЮ втiкли.

2, Hiмaки в Гoщi зaстУПLАлIt цивiльнy вЛaдy, a укpaiнськиx
Уpя.цoвцlв зв|ЛЬHИЛИ.

'15.1 
1 .43 o.

1 . 3 Бaсoвoгo Kyтa, p-н Piвнe, нiмцi вивo[з]ять i eвaкyyЮтЬ Bсe
з дepЖгocпy. З coбoю ХoчУTЬ зaбpaти вcix poбiтниKiв, KaжyтЬ, щo
дo .{poгoбичa. Poбiтнv|KV|-ляхИ He xoчУтЬ виiзд>Kaти, кa)<УтЬ:
.,Умхeми нa свoeй зlMi''94.

2. 3 Kpoxoвeцькo.i oсa.ци [oсaдa Kpexoвeцькa] нiмaки BИBeзлИ
з гeтaД.o Piвнoгo всix в'язнiв.

3. B Шубкoвi, p-н н.30, нiмЦi cr-|aлИлИ цepKBУ, a вИHyзвepнУлИ
Ha ляx|в.

4'.Qo c. M. KУнинeць [MaлиЙ Kунинeць] Bишнeвeцькoгo [Bиш-
нiвeцькoгo] p-нy пpиТхaлo 9 aвтoмaшин нiмцiв i мaдяpiв. Бiльшe як
300 oсiб. oкpуxили сeлo i нaдвeнip пoчaЛИ ГlaлVfiИ пepeвaжнo тi

'o..пo"p"мo нa cвoiй зeмлi'' (пoль.).
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будинки, нa кoтpиx бyлa нaлiплeнaлiтeparypa. Cпaлeнo 20 бyдинкiв i

oгpaблeнo бiльшy пoЛoвИHy сeлa. 3нищV|л|А Г1o xaTaХ Bсe, чoгo He
зa6paлиз сoбoю. 3i шкoли зa6paли12дiтeЙ i сeлян. Пo втiкaюнoмy
HaсeЛeHHЮ стpiляли з кyлeмeтiвтa мiнoмeтiв. Haдpугий дeнь нiмцi,
пoЛяKИ, Ma.п'яpИ й кoзaки пpиixaли зHoBa.П,o сeЛa M. Kунин [MaлиЙ
Kyнинeць] i дoвepшилИ сBoe гpaбижницькe дiлo. A пi[с]ля Пepe-
бpaлись нa фyгip flyxiв, зaпaлили 3 гoспoдapки i apeштУBaлИ 4 oсo-
би, яких мaдяpcький гeнepaЛ звiльнив. Пiд нaс стpiлянини з мiнo-
MeTa Тя)KKo paHL4лV.|.0'в| )К| H KИ.

5. B Kopeць пpибyлo зi Cxoдy бaгaтo нiмeцькoгo вiйськa, якi
вiдотyпaють зi Cxoдy. Haотpiй .цyЖe пoгaHиЙ. Укpaiнськa пoлiцiя i

ЧaстИнHo KoзaKИ ПИТaЮТЬ зa yкpaiнсьKИMИ ПoвсТaHцяMИ. Бaгaтo з
ниx зi збpoeЮ пepeХoдИтьдo УПA. Фoлькс.цoЙчi i пoляки нaйбiльшe
гpaбyють yкpaТнськe сeЛяHсТBo. H a aсфaльтi вe ликиЙ pУx. BiдстУп в
пoвнiй мipi' Hiмцi в Kopцi CпaлилИзбiжxeвi |АaгaзИH|А. ЦУкop з Kope-
цькoТ цyкpoвapнi вивoзятЬ щoдeHHo тpoмaлiтaкaми. Hiмцi бoяться
3eГJ|ИбЛЮвaтИся вTepeH. Ляндвipт гoBopИв, щo в Kopeць Heзar0,oBГo

пpибyдyгь чaсТИHИ CC, якi знищaтьyсix бaндитiв. lншi нiмaки paдяТЬ
HaсeЛeHHЮ втiкaти з мiстa, бo як нiмцi нe пoб'ють, To пo пpИxoдi нep-
BoHИX нepвoнiTx зaбepщь. |-{ьoгo ж.цHя в Kopцi apeштoBaHo пpaцiв-
никa C!-yкpaТнця, дpугиЙ,эaбивши ляxa, втiкдo УПA. Пoмiчaeться
пoгaн[e] вiднoшeння мix сoюзними i нiмeцькими вiЙськaми. Були
вИпaДКИ, щo Ma.цяpИ стpiляють нiмцiв iстapaютьоя зaХoпИтИ KpaщУ
збpoю, щoб скopшeдoбpaтися дoдoMy. oстaнньo pуx нa зaxiдтpoxИ
пpИпИHИвcя' [як] i eвaку[ю]вaHHя Ha пiвдeнниЙ зaxi.ц вiд KopЦя нa
Cлaвyтy. Чacтинa вiйcькa, oбoзy i мaшин зBepTaЮтЬ нa Cxiд. Фo-
лькс.цoЙчi i eвaкyoвaнe нaсeлeння Тдщь нa 3axiд. Пpaвдoпoдiбнo, щo
KЛИH, яKoГo CТBopИЛИ нepвoнi' e зниЩeниЙ пpoтИHaCryпoм нiмцiв.

6. B с. Гвoздьoвi Kopeцькoгo p-HУзHИщeнo нiмeцькoгo oфiцepa
iдвox кoзaкiв. Люди Тх пopaнили i вi.п.цaли B pУKИ стaничнoгo CБ.

7 ' B с ' Гвoздьoвi зHoвУ вбитo oДHoгo нiмeцькoгo пiдстapшинy.
Bнelлi"п,oк цЬoГo нiмцi oкpyx|АлИ ceлo i злoвили 140 oсiб сeЛяH.
Bсix ix зaMKHeHo в вeликиЙ бyдинoк. .Qвoх втiкaюниx зaстpiлeнo,
aбудинки,дo яKИX бiгли втiкaчi, спaлeнo. ЛюДи, якiбули зaмкнeнi,
.п.oпИтУвaЛИ, .п'e зHИK нiмeцький стapшИHa. ЛюДи нiчoгo Hе вИз-
HaBaЛИ. Пpи oнax зaMKHeHИx пpИBeзeнo сiнкapню; сoкиpi, пoс-
тopoнкi i iншe знapяДдя, щo мaл[o] стaти зaсoбaМИ ТopТУpУBaHHя.
3мушeнo всix влaснopУчHo BИKoПaTИ яMУ, aЛe нiмaки, нe .цoвi-
ДaBшИсЬ Пpo зHИKHeння пiдстapIJIV|H|4,З|1V|ЩL4л|А лишe кiлькoх мo-
лo.цИx людeЙ, щo Тx вкaзaB вИсЛУxHИк ляндвipтa - мiсцeвий лях
ТишeЦькиЙ. Koли пpoBarцжeHo двox xлoпцiB Ha poзсТpiл' oдин нiмaк
зHaчHo ПoТИcHУB pУкУ зaсУджeнoгo, якиЙ зpoзyмiв щo нaс Йoмy
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BтiKaТИ. oбox кинyлИсЬ B ПpoтИлexнi сTopoHИ, Hiмaк КИHУв пoмiж
HИХ гpaнaтУ i тoму peшТa KoHвoЮ MУсИЛa yпaсTИ i цим сaмим пo-
лerLJ-!Ит|А BTeчУ. Пoмимo oбстpiлy oбидвa зacyдxeнi щaсливo yтiк-
ли' CлiдуюнИXдBoХ бyлo poзстpiлeнo, a peштУ звiльнeнo. B цьoмy
сeлi дoслiвHo всe oгpaбyвaли, пpИчoMУ вiдзнaнилися мiоцeвi ля-
xи, якi зaбиpaли вce, щoтiЛЬки бyлo.

8. B с. Xaдкiвцi [Xaдкiвкa] цЬoГo )К p-HУ сiльськi xлoпцi poз-
[з]бpoТли 9-хузбeкiв, зaбpaли y ниxзбpoю, aмyнiцiю i тpи фipи.

9. B с. Липкax MexиpiцЬKoгo p-HУ пepeбyвae .l0 бyльбiвцiв, пpи-
нoмy xo[ну]тЬ зaapeштУвaТИ HaшиХ людeЙ з opгaнiзaцiйнoT ciтки.

16.1 1 .43 p.

!o с. oсники i Koзaчoк [Koзaнки] ЛaнoвeцькoГo p-HУ пpиТxaли
нi мцi з БaзaлiТ ( Гaл ини нa [Хмeл ьн инн инa] ). Ceлo oсн и к V| cпaлИлИ
цiлкoм. Bбили.l 00 людeЙ, в c. Koзaчoк [Koзaнки] a1aлИлИ60двopiв
iв6или50людeЙ, зaбpaли 100 штyкpoгaтoТxyдoби i бaгaтo мaйнa.
e здoгaди, щo цe HaвeЛИ ix кoмyнapi |скpoвoi сoTHi, якi втiкли дo
Тeoфiпoля дo нiмЦiв.

2' УкpaТнськi шyцмaни зi Cxoдy в MeжиpiцЬKoMУ paЙoнi,
знaЙшoвшИ зв'язKИ з HaшИMИ пoвcтaнцями, дoбpoвiльнo зi
збpoeю пepeЙшли дo УПA в чиcлi 27 oсi6.

3. B Kopцi нiмцi poзстpiляли 10 мaдяpiв, якi xoтiли сiсти в ry мa-
tllИHУ, якoю втiкaли нiмЦi. Mix ними BИHИrоaсвapКa, внaолiдoк нoгo
Ma.цяpИ K|/|HУл|А кiлькa гpaнaт пiдтy мaшинy. Haдвeчtp булo зaapeш-
тoвaHo 25 мaдяpiв. Bнoчi MaдяpИ, зopгaнiзyвaBшИсЬ, звiльнили
apeшТoвaHИх,нaбpaлиaмyнiцiТ i нeвi.цoмo куди вiд'Тxaли. Hiмцi в числi
15_17 зaKBaTИpyвaл|/1cя в сс. Чepниць [Чepниця], Kpилoв [Kpилiв]'
Бpикoв [Бpикiв], Бaбин, Зaбapи [Зaбapa] Kopeцькoгo p-ну. Тщ вия-
BИлИ CвoЮ aзiЙськo-диKУHсЬKy KУЛЬтУpУ, a ocoбистo щoДo жiнoцт-
вa. У с. Kpилoвe IKpилiв] HaсeЛеHHя мaйжe всe вибpaлoся з Xaт.

17.11.43 p.
Ha .QyнaТвcьки фyтopi, 3aтишa [3aтишшя] i Зaйцi Бepeхe-

цЬKoгo p-нy, пpиТxaлo 20 MaшИH нiмцiв з Kpeмeнця. oкpуxили тi

фшopa ioгpaбили всe HaсeЛeHHя, ПpИчoMУ зaбилиoдtнoгo чoлoвiкa
a 9 oсiб apeштyвaЛи. [Г]oвopи лИ:'Зa тe KapaеMo' щo HИщИтe Тe-
лeфoнiннi лiнiТ''. 3a тpи днi apeштoвaHИХ нiмцям и BИПУcтLАлИ.

2. B c. Гalвку [Гaннiвкa] Kopeцькoгo p-нy пpиiздxaлигpa6увaти
нiмцi, мix ними були i KoзaKи, з яKИX.0,вa згoЛoс|АлoCя дo УПA.
Toгo x дня бiля 25 oсiб yкpaiнcькoi пoлiцii з дoбpoю збpoeю пе-
peЙшли дo УПA.

'18.1 
1 .43 p,

1 . Hiмцi з Bишнiвця дaЛИ HaKaз Ha сeЛa, щoб пpигoтoвИтИ шкiль-
нi будинки для eвaкy[й]oвaниx зi Cxoдy.
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2. B KpeмeнЦiнa пoдвip'i Kpимy [Kpiпo?] зaстpiлив MaдяpоЬ-
кий oфiцep B п'яHoMУ видi мaдяpcЬKoгo мaйopa. leгo oфiцepa
apeшТувaЛи i вiдстaвиЛИ B KoшapИ дo Бiлoi Kpиницi.

3..[o Kpeмeнeцькoi в'язнИцi HaпЛИвae всe бiльшe в'язнiв зi сiл.
Бyнкep вжe гoтoвий. B'язнiв HaдoпИт нe бepуть.

19.1 1 .43 p.
B c. Hoвoсiлки KaтepбуpcЬKoгo IKaтepбypзькoгo] p-ну пpиiхa-

ли нiмaки зi свoiми BИсЛy)кHИKaми i дoмaгaЛИся пoвopoтУ ЛясЬKo-
гo мaйнa. oдин з ниx зaйшoв дo cтaHИчHoгo пiд вИдoМ пoBсTaHця
тa хoтiв BttKp|АтИ сiткy. Пiзнiшe дoбpe нaбили cтaнИчlloгo Ta щe
дeяKИх ceЛяH. 3aбpaли нaгpaбoвaнe мaЙнo i вiд'Txaли.

21.11.4З p'
1 . з дHя 21 нa22 внoнi пepeiзд)кaЛo 5 стpiльцiв бoТвки. oднa _

y мiсцeвoстяx Пoльoк [Пoлiвцi] _ Boвкoшiв Mexиpiцькoгo p.нy.
ЗaЙшли.п,o oдHoГo Гocпo.п'apя зa фipмaнкoЮ' дe в тoЙ чaс HoчУBaлИ
бyльбiвцi. Miж ними в|АHИKлa cyтИчKa, внaслiдoк чoгo з нaшoТ
стopoHИ вПaв o.0,ИH дpyг i 3-x paнeнo.

Haстpoi i дoмaгaння HaceЛeHHя.
1. Haceлeння Kpeм'янeннини [Kpeмeнeннини] He зaдoвoЛeHe з

пoсryпiв пpoвiднoгo aKтИBУ, якиЙ нeдoбpe пoвo.цИтЬCя cepe.ц Haсe-
ЛeHHя. Kepiвники гoспo.П,apcЬкиx кoмiсiЙ чaсTo пpoвoдятЬ ..шoM-

пoлiзaцiЮ'', aтИM сaMИM виKлИЦyeтЬся Heзадoвoлeння. Пpимiськi сeлa,
як Бpикiв' oнишкiвцi iт. iн. ШyмсЬKoгo p-HУдoMaГaЮTЬся нaшoi пpo-
пaгaH.п.И' яKa оЮдИ He.цoХoдИтЬ, a e дy)кe пoтpiбнa' Haceлeння дo-
}v|€rГ?eTЬCЯ цiл кoвитoгo зH И щeHHя вopoxиx oоiДкiв.

2' B c..[aнинeвi Mexиpiнськoгo [Mexиpiцькoгo] p-HУ opгa-
нiзaцiЙнi люДи i MoЛoдЬ лeгKoвФкaтЬ cпpaвoЮ. He викoнyють
нaкaзiв, тoMy Щo нiби xyткo пpиЙдУть бiльшoвики.

3. Ha сeлa Kлeвaнcькoгo p-HУ пpИxo.цятЬ нaKaзИ HaдУЖe вeликi
KoHтИHгeнтИ, чepeз щo HaсeлeHня oбypюeться, бo мaЙxe всi сeлa
цЬoгo p-HУ r cпaЛeHl.

4. Haсeлeння в p-нi 11 цiлкoм впaЛo нa дуоi, a тo з ПpLАЧttHL+

зблиxeння фpoнту i piвнoж бpaк пpoпaгaндивнoТ пpaцi' e тaкi
ЛloдИ, щo ГoвopяTЬ ,.KoHTИHгeHт для УПA дaй' a Bopoгa пo6итиi
зaюАcт |Ат И сeл a H eМae KoМy''. I H ] aсeл eн ня .цoMaгaeТЬся дoзвoлУ
iтинищити oсiдки вopoгa, КoЛИ ПoBстaнцi цьoгo нe poблять.

Пoстiй, дня 6.Х|l.1943 p. Cлaвa УкpaTнi.
Гepoям Cлaвa.

[Пiдпиc нepoзбipливиЙ].

Д,АPo' ф' P-З0' on, 2' cпp' 33, apк. 21-26. Зaвipeнa кoпiя, l!упкиЙ бiлий
пaпio, МaшиHoI1ис. Чooнa кaлькa.
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Ns2
..oгЛяд пoдIЙ'' B oкPyзl Ne 11 ,

сKлAдEHиЙ KoMEHдAHтoM
Bo ''Бoгун'',

16 гpудня 194З poку'

oгляд
пoдiй зтepeнy Bo ч. 1 1. зaчaс з 1.X|l пo 10.X||.1943 p.

1.XII.43 p.
-|. 

.Д,o c. Xитинa, p-н oлeксaндpiя, пpи6ули нiмцi. 3poбили
cxoд Тa сKaзaлИ здaTИ ПoсTaBKУ 1О0 o/o, a ХТo He зMoЖe, тo кoмiсiя
бyдe poзгля.цaтИ цЮ cпpaвУ.

2.Bс. Бичaль, p-н oлeксaндpiя, пpиTхaлo .| .1 
нiмeцЬKИХ BИсЛy)K-

никiв. oкpyxили ХaтУ,.0,e мiстився 38'язoK, pa+ИлIl oднyжiнкy, тa,
нiчoгo нe знaЙшoвши, вiд'TxaлИ Haзaд.

3. B с. oлeксiТвкy, p-н Гoщa, пpибyлo 3 фipи кoзaкiв з Koлo.цян-
ки [Koлoдeнкa] . ApeштуBaлИ oД,Hy ciм'ю' Пoвотaнцi вi.цкpилИ пo HИХ

вoгoHЬ. oднoгo paНилIA, якиЙ пiзнiшe ПoMep'
4. 3 Cтapoi IH]oсoвицi, p-н Bepбa, пyщeHo нa Bepбy кiлькa гap-

мaтних cтpiлiв. Peзyл ьтaт cтpiлян и н и нeвiдoм и Й.

5. B c' B. Xapyннинi [Beликa Хapyннинa] Mexиpiцькoгo p-нУ
пpиТxaлa пoлiцiя з KoзaKaMИ Пo сoЛoMy i дepeвo, пpИчoMy гpaбyвa-
лИ HaсeЛeHня' Ha тepeнi цЬoГo сeЛa KpИrться 5 ociб чepвoHИX
пapтИзaн, yзбpoeнi в кaвaлepiЙськi кpiси, пicтoлi i гpaнaти.3aвж-
ди Tздять Ha KoHяхt з яKИХ дBoe бiлиx, .цвoe KapИХ i oдин тeмниЙ як
шпaK. Гoвopять poсiйськoю Moвolo. Чaстo пepeТздxaЮтЬ дo
с. Coвпи [Coвпa] цЬoгo х p-Hy.

6. .[ля oxopoHИ aсфaльтy нiмцi пoстaвили бoТвкy з кoзaкiв. 3a
5 км. нa зaxiд вiд Kopця (Гoлoвниця) cтoТть 50 кoзaкiв, зa 12 км. (в
Kopистi) - 150 ociб, зa 15 км. (Caмoстpiли) _ B0 oсiб, зa 25 км. (в
Бpaнeвi бiля мoсту) - 100 oсiб. Haзaгaл poзвiдкa xoдИтЬ в.цeHЬ тa
зaтpИМУe MoЛoдИХ людeЙ. Bнoнi сидять спoкiЙнo знeoxoнeнi дo
cyгИчoK з пapтИзaнaми i бoяться Iх. Зaквaтиpoвaнi в нaЙближчих
ХaTax, cтoятЬ пpи aсфaльтi, oзбpoeнi пepeвa>кHo в кpiси тa ГpaнaтИ.
Ha кoжнy Тxню чaстинy Пpипaдae 2 кулeмeти...Д,ЬoХTяpoвa''.

7. Hiмeцькi вИcЛУЖHИKИ в Kopцi лoB|/1лИ лю.цeЙ з дaльшиx сiл,
a TaKoх з пepeдмicтя' 3aпpoвa.цжУвaЛИ ix нa стaницю пoлiцii Й,

кpeпКo пoбивши, пyсKaЛИ дoдoMУ. Bнaслiдoк цЬoгo бaгaтo лeжить
ХвopИx, Цe poбили нeвi.п'oмo з яKИХ пpИчИH.

2.11.43 p.
.l. 3 с. Paдислaвкa, p-н oлeксaндpiя, пpиТxaли нiмeцькi ви-

:ЛУЖHИKIА з Piвнoгo i пoчaли гpaбyвaти HaоeлeHHя. Пpo цe дiзнa-
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лИся HiMцi, щo сТoятЬ B Гopo.цИщi, тa пpoгHaЛи Тx. Зpoбили схoд i

сKaзaЛИ, щoб сeляни зДaлИ ПoсТaBKy [в] 100 %.
2. Hiмцi, Щo сТoяТЬ в с. Kyстин, p-н oлeксaндpiя, poз'iзД,)KaЮтЬ

пo p-Hl Ta Ha вeч|p BepТaЮтЬ Haзa.0'.

3. B о. M'яТИH, p-н Гoщa, пpиТxaли KoзaKИ, зaбpaли 12 фip
збiжxя iкoня' Biдвeзли в Koлoдянку [Koлoдeнкa].

4. ПiД сeлoм Тaйкypи нa Пoсягiвськиx [Пoсягвiвськиx] фрopax
пpoiзджaли вopoxi poзвiдники Ha KoHяx нeвiдoмo нoгo.

5. Hiмaки, якi стoять в Здoвбицi, p-н ЗдoлбУнiв, будyни Ha сo-
шi, пoкaзyвaЛИ Пopтpeт Гiтлepa, KoтpoМУ вИKoЛoHo oчi, тa пtДпи-
сaнo .,Kaт УKpaТHИ', тa iншi бpщaльнi сЛoвa.

6. Ус. ЗДoвбиця Ma.цяpИ пiдкидaютьЛeтЮчКИ.
7.У c. Cтoвбeць [Cтoвпeць], p.н Bepбa, пpибулo 10 нiм[eць-

киx] вислyхникiв, yзбpoeHИX y кpiси. Зaгpaбyвaли 37 штyк poгaтoТ
xудoби тa вiд'Txaли дo Bepби.

8. B Koзинi нiмaки ХoдятЬ нa poбoтy зa Kapy, щo пpoдaвaЛИ
нaфтy. Чaстинa нiмaкiв з Koзинa виjxaлa дo Львoвa i Пpoскypoвa'
Peштa xo.цить нa poбoту poзбиpaтИ paTУшИ i xaти бiля ПoсТepУHKУ'

9' .Цo Mexиpiнa пpиixaли з Piвнoгo нiмцi. 3aбpaли з сoбoю
2 r'лauини cвoТx вислуxн и кiв.

10. B Kopцi нiмцi' кoпaючИ oKoПИ бiля двoх мoстiв з зaxiднoi
CTopoHИ Miстa, BKoПaЛИ мiни i зaмaсKУBaЛИ Тx зeмлeю. Kpiм тoгo,
пiд мoстaми e пoгoтoBaHi [пiдгoтoвлeнi] oкoпи тa КyЛeMeтHi гнiздa,
Пoки щo кyлeмeтiв ТaМ HeMa. Bapтa мoстiв стaHoвИтЬ: Ha цeMeHТ-
нoмy мoстi BlцeHЬ чoTИpЬoХ, нaдepeв'янoMy.цвoХ. Bнoнi вapтa вдвi-
нi скpiплюe1ься. Ha дepeв'янoмy мoстi чaсTo сТOятЬ югoол[aви],
яKИx e в Kopцi 6 oсiб. .Цo нiмцiв нaстaвлeнi Bopo)Ko.

1 1 . B дняx вiд 1_4.Х|I.43 p. мix Kopцeм a Звягeлeм пo пpaBoMУ
бoцi aсфaльтy будyютЬся пpoтИпapтизaнськi бyнкpи пo 5 км. Пo-
бyдoвaнi e з KoЛoд. Kpyгoм e oтoчeнi KoЛЮЧИM Д,poтoM i дo бy[нкpy]
о ЛИшe oдин вхi.д,. HiмЦi тaкox вiдбyдoвyють зaлiзoбeтoннi тoчки,
шo Тx зaл и ш и ли бi льtlloвики.

3'ХlI'43 p"

У с. B. Хитин |BeликиЙ Xитин], p-н oлeксaндpiя, пpиТздxa-
лo 40 нiмaкiв тa paзoм з ciльськoю кoмiсieю po6или ПepeпИс ХУ-
Дoби, пти цi тa i н '

2. У c. Kуpoзвaни, p-н Гoщa, пpиТxaли нiмцi з TУ.цopoвa
[Фeдopiвки] тa oгpaбиЛИ сeЛo. oдин нoлoвiк paнeний Ta Ha сeЛo
ЛИшИЛoсЬ 10 кooiв.

3. У с. l-{ypкiв, p-н Miзoн, пpиTxaлo 150 oсiб' Miж ними бyли
нiмaки' нiмeцькi вИсЛУxHИКИ тa фoлькcдoйчi. Cильнo гpaбyвaли
HaсeЛеHHя, зa6иpaли всi xapнeвi Пpo.цУKTИ. opгaнiзaцiйнi пpoдyкти,



яK caЛo тa MaCЛo' пopoзKИдaЛИ, a MyKУ зa6paЛИ. ЛЮдeй зaбpaли дo
ёцep)KГoспУ тa poбили Дoгlv|т|А, кoли бyвaюTЬ ПapтИзaнИ тa чи
poблять збopи. Люди He пpИзHaвaлИсЬ. Hiм[eцькi] BИсЛyжHИKИ
зHaЮТЬ пpo apтiль, тa щo в нeТ poблять. Зaapeштyвaли oднyдiвнину
тaдoПИтyвaли, звiдки вoнa. Boнa оKaзaЛal щo)KИвe в oд-нoмyсeлi
бiля мaдяp' To.цi ii зaпитaл|4,Ч|А вoнa He зHae' щo MaдяpИ пpoдaЮтЬ
,,бaHдИтaM'' збpoю i ни бyвaютЬ У нИХ. З ceлa нiмaки эa6paли 25
ociб. Tpьox вбилитaдBox paнИлИ.

4. Ha стaницi ч. 3 Лiщинa' p-н Cлaвyтa, нeвiдoмo ким вбитo
УчaсTКoвoгo aГpoнoMa ' якиЙ бyв щиpим нiмeцьким пpaцiвникoм.

5. БiльшoвицЬKa ПapтИзaHKa B тoMУ ж p-нi He вИдae Жo.цHИx
зapя.п)KeHЬ' тiльки гpaбyr HaсeЛeHHя. Haйбiльш poзвИHyГa бiльшo-
вИцЬKa сiткa в пiдpaЙoнax ч. 5, ч. 4тaч,3, бo цi пiдpaЙoни HaMИ щe
Дoбpe нe oпaнoвaнi'

6. B о. Caвнyк[и], p-н Koзин, пpиixaли нiм[eцькi] вИсЛУЖHИKИ в
числi 50 oсiб з двoMa нiмaкaми Тa apeшТyвaлИ стapoсTУ сeлa.

7. У BoвкoвцяХ, p-H Koзин, бyлo зaквaтИpoBaHo coтHЮ Бepeз[и]
в чexiв. Чexи духe пoгaHo вiднoсилися дo cтpiльцiв _ нe пaлvlл|АУ
пeчax i нe дaвaли icти. oдин чex HaзИвaв стpiльцiв ..xЛoПaMИ''.

8. У с. MиxaЙлiвкy, p-н Paдивилiв, пpиixaлo 5 coтeнь нiмцiв,
мaдяpiв, фoльксдoйчiв тa нiм[eЦькиx] вислyхникiв. oкpyxили сe-
Лo тa пoчaли гpaбувaти. 3aбpaли oKoлo 200 штyк poгaтoi хyдoби,
дo 500 штУK oBeцЬ, 5 тoнн збiжxя i бaгaтo iнших piнeЙ. Пiзнiше
злoBИл|4 90 oсiб MoЛo.r],ИХ xлoпцiв i .цiвчaт тa зaбpaли Тx з сoбoю.
Пpи цьoмy бyв пpисyтнiЙ сaм гeбiтскoмiсap i лян.цвipт, кoтpий
оKaзaв, щo яK зДaдyтЬ вCЮ пoстaBKУ, тo тoдi вИПУстятЬ зaбpaниx.

9. Дo БoкiЙми, p-н .Цeмидiвкa, пpиiзджaли нiмaки в числi
20 oсiб. Poзбipaли клyнi i в|Авoзv1лИдo Cмopдви.

10. Ляндвipт з м' Kopeць вiдбyв Ha УpлЬoП. Biд,Тз.цxaюЧИ, Ha-
KaзaB, щoб дo Йoгo пpиTздy ЛЮдИ з.П'aЛИ 1ОО o/o пoстaвкi. Йoгo
зacтУПaе ..ш 

[...]ляЙтep,'.
.| .l 

. oфiцepИ з opтсKoмeHдaнтУpИ м. Kopця знaЙшли ЛeтЮчKИ
дo нiмeцькиx вoяKiв, шуцмaнiв, кoзaкiв Ta eвaKyoвaниx зi Cxoдy
yкpaiнцiв. З вeликим зaцiкaвлeнHяM ЧИТaЛИ цi лeтюнки, Bсe дoПИ-
тУЮчИсЬ, чИ He ПИшe цe Бaндepa' Увeнopi Ha вapтУ, щo стoялa бiля
oбepфeльдKoМeHдaнтypИ' ХToсЬ стpiляв. BapтoвиЙ нapoбив кpи-
кy. Ha HЬoгo KИHeHo щe Пapy гpaнaT. Ha цe збiглoся бaгaтo нiмaкiв,
oKpрKИЛИ тy мicцeвicтЬ, aлe, ToMy щo бyлo тeмнo, нiкoгo нe
знaЙшли,

12. B м. Meжиpiн 6aндитизa1paлилiкapcькi piнi, мeдикaмeн-
ти i iншe, з чoгo лЮди дУ)кe зaдoвoЛeHi, тoмy щo вoHИ бyли нeмнi
B пoBeДlHц|'
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13. З Kopця пpaв.Д,oПoдiбнo виТxaлo C.{ нaзaвжди.
14. B Дняx вiд 6 дo 10.Х||.4З p. Ha зapяД)KeHHя нiмЦiв MaЮTЬ

Тxaти вoзaми в лiс пo дpoвa. Ix кiлькiоть нeвiдoмa, aЛe ПpИ KoMeH-

дaнтypi стoTть 2 сoтнi. Узбpoенi в кpiси, кiлькa кyлeмeтiв тa ГpaнaT.
.1 5. B c. Cтopoжiв, p-н Kopeць, o гo.п..7 paнo виЙшлi з лiсу

4 нepвoни[x] poзвiдники. BистpiлlАлLА ПapУ paзiв нa сeлo i Пoвep-
HУЛИ Haзa.ц в лiс. To.цi сaмe стoяЛa в цЬoMУ ceлi сoтня Лeвa.

16' У с. ГoлoвниЦю Kopeцькoгo p-ну пpиTxaлo 10 кoзaкiв .п,o

.П'epжгocпУ пo с|Ho.
17, У c,.Д,epaxнe, p-H [яpУHськиЙ], ПpaвДoПoдiбнo нepвoнi

poблять мoбiлiзaцiю MoЛoдИХ xлoпЦiв. Гoвopять, щo нiмaки пiд
Xитoмиpoм oKpркИЛИ сoвiтськy apмiю, тpeбa зaЙти з зaхoду, iтoдi
як poзiб,ють тaм нiмaкiв, тo циx xлoпцiв poзПУстятЬ пo.цoMaX.

4,X11.43 p.

[1 .] У с. Kустин, p-н oлeксaндpiя, з Xитинa пpиixaлo 60 нiмцiв тa

фoльксдoйнiв гpaбyвaти HaсeЛeHHя. Ceляни зBepHУЛИCя дo тиx нiм-
цiв, щo cтoяTЬ y сeлi. Boни вислaли 4 ocoби, щoб зaбopoт|Алv|, нo
гpaбixники He ПoсЛУХaЛи' KoмeндaHT цЬoгo сeЛa сKaзaB' щo нa цeЙ
paз пpoПaЛoJ aЛe нa.цpУгий paз щoб йoгo paнiшe пoвiдoмили.

2,У с. XoЦiнь [Xoтин], p-н oлeксaндpiя, пpиТздxaлo 20 нiмa-
кiв з PeшyЦЬKa Тa зapяДLАлИ, щoб сeлянe з.цaЛИ .цo TpЬox дHiB
пoсТaBKУ.

3. Ус. Гopингpoд [Гopиньгpaд], p-н oлeксaндpiя, нiмrцiгpaби-
лИ ГoCПoД'apIB.

4.У с' Mиxaйлiвкi IMиxaЙлiвкa], p-H Гoщa, бiльшa кiлькiсть кo-
зaкiв сeлa Koлoдянкa [Koлoдeнкa] oкpyxили сeлo, вбили 1 5 оeлян i

4-x пoвстaнцiв. Cпaлилvl 2З гoсПo.цapcTвa, нaгpaбИлIА BeлИKУ
кiлькiсть xyдoби тa зaбpaли з сoбoю 2З ocoби,

5. Ус. Пoсяг[в]y, p-н Гoщa, пpиТзджaлo 4кoзaки i питaли пpo
сTaHИчHoГo Тa зв'язКoвих, ЛюДи He сKaзaЛИ.

6' Hiмцi ГoтУЮТЬ в Kopцi KBaтИpИ для oбoзy' щo Mar пpиЙтизi
Cxoдy'

7 .У c.Зaбapa чoтa пoBсТaнцiв oкpyжилa кoзaкiв, щo бyли тaм
КBaТИpoBaHi. БiЙ тpивaв o,п,HУ Гo.t].ИHy. 3 oбox стopiн B)кИвaнo KУЛe-
мeтiв, гpaнaт a кpiсiв. Koзaкiв здoбyти He BдaЛoся. Пo нaшoму бoцi
вТpaТ нe бyлo, кoзaкiв булo7 вбитих i кiлькox paHeHИХ. Ha дpyгиЙ
дeнь пpиЙшЛo ПoпoвHeння з Kopця - 9 oсiб' Koзaки [не] KBaTИ-
pУЮTЬCя TaM HaД,aЛЬшe' ЛИшe УKplПЛЮЮтЬCя.

B. Haдpaйoнoвa пoлiцiя в кiлькoстi 15 oсiб yзбporнa B o.цИH

KyЛeMeT, фiнкyтa мaшин-пiстoЛЬ, peштa кpiси, дeсятKИ Ta ГpaнaТИ.
Xoдили в зaсiдку нa yзбeкiв в с. .Д,oвжкИ, ГaHoПoЛьський [Гaн-
нoпiльський] p-н' Бiй тpивaв He.цoвгo, yзбeки пoвтiкaли. oдин
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oфiцep лИшИвся B6Итt^Й, oДHoгo BзяTo в пoлoн, з.цoбyгo Kpiоa тa
дeякi вiЙоькoвi piнi.

5.X11.43 p.
У с. Mикoлин [Mикyлин], p-н Тyнин, пpиТж[дж]aли нiмaки нa

54 фipмaнкax з Гopингpoдa [Гopиньгpaд] тa нaгpaбyвaЛИ oKoЛo
13 тoнн збiжxя.

2. Ceлo M'ятИH oб'i>t(дxaли KoзaKИ вepxи, aлe нiчoгo нe poби.
л|А'

3. У c. MaтвiTвкy IMaтiiвкa] пpиТхaлo 40 нiмaкiв тa гpaбyвaли
Haсeлeння.

4. У с'.Цpoздiв нiм цi з Гopин гpoдa [ Гopи н ьгpaд] нaгpaбyвaл и
a6 фip збiжxя.

5. У Бyгpинi нiмцi пepeвo.цИлИ зaBшe aкцiТ, зaбipaли хyдoбy,
збixжя i т.п., пpи тoмy зaбилИ двoX лю.цeй.

6. З ocтpoгa виiхaлa oдHa MaшИHa B стopoнy Гoщi, якa нa Пepe-
шкoдi нa мoстi зaTpИMaЛaсь. Bхe бiля пepшиx Xaт c. Moщaниця
cпиHv|л|А aвтo дpyзi Coкoлeнкo, Maлинa, Koмap тa отpiлeць сoтнi
Хyкa Гpoмoбoй. Hiмaки втiкли дo oднei xaти. .[o ниx вcкoчив Ko-
Map' KpИKHУв ..pУKИ вгopy'' ixoтiв стpiляти, aлe кpiс бyв зaбeзпeнe-
HиЙ, нiмaки цe зaУBOKИЛИ Тa сKoЧИлИ Ha HЬoгo. Тo.цi вicкoчив Ma-
линa ixoтiв збити Koмapя, бo цeЙ бУв в нiмeцькiЙ унiфopмi. Haгaн
нe вистpiлив' Maлинa cтяГHyB Koмapa, a HiMaKИ, KopИcтaЮЧИсЬ з
тoгo, втiKлИ з фiнкoю тa MП95, пoлиш[ивш]и кpica. Уpaнцi пpиТхaлo
8 нiмaкiв, якi спaлили xaтy. Maшинy Koмap пopyбaв' 3 Ti взяв:
B кoцiв, 1 ciмкy i нaбoi дo нei.

7. B с' 3дoвбицi вapтoвиЙ бaчив вHoчi, яK двox yзбpoених
людeй вилiзли нa xлiв i oсвiнyвaли нaгopi, a пiоля пiшли в стopoHy
Здoлбyнoвa.

8. Maдяpи, пepexoдячИ чepeз с. Apeстiв [opeстiв] , зaйшли дo
цepKBИ, дe oфipyвaли .l0 мapoк.

9' У с. CaвнyKИ, p-H Koзин [Pa'цивилiвськиЙ],ляндвipт Maв HaКaз
з.цaТИ KoнтИHГeHт - в пpoтИBнoмy paзi B сeЛo пpийдe вiЙськo, якe
зpoбить пopядoK.

10. o гoд. 8 paнo дo с. Caпaнiвкa [Caпaнiвник] i Mи[н]ькoвeць
пpибyлa yкpaTнськa aнapxiстиннa гpУпa в числi 1 00 oсiб. Г1pибули
з ceЛa Ceмeнoвa (Kpeм'янeннинa IKpeмeнeннинa] ). Узбpoeнi бyли
в фiнки, MП,.цeсятки i кiлькa кyлeмeтiв. Kpiсiв Maлo. Kpiм цьoгo, y
KoжHoГo пiстoль i пo кiлькa Гpaнaт. Cпoнaткy пiдшивaлись пi.ц
MapКy пoльoвoT жaндapмepiТ i кaзaли, Щo вИшyKУЮть дeз[e]pтиpiв
з УПA. Haспpaвдl BИ|.lJУKyBaли opгaнiзoвaнИx ЛЮlt],eЙ тa хoтiли

MП - нiмeцькиЙ MaгaзинoM нa 32 пaтpoни
2002. - c. 187).KaЛiбpУ 9 мм (Caнникoв

п|cтoлeт-KУлeMeт з poxKoвИM
Г, Бoльulaя oхoтa. _ Mocквa'
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BiДKpИтИ зaМaгaзИHoBaHi piчi для УПA. Зaбpaли з сoбoю стaHИчHoгo
тa гocпo.цapЧoгo, пoбили Тx тяxKo, щoб зiзнaвaЛися.0,e e MaгaзИHИ,
aлe Цi He пpИзHaлися. З MЛИHa зaбpaли oKoлo 700 кг. збixxя. Як
Пoдae oдИH з no6итих дpyзiв, вoHИ MaЮтЬ бaгaтo пepeлoвлeHИХ
гpипсiв, тa.цoпИтУвaлись,.п,e мicтиться пУHKт .| .| 

1 тa 21З, a зa Тe,

щo He пpИзHaBaвся, тo бiльшe 6или'З сoбoю пpин[e]с[л]ибaгaтo
лiтepaтypи, яKУ чИтaлLА ЛЮ.цяM. Haсильнo Bг1Ихaл|/1ii в pyки сeЛяHaM.
Чlпляли ii пo стiнax, пo ХaтaХ. Пpи цiЙ сoтнi бyлa ixня ..Boлинськa

Kpaeвa eKзeKyгивa oУH". Пo цiлiЙ тiЙ спpaвi п[epeмox]нo вepHyЛИ
дo Ceмaнoвa [Caпaнiв] БepexeцЬKoгo p-нy (Kpeм'яHeччИHa
IKpeмeнeннинa] ).

11. У с. Юзeфин Kopeцькoгo p-нy пpибули з фpoнтy з-пiд
Kop[o]отишeвa нeдoбитки якoicь чacТИHИ в числi 20 oсiб. [x виг-
ляд xaлюгi ДниЙ. Ha дpУгий дeHЬ B цe сeЛo пpиixaв ляндвipт гpa-
6увaти HaсeЛeнHя, дe зyстpiвся з вХe згaдaHИMИ нeдoбиткaми.
Ляндвipт ПpoзBaB Тx дeзepтиpaми. Пo йoгo вi.п.'Тздi цi вoяки нapi-
KaЛИ Ha HЬoгo i йoмy пoдiбниx, Щo BoHИ с пpИчИHoЮ всЬoгo дo-
тeпepiшньoГo зЛa. Гoвopили, щo ляндвipти цe poблять l в PaЙхy.
Biднoшeння мix вoяцтвoM a ляндвipтoм нaдaлi зaгoстpУeтЬся.

12,У c. Caдoнки [MaлiCaдки] Шyмськoгo p-Hy внoнi пpиТxaлo
6 yзбpoeниx нiмeцьких вислyж[никiв] пiд MapKoЮ пoвcтaнцiв.
ЗaЙwли.цo oдHoгo гoспo/],apя' дe цiлУ poдИHу пoЛoxИЛИ нa зeM-
ЛЮ, a гoспoДapKУ oгpaбили' Пicля гpaбyHKУ гoсПo.цapя дУxe пo-
6иликoль6aMИ тa вiд'iхaли дo Шyмськa.

13. У с. B. |лoвиця [Beликa lлoвиця] Шyмськoгo p-HУ xтoсЬ
пoтpoЩив MoгИЛy ГepoТв. Ceляни MaЮТЬ пiдoзpiння, щo цe зpo-
били мiсЦeвi кoмyнicти.

14.У c' Kyшнин [Kyшлин] Kaтepбypськoгo IKaтepбypзькoгo]
p-HУ KoзaKИ зpoбили сХoдKУ i визнaчили ДpУгoгo стapoстУ сeлa i

сeKpeтapя, якi щo.цeннo ХoДятЬ п'янi. Тi сaмi кoзaки BИnУcтtАлvl,
-l3 ociб [з]с. Kyш[л]ин з-пiдapeштy, якiбyли зaapeштoвaнiнiмця-
MИ l.i.[ нaс aкцii Ha цe сeлo.

15. .Цo с. Hoвocтaв KaтepбypcЬKoГo [Kaтepбypзькoгo] p-нy
пpибyлo 3 мaдяpи тa мiняли бeнзин a свiчки нa яЙця, пpoмiняли
тaKo)к 3 гpaнaти. Hiмцi в тoмy )к сeлi зaмoвили нa .l5.X||.43 p. 45
штУK poгaтoi хУдoби.

1.Х|l.43 p.

.Qo Пoнaeвa пpиTхaли нiмцi, iхнi BИcлУ>KHИK|/1тa MaдяpИ в чИC-
лi 300 ociб. Зaгpa6или 24 кopiв, 1 8 свинeЙ, бaгaтo oвeцЬ тa .цo-
мaшньoi птицi'

2' flo c. Tитeлькiвeць [Teтилькiвцi] KaтepбУpсЬKoГo IKaтep-
бypзькoгo] p-нy пpиiхaв ляндвipт зi свoТми вИcЛУхHИKaMИ, oгpa-
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6ив дeяких гoспoдapiв тa сKaзaв сeЛяHaM, щoб здaли KoHтИHгeHт,
бo в iншoмy paзi бyдe злe.

3. Ha шляxy Kpeмeнeць _ KaтepбypГ o гoд. 1 9 стoялo 3 тaкciв-
ки нiмцiв, якi пoтiм пepeiзджaлИ чepeз о' B. фiльвapки [Beликi
Фiльвapки] тa отpiляли' пoЛoХaЮЧИ HaсeЛeHHя.

4. B с' Myсypiвцях [Myсopiвцяx] BишнeвeцЬKoГo IBишнiвeць-
кoгo] p-нy iшли в poзвiдкy пiд гpaницю дpyзi Явip тa Бepeзa' Пo ниx
нiмцi вiдкpиЛИ BoгoHЬ, aлe.0,pУзяM B.п,aЛoоя втiкти.

5. !o с. Гнидoвa [Гнидaвa] Bишнивeцькoгo IBишнiвeцькoгo]
p-нy пpиixaли з Bишнiвця 4 нiмцi, 36 нiм[eцькиx] вислужникiв тa
1 6 мaдяpiв. ПoгpaбувaвшИ HaоeлeHня тa зaбpaвши бaгaтo Kapтoп-
лiтa збiжхя, вiд'ixaли Haзa.ц.

2.X11.43 o.
B с. Kiмнaтa [Kiмнaткa] БepeжeцьKoгo p-l-|У пpиТxaли aBтaMИ

18 мaдяpiв тa oдИH нiм[eцькиЙ] вислyжниK вИгaHятИ фipи, щoб
вeзлИ тopф дo Kpeм'янця [Kpeмeнця]. Цi сaмi MaдяpИ в c. Caвчицi
гoвopИЛИ дo людeЙ, щoб кoлoли люди свинi, бo як пpиЙдУть нiмцi,
тo зaбepщь.

2' lo c. Tилявкa Шyмськoгo p-нy пpиTхaлlА |\АaДяpИ з нiм[e-
цьки ми] вИолУ>кl{ И Kaм и. Haгpaбили бaг aтo poгaтoТ xyдoби i сви -
нeЙ, взяли тaKo)к 15 фip оoлoмИ тa вiд'Тxaли дo Kpeм'яHця
IKpeмeнця].

3. Hiмцi з Bишнiвцiв [Bишнiвця] ХOчУтЬ opгaнiзувaти yкpaTн.
ськy мiлiцiю. Цьoгo дня кoмicap в с. Myxapeць [Myxaвeць] Bиш-
HeвeЦЬKoгo IBишнiвeцькoгo] p-нy poбив cxo.п,Ky, .цe зaoХoчУBaв
ceЛяH, щoб пoстyпaли в мiлiцiЮ, KoЛИ ХoчУTЬ вpяТУвaТИ yкpaiнсь-
Кe пoЛoxeHHя сУЧacнoгo MoMeHтУ.,Д,eякиxлюдeЙ, якi бyли apeш-
тoвaнi, BИпУщeHo з-пiд apeштУ пiд УMoBoЮ, щo бyдyть cлУЖИтv4
в мiлiцiТ.

3.XI1.43 p.
У c. .Qeдepкaли пpиixaли нiмцiтa вимiнювaли piзнi piнi зa тoвщ.

ГoвopИли, щo Зapaз в HiмeччинteвeликиЙ гoЛoд. Aдня 9,X|lтут
були мaдяpи i гoвopили, щo нiмЦяM B)Ke ,.Kaпyт',, a yкpaТнцям з
Мa.0,яpaMИ дoбpe.

2' HaдKoлoднoм-Cелиcькoм [ Koлoднo-CeЛ И Щe, Тeпep с. Ko-
Лoднe в 3бapaжнинi] лeтiв лiтaк тa зaпpимiТИв oд,нoгo гpoм [aдянинa]
пpи вiяннi збixxя. Устpiлив B HЬoгo згopИ з пiстoля, aЛe нe пoпaв.

4' Х|I' 43 p.

У c. Бoгдaнiв[к]a Бepe)KeцЬKoГo p-нy пpиTxaли з Kpeм'янця
[Kpeмeнця] нiмцi, Тxнi вИсЛУxHИKИ Тa MaдяpИ. oгpaбили бaгaтo
кypeЙ, xУдoби тa птицi. .Д.eякi оeлянe зBepHyЛИоя з пpoсьбoЮ, щo
BoHИ вИKoHaЛИ вXe KoHТИHГeHт. Hiмцi дeщoiм пoвepнyли'
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2' Дo c' Baсилiвкa IBacькiвцi] Шумськoгo p-нy пpиТxaли нiмцi
тa KoзaKИ, oгpaбили гpoм [aдян] Kyнepукa Зaxapa тa.Qoннyкa Пaвлa,
яких зaбpaли з coбoю' Kpiм цИХ, apeштУBaлИ щe чoтИpИ oсoби.
Hiмeцький CтapшИHa нa вiд'Тз.цi зi сeлa cKaзaв, щo цi люди apeшТo-
BaHi зaTe, щo пepexoBУBaлV| бaн.цитiв iпoстaчaли Тм xapнi.

6.X11.43 p.

[1.] У с. M'ятИн пpиixaлo 2фipи кoзaкiв. [H]aгpaбили вiвсa тa
KoHЮшИHИ iвiд'ixaли в Koлoдeнкy.

2' У с. oлeксiiвкa, p-н Гoщa, .0,o oдHoгo сeляHИHa внoнi пpиЙш.
лo тpЬoХ yзбpoeниx кoзaкiв тa зaбaжaли, щoб цeЙ iх пi.цвiз. Гoспo-
дap з жiнкoю втiк, a вoHИ' нiчoгo нe poбляни, вiдiйшли'

3. У c. Хopyпaнь, p.н Mлинiв, пpиTзджaв ляндвipт тa 65 нiмa-
кiв зa пoстaвКoЮ. [3]aбpaли 200 цeнтнеpiв збiжxя тa тpoХИ xУдo-
6и. ЛюДи з сeЛa втiкaли, Caм ляндвipт стpiляв з фiнки пo втiкaю-
ниx. ГpaбyюнИ, нiMaKИ [l.JУKaЛИ зa MИЛoM. Люди дaлИ зHaтИ Пpo
цe оoтeнHoму Kaлинi тa вiд.цiлoвi CБ. floки тi пpиЙшли, нiмaки
вiд'ixaли.

4. .Qo Hoсoвицi CтapoТ, p-н Bepбa, пpиixaли MaдяpИ. Люди з сe-
лa пoвтiкaли. МaДяpи хoД|/1л|А пo сeлi тa гpaбили. 3aбpaли кiлькa
кaбaнiв, кoнeй з вoзoм тa бaгaтo гoспoдapсЬKoгo мaЙнa. У нaс гpa-
бyнкy стpiляли пo сeлi. Зaбили oдHoГo чoлoвiкa i paнили дiвнинy.
BсixТx 6yлo 50 oсiб, узбpoeнi в кiлькa кyлeмeтiв, фiнки тa..пapaбeЛi,,.

5. У с. Бiлoгopoдкa, p-H Bepбa, пpиТзджaв кpaйсляндвipт з
нiмaкaми тa Тxнiми вИcлУ)кHИКaми в числi 70 oсiб. 3aбpaли бaгa-
тo xудoби тa ГoсПoдapcЬKoгo мaЙнa.

6. У с. Kpyпиця [Kpyпeць], p-н Paдивилiв, пpибyлo 70 нiмaкiв
тa 30 мaдяpiв. Haлoвили лю.цeЙ тa paзoм poзoбpaли MypoBaHУ
шKoлУ l зaгopoxy oKoлo цepKвИ'

7 . PaдивилiвськиЙ ляндвipт зaKЛИKaв дo сeбe отapшИHУ сe-
лa oпapяпсiв [oпapипcи] i вpyчИB Йoмy нaкaз [пpo] здaчУ
кoHТИHГeHтiв стapшинaм слiдyючиx сiл: Бapaнe [Бapaннe],
Ceстpaтин [Ceстpятин], Бeзoдня, Cpiбнo [Cpiбнe], K[a]pпилiвкa,
Cитнo [Cитнe] i Cитeльоькi ГaЙки [Гaйки-Cитeнcькi]. 3aдopyнeння
циx нaкaзiв oбiЦяв 20 л' нaфти. Tepмiн з.0'aчИ пoстaвKИ вИзHaчИв
дo 1S.XlI.43 p. У paзi нeздaнi пoстaвки зaГpo)кУBaB спaлeнням i

зHИщeHHяM циx ciл лiтaкaми.
8. З Ceмидyбiв дo.Qубнa Тxaлo 3 aвтa пoлiцiТ, мix якими бyлo

3 нiмaки. У с' Злинeць [Злинцi]' p-н.Qyбнo, пoчaЛИ гpaбyвaти i стpi-
ЛятИ Пo ЛЮдях' Paнили oднy xiнкy i зaapeшryBaЛИ стapшИllУ сeЛa.

9. У с. Л|Апa, p-н.Цyбнo, пpиТxaлo 300 шyцмaнiв i .l0 нiмaкiв.
Haгpaбyвaли 10 свинeй, .|0 oвeць i всю oдexy, якa бyлa звepxy.
|1oбили 6 oсiб тa вiд'ixaли дo.{yбнa.
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10. У с. Юзeфiн [Юзeфин] Kopeцькoгo p-нy пpибyлa фip-
MaHKaMИ гpУПa нiмцiв з Piвнoгo в числi 25 ociб, Тa paзoм з нiмЦя-
ми, якi npибули з Kopoстишeвa, вiд'TxaЛИ в HaПpяМкy Шeпeтiвки.
oстaннiми дHяMИ pyx нe Шeпeтiвкy i Cлaвщy зpoстae.

1 1 . Biд мiсцeвoi нiмeЦькoi BлaДИ виЙшoв нaКaз, Щo з Днeм B.ХIl
всi пpaцeздaтнiз пepeдмiсть Kopця, Юзeфиня [Юзeфинa], XaДкiв-
кi [Xaдкiвки] тa 3apiддя [3apiв'я], He MaЮчИ KapтИ пpaЦi, MусятЬ
хoД|AтL+.п,o вiйськoвиx poбiт ПpИ KoПaнHi oкoпiв нa сxiд вiд Kopця.
Пpaвдoпoдiбнo, бyдщь бУдУвaти ЛeToвИщe.

12. !|ля] о. Лiшня Шумськoгo p-нУ нiмцi Д,aЛИ HaKaз, щoб
HaceлeнHя якнaйскopшe з.цaлo KoHтИHгeHт. У пpoтивнoмy paзi
гpoзяTЬ кoнфiскaтoм мaйнa.

13. Ha oстaннiЙ сeсiТ сiльcьKИx CтapшИн в Шyмськy ляндвipт
гoвopИв, щo ШyмськиЙ p-н e кpaщий з paЙoнiв вi.д,нoонo KoHTИH-
гeHтУ. Гoвopив' щo фpoнт пpиблиxyeться i кoли зaпoтpeбyeться
зi оiл м'яca ixлiбa, тo Щoб HaсeЛeнHя нe вiдмoвилo i пoстaчaлo,

14. У.ЦeдepKaЛaХ зi стopoни Boвкoвeць KaтepбуpоЬKoгo
IKaтepбypзькoгo] p-нy нiмцi цiлий .цeнь бyли poзсипaнi poзстpi-
ЛЬHoЮ i дepxaли пoсИЛeHУ BapтУ.

7.X11.43 o.

[1 .] У c. Koтiв, p-н oлeксaндpiя, пpИiзджaлo 50 нiмaкiв зi свoi-
MИ BИCЛУ><HИKaMИ з Pисв'янKи. ПoгpaбиЛИ сeЛo тa зaстpeЛИЛИ
oдHoгo чoлoвiкa i дiвнинy, зЛoBИЛИ o.п'HoГo.п,pУгa.

2. KpaЙсляндвipт в Miзoчi вИдaB тaKe oгoлoшeHHя:
,Qo [г]oлoви [c]iльcькoi,[у]пpaви в ','

Toму, щo пocтaBKa lepHoBoГo Ko|1тИнГeнту oстaнHьo Цiлкoм
ocлaблa, будуть в якнaйблих<нoму нaci пpиймaтиcя якнaйгocтpitui
мipи в нaпpяMKу цiх уciх людeй, якi в пocтaвцi будуть вiдcтaвaти'
Пocтaвкa lepнa будe, якщo пoтpiбнo, ПepeПpoBaД,ЖeHa З зaC-
тoCoBaHHяM нaйгocтpituих мip. He oстaнeтьcя нi o,о,ин ceляHИt-r' яKltй
би нe пoтepпiв би чepeз Цe, нa худoбi чИ Ha BлacHoму мaйнi, aбo
нaвiть Ha лЮrцях' якi oпиpaютьcя нaйвиЩo[Mу] зapя,о'жeннi.
ltьoгopiнний уpoxaй пiд нaс жнив 6ув тaк бaгaтиЙ, Щo кoжний
CeляHИн Mae MoЖлИBlCть BИKoнaту| Haлoх<eну Ha Hьoгo ПoCтaBKу'
Kpiм тoгo, BЗяти пiдувaгу KapИ эa HeBИKoHaHня I7ocтaBKИ будУть
ПepeBeД,eнi в мaйбунocтi нiмeцькими вiйcькoBИMИ чaCтИHaМи, тa
будуть тaк гocтpi, щo жoдний poзcудний ceляHИH нe мoжe coбi
Цьoгo уяBИтt4. Я пpигaдую He paт уciм ceлянaM Пpo oбoв,язoк
ПocтaBKИ| який мae бути викoнaний в нaЙскoptuoму нaci в i'х
влacнoму iнтepeci.

(пeнaткa)
,, Kpaй cля ндвi pт'' ( п iдп и c ) .
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3. Koлo с. Cитнe, p-н Paдивилiв, нiм[eцькi] вислужники
Haп paвляли тeлeфoнiн н i .цpoти. Пo нaп paвлeн н i гpaбувaли л юдeЙ :

зaбpaли oдHy свиHЮ, 5 oвeць, 20 кypeЙ i 30 гyсeй. l-{e бyли мiсцeвi
ЛяХИ з Kpyпця.

4.У c' Пиння, p-н Mлинiв, пpибyлoдo сoтнiнiм[eцькиx] вис-
лyжникiв з Пaнськoi loлиниi orpa6или 5 гoспoдapств. Зaбpaли
7 кoнeЙ,2Boзи,7 кaбaнiв, сaЛo, MУKy, oдe)кy iiншe.

5. У c. Юзeфин, p-н Kopeць, пpибyлa yкpaiнcькa пoлiцiя з
Хитoмиpa, Paзoм з фoльксдoЙчaми HaщИТУЮТЬ 40 oсiб, .п.exтo
шУKar зв'язKiв з УПA. B нaЙближчИxдHяХ чaCТиHa з ниx пepeйдe
зi збpoою дo УПA. Boни сaмi ПoПepeдИлИ' з KИМ з HИx MoxHa
гoвopИтИ, a Koгo oбepiгaтися.

6..Цo c. Heпaлiвкa [Haпaдiвкa] ЛaнoвeцьKoгo p.нУ пpиТxaли
нiмцi з свoiми вИсЛУЖHИкaмИ Ha.цeв'ятЬoХ MaшИHaх в цiлi гpaбyнкy.
Ha тoй чaо в сeлi булo2-хбoовикiв з УПA' якi пoчaли cтpiляти. Hiм-
цi, зaнyвши стpiли, пoвтiкaли.

7 . loc' Xaлoби [Xoлoби] Бepexeцькoгo p-нy пpиTxaлo 2 MaшИ-
ни мaдяpiв з Kpeмeнця i зaкaзaли У сTapшИHИ, щoб тoй зiбpaв тpo-
xи кypeЙ i гуceЙ.

8. Koмiсap У BишнiвЦяx IBишнiвцi] скликaв всixляxiв Дo зaMKy
iДaв Тм тaкиЙ нaKaз, Щoб вoни Bсe оBoo MaЙHo, як xyдoбy i piнi,
пoзвoзИЛИ дo зaМKУ.

B.Хl|.43 p.

[1.] o гoд.9 paнo.цo с. Пiвчe, p-н Miзoн, пpибyв вi.пдiл вopoxoгo
вiйськa в числi 100 oсiб. 3 тoгo - 25 мaдяpськoi кiннoти,7 нiмa-
кiв, peштa ixнi вислyxt1иK|Атa сxi.п,няки. Пi.ц' jxaвши Дo сeЛa, пiшли
poзстpiльнoЮ з.цBoX стopiн Тa ПoчaлИ гpaбyвaти, Щo пoпaлo пiд
pУKИ, яK: cвинi, KУpИ, гУCИ, xapнeвi Пpo.цУKтИ' o.цiхтa iншe. Пiд нaс
aкцiТ oдин нiм[eцькиЙ] вислyжник зaЙшoв дo oднei хaти тa xoтiв
бaгнeтoм пoпpoкoлЮвaти xiнкy тa дiтeЙ, ТoMУ щo нe бyлo гoсПo.
дapя' B цeй чaс lцo ХaтИ yвiйшoв сxiдняк тa сKaзaв, щo нa двopi
нeбeзпeкa' Koли цeЙ виЙшoв, тo схiднякдo цiхдiтeЙ (y poкax 12-1з
лiт) скaзaв, щoб вoни дe-нeбy[д]ь yтiкaли i xoвaлиcя. Пpo нaстyп
нiмaкiв Ha ceлo Пiвнe бyлo пoвiдoмлeнo poзвiдкoю вiддiл B'юнa
тa aзepбaЙ.цxaн[ц]iв, якi oдpaзy x пpибули дo сeлa. Poзпoчaвся
бiЙ' пiд чaс яKoгo вбитo o.цHoгo кiннoтникa з KoHeM тa тpьox нiмa-
кiв. Mix BopoгaмИ зpoбилaся BeЛИKa пaнiкa тa пoчaлИ утiкaти, xтo
кУди. Пiд нac утeнi зaпaл|АлИ 14 бyдинкiв. Хepтв з цивiльнoгo нa-
сeЛeHHя нe бyлo, a зi стopoни пoв[ст]aнцiB - oдин aзepбaЙд.
xaн[eць] , paнeний в pУKУ. Haсeлeння c. Пiвчe, HeзвФКaЮчИ щo
сПaЛeHo K|лЬKa гoспoдapcтв' дУ)Ke пpИxИЛЬHo стaBИтЬся .цo
пoвстaнцiв, щo He Дaлt/| cnaлИTИ BCЬoгo ceлa. Kaxe, яKщo ТpaПИ-
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тЬся щe TaKa дpУГa aKцiя, тo воe сeлo бyдe пoМaГaтИ пoвcтaHцяM,
щoб зHИщИTИ вopoГa.

2. Bжe в с. Пляшeвa сiльcькa BapTa з нoнi зaтpимaлa двi фipи
людeЙ. Boни кaзaли, щo iдщь з xpiнницькoгo лiсy i пpиотaвляють
ТoвapИ для УПA. Koли зaxaдaли вtд HИX дoKУMeнтiв, вol..tИ ви-
тягHУЛИ сxoBaHУ фiнкy i пiотoля i кaзaли: ..L.[e нaшiдoкумeнти. Як
Хoчeтe' тo MИ BaМ пoКaxeМ''. MaЛИ щe тpИ кoнi, пpив'язaHИХ.Д,o
вoзa.

3. У c. БoкiЙми [Бoкiймa] i Пepeвep[e]дiв, p-н.Д,eмидiвкa, пpи-
бyли нiмaки, yзбporнi в 4 гapмaткИ, сKopoстpiли i кpiои. Biд вiЙ-
HИцЬKoГo лiсy стpiлялИ з гapMaтKи i кpiсiв нa BiЙниЦю'

4.У c. H. Bишнiвцi [Hoвий Bишнiвeць] нiмцi apeштУвaЛИ o.о'HУ
poдИHУ тa iн ших 4 oсoби. Bcix apeштoвaHИХ нiм [eцькi] вИсЛy)KHИ KИ

зaбpaли дo МлИHa. Пpининoю apeштУ e пiдoзp[a] нa вбивствo
зaсТУпHИKa KoMaH.цaHтa шyцмaнiв 7,х||,4з p. Biд цЬoГo вИпaдKУ
нiм[eцькi] вИcлy)KHИKИ poз'ТзджaютЬ Пo сeЛax тa гpaбyютЬ Haсe-
ЛeHHя.

9.X11.43 p.

[] .]Двi MaшИHИ нiм[eцькиx] вислyжникiв i мaдяpiв пepeTздxa-
лИ чepeз с. Caвчицi Бepeхeцькoгo p-Hy. Нaбили сTapшИHУ сeЛa зa
тe, Щo He пocИлae фip вoзити тopф дo Kpeм'янця [Kpeмeнця].
3вiДти пo[хaли в с. Пoпiвцi i Koкopiв Бepe[ж]eцьKoГo p-HУ, дe oГpa-
билиoдну poдИHУ.

2. lo c. Бapки [ Бipки] Kaтepбypськoгo IKaтepбypзькoгo] p- нy
пpиixaли нiмaки, Txнi вислyхHИKИ тa MaдяpИ, зaбpaли 70 штyк
poгaтoi хУдoби тa 10 овинeЙ. Mopaльнa вapтiсть нiмцiв, a
oсoбливo мaдяpiв, дрKe нИзЬKa. Пiдс. [Лo]cятин Бepeж[e]цькoгo
p-нy пpиТхaлo 15 oсiб мaдяpiв. Тaм зyстpiлИ сeЛяH, щo вeзли з лiсy
дpoвa. Пpoоили, щoбтi пpИвeЛИ пoв[ст]aнцiв, щoб зaбpaли y ниx
збpoю.

-10.Х|l.43 p'
.Qo с. Людвищe ШyмсьKoгo p-HУ пpиТxaлo 12 кoзaкiв, дe в тoЙ

чaC стoяЛИ 4 стpiльцi з XaндapмepiT. Koли ix люди пoвiдoмили,
щo кoзaКи в сeлi, дpуг ПшeничниЙ з o.цHИM cтpiльцeм Бypлaнeнкoм
виЙшли Тм нaзyстpiч. Пшeничниймaв пpи сoбi пiстoля iгpaнaтy, a
Бypлaнeнкo - кpiсa' Зi стopoни кoзaкiв виЙцлo 3 oсoби, yзбpoeнi
в фiнкy i кyлeмeт..ЦpУг Пшeничний мaв нaмip Tx пepeвeсти дo УПA,
aлe [вияви]лoсь, щo цe були кoзaки й гecтaпoвцi, кoтpi вiдpaзy
оxoтiли Пшeничнoгo poз[з]бpoiти. Toдi ПшeничниЙ вихoпив пiс-
тoля ixoтiв отpiляти, aлe пiстoль зaтявся. Пшeничний пoЧaв втiкaти
пiд гpaдoм KyЛeMeтHИХ кyль i втiк, a.цpУгa Бypлaнeнкa вoHИ зЛoBИ-
лиiзaбpaлизсoбoю.
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.Qoдaткoвi iнфopмaцii.
-12.Х|I.43 

o.
У с. УТздцi нiмцi в числi 200 oсiб (CC' фoльксдoЙчi, сxi.цняки

тa мaдяpи) ПpoвoдИЛИ aкцiю. Maдяpи дo aкцiТ гpaбyнкy He ПpИ-
cтУпaЛИ. Hiмaки o гo.ц, 4 пpибули зi ЗДoлбУнoвa тa ГлинcЬKa Ha
MaшИHax i oкpyжили пiвкoлoм сeлo зi стopoHИ лiоa' Бyли oдягнeнi
в бiлi кoжуxи тa пл[a]щi, MaЛИ з coбoю 2 гapмaтки, тpИ гpaHaTo-
МeтИ, 2 ..Maксимa'', peштa _ лeгкi KУЛeMeTИ тa кpiси, Koли нiмaки
yвiЙшли B сeЛo, лю.цeЙ вxe нe бyлo. 3poбИBшИ дoKЛa.цнy peвiзiю,
вepнУЛисЬ Haзaд i пoчaли cтpiляти Ha сeЛo Тa Лiс, вiд нoгo згopiлa
oдHa ГoспoДapKa. Hiмaки зa6paлиз сoбoю oДHy Kopoвy, 8 cвинeЙ,
12 oвeць, тpoХИ oДeжi тa МyKИ. Хepтв зaB.цяKИ poзвiдЦi, якa
зaвнaс[нo] пoвiдoмилa сeЛo' He бyлo, лишe пo дopoзi нiмaки
зaстpiлили 1B-лiтню дiвнинy з с. 3.цoвбицi.

2З.X|.4З o'
У с. Hoвocтaв-.[aльнiЙ, p-н Kлeвaнь, внoнi з HaKaзy вiйcькoви-

кa 20 oсiб хoДИлv| пepeKoпУBaтИ дopoГУ. o гoд. 1 нoчi нaд'ixaлa
фipмaнкa з нiмцями з Гумeнник [Гyмeнникiв]. Hiмцi KИHУлv| paKe-
тy, oботpiляли з фiнки людeЙ. Люди poзбiглися i нiмцi пoвepHУЛИ
Haзaд' Хepтв нe бyлo.

24.X|.4Зp'
Ус. Hoвoсiлки вiдс. Пepeоипницi [Пepeсoпниця] aждo Гyмeн-

ник [Гyмeнники] poзcтpiльнoю yвiЙшли нiмцi, узбpoeнi в кpiси тa
гpaнaTИ. o бстpiл ювaл И зe Mля H Ки, бo хaти пoпaлe н i. Ceл я н и втi кл и
в Paдoхiвкy IPaдyxiвкa].

25.X|.4З o.
Пoпoлyднi з стopollИ Лyцькa пpиTxaв вiд.qiл гpyзинiв, бiля

80 oсiб, який зaквaтИpУвaвcя в сaнaтopii.
27 '||'4З p.
Kpaйсляндвipт в oлeкcaндpii дaв зapядЖeHня, щoб с. 3aбo-

poль' Kyстин' M. Xитин [MaлиЙ Хитин] i PeшУцьк здaлИ пo 50 кopiв
Ha пoсТaвKУ 1Оoo/o.3a нeвикoнaнHя CтяГHe вiддiл CC.

28.Хl.4З о.
[1 .] У с. Hoвoстaв-.[aльнiЙ, p-н KлeвaнЬ, o гo.t].. 1B пepexoди-

ли coвiтоькi пapaшyтисти в числi 4 oсiб, oзбpoeнi в фiнки тa пo
5 гpaнaт. Пpямyвaли нa.ЦУбeнcьKУ сoшУ.

2' У c' H. Kopeць [HoвиЙ Kopeць] нiм[eцькi] вИcлУ)кHИKИ
poбили peвiзiю B тpЬoХ гoспoдapiвl ПpИчoMу зaбpaли 70 кг.
цУKpУ, 

-1 5 кг. милa, .l poвep тa iншe. Koгo зaстaвaлИ в xaтi _ дy-
жeбили.

3. Унoчi бoiвкa Чyбapикa в склa.цi 30 oсiб (yзбpoeнi в кpiси,
aвтoMaTИ тa гpaнaти) poзгpoMИЛИ KoЛoHУ нiмeцькиx aвт. 3дoбyли
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70 мeтpiв цУKpy, 
.1 кулeмeт, пapy кpiсiв тa гpaнaт, oдяг. 3гopiли двi

MaшИHИ. 3 нaшoi стopoHи xepТв нe бyлo.
4. XитoмиpоЬKa жaHдapMepiя виixaлa з Kopця в Хитoмиp.

Тaкoж бaгaтo цивiльнoгo HaсeЛeHHя, щo eвaкy[ю]вaлoоя з Kopocтe-
Hя' вepTaeтЬся Haзaд.

29.X1.43 p,

[1 .] KpaЙcлянвipт в с. 3aбapa Kopeцькoгo p-нy вбив ceЛяHИнa
(oсiпчУкa) i йoгo сИHa' тoмy щo знaЙшли в Йoгo кpиiвкy, дe бyлo
зaХoвaHe збixxя. Ляндвipт бyв з 30 нiмaкaми iз220 нiм[eцькими]
вИcлyxHИKaМИ, з якиx бaгaтo бyлo цивiльHИx, в тoмy нислi i хiнки.
Maли гpaнaт|А, 

'lИ.JJe 
дeякi _ кpiси. Bищeзгaдaнoгo бaтькa i синa

зaвeлИ в яMy' дe бyлa кpиiвкa, тaKV||1ул|А тУДИ гpaнaтУ.
2. Bнoчi з Mexиpiнa ви,tхaли всi мaдяpи MaUJИHaMИ. Пiзнiшe

бyлa вeликa стpiлянинa, B eЛeKтpoвнi пoгaслo свiтлo. A кoзaKи, щo
булинaвapтi, пустиЛИ чepвoHУpaКeтУ. Пoлiцiя пoдУMaЛa, щoTo Ha
них cтpiляють i пoчaлa вiдстpiлювaт|Аcя, внaслiдoк чoГo вИHИKлa
BeлИKa пaHlKa.

3. У пoлiцiТ Meжиpiнy пaнye гoлoд_ xoдятЬ пo Хaтax iпpoсятьTжi.
30'Хl.43 o.
Ha MyxapoвcЬKoMy пpисiлкy нepвoнi cпaл|Алv| 4хaти' TиxдpУ-

зiв, щo пepeбyвaли в бoiвцi Boвкa, BкИHУлИ в вoгollЬ paзoм з po-
.цИ нoЮ. P aнили oднy дi вн и нy тa poзстpiЛ яЛ И oдHoгo сeЛяH И Ha,

1 . У c. .[oвгe Пoлe (flубeнщинa) н[a] нeськoму пoдвip'Т Шнaй-
дepa бyлo зacтpiлeнo двox дpyзiв, кoтpi пoопiшaли B HaпpяMKy
Гpядки _ Tpoотянeць. Maли пpи сoбi фiнкy, кpiсaтaдвa нaгaни. Ha
мiсцe ЦЬoГo вИпaДKУ пepшa пpийшлa дiвнинa MapiЙнyк oльгa, дe
зacтaЛa Ix щe xивими. oдин з HИХ щocЬ нeзpoзyмiлo гoBopИв.
oбидвaлeжaлИ paзoM, пpocтpiлeнi в гoлoви.

2.3дня 27 нa28'|X]l.43 p. cтpiльцiзУПA poз[з]бpoiЛи в с. Лeти-
нинi [.[итининi?], p-н Bepбa, 1 50 ociб пoлiцii зi Cхoдy.

3' У c. Tepнaвцi, p-н Koзин, oдин нiмaк гoвopИв, щo кoли б
Гiтлep бyв зaмeшкaвся [нa] кiлькa xвилиH .цoвшe нa oотaннiй пpo-
мoвi в Бepлiнi' тo бyлo б йoмy i вiйнi кiнeць. Hiмaки oбypeнi нa свoix
звepxникiв зa.,Kpaщe'' xapЧyвaнHя. Hapiкaють нa вiЙнyтa Гiтлepa.

4. |з смopдiвcЬKoгo лicy в c. Чepeць, p-н Mлинiв, пpиxoдилo 10
yзбpoeних ociб. Убpaнi бyли в сoвiтськi шинeлi тa в шaпKИ.
Пpoxoдяни пoвз хaTУ стaHИчHoгo, .0.вor зaЙшлo пoвeчepятИ' a
peштa пiшлo в лic. e пiдoзpi, Щo цe бyли нepвoнi'

5. У с. B. Caди [Beликi Caди] (!yбнiвщинa [.Qyбeнщинa])
25.[X]|.4з p. пpибyв тpaHспopТ бiжeнцiв в числi 48 oсiб, в тoMУ
10 xiнoк i 11 дiтeй. Boни дoбpoвiльнo зДaлИ 24 кpiси, 1 фiнкy,
1 6 гpaнaт i oкoлo 400 нaбoTв.
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6..Цo с. Kopaблищe, p-н.[yбнo, пpиЙшлo oкoЛo 300 сxiднякiв-
шyцмaнiв, кoтpi пepeЙшЛИ дo УПA. Узбpoенi в 1 скopoстpiл' кpiси
тa гpaнaтИ. Пiсля цьoгo пoixaли peштa шyцмaнiв, якiэaлиu.lилиcя
y нiмцiв, B пoГoHЮ зa тИMИ, xoтiли Тx вiдбити. Miсцeвa сaмooбopoнa
i сoтня Бypлa[к]a вiдбили цeЙ нaотyп.

7 ' B c. Чepeшнiвкa пpиixaли шУцMaHИ з Kopaблинa IKopaбли-
щe] , p.н.Qyбнo, в числi oKoлo .| 00 ociб, якi xoтили гpaбyвaти, aлe
сiльcькa caмooбopoнa, бoТвкa Boлинця i сoтня Бypлa[к]a iХ вiДiгнa-
ли.Bбитo oдHoгo шУцМaHa i двox paнeнo.

8. 3 .Qyбнa нiмцi вивoзять людeй дo Hiмeннини нa poбoтУ. ЛЮ.
дeЙ бepщь iз лaгepy Cypм[и]нax, дe зHaХoдИтЬся oKoЛo 500 oсiб.

9. з t...] вИвeзeнo вcixyзбeкiв з сИЛЬHoЮ eсKopтoЮ нa стaнцiю,
дaЛЬшe _ нeвi.п,oмo кyди. Mix стaнцieю a ПiдбopцяMи Mae сТoятИ
ПpoTИлeтyHсЬKa apтИлepiя. Bхe ГoтoвлятЬ мiсцe нa зeнiтки.

-I 0. Cтaн в'язнiB в KpeMeнeцькiЙ в'язницi e змeншeний96, кiль-
кiсть нeвiдoмa' .!o в'язницi щoдeнHo пpиТжджae тpи гeстaпoвцi.
Koжний мae пepe[клaдaнкoю] сoвiткy. B'язнi Teпep чaстiшe ви-
xoдятЬ нaдвip. ГeстaпoвЦi з HИMи гoвopяТЬ пpиxильнiшe. Гeстaпo
дaлo вciм в'язHяM пaпip тa чopHИлo' щoб тi ГlИcaлИ пpoХaнHя пpo
звiльнeння з в'язницi.

-1 
1 ' 9,XIl вiднинилocь 12i 13 кaмepi, в яKИХ бyлo бiля 20 в'яз-

нiв. iм KaзaлИ B|/1хoДИтИ зi свoТми piнaми. B'язнi вiдpaзy дyxe
HaЛяKaлиcЬ. Koли iM скaзaли, щoб iшли.цoдoМУ, To вoHИ нe вipили,
бo ix нiчoгo He дoпИтyвaл|А, a пpяMo BИГIУэтИлIA. Пiд нaс.цoпитiв
тeпep у в'язницi нe б'Ють. Гoвopять, щo Цe тi сoвiтки тaкдiють нa
гeстaпoвцiв i тoмy вoHИ тaК дoбpe пoвo.n,яТЬся з в'язHяMИ.

12. Haчaльник в'язниЦi гoвopИв, щo, пpaв.цoпoдiбнo, дo 14,XlI
м[aю]ть oчИстИтИ в,язHИцю.

13. У пepe[д]мiотяx Kpeм'янця [Kpeмeнeць] poзвились якiоь
бaнди, Xoдять yн oн i пo xaтax тa щoоЬ шУKaЮть. Бaндa с KЛaдaeтЬся
з 6_7 ociб.

1 4, Haйбiльшa кiл ькicть н i м [e цькиx] в ислужн и кi в пepeбyвae в
Шyмcькy, Чaс вiд чacУ нaпa.цaЮтЬ Ha пpимiськi ceлa i гpaбyють
HaсeлeHHя бeз вiдoмa нiмцiв, зa щo Тx нiмцi )кopстoKo KapaЮTЬ.

1 5' Koлo с. Гopaнки Kaтepбypськoгo IKaтepбypзькoгo] p-Hy o
чyтKи, щo нiмцi poзiслaли бaгaтo кoзaкiв пo тepeнi в poзвiдкy.

16. У Kpeм'янeччИHi [Kpeмeнeннинa] пoмiнaeтЬcя oстaнHЬo
мeльникiвcький pyx нa шкoдyУПA. Boни пoчaЛИ ПepeKoнyвaтИ opгa-
нiзoвaнИxлюдeй Тa Mopдyвaти Тx' oстaтoчнo BИясHИлoсЬ, щo Me-
льникiвцi e Ha УсЛУгaХ нiмцi[в], тoMУ щo як спiткaютьcя мeльникiвцi
з нiмцями тa пoKФKyгЬ iм якyсь пoсвiдкy, тo ix нiмцi нe чiпaють' lxнi

Йдeтьоя пpo зMeHшeHHя кiлькoстi в'язнiв.
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гpУПИ ПepeбyвaЮтЬ Пepeвil(Ho в [...] с. Caпaнiв, [X]oлoби, Xoтiвкa,
ГaТ, Шпикoлoои i Пiдвисoкa.фyтip [xyтip Пiдвисoкe]. .Цня 2.X|I o
гoд.2З чepeз с. Бiлy Kpиницю [Бiлoкpиниця] пepexoдилo бiля
300 oсiб мeльникiвцiв. |шли в HaПpяMKУ Caпaнoвa. Koли yвiйшли в
Бiлy KpиницЮ Ha Miст, тo виcтpiлили тpИ paKeтИ, З ними jxaлo
2 фipмaнки, якi вeзли o.цин бoмбoMeт тa 2тяжких скopocтpiли.
Пo бoкaх всi iшли пiшo.

17 ' Збиpaнa чoтa нiмцiв, нeХiв, югocлaв[iв] тa iтaлiйцiв
нoнyвaл[a] в с. ЮзeфиH, p-H Kopeць. 3 нaсeлeнняМ вдaвaлИCя в
близькi бaлaчки. Koмaндyвaв HИMИ фeльдфeбeль. Bсi бyли дyxe
змунeнi, гoлoднiтa бpyднi. [K]aзaли, щo ТдУть з Piвнoгo нa Шeпe-
тiвкy, тaкщo Тx пi.ц Piвнeм [Piвним] poзбили пoльcькi пapтизaнi,
зaбpaли вiд ниx кoнi тa BoзИ з ХapчaMИ. Xвaлили yкpaiнських
пapTИзaH в пopiвнaннi дo пoльсьKИХ тa сoвiтcькиx. Гoвopили, щo
кoли Йtllли нa Зaxiд, тo y вciх бyв нacтpiй нeзгipшиЙ, a KoлИ пpиЙ-
шoB HaKaз вepтaтИсЬ нa фpoнт, бaгaт[o] CИMУЛЮBaЛo xвopoбу, a
нaвiть дexтo пЛaKaв. CлiдУючи пpипoвiдки, щo Tx чaсTo BИcЛoв-
лЮЮтЬ нiмцi, тaкi: ..HeMa вyднi, нeмa вiнa, дoсвiдaнiя Укpaiнa'', ..He-

Мa BУ.п,Hя' HeMa шПeK, дoЙнe з УкpaТни BeK,'(i т.п.). BiднoшeHHя
нiм[eцькиx] вислужникiв в Kopцi в oотaннix .qняx дo УкpaТнцiв
бpyтaльнe. Ляндвipт вИKopИсToвyо ix як зHapяlцдя д[ля] нищeн-
ня yкpaiнцiв. Boни apeшToBУloть i пoбивaютЬ пepшoгo зyстpiлoгo
укpaiнця. Bнaслiдoк цЬoгo вcЬoгo шeф p-нy, взявшИ скapги вiд
пoKpИвдЖeниx нiмeцьKиMИ вИсЛУ>кHИKaMИ оiл, ocoбистo пoixaв
дo гeбiтскoмiсapa.

1 8. Biднoшeння кoзaкiв дo людeЙ.цyжe пoгaHe: п'ють гopiлкy тa
гpaбyють HaсeЛeнHя. Чaстинa ix oxopoняе цУKpoвapнЮ, aлe TaM
пoMaгaЮтЬ yкpaТнцям бpaти цуKop. I-]iкaвим e тe, щo yкpalнцiв з
цyKpoM пyсКaЮтЬ' a ЛяХ|B зaBepтaЮтЬ.

19' oстaннiMИ чacaMИ з тepeHy Kopця нeвi.п,oмo KУ,П.И зHИKae
вopoжиЙ eЛeMeнт: сxiдняки, пoлoнeнi i бувшi стaлiноькi вИоЛy>кHИKИ.

HeдoмaгaнHя HaсeЛeHHя :

[1 .] Hiмeцькa aдмiнicтpaцiя в Tyнинськoмy p-нi зi о' Mикoлин
[Микyлин],.Qpoвнiв [!poздiв], Peниця [Piниця] i Cиннo [Cинiв] xo.
дятЬ Ha зaсiдaння. Haceлeння з пpичИH нiмeцькиx aкцiй дeщo в
пepeПoЛoсi - вeзщь cтaвKy тa бaгaтo Хo.цятЬ дo Тyнинa, чepeз щo
тpУдHo пoмiтити с[e] кcoтiв.

2. З пpининИ тepopИсTИчHиx aкцiЙ ляндвipтa в Kopeцькoмy
p-нi мiж ЛЮД,ЬМИ пoмiчaeться poзчapoвaHня в пpaцi, дeякi нeдo.
[o]цiнюють iT. Haвiть Mo)KHa ПoчУТИ вiд iнтeлiгeнцii в Kopцi' щo He-
Мar KoMУ oчoЛИтИ спpaвИ, щoб злoвитИ цЬoгo ЛяHдвipтa, щo тepo-
pИзУe HaсeЛeHHя'
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3. Haсeлeння з сiл Жaдкiвкa, Kopeць тa 3apiв'я Kopeцькoгo
p-HУ стpaшHo сKap)кИТЬся Ha нiм[eцькиx] вислyжникiв. 3вepтarть-
ся з ПpoсЬбo[ю] ' aби вiд,Цiли УПA Дoпoмoгли iм' яKщo r зMoГa,
нaвiть нe жaлiють свoTx бyдин кiв, якt-цo cПaЛяТЬся.

4. Haсeлeн ня Cлaвщськoгo p- Hy дo УПA стaвитЬCя ПpИХИЛЬHo,
тiльки МaЛa чacтИHa нe вipить в силyУПAтa в ПepeMoгу" Haсeлення
зa.D'oBoЛeHe HИЩeHHяM KoЛГoсП|B Тa poзПo.ц|ЛoM ПoвсТaHцяMИ
зepHa i xудoби пoмiж сeЛяH. Haтoмiсть He зa.о,oBoЛeнe нiмeцькoю
зaгapбницьKoЮ BЛaД.oЮ тa нe вipить в ix пepeмoгy, Taкoж скap-
><aтЬся нa гpaбyвaння бiльшoвицЬKИX ПapТИзaH.

5. Haсeлeння в ЛaнoвeцЬKoMУ p-нi стaвиться ПpИXИЛЬHo дo УПA,
вИKoHУr вс| зaвдaH Hя' т|ЛЬKИ .цoMaГaeТЬCя Ц|ЛKoвИТoгo зH И щeH Hя
Bopo)KoГo oсiдкy в Лaнiвцях B зв'язKУ з чaCТИMИ aкцiями Ha CeЛa.
Haсeлeння B ЦЬoMУ, як iв iншиx p-HaХ нa Kpeм'янeннинi IKpe-
мeнeннинi], слaбo op'ентуоться в пepeбiзi пoлiтичниx пoдiЙ' Бpaк
ПpoПaГaндИ. Caмi ceЛя|1И вЖe вИГЛядaЮTЬ ПpoПaГaнДИстaмИ, Хo-
тiлиб з KИМ ПoГoвapИт|А, ПopаД'ИTИCя, a Тx нeмa.

6. HaсeленHя з ПoяBИ мeльникiвсЬKИХ ГpУп УПaЛo нa дyсi,
бoТться, щoб нe дiйшлo дo бpaтoвбивчoi вiйни.

Пoстiй, дня 16.ХI|.43 p.
Cлaвa УкoaТнi.

Гepoям Cлaвa.

Oстaп.

ДАPО' ф' P-З0' oп. 2, cпp' ЗЗ, apк. З2_40' Зaвipeнa кoпiя. Itигapкoвий
naпip' МatuинoПИс. Чopнa кaлькa'
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Ns3..oгляд пoдlЙ,' B oKPyзl Nэ 12,
сKлAдЕHиЙ KoMEHдAHтoM

Bo,,Бoгун'',
[кiнeЦь гpудня] 194З poку'

oгляд
пoдiЙ з тepeнУ Bo ч. 12зaчac вiд 10.Х|| пo 20.Xll.43 p.

10.Хl|.43 p.

[.1.] B сeлi Kустин oлeксaндpiйськoгo paйoнy нiмцi пpoвoди-
ли aгiтaцiю, щoб люди здaвaЛИ ПoстaвкУ, тa щo як Hiмeччинa BИГ-
pae вiйнy, Укpaiнa бyдe нeзaлeЖHoЮдepжaвoЮ.

2. flo Kpeм'янця [Kpeмeнця]дo лiцeя пpивeзлиB4О.цyxe Tяx-
Ko paHeHИХ н|Mц|B.

З. flo сeлa Coснiвки Шyмськoгo paЙoну пpи.tхaли Ma.цяpИ з
нiмeцькими вИслy)кHИKaми. MaдяpИ Дep\<aлИ вapтУ, a нiмeцькi
BИCЛуЖHИKИ гpaбили HaсeлeHHя' пiсля чoгo вiд'ixaли дo Kpeм'ян-
ця [Kpeмeнця].

4. .!o ceлa [Лo]сятин Бepexeцькoгo paЙoнy пpиТхaлo BO oсiб
нiмцiв, нiмeцькиx вИсЛyЖHИKiв тa мaдяpiв, зaгpaби ли 48 штук
вeликoi poгaтoТxyдoби,8 свинeй тa 50 oвeць.

5. Шyмськийляндвipтoбeнaуepдaв слiдyюниЙ нaкaз: 1). пpи
кoнтpoлi дoмiв Пo сeЛaХ в paзi як нe бyдe гocпolцapя, aбo кoгo з
po ДИ|1|А' бyдe в вaжaт |4 зa,, бaH дИт a', .

6. B paзi, KoЛИ Гoспoдap вийдe з.цo|\4У з poдИHoЮ, гloBИHeH
KЛЮЧ B|д гoсПo.цapстBa ЗaЛИL|Ити сусiдoвi, як piвнoж пoвИHeH
Зaл|А|,JJИт|А вс| KвИтИ зa BИKoHaHHя пoстaBKИ.

7. Hiмцi rtl,aлИ HaKaз стapшинi сeлa Poxмaнoвe [Poxмaнiв]
Шумськoгo paЙoнy, щoб тoй пo.цaв спИсКИ худoби i щoб бyлa
вИKoHaHa стaвKa Дo дHя 22,х||.4З p. Koли He BИKoHaЮтЬ ЦЬoГo ж
HaKaзУ' тo спaЛятЬ сeЛa.

B. Ha мoстi piки Гopинь сoвiтськi пapTИзaнИ зpoбили зaсiдкy,
вбили o.цHoГo нiмaкa, o.цHoгo paнИлИ,aвтoЛeГKoв eзaбpaлиз сoбoю.

9. B сeлi 3aбapa Kopeцькoгo paЙoнy e зaKвaTИpoвaниx 60
кoзaкiв. Koзaки пo aсфaльтi нe xoдять нi вдeнь, нi внoчi, тiльки Тxня
вapтa стoTть Haд сoшeЮ, a внoнi - B зaKpИтИХ oKoпaХ. Koзaки
гoвopятЬ' щo вoHИ нiкoгo нe зaЙмaтимyть, тiльки щoб iTм нiчoгo нe
poбити' Щoдoдoбpoвiльнoгo пepeХoДyДoУПA, KaЖУTЬ, Щo Пpo цe
мyсiмo всi пopoзyмiтися, бo KoЛИ Hac пepeйдe тiльки чaсTИHa, To
peштУ,.peбят'' нiмaки пoстpiляють. l-{iкaвляться, Ha якиx yмoвax Тx
пpиЙмyгь дo УПA тa ни зaбepyть вiд ниx збpoю.
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1 0. 3.[yбнa дo M'ятинa пpиТздхaли нiмeцькi вИсЛy>кHИKИ в чИс-
лi 50 oсiб, yзбporнi в 4 кyлeмeти, 1 бoмбoмет, 2 фiнки, кpiси, гpa-
HaтИ, тa шУKaЛИ пo пoЛяX зa кpиТвкaми зi збixxям. 3нaЙшли oднy
кpиТвкy 3 ячMeHeM (20 Ц ) Bлaсникa зa цe пoбили.

1 
.1 

. Meльникiвськa гpУпa, кoтpa виЙшЛa з сeЛa Caтaнiв B HaПpя-
мi Пiдлiоцi - Koкopiв _ Xoлoби (Kpeм'янeннинa IKpeмe-нeнvинa]),
Щe He BepHyЛaсЬ. B Caтaнoвi л |/1ШИлoся 20 oсiб з цiei гpyпи тaякиЙcь
кpaeвий пpoвiдник Kpaсевин Фeдip, псeв.цo KoHИK, сИЛЬHo вapryЮтЬ
MЛИHa' .цe ЩoсЬ МaЮтЬ зaХoвaнe. Пo сeлax ПpoвoдяТЬ aгiтaцiю,
poблять cxo.цИ, в яKИХ вИсTуПaЮтЬ Пpo-ТИ УПA. Пo дeяKИХ сeЛax
мoбiлiзyють свoi гpyпи.

1 1.ХIl.43 p.
1. B сeлo Kyстин oлeксaндpiЙcькoгo paЙoнy пpибyлo ]0 гeс-

тaпiвцiв з oлeксaндpii тa двox цивiльниx з po.цИHaМи' Beдyть
пpoпaгaH.п,У, Щoби вИKoHУBaтИ всi нiмeцькi зapяджeння.

2. B сeлo.[yнaiв БepeжeцЬKoГo paйoнy пpиTxaли нiмeЦькi вис-
лyжникi з ляндвipтoм. Poбили сXo.цKУ, гoBopИЛИ, щo зa Heз.цaчУ
KoHтИГeHТУ бyдyть cтpoгo KapaТИ. Тoгo сaмoгo дHя дo сeлa пpиTxa-
лV|IiaДяpИтa мiняли нaфтy Ha ПpoдУKтИ.

12.Х||.43 p.

[1 .] B сeлi Mиткoвe [Meткiв], paйoн Гoщa, KBaтИpУBaЛи 4 бу-
льбiвцi. Maли .l скopoстpiл, фiнкy тa 2 кpiси. Boни apeштyвa-
ли 4 oсo6i Тa.п'epжaЛИ цiлий дeнь ix пiд вapтoю. Бaтькo oдHoГo
apeштoвaHoгo пiшoв дo бУльбiвцiв тa скaзaв, КoЛИ нe звiльнять
apeштoвaнИХ, тo ,,я BaM вИpoблю''. Toдi звiльни ли Йoгo cинa.

2. Hiмaки в Kлeвaнi poблять зaсiдки, пpИчoMУ вбиpaються в
бiлi плaщi, a тaKo>к сoбaк в.0,ягaЮтЬ в бiлy o.цe)кy.

3. Ha пepeдмiстiTyнинки [Kpeмeнeць] вiдбyвся бiй мiж вiддi-
лoм УПA a нiмeцьким|А B|АcлУЖнLAКaMИ тa Ma.цяpaмИ. B бoю вбитo
6 нiмeцькиХ вИсЛУ>кHИкiв тa poз[з]бpoeнo пapy Maдяpiв, peштa
пaнiчнo втiкaли, ПpИчoMy .цУ)Ke KpИчaли. Miж нiмeцькими виc-
Лy)кHИKaMИ були мeльникiвцl, кoтpi зapaз e пepeвaЖHo нa нiмe-
ЦЬKИХ УслУгaX.

4..[o л[я]ндвipтa в Шyмськy пpийшлa oднa жiнкa з oнишкoвeць
зa дoзвoЛoM спИтлЮвaтИ пшeHИцЮ' Ha щo вiн Тi окaзaв .'ЙДи в
Aнтoнiвцi' тaм e yкpaТнськиЙ гeHepaЛ, який дacтьтoбiдoзвiл''.

5. Hiмaки poбили aкцiю Ha стaHИЦЮ н. 9 [C]лaвyтсЬKoгo paЙo-
нy. Bислiд aкцii Щe нe вiдoмиЙ.

6. Бiля сeлa Mиxaйлiвкa oстpiжськoгo Ioотpoзькoгo] paйoнy coвi-
тИC|1УcтИЛИ 26 пapaшщистiв, з якиx 6 злoвлeнo, пpo peшry He вi.цoмo.

7. lo ceлa Бepeг, paйoн Bepбa, пpибулa oдHa чoтa УПA, дe
зaKBaТИpУBaЛaсЬ. oднoмy стpiльцeвi poзipвaлaсь гpaнaтa, вiд
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KoТpoТ пopaнИлo B cтpiльцi[в] тa o.цнy xiнкy, o.цИH paHeHиЙ cтpt-
ЛeцЬ пoМep.

B. B ceлo Kлюкiв [Kлюки], paйoн Bepбa, пpиixaлoдвiтaнкeткi
Тa Тpи aвтa нiмaкiв. Пo сeлi стpiляЛИ з сKopoстpiлiв. З сeлa вся
MoЛoдЬ пoвтiкaлa. Hiмaки, нaгpaбyвaвши 8 cвинeЙ, пapy штyк
poгaтoi xyдoби тa 1 00 штyк кypeЙ, вiд'Тxaли,

[1з].X||.43.
[1 .] B ceлo Koзлин Oлeксaндpiйcькoгo paЙoнy пpиТxaлo з Kpe-

xoвeцькoТ ocaди loca.цa Kрexoвeцькa] 50 нiмaкiв тa фoльксдoйчiв'
сKaзaЛИ' щoб ceляни дaлиlм 4 свинi, пapУ шTyK poгaтoТ xyдoби,
1 00 гyсeЙ тa 40 сaнeй. He чeкaючИ Ок ceляHe цe воe зHeсУTЬ, Ha-
гpaбили щo Тм пoдoбaЛoся i вi.п,'Тxaли.

2. 30 нiмaкiв з сeЛa Kyстин oлeксaндpiЙоькoгo paЙoнy гot1|/1лИ

людeЙ, щoб вeзли пoстaвKy. ПepeТxaвши чepeз сeлa Хo.п,oои, Xo-
цiнь [Xoтин]тa Бeгeнь, ПoчaЛИ oбстpiлювaти с. Mиткiв [Meткiв] тa
Pyбнe. Ceлянe з сeлa Бегeня пoчaЛИ втiкaти, пpИчoMУ нiмaки зa-
cт pi лили oдHoгo xлoП ця, apeштУвaЛ и 4 tiвчинi i тpox xлoп цi в. .Цi в-
чaТ ПУстИЛИ, a xлoпцiв зaбpaли.цo oлeкcaндpii.

3. .Цo оeлa Шyмбapi [Шyмбap] Kaтepбypзькoгo paЙoнy пpиi-
xaлo 3 aвтa i 1 пaнцepKa нiмaкiв, Maдяp тa cлoвaкiв. Пiсля l(opoТ-
Koгo пoотoЮ вiд'Тxaли в сеЛo B. ЗaгaЙцi [Beликi 3aгaЙцi] пo ПaсИ з
MЛИHa. Тaм зaбили oдHoгo ДpУгa з Шaмбуpу [Шyмбapiв] тa 2-х
paнИлИ' Пaсiв нe знaйшли.

4. З БiлopусИ пepexoдИB чepeз CлaвyтcькиЙ paйoн вiддiл
БyгaЙoвa в чиcлi 200 oсiб, в т.н. бyлo 20 кiннoтчикiв, якi лv||JJv|лИCь
нa тepeнi пiдpaйoнy ч. 4. Пiд чaс пepexoду Чepeз стaницю н. 5
Бaбинa.(oлИHa вoHИ гpaбyвaли тa зaMopдУвaлИ oдHoгo чoлoвiкa.
B cтaницi .Qiбpoвa зaпaЛИЛИ зсepeдИHИ Цepквy тa xoтiли пoвiсити
cвящeHИKa.

5. Hiмaки з Плужнoгo po6или aкцiю в с' Ляxiв, Бoлoткiвцi i

Hoвoмaлин. Пiд чaо aкцiТ бpaв УчaсТЬ лiтaK, яKoгo бiля Ляxoвa
пoвcтaнцi збили' B сeлi Hoвoмалин нiмaки спaлИлИ 20 бУдинкiв
тaвбили oдHoгo ceЛяHиHa. B сeлi Бoлoткiвцi нiмaки вбили 8 сe-
ЛяH' з яких2 зaKoлeнo. B сeлi Ляxoвe [Ляxiв] в6или 4-x сeлян
(oднoгo зaкoлeнo). 3 нiмaкaми бyли ..кoлxoз|1иKИ'', якi гpaбyвa-
ли. Чepвoнi пapтизaни, KopИстaЮчИ з цЬoГo щo нiмaки виixaли з
Плyxнa [Плyжнe], HaпaлИ нa мiстo,.0,e вce нИЩИлИ тa гpaбyвaли.
Hiмaки, BepтaЮчИоь з aкцii, HaсKoчИлИ нa зaсiдкy нepвoниx, якi
ix poзiгнaли, вiдiбpaли нaгpaбoвaнe мaЙнo, xудoбy сKaзaЛИ
вiддaти тим, вiд кoгo взяЛИ. e нyткa, щo зa Kyнeвoм в лiсi знa-
XoдятЬся нepвoнi, якi тeпep пpибули тa Ka)КУтЬ, щo зHaЮтЬ дe
пepeбyвaють вiддiли УПA'
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6. Hiмaки paзoм з фoльксдoЙчaми в числi 100 oсiб, мiж якими
бyли тaкoж нiмeцькi вислyжникi, зpoбили гpaбiжницький нaпaд з
Paдивилoвa Ha CeЛo Kpyпeць Paдивилiвськoгo paйoнy. Miнaми
зipвaли ЦepKвУ i oгopoжу. Biд вибyxiв мiн кpyгoм 1 км. пoвилiтaли
шиби з xaтiв, тaKoж зHИщeHo бaгaтo будинкiв. 86или 3 мoлoдиЦi'
кoтpиx xoтiлИ зHacИЛУBaти. HaгpaбувaBшИ 7 кopiв, 3 свинi тa бaгa-
тo ИHшoГo мaйнa, вiд'Тxaли дo Paдивилoвa.

14.X|1.43 p.

[1 .] B сeлi Kyстин oлeксaндpiйськoгo paЙoнy нiмaки дУ)кe ЧaC-
тo мoбiлiзyють фipмaнкитaнiби виTзджaють Ha пapтИзaHкy, в дiЙс-
нoстiТдщь гpaбити'

2' Дo сeлa Шyмбapi [Шyмбap] KaтepбypсЬKoгo [Kaтep-
бypзькoгo] paйoнy пpиТxaлo B мaшин нiмцiв тa зaгpaбили 36 штyк
poгaтo.[ xудoби, З7 свинeЙ тa 1 50 штyк кypeй.

3. B CлaвyтcЬl(oMy paЙoнi нepвoнi.Д,Уxe чaсТo poблять HaсТУПИ
нa зaлiзницЮ, яKy зpИBaЮTЬ. Чepвoнi ПepexoдяTЬ ГpУПaMИ Пo сТa-
HИцяX, .цe зaЛИшИлись Тxнi зв'язкoвi тa пpИXИЛЬники' Пoстiй ним
пepeбyвaнням ix e CтaHИця ч. 4 Пoлe, стaHИця ч. 5 Mлин, Ta B сTa-
HИцяX пiдpaЙoнy н. 3 Гopби, якi гpaничaтЬ з Бepeздiвським
paЙoнoм. Чepвoнi Пepeвa)KHo гpaблять, лiтеpaтуpи ж жoднoТ нe
MaЮТЬ.

4. Чepeз сeлo Kyнин з Уpвeннoi нa Miзoч пpoТзджaлo 3 aвтo-
MaшИHИ нiмЦiв, a пoбaчившИ щo Лlo.цИ втiкaють, ПoчaЛИ ix oб-
стpiлювaти, пiд нaс чoгo paHИЛИ oдHoГo чoлoвiкa тa зaбpaли двoх
лю.д,eЙ, яKИХ зaсTaЛИ пpИ пИтTЮ aЛKoгoЛЮ.

5. 3 нaсy, вi.о'кoли в Meжиpiн пpибyлa бiльшa кiлькiсть вiЙськa,
ляндвipт poзПoчaв HaсKoКИ Ha сeЛa. Дня 14.Xl| бyлo пoгpaбoвaнe
сeлo Бpaнiв, paйoн Meхиpiн. Bнaслi.д,oк цЬoГo сyсiднi сeЛa, щo
Лe)кaтЬ пoблизy мiстa, пoчaЛИ BeзтИ KoHTИHгeHт.

6. 3 Tepнiвки, Гpaнiвки, .{убeнiв [flубини] i Koзинa ви.tхaли
нiмaки Ha ПapТИЗaнiв дo Cмиги.

[] 5].Хl|.43.
[1.] Hiмцi з свoiми BИсЛуЖHИКaми Тxaли з Kpeм'янця [Kpe-

мeнця] чepeз ЛюдвиЩi [Людвищe], CoонiвКy, KoIpдишiв], oдapiв-
кy [oлepaлiвкa] нaТилявкy. Tyг BoHИ ПoчaЛИ стpiляти i гpaбити. Зa-
бpaли 5 свинeЙ, B мaлиx пopocят, 60 штyк кypeй, бaгaтo гoс-
пo.цapсЬKoГo iнвeнтapy i iншe. Bepтaюнись дo Kpeм'янця [Kpe-
мeнця], зaсТpяГЛa Тм y poвi MaшИHa. Pятyюни ТТ, зaхoпилa ix нiч.
B тoЙ чaс вiддiл УПA нaскoчив i poзбив ix. Cпaленo 5 мaшин, здoбy-
тo 1 кyлeмeт..MaKсИM'', 4фiнки, з MП, 1 мiнoмeт.

2. B сeлt Пoтyтopi [Пoтyтopи] Kaтepбypзькoгo paйoнy нiмцi
зarpa6или 600 кг. pи6и тa З2 кг . сaлa, якe бyлo B CeЛяH.
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3. Hiмaки бyли знoвa в t]ypкoвi' Дe' He зaстaBшИ нiкoгo з сe-
ляH' ПoBepHyЛИ Haзar0'.

4. Hiмeцькi вислyжники з сxiдняKaмИ Xo.п.ИЛи yзбpoeнi пo
вУЛицяx Miзoчa. Зaxoдяни дo гoспoдapiв, пpoсили гopiлки, KaxУчИ
щo BoHИ пpoйшли 60 км. тa ХoчУТЬ пoгpiтиcь тa poзпИтaтИсЬ ..дe

нaшi''. oдин гoспoдap, пiзнaвшИ oдHoгo нiмeцькoгo вИcЛу)KHИKa з
.[epмaня, нiчoгo Тм нe скaзaв i нe дaв. Boни вiд'ТxaлИ в cтopoнУ
Kyнинa, стpiляли пo дopoзi.

5' B ceлi Зaвидiв нiмaки po6или aкцiю, вислiд щe He вiдoмиЙ.
6. 3 мicтa Kopeць виlхaли воi цивiльнiляxи (мy[жн]ини). Пpaвдo-

пoдiбнo, вi.п.'iхaли дo Piвнoгo i мaють BCтУпИтИ дo мiлiцiТ.
7. e vyтки, щo нiмaки гoтyЮTЬCя нa aкцiю Ha сeЛo Kлeцькa

Mexиpiцькoгo paЙoнy'
8. Ha сeлo Koлoвepти Mexиpiцькoгo paйoнy HaПaлИ нiмaки в

числi 200 oоiб, yзбpoeнi в кpicи, гpaHaтИ тa KУЛeМeТИ. Haоeлeння з
ceлa втiклo, зaбpaвши з сoбoю всe, щo бyлo мoxнa. Hiмaки, HaПaв-
шИ Ha сeЛo, пoчaЛи гpaбувaти. Пpo нaпaд.цoHeCeHo ПoвcтaнЦяM,
якi пoспiшили нa oбopoнУ сeлa. Hiмaки, пoбaчивши ПpИгoтУвaHHя
пoвстaнцiв дo HaсryпУ, пoчaлИ втiкaти дo Mexиpiнa, взявшИ з Co-
бoю 3 Kopoви' 6 свинeЙ, 5 кoнeй тa бaгaтo.п,oмaшньoТ птицi.

16'ХI|.43.
[1 .] B с. 3aбopoль тa Xитин нiмцi з oлeксaндpii взяли 20 фip-

MaHoK, щoби iхaти Ha ПapТИзaн. A в.цiЙснoстi пoТxaли Ha сeЛa Pyбнe
тa Mиткiв [Meткiв] гpaбyвaти.

2. Hiмцi з Плyxaнськoгo [Плyхнeнськoгo] paйoнy.цaлИ HaKaз
пoбудyвaти всi зpyйнoвaнi мoоти нa сoшi дo ШУмcькa. Haсeлeння
вжe пpИсТУпИЛo дo poбoти, нiмцi лякaютЬ, щo яK HaceЛeHHя Haдa-
лЬшe He дaвaтИMe KoHтИHгeHry' тo сeЛa пoблизy мiст бyдщь пaлИтИ
оaмi, .п,aльшe вiд мicтa бУдyть пaлИт|/1з лiтaкiв.

3. Hiмцi HaпaлИ HaсeЛo Плoскa [Плocкe], paЙoн oстpiг' вчислi
.l 00 oсiб, ПpИвeзЛИ з сoбoю 2 лeгкi ГapMaтKИ тa .l мiнoмeт, тa Пo-
нaли oбстpiлювaти сeлo. Bиcлiд цiеi aкцiТ: зaбpaнo кiлькa кoнeЙ,
25 кopiв тa бaгaтo дoмaшньo[ птицi. Biд'Тзджaючи нa oжeнИH, Ha-
cKoчИЛИ нa зaciдку пoвстaнцiв; нiмцi, втiKaЮЧИ, зaлИI]JИл|А 8 кopiв.

4. B мiстo Kopeць пpибулибiжeнцi з Kopoстишeвa. Poзкaзyють,
щo бiльшoвики мoбiлiзУвaлИ всix вiд .16 

дo 60 poкiв. Mix нiмeць-
ким вiйськoM вИ.E'Ho HeПopядoK. 3 фpoнтy пpиTзджaють пooдинoкi
MaшИHИ, щo цiлими тИ)KHяMИ пpoстoЮЮть нa пepeдмiстяx.

17.Хll.43'
[1 .] B оeлi Miзoч нiмeцькi вИсЛУжHИKи зaгpaбили5 cвинeЙтa

кiлькa oBeчoK' нa дpyгий дeHЬ гoBop|Ал|А, Щo тo rpaбили пapТИ-
зaHИ.
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2. .0'o мiстa oстpoг пpибyлo бaгaтo нiмeцькиx вИслУХHИKiв в
числi 1000_1500, якi MaЮТЬ дyжe бaгaтo yMyHдУpУBaHHя, яKИМ
XoчyГЬ УМУH.цУpУвaтИ пoЛЬсЬKиx дoбpoвoльцiв тa po6ити aкцiТ нa
бaндитiв' Boни пpибyли з Пoзнaня.

18'Хl|.4з'
[1.] B сeлo Шyмбapi [Шyмбap] Kaтepбypзькoгo paЙoнy пpиT-

ХaЛa olп,Ha гpУзoвa MaшИHa з 4-мa нiмЦями тa oдИH нiмeцькиЙ
BИслУ)KHИK' вoHИ xoтИЛИ шпИKyЛЮвaТИ' aЛe HaсeЛeHHя He XoТ|Лo
нiчoгo КyплятИ, вoHИ зЛoBИ ли 17 uт ' гусeй i вiд'Тxaли.

2' lo ceлa.{yнaiв Бepeжeцькoгo paЙoнy пpиixaли нiмaки [...]
apeшТУвaЛ И B свiдoм иx укpaiн цi в тa пorpaбили сeЛ я H.

3' !o оeлa Poxмaнoвe IPoxмaнiв] Шyмськoгo paЙoнy пpиixa-
лo з Шyмськa ]B нiмaкiв тa 75 нiмeцькиx вислyжникiв, oKpУ)KИЛИ
CeЛo тa зaбpaли в CeЛяH 70 ц. кapтoплi, 6 кaбaнiв тa 2З л. зa-
MaгaзИHoвaнoгo oлiю. B цьoгo ГoсПoдapя, дe oлiй бyв зaмaгa-
зинoвaниЙ,зa6paли KopoвУ, a йoгo нaбилитa HaKaзaЛИ, щoб вiн цe
всe вiз дo Шyмськa' Hiмaки tЛя стягHeHHя KoHтИHГeHТУ вЖИвaЮтЬ
BИщeПoдaнi гpaбixи, вoHИ Ha всi спoсoби пiдxo.п,ятьдo сeЛяH, щo.
би тiльки стягHyгИ KoHTИHгeHт тa щoби ix нe бoялися, aлe HaCeЛeH-
Hя B)Кe дoбpe пiзнaлo нiмeцькy психiкy i Тм нiчoгo нe вipить. Бyли
BИПaдKИ, Щo Ma.цяpИ сaмi пoпepe.п.xУвaЛИ HaсeЛeHHя, щoби нiмa-
кaм нiчoгo нe вipить. Hiмaки oстaннiми дHяMИ KИДaлИ з лiтaкiв
ЛeтЮчKИ дo yкpaТнcьKoгo HaсeЛeHHя з зaKЛИкaми, щoби yкpaTнцi
oстepiгaлись укpaiнськиx нaцioнaлiстiв, бo вжe всi пpoвiдники
oУH e кoмyнiстaми, кoтpi e Ha УсЛyгaХ Cтaлiнa.

l-]iмaки oстaHHЬo пoчaЛИ .цУ)Ke Жopстoкo вiднoсИтИcя lП,o

yкpaiнськoГo HaсeЛeHня, a л[я]ндвipти стapaЮтЬся пepeKoHaтИ
i{aCeлeHня' Щo дaЛЬшe тaKe пoстУпoвaHHя сeЛяH в|.цHoсHo
кoнтигeнтiв ПoтягHe зa coбoю вeликi нeспo.п,iвaнки.

20,х||.43.
[1.] B сeлiЗapyддя Bишнeвeцькoгo [Bишнiвeцькoгo] paЙoнy

в млинi бyли нiмeцькi висл1окники, якi cтaлИ бити oднoгo сeЛяHИHa,
вИпИТУЮчИ, хтo зaбив пepeД жHИBaMИ двox нiмeцЬKИX вИслУ)l(HИ-
кiв бiля Зapyддя. Ha Цю пopy нaдiйшoB Ma.t],яp iнiмeЦькi вис-
Лy)KHИKИ ПoBTlKaЛИ, Hlчoгo He дoв|дaBшИсЬ в|д сeЛяHИHa.

Д'APo' ф. P-30' oп. 2, cпp. 3З, apк. 308-310, !,oкумeнт бeз пiдnиcу i
зaкiнчeння. Koпiя. ЦигaoкoвиЙ пaпio' MaLuинoпиc, Чooнa KaЛьKa.
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Ns4
"oгляF| пoдlЙ'' в oKPyзl Ne 13,

сKЛAдEHиЙ KoMEHдAHтoM
Bo,,Ciч''.

5 сiчня 1944 poку,

oгляд пoдiЙ з тepeнy Bo
зa чaс вiд 20.X|| пo 31.Х||. 1943 p.

,.сlЧ". ч. 1З.

20.XI1.43 o.

[1.] B .Qyбинi |!убини]' p-н Koзин, в oдHoГo ГpoMaдяHИHa,
2/ 1 4 2/5 1 / 10 1 / 16 1 /9 1 /8 З/5 4/22 1 /4 1 /З 2/5 2/З 1 / 1З 2/8 1 / 1з 2/
26 1 /B 1 /16 1 /4 1 /10 1 /7 1 /1897 нe здoбщo нiчoгo. Bнaслiдoк ЦЬoГo
нi м [eцькi] B ИсЛУ)кH И KИ apeштУвaл И oдHoгo гoспo.цapя т a cпaлИ л|А

oД'Hy лясЬKУ Хaтy.
2. Ha мiсцe KoзИHоЬKoГo ляндвipтa пpиТxaлo двox iнших.
3. B с. Зaдiв [3aди], p-н Млинiв, нa чoлi з ляндвipтoм пpиТxa-

лo 70 нiмaкiв, yзбpoeниx в 3 гapмaти, кpiси, MП i гpaнaти. Haсe-
Лeння пoвтiкaлo. Hiмaки в ceлi зaгpaбили 12 кoнeй, .l кopoвy,
3 вiвцi тa 2 фipи KoHЮшИHИ i оiнa тa iншe. З втiкaючиx сeляH o.цHo-
Гo paHeHo. З нaгpaблeним дoбpoм вiд'Тхaли .цo Mлинoвa' He
.цoТздхaюч и .[oбpoшиHcЬKИX H oви н [Hoви нa-.{oбpяти нськa],
ЗaУBaЖИлLА бiля Пaнськoi .[oлини нiм[eцьких] вислyхникiв, щo
Йшли po[з]стpiльнoю' Hiмaки пoчaЛИ ix oбcтpiлювaTИ з гapмaТoK
i нiм[eцькi] вИсЛУЖHИKи втiкли в лiс' oднoгo з HИx Тя)KKo paHeнo'
A нiмaки зaйuли poзстpiльнoю в лiс, ЗлoB|4лv1ТpЬoХ нiм[eцьких]
вИсЛУжHИKiв' poз[з]бpoТли Тx тa зaбpaли з сoбoю. Пo дopoзi pa-
нeниЙ BMep' Hiмaки KpИчaЛИ нa HИX..пoльнiшe бaндiтeн''g8, ПpИ-
чoMУдУжe пo6или.

4. З с. !.aниЧeвa, p-н Mexиpiчt КoзaKИ ви,iхaли нa сeлa. Txaли
чеpeз c. Xapaлyг i Toпну нa B. Kлeцькy IBeликa Kлeцькa] Meжиpiць-
Koгo p-HУ, .цe ix пoвстaнцi oбcтpiляли, Koзaки, нe зpoбившИ xo.о,-
Hol tllKo.Д'И' ПoBт|KaЛИ.

5. B Kopцi нiм[eцькi] вИсЛy)КHИKИ apeштУвaЛИ poдИHУ Мoнaс-
TИpcЬКoГo свящeнHИKa.

6. Hiм[eцькi] вислужники пiд мapкoю бiльшoвицькoТ пapтизaн-
ки в чиолi 20 oсiб oгpa6илиТpЬoХ гpoМaДяH нa футopaxЛaнoвeць-
KoГo p.нУ.

]] тyт i лaлi в пoдiбних вИпaдKaХ тeKст зaKoдoвaнo.
". ..Пoльськi бaндити'' (нiм. ).
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7. Дo c. Poxмaнoвa Шyмськoгo p-ну пpиТхaлo 26 нiм[eцькиx]
вислyжникiв i o.п,ин нiмeць, yзбpoeниx в кpiси тa ГpaнaTИ. Xoтiли
apeштУвaТИ ТpЬoХ сeЛяH, з KoТpИx)Ko.п,Hoгo He зaстaлИ вдoмa. Зa.
apeшТУвaЛИ тiльки o.t].HoГo чoлoвiкa, якoгo вiдвeзЛИ.o,o Шумськa.

21'х||'4З.
t1.] B c. Kyнинeць BишнeвeцЬKoГo p-нy нiмaки .цaЛИ HaKaз

виpубaти УвeсЬ лiс ..TepeбiШ''99. CeЛяHe, HeзBa)KaЮчИ Ha зaбo-
pOHeHHя УПA, лic виpубyють.

2. З с,.Д,aнинeвa KoзaKИ зHoBa BIА2уШLАлLл в с. B. Kлецькy IBe-
ликa Kлeцькa] Meж[иpiцькoгo] p-нy. Тим paзoM виiхaлo Тx 130 кiн-
нoтчикiв тa 4 фipмaнки. Збли[з]ившись пiд cелo, ПoПaЛИ Ha зa-
сiдку пoвстaнцiв, яких 6улo 2 чoти. ПoвстaнЦi, He MaЮчИ зMoГИ
здepЖaТИ HaвaЛy КoзaK|B' мyсiли вiдступaти, пiд нaс чoгo BТpa-
ТИЛИ oдHoГo..Maксимa'' 

'2ЛeГK|Ах 
KУлeMeтИ. Kpiм тoгo, пpи вiдстyпi

вбитo ТpЬoХ пoвстaнцiв тa.п,eкiлькa paHеHo. З вopoжoТ стopoни бу-
ЛИ TaKo)K BTpaтИ, яKИX вoHИ зaбpaли з сoбoю. Пo вiдстУпi ПoвсTaH-

цiв кoзaки yвiЙшли B cеЛo B. Kлeцькy [Beликa Kлeцькa] , CлaЛ|АлV|

56 гoспoдapсTв тa вбили oдHoгo Хвopoгo чoлoвiкa, якиЙ нe мiг
yтiкaти. KoзaKИ, oгpaбивши сeлo, вiд'ТxaЛИ o ГO.o,. 12 в нaпpямкy
о. Kopиоть Mex[иpiцькoгo] p-нy.

3. B c. MиxaЙлiвцi [MиxaЙлiвкa], p-н Paдивилiв,З/511814/Зo
1/4мaли стpiнуз 2/62l7 2/101161/r 1/B2/61l13, з ТxньoТ сТopoHИ
був пpисутнiЙ кaпiтaн з aд'ЮТaHтoM тa тpЬoХ oфiцepiв, з З/5 1/8
14/З0 2/5 115 оTOpoHИ: KoMaHдaHТ paЙoнy, 1/16 2/5 214, Гipник,
дp. Пpoмiнь i Cтoдoля. oбгoвopeнo:

1 ). Пpo вiльниЙ пepexiд нep eз2/26 1/82l8 1/42126 Зi5 1/1З 6l
1 0 6 /25 Haш ИХ чaсTИ H .

2).2/62/7 2/101/61/З ]/13 мaютьпoвiдoмити Haс пpo piжнo-
Гo po.цa aкцiю нiмaкiв нa нaшi сeлa.

3). Mи MaоMo пoвiдoмити ix пpo мiсцe пoстoю бiльшoвиць-
KИХ пapтИзaH.

4). Пpo HeнaПa.o,И з ТxньoТ cтopoHИ a з нaшoТ сTopoHИ.
5). Пpo вимiнy збpoТ зa хapнi i т. п.

6). Пpo HaB'язaHHя зв'язкiв.
4. Ha с. Липу, p-н.[yбнo, нaixaли нiмaки з cвoiми вИсЛУЖHИ-

кaми. oкpрKИЛИ сeЛo тaK, Щo мaйxe нixтo нe втiк. B сeлi нaбpaли
бaгaтo свинeй тa.t].oмaшHЬoi птицi. ЛюдeЙ, щo He втiкaли, ХвaЛИ-
ЛИ щo дoбpe poблять, Щo He втiкaють, пiсля чoгo вiд'Тxaли в стo-
poну!yбнa.

'n o.l",,д,o, Й.цeться зa лiсoвиЙ шlaсив ..Тepeбiж'', poзтaшoвaниЙ непoдaлiк
с' BeликиЙ Kyнинeць тeпepiшньoгo Збapaзькoгo p-ну ТepнопiльськoT oбл.
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5. B Птичi нa мocтi, p-н Bepбa, MaдяpИ з Ляxaми poблять зaсi.цки.
Чepeз цeЙ мiст пepeХoдятЬ чaсTo 2/142/51/1o 1/161/9 1/8З/5'

6. B с. Mexиpiнi, p-н oотpiг, пpибyлo 50 нiмaкiв, якiнaлoвили
людeЙ нa poбoтy. 24.хx всiлюди пoвepнУЛИ Haзaд, зapoбивши
пo 48 кapб.

7. MaдяpcьKa зaсTaвa нa зaлiзниЦi бiля с. Boлocкiвeць [Boлoс-
кiн.ii] oбстpiлялa тpьox дpyзiв, якi пepexoдИли чepeз зaлiзницю.

22,X||.4З p'

[1 .] в с' Ceмaнiв [Cимoнiв], p-н Гoщa, пpиixaли нiмaки пo фipи.
l.iaсeлeння пoчaЛo втiкaти' Hiмaки, дoгaняЮчИ ix, пpибiгли нa
Бoнaницькi фyтopи, p-н ocтpiг, тa пoчaЛИ гpaбити' 3aбpaли дe.
якi хapнeвi пpo.цyKTИ тa вiд'Txaли.

2. Bнoчi нa 23.X|| Ha ceлo B[i]льбiвнe HaCKoчИлo 30 нepвoних
пapтИзaH, якi пoчaли гpa6ити HaсeЛeHHя. Бyли yзбpoенi в 1 кyлe-
мeт, фiнкyтa кpiси. Бyли сильнo oбiдpaнiтa мaЙжe бoсi. Ciльcь-
Ka BapTa oбстpiлялa ix i вoни, зaХoпиBшИ з сoбoю двox людeЙ,
пoвтiкaли. oдин з HИХ вepHУвся, пpo дpyгoгo нe вiдoмo.

3. B с. 3aбapa Kopeцькoгo p-нy нiмaки зi свoiми вИоЛуЖHИ-
кaми poбили peвiзiю в oд|-|oгo гocпo.п,apя. Hiчoгo He зHaЙшoвши,
вiд,Тxaли.

4. B с. Юзeфин i 3aбapa Kopeцькoгo p-ну нiмaки з нiм[eць-
кими] вИсЛУ)кнИKaми гpaбyвaЛИ нaceлeHня. У о, Юзeфин пpИвeз-
ли з coбoю пoлiцiЙниx сoбaK, зяKиg||/1хoДv]ЛИ пo ceлiтa зaapeштУ-
вaли двi oсoбИ, якИx Ha мicцi мiцнo no6илитaзaбpaли з сoбoю в

Kopeць.
5. 3 Kopця вивeзлИ дo Piвнoгo нiмaки всix тиx дiвчaт, щo бy-

ли apeштoвaнi в с. Бaбинi 18.ХlI.43 p. [M]у[xн]иHИ' щo були apeш-
тoвaнi, нapaзi лv|.JJ|Ал|Аcя в Kopцi.

6. B с. Янiвкy Mexиpiцькoгo p-Hy пpиixaли нiмaки в числi
.| 60 ociб з Mexиpiнa тa oKpУ)кИЛИ ceЛo' fleхтo з нaсeлeHня пoчaв
втiкaти, пpИчoMy Tx нiмaки oбстpiлювaЛИ, з вTiKaючих вбили
-| 1-лiтньогo ХЛoпця тa paнИЛи oднy жiнкy' B ceлi зaгpa6или
6 штyк poгaтoixУдoби, зpo6или HoBoгo Мocтa, кoтpиЙ бyв спaлe-
ниЙ i пoвepHyлИ дo Мexиpiнa.

7, B c' Bишнiвцi нiмaки з нiм[eцькими] виcлyжHиKaМИ зa-
apeштyвaЛИ двi oсoби.

8. B с. .(звiнянe [!звинянa] Bишнeвeцькoгo IBишнiвeцькoгo]
p-нy нiмaки дaлИ HaKaз дaти 30 фip i 35 poбiтникiв. Haкaзy Цeгo нe
вИKoHaнo, нaтoмicть зaBeзлИ нiмaкaм 50 штyк куpeЙ.

9. Koзaки з нiмцями в чиолi 15 oсiб, ТдУчи дo c. B. Kyнин. [Beли.
киЙ Kyнинeць], стpiнyли дBoX пoвстaнцiв, якi ixaли в тoмy HaпpяMKу.
B сyгичцioбидвa отpiльцi BпaлИ вiд вopoxиx кyль, фipмaнa зaбpa-
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лИ xИBцeM. KoзaKИ, зaTxaвши в сeЛo' apeштyBaЛИ poдИHУ сiльсь-
Koгo сTapшИHитa щe тpЬoХ чoлoвiкiв i двi жiнки, paзoм .l 0 oсiб.
Пoгpaбивши ixнi гoопoдapствa, вiд'iхaли.

.l0. B с. Myоypyвeuь [Myсopiвцi] BишнiвeцЬKoГo p-нУ нiмaки
спaлИлLА oДHУ xaTУ, пpИчoмУ пoвстaнЦi tлoBV|лИ oднoгo нiмaкa i

yзбeкa, якi poзкaзyBaлИ, Щo Д,o HИХ пpИXo.п,ятЬ дoHoЩИKИ i poзкa.
зyЮтЬ пpo pyxи УПA.

23.XI1.43 p.

[1.] З Kpeм'янeцькoТ [Kpeмeнeцькoi] в'язницi випyстили 46
в'язHiв, якi були яK зaлoжHИки зa вбивствa нiмaкiв в Piвнoмy. Пe-
peд звiльнeнням ix пpoмoвЛяЛИ дo HИх' щo KoлИ пoмiтять щoсь
нeбeзпeчнoгo, тo щoб нeгaЙHo згoЛoсИлL4 Ha жaндapмepiю.
У в'язницi зaЛИшИлoся щe 91 oсiб'

2. Ha фyтip бiля оeлa opишкoвeць [opишкiвцi] Лaнoвeцькoгo
p-нy пpиТздxaли нiм[eЦькi] вислyxники. 3aпpимiтивши oднУ фipy,
нa якiй ixaли пoвстaнЦi, пoвтiкaли.

3. HiмцiдaлИ HaКaз cтapшинi c. M. .Цeдepкaлi [MaлiДeдep-
кaли] Kaтepбypськoгo IKaтepбypзькoгo] p-нy, щoб HaceлeHHя яK-
нaйскopшe здaЛo KoHтИнгeHт, B пpoтИвHoмy paзi вИшлЮтЬ нa сe-
Лo KapHУeКспeдицiю.

4. B с. Бoдaк BишнiвeцькoГo p-HУ нiMaKИ з нiм[eцькими] висл1ок-
HИКaMИ пpи peвiзil знaЙшли двi кpиiвки з збiжxям. Пpининoю e
пoлoнeниЙ, щo )KИв цiлиЙ нaс в сeлi, a пiзнiшe втiкдo Bишнiвця.

5. B с. Гyтиськo.CтoЖeЦЬKe Шyмськoгo p-нy пpиiздxaли нiмцi
з cвoiми вИсЛУ>кHИKaMИ Ha тpЬoХ aвтoMaшИHax в чиолi 50 oсiб. B
сeлi взяли 3 свинi i вepтaлися чepeз ceлo Лiшньo [Лiшня] Haзa.ц
дo Kpeм'янця [Kpeмeнця]. Tyт зpoбив Ha HИХ зaсiдкy oдин piй
УПA, пpинoмy вбитo 12 нiмaкiв, тpyпiв нiмaкiв зaбpaли з сoбoю'
Hiмaки, втiкaюнИ' згубили ПapУ Maгaзинiв дo MП, кiлькa пap
pУKaвИцЬ | шaпoK.

6. B с. .!aнинiв Mexиpiцькoгo p-нy пpиixaлo 4 фipмaнки нiмa-
кiв. Лю.ци з сeЛa пoвтiкaли. Hiмaки зa6paли з сoбoю 5 штyк poгa-
тoi xyдoби тa BepнyЛисЬ нaзaД.

7' lo c. БoгaTвкa [Бoгyшiвкa], p-н Mлинiв, пpиТздхaЛo 14 фip
нiмaкiв зi свoТми BИсЛУЖHИKaми. Haceлeння втiклo. Hiмaки зaбpa-
ли в ceлi двi свинi, кiлькa фip сiнa тa сoлoMИ, бaгaтo дoмaшньoi
птицi тa вiд'ixaли дo Mлинoвa.

B. B с. Miзoчoк пpибyлo 30 ociб нiм[eцькиx] вислyxникiв пo
свoe мaЙнo. Koли вoHИ в'ТxaлИ в сeЛo, HaсeлeHHя пoвтiкaлo. Hi-
м[eцькi] вИслy)кHИKИ, зaбpaвши cвoю xyдoбy, вiд'ixaли.

Biддiл УПA, який в,Tз.цжaв нa цeЙ чaс в сeЛo, oбcтpiляв Тx. Ha
пoмiн нiм[eцьким] вИслyХHИKaм пpиTxaлo щe 2 фipмaнки мaдяpiв,
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яKi BiДKpИлИ вoгoHЬ пo пoвсTaHцяХ. ПoвсТaHцi бУЛИ зMyшeHi
вiдступити. Hiм[eцькi] вИсЛУ)KHИКи, виiздхaючИ з сeЛa, зaпaЛИ-
л и .цвi клyнi тa зaKoЛoЛИ 45-лiтньoгo сeЛяHИHa.

24.X11.43 p.
1. .Цo о. Moщaницi пpибyлo ] 5 мaдяpiв з с. Бaдiвки тa ГloчaЛИ

гpaбyвaти HaсeЛeнHя. ПoбaчившИ HatJJИх дpyзiв, Щo хoтiли ix
poз[з]бpoТти, пoвтiкaли, зaбpaвши з сoбoю двi свинi.

2. B с' Уiз.ццяx 5 пoвстaнцiв poз[з]бpoТлo 8 мaдяpiв.
3. Ha схiднix тepeнax (сeлa .Цepaхня, Myxapiв, Чopнoкoли

Я poльськoгo [Яpyнськoгo] p-нy) OПepУЮТЬ чepвoнi бaнди. Kiлькiсть
i збpoя нeвiдoмa. .Цiють тiльки нiччю тa пepeшKo.п,>кaЮTЬ HaшИM
зB'язKoвИM У пpaцi.

4. Haсeлeння Meжиpiцькoгo paЙoHyдрКe бaгaтo вiдстaвляe
цУКpoBИХ бypякiв дo цyKpoBapнi в Kopцi тa гoтУrтЬcя вe3ТИ сТaBKУ.
Пpининa ЦЬoгo r тepopИсТичнi aкЦii нiмцiв.

5. B с' l-{eцeнiвкa KaтepбypзьKoгo p-нУ мix нiм[eцькими] вис-
Лy)KHИKaМИ нeвiдoмo з якoТ пpиниHИ пoвcТaЛa пaнiкa' B пеpeпoлoсi
ЗaПaлИл|А CoЛoMy бiля свorТ KBaTИpИ.

6. Hiмaки дaЛИ HaKaз стapшинi с. Юpидики ПoчaТвськoГo p-HУ,

щoб цeЙ зiбpaв 400 кг. пшeницi, 10 кг' яблyк, 100 штук яeць, .|0

штyк кypeЙ, щo й бyлo зapaз вИKoHaHe.
25.X|1.43 p.

[1 '] Hiмцiз Kpeм'янeцькoТ [KpeмeнeцькoT] в'язницi BИnУCтИл|/1

щe 68 oсiб. Paзoм в oстaннix дняx звiльнeнo 1 14 oсiб.
2. Htмeцькa XaHдapMepiя y Bepбi apeштУвaЛa тpЬox пoЛЬCЬ-

KИХ шУцMaHiв, якi вбили в с. Тypкoвичax oдHoгo yкpaТнця. Apeш-
тoBaH ИX вiдвeзли дo .ЦУбнa.

3' !o Miзoнa пpибyв шaЛoн ТяГapoвИХ вaгoнiв i тoмy нiмaки
зaKaзaЛИ poбiтникiв дЛя HaЛa.п,oBaHHя буpякiв тa вyгiлля в oKoЛИч-
нix сeлax. Ceлянe чeKaЮтЬ poзПopя.п)кeння вiд УПA.

26.Х||.43 p.

[.1.] Ha с. Cтopoжiв Kopeцькoгo p-Hy чepвoнi пapтизaни, якi
KBaтИpyЮTЬся в лiсaх ГopoдницьKoгo тepeHу, зpo6или HaсКoK B
числi -l50 oсiб (з oтpядiв Aндpiевa i Coкoлoвa). Бyли oзбpoeнi в
] 0 лeгкиx кyлeмeтiв' 25 фiнoк, в aТoMaтИчHi кpiои тa звичaЙнi кpiси.
Як poзкaзyють мiсцeвi люди, MaЮтЬ тaKoЖ o.цИH ГpaHaтoмeт тa
ПpoтИТaнKoвий кyлeмeт. B сeлi зaгpa6или 70 штyк poгaтoT худo6и
тa бaгaтo iншoгo мaЙнa, пpИ цЬoMУ вбили 4 ocoби з мiсцeвoгo
HaсeЛeHHя.

2. Якдoнoсить poзвiдкa, в ТepeHaХ Cлaвyти гpacУЮТЬ нepвoнi
бanlДи, кoтpi мaють зB,язKИ з сoвiтським фpoнтoм. [xня цiль - нe
зBoД|AтИ з нiмaкaми )кoДHИx бoТв, a ПoKaзУвaTИсЬ Ha сeлax, щoби
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HiMaKИ ТepopизУвaлИ цИвiЛЬHe HaсeлeHHя' щoб oсTaHHi op[i]eн-
тyвaЛИCя ЛИ|.JJe Ha coB|Т|в.

3. B с. Бaчмaнкa [Бaнмaнiвкa] i Mopeнiвкa IMapaнiвкa] в

Cлaвyтськoмy p-нi нiмaки зa6paли 200 oоiб. Tиx люДeЙ вeзлИ
тoвapoBИM пoтягoM B HaПpяMKУ Cлaвщськoгo лiсy. Пoтяг ixaв дyжe
пoMaЛУ, вслiд зa ним iшoв вiддiл нiмaкiв. [Л]юдeй циX, пpaB.цo.
пoдiбнo, BeзлИ нa poзстpiл.

27.X||.4З p'

t1.] B Mлинoвi 4 нiмaки 'iздили aBТoM i poзкидaли ЛeTЮчKИ
..HoBa oстopoгa''.

2. B c. Cтapики' p-н Koзин, хoДIАлtА пo сeлi бeз збpoi нiмaки тa
cпeKУлЮвaлИ.

3. B с. .[oвжкax Cлaвyтcькoгo p-HУ yнoнi бyлo 25 oсiб co-
в[iтcькиx] Пapтl4зaH. Узбpoeнi в 4 фiнки, 2 кyлeмeти тa кpiси' бyли
B дУ)Ke пopвaнiй oдeжi. B сeлi пoбили CИЛЬHo 5-ox сeлян зa тe,
Щo вoHИ MaЮтЬ зв'язKИ з УПA.

4. Hi м цi в.Qeдepкaлax дaл И нiм [eцьким] виcлyxникaм нaкaз пiд
зaгpoзoЮ сMepтИ, яKЩo бyдщь стpiляти нa yкpaiHcЬKe HaсeлeHHя.

5. B с. Boвкoвeць [Boвкiвцi] Kaтepб[ypзькoгo] p-HyчaоTo пpИ-
iздxaють MaдяpИ iпpивoзятьтoвapi мiняти Ha пpo.цУKTИ'

6. B с. Kушлин Kaтepб[ypзькoгo] p-ну пpиixaли кoзaки i зa-
apeшТУBaЛИ стapшИHУ сeЛa' яKoгo вoHИ сaМl пocтaBИЛИ.

7..{o Kaтepбypгa пpиixaли 2 нiмaки, .|8 нiм[eцькиx] вислyжни-
кiв iзaбpaли тeлeфoнiннi стoвпи Тa вИвoзИЛИ ixДo Цeцeнiвки.

8. Чepeз гpeблю в с. Цeцeнiвкa Kaтepб[уpзькoгo] p-нy Тxaлa фi-
pa пoвстaнцiв' Hiм[eцькi] виcлyxHИKИ ПoчaЛи ix oбстpiлЮBaтИ з
зaпaЛЬHИX KУЛЬ' BHaсЛ|/],oK Чoгo зaПaЛИлИ oдHe Гoспo.0'apстBo'
ЖepТв не бyлo.

9. B с' Лaнiвцi пpиixaлo 5 фip мaдяpiв. .[aли HaKaз нiмeць-
KИM вИсЛyЖнИKaM, щoб бyли гoтoвi дo вiд,iздy з Лaнoвeць, бo
вoHИ сTaHyI-Ь тaM зaЛoгoЮ.

28.Х||.43 o,

[1.] Hiм[eцькi] вислyжHИKИ HaпaЛИ Ha с. Teмнoгaйцi Kaтep-
б[ypзькoгo] p-нy Ta ПoчaЛИ гpaбувaти. B тoЙ чac нacKoчИЛa оoтня
УПA тa пpoгHaЛa iХ з сeлa, пpИчoмУ вбитo тpЬoХ нiм[eцькиx] ви-
cлyxникiв тa дeкiлькa пopaHeHo.

2. B c. Шyмбapy [Шyмбap] Kaтepб[ypзькoгo] p-нy пpиiхaлo
16 нiмaкiв, 60 мaдяpiв, 7 кoзaкiв, 1 1 влaсoвцiв тa нiм[eцькi] виcлyx-
ники. |хАaли з coбoю 2 тaнкeтки' Ha яKИХ бyлa oднa гapмaткa i

2тяжкиxокopoотpiли. Зaгpaбувaли 1B штyкcвинeЙ, кoлo 100 штyк
птицi, oДe)кУ тa iншe. Hiм[eцькi] вИсЛРKHИKИ сИЛЬHo пoбили 6-ox
сeляH, зaпИтУЮчИ ix,.хтo cп€rЛИв KoстeЛ,'.
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29.Хll.43 p.

t1.] з ЗдoлбУнoвa пpиТxaлo кiлькa aвтoMaшИH нiмaкiв пiд
с. Издцi. oбстpiлявши фщopa бiля сeлa, пoвepнyЛИ дo 3дoлбyнoвa.

2..Qo Miзoнa зi стopoни.[убнa пpибулo 135 мaдяp, з HИX
30 oсiб цивiльниx. Узбpoeння: лeгкi тa тяжкi скopoстpiли, фiнки
тa кpicи. Beзли нa 16-ox фipax якийcь бaгaж, нaкpитиЙ бiлими
плaxтaMИ. Пo Дopoзi poздaвaлИ ЛeтЮчKИ пiд зaгoлoвкoM ..УKpaiHцi''

тaлИтaли людeЙ, чИ пo сeЛaХ нeмae тифycy.
З. [lJyмський ляндвipт oбeнayep нa сeсiТ сiльських стapшИH

гoBopИв: ..... яK я бaЧy, тo yкpaiнцi MaЮтЬ збpoю. Paнiш я дyмaв,
щo цe зoвсiм MaЛa гopсTкa людeЙ, якa збpoйнo вИотyпИлa ПpoТИ
нaс, aлe тeпep бaнy, щo тo e вeЛИKa cИЛa, тoмy щo укpaTнцяM пo-
MaГaЮтЬ дpугi дepхaви' Я щe xoтiв би пpoxити i пoбaнити, як тo
yкpaTнцi бУдyть сaмi гoспoдapЮвaтИ. Я xoтiв би кpaщe ЖИтV1 з
yкpaiнцями, Hi)к з ЛяxaмИ, ToMУ Щo yкpaTнui бopяться з бiльшo-
вИKaMИ. a лях.А r зa нИMИ''.

30.XI1.43 p.

[1.] Дo Miзoчa i 3дoлбУнoвa пpибyлo 6 aвтoмaшин нiмaкiв,
yзбpoeниx в 2 пpoтилeтУHсЬKИx сKopocтpiли. З цyкpoвapнi зaбpa-
ли мeблi тa вepнУлИ дo 3дoлбунoвa,

2.ЗЗдoлбуl{oвa в с. Уiздцiпpибyлo 6 фip мaдяpiв, якixo.цили
пo сeлi тa пpocИЛИ B ceЛяH iсти тa сaMoГo|]KИ, У дeяКИX xaтax po-
били peвiзiЮ' [UУKaЮчИ збpoТ. Hiчoгo нe знaЙшoвши, вiд'Тxaли дo
3.цoлбУнoвa. 3 нaсeлeHHяM пoвoдItлИcя дoбpe.

3. B c. Moщaниця oстpiжcькoгo [oстpoзькoгo] p-нy пpибyв вiд-
дiл мaдяpiв тa пoЧaв гpaбyвaти HaоeлeHHя. Biддiл пoвстaнцiв poз.
пoчaв бiЙ з мaдяpaми. Maдяp|/1 cr.|aлИл|А 6iля 2О гocпoдapств тa
зaбpaли бaгaтo ци вiл ьн иx л ю.цe Й. П iд н aтиокoM Bopo)КИХ тaH KeтoK
i гapмaтoк пoвстaнцi бyли змyшeнi вiдсryпитИ, ПpИчoMУ вбитo тpьox
стpiльцiв тa 6 paнeнo' 3i стopoни вopoгa зa6итиЙ мaдяpськиЙ
пoЛKoвHИК, .цoKтop, 4 oфiцepи тa пoHa/].20 мaдяpськиx вoякiв. Kpiм
тoгo, вбитo щe 10 нiм[eцьких] вислyжникiв, бyли тaKo)к i paнeнi.

.QoдaткoвиЙ oгля.ц пoдiЙ з тepeнy Bo.
] ' .Цня 16.X||.43 p. нiмaки з свoТми вИcлУжHИKaми в числi 400

ociб нaixaли нa сeл[a] Cитнo [Cитнe] i Kapпилiвкy, p-H Pa.цивiлiв
[Paдивилiв]. B CитнoмУ CпaлLlлИ Двi вУлицi, a в Kopпилiвцi IKap-
пилiвцi] _ 10 гoспoдapсТв, пpИчoMy гpaбили. Фут[o]piТaбeнyн
[Taбaнyки] i Гaiвцi сПaЛeHo цiлкoм.

2. Ha кoльoнiю lJ-{aсливa, p-н Mлинiв, пpибyлo 46 нiм[eцькиx]
вислyжникiв з Пaнcькo.i !oлини, дe вбили 4 ocoби з lJ-{aсливoТ i

2ocoби з oстуprвa [oстpiiв]. Cпaливши o.цHyxaтy, нiм[eцькi] ви-
сЛУ)к H И KИ в iд' ixaл и H aзa.п. в П aн с ькy.Q o л|/1нУ,
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3. B Бiлoкpиницi (Kpeм'яHeччИHa IKpeмeнeннинa]) булaзaквa-
тИpoBaнa мeльникiвсЬKa ГpУПa в кiлькoсти дo 150 oсiб. .[o ЦЬoгo
ceлa пpиixaли нiмaки з.(yбнa, oKpyжИЛИ зaMoK' дe 6улa зaKBa-
тИpoвaHa ЧaстИHa мeльникiвцiв, poз[з]бpoTли ix тa вiдвeзли в

стopoнy.[yбнa.
4. B с. Caпaнiв, p-н Bepбa, пpибyв вiДдiл УПA, щoби poзпpa-

B|АтиCя з aHapx|стИчHИMи гpУпaМИ' щo тaM KBaTИpУBaЛИcя' a пo-
чУBшИ' щo збл ижaeться вi.п"цiл УПA, зaлиш Ил|А c. Caпaнiв тa вiДi Й-
шЛИ в о. Xoлoбiв [Xoлoби].

5. B м. Meхиpiн нiмaки тaЙнo пЛяHУЮтЬ зpoбити вeликиЙ
нaсKoK Ha ceЛa 3aлiзницю iТoпнy Mexиpiцькoгo p-HУ.

6. .Цня 15.X||.4з p. в с. 3aстaв'e [Зaстaв'я] кoлo Mexиpiнa нi-
м[eцькi] BИсЛy)KHИKи cтpiляли зaпaЛЬHИМИ KУляMv| пo бyдинкax,
внaслi.цoк нoгo вибуxлa пoжe)Ka. Згopiлo 2 клyнi i 

.1 
4 штyк xyдoби.

Caмi нapoбИлИnaнiKtА, щo цe пaЛятЬ..yкpaТнськi 6aндvlтИ''. Hiмцi,
дoвiдaвшиcЬ пpo тaку пiдлiсТЬ' зaМKHУЛи тиx нiм[eцькиx] вис-
JlУ)кHИK|в lцo ЛЬoXУ.

7. Ha с. Koлoвepти Meх[иpiцькoгo] p-нy Haпaл|А нiмaки в

чиcлi 200 oсiб, мiж яK|АM|А бyли тaкoж Txнi вислyхH|/|KИтa чexи, i

ПoчaЛИ гpaбyвaти HaсeЛeHHя, яKe ПoчaЛo втiкaти. Пiд нac yтeнi
нiмaки paHIАл|А oдHoгo чoлoвiкa. B гpaбyнкy нaЙкpaщe вiд-
зHaчиЛИся нiм[eцькi] BИсЛУ)KHИKи' Koли пpибyв нeвeличкиЙ
вiддiл УПA i oбстpiляв нiмaкiв з кyлeмeтa, Тo нiмaки скopiшe
Bт|KЛИ з сeлa.

B. Biддiл пoвстaнцiв oбстpiляв дня 
.|6.ХI|.43 p. двi тaксiвки

нa aсфaльтi, .16 км. вiд Kopця. oднa втiклa, a дpУгa, в якiЙ Тxaлo
3 нiмaки, пoПaЛaсЬ ПoBстaHцяM в pУKИ. 3.цoбУтo ] MП, ] ..Maвзep'',

пiстoль тa щe .цeякi дpiбнi piнi. Maши HУ спaЛeнo.
9. .Цня 17'Х||.43 p. 2 coтнi нiмaкiв тa нiм[eцьких] вислyхникiв

oKpУxИЛИ сeлo Ш-{oкiнин [Ш-l.eкинин] Meж[иpiцькoгo] p-ну. Пiд нaс
oКpУжУвaHHя сeлa HaсeЛeHHя пoчaлo втiкaти, внaслiдoк чoгo вби-
To Oдlloгo чoлoвiкa Тa пopaHeHo oДHУ.цiвчинУ. Як звичaЙнo, ПpИ
гpaбyнкy вiдзнaчились нiм[eцькi] виcлyжники. Pядoвi нiмaки з
HaсeЛeHHям пoвoдил[и]сь дoбpe, сaмi гoвopv|лИ Ha ляндвipтa,
щo To бaндит тa гpaбyr HaсeЛeHHя.

-l 0..Цня 17.Хl|.43 p. KoзaKИ з нiмaкaми oKpУ)|(ИЛИ сeлo Бaбин
Kopeцькoгo p-нy, силь[нo] пoгpaбУBaлИ сeЛo тa apeштУвaЛи.П,o
40 oсiб, щo бyли в сПИоKУ. Miж apeштoвaнИMИ e2/5 1/З3l4. 1/146/
25 2/10 2/13 з ЦЬoГo сeлa. Hiмцi зaявили, Щo цix лю.цeЙ, якi r нa
сПИсKy, He вИпyотять. [З] цЬoгo вИ.цHo, щo нiмцi MaЮТЬ нaмtp
oгpaбувaти тa зpoбити чИсTKy в MeжиpiцьKoMУ тa Kopецькoмy
p-н[ax] ' Тaкi aкцi'i BЖe poзпoчaЛV|сь в зГaдaнИx paЙoнax.
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1 1 . !ня 17'Х|l.43 p. нiмaки oKpy>KилИ о. Пyстoмити, p.н Тyнин.
Люди нe втiкaли, тoMy щo нiмaки ПepeдтИM пpиiздxaли гpaбyвaти.
Люди, He BИKopИстaвшИ втeнi, зДaлИcя нaлaсKy нoвiтнiм MoHгoлaм,
якi зiгнaли HaГaяMИ всixлюдeЙ в цepKвУ' a звiдтaм oKpeМo BИвoдИ-
ли чoлoвiкiв, xiнoк iдiтeЙ, зaпpoвaД)кУBaлИ дo пopoжнixхaт, дe Tx

po[з]отpiлювaли. Hiмeцькiдикyни poзстpiляли в тoЙ спoсiб oKoЛo
367 ociб, в тiм 60 0/o xiнoк, тa зaбpaли з coбoю 100 oсiб дo Тyнинa,
дe ix piвнoж стpiнyлa тaKa сaмa дoля. Hiмaки пo тiй вapвapcькiЙ
poбoтi зaПaл|Ал|Асeлo тa o гoД. 21-шiЙ вiд'[xaли' Haслiдки цeгo дИ-
KУнcтвa нaдpyгиЙ дeнь фoтoгpaфoвaнo i тpyпaм згopiти He дaЛИ'
бo Tx дeякiдpузi пoxoвaли в бpaтнiЙ мoгилi. Пpи цiЙ poбoтi нiмaкiв
бyлo дo 600 oсiб з гapMaтaМИ тa гpaнaтoMeтaмИ. Ceлo спaлeнo
цiлкoм. Tиx 100 oсiб paзoм з свящeHИKoм в Tyнинi стpaшHo Top-
тУpyвaЛИ, aж дeякi пpИзнaлИ щo 3/5 1 / 2 2/ 1 0 2/ 5 2/ 8 1 / 6 2/26 2/ 1 4
2/5 1/1o 1/16 1/g 1/8 3/5 4/22 1/6 2/6 1/.l3 квaтиpyrтЬся в
с. Maлютинi IMaлятин], Bopoнoвi i Moщaницi IMoщoни]. HaдpyгиЙ
дeHЬ oKpУxили цi сeлa, aлe людeй нe бyлo, тiльки стapшi хiнки,
яKИX отpaшHo ТopтypУвaли, щoб пpИзнaЛИcя Д,e r ПoвсTaнцi. He
дoвiдaвшись Hiнoгo, вiд'Тxaли Haзa.ц. B тoмy сaМoMy чaоi, кoли
пpoвaдИЛaся aкцiя в Tyнинськoму p.нi, тo в ГoщaнсЬКoмУ p.нi в
с. Biльгopи [Biльгip] i [У]гoльцяx нiмaки в6или 5 oсiб. B тepeнi нi-
MaKИ пpoBo.п,ятЬ Macoвi apeшти пo спИоKaХ. Koгo зaстaЮтЬ, тo
poзстpiлюють. Пpaця в тepeнi УТpyдHeнa. Ha aсфaльтi Piвнe _
Kopeць в стaницi влaсiвцiв дepЖaTЬ нiчнi отiЙки.

1 2. B paЙoни TyнинськиЙ i ГoщaнськиЙ пpибули нiмeцькi нac.
тини CC. У BoскoдaвaХ apeштoвaнo 28 poдИH, яKИx poзCтpiлeнo'
B oлeкciiвЦi кoзaки зaяBИл|/1ЛЮД,яM, щoб ви.цaли члeнiв [o]pгaнiзa-
цiT, тo будe спoкiЙнo, Люди цЬoГo нe зpoбили' aЛe apeшToвaнo
2/ 19 2/4 1 /8 З/5 1 /1з 5/7 З/5 2/З 3/4 2/5'

13. .[ня 17.х||'4З p. нepвoнi пapтИзaнИ HaпaЛИ нa Cтapo[к]o-
peцькi фyгopи, зaгpaбили 7 штyк кoнeй тa oдяГ.

14. Дня 18.X||.43 p. в с. Mopaницi [Mopaвиця] Людвипoльcь-
кoгo [Людвипiльськoгo] p-ну HaПaЛИ нepвoнi пapтИзaHИ Тa зaгpa-
6или дo 300 штyк poгaтoT xудoби, дo 100 штУK овИHeЙтaв6итo
21 oci6 з HaceЛeHHя.

1 5..Цня 19.Xl|.43 p. з Meжиpiчa нiMaKИ, нiм[eцькi] вИcлУ)кнИKИ
тa KoзaKИ Bv|pуШvl,лvl, нa aкцiю в тepeH тa oKpyжИЛи с. .(aнинiв.
Haceлeння бyлo пoвiдoмлeHe Пpo цe, aлe злeгKoвaЖ|АлV| оoбi i чe-
peз цe чaсTИHy HaоeлeнHя нiмaки зaХoпИлИ в цepквi тa пo дoмiвкaх.
Hiмaки, щo oKpУжИли оeлo, Зac|АГ.|aли скopocтpiлЬHИM вoгHeM Ha-
сeЛeHHя' щo вТ|Kaлo в л|с' BHaCЛ|.п'oK чoгo BпaЛo чИMaЛo )кepтв.
BiЙськo, якe yвiйшлo в сeЛo, зaKвaТИpУвaЛoся в цepквi, з якoТ
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зpo6ИлИ oбсepвaцiЙниЙ пyнюг. Пiсля гoд. 13-i вiд'ixaли нa сeлo Тoпнy
Meж[иpiцькoгo] p-нy, дe MaЛa чacтИHa пoвcTaнцiв пocтaвилa Tм oпip,
щoби нaсeлeнHя MaЛo зMoгУ з сeлa вибpaтись. Koли нiмaкИ пpo-
pBaлИся в Toпну, зacИпaл|/1сeлo бeзцiлЬHИM сKopoстpiльним вoг-
нeм. Toмy щo Haстaв вeнip, вoни 6ули змушeнi вepнУTИсЬ |-iaзa.ц,
ПpИчoMу оп aлилv| opгaнiзaцiЙнi мaгaзини тa дeкiлькa гoCпoДapсТB.
|-]ьoгo х дня в с. .Д,aнинeвi вoни зaКвaтИpУвaлИcя нa нiч i 20.X|| paнo
пiшли пoxo.цoм Ha сeЛo Kлeцькa, poзбившисЬ Ha чacтИHИ. o.цнa зa-
л|АIJJ|Aлacя в Toпчi гpaбyвaти, aДpyгa пiшлa нa Kлeцькy, дe зyстpi-
лa oпip зi стopoни пoвстaнцiв. БiЙ тpивaв Heдoвгo. З вopoxoi
сТopollИ булo4вбитиxтa бaгaтo paHeHИX' зi стopoни пoвстaнцiв

- тpЬox paнeнИХ. Hiмaки, BepтaЮчИсЬ Haзa.ц з цих сiл, CпaлИл|А B

Kлeчцi [Kлeцькiй] 60 гoспoдapcтв, a тi щo бyли в Тoпнi, пoгpa-
б y в a в ш и т p oХ И тa с П aЛ и в ш |А t'J1 лИнa, в iд' Тxaл и .

16. .Qня 19.Хl|.43 p. нiмaки oкpУ>кИЛИ c. Biльгip, [У]гoльцi i Бa-
шин [Бaшинe] , p-н Гoщa. B с. lгoльцi сnaлИл|А oдHy гocпoдapKУ Тa
вбили oдHoГo чoлoвiкa. [B] с. Бeшинi [Бaшинe] Haлoт|Алv| бaгaтo
лю.цeЙ, ПepeBa)<Ho хiнoк тa.п'iтeЙ, пepeвeЛИ дoKЛaдHo peвiзiю, a
людeЙ зaвeЛИ дo oдHoгo бyдинкa. Чaстину з HИX BзяЛИ ЛoвИтИ KУpИ,

звoзИтИ збiжжя i т. П. oДИH нiмeць гoвopИв пo-yкpaТнськi i кaзaв,
Щo Hac пoвiдoмлeнo' щo B сeлiс ,.бaн.цИтИ,,i 

щo зapaз CeлaпaЛИт|l
нe бyдeм, aлe яKщo вдpУгe.цoвi.п,aeмoоЬ Щo в ceлi пepeбyвaЮтЬ
,'6aнд|АтИ'', тo ceлo бyдe спaлeнe. Чaстинy людeЙ BЗял|А вe[з]ти
xyдoбу дo Гoщi, peштi зaбopoнили в|АхoД|4тИ зa ceлo, Щoб нe пo-
вiдoмляли ..бaндитiв''. Hiмaки Тxaли пaнцepHИKaMИ, aлюди мyсi-
лИ гHaти xyдoбy бiгoм.

.1 

7. B Piвнoмy нiмaки мaЙжe щo.ц,Hя пepeвo.0'ятЬ apeштИ 
' 
тЮpMa

зHoвa нaпoвнИлacь. B'язнiв HapaХoBУeтЬcя oKoЛo 500 oсiб, тaKoЖ
ПepeвoдяТЬcя apeштИ сepeд coвiтiв. Toму кiлькa днiв викpитo в
Piвнoму пpoвiд тepopИотИчHИХ aкцiй сoвiтiв' Пpoвiдникoм мaв би
бути якиЙcь.Qyбнaк, пpaЦЮвaв в ХapaKтepi диpeктopa eЛeKт-
poтeхнiннoT шкoли в Piвнoмy. Дo цieТ opгaнiзaцiТ HaЛe)KaЛo бaгaтo
шoфepiв, якi пpaцювaлVi B нiмeцькиx вiйськoвиx тa цивiльниx
УсTaHoBax. oднaк MИMo BИкpИття цiei opгaнiзaцii в Piвнoму життя
ПoГ|pшaлo.

18. Ha Kpeм,янeннинi [Kpeмeнeннинi] нiмaки oCTaHнЬo poз-
KИдaютЬ piзнi лeтюнки дo УкpaiнсЬКoгo HaсeЛeHHя, зaKлИKaЮчи
спiвпpaцювaти з нiмцями. oдин нiмeць нeдaвHo пoвepHУB з Лyць-
кa дo Лaнoвeць [Лaнiвцiв] i гoвopив' щo в Лyцькy вiдбувaлиоЬ Пe-
peГoBopИ мix нiмцями a УкpaiнцяMИ B спpaвi yкpaiнськoT оaмo-
стiЙнoсти. Cпpaвa ця Мar бщи вияснeHa aх Пo пoвopoтi Meльникa
Aндpiя з Бepлiнa, якиЙв цiй спpaвiтyди пoixaв' Bзaгaлi вiднoшeн.
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Hя HiMцiB дo HaceЛeнHя з KoxнИM .цнeM злaгi.цнЮeтЬся, HaвiТЬ
гoвopяТЬ: ...П.aвaЙте тpoxИ KoHтИHгeHтУ для Hac, a тpoxИ дЛя
пapтИзaн',. oдин нiм[eцькиЙ] вИcЛyЖHИKгoвopИв: ..Я пiLЦoв 6изa-
paз дo УПA, кoли б зHaв, щo Meнe He зaб'ЮтЬ''. Bci нiм[eцькi] ви-
сЛy)кнИKИ HaplKaютЬ Ha сBoe сУчacHe Пoлo)кeння.

Haстpoi i дoмaгaння HaсeЛeHня.
-| . HaceлeнHя дoвKpyги всix вopo)KИХ oсiДкiв дoмaГaeтЬся

цiлкoвитoгo зHИЩeHня ТХ, як piвнoж HeзatцoвoЛeнe пoвeдiнкoю
дeяKИx пoвcтaнчИХ вiддiлiв, якi, пepexo.ц,ячи пo тepeнi, poблять
вeликi HaдyжИття. Haсeлeння дoMaгaeтЬся BИясHeнHя спpaв з
лiсoм. [Б]yлo oб'явЛeнe, щo дpoвa в лici мoжнa нaбyвaти зa гpoшi
aбo в зaмiнyзaxapчeвiпpoдyкти, l-{ьoгo>к He KoжHИЙзнae, atpoB
пoтpiбнo Ko)кHoМy сeлянинoвi, сeляHИ дoMaгaЮтЬоя вИясHИтИ цЮ
cпpaBУ яKнaйскopшe.

2. Пiсля poзстpiлy дeякИХ мeльникiвЦiв нiмцями в .[убнi
УгpУпoBaнHя мeльникiвцiв тa ixня пpoпaгaнд'a B тepeнi пpИтиХлa.
Лишe чaс вiд чaсУ ТpaПЛяeТЬся нeвiдпoвiднiЙ мeльникiвоькиЙ
eЛeMeHт, якиЙ xoчe UJиpv:,т|А свo1o пpoпaГaHдУ сepeд yКpaiнськoгo
HaсeЛeHHя' гoвopячИ нaпp. щo УПA цe e iнтepнaцioнaльнe збi-
гoBИщe, Koтpe пoмaгae тiльки бiльшoвикaм.

3. Haсeлeння нa Kopeнчинi e дy>Кe зaЛяKaHe тepopИсTИчHИMИ
aкцiями нiмaкiв, тaдИвлячИсЬ Haтe, щo He мae oбopoнИ' гoBopиТЬ:
..B тoЙ чaс' KoЛИ HaсKoчИЛИ KoзaKИ Ha ceлo !aнинiв (19'X||.a3 p.)
пoвстaнцi пoчaлИ poбити Haстyп, вiднoгo KoзaKи пaнiчнo пoчaли
вiдотyпaти. П iд нaс тoгo бoю нa л i вoмy кpил i пoKaзaвся нeвe ликиЙ
вiддiл кiннoтчикiв в чиcлi 30 oсiб, i кoли пoвстaнцi зayвaжили ix,
знaючИ щo Heмa xoднoi oxopoHИ, бyли змyшeнi вiдстyпити'',

4'Koли пoвcтaнцi вcилi2чoти в с. B[eликa] Kлeцькa 6v|лиcя,
тo сoт|.|я, щo тoдi cтoялa в вiддaлiдвox кiлoмeтpiв, нe дaлa хoднoi
пoмoчi. Haсeлення стpaшнo Чepeз цe впaЛoдyХoM, щo40 кoзaкiв
гyЛяe пo тepeнiтa poбить щo xoчe' a нaшi вiддiли нiчoгo нe poб-
лятЬ, тol\4y щo дy>кe спaнiкyвaлись. .[pyг 1/7 1 /10 1 /8 2/4 2/1з 1 /З
1/2 3/4 1/7 2/5 Kaзaв стpiльцям вiдстyпaти i нe битиcь, a
зyстpiвшиcь зi овящeнИKoM сeлa 17 /27 1/s 1/3 1/s 2/9 2/1s З/
41/B, кoтpиЙ втiкaв вiд кoзaкiв, KaзaB: .,BИ пoпaлИ в нeбeзпeчнe
Miсцe, в с. M, Kлeцькa [Maлa Kлeцькa] e 4 сoтнi нiмaкiв, a з Kocтo-
пoля iдe щe 7 тисян нiм[eцькoгo] вiйcькa нa пaцифiкaцiю тepe-
нy, a 30 км. вiд aсфaльтy нa кoльoнiТ Гopoбiвкa стoТть 4o 6у-
льбiвцiв''. B дiЙснoстi цe бyлa чoтa пoвстaнцiв' a в M. Kлeнцi [Ma-
лa Kлeцькa] стoялa тoдi жaнДapмepiя, нiмaкiв тaM нe булo. 3
Koстoпoля тaKo)K нiкoли нiмaки нe Йшли. Як ви.цнo, вИЩe-
згaдaниЙ дpyг poбив лишe пaнiкy'
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5. Haсeлeння в oстpiжськoмy [oстpoзькoмy] p-нiдyхe нapiкae
нa нepвoнi бaнди, якi oстaнньo г1oc|Aл|Ал|/1cвoi гpaбyнкoвi нaпaди,
якi нaйбiльшe вiднyвar Cлoбiдкa зa о. Mexиpiчi бiля oстpoгa.

ЛeтюнKИ, якi нiмaки poзKИдУвaли пo шляxy.Qyбнo _ Miзoч.
1 ' Укpaiнцi!
3a звipcькi Haпaду нa нiмЦiв в Piвнoму я apeШтуBaB цiлий pя,ц

зaлoжникiв' Оcтaнньo lлoBлeHo пpaB!],ИBИx Д,ушeгубiв i знищeнo
|х, ,П'ля cпpaBeiЦлИBocтИ я звiльняю зaклa.Ц,никiв, якi будрь cвят-
KуBaтИ Piздв'янi [c]вятa зi cвoeю po,t],ИHoЮ. Я нaдiюcя, щo кoх<ний

укpai'нeць будe cтapaтиcя, Щoб в мaйбутньoму нe булo бiльtu пo-
дiбних виcтупiв пpoти нiмЦiв. Koх<ний, хтo дoвiдaeтьcя пpo якийcь
плянoвaниЙ BиCтуп г1poтИ нiмцiв, MуCИть нeгaЙнo пpo цe t,oHecтИ
нiмeЦьким уcтaHoBaM. Koли вiн цЬoгo нe BчинитЬ, cтpiнe йoгo Ця
сaMa Kapa, яKa чeKae I1poCтуПнИKa. Bи тeпep бaчитe, Щoтa cтpiлa,
виcтpiлeнa Ha нac, нiмцiв, ПoBepHулaCя нa Bac. Щo ця cтpiлa Пonaлa
пoмiж Baми i в нeвинниX, Щo He НaI]Ja Bинa. lJ-toб цьoгo в мaйбут-
HЬoMу бiльLu нe булo, Bи муcитe вce poбити, Щoб зaпoбiгти,о,a-
лЬlt]ИM BиcтупaM пpoтИ нiмЦiв. Tим Bи CЛуЖИтe нaйкpaщe CBoMу
B л a C H o 

^/1 

у H a p o.D'o B l.

Koмaндуюни й [п] oл i цil. [б] eзп eки i C.Q.

2' oгaлoшeння.
,П,ля oхapoHИ чecHoгo мicцeвoгo HaCeЛeнHя вi.о' злoчинних

eлeмeнтiв нeoбхiД,нo зBepHутИ уBaгУ Ha oCь Щo:
1, ocoби, щo Дo 22.Vl'1941 p. були coвiтcькимИ гpolvlaД.яHa-

MИ, Maють пpaBo Ha ПpФl<иBaHHя B MICЦeBocтях' B яKуlх BoHИ He
пpoпиcaнi, лиЦJe ПpИ нaяBHocтi oднoгo з дoкумeнтiB, Щo 3a3Ha-
чeHl HDKчэ:

a). paйэeepляубнic _ дoзвiл нa пoдopoж, aбo
б)' кляйнep фepкepcшaйн _ мaлий пepeпуcк, aбo
в). Дуpхляctuaйн _ пepeпуcткa, aбo
г). пaшпopт з вiзoю, aбo
Д). гpeнцaуcвaйc _ Kop,ПpHHe пocвiднeння, aбo
e)' гpeнцiбepтpiтсшaйH-ocт _ пocвi,о'кa Ha ПpaBo ПepexoДу

cxlД'нoГo KopДoHу.
2. ПepeбувaHHя l7oЗa cвoi'м ДpMoM у зaбopoнeниx нiчних

гoД,ИHaх Д,ozBoлeHo тiльки тим ocoбaм, яKi Maють пpи coбi нa Цe
.t]'oзBlл.

3. Пpи в' j'з,Цi кoжний пoвинeн ПpoГIИCaтИсь в бюpo пpoпI4CKИ.
Пpи виi'здi нeoбхiДнo зpoбити Пpo Цe пoмiтку ( виявитиcь) ' Пpи
нoчiвлi пiД чac пoдopoжi кoжний пoД,opoх<Уюний пoвинeн пiд
cBoю BЛaCну вiдпoвiдaльнicть нeгaйнo пoвi,о'oмити 11po Цe бюpo
пpoГ1ИCKи.
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Koх<ний, хтo He BИKoнуBaтиMe цьoгo нaKalу, CтaBить ceбe пiд
З a гpoзУ тя >KKoгo п О Kapaн H я'

Paйхcкoмicap Укpai.ни
Bищий [к]oмaндиp CC i[п]oлiцii.

ПocтiЙ, дня 5'01.44 p.

Cлaвa УкoaTни.
Гepoям Cлaвa.

/Остan/.

ДAPО' ф' P-30' oп.2, cпp' ЗЗ, apк, 124-130,3aвipeнa кoпiя, Qигapкoвий
пaпip' МaLuиHoI1Иc' Чapнa кaлькa'

" (!o cтop,563): Meльник Aндpiй нapoдИвоя 189o p. У .1 914-19.1 6 pp. _
кoMeHДaHт сoтнi в лerioнi УCC. Пicля втeчi з pociйськoгo пoЛoHУ стaB сПiв-
зaсHoвHИKoM у Kиeвi фopмaцii Ciчoвиx Cтpiльцiв, y,1 918_19.1 9 pp, - oдИH з
нaйблиxчих сopaтникiв e Koнoвaльця. Ha пoнaткy.1919 p. тИМчacoвo КepУвaв
штaбoм .[iюнoT ApмiT УHP. ПoлкoвнИK apмij УHP' Як кpaЙoвиЙ кoмeндaнт УBo,
нaвeснi 1924 p. був зaсyдхeниЙ пoльськoю влaдoю зa poзвiдувaльнy poбoту.
Пiсля звiльнeння (зaвдяки дoпoмoзi кepiвникa .[epхaвнoгo цeнтpУ УHP
A. Лiвицькoгo) нa дeякиЙ нaс вiдiЙшoв вiд пoлiтики. Пiоля зaгибeлi y 19ЗB p.
eвгeнa Koнoвaльця A. Meльник oчoЛИв Пpoвiд oУH. Пiсля poзKoЛУ oУH i дo
оaмoi cвoеТ смeртi кepyвaв Пpoвoдoм oУH( м ). У лютoмy-хoвтнi 1944 p ' вiдбyвaв
ув,язHeння в нiмeцькoмy кoнцтaбopi Зaкоeнхayзeн. Пoмep 1 960 p. у Люксeмбypзi
( Keнтiй A' ЗбpoЙний чИt1 уKpai.HcьKих нaцioнaлiстiв' 1920_ 1956' lcтopикo-apхiвнi
нapиcи' - Kиiв, 2005' _ т' 1. - c. 36).

* * 
1дo cтop,609): 3eнoн, Bepшинa, |вaн, Пoкic, M. Гpaнeвиv - пoвстaHсЬK|

псeвдoнiми Boйтoвичa Микoли (1914-1945)' Cepпeнь-пoнaтoK )кoвтHя 1943 p.
- peфepeнт CБ Kopeцькoгo нaдpaЙoну. У xoвтнi 194з p. _ peфepeнт сБ Bo
.,Бoгyн''. У 1944-1945 pp. - peфepeнт CБ Piвнeнськoгo, Kopeцькoгo нaдpaйoнiв,
Capнeнськoi oKpУгИ' пpoвiдник Хитoмиpськoi oкpуги, Cт. булaвний вiд 31 cepпня
1944 p' Пopyvник CБ вiд22 сiчня 194B p. (Лiтoпиc УПА' Boлинь i Пoлiccя: УПА
тa зaпiлля. 194З-1944 / Coхaнь П,, Пoтiчний П,(peд.)' Boвк o', Пaвлeнкo l,
(упopяд.). _ Kиi.в-Topoнтo: Bидaвництвo,,Лiтoпиc УПA'', 1999, - т' 2' -
C. 423; Лiтoпис УПA' Boлинь, Пoлiccя, Пoдiлля: УПA тa зaпiлля' 1944_1946 /
Coхaнь П', Пoтiчний П, (peд'), Boвк o', Koкiн C. (упopяд ) _ Kиi'в-Topoнтo:
Bидaвництвo ,,Лiтoпис УI1A" ' 2006, - т, B' _ C. s55, 1347; Peaбiлiтoвaнi icтopieю:
У двaдцяти CeMи тol.!1ax. PiBнeнcЬKa oблacть / Tpoнькo П, (гoл' peдкoл.),
Kopoлtoк B' тa iн. (peд.) _ Piвнe,2006' _ Kн. 1, - C,417).
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1 . дoKyMEHти KoMEHдAнтIв

1.2. PlBЕHЬ HAДPAЙoHIB

Ns1
пPoтoкoл зAсIдAHHя КEPlвHицтBA

HAдPAЙoHy пPo ствoPEHHя
тoBAPисЬKoгo сyдy

IPiвнeнcькиЙ нaдpaЙoн 3/З]'
29 вepeсня 194З poку.

Пpoтoкoл Nэ 1

[н] aдзвинaЙ нoгo зaciдaн ня члeнi в eKзeKУтИ вИ

[в]iЙcькoвoгo [н]aдpaйoну 3/3
B спpaBИ стBopeHHя Toвapиськoгo сУдУ

Пpисщнi:
Maтpoс - кoм[aндaнт] в[iЙськoвoгo] [н]aдpaЙoнy.
Koвaль - кoм[aндaнт] CБ в[iЙськoвoгo] н[aдpaйoнy].
Гpeбля - пoлiт[иvниЙ] peф[epeнт] в[iЙcькoвoгo] [н]aдpa-

Йoну.
Tepeшкo - шeф п[oлiцiйнo]-в[икoнaвнoгo] вiддiлyCБ [в]iйcь-

Koвoгo [н]aдpaЙoну.
oлeксa - шeф [p]oзвiдки CБ в[iйcькoвoгo] н[aдpaЙoнy].

.[oпoвiдaн - дp. Maтpoс.
Ha Йoгo пpoпoзицiю пpo сTвopeння ToвapисЬKoгo сУ.цy пpИ-

сyтнi нлeни зaсiдaння yxвaЛ]oЮтЬ: сТвopИти ToвapиськиЙ сyд пpи
в[iЙськoвoмy] н[aдpaЙoнi] в склaдi: гoлoвИ оyдy, ceKpeтapя Ta.0'вoХ

члeнiв сyдy. oкpiм тoгo, oKЛИKaтИMyгЬся в чaс зaс|.п'aнHя cУДy дo
пoмoчi кoм[aндиp] CБ paЙoнy, з яKoГo ПoXoдИTЬ пiдсy.цниЙ, тa шeф
тieiдiлянки, в якiй пiдсyдний пpaцЮr.

oскiльки пi.цсУ.цниЙ бУдe з paй[oнoвoT]eкзeкyтиви, тo пpи[Й]-
HятИ yчaстЬ в сyдi пoвиннi щe кoм[eндaнт] в[iЙоькoвoгo] [p]aЙoнy,
тa шeфтieiдiлянки з [н]aдpaЙoнy, в якiЙ пpaцЮBaв пiДсУдниЙ.

Пoстaнoвили:
Гoлoвoю ToвapИcЬKoгo сУlцУ п pИ зHaч ИтИ дp. Гpeбл ю.

Ceкp[e]тapeм _ ДP. oлeксy.
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Члeнaми - дp. Tигpa, opг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiйнoгo
peфepeнтa] в[iЙськoвoгo] [н]aдpaйoнy, дp, Caдoвoгo, pядoвoгo
члeHa oУHCД.

CУд poзбиpaтИMe вaxнiшi спpaвИ, пpoтивнi для дoбpa нaцiT
Й УпA, спpИчИHeHi члeнaми oУHCД.

Пpиоyд CУдУ' ввФKaeMo зa пoтpiбнe, MУоИтЬ бщи зaтвepджe-
ниЙ кoмaндaHтoМ [в]iйcькoвoгo [н]aдpaЙoнy.

ПocтiЙ, дня 29.9.43 p.

Пpoтoкoл зaciдaння нa.цiслaти
.Д,ля зaтBepд>кeння [в] oeннoю [o] кpyгoю.

Cлaвa Укpaiнi - Гepoям Cлaвa!

Пiдписи: Maтpoc, oлeкоa, Tepeшкo, Koвaль, Гpeбля.

Д,APo' Ф P_З0' oп' 2, cпp' 35, apк. 25. opигiнaл. Qигapкoвий пaпip.
Maшинoпиc. Чopнa KaлЬKa. ,Qoкумeнт зacвiднeний Kpуглolo l7eЧaтKolo
з тpизубoм: "K.P.B. H-PHУ. УпA"'

Ne2
AKт пPo HAдIслAHиЙ MoБIл!зAЦIЙHv|Й лИcт,

yIglAдEниЙ KoMEHдAнтoM HAдPAЙoHy
[Piвнeнcький] нaдpaйoн З/3'

[кiнeць вepecня] 1 94З poку'

Boeнний [н]aдpaЙoн 3/3.
.{o [в]oeннoi [o]кpуги'

Aкг.

.{ня 29.9 вИсЛaHo МHoю мoбiлiзaцiЙниЙ лиотoкдo iнж[e]нepa
Пoвapa Фeдopa, якиЙ пpaцюe B цУKpoвapнi Бaбин Гoщaнськoгo
paЙoнy.

Biн мaв oбняти стaHoBИщe aдмiнicтpaтopa [в]iйсЬKoвoгo
[н]aдpaЙoнy.

Bисилaючи мoбiлiзaцiЙниЙ лиcтoк, я взяB пiд yвaгy Йoгo po-
.ц,Иннe пoЛoжeHня, яKe He e гipшe вiд иншиx, бo Mae ЛИшe oднy хiнкy,
якa нiчoгo нe poбить, тiльки BИпaсarтЬся yкpaiнcькИM сaЛoM, Щo
BиMlHIoe зa MeЛяс.

3aдля xiнки вiдмoвивоя вiд пpaцi. Пepeд тИM я вИзИBaв Йoгo
[нa] стpiнy, a вiн виднo зЛяKaвся, щoби нe взяЛИ йoгo силoю - нe
пpибyв.
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Koли б вiн xoтiв iти, a нe зHaв щo poбити з poдИHoЮ, Тo Bсe-
тaки пpиЙш oв 6и Й пopa.цИBcя б як цe ЗaлaГoДV|т|А'

Biн дyмae, щo дJlя УкpaТни бoгaтo зpoбить, яK вИП'r зa iT здo-
poв'я скЛяHкy гopiлки. oтxe, пpoшУ дaти вiдпoвi.п,ь нa цe, щo з
нимpoбити'

Пocтiй, Д[Hя] .'. 1943 p.

/-/NАaтpoc.

,ЦAPo' ф. P-З0' oп' 2, cпp. З5, apк' 24. Чepнeткa, ЦигapкoвиЙ пaпip.
МaLuинoпиc' Cиня KaлЬKa.

Ne3
звlт

KoMЕHдAHтA HAдPAЙoHy
[Piвнeнський] нaдpaйoн [3/3]'

1 >кoвтня 194З poку.

Borнний [н]aдpaЙoн.
Звiт ч' 5

з]a нaс 20.9 - 30.9.43 p.

Cтaн пpaцi: дня 25.9 вИсЛaHo piЙ кaвaлepiТдo дp. кoм[aндиpa]
Енeя з yзбpoeнням:2 фiнки,1 MП i кpiси. Koнi oсiдлaнi. Cтвopeнo
Toвapиський суд, якoгo ПpoТoKoЛ пoсИЛaЮ Baм.пЛя зaтBepД)KeHHя.

CБ. Cкли кaнo вiдпpaвy paЙoнoвиx eкзeкщив CБ, яKa тpИBaЛa тpИ
днi, вдняx 25,26,27 .9. Ha вiдпpaвiдp. Cмoк пoдaв HoByсХeMУ peopГa-
н iзaцiТ CБ, тa звiльнeнo.цeя KИX Л ЮдeЙ, якиx зaмi нeнo нoвими.

Гoспoдapкa. [Д]ня 28.9 скликaнo вiдпpaвy paЙoнoвиx шeфiв
гoсПoдapKИ' З гoспoдapKoЮ пpeДCтaBЛяоТЬся гipшe, чoMУCЬ HeMaToГo
poзMaХУ, який сьoгoднi пoвинeн бщи. |-|ифpи в звiтaxдyхe скpoмнi.
Ha зaпит..ЧoMyТaK'' вiдпoвiдaютЬ, щo 

..HaceЛeHHя 
He Хoчe пoMaГaTИ''.

Цe дo пeвнoТ мipи пpaвдa, aлe.0,o HaшИX ..пшeHИчHИKiв', тpeбa мaти
ocoбливиЙ пiдxiд..Д,e нeдoпoмo)Кe сЛoвo, ТaM ПoMo)кe П'ясryK.

opг[aнiзaцiЙнo] -мoб[iлiзaцiйнa] [peфepeнтypa]. З тepeнoвиx
вiДДiлiв сTBopeHo тpи сoтнiТa oчoЛeHo ix сoтeннимИ KoMaHдaHтa-
MИ, Xoч ТpoХИ нe фaxoвими. Cтвopeнo кypiнниЙ штaб, яKoгo зaB-
.Д'aHHяM e BИшKoЛИти вiЙськo тa Пepeвo.цити aкцiТ.

Пoлiтинн[a] [peфepeнтУpa]' 20.9 шкoли poзпoчaЛИ poбoтy.
Biднувaeться бpaк yнитeлiв i з тeТ пpинини дeякi шKoЛИ He УpУХoM-
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ЛeHi. П poпaгaн.п,a: вiдбyЛoоЬ дBa пoсвячeH ня goгv|лV| Й [с] вятo збpoТ
з iнcцeнiзaцieю. B paйoнi Бopисa Ha Пpoпaгaндi вистyпaв гpУзИH
тpИ paзИ, дe гoвopИв Пpo пoHeвoлeHHя Гpузii бiльшoвикaМИ, Пpo
cтИсЛУ спiвпpaцю [г]pyзинiв з [y]кpaTнцями в бopoтьбi з oкyпaнтa-
ми. .Л,aлi, Kaжe, ..cЬoгoднi ми paзoМ з [y]кpaTнцями будуeмo Укpa-
iнськy .Д.epxaвy, a зaBтpa [y]кpaTнцi пoмoжyтЬ нaм збyдyвaти
оaмoстiЙнy Гpyзiю''. Bиxoвaння мoлoдi: ПpИгoтoBЛяeться дo icпи-
тiв. .{ля цЬoгo пpoBa.цИТЬ вiдпpaви з ЮHaKaMИ.

Чepвoний X[pecт]. Пepeвeдeнo двoxтИЖHeвиЙ вишкiл, нa яКo-
мy булo 16 людeЙ' BиДaнtлЙ нaKaз зopГaнiзyвaти бaнi пpи KoжHoMУ
сaнiтapнoмy пyнктi'

oгляд з тepeHy.
B paйoн Tyнин нaTxaлo бoгaтo нiMoти, якi poзмiстилися пo всix

Мo)KЛИBИX дo жИття пУHКтaX, дe дoсi нiмцi нe >KИлИ. Kaжyть, щo тo
C.Ц з Kиeвa'

B paйoнi Бopиca тeж пoЧaЛИ гapячKoвo yкpiплювaтися, щoби
зaбeзпeчитись вiд лiсa.

Haстpoi: MaсИ дУ)Ke зaHeпoKoeнi yспiхaми чepBoHИХ. Bсюди дo-
пИryЮTЬся' ..щo бyдe як пpиЙДyгь бiльшoвики''. KoнтИHгeнт нiмцям
вeзyГЬ, aЛe B.цУ)<e мaлiй кiлькoстИ, тaK, a6инaзивaлoсЬ щo дaв' Я
зpaзУ .цУМaв po6ити гoстpi пpoТИзaxo.п,И, aлe пoбaчив щo в iншиx
тepeнaх (Bopoнa) вeзщЬ, aдoтoгo oдepxaЛИ BiДдp. Kaмeнюкa лист,
щoби в тoмy нaпp[я]мкy кepyвaтиcя дoбpoM зaгaЛу' a нe oдиницi,
бo нaшy пoлiтикy нe мoхнa пiдтягнyги пiд жaдниЙ пpaвниЙ пapaгpaф.
Toмy я oбмeхивоя дo ПoсИлeHHя пpoПaГaHдИ, Xoч в.цeяКИХ мicЦяx
пpИxoдИлo дo 

.,шoМпoЛiзaцii'' тa кoнфiскaцiТ кoнeй i вoзiв.
Hiмaки: пoмiчaeться cильниЙ pУХ, a oоoбливo в Piвнoмy нa

стaнцii. Hiмцi зi схoдy Tдрь з poдИнaMИ. l-.|a aсфaльтi Kopeць - Piвнe
cильний pУХlцeнЬ i нiч. oотaннЬo вeзЛИ poз[з]бporниx iтaлiЙцiв тa
[м]aдяpiв.

Miж вipмeнaмИ e.цУ>кe бoгaтo пpoвoкaтopiв.
Bимoги тepeHy: пpoшУ дoмaгaтИcя вiд Пpoвoдy, щoби пpo-

BeстИ в Hac шИpoKУпpoпaгaHДУ [...]з свoix пyнктiв.
Пoлiтиннipyxи'
БУльбiвцi вxe Ha викiнчeнню. Утepeнiix нe нщи. oстaнньo дня

27.9 poз[з]бpoeнo 12 бyльбiвцiв в Maлaтинi [Maлятин] Tyнинсь-
кoгo paйoнy. Здoбyтo 2|,''1' 1 кyлeмeтa, 9 кp[i]сiв. Bтiклo 16 вep-
xiвцiв - oцe й вся силa пaHa oтaмaнa. Caм oтaМaн ХoвaeтЬся y
cвoТx cимпaтикiв,

Чepвoнi: пoмiтниЙ pyx Ha пiвнiч. Kaxрь, щo вoHИ мaють нaкaз Йти
нa Бiлopуcь, a звiдтaм нiби лiтaкaмИ пepeвoзять Тx нa фpoнт. Miоцeвi
KoMУHapИ твopять бoeвки. Hпp., в Piвeнськoмy IPiвнeнcькoмy] paЙoнi
пoявилaсь бaнlцa _ 18 чoлoвiк, yзбpoeниx в кpicи.
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Пoдii: 28'9 в paЙoнi Piвнe бpaтвa зaбpaлa з дepжгoспy 540
oвeцЬ, пpИчoMУ вбитo -| нiмця, .1 ляxa Й 

.| нiмця paHeHo.
B oстaннixдHях вepeсHя пoчaЛИ втiкaти KoзaKИ й вipмeни, якi

булив нiмцiв нa слyxбi. Poбиться зaxo.цИ, щoби Тx пepeбipaти. Мiж
вipмeнaми e .цy)кe бoгaтo пpoвoкaтopiв.

Bимoги ТepeHУ: пpoшУ дoMaГaТИся вiд Пpoвoдy, щoби пpo-
BeCТИ Ha шИpoКУ сKaЛЮ ПpoПaГaндУ Cepeд нiмцiв. .{aвaЙтe мaсy
ЛeтЮЧoK нa нiмeцькiЙ мoвi. Якpaз ТeПep Пopa Ha цe. Tpeбa, щoби нa
KoХHoMУ стoв[п]i, Ha Ko>кHoMУ кpoцi вoни ЧИтaлv| пpaвДУ Пpo сBoe
пoЛoxeнHя. | цe в мeнe е мoжл[ивiсть] poбити, ToMУ щo нa acфaль-
тi eдoсить мiсця нaлeТЮчKИ..QaвaЙтe, йтo цeнтнapaMИ.

ПoстiЙ, дня 
.| .Х.[19]aз p. Cлaвa УкpaТнi!

Гepoям Cлaвa!

/\Аaтpocl.

ДAPО, ф. P_30' oп.2, cпp' 35' apк. 17_18. opигiнaл. !игapкoвий пaпip'
Maшинoпиc, Чopнa KaЛьKa.

Ns4
л и ст KoM ЕHдAHтA HAдPAЙ o Hy

з пPиBoдy виKPAдЕHHя.БyлЬБlBЦяMи
KAHцEляPll

IPiвнeнcькиЙ нaдpaйoн 3/3],
l2 листoпaДa 1943 poку.

ДpУжe Bopoнl

Пoвiдoмляю Bac, щo в p-нiТyнин, в с. Moлoтинь [Maлятин?]e
70 бyльбiвцiB, яKИ тaм вiд.п,oвшoГo чaсу сИдяТЬ.

!ня 10.lХ paнeньKo вoHИ .цoпУстИлИ .0,o тaKoгo свiнствa' щo
HaпaЛИ Ha MoЮ [к]aнцeляpию opг[aнiзaцiЙнo] -мoб[iлiзaцiЙнy], дe
зaбpaли KHИ>кKИ, [м]oб[iлiзaцiЙнi] спискиt MaшИHИ .цo ПИCaHHя'
П poшy пiдтя гнyти вi,Цдiли, щoб дoпoмoгти мeнi iх зни щити,

12.X1.43 p.

Bopoн.
Biдпiс!

Cлaвa УкpaТнi !

l|хllaтpoс/.

lJДABo' ф. З8З8' oп. 1, cпp' 59, apк.89. opигiнaл. I.|игapкoвий пaпip,
Pукoпиc, Cipий oлiвeЦь. Teкcт zгacae.
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Ne5
зBlт KoMЕHдAнтA нAдPAЙoHy

пPo PoБoтy
[Здoлбунiвcький нa,цpaЙoн 4/4 Bo,'Бoryн'']'

З гpудня 1943 poку.

3вiт з пpaцi
вiд .15'Х| _ 1 .Хll.43 p.

l. Пoлiтичнa peфepeнтypa.
Зa цeй пepioд пoлiтичниЙ peфepeнт oб'Тздив вeсь овiй тepeн,

дe в кoxнiм p-нi зpoбив вiдпpaви пoлiтичнoгo ХapaKтepУ.
B двox сxiдних paйoнax вИшKoлИ як тaкi нe вiдбyвaлИcя.цo цЬoгo

нaсy. Taм пpoвoдИЛacь тiльки Пpoпaгaн.цИвнa poбoтa (poбиться
щoнoнi peЙди). З оимпaтикaмИ тИX тepeнiв вiдбУвaються тiльки
B|дПpaвИ' Ha яKИХ зaПlзHaoтЬся з HaшoЮ пocТaнoBKoЮ тa Д'eщo чИ-
тaoтЬся з нaшoi лiтepaтypи. B oстaннix тpЬox p.HaХ вишКoли вiд-
бyвaютьcя сИcтeMaTИчнo. B p-нi 3eмля Пepeпpoвa.цxeнo вИшKo-
ЛИ B.t],вoХ пiдpaЙoнax, фpeквeнцiя Ha яКИX BИHoсИЛa paзoM 20 ociб,
B p-нi Mope вишкiльнa гpyпa пepeпpoвaдилa вишкiл пo всiх сeЛaX
o.цнoгo пiдpaЙoнy. ocтaнньo був зopгaнiзoвaниЙ вишкiл пpo-
пaгaндиcтiв, Ha яKoMy бyлo B yнacникiв. B p-нi oзepo вiдбyлocя двa
вИшKoлИ. Cлyxaнiв булo22. Biднoснo мaсoвo[ poбoти в тepeнi, тo
пepeдyciм бyлa спpямoвaнa вoHa в HaпpяMoк сaмoзбepe)KeнHя
HaоeЛeHHя тa зaбeзпeчeння ceбe пepeд пaЛeHHяM вopoгa. B oднoмy
HaпpяMKy пpoпaГaндИcтИ пepeпpoвa.ФкУBaлИ цю poбoту нepeз бe-
сiди тa пopaдИ дЛя нaсeЛeння, в iншиx p-нax (дe тepeн MeHш зaГpo-
xeниЙ вiд вopoгiв) цi cпpaви виясHЮBaHo нa мiтiнгax' B тepeнi зa
цeЙ пepioд вiдбУлocя 9 мiтiнгiв. Дня 21.Хl.4з [н]aдpaйoн вiд-
сBяТKУBaB cвятo Бaзapу. Koxнa peфepeнтypa в)кe зaбeзпeчeнa
KaдpoвИКoM 

' 
зaв.цaнHяM яKoГo e Becти вИшK|Л сepeд Kaдp|B.0'aHoгo

peфepary.
Bжe e вИГoтoBлeнi вишкiльнi мaтepiяли дЛя Ka.цpoвикiв пooди-

HoKИX peфepaтiв. oстaнньo зpoблeнo eвiдeнцiю цiлoгo в[iЙськo.
вoгo] н[aдpaЙoнy] пpaцiвникiв тa пiсля пepeвipки вiдбудeться в
сKopoMУ нaсi пpиЙoм кaдpiв. Cepeд кaдpiв вiднyвaeться бpaк
HaлexнИХ зHaHЬ, бpaк вишкoЛУ' aлe цe yдaeTЬcя сИсTeMHoю пpa-
ЦeЮ УHopMувaтИ. Biднyвaeться бpaк в тepeнi вiдпoвiдниx людeй
Ha пpoпaгaндиотiв. У вeликiЙ мipi дo ЦЬoгo MИ вИKopистoBУeMo
ЮHaЦтвo.

Тeпep яK KaдpИ, тaк i пpoпaгaнД|tcтИ вИBчaЮтЬ Пocтaнoви |ll
Beликoгo Haдзвинaйнoгo 3бopy oУH.
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2. Пpaця opг[aнiзauiЙнo]-мoб[iлiзaцiЙнoгo] [peфepeнтa].
3opгaнiзoвaнo 1 0 тepeHoвИX бoTвoк. З ниx oднa жiнoчa з 5-ти

oоiб, peштa з мy[хн]ин. .Цвi бoТвки пo 10 oсiб' 2 пo7 , Peштa _ всe
пo 5. Узбporння: 38 кpiciв i5 кyлeмeтiв. Бoiвки пepeBoдятЬ вИшKo.
ли бoeвкapськi, збpoeзHaвсTвo, внщpiшня тa зoвнiшня слyжбa'
Kpiм тoгo, KoПaЮтЬ кpиiвки.

У всix сeлax пepeвoдятЬся двa-тpИ paзИ Ha тИxдeнь вiЙськoвi
вИшKoлИ всix вiЙcькoвoзoбoв'язaниx (виняткИ пpИ зaлiзничниx
сeлax). Kpiм тoгo, в Ko)кнoMУ сeлi e зopгaнiзoвaнa caмooбopoнa.
Koмaндaнт сaмooбopoHИ Mae зopгaнiзoвaнy poзвiдкy тa зв'язoK
з оyciднiми сeЛaмИ..Цeнь i нiн кpyгoм ciл e виcтaвлeнi вapти.

3, Гoспoдapнa Ip]eфepeHтУpa.
3a цeЙ чaс пepeпpoвaдXyвaЛa збipкy кoHтИHгeHтiв, збixxя тa

yбpaння для УПA. B зв'язкy з тИM, щo зaйшлa пoтpeбa зMaгaзИ-
HУвaтИ бiльшy кiлькiсть тoвщiв, зopгaнiзoвaнo мaЙxe в KoжHoMУ
пiдpaйoнi MaсapHЮ, lцe КoHсepByeтЬcя M'яco тa виpoбляeTЬся сyxУ
кoвбaсy. B кoжнiм сeлi ypyхoмЛeнo шeBсЬкi Й кpaвeцькi apтiлi, дe
]иaсoвo шиютЬся чoбoти, чepeвиKи тa yбpaння для УПA. Пo пiдpa-
Йoнax пoтвopeнo xapнeвi ПyHKTИ, якi зaбeзпeчeнi всiм пoтpiбним
пpoдуKтoM .цля УПA, з якиx УПA бeзпocepeдHЬo чepпao coбi xapнi.
Kpiм цьoгo' вeсЬ чac пpaцЮeтЬcя Haд KoпaHHяM зeМляHoK'

4. CБ (звiтy нe oдepxaнo).
5.3в'язoк.
.Д,o зв'язку пiдiбpaнo кpaщиxлюдeЙ. Шeф зв'язкyoб'iздив paЙo-

ни, пepeвiв Koнтpoлю зв'язкiв тa зpoбив вiдпpaви з paЙoнoвими
шeфaми зв'язKy.

ПoстiЙ, дня 3.ХII.1943 poкy'
CлaвaУкpaiнi.

/Kлим/.

ДAPo' ф' P-З0' oп,2, cпp. З3, apк,41. Koпiя, L]игapкoвиЙ пaпip,
Мaшинoпиc' Чopнa KaльKa.
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1 . дoKyMEHти KOMEHдAHтIB

1.3. P|BЕHЬ PAЙOHlB

Nel
зBIт KoMEHдAHтA PAЙoHy

пPo oPгAHlзAцlЙHиЙ стAH l пoдlТ
[TунинcькиЙ] paйoн Nэ З0

I Piвн e нcькoгo нaдpaЙo ну]'
12 вepecня 194З poку.

Звiт ч' 5.
3вiт paЙoнy 30 зa чaс вiд 29.B.43 p. дo 7.9.43 p.

I. Cтaн peeсТpy.
1 ). Cтaн Haсeлeння - 1 5035.
2). Cтaн члeнiв _2o1'
3). Cтaн члeнoк - 81 .

4). Cтaн юнaкiв - 334.
5). Cтaн юнaчoк _ 90.
||. Гoспoдapкa.
B зв'язку з дeякiми HeдoMaгaнHяMИ B пpaцi кУЩeBИX гoспo-

.цapчИХ' дня 6.9.43 p. вi.цбУлися cxo.о,ИHИ KУЩeBИx гocпoдapниx. .Д,o

цeгo ЧaсУ зaслaбo пpoвaдИЛaсь збipкa пoЛoтHa, бiлля'a тaKoж зa-
слaбo пpoвoдИлacЬ зaгoтoвKa Maслa, сaлa, oгipкiв i iнш[oгo]..[eякi
кyщeвi овoю poбoтУ вИKoHУЮть лiпшe. a дeякi гipшe. Haceлeння
сТaвaЛoдo збиpкi пoлoTHa, зaГoтoBKИ MaCЛa i iншoгo в oдHИХ KУщaХ
лiпшe, B дpУгИX - гipшe. B кyщi |V/V (Haливaйкo - Шyбкiвоький
кyщ) нaЙгipшe стoТть гoсПoдapKa i пpaця взaгaлi - цe з TИХ пpИчИH,
щo B тoМy кУщi нiмцi MaЮТЬ свoi oстyкi i свoTми дiлaми тa тepo-
pИcтИч|lИMИ BчИHKaMИ тepopИзyЮтЬ HaсeЛeння.

Kpaвeцькi apтiлi opгaнiзoвaнi пo KУщaХ. He всi пpaЦЮЮтЬ чepeз
бpaк нитoк. fleякi вхe пpaЦЮ poзпoчaЛИ. Шeвськiapтiлi пpaцюють.
Гapбapнi opгaнiзoвaнi. B.цeяких вЖe вИпpaвляЮтЬcя шкipи' .Ддя гap-
бapeнь бpaк вaпнa. Пoлoтнo збipaeться' 3a чac збipкi зiбpaнo2114
мeтpiв пoЛoТHa. 3a звiтний нaс зiбpaнo 3З0 мeтpiв пoЛoТHa. Maслa зa
звiтниЙ чaо зaгoтoвлeнo 82,5 KiлoгpaмИ. oгipкiв зaсoлeнo 1940
кiлoгpaмiв (зa звiтниЙ Чaс зaоoЛeнo 170 кiлoгpaмiв). Mapмeляди
зaгoтoBлeнo 260 кiлoгpaмiв. KpиTвкi poбляться цiлий чac.

Il|. Aдмiнicтpaцiя.
B paЙoнi нiмцi мaють свiЙ oсiдoк в мiстiTyнинi i в Шyбкoвi. З

Тyнинa вoни мaйxe He вИЛaзятЬ, aлe ШyбкiвcькиЙ кyщ всeцiлo
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oПaнoвaнИЙ ними. Пo сeлax скpiзь вибpaнi стapшИнИ ciл, a тaкox
сiльcькi оУди (в ШyбкiвоькoмУ кУщi тaкoж). Bибpaнi отapшИHИ' щo
пiДпopядкyзaлИcя HaM, iз нiмцями нe MaЮтЬ нiчoгo спiльнoгo, aлe
бyвшi сTapшИHИ дня 9/9.43 p. бyли нa зiбpaннi в Tунинi сaмi aбo
вi.ц оeбe B|АCлaлИ пpeдcтaвHИкiв. Ha тoмy зiбpaннi бyлo .14 oсiб.
3iбpaння цe poбив нoвoпpибyвшиЙ в нaш paйoн ляндвipт' (B вiд-
HoшeHнЮ тИХ стapшин, щo бyли нa зiбpaннi, poбиться poзвiдкa Й

вoни будyть вiдпoвiднo пoкapaнi).
Шкoли'
Дня29,B.4З p. вiдбyлaся УчИТeЛЬоЬкa кoнфepeнцiя в HaшoMy

paйoнi' Ha кoнфepeнцii oбгoвopeHo cпpaBи, кoтpi вiднoсяться дo
шкiл i yнiтeлiв. B кox[н]oмy сeлi вибpaнo oпiкyнiв шкiл, кoтpiTaKox
бyдyть д6aти пpo зaбeзпeчeHHя i yviтeлiв. Учiтeлiв УтpИMyо ceлo.
B шкoлax пpoвaдИTЬся peMoнТ. .Цля oбсaджeHHя шкiл бpaк щe
8 yнiтeлiв, aлe i цiзнaЙдyться.

3лe e зi шKoЛoЮ в Шyбкoвi' Ceлянe He ХoчyгЬ пyо[кa]ти дiтeЙ дo
шKoли. |-{e мoтивyютЬ тИM, щo нiмцi з шyцMaHaMи Mo)кyгЬ oкpyxИ-
ти шкoлy i вибити дiтeй (cлyшнi пoбoювaння). B зaгaльHoМУ спpaBa
ш Kш пpeдcтaBЛяeтЬся HeзЛe.

|V.I-{epквa.
l-]epкви в бiльшocти aвтoкeфaльнi' B дeяKИХ цepKBaХ пpa-

BИтЬся щe пo-cЛaв'яHсЬKi. Cвящeнникi нe мaють Жoдl.loгo зB'язкy
з HaМИ - He шKoдятЬ lнe пoMaгaЮтЬ.

V. Ceкти.
B нaшoмy paйoнi MaeMo тaкi сeкти: eвaнгeликi, оyбoтнiкi,

бa[п]тисти, п,ятИдeоятникi ..Цeякi з цИX сeKт MaЮтЬ чaсoм свoi
вiдпpaви. Cтaвлeння iх дo нaшoТ спpaви r HeзЛe' a дeякиx i

aKTИвHe.
VI. Xнивнa кaмпaнiя.
3бipкy збiжxя скiнчeнo. Haсeлeння свoe збiжxя зBoзИтЬ в клунi

i скиpти тa МoЛoтИТь' Moлoтьбa пpoxoДИтЬ зaслaбo - бpaк смapiв.
Koж[н]иЙ сeЛяHИH щo зMoЛoTИть, тo iХoвae. 3бiжжя з дepжгocпiв i

ПoЛЬсЬKИХ лaнiв чaстиннo poз.п,aнo HaоeЛeHHЮ, a peшт[a] звoзИTЬcя
в сKИpтИ' oзиминy вxe звoзeнo. Яpинa звoзИTЬся. |-{eгo збiжxя
мaйxe Щe He MoЛoTИлoсЬ.

V|I. Caмooбopoнa.
Пo сeлax стoiть вapтa BДeHЬ i внoчi. Пopoблeнo aляpмoвi

ПУHKтИ.
Vl||. Чepвoнi пapтiТ.
Чepвoниx пapтiЙ в paЙoнi нe пoмiчaeтьcя (нeмa).
lX. Пoлякi.
Пoлякiв в paЙoнi нeмa.
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X. Пoдii i нacтpoТ.
Bнoнi, з 3.9.43 p. нa 4.9.43 p., в сeлi Шyбкoвi шУцMaHИ cпaлИ-

лИ 4 хaтlА,5 клyнь i вбили 8 лю.цeй (пepeвaжнo стapикi i дiти)'
Гoвopили, щo пpИчИHoю ц[ьo]гo бyв нaпaд ПapтИзaH, кoтpиЙ
вoни вiдбили ( нeпpaв.цa)'

Дня 1/9'4З p' [б]yльбiвцi poз[з]бpoiли 8 нaшиx дpyзiв з CБ i

зaбpaли вiд ниx B кp[i]сiв. !ня 10.9.43 p. дo cХoДy сoнця [б]yльбiвцi
в силi .o,BoХ чoт oKpУXИЛИ KBaТИpИ нaдpaЙoнoвoТ вiЙськoвoi кaн-
цeляpiT i зaбpaли 2мau.lиниДoдpуKУвaння, дeякi книxкi i п[p]aпopи,
тaзa6paли2кpicи ioднoгo пiстoля вiддpyзiв з KaHцeЛяpiT. B сeлi
M aлaти н [ M aл яти н ] [б] yл ьб i вui Xoчyl-Ь зЛ o в Ит И ДeяKv|х Haш ИХ дpУз | B

i гpoзять Тм cмepтю.
Haсeлeнню .цУЖe нe пo.п,oбaeтьоя HaLUa бopoтьбa з [б]yль-

бiвцями. Bci ( пepeвaкHo HaCeЛeHHя зaгpoxeних тepeнiв - Шyбкiв,
Гopиньгpaд | i Il)дyжe нapiкaють. Boни кaжyть, щo зaмiстЬ paзoм
бити нiмця' тo вol{И б'ються мixcoбoю. Бiльшa ПoЛoBИHa HaсeЛeH-
ня Шyбкoвa сИMпaтИзУe [б]yльбiвцям (з Шyбкoвa пiшлo кoлo7 -и
xлoпцiв дo Бyльби). Haш кoнфлiкт з [б]yльбiвцями.п,y>Кe зЛe BпЛИ.
Bar Ha HaсeлeHHя' aтим бiльшe, щo BoHИ вeдyгЬ вopoxУ ПpoТИ Hac
poбoтy. Ce дyxe HaM шKoдИтЬ' тoMyтpeбa пpиЙняти всi мoжливi
мipi для нaЙскopiшoгo i цiлкoвитoгo пoк|HчeHHя з HИMИ.

Дня 12.9'43 p.
CлaвaУкpaiнi!

Koвш.

ЦДABo' ф' з8З8' oп' 1, cпp' 59' apк, 17-18, Оpигiнaл. ltупкиЙ бiлий
пaпip, Pукonиc, Cинiй хiмiчниЙ oлiвeць,
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Ns2
звlт

KoMEHдAHтA PAЙoHy
[Piвнeнcький] paйoн Nе 10

I Pi вн e н cькoгo н aдpaЙoну 3/3 ]'
19жoвтня 194З poку.

Bo[e]нниЙ [p]aЙoн н. 10'
.Цня 

-19lX 1943 p.

Звiт зa 20.цнiв, вiд29/9 дo -|9/[10].a3 p.

Дppкe [к]oмaндaнт, дpуг /Г\aлtЙ/ гoлocитЬ сЛУХHяHot стaH Mo-
гoTepeнУнa 19lXтaкiй:

29/9 в сeлi Mapтинiвкa знищeнo o.цHУ сeKсoтKУ, Koтpa дoнo-
cИЛa дo Piвнoгo пpo poбoтy в сeлi. B oкoлицi с. Ш[пa]кoвa пepe-
ЛoBЛeHo 2-x кoмyнapив i злoдiiв, злiквiдoвaнo.

1lК нaшa CБ злiквiдyвaл [a] 10 кoмyнiстiв в сeлi Бeцeнь [Peмeль?].
2/Xвсeлi Cтaвкax ПepeлoвЛeHo oдHoГo кoмyнiстa Baщeнкa lвa-

нa, злiквi.о,oвaнo.
3/X в сeлi .Д,ятькoвичax [.Ця.цькoвинi] apeштoвaHo oдHУ KoMУ-

нiсткy, пo-нaцioнaЛЬHoстИ тaтapKУ. Злiквiдoвaнo, a мaйнo пepe.п,a-
Ho .цo MlсЦeBol гoопo.t]'apK|.

3/Х в гoд. н. 4 apeштoвaнo lцeзepтИpa з вiддiлy opлa. 3бpoю
зaбpaли, a.п,eзepтИpa пoKapaлИ пo зaKoHУ в сoтнi.

Haскoки нiмaкiв.
29/9 в сeлi Tинe [Тиннe] цiлиЙ дeнь пo сoшi нa .[yбнo пe-

peiжджaли нiмцi-фoльKс.t],oЙчИ, гoвopятЬ, щo дo Hiмeччини.
o г[oд]. .1 

1 пpиТxaли дo дep)Kгoспy в сeлi Tинe [Tиннe] нiмцi B спpa-
вi пepeвipкi poбiтникiв.

30/X дo Hoвoгo [Д]вopa B /].ep)KГoсп пpиTxaлo бoгaтo фoлькс-
дoЙнив, eBaKУoBaHИx з Kиeвa. Taм пepeбуBaЮтЬ.

30/t'..] Ha aepolцpoмi в oмeлянi [Beликa oмeлянa] зaблyдив
лiтaк i ciв нa пoлi з пpиниHИ ТУMaHУ,

3/X CБ зaбpaлo peШТy oвeчoK в сeлi oбapив [oбapiв] i пoк[и]-
HУЛИ Ha зB'язKУ, щo сПpИчИнИЛo BИKpИт[т]я мoei poбoти чepeз
нiмaкiв, бo дo тoлкy HeдoвeЛИ.

7/X в ceлi Б. Kpиниця [Бiлa KpиниЦя] пpoТжДЖaлИ нiмЦi,
зaстaвЛяЛИ людeЙ зД,aBaтИ кapтoплi. B ceлi Koлoдeнкa пpoil<джa-
ли нiмeцькiтaнкiтa aвтa. B ceлo liбpoвa пpиixaли нiмцi з iнстpyк-
тopoM oгopoдУ i зaпoвiли, щoб люди зHeсЛИ B тoн[н] гapбyз[iв].
ЛюДи зaлякaнi зHeсЛИ.
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B сeлi oбapив [oбapiв] нiмцi пepeвeли peвiзiю, зaбpaли 24
бapaни, куpeЙ i гyсeЙ. Ha дpУгiй дeнь тi ж сaмi нiмaкi пpиTxaли i

poздaвaлИ ЛЮдяМ гpИс.
8/X в сeлo .[ятькoвини [Дя.цькoвичi] пpиixaлo 8 aвт зa пoстaв-

кoю, зiбpaли .1 
0 мiшкiв, нaбpaли oдHy MaшИHУз MлИHa i вi.ц'ixaли.

B/X нiмaкi oгляДaлИ KBapТИpИ в ,Д.ятькoвинax [!ядькoвинi].
3poблeнo пpoтИзaХo.п,и, ви[й]нятo вiкнa iдвepi. Hiмцi пoкa нiчoгo
з тoгo нe poблять.

BlXy ceлi Kpyглe o г[oд]. 17 нiмaкi пpиixaли фipoю iзaявили, щoб
He xo.цИтИ УBeчopИ 

' 
бo бyдщь стpИлятЬ. Tiei ж нoчi чyлИсЬ cтpИЛИ.

9/Х в ceлo !iбpoвy пpи'iхaли нiмaкi Ha двoX MaшИHax зa гapбy-
зaMИ, г. к. Mисюpa Гpиць пoiхaв з нiмцями дo Pивнoгo [Piвнoгo]'

10/X нa сeлa KapпилiвKa, Лю.п,випoль [Людвипiль], Kpиви-
ни [Kpивинi] бyлa oблaвa. oблaвa ПoчaЛaсЬ o г[oд]. 4 paнкy дo
г[oд]' 3 пo пoл[yднi]. B сeлi Kapпилiвкa зacтpiлили двox людeй.
B ceлi Kpивини [Kpивинi] зaстpiлили людeй вeликoi вapтocти, мiж
HИMИдpУгc' п. /Пoвiньf 'кoтpиЙ 

пoвHИB CБ в м.[iсцeвiЙ]ст[aницi]'
B oстaннiЙ чaс вИKoHУвaB.цУ)кe вapтiснy poбoтy. Heзвaжaючи нa
свor жит[т]я, poбoтy викiнчив, a caM He вcпiв вiдcтyпити. Tyт-хe
пoлiг дpyг /П poмiнь/, KoтpoMУ lП,aвaли iнфopмaцii, a вiн poзryбивсь,
щo й спpин|АHИлo Йoмy cмepть. Tyт-xe пoлiг с. п' б. ДP. /Яpa/'
кoтpиЙ дooстaнКудoПoMaгaв в вiдcтУпi сeЛяH. Тyт пoлiгдpуг /Бa-
capa6/, г' M. ст' B oсiб apeштУBaЛИ, KoTpИM У.цaлoсЬ утiкти Haзaд
з ЛaгepИв ДoдoMУ'

11/Х нa CoшИ B сeлi oмeлянa [Beликa oмeлянa] зaстpiлeнo
[м]aдяpaми o.qнoгo.цpУгa з сeЛa l-{игaнe [Tиннe?].

1ЗlХ дo сeлa Плoскe [Плoскa] пpиixдxaли нiмцi i oбибpaли
KвapТИpИ. Тoгo х дня Тхaли нiмaкi чepeз ceлo Плoскe [Плoскa] i

BeзЛИ aмyнiцiю.E,o сeЛa Гyмeникi [Гyмeнники]. lxaлo 19 фip i4 aвтa,
oдИH вepшHик. Ha фypax пo 4 нiмaкi.

14/х.43 p. B ceЛo Пoдгipцi [Пiдгipцi] пpиixджaли нiмaкi, пo-
rpaбили oДHyХaтy i пoixaли в HaПpaMKУ сeлa Плocкa.

15/Х в сeлi Янeвичи [Янeвинi] вi.ц CaтиЙoвa [Caтиевa] 9 пoля-
кi в зa[п] aл ьH И M И KУЛя M И cпaлИлv| 7 гoспoдapcтв.

16/х'4З p. нiмoтa зaТxaлa B сeЛo Плocкa i зaтpимaлaсь дo цix
пip. Ii склaд - З7 oоiб'

B пiдpaйoнi ч. 3 CeЛяHe зapИзaлИ 1 3 бapaнив з пpичИHИ нaiздy
нiмoти. ,{o мeнe пишe пiдpaЙoнoвиЙ, щo тi сeлянe зaявИлИ TaK:
...П.aмo якiм xoчeтe M'ясoМ' aби нe бyлo в нИХ бapaHИB''.

1 7/Х paнeнькo нiмoтa нaТxaлa B сeЛo Maкoтepти. oкpyxили сe-
Лo' шУKaЛИ кpиТвoк' 3нaЙшли кpиiвку з збixxaм i пpoдyктoм для
УПA. KpиТвку orpaбили, a зi збiжxям ГoсПoдap сKaзaв, щo тo йoгo -
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[тoгo] He зaчiпaли. Пo aкцiТ cKaзaЛИ ЛЮдяM, щoб здaли B0 ц. пoс-
тaвкi i 8 штyк xУдo би,6o cпaЛятЬ сeлo. Пiд чaс aкцiТ paнeHo o.цHoгo
чoлoвiкa И oдHУ>кИHKУ. Бiльшe ЖepTв нeмa. Haгpaбилиaвтo овинeЙ
i пoixaли нa Piвнe' Пepeд вiд'iз.цoм зaявилИ, щo xтo сПaлИтЬ MocТa,

щo вoнИ зpo6или тoгo дl-tя, тo ПoKapaЮть цiле сeлo. CпaлилIАту
Xaтy' .0,e знaЙшли кpиiвкy'

Пpaця [p]eфepeнтив.
opг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiйниЙ] [peфepeнт] вiд 30/9 дo

10/10.43 p. вИсЛaв в тepeH вiЙськoвикiв, щoб ПepeвeЛИ вiйскo-
BИ вИшKoЛИ. ПepeвeдeHo вИшKoЛИ в пiдpaЙoнaх 1, 2, з, 4, 5, 6.
B дeкoтpих пiдpaЙoнaх пepeвipeнo ПpaцЮ.

У пiдpaЙoнi н. 3 poзкoпaнo oдHУ мoгiлy, в кoтpiй вИKoпaHo
oдHoгo cкopoстpiлa, ..ТoKapa'', 

двi фiнкi, дecятЬ aвToMaтив i copoк
KpИсИв. 3бpoю дaнo дo пepeчИщeH[н]я. 65 a/o збpo't HaдaeтЬся .П'o

в)кИтKУ. Peштy збpoi пoпpaвитьоя'
3бpoя вИсЛaнa згiднo HaKaзУ t ] M п з дBoMa MaГaзИHKaМИ дo

HЬoгo i мaшинкa дo лaдyвaн[н]я мaгaзинкiв [...] 1 пapaбeля,
1 7 нaбoiв дo нei i 1 7-кa, ] 5 нaбoiв дo нei, 5 гpaнaт. L]e всe, oкpiм
MП, oдepжaв ДP. oлeг 12/Х. Bислaнo 6 дpyзiв .д,o Eнeя, вИдaHO

дЛя HИX збpoю. .Qaнo для дp. Koвaля 20 нaбoTв дo MП. Звiтy вiд 8/Х
пo 1 B/Х opг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiЙниЙ] [peфepeнт] He дaв.

He виcлaв звiтy [с]yспiльнo-пoлiтичниЙ дp. Явip l нe вислaв звi-
тУ гocпoдapнiй дpyг Тapaн.

Пpaця CБ. oдepxaв звiтз пiдpaЙoнyн. 6, дe пишeдpyг Гpиц[ь],
щo CБ poбив нeпpиeмнi peчИ. K[oMeндaнт] пiд[paйoнy] CБ дp. Явip
ПoBoдИтЬcя гpУбo.цo людeй i взaгaлiдo CлУхби бeзпeкi лiзщьлюди
ДЛянaЖV|B|А i po[з]кoши. e випaдoк, щo Ha Meнe ПИшe з с. Гpyшвиця
aнoнiм[кy] тaKoГo змiстy: ..ДpУxe, я ПeвeH, щo вИ бopeтeоь зa iдeю,
Ho BaшИ люди [..']CБ нaшoTcтaницipoблять гpyбipeни iп'ЮтЬ гo-
pИЛKy''. B цiм вi.цнoшeн[н]iя бУДy poбить yсi зaхoди, щoб пoлaднa-
тИ' aлe >t< пИшyдo вaс, бo пoмiчaю бoгaтo тaкoi poбoти.

Пpaця нaзaГaЛ пpoХoдИтЬ сepeдHЬo в yсix peфepeHтypax, лИш
зBlтИв Ha чaс HeMa.

ПocтiЙ, дня 19/X .194з p.

CлaвaУкpaiнi!
Гepoям Cлaвa!

K[oмeндaнт] в[iйськoвoгo] p[aйoнy]
/ПaлiЙ/'

ДАPo' ф, P-30' oп. 2' cпp, 37, apк' 69_70' Koпiя. ЦигapкoвиЙ пanip.
Мaшинoпиc' Cиня KaльKa.
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Ne3
звtт

KoMEHдAHтA PAЙoHy
[oлeкcaндpiйcький] paйoн Nэ 20

[Piвнeнcькoгo нaдpaйoну З/3]'
22 жoвтня 194З poку.

3вiт вiд 10 дo 2О/X-4З p.

PaЙoн ч. 20.

3aгaльниЙ cтaн члeнiв - 88 ociб, з тoгo opгaнiзaцiЙнa ciткa
оKлaдaeтЬcя з7 ociб'

1 ). Koмeндaнт paйoнy тa Йoгo зacтyпHиK.
2). сБ'
3)' Peфepeнт пoлiтичниЙ.
4). Peфepeнт opг[aнiзaцiйнo] -мoб[iлiзaцiЙниЙ].
5)' Гoспoдapкa.
6). Зв'язoк'
7). Xiнoцтвo.
Змiни вИщeзгaдaних peфepeнтyp нeмae.
3aввaжyeться, щo вci peфepeHтypИ He.0,oТягУЮть свoix oбo-

в'язкiв.
1 ). [Г]oспoдapKa He пoшИpЮe cвoeТ пpaцi, a зaнeдбye i зaтягae.

Зaтягae HaKaзИ' кoтpi дicтae вiд свoix звepxникiв. B paйoнi зaв-
вaЖУeтЬcя, щo пiдpaЙoнoвi гoспoдapнi нe зHaЮтЬ, яK вив'язyвaтИ-
ся зi свoix oбoв'язкiв. Щoдo збipaння KoHтИHгeHтyдля УПA спpaвa
Дeщo пoПpaвИЛaсь. Biд 30/|X-43 p. дo 20/х,-4З p. зiбpaнo зaгaлЬHo
KoHтИГeHтУ для УПA 360 тoнн i 65 кг.

Peф[epeнт]CБ.
3aввaжyeться, щo вiд нaоy CБ зaнeдбyr сBoю poбoтy i e нeдo-

тягHeHHя пo пiдpaЙoнaх CБ. ПiдpaЙoнoвi CБ п'ють гopiлкy i нeвiд-
пoвiдньo зaxoвУЮтЬоя пoмiж чЛeнaMИ. Apeштoвyють людeЙ, нe
poзглядiвшИ спpaвИ, пpиЙмaють MipИ, a пiсля звiльнeння дaнi
лЮдe тpaTятьдoвip'я дo Hac.

Дня 16/X-43 p' apeштyвaЛИ дBoХ стapшИH. He пpoвipeнo ixньoi
cпpaвИ, a вiдpaзy пoKapaнo i зaмкнeнo в лЬoX.

B пiдpaйoнi н. 2 xaндapмepiя CБ пiшлa нa peмeЛЬcькi пoля в
бiлиЙ дeнь пo кoнi, дe зpoбили ляxи зaсiдкy iтaм oдИH Haш впaв
тpyпoM, a.цвoХ втiклo. 3aввaжyетЬся, щo CБ здoбyтi piнi нe вiд.
дae дo гoспoдapкi, a пpИcвoЮе для cвoeТ KopИстИ, Пpo тi piнi нix-
тo He зHae'
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P[eфepeнт] пoлiтичний.
Peф[epeнтypa] пoлiтинHa пpaцЮe дoбpe. Зaввaг щoдo пoлi-

TИчнoгo peфepeнтa HeMa.
Peф[epeнт] opг[aнiзaцiЙнo] -мoб[iлiзaцiЙниЙ].
opг[aнiзaцiйнo] -мoб[iлiзaцi Йний] [peфepeнт] oХoп И B всi пiдl-

paЙoни i пpaця Йдe пoвним xoдoM.
3в'язoK'
Шeф зв'язкУ ПpaцЮe пoвHoЮ пapoЮ. ПepeopгaнiзoвУr вci пiд-

paЙoннi тa cтaничнi зB'язKИ.
Ciткa зв' язкУ нaЛaГo.фкУeтЬся'
)Kiнoцтвo.
Хiнoцтвo oxoпИЛo цiлiсть paЙoнy iз кoжнoiдiлянки свoeТ пpaцi

вИв'язyeтьcя як слiд.
Пpимiтки.
Дня з 1 4 нa 15/X-4З p. в сeлi Kyстин спaЛeнo пoльськиЙ пaЛaц,

.0,e MaЛИ пoM|стИTИся HIMaKИ.

Дня 15/X-43 p. ляxи вбили ofп,Hoгo чoлoвiкa з м[iсцeвoi] x[aн-
дapмepiT].

Дня2О/X-43 p' ляxи вбили сeЛяHИHa сeлa Koзлин, кoтpиЙ opaв
нa пoлi.

Дня21/X-43 p. в сeлi Paдислaвкa фoлькcдoйчiз Гeтa apeш-
тУBaлИ сТaH Ич Hoгo opгaн iзaцi й нoгo i стaн ич HoГo вi й ськoв и кa.

Cтaвлeння HaоeлeHHя дo Hac.
Cтaвлeння HaceлeHHя.t],o Haс о пpИxИЛЬHe. Бaнyни, яKз Ko)KHИМ

дHeM гopяTь нaшi yкpaТноькi ceЛa, HaсeЛeння пiдyпaдaeдyХoM, aЛe
бaнyни HaшУ пepeBaгУ, HaсeЛeння з бiгoм чaсy HaПpaвЛяeтЬся.

ПoстiЙ, дня22/X.4Зp.
Cлaвa УкpaTнi - Гepoям Cлaвa!

Koмeндaнт paйoнy
/_/Бopиc'

,ЦAPo' ф, P_30, oп,2, cпp.37, apк. З7.3aвipeнa кoпiя. ltигapкoвиЙ
пaпip. MaшиHoПИc, Чopнa кaлькa'
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Ns4
зBIт

KoMEHдAHтA PAЙoHy
[Kлeвaнcький] paйoн Nе 50

[Piвнeнcькoгo нaдpaйoну З/З]'
27 xoвтня 194З poку.

MiсячниЙ opгaнiзaцiЙний звiт p[aЙoнy] н. 50
(вiд2719 дo 27l10.43 p.).

Пpoпaгaндa.
3a oстaннiЙ мicяць пpoпaгaндa Дiялa cлa6o, a сaмe з тИХ

пpИчИн' щo мiсцeвi (ciльськi) ПpoПaГaH.п,ИcтИ нe зумiли ПpoвeстИ
як слiд свoеi poбoтИ, тoMУ щo paЙ[oнниЙ] peф[epeнт] пpoпaгaнди
зa цИM He ПИЛЬHyвaв i нe дaвaв щo.ц,o тoгo вкaзiвoк.

Пoлiтичний peфepeнт тaKoж Пpo тe нe Дбaв. У вислiДiдiйшлo
дo тoгo, щo iз дeякix ciл дp[узi] пoчaЛИ пpocИтИ, щoб дo HИХ KoЛИ
пpиTxaли i зpo6или збopи. Пiсля вiдпpaви (18..l0.43 p.) poбoтa
пiшлa дeЩo KpaЩe' .Д.o кoxнoгo пiдpaЙoнy пpiкpiплeHo пpo-
пaгaн.о,Иотa, якiЙ в кoxнiм сeлi poбить збopи, oдHaчe пooдинoкi
пpoпaгaH.цИстИ He вив'язaЛИcь iз свoe[ poбoти. З 22нa 23 внoчi я

пpoiждxaв тepeнoМ i зaЙшoв дo мaЙстpa, якiЙ лaд'ив мaшинкy i

зaстaв тaM пpoпaгaндиcтiв, якi сoбi зaбaвлялиоь з .цiвчaтaми,
.[oсьoгoднi вiд ниx нeмa звiтy пpaцi. Пpoпaгaндa He пpoХoдИЛa,
тiлькi y зaгpo)KeHИx ceлax. У iншиx сeЛaХ, .0.e пpoxoдиЛa ПpoпaгaH-
Дa, 6У ли пopyшeнi слiдyюнi п ИтaHHя :

1). Moлoтьбa ixoвaння збiжжя.
2). Cвiтoвiпoдii'
3). Cпiльнa сiвбa нa нepoзпpидiЛяHИХзeгЙляХ.
4). Koпaння кpиiвoк для сeбe i .цЛя ТвapИH.
Ceлянe .Д,yЖe зaдoвoлeнi. У зaгpoжeнИХ ceлax ПpoПaгaHдa

вeдeтЬcя шeпoтoM тa' HaМaгaeться, лiтepaтУpoЮ. У 1 -мy людe всi
в бiгax, ToMУ щo щoдeннo нaiжджaють нiмЦi зa poбoтaмИ, aлe ЛЮ-
дe втiкaють i нiмaки poзкiдaють xaти. .Д.eякi лю.цe дaЛИ ПoстaBKy,
aЛe peшTa ix висмiялa i тeпep He дaЮТЬ, У пiдp[aЙoнi] н' 3 пpo-
BeдeHo збopи зa ocтaннiй тиждeнь y всix сeЛaХ Ha тeMУ вИ-
щeпoдaHИX пyнктiв. Пoяснянo ТaKo)К ЛЮдяM пpo Тe' щo вiйнy
вИp|шaтЬ пoHeвoЛeн| HapoдИ.

Гoспoдapкa.
Пiдiбpaнo воi пiдвiддiли гoспoдap[н]i, aЖ дo низiв. Xoтiв

пocтaвиTИ iншoгo гoспoдapчoгo paЙoнy, aЛe HeMa вiдпoвiднoi
л юдИ H И. .[opyнyвaлocь цю poбoтУ дp. Cи вoмy, aлe вiн Kaтeгopич -

нo вiдмoвиBся, MoтИвyЮчИ цe TИМ, щo мae poбoтy y Piвнoмy i нe
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Moxe бeз cвoгo зBepXнIz.Kaл|/1|,JJИтИ poбoТИ. BiднaЙ.цeнo iншoгo, тiлькi
щo вiн нe opгaнiзoвaниЙ, aЛe я ДyMaЮ Йoмy цю poбoту ДopУЧИтИ.
Haзaгaл гocпo.п,apKa пoПpaвЛяeться. KoнтИгeHт щe цiлкoм нe
отягнeниЙ. 3a oстaннiЙ мicяць зiбpaнo слiдyюнe чИсЛo збiжжя
(пoдaю oкpeмo).

opг[aнiзaцiйнo] -мoб[iлiзaцiЙнa] [peфepeнтypa].
Caмooбopoнa y тepeнi ПoоTaвЛeHa HeдoстaтHЬo' Koпaння пpo-

тИлeТУHсЬKix щiлин iз звiтувaння opгмoбa вИxo.цИTЬ, щo пpoвo-
ДtАтьCЯ, aлe окiльки Тx, тo нe ПoдaHo. KpиТвки KoпaЮТЬ сeЛяHe Тa
yгpУпoBaHня coТHяMИ вiЙськoвoзoбoв'язaHИx'

Xoлoднa збpoя e У Ko)<HoГo сeлянИHa. Koпaння кpиТвoк пpoxo-
дИтЬ пo сeЛaХ пaЛeHИX i нe пaлeниx. Hiчнa Bapтa e y кoxнiм сeлi,
зa BИHятKoM зaгpoХeHих сiл. Ha aляpмoвИХ пУHKтaХ пopoблeнo
дзвoHИ' KOЛo яKlХ стo|тЬ вapтa Ta aляpMУe HaceлeHHя пpo пoявУ
BopoГa. Bopoжoгo вiЙськa y тepeнi e пoHa.П, 500 oсiб, oзбpoeниx
ПepesaжHo aвтoМaтИчHoю збpoою. Bлaсниx cИЛ У Тepeнi 50 oсiб,
oзбpоениx ли'шe кpiсaми.

Aкцiя з дня 20 нa21 ' 10.4З p' вiдбyлaсь. Зi стopoни Kлeвaнь -
Piвнe poзкoпaHo сoшУ y тpЬoХ мiс[ц]яx i спaлeнo 6 (шiсть) мoстiв.
У двoх мiс[ц]яx ПepepвaHo пi.цзeмниЙ кaбeль. 3нятo тeлeфoн-
ниЙ дpiт тa зMaгaзИHoвaHo.

3i стopoни Kлeвaнь - oликa yтpьox мiс[ц]яx пepeKoПaнo coшУ
тa зaбapикaдoвaHo дepeв'ям. Ha пpoтязi 3-x км. зHяTo тeЛeгpa-
фiнниЙ дpiт i змaгaзИHoBaHo.

Пiсля пpaцi oбстpiлянo cт. Kлeвaнь. Унaсть в aкцiТ бpaлo 25 oбpoe-
ниx oсiб тa пoнaд 400 сeЛяH. Гoспoдapкa вiд.цiлУ склaдaлaся iз:

1 ). 3 пapи кoнeй тaбopoвих.
2). -l кiнь вepxoвий'
3). 3 вoзи.
4)' Kyxoннi ПpИЛaДдя'
3бpoi пpи вiддiлi e: 43 кpiси, 5 дeсятизapядoK, o.П,ИH KyЛeмeт

(нeспpaвний), 13 бaгнeтiв, 1500 шт. нaбoiв, 4 пicтoлi (2 нaгaни,
.l пapaбeль, 1 cтиp'я, нeвaжниЙ).

Xiнoштвo.
Biд 20.10. ц. p. у пoo.цИHoKix пiдpaйoнaX пoчaвCя вiйськoвий

вишкiл жiнoцтвa, Xoч щe нe мacoвиЙ, Xiнoцтвo зaймarться пepe-
вa)кHo гoспoдapKoЮ, a caMe вибipaнням свeтpiв, шaлiкiв, шKap-
пeтoK, pУKaвИЦЬ тa збipкoю piжних гoспoдapчИx пpoдyктiв, збip-
KoЮ пoЛoтнa тa iнш[им]. Пo пiдpaЙoнax пoтвopeHo сaнiтapни
пyнKтИ i пoпpикpiпЛЮвaHo Дo HИХ сaнiтapoк. Чacтинy xiнoк
зaтягHeHo дo пpaЦi Ha зв'язKУ. ocтaнньo змiнeнo paйoнoвy
гocпoДapчy xiнку.
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oдepжaв 4.XI.43 p.

ЦДABo' ф. З838' oп, 1, cпp. 59, apк.
KaльKa' Matuинoпиc. Teкcт Згaсae'

CБ.
Koмeндaтypa CБ пpoвoДИтЬ свoю poбoтУ HeзЛe, BИЛoBЛЮЮчИ

сeксoтiв тa кoмyнiстiв. Piвнoчaснo poзбyдoвye дaлi свoю сiткy,
пiдбиpaюни вi.цпoвiднix лю.цeй. oстaнньo зЛoвЛeHo oдHoгo
зв'язKoвoгo ЧepBoнИХ Тa oдHy сaнiтapкy. Пpo пoдpoбицi нe зHaЮ,
тoMУ щo He oтpИMaB звlтУ.

Пoдii дня.
Kpyxляють нyткi, щo y KлeвaнcькиЙ paЙoн мae пpибyти B00

poДИH бixeнцiв iз сxiднix oбл[aстeЙ], якiмaють бyти poзтaшoвaнi
пo сeЛax. .[pyгi нщкi e, щo Цe фoльксдoЙнi. Cкiлькi в ТoMУ пpaв/],И -HeвIдoMo.

У Kлeвaнь пpибyлo гeстaпo, яKe сKЛa.П,aeться iз [к]yбaнськix
кoзaкiв. Kiлькiсть oзбpoення тa цiль нeвiдoми. |-{i x кoзaкi Kil(УтЬ'
щo бy.цУть висeл[я]ти HaCeЛeHHя з-Haд сoшa, a нa Йoгo мiоцe
пpибyдe вiйськo.

27.10.43 p.
CлaвaУкpaiнi.

Гepoям Cлaвa.

/Ceвepин/'

l22. Koпiя. Бiлий пaпip, Чopнa

Ns5
звlт

KoMEHдAHтA PAЙoHy
[PiвнeнськиЙ] paйoн Nэ 1 0

IPiвнeнcькoгo нaдpaйoну 3/З]'
30 х<oвтня 194З poкy'

Boeнний [p]aЙoн н. 1 0'
Дня 30/X 1943 p.

3вiт зa м. жoвтeнь 43 o.

oглядтepeнy.
K[oмeндaнтl /Г1aлlЙ/ сЛУХHяHo гoЛoCИТЬ. Haстpий HaоeЛeHHя

MoГo тepeHу бaдьopиЙ. .[o пiднeсeн[н]я peвoлюцiйнИX пoчyвaHЬ
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спpИчИHИЛoсЬ У BeЛиКiЙ MipИ .цoбpe зopГaHiзoBaHa aKцiя ПepeKoПУ

дopiГ з 20 нa21/X. Aкцiя oбнялa тaкi пyнкти: [п]opизaHo Ha сoшИ
Mлинiв _ Piвнe стoBПИ з тeлeгpaфичнимi дpoTaМИ Ha ПpoTяГУ
20 к[м]. Ha сoши Д. _ P. [.Д,epмaнь _ Piвнe] пepeKoПaЛИ aсфaльт i

пop|Азaли пiдзeмнi пpoBoдИ в 3-x м[iсцяx]. Ha сoши K. _ P. IKo-
peцЬ - Piвнe] ПepeKoПaЛИ сoшy i зipвaли MoсTa'

Aкцiя вiдбУЛaсЬ .0,oсИТь opгaнiзoвaнo i pишyнo зaстoсoBaHo
вiЙськoвo[з]oбoв'язaниx. Ha кoжниЙ пУHKT пoсTaвЛeHo coтнi вiЙ-
ськoвикiв лo poб[oти].

[...] нiмaки г1oсv|Л|4л|/1нaТзди HaсeЛa, aTaKo)K oбcaдили бoгaтo
сiл вiЙськoм, a caMe в сeлi Бeгeнь 16 нiмцiв зaбpaли 3 к[yлeмeти],
.l MП, peштa кp[i]си тa гpaнaтИ.

B сeлi Б' Kyт [Бaciв Kyт] e 150 нiмeцькиx oсiдoк, шкoлa iтaм
дe бyв сУд зa бiльшoвикiв. B сeлi мiститься гeHepaЛЬHИЙ штaб
i paдiocтaнцiя. oзбpoeння: 5 пaнц[e]pниx aBт, 5 пpoжeктopив,
3 мoтoциклi, 6 тaксiвoк тa27 гpузoвикiв. Teлeфoн.д,o кoжнoТ xa-
тИ Пpoвeдeнo' .Д,e мiститьоя oфицip. Бiльшисть з HИХ гoвopИтЬ
пo-poсiЙськ[и].

E сeлi Плoскa стoTть 37 нiмцiв i кaцaпiв' oзбpoeнi в 6 к[yлe-
мeтiв] i кp[i]си тa гpaHaтИ. B сeлi Яcининичи [Ясинининi] стoяли
нiмцi в кiлькoсти .п,вi сoтнi, 25/Xви.tхaли нa ф[yтip].

Hiмцi тeпep сТoятЬ B сeЛaX: Гopoдoк, Шпaнiв, IBeликий]
Шпa[к]iв, Tютькoвичи, H. .[вip [HoвиЙ Двip]' Kopнин, Kвaсилiв,
Гyмeнники. 100 oзбpoeниx нiмцiв iляxiв.

Hiмoтa в цeМy мicяцi зaiжджaлa в слiдyюнi сeлa: Kpивини
IKpивинi], Maкoтepти, Kopпилiвкa IKapпилiвкa], Koлoдeнкa, Глинкi

[Глинки], TИHe [Tиннe], Гpyшвиця, .Д,ятькoвичи [Дядькoвичi]'
Янeвичи [Янeвинi], Пидгipцi [Пiдгipцi]' Пepeдiли. Пiд чaс нaТздy
нiмoтa дoпУсKaЛacь гpaбiжy MИpнoГo HaсeЛeHHя i вИлoвлювaн-
[н]ям мoлoдi нa poбoту i в лaгepи.

t...] 10/Х пiд нaс нiмeц[ь]кoT oблaви в сeлi Kopпилiвкa [Kap-
пилiвкa] зaсTpИЛeHo дBoХ люДeй. Тoгo x.0,Hя в сeлi Kpивини
[Kpивинi] пiд нaс oблaви зaстpiлeнo 6 oсiб - с. п. дp. /Пoвiнь/,
м. с. б. дp. /Пpoмiнь/, нaдpaЙoнoвиЙ iнспeктop дp' /Бacapa6/,
м. с. б. св[i]т. пaм. бaтькo дp. /Coлoвeй/iiн.

B сeлi Янeвичи [Янeвинi] сПaлИлИ 7 гoспoдapств i зaбpaли
5 oсiб, КoтpИx po[з] стpиляли в сeлi Caтийoвi [Caтиiв]. B сeлi Я нeвичи
[Янeвинi] гpaбили сeлo.

B сeлi Пepeдiли пiд чaс oблaви нa сeлo Жopнiв зaстpiли ли2 лю-
д[eЙ] i o.цHoгo pa+ИлИ з сeлa Пepeдiлi [Пepeлiли], a тaKo)K гpaбили.

Пpoпaгaндa. .[yxe дoбpe iмпoнyе Ha HaCeЛeHня. Haсeлeння
BИсЛoBлЮr нeнaвiсть дo пpИХИЛьникiв бiльшoвикiв. Moлoдь
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вИявЛяe бaxaн[н]я iти дo вi.пдiлив УПA. Пo пpoвeдeHHЮ пpoПaгaH.цИ
пpoвoдятЬся збipки для УПA. Haсeлeння бeзпepeннo дoПoMaгae
(лиш зa бpaкy вмiлoсти гocпoдapчИx r He.цoMaгaння). Haсeлeння
ПpoсИтЬ бtльшix iнфopмaцiЙ.

opг[aн iзaцi Й нo] - мoб [iлiзaцi Й н и Й] peф [epeнт] УсI/IлV|B poбoтy,
Ус| зaвдaHHя сTapaeтЬся вИKoHaтЬ Ha чaс' Хoч HaтpaПЛяr Ha
ТpУДHoЩИ, Ho всe ж тaк[и] стapaeтЬся. ПepeвoдятЬ ви|.]JKoЛИ вiЙсь-
KoвooбoB'язaнИX. Пoтвopeни вишкiльнi сoтHi, чoти i poT. Poбoтy
пpoвipaють пocтiЙнo. Bишкiл сaнiтapив poзпoчaвся 27/X' Ha
вишкoлi - 42уннi. Bишкiл poздiлeний нa сaнiтapив i фeль[д]шe-
p[i]в. CaнiтapниЙ кypcтpИBaтИМe 2 нeдiлi, a фeль[дш]epськ[и]Й -
пiвтopa мiсяця.

Гoспoдapкa нaбpaлa пoвaxнiшoгo зHaчeння, пo сTaнИцяХ
poзвИHУлaсь poбoтa. Лишe оaМ Гocпo.п,apниЙ paЙoнy нe Мoхe дaтЬ
paДи. ЛюдeЙ пoвнo, a poбoтa нe цiлкoм зaдoвiльнa. Я щe He o.п.ep-
)<aB )<o.цHoГo звiтy вiд гoспoдapкi.

Пpo xiд гoспoдapкi знaю вiд пiдpaйoнив. ЗaбeзпeчeHHя Xap-
чoBИMИ пpoдУKтaми yспiшнo BИKoHУЮтЬся. Пoвiльнiшe спpaвa
oбyви i oдягy.

ЧepвoниЙ Xpecт нaбpaв бiльшoгo poзгoнУ. 3aкyплeнo в

ц. м. бiльшy кiлькicть лiкiв, зoкpeмa пpимiськi ceлa. He.цo-
MaгaHHя в [Ч]epвoнoмy [X]peстi тi, щo пoтpiбнo бiльшoi
.п.бaйливoсТИ яK зa paHeHИMИ, тaк i зa poбoтoю. Пepeшкoдoю
лля [Ч]epвOHoгo [X]peстa e тe' щo CБ paйoнoBе, сaM.[yб' зa-
мiсть дoпoMoгTИ тo сaM пoзaЙмaв оaнiтapнi Хaти, a стa-
нинн[oмy] нa ч. -t 7 зaпpoпoнyвaв зaйнятИ МaЛeнЬKy xaтKУ дЛя
paнеHИx, бo тyт пoвИHHa сидiть сeKpeтapKa CБ. ()Kивyть як
оУЛтaHИ, нe бyдy[ть] нapикaти, щo зa Укpaiни бiдyвaли). Ha-
poд пpoзBaв CБ ..гyсaкaми''' Згiднo звiтy з пiдpaЙoну н. 6,
дp' /ГaлaЙдa/ пepeвoдИТЬ,.шoMпoлiзaцiЮ'', a цe вiдбиBaeтЬся
Ha Hapo.цHИЙ нacтpиЙ,

Cлoвoм, в цeMу мiсяцi CБ нe дoпИсaЛoсь yспixoм. Aкцii,
оплaнoвaнi CБ, нe виЙшли нaдoбpe. B сeлi Koлoдeнкa HaстУП Ha
ляxi в зaвaлeни Й - двox дp. paHeH Их' oДV|Hтя)КKo, дpyгiЙ ЛeгKo

B ст. Гopoдoк нapoбили cтpiлив i нiмaкi пepeдчaсHo oб-
с,тp|АГ|ялv|, e 1 paнeний юнaк тoi ст[aницi]' Bзaгaлi, пoтpeбye
звepнyгИyвaГУHaсБ[ ].

Зaгaльнo: тepeн зaгpoxeниЙ, зв'язKi тим бiльшe. У пiдpaйoнi
ч' 8 мoжнa ПpoХo.цИTИ ЛИш в.0,eHЬ' вHoчИ HeMoЖЛИвo'

Чepeз зaлiзницi пpoХoдИтИ тo)Кe тя>кКo - yсилeнi BapTИ
HIMaKlв.

Paнeних icлaбих- 12ociб, КoтpИ Лe)кaTЬ пiдtoглядoм ЧX'
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Bиздopoвлeних зoвciм 2-х Дp.2-Х дp.
oгЛя.цУ ЛlKapя.

Пoстiй, дня 30/X.43 p.

KIoмeндaнт] в[iЙоькoвoгo] p[aйoнy]

lt1aлiЙ/.

Ha BИз.Д'opoBЛeHHЮ .0'o

Cлaвa Укpaiнi!
Гepoям Cлaвa!

ДАPО' ф. P_30' oп. 2' cпp. 37, apк' 71-72. Зaвipeнa кoпiя' LJигapкoвий
пaпip. МaшиHoI1Ис. Чopнa кaлькa'

Ns6
зBlт

KoMEHдAHтA PAЙoHy
[oлeкcaндpiйcькиЙ] paйoн Nэ 20

[Piвнeнськor'o нaдpaйoну 3/З] 
'

ЗО х<oвтня 1943 poку

Paйон ч. 20.
Miсячний звiт зa ЖoвTеHЬ 1943 р.

ЗaгaльниЙ стaн члeнiв - BB. Ciткa opгaнiзaцiЙHa сKЛat]aeтЬся
з 7 oсiб.

1. KoмeндaHT p-нУ тa йoгo зaCТУПHИК.
2. Peф[epeнт]CБ.
3. Peфepeнт [п]oлiтинниЙ.
4. Peфepeнт [г]ocпoдapниЙ.
5. Peф[epeнт] opг[aнiзaцiйнo] -мoб[iлiзaцiйний].
6. Peфepeнт [з]в'язк[y].
7. Peфepeнт[кa] [x] iнoцтв[a].
PaЙoн пoД,iлeнo нa 5 пiдpaйoнiв.
1. сБ.
Biд пoпepeД,HЬoгo звiтy CБ ПoПpaвЛяeться. HeдoсяГHeHHя'

кoтpi бyли, CБ випpaвляс.
2. Пoлiтичнa peф[epeнтypa] стapaеться пiднeсти пiд Ko)KHИМ

oгляiцoМ paЙoн. У зв'язкyз пoдiями, кoтpiзaЙшлидня28_29' 10.43 p.
в пiдpaйoнaxч. 1 iч.2, пoлiтиннa peф[epeнтypa] нe MaeдoсТУПУ.цo
цих пiдpaйoнiв. Ha зiбpaння ЛЮдИ He пpИXoдяTЬ - вiдмoвляЮТЬCя.
Пpининoю цЬoГo e CПaЛeHHя Тхньoгo сeЛa B кУщi ч. 1.
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3. Гoопoдapчий вi.п.Дiл дo дHя 29.1o'43 p. cтapaвся стягHУтИ
KoHTИГeHт для УПA. B зв'язку з пoдiямИ, кoтpi зaЙшли в кУщi ч. -1 

i

ч, 2, пo циx пiдpaйoнaх poбoтa цiлкoм стaЛa. .Цaлiй poбoтa Йдe
HopMaлЬHo.

4. opг[aнiзaцiйнo]-мoб[iлiзaцiЙний] [peфepeнт] пpaцюе
дoбpe. HaкaзИ, кoтpi дicтae, вИКoHУe тoЧHo.

5. Зв'язoк. Шeф зв'язкУ пpИKЛaдae всi сили, Щoб нaлaгoди-
Ти зв'язoK, тaК щo в KopoтKoMy нaсi зв'язoк будe нaлaгoдxeниЙ
u|ЛKoM.

6. XiнoЦтвo. Хiнoчий вiддiл ПpaцЮe дoбpe.
Bopoxi cили.

.[o oлeксaндpiТ пpибyлa нiм[eцькa])кaHдapMepiя CC в силioкo-
лo ] 000 oсiб..(o стaницi Kустин - oKoЛo 500 oсiб. B oстaннiЙ зaЙ-
HяЛИ шKoЛy i дeякi будинки сeЛяH.

Cтaвлeння HaсeЛeнHя дo HaC'
У зв'язкy з пoДiями, кoтpi зaЙшли в оусiднix paЙoнax, HaсeЛeH-

Hя пa.цar дyXoM. БaнaЧи, яK ГopятЬ нaшi оeлa iнiмaки HИщaтЬ
сeЛяHсЬKe мaЙнo, HaceлeнHя пpИотyпИЛo .0,o КoпaHHя кpиТвoк i

XoвaHHя мaЙнa.

ПoстiЙ, дня 30/Х.43 p.

Cлaвa Укpaiнi.
Гepoям Cлaвa.

Koмeндaнт paЙoнy
Бopис.

ЦtАBo' ф, З8З8' on' 1' cпp.59, apк' 12З, opигiнaл' Pукoпиc. CинiЙ
хiмiчний oлiвeЦь.
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Ne7
звIт

KoMEHдAHтA PAЙoHy
[Гoщaнcький] paйoн Nе 40

I P i в нe нcькoгo нaдpa й oну 3/З ],
31 >кoвтня 194З poкv

PaЙoн ч.40, дня 31/X,aЗp.
3вiт пpo пepeбiг пpaцi зa мiсяць )KoвTeHЬ 1943 p.

Koмeндaнт paЙoнy н. 40 гoлoсить сЛyХHяHo слiдуюнe.
Пepeпpoвaдхeнo вiдпpaвyз [p]aЙoнoвoю [e]кзeкщивoю 1 paз,

oбгoвopeнo cлiдУючi cпpaвИ: пpo лiквiдaцiю piзнix нyжиx eлeмeнтiв,
пpo лtквiдaцiю дepжaвнix тa iншix гoспoд[apств], пpo зHИщeHHя
зaбyдoвaнь, в яKИX MoгЛИ б oсiсти Bopo)кИ вiЙс[ь]кa, пpo ствopeHHя
сaмooбopoHИ пo сeЛaX, пpo MaгaзИHoвaHHя збiжжя для УПA, piвнo
x i iншix пoтpeб Для УПA, пpo фiзиннe i мopaльнe збepeжeння нa-
сeЛeHHя' пpo пepeпpoвaджeHHя BИшKoЛИв вiйськoвиx, пpo зop-
гaнiзoвaння шкiл' yнитeлiв, нaвнaння дiтeЙ тa Тx зaбe[з] пeнeння, пpo
дoпoMoГУ poдИHaM, Щo сТoсУЮTься УПA, Пpo HaЛaдHaння зв'язкiв
тa Тx кoнспipaцiТ, pяд iншиx бiжуниx Cпpaв'

Пepeпpoвaд)КeHo вiдпpaви в 4-х пiдpaЙoHaХ з пiдpaйoнoвими
eKзeKУTИBaMИ Тa КoMeHдaHTaMИ стaH ИцЬ. Пopyшeнo вищeзгaдaнi
тoнкi дo BИKoHaHHя тa пoдaний пЛaH дo пpaцi згiднo HaKaзу, вИ-

.цaнoгo пpoBoдoM з дня 1 5/х.4З, н. 4. Пepeвeдeнo змiни сTaHИцЬ:
в пiд[paЙoнi] н. 63 1 ст[aниця], пiд[paЙoн] ч'7З 2ст[aницi]. Пoкa-
paнo 2-х стaHИчHИx зa бaЙдy,'t<iстьдo пpaцi. [...] тa пoучeнo' яK MaЮTЬ
HaдaЛ| пpaцЬoвaтЬ.

Пpaця [p]eфepeнтyp пpoxoдИть зaдoвiльнo.
[-l . ] Peфepeнт сyспiл ьнo- пoлiтични [й] п paцюо дoбpe, Пepсo-

нaл пiдpeфepeHТУpИ зopгaнiзoвaниЙ в пoвнoму склaдi, пepeпpo-
вa.0'ЖУeтЬся Пpoпaгaн.цУ пo вс|Х стaнИцяx - пo oдHoMy' a B oKpeMИХ
пo2paэи. Шкoли зopгaнiзoвaнo i зaбe[з]пeчeHo yнитeлями' Шкiл
в [p]aйoнi e 40. Пpoхo.цИтЬ HaУKa в 34-x, He пpoxoдИть нayкa в 3-x
з пpИчИHИ пepeбyвaння вopox(oГo вiЙскa' e бpaкyнитeлiв. 2-x- з
ПpИчИHИ xopoби' oxвaчeнo дiтeЙ нayкoю 2938.

2. Peфepe нт [o] p гaн i зaцi Й нo- мoбiл iзaЦiЙниЙ [п] paцю п po вo-
дить зaдoвiЛЬHo, HaKaзИ вИкoHУe, сaмooбopoнa ПepeПpoBaд)КУeTЬ.
ся. Kpиiвoк HaceЛeнHя мae B0 o/o.Пocти зpyЙнoвaнi i iншi пepeшкo-
.ци. Bишкiл вiЙоьк пpoxo.цИTЬ i зopгaнiзoвaHo дo вишкoлy 34 coт[нi].
БУдивлi, lцe MoгЛИ б oсiсти BopoжИ вiЙськa, pyйнyються. Пepe-
ПpoвaД,ЖeHo пo мoбiлiзaцiЙниx Кapтax дo УПA 20 стpiльцiв (дo пi-
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ХoTИ .l0, 
дo кaвaлepiТ 10)' нa сaнiтapниЙ вtлu.lкiл i цiлиЙ pяд iншиx

сПpaв. Людeй всix спopядЖeHo в oдягi, кoнi i видiслaнo'
3. Peфepeнт [г]oспoдapний пpaцю пpoBa.цИтЬ нeзaдoвiльнo.

Звiтив )кo.цHИХ He Пoдae. Пpaця в [p]aЙoнi ПpoХoдИТЬ Ha вЛaCHИX
мiсцeвoстяx. e змaгaзИHoBaHe збixxa для УПA _ 4029 цeнтнepiв,
peштa пpoдyктiв MaгaзИHУeТься. B якiЙ кiлькoстИ о зMaгaзИHoвa-
Ho' He стягHeHo гoсПoдapчИx звiтив. Poбляться зaxo.цИ .цo HaПpa-
вИ Гoспo.П.apсЬКoгo CТaHУ.

4,Зв'язки' Пpaця йдe нeзaдoвiльнo. B цiм нaпpямiзapядхeнo
peopгaнiзaцiю цiл[oгo] зв'язкy. Пpaця ПoПpaBИтЬcя.

5' Xiнoцтвo пpaцЮ ПpoвoдИтЬ cтapaHHo, звiтив He пoдaHo.
6' Бeзпeкa ПpaцЮe дoбpe. lнфopмaцiй, щo дoKoHaHo. He Пo-

ДaHo.
7. Жaндapмepiя пpaцюe дoбpe, .цoKoHaHo зa пepeбiг пpaцi.

.Qeзepтиpiв злoвЛeHo 1, стягнeнo люДeй 5 шT., пiст[oлiв] 2 Шт,,
нaбoТв 282 tшт. i пoлaгoджeнo pяд iншиx CПpaB.

Пepeшкoди в тepeнi.
B 4-x пyнктaХ сTaЛo сТoятЬ нiмцi. oстaннiми чaсaMИ сИЛЬHo

TepopИзУЮть людeй. Пepeбyвaли в ст[aницяx] 37-38-36-28-29-
31 -з0-56-42-29-41 i в iншиx' бo гpaбyвa ли мaЙнo тa зaбipaли кo-
poви iiншe.

2B/Xлpи'|здХaв HeвeЛИкiй вiддiл нiмaкiв в ст[aницю]н. 20, дe
зaЙuли нiмaкi .цo гoспo.цapa, BCe згpaбoвaли, xoзяЙствo сПaЛV1лv|,

гoспoДapя кiнyли в oгol-iЬ' [' '.]тoвили, piвнoж e apeшТoBaнo людeй
t ..1.

.[iТ нaшиx вiддiлив.
УПA бyлo зpoблeнo в HaшoMy Ip]aйoнiзaсiдкi нa нiмaкiв 4paзи.

Poзбитo кoлo ] 0 мaши[н], зaбитo зHaчHу кiлькiсть нiмaкiв. 1 взятo
в пoЛoH. Haсeлeння пoвiдoмляо, aби бiльшeдiялoУПA.

ДАPo' ф' P-30' oп. 2, cпp.
3aГaЛьHoГo эoШИтa у KлlтИl1Kу

Cлaвa УкpaТнi.
Гepoям Cлaвa.

P[aйoнoвий] [кoмeндaнт] ЧopниЙ.

З7, apк' 78-78 зв, Pyкoпиc, ApкуLu iз
opигiнaл. CинiЙ oлiвeЦь.
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Ns8
зBlт Ne 7 KoMEHдAHтA PAЙoHy

пPo пoдlТ
[Tунинcький paЙoн] Nе 3o

I Piв н eн c ькo гo н aдpa Й o ну],
3 лиcтoпaдa 1943 poку'

Звiт ч. 7.
Звiт paЙoнy 30 зa чac вiд27 '|X - 2'х|'.1943 p.

|. Cтaн peeстpy.
1, Cтaн нaсeЛeнHя - 1 50з5.
2' Cтaн члeнiв - 2o1,
3. Cтaн чЛeHoK _ 81.
4, Cтaн юнaкiв _ 3з4.
5. Cтaн ЮHaчoK - 90'
6. HaсeлeнHя, щo симпaтиз[ye]нaм -9Зo/o'
||. Гoспoдapкa'
Ciвбa oзимини зaкiнчeнa в 1 00 o/o, Зeмлt пoЛЬсЬKИХ кoлoнiстiв i

зeмлiдepxaвнi зaсiянi чacтИHHo (oкoлo 50 гa). |-]i зeмлi HaceЛeHHя
зaЛИшae нa яpoвий пociв. Moлoтьбa в тepeнi Пpoвeдeнa в 75 o/o.

Koнтигeнry для УПA зiбpaнo 230 тoн [н] . Зaтoтiвля MacЛa, сИ pa, оУХa-
piв, мaкapoнy, збipкa пoЛoтHa ТpИвaс. B Шyбкiвськoмy кyщi пpa-
ця, яK iзaгoтiвля, iдe олaбшe з oгЛя.0,У нa щoдeннi peпpeciТ нiмaкiв.
Taкox y кyщi Kиpилa дeщo пoсЛaбилaсь пpaця з oгЛяДy нa pyxи нi-
мaкiв у тepeнi. Гapбapнi пpaцЮЮТЬ.0,aЛЬшe, Шeвськi i кpaвeцькi apтi-
лi пpaцюють. Haсeлeння Хoвae збiжxя i кoпae зeN4ЛяHKИ для ceбe.
B кУщi Гpiмa з зaлoженoТ гapбapнi згopiлo 28 шкip.

IIl. Aдмiнiстpaцiя'
Aдмiнiстpaцiя, зa винятKoM M' Tyнинa i кyщa HaливaЙкa, Haшa.

Ciльськi cтapшИHИ i сyд викoнyЮТЬ пoЛo)Keнi нa ниx oбoв'язKИ.
B сeлax бiльш зaгpoxeнИX cтapi стapшИHИ пpИстyГ1.4лIА Дo пpaцi i,

He.п,ИвлячИсь нa зaбopoнy з HaшoГo бoкy, HaсeЛeHHя ПpoЦeHToвo
вeзe стaвKУ HIMaKaM.

lV. Шкoли.
Bсi шкoли paЙoнy бyли ypyxoмлeнi.цo 2З'х.4З p. Teпep HaУKa в

шKoлaХ пepepBaЛacя з oглядУ Ha пaЛeння оiл. Учитeлiв чaстиннo
ПoKлИKaнo.цo iншoi пpaцi. Шкoли ypyxoMИтИ тpУдHo' бo нaсeлeння
бoТтьcя пoсИЛaтИ ДiтeЙ в [UKoлУ.

V.l-{epкви.
l-{epкви B HaшoMУ paЙoнi aвтoкeфaл ьнi. БoгoслyxeHHя пpoвo-

.t],ИтЬcя нa yкpaТнськиЙ мoвi. Hiмaки з ПoляKaMИ пiд нaс гpaбyвaння
в сeлi Ciннoмy зpyЙнyвaлИ цepKвУ, a yбpaння i iншi piни зaбpaли.
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Vl. Ceкти.
Ceкти, щo зHaxo.цятЬcя в HaшoMyтepeнi, симпaтИзyЮтЬ Haшo-

мy pyxoвi. ПepeшкoдxoдHИX нe poблять.
VIl. Пoсiвнa кaмпaнiя.
Haсeлeння оiвбy зaкiнн илo i пpиrлядae гpУHT Ha вeсHy.
V|lI. Caмooбoooнa.
Пo сeлax стoiть вapтa в.п,eHЬ i унoнi. Пopoблeнo aляpмoвi пУHKТИ.

Mиотки Пo ГoлoвнИХ дopoгax poзкидaнi. .[opoги ПoпepeKoпУвaЛИ
глибoкими poвaMИ'

|Х. Чepвoнiпapтii.
Bпpoдoвж мicяця He ПoяBЛяЛися. Heвeликий вiддiл 2.Х| пpo-

BaдИв гpaбiжницькy нiннy aкЦiю в paйoнi Cкeля. Biдiйшли сKopo
yлiо.

Х. Пoляки.
Пoлякiв цИвИлЬHИX y paЙoнi Heмae, ЛИшe B Tyнинi пepeбyвae

нeвeЛИKa ГpУпa шyцмaнiв, якa poбить гpaбixницькi випaди в тepeH.
з1 'Х.43 p. ЛяХ, щo стoяB нa вapтi бiля стaницi, зaстpiливcя.

X[I]' ПoдiТ i нaотpoТ'
B дpyгiЙ пoлoвинi мiсяця нiмцi спaлили з лiтaкiв тaкi сeлa:

Kopoстятин, CiHнe, Пустoмити. B Пyстoмитax i CiннoмУ спaЛeнo
3-l3 бУдинкiв, з чoгo xaт 131 , KлУHЬ 123, xлiвiв 59. 3a Kopoстятин
He пoдaHo. Haсeлeння тИMчacoBo poзмiстилoсЬ в He опaлeHИx Щe
xaтax i [гoтy]e зeмлянки в лiсi.

B кyщi Гyги нiмaки KoпaЮТЬ ПoлЬсЬKy KapТoПЛЮ. .Цo цiоT poбo-
тИ ЛoвлятЬ yкpaТноькиx ЖiHoK, якихцiлиЙ дeHЬ дepЖaть пi.ц CV|ль-
HoЮ oxoDoHoЮ.

Haсeлeння бyлo пoпaлo пiд зaгaльнy пaнiкy, aЛe пoMaЛу зaCПo-
KoюeтЬcя. 3 бaлaчoк вИдHo HeHaвИcтЬдo oKУпaHтa i ляxiв. BeликиЙ
вплИв Ha MaCИ зpoбилa пoсИлeHa пpoпaгaндa пiсля aкцii нiмaкiв'
Haсeлeння Xoчe вeзтИ зepHoПoстaвкy нiмцям. Ceлo.[poздiв вeзe
нiмцям збiжxя, a для УПA He.цaЛo нiчoгo.

З/X|.4З p.

CлaвaУкpaТнi.

Cич.

ЦДАBo' ф' 38З8' oп' 1, cпp' 59, apк, 1З2, opигiнaл, l-tигapкoвий пaпip'
Pукoпиc. CинiЙ хiмiчний oлiвeЦь'
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Ns9
звlт кoMEHдAHтA PAЙoHy

пPo пoдlT
fKлeвaнcькиЙ paйoн] Nэ 50

I Pi в н eнcькo гo н aдpaЙoну З /3],
9 лиcтoпaдa 1943 poку.

BoeнниЙ [p]aЙoн н' 50.

Дpyхe [к]oмaндaнт.
Пoдaю дaнi пpo poбoтy у тepeнi зa чaC вiд27 'X пo 7.X|'43 p

Пpoпaгaндa'
Зa oстaнню дeоятИдeHKy пpoBeдeHo Пpoпaгaндивнi збopи у

B-x сeлax. Bияснeнo слiдyюнi ПИTaHHя:
1. Poзгляд мiлiтapниx сИл BoЮЮчИx стopiн тa Тxнi нaмipи.
2' Пoдiл вiйни нaтpи фaзи.
3. Cтaн УкpaТни.
4' Eтaп нaшoj бopoтьби.
5. Бopeмoся зa oУHC.[ i нaцioнaльнiдepxaви нa свo[x зeмляx.
6. Haшe сТaвЛeHHя дo нaцмeнiв'
7. Бopoтьбa зa фiз[иннe], мaтep'ялЬHe i дyхoвe збepexeння

HapoдУ.
8. Пoпyляpiзaцiя нaшoT iдei iiТ пpoвiдникiв.
9. Гiгieнa yкpaTнcькoгo сeЛa.
]0' Koпaння кpиTвoкдля сeбe i для хУДoби'
-l 

1. Знaчiння KoнтИгeHтyдля УПA, a piвнoxдля пoтepпiлиx сe-
лян.

12. ШкiльниЦтвo.
1 3. Moxливiсть зaкiнчeння вiйни.
HaстpiЙ HaсeЛeHя дyxe пiднeceниЙ. Пiсля зiбpaння BИH||/|KaлИ

[нaстyпн]i ПИтaHHя вiд нaceлeння: вив[eзeння] цyкpoвoгo бypякa,
xлiбoпoстaвKa дЛя нiмaкiв, кyпiвля Дpoв' iх нeгaЙнo iм бyлo ви-
яcHeHo.

Hoвини дня.
31 .Xl.4з p. нiмaки з ляХaMИ oгpa6или нa xyтopi Бiлiв 3-x гoопo-

дapIB.
2.Xl нiмaки зa6paли у Бiлiвськoмy млинi30 цeнт. мyки'
2. [Х]l нiмaки зaбpaли з тepeHУ 37 кoнeЙ тa 19 вoзiв.
4.[X]l нiмaки з ляXaMИ пpиТxaли гpaбити БiлiвськиЙ xyт.

[Бiлiвськi Хyтopи]. Ha ниx HaПaв вiддiл Cлaвкa ixaндapмepiя
Пiдxмapнoгo. BiДбили нaгpaбoвaнe мaЙнo тaCпaлИлv| -1 мaшинy,
1 тpaктop iз пpинeпaми'Здoбули2кулeмeти, 1 Mп тa бaгaтoaмy-
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нiцiТ. Пiсля тoгo нaлeтiли лiтaкиi спaли'lи 5 гoспoдapcтв i вбил[и]
2-x отpiльцiв тa 1-гo з цивiльнoгo HaсeлeHHя.

6.[X]lляxи з нiмaкaми гpaбили Hoвoоiлки. .t piй Гaмaлii встy-
пиву 6iЙ i вбив 7 ляxiв. Пo нaшiй стopoнi - oдИH paнeниЙ.

opг[aнiзaцiЙнo] -мoб[iлiзaцiйнa] [peфepeнтypa]'
Cиcтeмaтич Ho п poвoдИться вi Йськo виЙ виulкiл Mркч И н i xi нo к.

Xiнoцтвo.
opгaнiзoвaнo y кoжнiЙ отaницi сaнiтapнi пУHKтИ тa oбeзпeчeнo

piнaми пepшoi дoпoМoгИ. У тepeнi e 2-x paнeниx, якi e нa сaн[i-
тapниx] пyHKтaХ тa oтpИMУЮть вiдпoвiдний дoгляд. Пepeвeдeнo
4-дeнниЙ вишкiл гiгieнiстoк, Ha яKoMy бyлo пpисyтнix 12 ociб'

ГocпoДapкa.
opгaнiзoвaнo 2 кpaвeцькi вapстaти тa 1 шeвськиЙ. Зpoблeнo

cУшapнЮ для сУш ИH Hя мaтep' ялy Ha лeщaтa. Тopгiвля poз вИ вaeтЬ-
ся. Iншиx пoсryпiв y гoспoдapцi HeMae. Пi.п,гoтoвляю ЛЮдИHУ Ha гoс-
Пo.цapчoгo paйoнy. He звiтуe.

сБ.
3в'язoк.
Haстaнoвлe Ho .цpУгoгo шeфa зв' язKу. Пoпepeднi Й шeф Bepxo-

вИHKo Упaв paнeниЙ нa10-цi, дня 5. [X]|.a3 p.

пK.
ГocпoдapнiЙ звiт пoдaю нa oкpeм[oмy] пpимipнИKy'oo.

!ня 9..l 1 .43 p.
CлaвaУкpaTнi.

Гepoям Cлaвa'
Koмaндaнт в[iЙськoвoгo] p[aйoну]
/-/Ceвepин'

ЦДАBО' ф.3838' oп. 1, cпp,59, apк' 1З3, Koпiя. l-tигapкoвий пaпip.
Matuинoпиc' Чopнa KaльKa,
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Ns 1O
зBIт KoMЕHдAHтA PAЙoHy

пPo пoдlТ
[Piвнeнcький paЙoн] Nэ 10

[P i внe н cькo гo нaдpaйo ну З/З],
12 лиcтoпaдa 194З poку.

3вiт вiд 28[.Х.] - 12'х|.4З'

Koм eндaнт [ в] oeн [нoгo] paйoнy /Пa лiЙ / c лухнянo ГoЛoсИтЬ.

Ha пpoтязi вИщeзaзHaчeнoгo нacy вiдбyлися слiдyючi пoдii:
нiмaки з ляХaMИ i кoзaкaми нaTздxaли нa сeЛa в цiляx гpaбyнкy.
.[o пoвaxнiшИx BИпa.цKiв нaлeжaть: 28.Х в сeлo Koлoдeнкy ввeнopi
дo шкiльнoгo бyдинкy пpиixaлa oдHa CoТHя нiмeцькoi хaндapмepii i

пiвсoтнi ПoлячoK. Hiмaки poзiЙшлися Ha сeЛo i зaпpoшyвaЛИ Мo-
ЛoдЬ Ha бaль. Бaль вiдбyвся, aЛe MoЛo.цЬ нe зiйшлaсь, |-{ьoгo сaМo-
Гo Beчopa paЙoнoвa пoлiцiя iCБ пiд пpoв[oдoм] ГaмaлiiспaЛИлaHa
кoлoнiТ Koлoдeнкa дeCятЬ ЛяоЬКИХ ГoCПoдapсТв. П pи тoмy зaгopi-
Лoся .п'в| сeЛяHсЬKI KЛyH|.

29.х'4З p' в сeЛo Шпaнiв, МaлиЙiBeликиЙ oлeкоин пpиiздхaлa
нiмeцькa )KaндapMepiя тa CC. Maли зi сoбoю бaгaтo нaгpaбoвaниx
piнeЙ. Boни poзкидaли aмyнiцiю, щoб пiдсryпoм спpoBoKУвaтИ ЛЮ-

дeй. BeнopoM, KoЛИ вiд'iздхaли, зaбpaли в гoспoдapiв тpoe кoнeЙ.
29.Х в сeлo Глинки пpиТздxaв нiмeцький гpaбyнкiв-тaбip. Пo-

гpaбyвaли MЛИнa тaзaбpaли з сoбoю тpи фipмaнки i тpoe кoнeЙ.
Biд'ixaли в HaпpяMKУ сeлa Гopoдищe. 29.X з дepЖгoспУ сeлa Tиннe
ви|хaли нiмцiдo [с. Beликa] oмeЛяHa, мix ними бyли iузбeки. 30.X
B сeЛo.Д,ятькoвинi [.Цядькoвичi] пpибyв нeвi.цoмиЙ вiддiл з цiллю
oгpaбувaти MЛИHa Ha вЛaCHУ pyкy, зaбpaт|АПaсИтa мyкy. Ha цeЙ нaс
пpийшoв пiдpaЙoнoвиЙ пoлiцiянт i цi нeвiдoмi втiкли. 30.Х в сeлo
Лeгeнь [Лeбeдi] явИЛoсЬ вiсiм нepвoHИХ пapтИзaн. Ha зaпит сiль-
ськoi вapти .,xтo тaКИЙ'' зaГpoзИЛИ, щo вapтa Heмae Пpaвa пИтaтИ'
Boни зaйшл И Дo хaтLА ociйнyкa Hикoнa, пoтiм дo oсiЙнyкa Пeтpa i

oсiЙнyкa lвaнa. Bapтa пoвiдoмилa HaшИXдpУзiв, кoтpi зpoбили нa
чepBoHИХзaсiдкy, aЛe вoHИ пiшли нeвiдoмoю.цopoГoЮ.3].Х в сeлi
Hoвий .Цвip нiмцi пpoвipяли дol(УMeHTИ B пoдopoЖнix людeЙ.
Kiлькiсть ix бyлa Ha .цBoХ MaшИHaХ ЛeгKoвИx. Тoгo x дня нiмeцькi
лiтaки CK|АДaлИ ЛeTЮчKИ дo yкpaiнсЬKoгo HaсeЛeHHя, a тaкox i

спiвники. 31 'Х в сeлiAнтoпoль [Aнтoпiль] в гoдинi 9-тiЙ paнo нiмa-
KИ з ЛяХaMИ зaтpИMaЛИсь пpи юpбi xлoпцiв: xлoпцi пoЧaЛИ втiкaти,
нiмцi пo ниx стpiляли. Пiд чaс тoГo xaoсy ляхи гpaбиЛИ сeЛяHсЬKe
дoбpo. Пiзнiшe нiмaки нiби змилocтV|BV|лИcь'. HaKaзaЛИ ЛяXaM
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ПoвepHУтИ MaЙHo i хoтiли зaстp[e]литИ o.п,HoГo ЛяXa, aЛe He зa-
сТp|ЛИЛИ.

1.Xl в сeлi Бapмaки нiмeцькиЙ гpaбyнкoвиЙ тepop зaбpaв шiоть
фipмaнoкз фipмaнaми i пoixaв нa гpaбyнки. 1 .ХI в сeлo Mилoстiв зaT.
xaЛoтpИЛeГкoвi мaшини тa мiняли сiль нa rycи. pдя пpoпaгaндИдaЛИ
зa двi ryски 1B фyнтiв сoлi. 2.Xl пo сoшi Piвнe _ Mлинiв пpoxoдив нi-
мeцькиЙ oбoз, BИГЛядaвДy>кe Щlк.дeннo. 3aхoдиЛИдo сeЛяH i пpoсили
дaти xлiбa ни кapтoплi.4.Xl o гoДинi6-iЙ paнкуTxaЛИ KoзaKИ кiлькiстю
200 oсiб з Piвнoгo нaApeотiв [opecтiв]. Ha aвтoстpaдi Piвнe _.Цyбнo
poзПaвся вeликиЙ pУX вopoЖoгo тpaнспopry' 5.ХI B сeЛo Пepeдiли з
Caтиевa пpиТхaли нiмцi зляxaмИ,сnaлV|л|А -1 

5 бyдинкiв, oгpaбили сe-
лo i зaстp[e]лили двox лю.цeй тa сTapшИHУ сeЛa, pa+ИлИ в нory. 5.Х|
бiля сeлa Tумeнник [Гyмeнники] нiмцi зaстpiлили стapy жiнкy i зa-
MopдУвaЛИ' зaКИ.цaЮчИ, щo BoHa e poзвi[д]никoм. 5.Хl нa фyтopi
Kopoлeвi нiмцi пpиТxaлИ нa ТpЬox MaшИHaХ' oгpa6или тpи хaти i

cпaлИлИ.7.X| в сeлi Kopпилiвкa o гo.п,инi 5-тiЙ paнo нiмЦi з ляxaми пe-
peвoдИЛИ гpaбyнoк. Пpиiхaли нa 1 0-и MaшИHaX' oбстaвили BИxoдИ З
оeлa i гpaбyвaли. Зa6иpaли мaйнo вKЛЮчHo ФK дo дpoв. Пiдвeнip
зaлaлИл|l тpИ XaтИ, oД,Hoгo чoлoвiкa ЛeГKo paнeHo. B.Х| з Piвнoгo дo
сeлa Плocки [Плoскa] Тxaв нiмeцькийтpaнспopтфipмaнкaми, пpинiм
зanaлИЛИ Xary cтapшИHи сeЛa ПлoсKa, кoтpa булa пopo)кHя, i пopoж-
HЮ Хary ПoЛЬськy. ПoТxaли нa Гyмeнники. 1 1 .Хl з Piвнoгo нepeз |льпiн[ь]
нa Miзoч виТxaв нiмeцькиЙ тpaнспopт нa фipмaнкax в гoдинi 6-iй
вeчopa, кiлькiстю сoтн[я]. oстaнньo дo сeлa Плoскa пpи.iiaлo 70 кoзa-
кiв, paзoм тaM зHaХoдИлoся 107 oсiб (в тiм нислi лиue7 нiмцiв). Iх

Цiль: кoпaютЬoKoпИ i oглядaютьТepeH. B циxдняx нiмцi пoнaли poби.
тИ HoчaМИ зaciдки. Taкa зaсiдкa булa 6.Х| нa сoшi в oкoлицi Maлoгo
Шпaкoвa.

З 6 нa 7.Хl бyлa зaсiдкa нa сoшi в oкoлицi Бiлa Kpиниця. Пpи цiй
зaсiдцi paнeHo двoХ HaшИXдpУзiв - пiдpaЙoнoBoгo кoмeндaнтa з н. 6
тa пiдpaйoнoвoгo вiЙоькoвИKa' дpугa ЗaвepyХУ.ДpУг Гpиць paнeний в
нory i в pyкy. Пo oглядiлiкapя сТBepд)КeHo, щo дpyг Гpиць вилiкyeться.
.Qpуг ЗaвepУХa paнeHИй лeгкo в pyKy, вiн пepeбpaB HaГЛяlц Haд
пiдpaЙoнoм ч' 6. B oстaннiхдняx нiмцi oпyстили сeляноькi xaTИ B сeЛaХ
Ш пaн i в, МaлиЙ т a Be ликиЙ oлe KсИ н, a ТaKo)к чaсTИ H Ho B Бaсoвi м Kщi
[Бaсiв Kщ]. ЛишилИcЬ ЛИшe в.п,epЖГoспax тa цУKpoвapнi Шпaнiв. B
сeлi Ш пaнi в oтaбopeнe [к] иТвськe C.[ в кiл ькoстi 50-ти oсiб. Boни xo.цять
цiл ими днями i пpoвi pяютЬ дol(УMeHти п [e] pexoжих. 3aгaльнo в тepeнi
д}DKe тфкКo ПepeсУвaтИCЬ. Пpaця yr.pудHeHa, Ho Bсe)КтaKИ He зaBMИpar.
Peфepeнт ПpeсoвoТ Cлуж6и poзiолaв в пpoтязi цЬoгo чaсУ.цвa paзИ
..ЗвiдoмлeHHя зaTИ)к.цeHЬ'' Пo цiлoмyтepeнi iдвa paзи ..|нфopмaцiT'' 

ч.
65' 66. CБ 2.Xl зaapeшToвaнo Пoдpyry ЛiнiЙку (тa, щo бyлa в Haс Ha
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зB'язKУ) зa Te, щo BoHa, пoвepHyвшИсЬ з 30101, пpИйшЛa Дo
c[e]ксoтiв, poзпoвiлa yсi псeвдo звepxникiв, a KoГo зHaЛa, тo й пo
Пp|зBИщl.

7.Xl зaapeштoBaHo oднy с[e] ксoтKУ, KoTpa xИЛa з KaцaПoм. Biн
втiк.п,o Piвнoгo. Boнa йoмy дoнeсЛa, щo в сeлi 3oлoтiiв e бaгaтo
збpoТ i пo.цaЛa 15 нaшиxдpyзiв з тoгo пiдpaЙoнУ. L[e yдaлoся Пepe-
ЛoвИтИ пpи пoмoнiлюдeЙ, якi пpaцюютЬ B Хaн.цapмepiT в Piвнoмy.
B сeлi MиxaЙлiвнa IMиxaЙлiвкa] пepeлoвлeHo двoХ кoмyнapiв.

Гoспoдapкa.
Гoспoдapни Й paЙoнy дpyг Tapaн в>кe yпopя.цKУвaB KaHцeля pi ю.

Bислaв.цo MeHe мiсячниЙ Гoспo.цapчИЙ звiт ч' ] . 3вiт нe вi.цпoвi.п,ae
вИMoгaM зaпoтpeбyвaння. Bитягнyтo зi звiтy бpaки i вислaнo дo
нeгaйнoгo зaлaгo.п,XeHня. Звiтy пpo oBeчKИ щe He пoДaв гoспo-
дapниЙ Тapaн' З зaгoтiвлeю збiжxя стaH Heзaдoвiльн[я]юниЙ.

SбiжжeвиЙ бaлaнс згiднo звiтy н. .'' 420o0 кiлoгpaмiв (нo-
ТИpИCтa дBa.ццятЬ тисян), [...] [o]лiЙниx 910 Kг., гpeчKИ 2З12 кг.
Жиp: сaлo - 4o7 Кг., MaсЛo - 1 200 кг., oлii - 12 кг. (жиpi ЫАKaЗaлv|
стaH Heзaд,oвiльниЙ)"

Пpoдoвoльнi виpoби тa тoBapИ: MУКa вaЛЬцoвa - 22З0 кг,,
ЖИТl-{я paзoвa - 2575 кг. (тaкoж нeзaД,oвiльнo). Cтaн сoлi згiднo
Пepшoгo звiтy - 1 867 кг', i iншi - сepeдHЬo.

3aсoлкa oгipкiв - нeзaдoвiльнo (9953 кг. ), кaпyсти (3730 кг. ).
|ншi - пocepeдHЬo. oдяг i взyпя - нeзa.п,oвiльнo. B oстaннiЙ збip-
цi збиpaння шИHeлЬ спpaвa пoстaвЛeHa нeдoбpe. Haсeлeння
дoбpoвiльнo He xoчe .цaвaтИ. B тoмy вiднoшeннi тpeбa зaзHaТИ
BeлИKИх ТpyдHoщlв.

Poзвитoк дaЛЬшoгo xoдy гoспo.п,apствa e мoжливий, слiдyю-
чиЙ звiт пoKa)кe кpaщi peзУЛЬТaтИ'

opг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiЙний] [peфepeнт] в свoiй .цiлянцi
пpaцi вив'язУeтЬся згiднo нaкaзiв, Ha.цaHИХ згopИ. ] 2.Хl вислaнo
ТpЬoХ KaвaЛepИстiв дo /Caмapи/ ,

XiнoчиЙ вишкiл вiйськoвиЙ тpИвae
[дш]epiв пpoдoв)KyeтЬcя.

ПoстiЙ, дня12.X|.4З.

KIoмeндaнт] в[iЙськoвoгo] p[aйoнy]
/Г1aлiЙ/ПaлiЙ.

Bишкiл сaнiтapiв i фeль-

Cлaвa Укpaiнi!
Гepoям Cлaвa!

Ц,ЦABo' ф' З838' oп' 1' cпp' 59, apк. 125-126. Зaвipeнa кoпiя' Бiлий
пaпip. МauLиHoПИc. Cиня кaлькa,

.o. Йд".,", пpo кpиптoнiм
нaдpaЙoнy 3/3.

пoвcтaHcЬKoгo paйoнy NsЗ0 Piвнeнськoгo
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Ns 11
звlт KoMЕHдAHтA PAЙoHy пPo пoдIТ

[PiвнeнcькиЙ paйoн] Ne 10

[Pi в нeнcькo гo н aдpaйoну З/З]'
21 лиcтoпaДa 1943 poку.

BoeнниЙ [p]aйoн н. 1 0.

Звiт вiд 12/X| дo 20 /X|'43 p,

oглядтepeнy.
.Цo цeгo чacУ пo тepeнi пo.цiТ зaйшли слiдyюнe. Hiмaки o6caдили

yci пpимисьKИ сeлa MoГo тepeHУ' a CaMe: y с. Koлoдeнкa cтoять нiмa-
KИ, дo сeлaAнтoпoльТздять нaнiч, в с [Б].Kpиниця [Бiлa Kpиниця]
poбили зaсiдки. Taм бyв вИпaдoK' щo нaвiть пopaнeHo дp. Гpиця -
K. в. п. н. 6' ПpининИ - He бyлo вapти в сeлi.

B сeлiH..[вip [HoвиЙ flвip] кoнтpoлюютЬ в пepexo)кИxдo|(yмeHтИ"
B сeлi Б. Kyг [Бaсiв Kр] нaстиннo виTХaЛИ' ЧaстИHa зaлИшИЛaсЬ

нaдaлl. B о. Плoокa стoят[ь] кoзaкi' Koтpи poзлaзя[тьс]я пo футo-
paх нiби зa сaмoгoнoм. ПoтoMУ, яK пopaHeнoдвoХ B с. Mилoстoвi,
пepecТaЛИ ЛaзИтЬ пo фyтopaх. B с. .ЦятьKoвИЧИ [.Цядькoвичi],
Bepxiвськ, Ясeнинeчи [Ясинининi] стoять фpoнтoвi ЧaсTиHи в
Koxнoмy сeлi. [П]o c[eл]i гoнятЬ зa сaмoГoнoм' .[o людeй нiчoгo нe
MaЮтЬ. Пo с. Гopoдoк, Шпaнiв, oлeкcин, Бapмaк [Бapмaки]
пoвoдяТЬся гipшe (звepтaють УвaгУ Ha пpoхoжиx). B с. Гpyшвицi
пpoxo.цятЬ aтaкyюнi чaстИHИ схiднякiв. Цi сxiдняки MaЮтЬ збpoю,
вoзи, кoнi. MopaльниЙ стaн Тx дoсИтЬ нeзaдoвiльниЙ: гpaбyють,
здipaють oдяг i взyт[т]я з ПpoХo)кИХ, зa cпpoтИв poзстpИлЮЮTЬ.
B с. oбapив нiмaки пiдoслaли нaцмeнiв. CпpoвoкyвaвшИ HaceЛeHHя,
пpocИЛИсЬr0,o пapтИзaHKи'.[pyзi, пoмiтивши щo тo мaшiнKa, Хoтiли
Тх poз[з]бpoТти, щo He вдaЛocя. Пiсля ТoГo apeштУBaлИ cтapшИHУ
оeлa i свящeHИKa, пpИ чИM зaзHaчИЛИ, щo 

..випycтИM, яK згoлoоятЬ-
ся''. [...] B oкoлицi с, Гpyшвиця, oмeлянa У.цaлoся HaшИM дpУзяM
пepeтягHyгИ eвaKyyЮчиx сxiднякiв з BoзaMИ тa кiньми i зi збporю.
.Цo цeгo чaсУ пepeтягHeнo 2З ocoби,15 кoнeЙ, 8 сiдeл, 20 кp[i]с[i]в
тa aмyнiцiя, oдИH MoтoцИКЛ. B oкoлицi с. Kapaeвини [Kapaeвинi]
нiМaKИ, пpoвipaюни дoKyMeHтИ, зaбиpaють ,цo ceбe. Пpи тeмy
гoвopятЬ, щo пoтpiбнo poбить нoвi дoкyмeнти.

Зaгaльнo щo спoсТepe)кeHo зa цeй Чac, Цe сToятЬ нiмeцькi
нeдoбитки з фpoнтy, впoвнi poзлoxeнi i здeмopaлiзoвaнi.

B зв'язку з тИM, щo ця зГpaя B п'яHoMУ cтaнiдoпyскaeтьcя piж-
HИХ нa.цУ)KИвaнЬ, я видaв зapядXeHHя He пpoДaTи aнi oднei лiтpи
сaMoГoнУ. |лятих, Хтo He бyдe пpитpиMУвaтИсЬ цix пpaвил, бyдy
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KapaтИ вKЛЮчHo.ц,o KapИ cN4epтИ. BИшKiЛ caHiтapИв пpoЙшoBдoбpe,
нaвiтЬ знaЙшЛИcЬ вiдMiнHИKИ. Bишкiл фeль[дш]epИв пpoдoB-
)кyeтЬоя.цaлi (сaнiтapИв BИllJKoЛeнo 60 oсiб' caнiтapoк 36 oсiб -
He paХyЮЧИ пoпepeднix вишкoлив). Bишкiл вiЙcькoвий пpoйшoв
дoбpe. Ha вишкoлi бyлo 34 пoдpyгi, пpoвo.t],Ив дp, гoнтa. Учaсникi
нa вишкoлi _ з MoгoтepeнУ i6улиз paй[oнy] н. 20.

Aкцiю' кoтpy булo нaKaзaHo ПepeвeсТИ 1 6/X|, нe в пoвнoотi ви-
KoнaлИ, бo дo цьoгo чacУ HaxЛИHyли нiмaки i мaЙхe сKpИзЬ пoтpiб-
нo бyлo poбити з бoeм.

B зв'язкy з нaiзд[oм] нiмцiв poбoтa зaзHae в дeякiЙ мipи
зaстoЮ. Haсeлeння МУситЬ xoBaтисЬ з кiньми. Poбoтa гoсПo.п.apИв
пoслaблa в пopiвнaннi з пoпepeднiм. B тИx тepeнax, дe нeмa нi-
мoти, poбoтa iдe дaлi пoвним ХoдoМ.

Ч[epвoниЙ] Хpeст зaзHaB зHoвУ poзКЛaдy в зB'язKy з ТИM' щo
нeoбдyмaнo сTягaЮтЬ тиx л юдeЙ, KoтpИ xoн тpoшкi opIi]eнтyються
в тepeн i. A лишaють людeЙ, KoтpИ нe op[i] eнтуЮтЬcя в poбoтi.

C[лyxбa] Бe[з]пeки' Boни дoпyсKaЮTЬ, щo poбoтy Tx зaвнaсу
зHae HaсeЛeння. Bзaгaлi нe хoнyть кoнспipyвaтИCЬ, a нaтoмiс[т]ь
пiд нac нeбeзпeкi ХoвaЮтЬся. Я тeпep пoстaHoвИв зa всякy цiну
зaBecтИ з тИM пopядoK, бo бaнy, щo в пpoтИвHoмy paзi бyдe злe з
тaKoЮ poбoтoю.

Cyспiльнo-пpoпaгaндивнy poбoтy пpoBaдять yci нлeни, a
тaKo)K HaceЛeHHя дoбpe дo цeгo стaвИтЬcя.

Bopoжa Пpoпaгaндa пoмiчaeться в с. Б. Kpиниця [Бiлa Kpини-
ця]. Тaм e зaЛИшKИ бУльбiвцiв. B с. Hoвoсiлкi [Hoвoсiлки] пoмi-
чaeTЬся pyx кoмунiотiв. Aтaкoх в с. Ясининини|Яcинининi] e тe
caMe. B c. Mи[л]oстiв пpининИл|/1, a ТaKo)К в пpимicькix ceлaх як
Гopoдoк, Шпaнiв, oлeKсИн102. Koмyнiсти гlp|Ат|Ахлv|' Haтoмiсть в
м' Piвнoмy кoмyнiсти пpoявЛяють дiяльнiсть.

Гoспoдapкa нaшoгo Ip]aйoнy He BИB'язyeтЬся з свoix зaвдaнь.
Я пoстaнoвИB' щo зa BсяKy цiнy мyшy HaЛaдHaтИ yсi нeдoлiки.

Пoстiй, дня21/X|.43p' CлaвaУкoaTнi!
Гepoям CлaвaI

K[oмeн.цaнт] в [i Йськoвoгo] p [aЙoнy] / Пaвлo / П aвлo.

цДABo' ф. З8З8' oп.1, cпp.59' apк. 130.Зaвipeнa кoпiя, Цигapкoвий
пaпip. Фopмaт A-4. Maшинoпиc (нe укpai.нcькиЙ шpифт)' Cиня кaлькa'

Тaк у тeкстi.
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Ne 12
3Blт KoMEHдAHтA PAЙoHy

[ЗдoлбунiвcькиЙ paйoн] Nэ 9
[Здoл бун i всьKo гo Н a.цpaй o н у 4/4],

29 лиcтoпaдa 1943 poку,

3вiт з тepeну н. 9 нa 29.Х|.43 poку
з пpaцi KoMaHдaHтa тa paЙoнoвиx peфepeнтiв.

Koмeндaнт.
3a звiтoвaнИЙ чac, вiд 13.Хl.43 poКУ пo 28'х|'4з p., зpoбив

сл|.0.УЮчe.

B тpьox пiдpaЙoнax пpoвiв oднoдeннi вiдпpaви з пiдp[aЙoнo-
вими] eKзeKУтИвaМИ тa сTaHИчHИMИ.

Biдпpaви MaЛИ пpoПaгaнДивниЙ ХapaKTep. oбгoвopeнo пpo
пiдгoтoвкy Ha чac пpИХoдУ бiльшoвикiв, Пpo ТвopeHHя зaлiзниx
зaпaсiв тa спiвпpaцю Й дисциплiну в тepeнi.

19.ХI зpoблeнo вiдпpaвy з пiдpaЙoнoвИMИ KoМaHдaHтaMИ тa
CБ пiдp[aЙoнiв]. УзгiдHeHo ПpaцЮ CБ з пiдp[aЙoнoвими] KoMaH-
.o,aнтaMИ, звiт[yвaння] yснe Ko)KHoГo KoМaн.п.aHтa тa кoм[aндaнтa]
CБ пiдp[aйoнy] тa пoЛaгo.цxeHo дeякi нeдoлiки в пiдpaЙoнax.

21.X| yлaшТoвaHo святoчнi сXo.цИHИ B чeсTЬ Бaзapy з всiмa
пiдpaйoнoвИ MИ eKзeKyгИBaMИ тa paЙoнoви ми пpaцiвHИKaMИ.

Полaгoдxeнo KoHтaKт з мiстoм' oбгoвopeнo сПpaвУ пoлiп-
шeHHя пpaцi в мiстi тa сTвopeнo бoiвкy з 4-x людeЙ.

Пepeвeдeнo aкцiю кoпaння кpиiвoк, МaгaзИHУвaння м'ясa, збip-
KyтeПЛoГo oдягУ.

Bидaнo зapяlц>кeHHя пpo твopeHHя бoТвoк в пiдpaЙoнax тa
сТaHИЦяX.

Haкaзи, oтpимaнi зГopИ' пepeвeдeнi в )кИття ТepeнУ з пoяc-
HeHHяMИ.

Пpaця кoмaндaнтa CБ.
3a звiтoвaниЙ чaс зpoблeнo слiдyюнe.
У всix пiдpaЙoнax poбив BпpaвИ з пiдpaйoнHИMИ Тa стaHИч-

ними CБ. Haв,язaнo KoHтaКт, oбгoвopeнo кoнкp[e]тнi ПИTaHHя
poбoти CБ в пiдpaйoнax тa стaHИцяХ, пpo спiвпpaцю з KoMaH-
дaHтaMИ тa пoolп,ИHoки[ми] пiдpaйoн[oвими] тa стaни[нними]
peфepeнт[aми], пpo дисциплiнy тa звiтyвaння.

3poблeнo пepeopгaнiзaцiю всix пiдpaйoнiв, УHopМoвaHo збpoю
нa пiдpaЙoнi CБ'

.Д,oпoвнeнo вiдпoвiдний штaт CБ в paйoнiТa пepeвe.E,eнo чИсТKУ
в pядaХ paЙ[oнoвoТ] CБ'
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Людeй, якi нe вiдпoвi.о,aли овoTй poбoтi, звiльнeнo.
3poблeнo вiдпpaвy KoМaHдaHTiв CБ всix пiдpaйoнiв тa Ko-

мaндaнтiв пiдp[aЙoнiв]. Узгiднeнo тiснe спiвжиття мiж сoбoю,
кoнспipaцiю Пpo сaMУ poбoту CБ' [з]вiт[yвaння] пooдИHoKИx Ko-
мaндaнтiв пiдp[aЙoнiв] тa CБ.

BiдбУлaсь зyстpiн з CБ тa бoiвкoю мiотa' дe oбгoвopeHo пpo
cпeцiaльнy poбoтy CБ в мiстi, пoлaгoд)КeHo нeдoлiки тa дoПoBHe-
нo шТaт бoiвки з 4-x люДeЙ.

П paця opг[aнiзaцiй нo] -мoб[iлiзaцiЙнoгo peфepeнтa].
Зa звiтoвaний чaс зopгaнiзoвaHo B пiдpaЙoнi ..Б'' 22 poi з

KoMaH.цaHтaMИ.
B пiдpaЙoнi ,,o', зopгaнiзoвaнo 35 poТв з 26 кoмaндaнтaмИ.
opгaнiзoвaнo бляxapську apтiль з 5-ти людeЙ для poблeння

ТдУнiв (кoтьoлкiв)'
Bидaнo iнфopмaцiT (пoльoвa службa i чaстинa впopя.цy) для

воix пiдpaЙoHoBИX' дЛя BИшKoлy мoлoдi i всьoгo HaсeЛeнHя,
sдiбнoгo дo вiЙськoвoГo вишKoлУ.

Пpистyплeнo дo opгaнiзoвaHHя бoiвoк.
Пpaця пoлiт[иннoгo] peф[epeнтa].
opгaнiзoвaнo пpoпaгaнДИBHy тpiЙкy пpи paЙoнoвoMУ Kopec-

пoH.цeнToвl.
Пepeп poвaД)кeHo oдHoгoдИ HHy виш кiл ьнy вiдпpaвy, Ka.цpoвИ.

кiв paЙoнoвиx peфepeнтУp тa пiдpaйoнoвиx peфepeнтуp.
Зpoблeнo пpoпaгaн.цИвнy вiдпpaвy з yciмa paйoнoвимИ пpa-

цiвникaми.
Зpoблeнo нoвy eвiдeнцiю тexнiчнo-пpoпaгaHдИвHoгo Maтe-

piaЛУ.

opгaнiзoвaнo пoлiт[иннy] бiблioтeкy з 320 KHИЖoК гeoгpaфiннo.
iстopин нo - пoл iтич н oгo i i.цeoлoгiч нo - бeлeтpистИч H oгo ХapaКтe pУ.

Пpaця гoопoдapчoгo peфepeнтa.
Зa звiтoвaн иЙ чac зpoблeнo слiдyюнe.
.!,o пoв н e н o п oв н и Й штaт гoспo.цapчoгo aпapaТУ.
Зpoблeнo вiдпpaви з пiдpaйoнoвИN4И гoспolt],apчИMи тa cтa-

HИчHИМИ в 4-х пiдpaЙoнax.
Пepeвeдeнo aкцiю MaсoвИХ збipoк тeплoгo oдягУ, кoжyxiв,

штaнiв, poблeння свeтpiв, кyфaЙoк i iншe'
Пepeвeдe нo aкцi ю piзaн ня хУдoби' cвинeЙ, кype Й тa MaгaзИ HУ.

вaHHя.
Пepeвeдeнo aкцiю KoпaHня кpиiвoк Ta зaкiнчeння МaгaзИHy-

вaHHя збiжхя.
Зopгaнiзoвaнo paЙoнoвy шeвсЬKУ apтiль, в якiй пpaцюe 25

лЮ.п'eЙ.
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Biдстaвлeнo 4 тpaнспopтИ ХapчeвИх пpoдyктiв тa TeпЛoгo oдя-
Гy' BзУТтя.

Плaн нa cлiдyюний звiтoвaний чac.
3opгaнiзyвaти бoiвки в paйoнi, пiдpaйoнaх Тa cTaHИцяХ.
ПiдгoтoвaтИ ТepeH дo пpИХoёп,y бiльшoвикiв тa Пepexoдy B

глyбoкe пiдпiлля.
Пepeвoдити piзнi мaсoвi збipки, твopИТИ зaлiзнi зaпaсИ Ha

.п'Ba poKИ.
Зpoбити ГeHepaЛЬHУ KoHTpoЛЮ цiлoгo ТepeHУ.
Зpoбити eвiдeнцiю, .,ЧopHy ЛИстy'' вopoжиx oсiб.

Пoстlй, 29.X|.43 poкy.
Cлaвa УкpaТнiI

Гepoям Cлaвal
K[oмeндaнт] в[iйськoвoгo] p[aЙoнy]
I aH.0.зя.

ДAPО' ф. P-30' oп. 2, cпp. 39, apк. 27-28, Оpигiнaл' БiлиЙ пaпip'
Pукoпиc, Cинiй хiмiчний oлiвeць'

Ne 13
зBlт KoMEHдAHтA PAЙoHy

пPo пoдlT
[Piвнeнcький paйoн] Nэ 10

I Pi в н e н c ь кo гo н aдp a й o ну],
30 листoпaдa 1943 poкy.

BorнниЙ [p]aЙoн н. 
.l0.

3вiт зa мiсяць ЛИстoПa.ц, вiд 28 пo 29'X|'43 p.

Koмeндaнт [в] oен нoгo Ip]aйoну сЛУXHяHo гoЛoCИТЬ. Haстpи Й
HaсeЛeH Hя MoГo тepeHу сepeднiй. Haсeлeн ня нe пiдyпaдaе в дyсi,
a, HaПpoтИ, бaгaтo з сТopoHИ HaсeЛeHHя e пoMoчИ в peвoлюцiйний
poбoтi УПA. KoжниЙ xoчe ним[o]сь сп \V|Ч|/1HИт|АCь, зa BИHяТKoM Лeг-
кoдyхiв. He дивлянисЬ Ha сИЛЬHi пepeшкoдИ вopoгa, пpaця тpИBar
дaлi. flpyзi He пpИпИHяЮTЬ гoHy в пpaцi, Хoч пpИxo.цИться нaйтяжчe
пpaцЮBaтИ Ha зB'язKaХ. Тepeн зaгpoжeниЙ, скpiзь стoяТЬ вopoжi
чacтv|HИ' щo дУ)Ke пoвaxнo шaxyЮТЬ Haш pyx. .[o пoвaжнiшИХ вo-
poжИX aкцiЙ, KoтpИ вiдбyлися в цЬoMУ мiсяцi, MoЖHa ЗaчИс,лИтv|:

1.7 'х|.4з p, пoгpaбилИ сeлo Kopпилiвкy [Kapпилiвкa], пpи нiм
ol(pУжИЛИ сeлo нiмaки i ляхи,гpaбили цiвiльнe HaсeЛeнHя. Пpи нlм,
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cnaлИлv| тpИ XaтИ Тa двi KЛУHi. ПiсЛя 15.Хl.4з p. BiДбУЛИCя aKцiТ B

сeлaХ Koлoдeнкa, Глинкi [Глинки] i Aнтoпoль [Aнтoпiль], пpи нiм
зaпo.п,iянo бaгaтo шКo.цИ для opгaнiзaцiT. У Глинкax спaлeнo З0
бУди н кi в Ta вKИHeHo в oГoнЬ тpЬox людeЙ. [...] 1 6.X| в 1 2-тиЙ гoДи -
нi нoчi бyлo oкpyжeHo CeЛo i вигнaнo всixлюдeй Ha пЛяц, пpИчoMУ
B|АчИтaл|/1з пpИвeзeHиx з сoбoю спискiв i зaбpaли 13 людeй -тpV1
з сoтнi Xукa, a 9 з сeлa Глинoк. Пiсля тoгo ixдyхe мopдyвaли, щoб
вИKaзaЛИ всix тиx, xTo ПpaцЮe в тoMУ тepeнi' ЗнaЙшлись тaк[i], щo
He BИдepжaЛИ MopдУвaнь i висипaли всixтих, KOГo BoHИ знaли. ToЙ
пiдpaйoн e дУжe зaгpoжeниЙ.

2. !ня 14.X|.43 p. були пеpeвeдeнi apeшТИ в сeлi Шпaнoвi.
Apeштoвaнo oдHoГo Гoспo.Д,apa з po.цИHoЮ Ta сTapшИHУ сeлa.
Cтapшинa сeЛa вИKaзaв всix дpyзiв, KoТpИ ПpaцЮвaЛИ в [o]pг[a-
нiзaцii] i зa цe Йoгo випyстили. Зaбpaли 7 ПoЛoHeHИХ i oднoгo
сeЛяHИHa Якyбa l[л]лiнa з.цpУ>кИHoЮ. Cтapшинa пpИзHaвCя.0,o BИ-
HИ сTaHИчHoмy (йoгo в)Ke зyстpИЛa pУKa спpaвeдливoстi).

3..Цня -16.X|.43 p. B M.oлeксинi [MaлиЙ oлeксин] apешТoвaHo
7 poдин, мiж ними Bпaл|А нaшiдpУзi. oдин дpуг бyв тяхкo paнeниЙ
в живiт. ApeштoвaнИX вИBeзeHo дo Piвнoгo. Пiсля apештy нiмaки
гpa6или' Пi.ц чaс гpaбежy BИKpИлИ oднy кpиТвку з KaПУсToЮ Тa
oгipкaми. B близькиx пpимiських сeЛaХ oблaвaми нiмцi вилoвлю-
ЮтЬ HaсeЛeHHя Ha ooбoти i кoпaти oKoпИ. HaЙбiльшe ЗЛoвЛeHo
людeй в сeлi oбapoвi. Hiмeцьки збpoйнi ЧaCтИHИ poзтaшoвaнi пo
тepeнi в тиx мiсцях' .0,e ПИсaB в пoПepeдHьoму звiтi. .Д,o нaоeлeння
вiднoсяться нe цiлкoм зЛe, ЛИшe гpaбyють BзУття, o/],яг тa xapнoвi
Пpoёп,yKтИ. Hiмцi дaють зapяд)KeHHя.цЛя сBoГo вiЙськa, щoб нe пили
CaMoГoHУ. Haтoмiсть.п'aЮTЬ свoЮ ГopИЛKУ. Утiкaчiв зi Cxoдyyдaлoся
пepeTя гHyги З7 ociб, 1 2 вoзив, 2.| кi н ь. Цi л юди пpиЙuли зi збporю.
3-пoмiж oднeT гpyпи сxi,цнякiв, KoТpИ пepeйшли дo Haс, вИKpИс-
тaлiзyвaлись вiдпoвiднi лЮДИ. e o.циницi, KoтpИ зaявЛяЮTЬ' щo вo-
HИ MoЖyТЬ йти в дiвepсiйнy гpyпy нa Cxiд, .цe пeBHяTЬ, щo зpoблять
бaгaтo кopиснoi poбoти для УкpaTни. 3-пoмiж HИX BИKaзaлoсЬ' щo
e 6 лeтiнaнти' Boни гoвopятЬ' щo мiж HИMИ r ЛЮ.цИ, KoтpИ HaЛe-
)KaЛИ .цo CBУ'o..

HacтpiЙ y ниx бaдьopиЙ, вимaraють нaЙбiльшe лiтepaтypi, зa
гopилкy зaбyли.

Гocпoдapкa. Пepeвoдиться збipки oДягУ Ta взУТТя 
' 

.Д,Ля цЬoГo
дaнo oзбpoeних людeй. Збipкa нe впoвнi зaдoвiльнa' пpoBa.цИTЬся
HaД.aЛЬшa збipкa. Гoспo.цapKa в цЬoМy мiсяцi вeЛa пpaцЮ сepe.цHЬo.

П peсoвa Cлyжбa в ЦЬoMУ м iся Цi poзпoBсЮ.цХyвaлa л iтepaтУpy.

Cпiлкa Bизвoлeння Укpaiни.
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CБ в цьoмy мiсяцi пepeвeлa aкцiТдpiбнiшoгo ХapaKтepУ.
ЧХ пpoвив peopгaнiзaцiю в paйoнoвiЙ eкзeкyтивi ЧX. У зв,яз-

KУ з тИM' щo пoдp. 3aвиснa лишИЛa тepeн HeУПopя.o,кoвaниЙ, я му-
cLАв Д|АцИДУвaтИ cпpaвy сaм. HaзHaчeHo Koмaндaнткoю УЧХ
пoдp. Гaндзю, Koтpa вiдpaзУ пpИсryпиЛa дo УПopядKУвaHHя Тepe-
Hy a тaKoX ЛlKapeHЬ.

.Цp. Cпapт пiсля тoгo, яK пoпaв в oKpркeHHя нiмцiв, вepнУB
в тepeн хвopiЙ. Poбoтy дo цЬoгo чaсУ пpoвaдИв дp. Бpoвa тa
дp. ШaxaЙ. Bишкiл сaнiтapiв зaкiнчeнo, a фeль[дш]epiв _ пpoвa-
дИтЬоя. Caнiтapiв poзпУщeHo B тepeн .цo пoKЛиKaнHя. Bишкoлeнo
36 дpузiв i 7 пoдpyг, нa фeль[дш]epськoмy кypсi .13 дpyзiв i

1 2 пoдpyг. Фeль[дш]epоькiЙ KУpс тpИвae дaлЬшe.

ПocтiЙ, дня 30.X|.43 p.
Cлaвa Укpaiнi!

Гeooям Cлaвa!
K[oмeндaнт] в [iЙcькoвoгo] p[aЙoнy]
/Гlaвлo/Пaвлo'

lJДABo' Ф' 3838' oп, 1, cпp,59, apк. 1З1' Зaвipeнa кoпiя' БiлиЙ пaпip,
Мaшинoпиc (нe укpaiнcький шpифт)' Чopнa KaльKa,

Ns 14
звIт KoMЕHдAнтA PAЙoHy

пPo пoдlТ
[Cлaвyтcький] paйoн,,Cвiтaнoк''

[Здoл бун i в c ь Ko гo H a[],paй oну 4/4]'
7 гpудня 1943 poку.

Paйoн Cвiтaнoк.
ПoстiЙ, 7 /Х||.4З p.

Звiт.

ДpУxe KoMaHдaHтe! Дpyг Mисливeць згoЛoшУe пpo тe, щo:
1 ' Тepeнoвиx пoдiЙ, яKTaKИХ, нe вiдбyлoсь зa дaний нaс.
2. Bипaдкитa HoBИHKИ cл iдyюнi.
У пiдpaЙoнi ч. 1 гoлoвoю КoЛГoспy бyлoдoнeсeнo нiмaкaм пpo

сaMoвiльнe вiднинeння вiтpaкa HaсeЛeHHяM' щo тaeМHo ЛЮдИ
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MeлЮтЬ зepHo. Bсe зepнo нiмaкaми булo зaбpaнe, a вiтpякa зaПa-
Л|Ал|А.

У стaницi Пoгaнe вiдбувся нaпaд сoв[iтськиx] ПapТИзaH нa нiм-
цiв тa кoзaкiв' якi пepeмoЛoчУвaЛИ збiжxя. l xoн кoмyнapi кpинaли
.,з.цaвaЙтесЬ, 

BИ oKpУ>кeHИ'', Haпaд бeз нaслiдкiв. Hiмaки Тa KoзaKИ в

[...]пax чИH|АЛv| oпip i нe з.п'aЛИсЬ.
B лiсi бiля ст. Пiдлiскiз нoчi 1 нa 2 гpудня дeякиЙ нac пepeбyвaлo

бiля сoтнi сoв[iтськиx] пapтИзaн' якi pyшили нa зaxiд ( ГoЩaнщи нa).
Чaстo зHИKaЮтЬ нeвiдoмo дe чЛeHИ дeяKИx [...]. Hiмцi чaстo

Тздять пo тepeнi, дe б'ють людeЙ зa нeвиxiд нa poбoтy, HaПИBaЮтЬ-
ся, зaй мaютьоя гpaбyнкaми.

Хapaктepнe тe, щo сoв[iтськi] пapтизaHИ.цy'(e MaЛo MaЮТЬ cyгИ-
чoK з HIMaKaМИ.

Hiмцi poзсИЛaЮTЬ дИpeKТИBи, B яKИx зaзHaчyЮТЬ, щo дo
15 гpyдня бyдe всe мaйнo i xУдoбa ceЛяH cкoнфiскoвaHИ тa CПa-
ЛeHo сeЛa зa HeBИКoHaHHя KoHТИГeHry.

1'ХI| в пiдpaйoнi Nl 3 вiдбyлaсЬ Heспo.t],iвaнa зyстpiч ]50 сo-
в[iтськиx] ПapТИзaн iз oдним aBтoM нiмaкiв тa кoзaкiв. Haслiдки:
вбитo 6 кoзaкiв тa 3 нiмaки. Bтpaти пapтИзaH нeвiдoмi.

Ha дpyгий дeнь нiмaкaми бyлo сПaЛeнo oдHУ XaтУ тa вбитo
oдHoгo сeляHИHa.

B ст' Бaгaтe (сeлo Якyнiвкa [Янyшiвкa?])вiдбyлиоь вeликiгpa-
бyнки оoв[iтоькими] пapтизaнaми й пoвiоИлИnoПa (пiп e мoлoдий
ХЛoПeцЬ' якдiзнaлoсЬ, сaM e з.[epмaня).

Пapтизaни пepeixдxaють зi сxoдyчepeз с. Кpивин з xiнкaми
Тa д|ТЬMИ.

2.Х|| в пiдpaйoнi н. 2 п[']янi шуцMaHИ пpoстpiлилИ HoгУ olп,Ho-
MУ сeЛяHИHoв|.

2B.Х|l знaЙдeнo вбитoгo , якиЙ був зв[']язaниЙ з Coвiтaми i нe
вИKoHaB |Х oдHoгo HaKaзy _ MИ.0'oB|дaЛИсЬ з з|зHaHЬ o.цHoгo CeKоoТa.

Cлaвa УкpaТнi!

Mисливeць.

ДAPО' ф. P-30' oп' 2, cпp. 39, apк. 30. Зaвipeнa кoпiя, Бiлий пaпip'
Pукoпиc. CинiЙ xiмiчниЙ oлiвeЦь'
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Ns 15
зBlт KoMEHдAHтA PAЙoHy

пPo стAH oPгAHlзAцtЙHoT PoБoти
[Cл aвутcьки й] p aйo н'' Cв iтaнo к''

[ 3,цo л бУн i в c ь Ko гo H a,Цp a й o ну 4/4]'
1З гpудня 194З poку,

PaЙoн Cвiтaнoк.
ПoстiЙ, 13/Х|l.43 p.

3вiт.

Дpyжe кoмaндaнт! .{pyг MиcлиBeцЬ зГoЛoшye пpo тe, Щo:
.|. oснoвнoю цiллю пpaЦi в тepeнi цe бyлo якнaЙбiльшe пpИ-

rдHaHня cимпaтикiв дo oУH a oстaтoчHe пoбиpaнHя всЬoгo
MoxлИвoГo B гoспo.цapчiй дiлянцi.

2. Ha cyспiльнo-пoлiтичнoмy пoлi пpaця пpoХoдИтЬ HeзaвИд-
нa. | кoли б зaзнaнyвaтИ ПpaЦЮ CaMoгo пoлiтичнoгo peфepeнтa,
тo MoxHa BИpaзИтИсЬ, щo HИM нe зpoблeнo мaйxe нiнoгo, тoмy
щo дaнa ЛЮдИHa БлaкитниЙ, пpИсТyпИвши дo пpaL1i, пoнyвaв сeбe
цiлкoм фopим [xвopим]. l нe пoбyвшИ тИЖHя нacу, oбмaнoM вИПo-
зИчИв У MeHe пiстoля, нiби щoб пepeбpaтись нa вiдпyстKУдo.цoMУ'
a гpИПсoM пoвiдoмив, щo вiн в зв'язкy з xвopicтю всepeдинi i

oбклaдeння йoгo бoлячкaми вi.п''Тжджae дo лiкapнi' I oт дo ЦЬoгo
чaсУ пpo HЬoгo нi слиxy. Aлe х pУК He cKЛaдaотЬся пo cтaHИцяX, в

пeвнiй мipi poзпoвсЮджУrТЬcя лiтepaтypy' Як тepeнoвi, тaK i Ko-
зaкi пpoвoдятЬ HaшУ пpoпaгaндУ y ТИx стaHИцяХ, .цe вxe e бiльшe
чИсЛo симпaтикiв. ПepeбyвaЮ тaM сaМo, poблю вiдпpaви. Kpa-
ЩИx сИMПaтикiв пepeкИДaЮ дo iнших, нeopгaнiзoвaHИХ сTaHИцЬ.
Taк жe пpoвaд)кy з тepеHoвИми вiдпpaвy нa пoлiтиЧHУ TeMy.
Цим сaмим iвишкoлюю Тх.

3. Cлyxбa бeзпeки в тepeнi B)Ke HaЛaГoДXУrТЬоя' Ha сьo-
гoднiшнiй дeнь бoТвкa CБ склaдaотьоя iз KoMeHдaHТa дp. ПpиЙмa.
Ka тa Щe сiмox людeЙ. Maeм нaдiю, щo дp. Cтapoдуб вишлe iщe
яKУсЬ чaCТИнy збpoi тa люДeЙ. Bxe нa cьoгoднiшнiЙ дeнь зHИщeHo
кoлo 12 виcлужникiв мoскoвcЬKoгo iмпepiялiзмy. Пpaцюeться
Haд пoшИpeнням poзвiдчoТ сiтки. Bxe нa сьoгoднiшнiй чaс мaeмo
цiлy ciтку вopoxИx УгpУПoвaнЬ. Цю оiткУ пoстapaЮсЬ BИCЛaТИ в
oкpeMoМy гpИпc|.

4. B спpaвax opгaнiзaцiйниx пpиймaЮтЬ Учaсть всi, xтo пpa-
цЮe B теpeнi. B тepeнi пiдpaЙoну Nq 2 змoбiлiзoвaнo oдин пiстoль
(нaгaн, якиЙ мaeться) в кoмaндaHтa.цaнoгo пiдpaЙoнy.
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B пiдpaйoнi Nэ 1 нapaxoвУeтЬоя 12 cтaниць. 3 ниx oxoПЛeнo
5 стaниць, He oxoплeHo щe 7 cтaHИцЬ. B oxoплeниx cтaницяx нaлi-
чyeтЬся 25cимпaтикiв(22чoлoвiки i3 xiнки). 3 ниx - poбiтникiв 3,
iнтeлiгeнтiв 3. Peштa _ сeляHИ,

У пiдpaЙoнi н. 2 нapaxoвУeтЬся 1 1 cтaниць, дe B oxoплeнo i 3 нe
oxoПЛeнo. Myжvин MaeтЬcя 22,oДнaжiнкa.3 ниx- oдин cлужбo.
вeць. 4 iнтeлiгeнти тa .| 

8 ceлян.
B пiдpaЙoнi н. 3 нapaxoвУrТЬcя .1 

2 стaниць. oхoплeнo 3 стaницi,
a He oxoпЛeниx e 9. Cимпaтикiв нaлiнyоться дo 8 дyш. Чoтиpи з
нИХ _ iнтeлiгeнцiя, a peштa CeлянИ,7 мyxнин тa o.п,Ha жiнкa.

Удвox iншиx пiдpaЙoнax пpaцi яктaкoi щe нeмae. ПiдpaЙoнo-
виx бoiвoк щe He ствopeнo з пpИчиHИ бpaкy збpoT.

B пiдpaЙoнi н. 1 нaлiнyeтЬся з KoMaHдaHтoM тpЬox oзбpoeниx:
oдин кpiсoм, oд[ин] пiстoлeм тa oд[ин] oбpiзoм. Зв,язкoвиЙ збpoю
He Mae. B пiдpaйoнi ч. 2 з KoMaHдaHтoм нaлiнyeтьcя двoХ oзбpo.
eниx (oднa aвтoMaтKa тa oдИH кpiс). У пiдpaЙoнi н' 3 з кoмaндaн-
тoм нaлiнyeтЬся двoX oзбpoeних (двa нaгaни).

5. B гoспoдapськiЙ .цiлянцi зpoблeнo.
Бiл ьш [a] кiл ькiоть po гaтoТ xyдo би, свинeЙ, вi в цi в дyжe н aсTe H Ь-

Ko пЛИвyГЬ дo pyк УПA. 3винaЙнo, щo тaKa мoбiлiзaцiя пpoxo.цИтЬ з
yчaстЮ TepeнoвИХ. Aлe ж дo тepeHoвoгo MaгaзИнУ нe дoxoдить мaй-
жe нiчoгo. A всe тe пoбиpae УПA i нiби сoбi мaгaзинyо. Moвляв, ..lr,,tИ

здoбyвaeм''..(o нaдpaЙoнy в)кe BИсЛaHo 15 пi.цкiв, 7 кг. шипiв i oxнa-
лiв тa 100 пaчoк сipникiв. Бiльшy кiлькiсть пi.п,кiв, oxнaлiв i шипiв чo.
тoЮ нe здaHo.0'o тepeнoBИX MaГaзИHiв. Bипpaвляю oвeчi шкipи тa
шИЮ.цУшoгpiЙки a зимoвi шaпKИ. .[eякi piнi пpИХoдятЬ з CБ, щo Йдрь
нa пoтpeби пpaцiвникiв. Чacтинy xyдoби тa o.п'ИH мeтp сoлi чepeз
Meткoгo вiдiЙшлo.цo paЙoнy oзepo.

6. Bжe MHoЮ отвopeHo пyHKт зв'язкy' нapaзi з тpьox oсiб.
7.BимoгиTepeнУ.
Bжe пpo пoлiтичнихдo тepeHy, .цУMaЮ й нe пиcaти i нeхaй лiпшe

нe вИсИЛaЮть. .Цyмaю, яKoсЬ.п.aM paдИ сaм, Бo xвopИХ t.. ] t.. ] в
тepeнi ТaKoМУ нe пoтpiбнe.

,цAPo. Ф' P-30' oп' 2, cпp' 22, apк' З9. opиilнaл, Цигapкoвий пaпip,
Pукoпиc. Cинiй хiмiчний oлiвeЦь.
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Ne 16
списoК oPгAHlзAцlЙHoгo AКтиBy PAЙoHy

[oстpoзький] paЙoн Nэ 29
[Здoл бун i вcьKoгo H a,Цpaй o ну 4/4]'

1943 piк.

Cпис
зaTpУд],HeHИxлюдeЙ в paЙoнi Ne 29.

]. Гpaб. Aдм [iнiстpaтop]. Kaнд[идaт].
2' ПoльoвиЙ. A.цM [|H|стpaтop.l. KaH.П'[Идaтl
3' BИp. | |oЛ[|TИчHИЙl ПpoПaГaHдИст. KaHд[ИдaTj '

+. J |eсЬ. tlJKIlлЬHИИl IHсПeKТop. KaHд[ИдaТl
5. Юpaсь. Kaдpoвик paЙ[oнy]. Kaнд[идaт].
6' Шyгaй. KaдpoвИK

[ol pг[aнiзaшiЙнol - [м.loб[iлiзaцiЙниЙI. Kaнд[идaтl.
7, ШyмeЙкo' Kaдpoвик CБ. Kaнд[идaт].
8. l-]aливaЙкo. Kaдpoвик гoспoдap[ськиЙ] Kaнд[идaт]
9. Tигp. Kaдpoвик зв'язкy.
lU. LUПaK. KoM [eH.цaHTl Ip]aИ [oHУ,. чЛeH.
1 
.|. Бepкyт, Cyс[пiльнo] -пoлiт[инний]. Члeн.

12. Хvк. opг[aнiзaцiйнo- мoб[iлiзaцiЙниЙ]. Члeн '

13. Чopнoмopeць. сБ. Члeн.

ДAPo' ф. P_30' oп.2' cпp. 24, apк. 26. !'aтa i пiД,пиc у дoкумeнтi нe
зaзнaчeнi. Opигiнaл. ApкyuL iз зotuитa у лiнiйку. Pукoпиc. Cинe uopнилo'
Teкcт згacae.

* * * Kopнiй, Kyбa _ пoвстaнськi пceвдoнiми Kpaвнyкa Микoли (1 91 5_1 945).
Hapoдився у с. .{epмaнь flpугa 3дoлбyнiвоькoгo paЙoну Piвнeнcькoi oблaстi.
У вepeснi_xoвтнi 1943 p, _ кepiвник poзвiднo-iнфopмaцiйнoгo вiддiлy
peфepeнтуpи CБ Bo.,Бoгyн''. Haпpикiнцi )кoвтHя - У ЛИстoпa.цi 1943 p. в.o.
peфepeHтa CБ Bo ..Бoгyн''. Ha pубeхi 194З/1944 pp. - пpaцiвник pефеpeнтуpи
CБ Bo ..Бoгун''. 

.{aлi пpaцювaв KaHцeЛяpiЙним poбiтниKoM oсepeдKy пiв.цeннo.
сxiднoТ гo HBPO (..Пiвдeнь'') y CБ Kopeцькoгo нaдpaЙoнy. 3aгинyв у кpиТвцi
внaслiдoк Haпaдy ,.бiльшoвикiв', в бepeзнi 1945 p. y KopeцькoмУ paйoHi.
Хopyнxий CБ вiд 22 ciчня-l 948 p. (Лiтoпиc УПA, Boлинь i Пoлicся: УПA тa
зaпiлля' 194З_1944 / Coxaнь П., Пoтiчний П. (peд.), Boвк О., Пaвлeнкo I'
(упopяд.). _ Kиi'в-Topoнтo: Bидaвництвo ',Лiтoпиc Уt1A,, 1999' _ т. 2. _ C' 421,
424' 426_427' 689; Лiтoпиc УПA' Boлинь' Пoлiсcя, ПoДiлля: УПA тa зaпiлля.
1944-1946 / Coхaнь П., Пoтiчний П. (peд'), Boвк o'' Koкiн C' (упopяд.). - Kиiв_
Topoнтo: Bидaвництвo ,,Лiтoпиc Уt1A", 2006. _ т. B' _ с. 149_150, 326\,

608



2. дoKyMЕHти PЕФEPEнтyP слyЖБи БEзпEKи

2..1 . oKPУЖHlАЙ P|BEHЬ

Ns1
л ист пPAЦIBHиKA PoзвlдyвAл ЬHo.

lHФoPMAтивHoгo Blддlлy PЕФEPЕHтyPи
cлyЖБи БEзпEKи дo PEФEPЕHтA слy)кБи

БEзпЕKи HAдPAЙoHy y спPAвl APEштy
ФEдoPA тEMнюKA

[BО''Бoryн,'],
9 жoвтня 194З poку,

Дpy)кe ЗeHoH* *.

Haкaзyю Baм нeгaЙнo зaapeштyвaтИ п. Teмнюкa Фeдopa зa
Йoгo пoстyпyвaHHя, пpoвoкaцii пpoти УПA'

Пepeвeсти з ним слiдствo' Koли вИKa)кeТЬся тo нa пiдcтaвi мa-
тepiaлiв пpaв.цИвe' тo зpoбити з нИNI ТaK, яK з Ko)кHиM BopoгoМ чИ

пpoвoKaтopoм. MaтepiaЛИ Mo)Ke пo.цaтИ oдapкa. Haпpиклaд, дня
6.x.43 p. гoвopИв ТaK: ..вoHи всi смapкaчi, дiти, HИщaTЬ ляxiв,
poзKИдaЮтЬ ЛeтЮчKИ, чepeз щo МoжУтЬ пaлИтИ Haшi сeлa тa зHИ-
ЩИтИ Haо yсix''. Kpiм тoгo, зaЙмaeтЬся пpoпaгaH.цoю сepe.п, Ha.
сeЛeнHя пpoти УПA.

Koли cлiдотвo вИKaXeтЬоя Heпpaв.о'ивИM, тo oбoB'язкoвo пe-
peKИHytИ в iншиЙ тepeH.

3a нeви кoнaH Hя HaKaзУ бyдe пoтягнeнo .цo вiдпoвiдaльHoсТИ'
Пiсля вищeзгaдaнoТ спpaвИ мeнe пoвiдoМИTe.

Пoстiй, дня 9.X..|943 p.

CлaвaУкpaiнi.

[П paцiвн ик poзвiдyвaл ьнo-iнфopмaTИвHoГo
вiддiлy peфepeнтypи CБ Bo]

/KopнiЙ***/Kopнiй.

ЦДABo' ф, З8З7' oп' 1, cпp' 2, apк' ЗЗ' Зaвipeнa кoпiя' Мaшинoпиc'
Чopнa KaльKa.
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Ns2
дoKyMЕHт ..зБPoЙнl вopoжl сили B oKPyзl'',
yKЛAДЕHиЙ пPAцIвHиKoM слyЖБи БEзпЕKи

oKPyгИ
Bo,'Бoгун'',

6 гpудня 1943 poку'

Збpoйнiвopoxi cИл|АB тepeнiBo ч. .10

зa чaC вiд 20..| 1 пo 30.1 1 .1943 p.

B Глинську, p-н 3дoлбyнiв, знaxoдяться 300 нiмaкiв. Узбpoeння:
10 тяжкиx кyлeмeтiв, 7 лerких Kyлeмeтiв, B ППД, 26З кpicитa 12
пiстoлiв. Poзтaшoвaнi вoни B тpЬoх будинкax: в шкoлi, Чeськiй зaлi
iiв Hapoднiмдoмy.

2. B Kвaсилoвi, p-н 3дoлбyнiв, зHaXoдИTЬся 80 нiмцiв тa 12О
кoзaкiв' Узбpoення: 6 лeгкиx кyлeмeтiв, 7 aвтoмaтинниx кp[i]сiв,
170 кp[i]сiв тa 160 гpaHaТ' Poзмiщeнi в бpoвapнi.

3. B ТиннoмУ, p-H Piвнe, зHaХolп'ИтЬCя B0 нiмaкiв' Узбpoeння:
-l5 aвтoмaтiв,7 ящикiв гpaHaт,5 ящикiв нaбoТв тa 65 кpIi]сiв.
Poзтaшoвaнi в сeлi пo xaTaХ.

4. B KapaeвИчaХ, p-H Piвнe, зHaXoдИтЬся 25 нiмaкiв. Узбpoeн-
ня: 10 ЛeГKИХ cкopoстpiлiв, 7 MП, -l 2 кpiсiв тa o.0,ИH ящИк ГpaHaТ.
Boни oxopoHяЮтЬ MoсTa iзaлiзницю.

5. B Бaсoвoмy Kщi, p-н Piвнe, зHaХo.п,ИтЬcя 300 нiмaкiв. Узбpoeн-
ня: 5 пaнциpнИХ aBт, 2 лeгких гapMaТKИ, B М П 

' 
260 кpiсiв, ] 4 пicтoлiв,

] 8 ящикiв Гpaнaт тa2О ящикiв нaбoТв. Poзтaшoвaнi в дepжaвниx
бyдинкaх: шKoЛa, сyд i peштa в бiльших сeЛяHсЬKИХ бyдинкax.

6. B с. oмeлянa, p-н Piвнe, зHaХo.П,ИТЬся 20 нlмaкiв тa З0
yкpaТнcькиx шyцмaнiв. Узбpoeння:2 лeгких KУЛeMeтИ, 7 aвтo-
MaтИЧHИХ кpiсiв, 40 кpiоiв. 2ящики гpaHaт. Poзмiщeнi в шкoлi.

7. B с. fiядькoвинi, p-H Piвнe, зHaХoдИтЬся ]00 нiмцiв'
Узбpoeння: -1 5 aвтoмaшин,3 лeгкиХ KуЛeMeтИ,90 кpiсiв. Poзтa-
шoвaнi в шкoлi i в бiльшиx сeЛяHCЬKИХ бyдинкax.

B. B c. Bepxiвськ, p-н Piвнe, зHaХo.п,ИтЬся 60 нiмцiв. Узбporн-
ня: 4 лeгкиx скopoстpiли, 55 кpiсiв.

9. B с. Гpyшвиця, p-н Piвнe, зHaХo.п,ИTЬся 260 нiмцiв, 40 yкpa-
Тнськиx шyцмaнiв. Узбpoоння: 13 лeгкиx скopoстpiлiв,270 кpiсiв,
16 пiстoлiв тa 1B яшикiв ГoaHaT.

1 0. B с. Плoскa зHaХoдИТЬся 48 нiмцiв, B кoзaкiв. Узбpoення:
2 лeгких скopoстpiлi, 1 фi[н]кa, 1 MП, 50 кpiсiв. Hiмaки в сeлi нe
HoчУЮTЬ, a Тздять дo Гумeнник[iв] нaнiн, .цe мiститься 100 узбpoе-
ниx нiмaкlв lТxнix вислvжникiв.
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11. 8'11 з Piвнoгo пpибyлa щe ot.Ha сoтHя кoзaкiв дo Гyмeн-
ник[iв]' Узбporнi в кpiои Ta ГpaнaтИ.

12. B c' HoвиЙ .[вip знaхoдИтЬся 30 нiмaкiв тa 40 кoзaкiв.
Узбpoeння: 6 лeгких cкopoстpiлiв, 64 кpiсiв тa 70 гpaнaт. Poзтa-
шoвaH| в дepxгoсП|.

13, B c. Koлoдeнкa, p-н Piвнe, зHaXoдИTься 100 кoзaкiв.
Узбpoeння: B лeгкиx скopoстpiлiв, 90 кpiсiв тa 7 ящикiв гpaHaт.

14. B c. oлeксaндpii знaxoдиться 30 мaдяpiв тa 25 нiмeць-
KИx вИолУ)Kникiв. Узбpoeння: 6 тяxкиx кyлeмeтiв, 2 лeгкi кyлe-
MeтИ, 1 гpaнaтoмeт, 1 гapмaткy, 50 кpiсiв тa 200 гpaнaт.

-15. B oсaдi KpexoвeцькiЙ, p-н oлeксaндpiя' зHaХoдИТься 16 нi.
мaкiв, 25 нiм[eцькиx] вислyжникiв,25 укp[aТнськиx] шyцмaнiв тa
50 фoльксдoйчiв' Узбpoeння: 2 гapмaтки, 4 тяжких KyЛeмeтИ,
4 aвтoмaти ,4 лeгKих KУлeMeти тa 2 paкeтницi. Пpoвaдять вiйоькo-
вy MУштpyз apeшТoвaHИМl.|А,яKV|хс 360 oсiб.

16. B с. Гopoдищe, p-н oлeксaндpiя, знaхoдитьоя 30 нiмaкiв тa
B Txнix виcлужникiв. Узбpoення'.4тяжких l(УЛeмeтИ, 8 aвтoмaтiв,
30 кpiciв тa 2 paкeтницi. e TaKo)К HaгaHИ i гpaнaти. Kpiм тoгo, щe
зHaxoдИтЬc я 1 22 сoв|iтcькиx] ПoЛoHeH Иx.

17' B с. Хoцiнь [Xoтин] зHaxoдИтЬCя 22 нiмaки' Узбpoeння:
3 лeгкиx KУЛeMeтИ, 1 aвтoмaт, 17 кpiоiв, 1 нaгaн тa2ящикиГpaнaт,

18. oотqннiMИ чaсaMИ пpибyлo щe Дo с. Гopoдищe -l00 нiмaкiв
тa 2O0 PoA.oo. Узбpoeння: 50 тяжких кyлeмeтiв, 70 лeгкихKУЛeМe-
тiв, B0 aBтoMaтИЧHих кpiсiв тa 86 нaгaнiв.

19. B PeшyЦЬKy, p-H oлeксaндpiя, знaxoдИтьоя 75 нiмaкiв.
Узбpoeння: 4 лeгких кyлeмeтi, 1 гpaнaтoмeт, 6 фiнoк, 4 MП, 75 кpi-
сiв, 2 paкeтницi'20 ящикiв aмунiцiT' 6 ящикiв paKeттa бaгaтo paKeT.

Пpимiткa: [нa] зaпaснiх лiнiяx в вaгoHaХ стoятЬ щe 55 yзбpo-
ениx нiмaкiв.

.oo ..PocciЙокaя oсвoбoдiтeльнaя Apмiя''. Cтвopeнa 1942 p. для opгaнiзaцii
.,спiльнoi бopoтьби poсiЙськoгo тa нiмeцькoгo нapoдiв пpoти бiльшoвизму'',
звiлЬнeHHя ..пoнeвoлeHиХ нapoдiв'' вiд paдянськoi влaди, Koмaндиpoм apмii
був paдянcькиЙ гeнepaл A. Bлaсoв, кoтpиЙ в 1941 p. KoMaндyвaв 4.м мoтo.
мexaнiчним KopпУсoM y Львoвi, згoдoM бyв кoмaндиpoм 37.i paдянськoi аpмii,
яKa oбopoнялa KиТв' дaлi нa чoлi 20-T apмii кepyвaв oбopoнoю Moскви, зa щo oт-
pИMaв opдeH Чepвoнoгo Пpaпopa i звaння гeнepaл-лeЙтeнaнтa. Bзимкy ]94.l p.
Bлacoв як KoМaH|цИp BoлxoвcьKoгo фpoнту пoтрaпИв у oТoчeннЯ i здaвся нiмцям.
PoA кoмплектyвaЛaся HaсaMпepeд .'дoбpoвoльцями'' з чиолa paдянcьких вiЙ.
сЬKoE}oпoлoнeниx. B листoпaдi 1944 p. у Пpaзi cтBoрeнo ..Koмiтeт вИзвoЛeFiHя
нapoдiв Poоii'' нa чoлi з Bлaоoвим. У тpaвнi 1945 p. PoA пiдтpимaЛa пoвстaHHя
нeхiв y Пpaзi. Пiсля встУпУ тУдИ paдянсЬKиХ вiЙськ склaлa збpoю. A' Bлaсoвa
зaтpИМaнo i нeвдoвзi пoвiшeнo в Moсквi. (Koвal A. Bлacoвщинa' _ Нiмeччинa,
1948. - C. 28-30, 34, 39, 53).
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20' Haзaлiзничнoмy мoстi в oлeксaндpiТ знaxoдиться 80 нiмаt-
кiв. Узбpoeння: 10 лeгкиx кулeмeтiв, 80 кpiсiв, 2 гapмaтки тa гpaнaтИ.

21 . Haвo.п,oкaчцi в oлeксaндpiТ знaxoдиться 1 4 yзбpoeниx нiмa-
кiв. Узбpoeння'.2 ЛeГKИ KУЛeMeТИ, 14 кpiсiв, 1 гapмaткa, 1 гpaнa-
ToMeттa ГpaHaтИ.

22' Ha cтaн цiТ Л юбo м и p кa, p- H oлeксaндpiя, знaxo.п'итьcя 2О
нiмaкiв' Узбpoeння.' 2 тяжки скopoстpiлi, 4 лeгкиx скopoстpiли,
2 гpaнaтoмeтa, 9 aвтoмaтИчHиx кpiсiв, 17 кpiсiв тa 9 пiстoлiв.

23. B Тyнинiзнaxoдитьcя205 нiмaкiв тa 20 ixнiх вислyxникiв.
Узбpoeння: 3 тяxкиx кyлeMeтИ, 2 лeгких KУЛeMeтИ, 225 кpiciв, 5 M П,
2 гapмaтки, 2 гpaнaтoмeти, 500 гpaнaт, тa, кpiм тoгo, MaЮтЬ щe He-
вeлик[иЙ] МaГaзИH з aмyнiцieю.

24' B Шу6кoвi, p-н Тyнин, зHaХo.п,ИтЬcя 74 нiмaкi, 37 фoлькс-
дoйчi тa 20 кoзaкiв. Узбpoeння: 3 тяxки KУЛeMeтИ, 7 лerки KУЛeMe-
ти,2гpaнaтoMeтИ, 1 MП, 20 aвтoм[aтинниx] кpiсiв тa 1 ] 

.1 кpiclв.
25. B с. Гopингpaд [ГopиньгpaД]' p-H Tyнин, знaxoдиться 5

нiмaкiв тa 35 литoвцiв' Узбpoeння: 1 тяxкiй кyлeмeт, 2 лeгкихку-
ЛeмeтИ, 25 кpiсiв, 10 aвтoмaтинни[x] кpiсiв, 5 MП тa 40 гpaнaт.

26. B Гoщi зHaXoдИTЬся 35 кoзaкiв. Узбpoeння: 35 кpiсiв,
35 пiстoлiв тa гpaнaтИ.

27. З Tyдopoвa [Фeдopiвки] пocтiЙнi вopoxi сили вiД'.iхaли'
lloдeннo зa-тpИMУeться вeликиЙ нiмeцький oбoз.

28. B Гopбaкoвi, p-н Гoщa, зHaXoдИтЬся2нiмaкитa 63 кoзaкiв.
Узбpoeння: 2 тяxк[их] KyлeмeтИ, B лeгк[иx] кулeмeтiв, 60 кpiсiв,
65 пicтoлiв Тa гoaнaТИ.

29. B с. Бaбинi, p-н Гoщa, зHaхo.цИтЬся 30 нiмaкiв. Узбporння:
2 тяжкix KyЛeMeтИ, 3 лeгкix KyлeМeТИ, .| гpaнaтoмeт, 30 кpiсiв тa
30 пiстoлiв.

3дoлбyнiвщинa.
1. .[ня 21.11.4З p. дo oстpoгa пpибyв вiддiл мaдяpiв в числi

30 oоiб. Пpивeли бaгaтo кoнeй Ta пpИвeзлибaгaтo aмУнiцii. Boни
пpибули дo oстpoгa з ЗaслaвсьКoгo шЛяХУ.

2. Пoлiцiя, Koтpa пpибулa зi схoдy дo oстpoгa, пiд'Txaлa дo
Piвнoгo. B Piвнoмy чaстИHy цieТ пoлiцii po[з]збpoTл ИтaпocaДИлtА B

лaгepi, чaстИHУ B|АcлaлLА дo HiмeччиHИ, a peштУ тИХ, щo пoХo.п,ятЬ з
м. Cтaлiнo [!oнeцьк], ПoвepHyЛИ дo oстpoгa.

3' Hiчнa вapтa в м. oстpoзi пocилeнa: нa Beльбiвськoмy мoстi
HapaxoвyeтЬся .цo 30 нiмaкiв i пoлiцiТ зi Cxoдy. Ha мocтi, кoтpиЙ лy-
нить oстpiг з Hoвим Miстoм, стoiть дo 20 вapтoвИX' Ha Бiльмaжi,
бiля бyдинкy Biдхyля, стoiть 15 вapтoвиx. Ha Kiдpax в KoшapaХ
зHaXo.t],ИTЬся бiля 100 нiмцiв, тaM )кe зHaxoД,ИтЬся тexнiчнa чaстИHa,
яKa Haпpaвляe зiпсyтi aBтoMaшИHи. B кoшapaХ зHaXoдИTЬся CKЛaд
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бeнзини. B бyдинкy сeмiнapiТ в ocтpoзi зHaХo.t]'ИTЬся пУHKт з Ha-
lцaвчИM тa вiдбipним pa.цio.

4. Ha дeнь 29.11.4З p. B М. oстpoзi yсix збpoЙн|Ах CИл Hapa-
xoвУeтЬоя oKoЛo 500 oсiб. ocтaннiми ДHя|v'|IА чepeз oстpiг HeMae
Жo.цHoГo pУXy Bopoxиx вiЙськoвV|х CV|л'

5. .Цня 2З.11'4з p. .цo Miзoчa пpибyлo a5 фip нiмeцькoгo тa-
бopy. PoзтaшyвaЛИCя бiля кoстeлa тa B дepxгoспi. Mix ними r
чaстИHa фiнцiв.

6. Toгo Ж.0,Hя дo с. |вaчкoвa пpибув вi.п.цiл мaдяpiв (пoнaд 100
фipмaнoк), poзтaшУвaЛИcя пo 5 фip нa o.цHoMy.цвopi.

7 . lo c' Koпиткoвa пpибyв вiддiл мaДяpiв (oкoлo .1500 oсiб), мiж
H|А|vIИe чaстИHa кiннoти. oзбpoeнi в кpiси, тяxкi кyлeмeтИ, гpaнaTИ.

B. .[ня 24'11.4З p. зi ЗдoлбУHoвa дo 3дoвбицi пpибyв вiддiл
нiмaкiвтaзaKвaтИpyвaвcя B шкoлi. Пpo кiлькiстЬдoKлalцHo нe вiдo-
мo. Узбpoeнi в кpiси, KУЛeМeтИ, 2зeнiтки, якi вкoпaнi бiля шкoли'
ПpиТxaли aвТoмaшИHaми, якi ЗHaХo.цяTЬся пpИ HИX.

9. .Цo Miзoчa пpибyлo щe 20 фip нiмeЦькoгo тaбopy, poзTa-
шУвaЛИся Bдep)Кгoсп|.

10. !ня 25.11 .4З p. з Miзoнa в HaПpяMKУ.[убнo вiд,Тxaв УBeсЬ
вiйськoвиЙ тaбop, кoтpий He.цaвHo пpибув дo Miзoнa'

11. Ha 26'11'4З p. в Miзoчi зHaxoдИтЬся 50 oсiб сxiднякiв,
40 oсiб нiмeцькиx вИcЛУЖHИKiв з нiмeцьKoЮ )KaH.цapмepieю тa
120 нiмaкiв. Paзoм - пoHaд 200 oсiб. Хoдять сЛУХИ, щo дo Miзoчa
MaЮТЬ лpи6ути 100 oсiб мaдяpськoi кiннoти.

12.29.1 1 . Дo с' Cтyпнo пpибули сxi.цняки в числi 200 oсiб, якi
стoяЛИ в Mipoгoщi [Mиpoгoщa].

.[yбeнщинa.
1. B c. oпapижи [oпapипcи], p-н Paдивилiв, зaквaтиpУвaЛacя

нiмeцькa )KaH.цapMepiя - фoлькcдoЙнiтa шyцMaFtИ сУз - в числi
400 oсiб (paзoм з дiтьми тa жiнкaми). Узбpoeння: кpiси, 4 кулe-
мeти.Д,ьoxтяpoвa. Kaxyть, щo MaЮтЬ Тxaти в ГГ'

2. !ня24.11.4З p.в с.Пyстo-lвaнь [Пyстoiвaннe]' p-H Paди-
вилiв, зa.п,ep)кaЛoся KoЛo a0 фip фoлькс.цoЙчiв в числi 90 oсiб'
Узбpoeння: кpiси тa 1 кулeмeт.

3. Ha стaн 25.11.4З p. зHaХoдИтьcя246 нiмaкiв i30 пoлoнeниx
в с. Tepнaвкa KoзинсьКoгo p-HУ. Узбpoeнi B KУЛeМeтИ, кpiси тa
aвтoMaтИчHy збpoю.

4. B с. !убини, p-н Koзин, зHaxo.п,ИтЬся 200 нiмaкiв' Узбpoенi в
Kp|сИ тa KyЛeМeтИ'

5. Cтaн збpoйнoT оили вopoгiв в Pa.цивилiвсЬKoMУ p-нi бeз змiн,
тiльки в о. Пyстo-|вaнь [Пустoiвaннe] зaквaтИpУвaвся штaб aepoдpoмy
Гpaнiвкa в чиcлi 30 oсiб. Maйжe всi yзбpoснi в aвтoмaтиннyзбpoю.
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6. B с' Cмopдвi, p-н Mлинiв, зHaхoдИTЬся 96 нiмaкiв i кoлo ] 00
oсiб нiм[eцькиx] вислyжникiв. Узбpoeнi: 6 кyлeмeтiв, 1 гapмaткa,
peштa B KplсИ тa ГpaHaТИ.

7. B Bepбi зHaxoдИтЬся 3B0 oсiб, з Toгo нiмцiв-пixoтинцiв 35
ociб,220 oсiб з лeтyнсьKoi чaстинИ тa oKoЛo B0 oсiб сoвiтiв, якi пpa-
ЦЮЮтЬ Ha aepoдpoмi в Гpaнiвцi, 30 мaдяpiв тa 150 нiмeцькиx вис-
лyжникiв. Лeтyнськi чaстИHИ yзбporнi в 6 кyлeмeтiв ..MaKсИM'''

2О лeгких кyлeмeтiв, 1 пpoтилeтyнcькиЙ скopoстpiл, сoвiти _ бeз
збpoT. Hiмaки-пixoтинцi Узбpoенi в 4 ЛeгKИХ KУЛeMeTИ, a peштa _
кpiси' Maдяpи: 1 мiнoмeт' ] ..MaKcИM'', 3 Лeгкиx KУЛeMeтИ, a peшТa
в кpicи. Biднoшeння мa.цяpiв дo нiмцiв пoгaHe, дo HaсeЛeHHя Haзa-
гaл дoбpe. Гoлoвний штaб лeтyноькoT чaстини мiститься в бУдинкУ
paй[oнoвoТ] yпpaви. B шкoлi отoTть 2 пpoжeктopи' B мiстeнкy мiс-
тИтЬся нiмeцькa paдioвисильня тa тeлeфoнiчнa цeHтpaЛя.

B. B с. Птичi, p-н Bepбa, вдeHЬ пepeбyвae B0 ociб, внoчi -дo
1 20 oсiб нiмaкiв тa мaдяpiв. Мaють збyдoвaниЙ бyнкep тa e yзбpo-
eнi в 1 ..MaKсИM'', 3 лeгкиx KУЛeMeТИ, 2 фiнки, peштa кpiси тa гpa-
нaти. БyнкepИ MaЮтЬ пapy ящикiв aмунiцiТ тa гpaHaT. Biднoшeння
мaдяpiв.цo нiмцiв пoгaHe.

9. B с. Пiщaнцi [Пiшaнe], p-н Bepбa, нa зaлiзничнoму мoстir
1 6 мaдяpiвтa4yкpaiнцi з Зaкapпaття. Узбpoeнi B 

-1 .,MaKcИM'', oдИH
лeгкий скopoстpiл, peштa кpiси.

1 0. B Cмизi, p-н Bepбa, HapaХoвУeтьcя всiх вopo)кИx збpoЙниx
сил 300 oсiб, з тoгo 100 мaдяpiв, 200 нiмaкiв. Mix MaдяpaмИ r
pУMУHИ Тa сЛoвaKИ. Узбpoення мaдяpiв: 1 гapмaткa, 1 мiнoмeт,
.l0-15 окopoстpiлiв, peштa фiнки, MП, кpiси Ta гpaнaTИ. Hiмцi
yзбpoeнi мaЙжe всi в aвтoмaтиннy збpoю.

1 1 . B с. Cтoвбeць, p-н Bepбa, зHaXo.цИTЬся 300 oоiб, з тoгo 120
нiмaкiв i ]80 пoлoнeниx (150 pyскиx, 30 yкpaТнцiв). Узбpoeння:
] ..MaKcИМ,,, 

1 5 MП, peштa кpiси тa гpaнaтИ.
1 2. B о. Пiдлyxжя, p-н Bepбa, мiститься 60 oсiб. 3 тoгo 12мa-

дяpiв тa pyмyнiв, peштa - yкpaТнцi з Зaкapпaття. Узбpoeнi в 12ку-
лeмeтiв, peштa кpiси тa гpaHaтИ.

13. B с. Mикитичi, p-н Bepбa' зHaХoдИтЬся 200 oсiб (УкpaTнцi,
poсiяни Ta пoвoЛхaнськi нiмцi). Узбpoeнi в лeгкi КУЛeмeтИ, кpiси тa
ГpaHaTИ.

Kpeм'янeннинa IKpeмeнeннинa]..l. B Kpeм,янцi IKpeмeнцi] в лiцeТ мiститься бiля 1500 ociб
нiмaкiв. B oстaннix днях пpибyлo тyдИ щe 1 B сeсТep' .[o б. oxopo-
ни, бiля сaMoУpя.п.oBoT шKoли, пpибулo 208 нiмeцькиx лeтунiв.
З Piвнoгo пpиТxaв мaдяpський ГeHepaЛ, який пpoвipяr сТaнoвИЩe
Й yмoвини xИття мaдяpiв. B пpимiщeннi б. гoлoви мiотиться 50
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Мaдяpiв. Boни мaютЬ У свoeMУ KopИсТУвaHни З4 кoнi i 1 2 вoзiв.
Maють нa 6 чoлoвiк 1 скopoстpiл, кpiм цЬoгo кpiси тa гpaHaТИ.
Bapтa, якa стoТть бiля цьoгo пpимiщeння внoчi, ЧaсТo Mae He-
зaЛa.цoвaнi кpiси. lxзaпитyвaлИ,Koл|/1 б нaТx HaпaЛИ пapтизaнi,
тo Щoб вoни poбили. Ha цe BoHИ Ka>KУТь, щo укpaiнськi пapтизaни
e дoбpi i щo вoни e пeвнi тoгo, щo Тx нe пoб,ють, бo BoHИ MaЮТЬ
тaKУ оaMУ цiль, як i yкpaiнськi пapтизaнi. B Moнoпoлi вapтa
cKЛaдaeTЬся з 4-х мaдяpiв, 2-x нiмцiв i oднoгo нiмeцьк[oгo] вио-
ЛУxHИKa. Boни в 20 гoд. oбiйдyть Moнoпoль i Йдyть сПaTИ .цo
п paльн i. Bapтyють тiльки 2 стopoxi.

B циx.п,няxзaлiзницeю ПpИBeзЛИ 1 
.| вaгoнiв цyКpУтa Щe MaЮTЬ

пpивe[з]ти 9 вaгoнiв. Bapтa нa зaлiзницi склaдaeться з 6-x Ma.ця-
piв, якi цiлиЙ чaс внoнi сидятЬ в МaгaзИHi, i 10 нiм[eцькиx] вислyж-
никiв, якi цiлУ нiн кpyxляюТЬ KpyГoM стaнцiТ.

2' B Бiлoкpиницi в Koшapax мiститься 1000 мaдяpiв i гeстaпo,
яKe сKЛa.t].aeтЬоя з 60-и oсiб. Maють 1B гapмaт. Пoляки poбили
пoДiбниЙ Haпaд Ha KoшapИ з тoю цiллю, щoб мa.п,яpИ дУMaЛИ щo
тo yкpaТнцi, aлe Tм Цe He в.0,aЛoся, бo 

.ix oкpyxили MaдяpИ тa зa-
apeшТУBaЛИ. Boни oПpaBдoвУBaл|/1Cя ТИМ, щo вiдстpiлювaлися вi.ц

пapтИзaHIB I пo пapУдHяX lХ вИпyсTИЛИ.
3. B Бepexцяx мiститься 5 нiмцiв, 23 нiм[eцькi] вислyxникiтa

2 Укpaiнцi' Узбpoeнi: 2 лeгких KУЛeMeтИ, кpiси тa ГpaHaTИ.
4. B Пoчaeвi мiститься cтaЛo 20 yзбpoeниx oсiб. |-{e e 4 yкpaiн-

цi, мa.цяpи тa нiмцi. Cюди мaЙжe щo.П,eHнo пpиlзджaють бiльшe
Bopo)КИx cИл, aлe нaн iч вiД'ТзДxaЮтЬ .п,o Kpeм, я н ця [ Kpeмeн ця,.

5. B Цецeнiвцi мiотиться З5 нiм[eцькиx] вислyжникiв тa 7 нiм-
цiв. 3aмeшкyють бiля [...] спipтoвoмy. Узбpoeння: 1 тяжкиЙ KУЛeМeT,
3 лeгкиx KУЛeМeтИ тa кpiси.

6. B с. Гopaнцi [Гopинкa] мiститься 675 кoзaкiв тa 5 нiмцiв, aлe
нe всi yзбpoонi. Saмeшкyють бiля зaBoдУ тa в зaMKУ' Узбpoeння:
1 0 фiнoк, 2 окopoстpiли, 3 мiнoм eти,20 aBToMaтИчHиx кpiсiв тa 1 0
кpiсiв. Maють 20 кoнeй вepХoвИX тa ] 5 вoзiв. Пpoвeли тeлeгpaфiн-
нyлiнiю з Bишнiвця дo Гopaнки, CтoвпИ oбвeдeнi KoЛЮчИМ ДpoтoM'

7. B.{eдepкaли пpиixaлo 160 нiмцiв i бyдують бyнкepи. Maють
5 гpyзoвих MaшИH, 3 лeгкиx, сaнiтapнy' тa MaшИHУ, нa якiЙ мiститься
Ha.цaвчe paдio.

B. B ШyмсьKУ cтaH вopoxИX збpoЙниx cилтoЙ cal.АИй, щo Пo-
lцaвaвся B ПoпepeдHьoмy звiтi. e нyткa, щo з leдepKaЛ MaЮТЬ
пepeТxaти всi нiмeцькi вислyxники. Mиpнe ЛясЬKe HaCeЛeHHя Mar
тaeMHУ збpoю, яKУ KУпИЛИ y мaдяpiв. 3бpoя, пpo яКУ знaють нiмцi,
сKЛa.цaeтЬCя з кpiсiв, 10 aвтoмaтiв, 1 кулeмeтa ..MaKсИМ'' 

i oдHoГo
KУЛeMeтa ..!,ьoxтя poBa''.
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9. B Лaнiвцяx пepeбyвaо 60 нiм[eцькиx] вислyxникiв, 35 нi-
м [eцькиx] жaндapмiв тa гoспoдapчa oбслyгa. Узбpoення : 1 гapмaткa,
тяжкi тa лeгкi кулeмeTИ' гpaHaТи тa кpiси. .П.oвкoлa пpимiщeння e
пoкoпaнi poвИ тa oбвeдeнo гУcтoЮ tpoтяHoЮ зaгopoдoЮ.

Kopeннинa.
1 . B Kopцi отaЛo стoТть 1020 нiмцiв' з тoгo 25 отapшин тa213

пiдстapшин. Kpiм нiмцiв, стoТть щe сoТHя кoзaкiв пpoтИ жiнoчoгo
MoнaотИpя, тa щe пpибyлo 2 нoвi coтнi з 3вягeля. Kpiм цьoгo, знa-
ХoдИтЬся щe 26 ociб нiмeцькиx виcлyxникiв.

2. Hiмцi, якi квaтиpyвaлИся в с, Бaбин Kopeцькoгo p-нy, вiд'ixa-
лИ B нaпpяMкy 3вягeля.

3' 3 c. Гoлoвницi вiд'ixaв в нaпpяМку Kopця нiмeцький oбoз в
кiлькocтi700 ociб'

4. B с' Бpaнiв Mexиpiнськoгo [Mexиpiцькoгo] p-нy мaЙxe
щoд,eHнo нaнiч зaТз.q.xae oбoз, a вpaнцi виiждхae.

5. З с. Heвipкoвa Mexиpiнськoгo IMeхиpiЦькoгo] p-нy вiд'ixaли
KoзaKИ' кoтpi квaтиpУBaлИcя y вiЙоькoвиx KoшapaХ.

6. B Meжиpiнi знaхoдятьcя22 тягapoвi MaшИHИ' якi стoять в

цeнтpi мiстa, 4 лiмузини в ляндвipтa i 1 гapмaткa в мicтi, .15 вoзiв з
oбoзy нa гoлoвнiЙ вулицi iдo 25 вoзiв пo гocпoдapяХ. Caнiтapнa
чaстИHa стoTть в |.J.lпитaлi. Bсix нaзaгaл6iля 400 oсiб.

Pyx пo зaлiзницiтa сoшi.

3i оxoдy нa зaxiд: Зi зaxoдУ нa оxiд:

21.11 .4З p. 1 шaлoн oсoбoвиЙ 21 '11 .4З p. 3 шaлoни пopoхнi
2 LЦaлoн|А DoooчИx 1 шaЛoH пopoxH
2 пapaвoзи 4 u-laлoни вlЙськa
4 ulaлoни пoooхнi 2цaлoни пopoxнi

22j 1 .4З p. 3 шaлoни пopoxнi 22.11.4З p, 6 пapoвoзiв
1 шaлoн вiЙcькa ] шaлoн пaHцИpHИx aвт

2З'11.43 p. 2 шaлoни oсoбoвиx 2З,11.4З p. 2 lluaлoни вiЙськa
,| шaлoн пopoxнiй 2 ш.taлoни poбoниx
2 шaлoни oo6oчиx 4 шaлoни пoooхнi
] шaлoн пaHцИpHИX aBт

.l шaлoн пaHцИpHИХ aвТ
24.11 .4З p. 1 шaЛoH пaнцepнИх aBT 24'11'4З p' 4 шaЛoни BlИсЬKa

3 шaлoни вiЙськa 2шaлoни oсoбoви
2 uдaлoни poбoчиx 2 uaлoни aмУнiцij
] шaлoн aмvнiцiТ 2 шaлoни poбoчиx
2 пapoвoзи ] LUaЛoH пapaвoзiв

25.11.4З p. 2 шaлoни oсoбoвиx 25.11.4З p. 4 шaлoни poбoних
3 пapoвoзи .1 шaлoн пopoхнiЙ

Ilяп^н яRт lt^^
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.l 
шaлoн пaHшИoHИX aвT 2 шaлoни ooбoчиx

l шaЛoн пaHцepHИХ aвT

Зi 3дoлбyнoвa нa Шeпeтiвкy; З Шeпeтiвки нa 3дoлбунiв:
21 .11 .43 p 3 шaлoни нiм. вiЙськa 21 ,11.4З p. э шaЛoH|в в|ИсЬKa

8 LUaЛoHiB пoбитИХ
тaнкiв, aвт

3 шaЛoHИ Moт. чaсТИHИ

1 шaлoн сaнiтapниЙ 2 шaлoни aмyнiцiТ
1 шaлoн сaнiтapниЙ 4 шaлoни вvгiЛЛя
24 пapoвoзa 2 uaлoни бeнзинv
3 шaлoни вvгiлля 5 шaлoнiв oсoбoвиx
2 uuaлoни aмyнiцii 3 шaлoни з збixxям
7 пapoвoзiв 3 шaлoни мoт[opниx]

чacтИH
4 шaлoнiв Пooo)кHix 2 шaлoни сaнiтapнi

22.11.4З p 4 uaлoни вiЙськa 22'11.4З p. 2uдaлoни вiЙськa
2 ocoбoвиx 3 шaлoни з збixxям
3 шaлoни бeнэини 2 uaлoни caнiтaoнi
2 u.taлoни мoтop[ниx]
чaстИH

4 u.laлoни мoтop[ниx]
чaстИн

4 шaлoни вvгiЛЛя 1 шaлoн лiтaKiв
2 ulaлoни caнiтapнi 2uдaлoни збipниx
З шaлoни aмvнiцij 9 пapaвoзiв xoЛoд.

2З'11.4Зp 4 uдaлoни oсoбoвi 23.1 1 .43 p. 4 шaлoни oсoбoвi
4 u.laлoни aмУнiцii 7 шaлoнiв мoтop[ниx]

чaстИH
2 шaлoни вyгiлля 38 пapoвoзiв xoЛoд.
4 шaлoни мoтop[ниx] 2uaлoни з збixxям
2 lшaлoни пopoxнi 2 лiтaки
2 шaлoни Пoрo)кнi 3 шaлoни сaнiтapнi

z+.11,+3 p J шaЛoHИ з вlИсЬKoМ 24.11.43 p. э шaЛoH|в oсoooвИx
8 шaлoнiв мoтop[ниx]
чaстИ H

4 ш.laлoни oсoбoвих

33 шaлoни пapoвoзiв
xoлoд.

4 aмунiцii

1 шaлoн бeнзини э шaЛoH|в пopoXHlx
2 uaлoни мoтop[ниx]
чaстИH

2uaлoни зi збixxям

2 шaлoни збioнi 2 шaлoни оaнiтaoни
25'11'4Зp э B|ИсЬKoBИX шaЛoHIB 25'11'4З p, 4 цaлoни oсoбoвих

4 шaлoн[iв] ocoбoвиx 7 шaлoнiв мoтop[ниx]
чaстИH

5 вaгoнiв aмуницiT 25 пapoв[oзiв] xoлoд.
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3 шaЛoHИ вУгiЛля 3 шaлoни з збixжям
.1 шaлoн сaнiтapниЙ
7 шaлoнiв збipних

Z LJJaлoн|A oeH3ИHИ

9 шaлoнiв мoтop[ниx]
ЧaсTИH

3 Paдивилoвa нa.!убнo: З.Цубнa на Paдивилiв:
21 .1 1 .43 o. ]0 шaлoнiв з вiЙоькoм 21 '1 1 .4З p, 2 шaлoни вiЙcькa

3 шaлoни бeнзинy 23 шaлoни piзнoгo
мaтepiaлy

-l 9 шaлoнiв iншиx
22.11.4З p' ] 3 шaлoнiв вiйськa 22'11'4З p. 2З шaлoни

piзнoгo мaтepiaлy
.,| шaлoн aмyнiцiT
З шaлoнa бeнзинy

2З.11.43 p 12 шaлoнiв вiйськa 2З'11.4З p' 1 шaлoн coв. aмyнiцii
;zU шaЛoHlв lHшИx 3ё шaЛoHIB IHшИХ

24.11.4З p ] 0 шaлoнiв вiЙськa 24,1 1 .4З p. 2 шaлoни вiЙськa
] LUaЛoH aMVHiцil 3.1 шaЛoH iHшИx
-1 шaлoн coв[iтськoТ]
aMvHtц||

2] шaлoнiв iншиx
25.1 '1 .43 p, 8 шaлoнiв вiйськa 25.'l I .43 p. 3] шaЛoн piзнoгo

lЙaTeplaЛy
] шaлoн aмУнiцii
]8 шaлoнiв iншиx

Зa чaс вiд 20.11 пo 25.11 aсфaльтoM ПpoЙшЛo Ha cxiД зз9
aвToМaшИH, 5 зaкpитиx, 90 тaксiвoK, a peшTa гpyзoвi зaкpитi. Ha
зaхiд пpoйшлo 519 aBТoMaшИH. Kpiм цЬoгo, ЩoдeнHo пepeiзд-
)КaЮтЬ KoлoHИ фoльксдoЙнiв нa зaxiд. Рyх пoбiльшивоя.

ПoстiЙ, ДHя 6'Х|I.4з p.

Cлaвa УкoaТнi.
Гepoям Cлaвa.

KopнiЙ.

ДАPo' ф. P-30' oп' 2, спp.3З, apк.27_З1. 1aвipeнa кoпiя. ltигapкoвий
пaпip. МaLuи|1oгlис. Чopнa кaлькa'
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Ne3
л|Аcт PEФEPEHтA слyЖБи БЕзпEKи oKPyги

y cпPABl стEпAHA MEлЬHиKA
[Bo,,Бoгун',]'

18 гpу.цня 194З poку'

Дpркe opeст!
Biд Baс я oдepxaв ЛИст щoдo Meльникa Cтeпaнa, якиЙ пo-

KЛИKaeTЬся як чeськиЙ нлeн пiд мoТм пpoвoдoм. Taк' цe вipнo щo
вiн був пiД мoiм пpoвo.цoм дoбpий, a КoЛИ я Йшoв в пi.цпiлля, тo
Йoгo тaкoж пepe.цaв пiдзвepхнiсТЬTу, KУдИ я пiшoв, нo вiн звi.п,тaм
втiкaч. 3нюxуeться з Бульбoю i нaчинaе бути aтaмaHЬчИKoM Ha.ц

TpУcЮKaM и B дядЬKlв | зaлиBaт|Аcя CaМoГoHoM.
Йoгo нaшiдpyзi злoвили i вiн з.пiд apeштy втiк. Haдaлi пpoBa-

див Юдинy poбoту в тepeнi. Пpoвaдив ПpoТИ Haс Bopo)Ky Пpo-
пaгaH.t],У нa кoж[н]oму кpoцi. Бoячися KapИ пepeд pyKoЮ спpa-
вeдЛИBoсTИ i зa вкaзiвкaми Бульби, свiй цeнтp вибиpaють в Пeклo
t нaдaлi ПpOBoдятЬ свoю poбoтy.

Koли вiн o['..] нa MeHe, To BЖe мaо вiн o.цHУ дeзepцiю. .[pyгe -
BopoЖa ПpaЦя пpoтИ УПA i нeпiдпopядкoвaнiсть овoТм звepXHИKaM.

[3]aЙмaвся пepeвa)KHo гpaбyнкoвими дiлaми в сeЛяH. p,лятaких
кapa oднa?..

B oбopoнi я гoЛoсУ нe бepy, a Bи сyдiть

1B.12.4э.

..пo зaслyзi _ кaтюзi. .

C [лaвa] У[кpaТнi].

IPeфepeнтCБ Bo] Зeнoн.

ДAPo' ф. P-30' oп.2, спp.15' apк.207-208. opигiнaл. Гpипc.
ltигapкoвий пaпip, Pукoпиc. Пpocтий oлiвeць'
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2. дoKyMEHти PЕФEPEHтyP слy)КБи БЕзпЕKи

2,2.P|BЕHЬ HAДPAЙoHIB

Ne1
дoKylvlEHт ..пoдlT з тEPEHy'' пPo дlялЬHlстЬ

yпA тA BoPoжиx сил, сKлAдEHи|Й
пPAцlвHикoM слyxБи БEзпEKи HAдPAЙoHy

IKopeцький нaдpaйoн,
cepПeHь 1943 poку].

ПoдiТ з тepeнy в/H ...

5.8.43 p.
Biддiл Kpyнi нacкoчИв Ha сoвiтську бaндy B ceлi Koбильнi, дe

пiсля бoю слiдуюний peзУЛЬтaт: з нaшoi сТopoHи oдин в6итиЙ
пoвстaнeцЬ, o.s,ИH paнeний. З вopoxoi cтopoнИ тpyпi пiдiбpaнo
свolMИ.

13.8,43 p.
Biддiли УПA пiд KoMaH.цoЮ Heгyca poбили HaсKoK Ha сeЛo

Cтopoжiв, дe стoялИ МaдяpИ, дo coтнi. Бiй тpивaв цiлУ нiч. Bислi.ц
cлiдyюниЙ: з вopoжoi стopoHИ двa вбитo, п'ятЬ paнeHoJ з отopo-
ни УПA 6 paнeниx. B Kpoляx бyв бiЙ Ma.цяp з чepвoHИМи, дe пiсля
бoю мicцeвa CБ пiдiбpaл[a] 2300 шт' нaбoТв дo кpiсa, 28 мiн дo
гpaнaтoMeТa' 3 сiдли i кoци пiд оiдлa.

14.8.43 p.
Kopeцькi нiмaки пiд пpoвoдoM ЛяХa Йuли нa кoлoнiю Зaлiз-

ниця зaбpaти дeякi piнi з бувшиx пoЛЬCЬKИХ гoсПoдapCTB, пpИчoMУ
apeшTУвaлИ .цвox yкpaTнцiв i oгpaбили мiсцeвиx сeЛяH. Пoвep-
тaючИcЬ нaзaд чepeз сeлo Koпитiв, сoтня УПA зpoбилa зaсiдкy,
дe був бiЙ' 3 нaшoi стopoни впaЛo тpИ пoвстaнцi' з вopoxoi впaлo
8 нiмaкiв, o.0'ИH Ляx' 6 кoнeЙ i oднa KopoBa' зaгpaбoвaнa в ceЛяHИ-
нa,4-x в пoЛoH Bзятo, peштУ пoбитiх i paнeнix пiдiбpaнo (скiльки -нe вiдoмo). Пiсля бoю нaшi вiдiЙшли в лiс, тoмy щo пpибyлa з
Kopця дoпoМoгa з ГapMaтKaми. oбстpiлЮЮчИ зaпaЛЬHИMИ KyЛя-
MИ, зaпaлИЛa сeлo. Ha дpyгиЙ .цeHЬ paHo B.цpyгe пpиixaли' oб-
отpiляли сeлo, пiдiбpaли тpyпiв, oкpiм ляxa ixyдoби, зaпaлИлИce-
лo i вiдiЙшли. 3 чoгo згopiлo дo 30 гocПoдapсТB, в6итo двa чoЛo-
вiки i oднy дiвнинy 14-и poкiв. 3ДoбУтoк збpoi нeясний, тoMУ щo
вiддiли були бeэ збpoi, a perстpУ нe бyлo; poзiбpaли всi piнi,
гpaHaтИ' оiдлo тa iншe.
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Пiд сeлoм сaмoстpiлaMИ стapтyвaв лiтaк Ha зeMЛЮ. B тy мить y
тИx тepeHaХ бyлo двox бoйoвикiв з CБ, якi вiдpaзy oбстpiляли тoЙ
лiтaк. .[вox лeтyнiв, якi лeтiли в лiтaкy, вТeKЛИ Ha сoшУ' дe ixaли
нiмецькi MaшИHИ - тo.цi ix зaбpaли' Bибpaнo бoЙoвикaми з лiтaкa
двi тeнки дoкyмeнтiв тa нaйнoвiшa ПoшTa: нoвиЙ склaдeниЙ пapa-
шщ i paкeтницю, двi тeчKИ, pyкaвицi льoтнiчi. Hiмaки' oботpiлявши
бoйoвикiв' тaксiвкoю втeKЛИ в Kopeць'

15.8.43 p.
B сeлo Гaнiвкy [Гaннiвкa] пpибулa opдa нiмaкiв, дe спaлeнo

двi гoопoдapки i вбитo 7 oсiб. BepтaюнисЬ чepeз Гoлoвницю, спa-
лили двi гoсПoдapсТвiiвбили 3 oсoби цивiльнoгo HaсeЛeHHя.

B сeлo Mopoзiвкy пpибули KaзaKИ i гoвopили дo HaсeЛeHHя:
..Чтo BИ с пapтiзaнaMИ зHaeТeсь, пocтoйтe' KoД,a пpиЙдyть кpaс-
HИe, тoг.цa MИ BaM ПoKaжeM''.

16.8.43 p.
B сeлi Гoлoвницi Kopeцькoгo paЙoну KaзaKИ вKИHУЛИ .0,o дBoX

xaт пo гpaнaтi, дe тяХКo [пo]paнили 7 ociб, якi пoмepли.
17 'B.4З o,

.Д.o оeлa Piнoк [Piнки] Kop[eцькoгo] p[aйoну] o гoд. 14пpи6ули
нiмaки тa пoЛяKИ, зaпaлИлVl 1 7 гocпoдapств Ta вiтpякa, сaмi втeK-
ли нa ГoлoвHИшЮ'

19.8.43 p.
Poз[з]бpoeнo гoсПoдapчy чacтИHУ Бульби в сeлi Toпнi, всю

вopoxУ Л |тepaтУpУ опaЛeHo.
20.8,43 p.
Ляхи з нiмaкaми в сeлi U.{икiнeнi [L!eкинин] Mex[иpiцькoгo]

p[aйoнy] poзстpiляли пiдpaЙoнoвoгo пpoвiдникa Cyмнoгo (oс-
TaHHЬo - paЙпoлiтpeф) iдpУгoГo сeЛяHИHa. Пpи peвiзiT знaЙдeнo
peвoЛЬвep тa H|)K.

21 '8.4З p.
Cкaпiтaлювaв Пepe.ц УПA вiддiл Boлинця з гpyПИ Бyльби.
23.8.43 p.
Hiмaки тa ляхv|iздили нa Хapaлyг l Baцлaвкy Meж[иpiцькoгo]

p[aйoнy] . Haшиx сeЛяH вiдкoпyвaлИ oдeЖУ тa зaбиpaли, piвнox
poзстpiляли o.цHoГo сeЛяHИHa, ГoвopяЧИ: ,,дaBaЙ cинa, вiн бaндит,
бo б'e ПoЛяKiв,'. Bepтaюнись нa Bopoнyхy, зyстpiлися з вiДдiлoм
УПA, дe зiстaлo вбитiх нiмaкiв нeвiд[oмo] скiльки. Bтiкaюни,
зaбpaли [вбитиx] з сoбoю, KИдaЮчИ фipи. Miсцeвe CБ пiдiбpaлo
3 цинки нaбoТв, двiлoпaтки вiйськoвi,39 кг. сoлi, 13 кг. тютюнy,
шкipи тa iншe.

22'8.4З p'
Hiмaки MaЛИ ocтpe стpiляння в тepeнi.

621



23.8.43 o.
Чepвoнi Пpoxo.цИЛИ чepeз Mopoзiвкy, BзяЛИ 18 кoнeЙ i B вoзiв,

пiдмiнyвaли шЛяx B тpЬox мiсцяx. B сeлi Гoлинeвцi [Гoлинiвкa]
Kop[eцькoгo] p[aЙoнy] взяли тpoе кoнeЙ, в Mикoлaевцi тoгo x
paЙoнy _ oдHoгo кoня. B Koбильнi apeштУвaЛИ нiмцi тpьoх сeЛяH -
двox звiл ьн ил и сл iдyюнoгo .0,Hя, oдHoГo poзcтpiлял и ( пoлoнeнo гo ).
l-]ьoгo Х чИсЛa нiмaки з KaзaKaMИ в сeл[ax] Kpилoв [Kpилiв], Чep-
ницi, Бpикoвi пepeпpoвa.п)KyвaЛИ мiтинги Пpo з.0,aчУ пoстaвKИ.

26.8.43 p.
B Kopцi нiмцi пepeвeЛИ гeHepaльниЙ apeшт пoлякiв - дo70

oсiб apeштoBaнo i вiдстaвлeHo .цo Piвнoгo, в тiм числi i пoлiцiя.
Знaйдeнo збpoю в кoстeлi,.цe apeштoвaнo opгaнiстa i ксьoн[д]з[a]
Й зaбpaнo opГaнИ. Kсьoн[д]з з pУк нiмeцькиx втiк, вся гpyпa ляxiв
( пepeвaжнo iнтeлiгeнцiя) тeж apeштoBaHa.

t...].B.43 p. Hiмцi в сeлi Гoлoвницi Kop[eцькoгo] p[aйoнy] зaпa-
Л.АлИXaтУ i вкинули 7 oсiб людeй в oгoнь, oД,ИH втИKaB i йoгo вбитo.

Зeнoн.

ДАPo' ф. P-З0' oп,2, cпp. 15, apк' 1, Koпiя' Бiлий пaпip. МaLuинoпиc'
Чopнa кaлькa.

Ne2
..тЕPEHoвl tHФoPMAЦIТ'' пPAцlBHиKA слyЖБи
БЕзпЕKи HAдPAЙoHy пPo дtялЬHtстЬ BoPoгIв

I Ko pe цьки й н a,о,pa й oн,' Koл i н o'',
1_6вepeсня 194Зpoку]'

Тepeнoвi iнфopмaцiT вorнHoГo нaдpaЙoнy ...

1 .|Х..1943 p. пiд сeлoм MикoлaТвкoю Kopeцькoгo paйoну злoв-
ЛeHo oдHoгo нeвiдoмoгo чoлoвiкa з кpiоoм, якoгo вiдстaBЛeHo Дo
УПA. Бiля сeлa Koбильнi цьoгo ж paЙoнy злoвЛeHo o.t].Hoгo вepxiвця,
якиЙ мaв пpи сoбi Haгaн, фiнкyтa шaблю. Йoгo вiдстaвлeнo дo УПA.
Пiзнiшe дoвiдaлися, щo пepшИЙ чoлoвiк з кpiсoм бyв бiльшoвиць-
киЙ пapтизaн. Poдoм вiн iз зaхiдниx тepeнiв Укpa'iiни, бiля пoгpa-
ничнoi пoЛoсИ пoЛЬсЬKo-сoвiтськoТ, сЛУ)KИв вiн пpи нiмeцькoмy
ypядi шoфepoм. ПoдopoЖУBaв вiн вiд 3вягeля Дo Kopця CвOrЮ
aвтoмaшИHoЮ, з нИM були щe двa нiмцi, пoдopoх ця булa внoнi; пo
цiЙ дopoзi бyлa зaciдкa бiльшoвикiв, нa яKУ BoHИ ПoПaЛИ. Hiмцlв
двox зaбитo, a цЬoгo yкpaTнця-шoфepa бiльшoвики зaбpaли дo
сBoГo тaбopy. Taм вiн, пoбувши тИ)KiqeHЬ чaсy' зaсЛУжИв У HИХ lцo-
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Bip'я i oД,Hoгo BeЧopa вИсЛaнo йoгo нa BapТУ в пoвнiй бoйoвiй
гoтoвнoстi. l-{e булa нiннa пopa i вiн, викopИстaBшИ MoMeHToM'
втeKae. Пepexoдяни бyвшy пoгpaHИчHУ пoЛoсУ, HaтpaПЛяr Ha Ha-
шy BapтУ, якa Йoгo зaтpИMуe, poбить зiзнaння i вi,п,силae дo вiддi-
лy УПA як cтpiльця.

.[pyгий чoлoвiк з фiнкoю i нaгaнoм - цe бyв KoMaH.цИp вiддiлy,
якиЙзaгу6ився вiд свoТx чaстин.

2'|х.194з p. в с. Koзaк Kopецькoгo paйoнy пpи.[зджaли нiмцiз
KaзaKaMИ, ТaKo)к бyв ляндвipт. Зiбpaвся CXoд пo пpaвi кoнтигeHтУ'
Пiсля сxoдy пiшли дo бyдiвeль po6ити peвiзiю. B oднoгo чoлoвiкa
знaйшли Boзa пoвсTaнцiв з УПA' в якoMУ булo пiдкинeнo мiсцe-
вИMИ ЛяXaМи2ipжaвих бaгнeти. (i бaгнeти, Boзa тa кoнi зaбpaли,
a гoспoдapKУ cnaлLАлL/1.

L{ьoгo )K чИcЛa нiмцi poбили пepexiд з мiстa Kopця дo Гopoдни-
цi aвтoмaш ИHa|'А|А, Ha яKИХ вeЗлИ 2 гapмaтки MaлoГo кaлiбpy тa з
сoтHя дoбpe oзбpoeниx нiмцiв.

B сeлo Гoлинiвкy Kopeцькoгo paЙoнy пpиТxaли нiмцi. 3aбpaли
шiсть людeЙ, xyдoбу, xapнoвi Пpo.цyKТИ, щe й дo тoГo Пoгpo)КУBaЛИ
HaCeЛeHHЮ, щo KoЛИ He вИBeзe xлiбoпoстaвKИ зa.п,вa.цнi, Тo CПa-
ЛятЬ CeЛo. .Д,aли нaкaз з.цaTИ всi кoнi, 6oтими кiньми Тздять ПapТИ-
зaни-бaнДити'

l-{ьoгo )К чИсЛa B HaпpяMKУ з мiстa Kopця .д,o мiстa Piвнoгo пe-
pexoдИЛo.п,вa шaЛoHИ вiЙськa нiмeцькoгo.

6.lХ.1943 p. в сeлi Piчки Kopeцькoгo paйoнy пpиTxaли нiмцi,
oKoпaЛИся, пiсля цьoгo пiшли пo XaтaX гpaбyвaти гoспoдapiв, нiби
зaТe, щo нe вi.п.дaли xлiбoпoстaвки.

Увeнepi в сeлiЛипкi [Липки] Meжиpi[ц]ькoгo paйoнy пpиixaли
бУльбiвцiдo oднieТ пoДpУгИ з нaшoТ [o]pгaнiзaцiT. Булo ix п'ять, oдиH
з HИХ сoтHИкXбypляй, дpуrиЙ стapший зa сoTHИKa i щe тpoх. Boни
MaЛИ з сoбoю тaкy збpoю: 3 фiнки, 2 aвтoмaти i кoхниЙ з HИX MaB
гpaHaтУ. Пpи poзмoBaх з HaшИMИ ЛЮдЬMИ стaBИлV:, бaндepiвцям
зa ПoMИЛKУ HИщeHHя ЛясЬKoГo мaЙнa i сaмиx ляxiв. Cмiялися з
бaндepiвцiв, гoBopИЛИ нeпoтpiбнi piни, a сaмe нiбитo КoлИ пaЛятЬ
ляськi бyдинки, To КpИчaТЬ ,.гepoяM CЛaBa''. Boни пoTxaлИ з сeЛa
Липoк [Липки] B HaПpяMKУ Biткoвa [Bиткoвa] (в Biткoвi [Bиткoвi]
зHaXoдИТЬся Txнiй цеHтpaЛЬHий зв'язoк). Coтник ХбypляЙ зaлИ-
шИвся в сeлi Biткax [Bиткiв] з фiнкoю, пiстoлeм i гpaнaтoю.

l-{я iнфopмaцiя бyлa дo нaшoТ нaйближчoT бoiвки в тiм тepeнi,
тieТ x xвилиHИ, яK BoHИ вcTУпИлИ B ceЛo Липки'

[ьoгo ж чИсЛa шiсть дeзepтиpiв з вiддiлy Гopдieнкa (oнмaнa i

iн.), кoтpиx були6уль6iвцi oбeззбpoiли iзaбpaли з сoбoю, oдHoгo
дHя втeKaЛИ зТaKoЮзбpoeю: 4aвтoмaти, 1 кpiс, 1 нaгaн i пo 500 шт.
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Haбoiв з HИX Ko)кeH Maв. BoHИ ГoBopИЛИ' щo гoтУЮтЬся Ha зaсiдKУ
HiMцiв i пoлякiв, ixнe зaв.п,aнHя гoЛoвHИм в6ити Тишepa (фoлькc-
дoЙнa), якиЙcлужить нiмцям в мiстi Meжиpiн. B сeлi Meжиpiн цЬoгo
)к числa МaюТЬ пpиixaти 25 aвтoмaшИH з пoЛяKaми i нaсeлeнHя дУ-
xe Haстopoxeнe i бoiться тoMУ, щo тУт МeшKae oдИH сeляHИH Ha
пpiзвищe Tютюн oЛecьKo, якиЙмae зв[']язки з Tишepoм.фoлькс-
дoЙнeм тa ТуpлякoвИМ - ЛяХoM, нiмeцьким BИсЛy)кHИKoМ...

,ЦAPo' ф. P_Зo' oп.2, cпp. 15, apк,232. loкумeнт бeз зaкiнчeння тa
пiдпиcу aBтopa' Пoхo,Цхeння нe lalнaчeнe. Koniя. l!игapкoвиЙ пaпip'
Matuинoпиc. Чopнa KaльKa'

Ne3
дoKyMЕHт ..вHyтPlllJHl спPAви

oPгAнlзAцlЙHoТ clтКи
в PlBHЕHсЬKoMy HAдPAЙoHl''

[PiвнeнcькиЙ нaдpaйoн 3/3],
З вepecня 1943 poку'

Bнщpiшнi cпpaвИ opгaнiзaцiЙнoТ сiтки.

Ha зв'язкyy Hiхтa e зB'язKoвa, яKa HeMo)кЛИвo пoвo.ц,Ить сeбe,
вoHaдyMae, щo пpийшЛa сЮдИ poMaHсyBaтИ з дpУзяMи (пiдpaЙo-
HoвИM CБ Kopoлeм). He.цoситьтoгo, Щo вoнa вKpaЛa в с. Бapмaкax
[Бapмaки], p-н Piвнe, в тiЙ xaтi, .цe HoчУвaлa, пapУ HoвИX пaнчix. Ha
зв'язKy в paЙoнi 20жaхливиЙ бeзпopядoK, пpoпa.E.aють пиоyльки i

нiкoли He дoХoдять внac[нo], нa paЙoнoвoмy зв'язкyxaхливиЙ мo-
paльниЙ стaн. B c,BeликиЙХитин, p-н oлeксaндpiя, визнaнeнo бyлo
2-x дpyзiв iти в УПA, aлe вoHИ пoстaвИлИ УЛЬтИMaт, Щoб Тм дaти
oдe)кУ. !ня 25.9. пepeЛoвЛeHo ПИcУЛЬKУCTaHИчHoгo Kpyкaдo свoei
сeстpи, щoб зpoбилa з opгaнiзaцiЙнoТ CMeтaHИ Для ceбe Maслo,
aлe щoб пpo Цe нixтo нe знaв, Biн e MoЛoчapeм iзaтaТв 20 л.cмeтaни,
B c. Глинкax, p-н Piвнe ,cтaнияниЙ CБ п'e здядЬкaMи гopiлкy, кoли
тpeбaдeщo зЛaгoдИТи' B c. Peчицi [Piниця], p-н Tyнин, нaшi дpyзi
пpИязHo вiднocятьcя дo Бyльби, a нaвiть ПoдpУгИ з6иpaли Тм Тxy,
KoЛи вoHИ тaМ стoялИ. B с. CaвичaХ, p-H oлeкс[aндpiя], зaвeлoся
п'яHстBo мiх мoлo.пдю. B с. Хaвpoвi, p-н Гoщa' чЛeHИ [o]pгaнiзaцiТ
He.цaЮтЬ ЛЮдяМ KoпaтИ пoЛЬоЬKИx KapТoпeЛЬ, a KoПaЮтЬ i зaбipaють
сoбi, з тoгo пoвстae HeзaДoBoЛeнHя. B c. Пoкoсax, p-H Kлeвaнь,
зaBeлaоЬ вeлИKa фaмiлiЙнiсть нaвiть в здaвaннi пoстaвKИ для УПA
(кoлиякиЙcЬдядЬKo ни бpaт, тo Мo)кe зoвciм He з.0,aBaтИ, aбoтiльки
р\ля эa|\А|/1лeння oнeЙ). B c. Бiлiв бyлo стpaшнe нeдбaлЬсTBo
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гoспo.цapчoгo: зMoлoЧeHo збi)кжя УПA iтaк Йoгo зaлишилИУ дяДьKa
Ha тoKy' ax пopoслo.

ПocтiЙ, дня 3.9.43 p. Cлaвa Укpaiнi.
Гepoям Cлaвa.

Bioa.

ЦДАBo' ф.38З3' oп, 1, спp. 1З0, apк,8. ПoхoджeнHя нe ЗazнaчeHe,
Зaвipeнa кoпiя. БiлиЙ пaпip. Maшинoпис(нe укpaiнcькиЙ шpифт). Чopнa
KaльKa.

Ns4
взlPEцЬ сKлAдAHHя звlтУ F'ля виKoHABчиx

вIддlлlB PEФЕPEHтyP слyЖБи БЕзпЕKи
y PAЙoHAx, yKлAдЕHv|Й PЕФEPEHтoM

слDKБи БEзпEKи HAдPAЙoнy
[,Qубe нськи Й нaдpa йoн Bo,, Бo ryн'' ]'

12 вepecня 194З poку.

.Цo вcix шeфiв CБ пpи вoeHHИX paйoнaх.

Пpoшy нa бyдyнe cKЛa.цaтИ звiти викoнaв[нoгo] peфepaтy зa
тoчKaMИ' пoдaнИMИ в схeмi звiтy вик[oнaвнoТ] [p]eф[epeнТypИ].

.[eкoтpi peф[epeHTИ] paЙ[oнниx] CБ пoдaютЬ пo пopядKУ Тe,

щo вИKoпaнo пpoтягoM дaHoГo чacy.
U-{e paз пoдaЮ сХeMУ звiтy викoнaвчoгo peфepaтy:
1 . Cкlльки poзгЛяHУТo спpaв.
2.Koли, кoгo i зa Щo apeшТoвaHo.
3. Koгo, як i зa щo пoKapaHo.
4. Яку poбoтy вИKoнaЛa бoТвкa в тoЙ чaс.
5. Cпpaвa oчИcтKИ TepeHy.
6. Якi peнi здoбщo ПpИ apeштoBaHИX i кyди Тx нaпpaвЛeнo.

гpaб'ou.
12.|х.4з. Mapкo.

ДAPo' ф. P-30' oп' 2, cпp. З2, apк. 259. Зaвipeнa кoпiя. Бiлий пaпip'
Maшинoпиc. Чopнa KaлЬKa.

'ou P"q"p",- CБ.{убeнськoгo нaдpaЙoнy у вepeсHi 1943 p. ,0,ив. лиcт
уvaсникiв CБ нa П3У3, кoтpi зaгинyли y бopoтьбi зa УCC.Д' в.1943_1945 pp. у:
UдABO' ф. 38з3' oп. 1 , опp. 233, apк. 33. Hociя цьoгo пceвдoнiмy звaли Hiнoвський
Bacиль. ,П,ив.. Koвaльзyк B. .[iяльнiсть oУH(б) i Зaпiлля УПA нa Boлинi й пiвдeн.
нoму Пoлiссi (1941_1944 pр.). _ т.7' Cepiя ,.Бiблioтeкa ..Лiтoпиоу УПA'', Тopoнтo
- Львiв: Bидaвництвo ..Лiтoпис УпA". 2006. - с. 46.1 .
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Ne5
..lHФoPMAЦlТ'' з тЕPEHy

PEФЕPЕHтA слyжБи БEзпЕKи
HAдPAЙoHy

[KopeцькиЙ нa,цpaйoн ., Koлiнo', ],
21 вepecня 194З poку.

|нфopмaцii з ТepeHy.
10-20.9.43 p.

'10.9.43 p.

3в'язKoвo|о штaфeтoвoю бoТвкoю пo шoсi Kopeць _ Piвнe [...] нa
нiмeцькi MaшИHИ кoлo сeлaTУ.цopoвa. Poзбитoдвi нiмeцькi MaшИ-
ни ззбixxям,в6итo4-хнiмцiв, з нaшoiстopol.|и oдИн вбитиЙ. HадiЙ-
шлa пiдмoгa з Toдopoвa [Фeдopiвки] i Mexиpiнa, бoiвкa вiдступилa.

B оeлo Piнки Kopeцькoгo paЙoну лpибули нiмцi тa гpaбУBaЛИ цИ-
вiльнe HaсeЛeння. Чepeз ceлo Гaнiвкy Kopeцькoгo paЙoнy пepeiзд-
xaлo 19 нiмeцькиx aвToMaшИH з збiжхям в HaпpяMKy нa Kopeць.

11.9.43 p.
Чepeз ceлo Koбильню нa Cтopoxiв пepeiзддaли нiмeцькi MaшИHИ

з нiмaкaми тaЛяxaмИ. 3yпиняюнись в ceлi Cтopoxeвi, вeлИ пpoпaгaHДУ
в спpaвi КoHтИгeHry. B oкoлиЦяx БлУДoвa нiмцi з ляxaми poбили зaсiдкy.

12.9.43 o.
3 [...] 3вягeля пpибyлo 4-x стpiльцiв дo УПA, oзбporниx в кpiси

тa гpaнaтИ. B сeлi MopoзiвЦi Kopeцькoгo paЙoнy пiд нaс сxoдy мiс-
цeвИх сeЛяH з HaшИMИ пoлiт[инними] кepiвникaми, бyльбiвськa
бaндa пiд кoмaндyвaнHяM Пpaнa HaсKoчИлa Ha ceЛo, oбстpiлялa з
фiнoк сeлo. ГpaбУЮчИ HaшИx сИMПaTИKiв пiд мapкoЮ чepвoнИХ,
пoвибивaли в ix xaтax вiкнa, oбpaзи iт.д.

Пiсля цЬoгo нaд'Тxaв oдин бyльбiвeць i пoстpiлaмИ pe-
вoЛЬBepa вiдiгнaв всix. Bищeзгa.цaнa бaндa, нaгpaбyвaвши
xyдoби тa пoвepХ 30 кoнeЙ, втiKлa, пoшИpУЮчИ B ToMУ Пpo-
пaгaHдУ, щo нiби бaндepiвцi ix poз[з]бpoЮЮтЬ' a чepBoHИХ
з сeЛa He вИгaняЮть, l-]я пpoвoкaцiя бyлa дyxe cпpИтHa, нaвiть.цo
пeвнoТ мipи збaлaMУтИЛa сeлo. KoмaHдaHт в[iйськoвoгo] p[a-
Йoну] Бiдa KoштoМ УПA пoвepнyв Тм кoнi. B BeликiЙ Kлeцькiй, на
пoдвip'i a[м]бyлaтopii ЧX, KoMaH.цИp вiддiлу УПA BepeщaKa'--

'ou oд," з пoвотaнсЬKиx псeвдoнiмiв Фeдopa Bopoбця. Був вiдoмиЙ тaкox
пiд псeвдoнiмaми ..Глiд''. ,.o.''. ..oЛeKсa'', ..oлeксa Глiд'', ..Шигyнин !eнис''.
Hapoдився у 1922 p, в с. Гopoжaнкa Moнaстиpиськoгo paйoнy Тepнoпiльськoi
oбЛaстi y оeлянcькiЙ poдинi. з 1936 p. нaвчaвся у Cтaнicлaвiвськiй гiмнaзii. У
гpyдHi 19з9 p. HeЛeгaЛЬHo пepeйшoв l(optoн. oпинивоя в Kpaкoвi. Taм встyпив
дo oУH. B 1940-1941 pp. - зв'язкoвиЙ мiх KpaкiвсьKИM цeHтpoM oУH i
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po[з]cтpiЛяв 5-x вoяKiB з бУBшoГo вiд.цiЛУ Гopдiенкa i iншиx як
.0'eзepтИpIB.

13.9.43 p. пoЛЬсЬKa пoлiцiя тa C.Ц пpиТздxaлИ HaCтapoкopeцькi
XyгopИ (Kpaлi)' >t<o.п,HИХaKцiй нe пepeвo.цили. БoiвкaCБ iштaфeтнa
в Kiлiкieвi IKиликiTв] зa6paли лiкapя з po.п,ИHoЮ, iнстpyмeнтaМИ тa
MeдИKaMeHтaми.цля ЧХ.

B ceлi Cтopoжeвi Kopeцькoгo paЙoнy лiквiдoвaнo бyдинoк
ГpoмaдоЬKИх, .п.e пoмiщaлИся MaдяpИ, B сeлi Бpaньoвi [Бpaнiв]
Meжиpiнcькoгo IMeжиplцькoгo] paйoну ляндвipт з ЛяxaMИ зaбpaв
25 штук xyдoби. Бiля ФpaнкoПoЛя Лю.цвипiльськoгo paЙoнУ po-
зipвaлaся нeвi.цoмo ким пiдлoжeнa мiнa i вбилa 12-лiтньoгo ХЛoП-

ця, paнИЛa oдHoГo кoня, Чepeз ceЛo Зaвiдню пpoxo.цИЛo oKoЛo
40 бyльбiвцiв пiд пpoвoдoм KiвaЙгoлoвИ.

14.9.43 p.
У сeлi 3aбapi [3aбapa] бyли нiмцi iляндвipт, хoДv|лИ пo Хaтax

i пpocили людeЙ, щoб здaвaЛИ ПoсTaBKУ. B ceлi Cтopoxeвi
Kopeцькoгo paйoнy нiмцi спaлиЛИ o.цHoгo гoсПoдapя xyтip. B
Meжиpiнi нiмeць Tишep пo6ив oдHoГo чoлoвiкa з CaмoстpiЛ ТoГo
ж paйoнy, кoтpий opaв Ha пoлi. Пpи бiЙцi кpичaв, чoMУ KoпИ !]a
пoЛI оToяТЬ.

B мiстo Meжиpiн пpиТздxaли нiмeцькi aвтoMaшИH и 6paти ляхiв
нa poбoтy: мy[жн]ини вTiKaЛИ, a чaсTИHУ вИвeзлИ.

B мicтi Kopцi бoТвкoю CБ зaбpaнo з paйoнoвoТ yпpaви пapу
кoнeЙ з бpинкoю, двi мaшинкИ.цo пИcaння, тa.цoKyMeHтИ УpядУ Пpa-
цi..[eзepтиpи з вiддiлУ Гopдiонкa нa чoлiз сoвiтським лeЙтeнaнтoм
Фiлeю пepeЙшли дo чepвoHИx, нiби бoячисЬ KapИ зa дeзepтИpотвo.

oунiвськими стpyKтУpaMИ Зaхi.цнoi yKpaiHИ. B .l 941 p. _ пpoвiдник oУH в
Mopoнaнськoмy paйoнi PiвнeнськoТ oблacтi. 3 беpeзня 1942 p. кepyе Пiнським
paЙoнoвим пpoвoдoм oУH(б). У тpaвнi 1942 p' oчoЛив пpoвiд oУH oлeвськoгo
нaдpaЙoнy (Xитoмиpськa oблaсть). З сepeдини тpaвня 1 94З p. _ кepiвник гpупи
УПA_Cxiд iкeрiвник oУH в Kиiвськiй тa Xитoмиpськiй oблaстяx. У пepшiй
пoлoвинi 1944 p' - KoMaн.цИp гpyпи УПA ..Тютюнник''. 3 липня_сepпня 1944 p
стaв пpoвiдникoм пtвнiчнo.схiднoi гeнepaльнoT oкpyги oУH(6). У дpyгiЙ пoЛoBИHi
1944 p' _ пepшiй пoлoвинi 1945 p. oчoлЮe з,eднaння гpуп УПA,.44''. У сiчнi-
ЛЮтoМУ.1945 p. KoMaндУвaB кiннoю гpyпoю цьoгo з'eднaння. 15 сiчня 1945 p.
спeцгрУпa УHKBД у BoлинськiЙ oблaстi зaxoпИлa Фeдopa Bopoбця y c. Бoтин
Тepeмнiвськoгo paЙoну BoлинськoT oблaстi. 2 лютoгo 1959 p. Фeдip Bopoбeць
ПoMep У тaбopi MBC CPCP' вiдбУвaючИ тaM пoKapaHHя зa piшeнням BiЙськoвoi
кoлeгiТ BepxoвHoгo сyдУ CPCP (Лiтoпиc УПА' Boлинь, Пoлicся, Пoдiлля: УПА тa
зaпiлля. 1944-1946 / Coхaнь П., Пoтiчний П, (peд.)' Boвк О', Koкiн C. (упopяд).
- Kиi.в _Topoнтo: B-вo.,Лiтoпиc уГlA'' 2006. - Нoвa Cepiя, т' 8. - C' 16, 24, 26, 27,
29' 34' 41 ' 44' 52; Лiтoпиc УПА. Бopoтьбa пpoти lloBстaнcЬKoгo pуxу i нaцio-
Нaл lCтич 11oгo пlД'пIлля : |1 poтoКoли toпИтlB ЗaapeШтoBa н их pa?Ця Hс ЬKи М и
opгaнaMИ дepxaвнoi бeзпeки кepiвникiв oУН i УI1A. 1944-1945 / Coхaнь П',
Пoтiчний П. (peд')' lщук o.' Koкiн C. (упopяд')' _ Kиiв _ Topoнтo: BиДaвниЦтвa
''Лiтoпиc УгlA"' 2007' - Hoвa Cepiя, т. 9' - C. 44).
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l-l'iлиЙ чaс ця гpУпa дeзepТИpiв сaмoвiлЬHo гУЛяЛa пo тepeнl'
пiдпopя.п,кoвУвaтИcЬ нe xoтiлa нiкoмy. Heд.aвнo ця гpyпa бyлa
poз[з]бpoeнa чepeз бУльбiвцiв, aлe, виKpaBши збpoю, знoв втiк-
ли. Koмaндиp цiei ulaЙки пepeд вiдхo.п,oм дo чepвoнИХ пepeд
ЛюдЬMи пЛaKaв, щo Йoгo пepeслiдyютЬ яK зpaдHикa i дo цЬoгo чa-
сy Йoгo зMушyЮтЬ oбcтaвини пepeЙти дo чepвollИх.

'15.9.43 p.
B оeлi Koзaк Kopeцькoгo paйoнy злoвлeHo oдHoгo бyльбiвц[я]

з бaнди Пpaнa, якиЙвиявиB пpoвoKaцiЙниЙнaпaдHa ceЛo Mopo-
зiвкy. Пiсля дoпИTy вiн втiк, дe зa HиM пiшлa пoгoня i вскoчилa в
зaciдкy бyльбiвцiв, пiсля чoгo poз[з]бpoeнo двoХ ociб i вбитo'
Ha xyтip Цкiня Kopeцькoгo paЙoну пpиЙшлa сoт|lя oзбpoeниx
нiMaкiв, poбилa зaсi.цкy, B Piчeчинi Kopeцькoгo paЙoнy пpoTзджa-
лo 50 бyльбiвцiв, якi poз[з]бpoТлИ HaшИХ.цBoх стpiльцiв. Пoльську
кoлoнiю BaЦлaвкУ внoчiлiквiДoвaнo. B мiотi Kopцi вдeнь нa вулицi
зaстpiлeнo пoЛЬсЬKoгo пoлiцaя.3 Гopoдницi нa Kopeцьjxaлo пo-
Bepx стo МaшИHt вeзЛИ збiжxя.

16,9.43 p.

Чepeз сeлo Mopoзiвкy пepeiзд)кaЛи бyльбiвськi вepxiвцi, дe
oпpaвдУвaлИоЬ пepeдЛЮдЬMИ, щo вoHИ нe гpaблять. B сeлi Пi.п,лiскax

Mexиpiнськoгo [Mexиpiцькoгo] paйoнy нiмaки з ляХaMИ apeш-
TУвaЛИ o.п,Hoгo чoлoвiкa. B сeлi Kopиотi Meжиpi[ц]ькoгo paЙoнy нi-
мaки гpaбувaли людeй ,зaбиpaлизбixжя в cHoпax. B м. Kopцi бojв-
кa CБ зaбpaлa мiсцeвy лiкapню, a сaмe xipypгiннi iнстpyмeнти,
MeдИКaMeHт|АтaтpИ сaнiтapки ' 3лiквiдoвaнo oдHoГo Ляxa.

17.9.43 p.
B ceлi Cтopoжeвi бyли нepвoнi. B сeлo Maлу Хapуну Meжи-

piнськoгo IMexиpiцькoгo] paйoнy пpиiзджaли нiмцi з пoлiцieю тa
9 цивiльнимИ пoляKaМИt нaсeлeHHя poзбiглoся. B ceлiЛипкax лiк-
вiдoвaнo будинoк штaтгyгУ.

Чepeз ceлo Toпнy Mexиpiнськoгo IMexиpiцькoгo] paйoнyiхa-
лc 20 6уль6iвцiв вepxoвиx. PoззбpoТли.п,вox пoвстaнцiв, Щo Txaли
пo фipи в ceЛo. Boни стpiлял|4 нa oдHoгo стpiльця Фpaнцa _
бyвшoгo бyльбiвця _ KpИчaЛИ йoмy вслiд, щo вiн зpaдHИK' Щo вiн Тx

пpoдaв. l-{eЙ втiк, a вoHИ вiд'Tхaли в людвипiльcькi тepeни.
Ha Piчeчинi Kopeцькoгo paЙoнy бyльбiвцi пepeЛoBИлИ зв'язкiв.

ця i скoнфicKУвaЛИ пo[ш]ry, BИоЛaHУ Ha aдpecy Bopoнa, oлeгa, Cкиби
i Mpyнкa, MiжтИM, лiтeparypy..Бopoтьбa зa xлiб, бopoтьбa зa влaдy''.

3i 3вягeльськoгo ф[iль]вapкy пpибyлo дo УПA 6.x ociб.
18.9.43 p.
B ceлo Piнки Kopeцькoгo paйoнy пpиiздxaв ляндвipт. 3iбpaв

сХoд, Ha яKoMУ ГoвopИв пpo здaчУ xлiбoпoстaBKи тa зacтaнoвИв
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ЛЮдeЙ, щoб вИKocилИ пoЛЬcЬKИЙ oвec, бo якщo He пocЛyxaЮтЬ, тo
пpИвoлoчyгЬ тpaKтopa тa бyдщь opaтИ цeЙ нeкoшeниЙ oвeс.

B оeлo Зaбapy Kopeцькoгo paЙoнy пpиixaли нiмцi. Poбили
peвiзiю пo xaTax, нeвiдoмo Щo шyKaлИ, aлe нiЧoгo нe знaйшли i

пoTхaли в Бaбин. Бyлo Тx бiля 60-ти oсiб - кiннoтa, пixoтa тa вo-
зaMИ.

B оeлo.Qивeнь MexиpiнсЬKoгo IMexиpiцькoгo] paйoнy пpиТхa.
ли нiмцi в склaдi 4-х ociб: ляндвipт, Тишep Ta двa pяДoвi. Bсi вoни
мaли кpiси, ляндвipт MaB HaгaH' 3aвдaнням Тx бyлo вИГHaТИ лЮ-
дeЙ нa poбoтyдo штaтгУтУ.

Цьoгo )к чИсЛa пoвepHУв зi CxoдУ вiддiл Гopдieнкa нa вiдпoни.
HoK, Щo сЛaBИBся пepeмo)кHими бoями з бiльшoвикaми i нiмaкa-
ми, зi coбoЮ пpИвeзлИ збpoi нa цiлy сoтню.

Чepeз сeЛa Ha[.шoгo тepeнy _ Caпoжин, .[aнинiв - Йдyни нa
пiвнiн, пepexoдИB вiддiл чepвoHИХl зaMaCKoBaH и|Йl тpизубaм и. 3
сeля нaM И HaMaгaЛ Иcя гoвopИТИ yкpaТноькoЮ Мoвo Ю, HaзLtBaлv|
сeбe ..KapпaтсЬKolo чacтинoю УПA''. ПepeлoвлeниЙ oдин нiмeцькиЙ
poзвiдник, щo бУв y цЬoMУ вiддiлi чepвoнИx, пpИзHaвcя, щo цe He-
дoбитки вiддiлy Koлпaкa йдУть з Kapпaт нa Бiлopycь, iTaМ, сфop-
MyвaвUJИсЬ в бiльшi вiДДiли, ЧeKaтИMУтЬ нa пpиxiд нepвoнoТ
aDMll,

B Бaбинi Kopeцькoгo paЙoнy нiмaкiв пpибyлo пiвтopи сoтнi, дe
apeuJтУвaлИ стaHИчнoгo ГoсПoдapчoгot сTaHИчHoгo мaтip Тa olцHo-
гo ceлянИHa. Чepeз ceлo Kpилiв пpoХoдИЛo двi coтнi чepBoHиx пo
лiнii Caмoстpiли _ laничiв _ Koпитiв - Юзeфiвкa _.{epмaнкa, 3лoв-
ЛeHo oдHoгo фoлькcдoЙчaтa poззбpoeнo ,якиЙбув з HИMИ.

B Kopцi вибpaнo Чepeз CБ лiкapя KoсИKa, якoгo вiдcтaвЛeHo дo
ЧX. B сeлo Гoлoвниця Kopeцькoгo paЙoнy пpиТздxaли нiмeцькi мa-
IJJИнИ, Ha яKИx з стopol]И лiскa cтpiляли нaшi вiддiли. Maшини з
нiмaкaмИ BepнyлИоя в Kopeць, a нeзaбapoм пpиixaв бpoнeвиктa
стaв cтpiляти Ha тe мiсцe, звiдки бyли пepeд тим отpiли. Bep-
тaЮЧИсЬ чepeз CeЛo' cпaЛИв oдHoгo бyдинкa.

B ceлo.Qaничiв o вoсьмi Й roдинi paнo пpибyлo з стopoнИ Kopцo
oKoЛo ] 0 aвтoмaшИн, дo.t],вox сoтeнЬ фipмaнoк, Ha яKИХ бyли нiмцi,
KoзaKИ тaляхИ, з cтopoHИ Mexиplнa 37 мaшин, oKoлo 1 10 фipмaнoк
з нiмaкaми тa ЛяxaMИ: oKpРкИЛИ сeлo.П,aнинiв, опaлили двi гoс-
ПoдapKИ' зopгaнiзyвaли люДeЙ' B тpeтю xary BKИHeнo гpaнaтy. Пo
пoЛяХ зa6иpaли гoтoвi кoпи i rpa6или дeяKИХ людeЙ. Bбитo сe-
ЛяHИHa Бoндapнyкa Mикoлy тa зaбpaнo нa poбoтy Дo 30-ти oсiб
мoлoдиxжiнoктa му[жн]ИH, яKi з Piвнoгo пoвтiкaли. Пoлякaм e HaKaз
вiд нiмцiв oпУсTИтИ мicтo Meжиpiн, aлe вoHИ He xoтятЬ, a KФKУтЬ:
..Xaй нaс тщ пoб'ють, бo тщ Haшa зeMля''.
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B сeлi 3aбapi [3aбapa] Kopeцькoгo paЙoну пoвiшeнo cтapшИ-
HУ сeлa як нiмeцькo.сoвiтськoгo сeKсoтa, piвнox лiквiдoвaнo po-
динy' AсфaлЬтoM в стopoнУ Piвнoгo нiмцi пiд oХopoнoЮ пapy днiв
вeзлИ poз[з] бpoeнИХ Maдяp.

20.9.a3 p.
B сeлi Янiвцi Mexиpiнськoгo [Meжиpiцькoгo] paЙoнy спa-

Лeнo вдpугe Miст, якиЙe пepeшKoдoю пepeiздУ нiмaкaм з Me-
жиoiчa.

B сeлi Kpилoвi Kopeцькoгo paЙoнy вiдпpaвлeнo бoгocлyxiння
чepeз вiйськoвoгo свящeHHИKa lлapioнa, дe бyлo бaгaтo пpиощнix
цивiльниx людeЙ. Пpи вiдпpaвi пaнaxид|А нap, пaM'ятKoвoЮ
MoгИЛolo пoЛeглИX були пpиcутнi пoвстaнцi coтнi Maкоa. Пiсля
вiдпpaви i пpoмoв HaсeЛeHня з зa.о,oBoЛeнням poзiйшлocя'

ПocтiЙ, дня21.9.43 p.
Cлaвa УкpaТнi.

Peф[epeнт] CБ Зeнoн /Зeнoн/.

,ЦAPo' ф. P-30' oп,2, cпp, 15, apк' 4-5' Зaвipeнa кoпiя' l-tигapкoвий
пaпip. MaLuиHoПис, Чopнa кaлькa,

Ns6
пPисyд y спPABI oБBинyBAчЕHoгo

B ..AHAPxlзMl'', yклAдЕH v|Й PЁФЁPEHтoM
слyЖБи БЕзпЕKи HAдPAЙoHy

[ Здoл бун i вc ьки й н aдpaй o н 4/4],
28 вepecня 1943 poку,

Пpисyд.

Peфepeнтypa CБ [в]oeннoгo [н]aдpaйoнУ poзГЛяHyлa cпpaBУ
дp. Чaйки - бyвшoгo KoзaKa з сoтнi Хyкa, oбвинyвaнeнoгo в aHap-
xiзмi, дeмopaлiзaцiT тa пiяцтвi.

Cлiдствo yстaл|tлo..
1 . oбвинyвaчeний Чaйкa, пpибyвши нa вiдпуcкдoдoMy' сИстe-

MaтИчHo впИBaвcя iхoдив.цo ЧyжИX жiнoк.
2. B п'янoмy видi oпoвiдaв жiнкaм Пpo ХИTтя iдiяльнiсть сoтнi,

пpo мiсцe ТТ пoстoю, чИM poзKoнопipoвувaв тaeмницi сoтнi.
3. 3axoдив дo людeй в п'яt.loMy стaнi i, тepopИзyЮни ix, дoмa-

гaBся гopIЛKИ.
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4. Cтpiляв нa пoдвip'яx У оeЛяH, чИM спpИчИнив стpiлянинy
[м]aдяpiв пo ceлi i пaнiкy cepe.ц HaсeЛeHHя. 3 пpинeсeниx 15 нa-
бoТв вистpiляв y п'яHoмy видi 13.

S._Caмoвiльнo пoKИHyB сoтнЮ Xyкa i xoтiв пepeЙти дo оoтнi
KyKa.o'' бo тaм e лiпшe' Kepyюнись [p]eвoлюцiЙним сyмлiHHяМ,
PCБ в [i Йськoвoгo] н [aдpaйoнy] зaсудxye oбви нувaнeнoгo Чaй кy
Ha KapУсMepтИ'

t.{eЙ пpисy.q e oстaтoчним i пiдлягar тiльки зaТвepд>кeннЮ
[к]oмaндиpa [г] pyпи УПA.

ПoстiЙ. 28.9,4з. /Гpiм/.
/Cтapoду6/'

ПpиcyдзaтBepдxyЮ. Bикoнaти! 28/9-4З, гoд. 18.25. ЕнeЙ.

,ЦАPo, ф, P-30' oп' 2, cпp. 33, apк' 267, Зaвipeнa кoпiя. Цигapкoвий
пaпip. Мatuи|1ot1Иc, Чopнa кaлькa,

Ns7
п PoтoKoл дoп итy Бyл ЬБI вця'

GKлAдЕHv|Й cл|ДчиM
cлyЖБи БEзпEKи HAдPAЙoHy

Pi внe нcьки Й нaдpa йo н З/3,
9 хoвтня 194З poку,

Пpoтoкoл зiзнaнь Kapaся Пaнaоa,
oбвинyвaнeHoгo в cпpaвi aнapxiзмy

(псeвдo Пpaн нaдaнo oТaMaHoM Бyльбoю в зимi 1942p')'

Cлiдcтвo пepeвiв cлiдниЙ CБ в[iЙськoвoгo] н[aдpaЙoнy]
opиcт.

lм'я iпpiзвищe: Пaнaс Kapacь (Пpaч).
.Qaтa нapoдxeння: 2.|I.1909 p.
Miсцe нapo.фKeнHя: с. ГoличiвKa, p-H KopeцькиЙ нa Piвeнщинi

IPiвнeнщинi].
Haцioнaльнiсть: укpaТнeць.
ocвiтa: 4 кл. нapoдньoi шкoли.
CпeцiaльнicтЬ: тecляo KaМeHя.

Ймoвipнo, щo Йдeться пpo пoBcтaHця нa псeвдo -Kpук
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3a Пoльщi пpaцЮBaв в кap'epi б. Kopця poбiтникoм.
Зa бiльшoвикiв _ 

.

Бyв в пoльсЬKoMУ пoлoнi KaпpaЛeМ.
Haлeжaв дo пapтii [o]тaмaнa Бyльби УHДп.
oстaтньo зaMeшKyвaв Kapaсь в с. Гoличoвцi.
PoдинниЙ отaн: )КoнaТиЙ (xiнкa iдитинa).
Kapacь зiзHae, як пpийшли нiмцi нa Укpaiну 22.v|.41 p., тo вiн

всTУпИв дo пoлiцii yкpaiнськoi в мiстi Kopцi. Пo пiвpoцi Kapaсь стaв
KoMeндaHToм пoлiцiТ в стaницi Бoгдaнiвкa' дe бyв 4 мiсяЦi. Пo
кiлькaкрaтниx пepeхiдaх Kapaся зi стaниЦi.цo cтaницi oсTaTHЬo тo.
мy З мiс. цiлкoм вiдiЙшoв вiд пoлiцiТдoдoмУ i пepexoвyвaвся вiд
нiмцiв' oтo)к, y>кe в ЦЬoMУ чaсi мaв зв'язoK Kapacь з [б]yльбiвcькoю
opгaнiзaцieю.

Чaс вiд нacy вiдлунaвся з.цoМи, нaвiть i нa тиx.п,eнь, iдyни дo
ПapТИзaнcЬкиx вiддiлiв Бyльби. 2 мiс. тoмy Kapacя пopyн[н]ик
Зу6aтиЙ HaзHaчИв чoтoвИM пpoв'янтoвИM пpИ Йoгo сoтнi i oднo-
чaсHo тepeнoвиЙ пpoвiдник Kopeцькoгo paйoнy. Kapaсь пoпaв
дo Бyльби paзoм з [л]яндвipтoм. ix пoKлИKaB дo сeбe Бyльбa нe-
peз 2-x зв'язKoвИx з Лю.цвiпoлЬсЬKoгo paЙoнy в сeлиоькi лiсa, дe
зopгaнiзyвaли вiддiли ['..]40 чoл. нa чoлiз кoмaндИpoм Coлoдoм
(з Mexиpинa). Пoтiм з цим вiддiлoм пpиЙшлИ в KoзaцЬKиЙ лic.

B с. Piчкax зaбpaли 2 кaбaни з фiльвapкy i oднy тeлицю i сe-
пapaтopa, яKoгo зaKoпaлИ B cпacЬкoмyлiоi. Пpoбyвши 2днiв цЬoMУ
лiсi, вiддiл пiшoв зa aсфaльт нa oпepaцiю, a [л]яндвipт з Kapacьoм
лv|IJJИлИcя вдoMa. B пepшиx.цHяx' яK Kapacь пiшoв.цo БУльби, тo
Бyльбa сKЛИKaв тpИ чoтИ (B0 людeй) i пepeд HИMИ Maв пpoмoBy, в
якiй згaдyвaв пpo б[a]ндepiвцiв, якi мaютЬ пpoгpaMУ з фaшиcтiв-
CЬKИMИ MeтoдaмИ, Teпep фaшизм вaЛИтЬся i Hiмeччинa пpoгpae'
Тaк пpиЙдeдeмoкpaтiя i ми тeпep He зMoжeMo мaти фaшистiвоькoi
ПpoгpaMИ, яKy MaЮтЬ б[a]ндepiвцi. Haм тpe6a opIi]eнтyвaтиcя бiль.
шe Ha Aнглiю iAмepикy. B Aмepицiе CкopoпaдсЬKoгo, a [...] син в
AнглiТ. oтox, Aнглiя Mo)<e зopгaнiзyвaти укpaТнcькe вiйськo i вишлe
нa Укpaiнy yкpaТнcькиЙ дeсaHт. oтoж, yкpaiнцi MУсятЬ iти зa дeмo-
кpaтieю, бo тeпep дeмoкpaтiя бepe гopy. Бyльбa гoв[...] [...] нiмцi
ПpoгpaютЬ' тaктoдi пpиЙдщь бiльшoвики, a яK MИ бyдeмo MaTИ Ma-
Лy пapтИзaнKy' тaK yci зaxoвaeмoся. Пepшi лiнii бiльшoвикiв як
пpoйдщь, тo цe щe нe бyдe влaдИ, iтoдi нaдa opгaнiзyвaти пiдпiлля,
a Aмepикa i Aнглiя МoxyгЬ iти вiЙнoю нa Coвeт i виcaдять yкpaiнсь-
киЙ дeсaнт, a MИ Фк втoЙ чaо пoвсТaнeмo. Koли сlo пpoмoвУ гoBo-
pив Бyльбa,тaKбули пpисyтнi зi штaбy Йoгo coтникТуp, пopyнник
ЗубaтиЙ, Coлoд, БaтЮLUкa, Kiвaй, Kapмeлюк, Myxa iстpiльцi.

Бyльбa мaв нaЙбiльшe зB'язкИв пo тaКИХ ceлax i paЙoнax:
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KopeцькиЙ p-н:

- с. Mopoзiвкa, (Лeв Xapнeнкo, Tpoфiм Лyк'янник), мae
ляндвipтaдeсят[к]y iсвiЙ нaгaн, дo.E.eсяТKИ 30 нaбoTв, нaгaн [...],
нaбoТв 12uт ', Мae KoHя i сi.цлo'

_ с. Гoличiвкa (ГoпaннУк Iлapioн), мae 25 нaбoТв poсiйськиx i

гpaнaтycoBrТcЬKУ. e щe УсiкФeдoсЬ' Пaвлюк KoHoH, pядoвиЙ.

- с. Бpикiв (Шиткa Aдaм, Пoпнyк), Мae KoHя, сiдлo, кpiс нi-
мeцькиЙ i нaбoiв 30 шт. ' 

.| гpaнaтy нiмeцькy.
Meжиpинський [MeжиpiцькиЙ] p-н :

_ c. ГoличiвKa, Kapaсь зaЛИшИв aвтoMaтKy в Бopиcюкa eвтy-
х[a], нaбoiв 30 штук.

- с. ЛипкИ, Xбуpляй, xaтa в ceЛi, )кoHaTиЙ,lиae фiнкy (2 диcкi)
i щe 200_300 сoвeтськиx нaбoTв, зaKoПaHИx бiля ciялки.

Kapaсь Mae зaХoвaниx 1 000 нiмeцькиx нaбoТв в с. Гoличiвкa
нa мoгiлкax пiд кaплицeю. B с. Kopпилoвцi зa piнкoю Cлyн e зaKoПa.
нa бyльбiвськa збpoя в клyнi. |'-[e нa фyтopi (тaм сoвeтИ HaгaHяЮтЬ
д'lнaMa дo paдio тeпep). Taм e 40 кpiсiв, B0 шт. гpaHaт i 3_4 кpиш-
ки нaбoiв.

Kapaсь oпoBiдae, як i.цe пpoпaЛa бeндepiвсьКa пoштa. |Je бyлo
нa Piчeчинi, .o,e зaтpИМaли бaндepiвсЬKoгo зв'язKoвoгo. Зaбpaли
цiлy тeнку пoштИ. Зaбpaв Xap, цe пoлiтoсвiтник вiддiлy Mуxи.
3aбpaнy ПoштУ пepeдaЛИ дo штaбу Бульби, тoдi вiн був в сe-
ЛИcЬKoMУ лiсi' Koли зaбитo Myхy, тo Kapaсь з .l 

5 стpiльцяMИ Ha
чoлi з Kopшyнoм пoixaли зa с. Липки нa фyтopi, дe мaли дo-
пoBHИтИ свoТ вiддiли' Aлe х мaлo пpибyЛo, ТaK Kapaсь з 7 вep-
xiвцями вepHyBся нa Kopeннинy. Пiс[л]я Kapaсь нe poбив жoд-
HoI aKц||.

Kapaсь зiзнae, щo oсTaтHЬo Бyльбa.цaB HaKaз дo всix свoTx
пiдлeглиx, щo KoГo злoBЛяТЬ з свoix людeЙ, якi втiкли дo б[a]н.
дepiвцiв зi збpoeю, тo MaЮТЬ cтpiлять, a oсoбливo Фpa[нцa] i

Kунepa.
p'S. HaбoТв дo ..Maвзepa'' e .1 500 штук пtд пiдлoгoю в кaплицi

пo лiвiЙ стopoнi в тopбi. .{pyкapня бyлa нa Cтeпaнщинi. B
Пyстoмитax зaбpaли oблaснy бeндepiвсьKy Kaнцeляpiю i 3 дpу.
кapcькi MaшИHИ. Пpo лiквiдaцiю кaнцeляpii дaв HaKaз пopУчHИК
ЗубaтиЙ' ocтaтньo Бyльбa Дaв нaKaз Ns 1 02, дe пИшe: xтo втiчe
дoдoмУ бeз збpoi _ Kapa 50 шoмпoлiв, xтo з кpiсoм - тo 100
шoмпoлiв. B нaкaзi гoвopИЛoся пpo ди[о]циплiнy в вiддiлaх
Бyльби. Пpaнa[,] Гpaб[...] [...]xaндapмepiТ вiЙськoвoT, [.'.] s_10
днiв. 3гiднo HaKaзУ Бyльби, Пpaн дiотaв HaKaз вeстИ пpoПaгaHдУ
для poзбиття pядiв УПA. Гaля Kyxapнyк пpaцЮBaЛa в Бyльби пpи
вiЙськoвiЙ poзвiдцi. oстaтньo Гaлю KyxapчУK вИсЛaв Бyльбa нa
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Cxiд з пoштoЮ (дeсь в 3вягeльщинy) i мaлa тaМ нaв,язaтИ зв'язку.
Koли Гaля BepтaЛaся зi Cxoдy, тo зaxo.цИЛa дo ПpaнoвoT жiнки i

гoвopИЛa, щo TЙ нe B.цaЛocя зaB.о,aння.

ПocтiЙ, дня 9.X'43 p.

opeст'

ДAPo' ф. P_30' oп. 2, cпp' 1 5, apк' 21 1 -21 2. Pукoпиc. ItигapкoвиЙ лaпip.
CинiЙ хiмiчний oлiвeЦь' Teкcт згacae, ,Qoкумeнт пotuкoджeний.

NsB
ФoPMyляP пocBlдKи

пPo HAпE)(HIстЬ дo пoлlЦlЙHo.
BиKoHAвчoгo BIддlлy PEФEPEHтyPи сБ

I Ko peцьки й нaдpa йo н', Koл i н o,' ],
12 >t<oвтня 194З poку'

Пoовiдкa'

BoeнниЙ [н]aдpaйoн. ПoстiЙ..Д,ня 12.X'43 p.

сБ
П. [в]iддiл
Ns ...

Пpeд'явник цЬoгo.цp. ...
Являeтьcя чЛeHoM [п]oлiцiйнo-вИKoнaвчoгo [в]iддiлy в ...

paйoнi. Йoмy пoзвoЛяeтЬся KopИcтaтИ ДoвгoЮ збpoeю ... Nq ...
нaбoiв. Bci вiДдiли УПA, як i члeни зaпiлля, в paзi пoтpeби МaЮтЬ
дoпoМoгтИ в вИKoHaHHi слvxбoвиx oбoв'язкiв.

KoмaндaнтCБ
в [iЙcькoвoгo] н [aдpaЙoнy]

/Зeнoн/,
Шeф пoлiцiЙнo-викoнaвнoгo вiддiлy CБ

вiЙськoвoгo нaдpaйoнy
/Мoтa/'

LIдAB)' ф. 3sЗЗ, oп. 1, cпp, 243, apк, 1, 1aвipeнa кoпiя. БiлиЙ пaпip.
Мaшинoпиc. Чopнa KaльKa,
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Ns9
лиcт цlEФA KoHтPPoзвlдKи HAдPAЙoHy дo
КEPIBHиKA слyЖБи БEзпEKи в HAдPAЙoHI

пPo дlялЬHlстЬ стPyKтyP KoHтPPoзвIдKи тA
..вEPEЩAKy''

[Ko pe ць ки Й н aдp aЙo н', Koл i нo'' ],
12 жoвтня 194З poкv,

.Цo дpУгa 3eнoнa.

Biд дня 1 xoвтня дo 10 жoвтHя .|943 p. зopгaнiзoвaнo сiткy
KoHтppoзв|.цKИ в тaKИХ пУHKтaХ:

1. ЧepвoниЙ Хpeст (лiкapня i нa лiкapський пepсoнaл) -
1 чoлoвiк.

2. Caнiтapнa [ш]кoлa -2.хлюДeЙ'
3. Ciткa в сoтHяХ Heгyсa i Maкca.
3aгaльниЙ стaн стpiльцiв - 220.
Bтягнщo дo сiтки - 26'
Coтeнниx - 2.
Чoтoвиx - 6.
PoЙoвиx - 18'
Bсix paзoм пpaцЮe в сiтцi кoнтppoзвiдки 30 людeЙ.

Bикoнaнo poбoтy.
l . 4.1 0' 1 943 p. _ з coтнi Heгуca зHИщeHo вiЙськoвoгo iнcтpyк-

тopa coтнi Bиxopa зa УчaстЬ в змoвi зpaдИ в вiддiлax Eнeя.
2' 4'10'1943 p' _ з Чepвoнoгo Xpeстa зHИщeHo MeдсecтpУ,

пceвдo Зipкa, зa зMoвУ втeнi дo чepвoHИХ.
з. 5.10.1943 p' _ з лiкapнi ЧX знищeнo Me.цCecтpу' бyвшy нep-

вoHy пapтИзaнкy Hiнy зa змoвyдo втeнi'
4.7 '10'1943 p. _ з сoтнi Heгyсa зHИщeHo стpiльця, Псeвдo

Чopний, зa мapкipaцiю i сoвiтськУ пpoпaГaH.цy.
5' 8..10' 1943 p. - [з]нищeнo бiльшoвиЦЬKy шпИгуHKУ з oтpя-

дy Пyшкiнa Biжeвоькy HaдexдУ. Maлa пpи сoбi 95 тис. нiмeцькиx
MapoK i пiдpoблeнi дoкyмeнти.

3 ycix циx oсiб пepeвe.п,eHo слiдcтвo i зaпpoтoкoлoвaHo.
| нфopмaцii пpo Bepeщaкy'

B coтнi Poмaнa, яKa Bepнyлaся зi Cxoдy, мix cтpiльцями iдe
poзMoвa пpo BepeщaKy, a сaMe, щo вiн дiстaв вiд пpoвoдy дoГaнУ
i тo з зaвiшeHHяМ нa 4 мiсяцi. l-.I,e тoмy, Щo Ha Cхiд вислaв сoтнi,
ocoбливo Poмaнa, в пoгaHoмУ виpaдi' Koли coтня Poмaнa вep-
HУЛacя зi Cxoдy, тaк Bepeщaкa всix отpiльцiв xoтiв вitдaтИ дo Kap.
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Hoгo бaтaЛioнa в .Д,убoвoгo зa нeвИKoHaHня HaKaзy. Як пpивeли
сoтHЮ дo.[yбoвoгo, тaк вci тaми спiткaли ii стpiльцiв як пepeмoж.
цiв i зaмiстЬ Maти Тx в диcциплiнi вoни вiдмoвилися. oтox, Bepe-
щaKa вИcИЛar сoтHЮ Poмaнa Ha тepeн нaдpaЙoнy 2/2iту хoнe зHo-
By вИсЛaтИ нa Cхiд. |-{iкaвe oдHo, щo отpiльцi сoтнi Poмaнa e тaK
нaстpoенi i нa Cxiд iдyть, тoмy щo Тx висилae Bepeщaкa, щoб
oпpaв.цaтИ ceбe пepeд пpoвoдoм, a He яK iдeя i нaкaз дo бopoть-
би зa УкpaТнy. Пpo мopaльниЙ стaн cтpiльцiв сoтнi виннi пoлiт-
вИxoBHИKИ, aбo BepeщaKa зaвИHИв. Biд стpiльцiв з тaKИM lцУXoM
дoбpa нa Cxoдi нe ЧeKaТИ.

Пocтiй, дня 12'1 0.1943 p. CлaвaУкpaТнi!
Гepoям Cлaвa!

Шeф [к]oнтppoз[вiдки] в[iЙськoвoгo] н [aдpaЙoну]
Aскoль.п'.

ДAPo' ф' P-З0' oп,2' cпp' 15' apк, 19, Зaвipeнa кoпiя, ЦигapкoвиЙ
пaпio. MaшинoПиc, Чooнa KaльKa.

Ne 10
.,tнФoPl\4AцlT'' Ne 11 цJEФA PoзвlдKи

пPи слyжБl БEзпEKи HAдPAЙoHy
пPo дlялЬHlстЬ yпA l вoPoЖИхcv|л

[PiвнeнcькиЙ нaДpaйoн 3/З,,oзepo'']'
20 жoвтня 1943 poку.

lнфopмaцii ч. 1.|.

5.X.43 o.
C[eлo] Гopиньгopoд [Гopиньгpaд]. Гeтники apeштoвaли .1O чo-

ЛoBiK, в тoмy чиолi i свящeHИКa цЬoгo Ж сeлa. 3aвeли Тх в клyню i

пoстpiляли. Пoтiм KЛУt.|ю зaпaл|Алv|' пpИчoMУ згopiлo 4 будинки'
P-oн ГoщaнськиЙ.
M[icтo] Гoщa. Apмянe apeштyвaЛИ Haшу cтaHичHУ пoдpУГу

Тaтapкy, яKa' He вИKaзaBшИ нiчoгo пpи слiдcтвi, булa звiльнeнa.
Пoтiм ПoшУKyвaлИ пoдpУry Kульни[ц]ькy Hiнy'

P-oн KлeвaнськиЙ.
C. Гoлишeв [Гoлишiв]. ПpиТ>r<дxaли нiмцi з пoЛяКaмИ KoпaтИ

пoльcькi кapтoплi. Люди пoвтiкaли з сeлa. Hiмцi, стpiляюни, двoх
pa+ИлИ, a пoтiм гpaбили пo ХaтaХ.
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6.Х.43 p.

P-oн ГoщaнськиЙ.
lз Гoщi ви'lхaли дo Piвнoгo paзoM з вipмeнaми кpaЙcляндвipт

i opтскoмaндaнт. Чepeз дeкiлькa днiв кpaйсляндвipт i opтсKoMaH-
дaнт пoBepHУли Haзaдз oxopoнoю 17-ти нiмaкiв (нa мicцe вipмeнiв).

C. Пpyоки. Ceлянкa ЯpинaXoмич, cИH якoiзaгинyв пiдчaс aкцii
нiмaкiв Ha цe сeЛo, гoBopиЛa, щo..я зHaЮ всix, xтo щo poбить'' (тoбтo
нaшi). Koли в сeлo пpи6ули нiMaки, вoнa бiглaдo MaшИH тa KpИчaЛa,

щo бУдe нaм yсiм кiнeць. Тeпep вxe iI зниЩaнo.
7.X'4З o'
C. Бyгpин. ПpoTжджaлo двi мaшиHИ' Ha KoтpИX булo 25 oсiб

нiмaкiв. Hlчoгo нe poбивши' пoixaли Дaлi в HaПpяMKУ oжeнинa.
8'Х'43 p.
P-oн TyнинcькиЙ '

3 Шубкoвa пepeЙшлo 12 шУцмaнiв. 3 ниx бyлo 10 yкpaiнцiв тa
двa KaЦaп|.

PaЙoн Гoщaнський.
M[iстo] Гoщa. Ha paЙoнoвi зiбpaння стapшин iз цiлoгo paЙoнy

Hi)сгo He з'явився' кpiм стapшИHи iз с. Бaбинa. Тoдi кpaЙcляндвipт, нe
MaЮчИ з KИM пpoBoдити зiбpaння, сKлИKaвдo сeбe цiлиЙ paЙoнoвиЙ
ypяд i всiм чoлoвiкaм цЬoгo ypядyдopУчив вiдпoвiднi KapтИ, з яKИMИ
б вoни мaли\зДити пo сeлaХ i зaстaвлятИ сeЛяH пiдписУвaти, Щo
здatyГЬ 1ooo/o KoнтИнгeнry' !o цьoгo нaсy нixтo нe Tдe.

Пoмix Pяcникaми a.{opoгoбрKeм згИHУв вiд нiмeцькoi кyлi

дp. Чy[...]. Paзoм iз ним нiби пoпaв )кИвИM в pУKИ нiмцям Дp. чУ.
дoвиЙ з.[митpoвкi[.[митpiвкиf ,якиЙ пpи слiдствiвикpив всe щo
знaв i зapaз iздить з нiмaкaми, вИKaзУЮчи всi xaти дe бyв.
HaдpaЙoнoвиЙ зв'язoK iх[...] тaM зHaxoдився. Bxe apeштoвaHo
з.[митpiвки 16-х людeЙ i в Pясникax 2-x людeЙ. Poдинa Чyдoвo-
гo, якиЙ B|/|яB|Авcя нe зpaдHИкoм, a сeKcoToМ, зHaХoдитьcя в Бa-
бинi нa фaбpицi.

C. Kpaонoсiлля. Пpиixaлo .1 
2 кoзaкiв, якi мaли з coбoю..MaKси-

Мa'', ...Д'Ьoxтяpa'', aвтoМaти, кpiси тa гpaHaтИ. B двi xaтi KИl{yЛИ Гpa-
HaтИ, aЛeтaм нiкoгo нe бyлo' Злoвили oднyдiвнинУ'2-ххлoпцiв
тa oдHoгo cтapшoгo ЧoЛoвiкa, якиx зaбpaлИ дo Гoщi в лaгep.
Orpaбили 2-x гoспoдapiв. Bepтaюнi нaзaд, зycтpiли 2-xдpyзiв, якi
Тxaли poвepaми. Cтaли пo Tx cтpiляти. lpyзi пoвтiкaли, пoKИHУв-
шИ poвepИ, якi кo[зaки] зaбpaли. Пoтiм щe зaбpaли в oдHoгo гocпo.
дapa кaбaнa.

8.Х'43 p.
P-oн KлeвaнcькиЙ' Шeф пoлiцiiз Kлeвaня ви'iiaв нa вiдпyсткy, a

нa Йoгo мiсЦe пpиixaв Йoгo зacтyпник Гaмaн.
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Удepeв,янcькoмyлiсi зaбитo o.цHoГo нiмaкa i o.цнoгo paHeHo в
нory. Йoмy з poбили nepeв, язку i пУщeHo. Цi нiмцi 6у ли з Kлeвaнськoi
opтсKoMaHдaтУpИ. ПoвepнувшИсЬ, paнeHИй нiмeЦь дoпoвiв, щo
нaпa[д]никИ гoвopИЛИ пo-нiмeцьки i кaзaли, щo вoHИ e нiмЦi тa
Йдyть ПpoтИ CC тa гeсТaпo - зa Hapo.ц.

Хoмa HaкoнeчниЙ з с. .[epeв'яHoгo пepeвoзИтЬ ляxiв з стaн-
цiТ Kлeвaнь-2 [Kлeвaнь Дpyгa] .цo oлики. Taкoж Улiтa Kpиxoвeць з
с. Зaстaви [3aстaв'я] сИMПaтИзУe ЛяХaМ.

C. Гpaбiв. Пpиiхджaлa ПoЛЬсЬKa пoлiцiя, стpiлялa пo сeлi. Бyлo
oKpУЖeнo xaтy Tимoщyкa BoлoдиMИpa. Шyкaли йoгo тa ЗBaлИ
бaндитoм. Гoвopили, щo вiн He дae, щoб люди BeзлИ пoсTaвKУ
нiмцям. B xaтi бyлa тiльки Йoгo мaти. Гlитaли ii, дe e сХoвaHe
мaйнo' ЗниЩили фiгypкy Tapaсa Шeвчeнкa тa кiлькa пopтpeтiв.
Bиннoю в цЬoMУ, яK гoBopИтЬ Tpoxимнук Boлoдимиp, e Copoнyк
Мapинa з с. Гpaбoвa _ жiнкa, дoчKa якoТ е зaMУ)кeM нa стaнцii
Kлeвaнь-2 [Kлeвaнь.Цpyгa], нepeз яKУ вoHa дoKaзaЛa ЛяxaM.

9.X,43 p.
Hiмцiз узбeкaми poбили oблaвy в дepeв'янськoмyлiсi, дe нi-

чoГo He знaЙшли.
M [iстo] Kлeвaнь. B шeвськиЙ мaЙстepнl Бapaнa в ] 7 гo.ц. paнKУ

зiбpaл ися БapaнoвcькиЙ Aнтoн, Biлiшкeвич .Qмитpo тa Kpиxoвeць
lвaн - бyвшi сoвiтськi aгeнти тaдoHoщИKи. Boни гoвopИЛИ, щo 

.,He-

хaЙ 6aндитИ щo xoтятЬ poблять, a ми Тм пoтiм зaплaТИMo, якпpиЙ-
дyть оoвiти , бo gИ зHarMo XTo вoH И''.

10.Х.43 p.
Бyлo пiдлoхeнo .l3 мiн нa зaлiзниЦi бiля c. oлeшвi [oлишвa].

HaдiЙшoв тoвapниЙ пoTзд з Лyцькa, двi мiни вибyxнyлo i вискoчи-
лo з peйoк 1.| вaгoнiв. У вiдпoвiдь нa цe нiмцi cпaлИлИ oл[и]швy
((умaнcькиЙ paЙoн), дe бyлo кiлькa xaт, бo 13 листoпaдa|19]42
poKУ Цe сeЛo poзKИдaли. Тeпep бyлo спaЛeнo всe: KoпИ, cтoхKИ,
сoлoм'яHi бapaки i т.д. Xepтв в лloдяХ нe бyлo. Шeф пoлiцiТ з
Kлeвaня, KoлИПaлИл|А oл[и]швy, пpиiхджaв дo Юpидик - Hoвoстaвa
i гoвopив, щo KoлИ нe бyдe свящeHИKa Бyслa i CepЦoвa з ЮpИДИK _
Hoвocтaвa, тo сeЛo пi.цe з.0,ИMoM.

C. Гpaбiв. Cтapшинa ЧyмaкAвpaм зiбpaв сХoдоeлaТa нaKaзУ-
вaB лЮ.цяM BeзтИ пoстaBKУ HlМЦяM.

P-oн ГoшaнcькиЙ.
C. Бaшинa [Бaшинe]. Пpиiждxaв з Гoщi кpaЙсляндвipт з 17-мa

нi мaкaми. З лoвили 3-х людeЙ. l-{ьoгo )к сaмoгo дня бyлo зЛoвЛeHo
в с' Угoльцi [Угiльцi] 6-x людeЙ тa B с. Бyгpинi 2-x людей. Bсix Тx

бyлo зaбpaнo дo Гoщi. Koли Тx poдинi Дaл|АЧacтИHy KoнтИнгeнтУ,
тo Tx нiмцi звiльнили (з цiллю пpoпaгaHД.Ивнoю).

6з8



P-oн TyнинськиЙ
C. ШyЬкiв. Гeтники з нiмaкaми зaстpiлили чoлoвiкa, щo вiв

пepeгoвopИ з шуцMaHaMИ з гeтa, KoтpИ xoтiли втiкaти дo лiсa. Пpи
цЬoMУ нiмцi зaстpiлили 5 шyцмaнiв тa CпaлИлv| 4 6удинки'

1.|.Х.43 p.
P-oн KлeвaнськиЙ,
Ceлищe Kлeвaнь-2 [Kлeвaнь Дpyгa]. B Дoмi Koб'якoвoТ Бpo-

нiслaви бyлa нapaдa ляхiв, дe ГoвopИЛoся Пpo тe, щoб всix укpaТн-
цiв з Kлeвaня-2 [Kлeвaнь.П.pyгa] вiДдaти дo pУK гeстaпo. Зapaз
yкpaiнцiв сИЛЬHo пepeслiдyють. Унaсть y цiЙ нapaдi бpaли'. cтapиЙ
KoдлУбиЦьки Й, Coлoцiнськa-фoльксдoЙ [н] кa' яKa пИшe дoHeсeH -

Hя .0,o нiмцiв, i цiлa гpyпa ДpУГИХ пoлякiв, щo пoвтiкaли з сiл дo
Kлeвaня-2 [Kлeвaнь.[pyгa].

12.Х'4З p.
P-oн KлeвaнcькиЙ'
C. Бiлiв. Biдбулacя aкцiя, булo2 нiмцiтa 15 yзбeкiв. oгpa6или

KoнтopУ MЛИHa, зaбpaли мyкy, мaйнo тa всьo iншe'
Чepeз стaнцiю Kлeвaнь-2 [Kлевaнь Дpyгa] пpoХolцИB ПoTяг з

цивiльним HaсeЛeHHяM зi cxoдy нa зaxiд. Bсi вiкнa бyли зaГpaтoвaнi.
14.Х.43 o.
P-oн TyнинськиЙ.
C. Boскo.цaви' o гoд. 12 пpи'tхaлo 40 нiмaкiв тa 20 кoзaкiв.

oкpyжили Boскoдaви тa стpiляли B сeЛo. Haсeлeння пoвтiкaлo. Пiс-
Ля цЬoГo гpaбили людeй, CпaлИл|А 4бУдинки тa знaЙшли 2нau.li
кpиTвки (нepeз тe, щo бyли нeзaкoнспipoвaнi). 3 кpиiвoк зaбpaли
140 мeтpiв пoЛoтHa' 20 килoгpaMИв MaсЛa, 10 килoгpaмив oлiТтa
-|5 лiтpiв нaфти. Kpiм цьoгo, зaбили щe oдн[y] жiнкy i спaЛИЛИ B

KoпИц| с|Ha' двoХ paЧ|АлИ,
15.Х.43 p.
C. Peниця [Piниця]. Xoдилo 3-x шyцмaнiв-ЛяХИв, гpa6или

HaсeЛeHHя. Зyотpiли Haшoгo дp. Bopoнa з пiдpaй[oнoвoi]
eKзeKУTИBИ' яKoгo тя)КKo ПopaHeHO.

P-oн ГoщaнcькиЙ.
C. Бaбин. lxaлa нiмeцЬKa MaшИHa i ки.цaлa лiтyнки (зaклик дo

.п'iвчaт ixiнoк).
M[iстo] Гoщa. ПpиТxaлo 5 сoтeнь нiмaкiв.
З oxeнiнa [oxeнин] в HaПpяМKyдo aсфaльry сoшe пepeТlцxaлo

]2 aвтoмaшин тa 5 бpoнeвикiв. Moсти пo дopoзi бyли спaлeнi. B
с. Tлiнi [|ллiн]' дe бyвтaкoжзipвaниЙ мiсттa poзiбpaнe сoшe (50 м.),
He-д,aЛeKo вiд мiсткa бyЛo CПaЛeHo oДHe гoсПoдapствo. Пoвepнyлись
дo с. Пpyсoк [Пiдлiски?],взяли 5 свинeй' бaгaтo гyсeЙ тa кypeЙ. oд-
HoMy Гoспo.цapeвi noбили вiкнa. Koли пpиТxaЛИ дo Toмaxoвa,
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зaстaЛИ тaKo>к poзiбpaнoгo Mocтa. Toдi poзiбpaЛИ o.0,|loгo xлiвa,
зpo6или мicтoк i виTxaли Ha сoшe [шoссe].

16.X.43 p.

3 Гoщi виiждxaлa сoтHя нiмaкiв Ha ceЛa !улi6и' Ma[й]кiв' Py-
сИвeлЬ, Пaшyки, Xaвpiв, Бoчaниця. Teпep ця оoтHя стoTть в.ЦУлiбax.

Koл. Hoвoкpaeв. Bнoчi бyли якiсь oзбpoeнi лloДИ' якi гoвopили
пo-poсiЙськ[и]' 3axoдили дo нexiв, ГllАтaл,|v| зa MaолoM, яблукaми, гo-
pixaми тa poзпИryвaлИ Пpo ЧepвoнИx. Бiльшe пpo нИX He вiдoмo нiчoгo.

P-oн Kлeвaнський.
.Qoдaтoк.
C. Cмopжiв. Cкaцькo MиxaЙлo вopoxo стaвиТЬся .цo нaшoТ

спpaBИ, гoвopИтЬ: ,.Хoч MeHe вiзьмрь B pя.цИ УПA, тo вCe o.t],Ho з
MeHe KopИстi нe бyдyть MaтИ''.

M[iстo] Kлeвaнь. ДpУзi, KoтpИ дicтaли мoбiлiзaциЙнi кapти'
гoBopaтЬ, щo в )кo.п,нoмУ BИпaдKУ нa Tx кapти нe пiдyть, бo цe всe e
сoвiтськa aгiтaцiя i вoни He xoчУТЬ пoлo)кИтИ свojx гoлiв. L{ими
дpУзяМИ e: .[peвapськиЙ Пeтpo, eвyшкo Лeoнтiй, Янкeвич Xoмa
тa BaсилькiвськиЙ oлeксaндp.

C' Пoлeшiв [ Гoл ишi в]. B сeл i зHaxoдИтЬc я 4 po дини кoмyнiстi в :

ГoлoвiЙ Mapиськa, Шилo Якiв, БiлoгpивиЙ Iвaн тa Лyкaщук Haдiя.
oднeТ po.п,ИHИ син сидiв y тюpмi зa кoмyнiзм, a тeпep в сoвiтcькiЙ
пapтизaнцi; дpУгoi poдиHИ син бyв KoMсoМoлЬцeм, Йoгo вбитo
нaми i вoHa тeпep Bopoгye; з тpeт[ьoT] poдинi - 6увuиЙ coвiтcь-
киЙ cтapшинa, якиЙ бiльшe нiдe нe xoдИтЬ, як тiльки .цo HИx; тa
чeТвepТa poдИнa - цieТжiнки чoлoвiк i бpaт бyли в сoвiтськiЙ мiлi-
цii i вoнa тeпep )к.цe бiльшoвикiв.

C. Бiлiв. Poдинa MaнyTлa Hинипopa, кoтpoT син пiшoв дo вiддi-
лy ПiдxмapHoгo' вopoЖo стaвИтЬся дo нaшoi спpaвИ. Иoгo бaтькo
гoвopИТЬ: ,,ЯKщo BИ Moгo cИHa He пУстИтe, тo зaяBЛЮ нiмцям, a кo-
лилpиЙдуь coвiти, тo пoKФкУ кoх[н]oгo, Xтo пpaЦЮвaв з oУH',.

C. Гoлишiв' Пaвлюк Pa.цивoн гoвopИв, щo .,Чepeз тих дypнiв
тiльки ЛЮдИ стpaдaютЬ, взяЛИ двa кpicи ixoнщь здoбщи Укpaiнy,
нexaЙ нo пpиЙдyть сoBiти, тo бyдe Тм УкpaTнa''. MaнyТл Boлoдимиp
зa сoвiтiв бyв оуддeю, a тeПep дoxИдae бiльшoвикiв. Koнцeмaл
Koнстaнтин зa сoвiтiв був тaйним дoнoщИКoM, KoХaн |вaн тa
Koвi.цнeць Aфoн. Pибaн[y]к MиxaЙлo зa coвiтiв бyв гapяним кo-
мyнiотoм. Haдьoxa Maтpyнa зa сoвiтiв ПpaЦЮBaЛa B пpoKУpaтУpИ
ceKpeтapKoю, a Гaня шИpИЛa мiжнapoдню пpoпaГaндУ пpo KoЛ-
гoспИ. Пaвлюк Mapiя зa сoвiтiв бyлa щиpoю кoмyнicткoю. Teпep
вoHи пpoтИвHo отaвлятЬся дo Haшol спpaвИ.

Xyт. Бiлiв. e двa пoлoнeнi KaцaпИ, KoтpИ ПУсKaЮтЬ пoгoЛoсKУ
пoмix iншими пoЛoнeHИMи, щo coвiтcькa apмiя оl(opo бyдe тщ.
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C' opxiв. Ш-{oдeннo пpиixдxaють ляxi, зaбиpaють HeMoЛoчe-
нe збixжя, гpaбyють HaceЛeHHя. Лю.ци в poстiни.

P-oн Гoщaнський.
C. Пiдлiски. Cвящeник цЬoГo CeЛa e CeKCoТ. Чaстo Тздить дo

Рiвнoгo тa бaгaтo.цoHoоИТЬ ЛяxaM.
BнщpишнiспpaвИ oУHсД.
Paйoн KлeвaнськиЙ.
C. 3aстaви [3aстaв'я]. Щe дo цЬoгo чaсУ нe бyлo нiякoТ пpoпa-

гaн.п,ивнoi пpaцi. Тe сaмe пoмiчeнe в о'.П,epeв'янoMУ. ПiдpaЙoнo-
виЙ пpoпaгaH.цИcT opлeнкo He вИKoHye нaкaзiв овoГo звepxнИKa
Kpилaтoгo тa xoвaeтЬся вiд йoгo в дpyгиЙ paйoн. He кpaщe cтoiть в

цИx ceЛaХ вiйськoвa спpaвa. Xaндapмepiя з вiддiлу Пiдxмapнoгo
cИлЬHo здeмopaлiзoвye HaсeЛeння овoiми злLАt't1|4 пoстyпaМИ'

Дpyзi з бoiвки opлa - Kapaсь, ГpизниЙ тa 3лoдiЙ - в
c' Cмopжeвi пили сaмoгoH тa HaстaBЛяЛи peвoлЬвepИ дo жiнoк.
3 oднieТ жiнки вимaгaлv1 taтИ,iм2 лiтpи сaMoгoHКИ. 3лoдiй, пoкa-
зУЮчИ iЙ peвoльвep, KaзaB, щo 

..яK МИ сxoчeмo, To зHИщИMo твoЮ
poДИHУ i тeбe''. Cин ЦieТ жi нKИ, зЛяKaBшиcь, мyсiв дaтИ двa [л] iтpи
caMoгoH KИ. Пoнaпивaл Иcя тa po6или бeш кeти. ГpiзниЙ бив овoгo
бpaтa зa Te, щo тoй ствepд)KУвaв цeй фaкт.

Гpoмaдянин с. Гoлишeвa Tишкeвич Koнстaнтин нaбив свoгo
бpaтa. Пpи тiй бiйцi вiн Йoмy скaзaв, щo 

..тИ 
вi.п.цaв свoгo cинa в бaн-

Д.Ат|А нa М'ясo''. Cин цьoгo бpaтa згИHyв в бopoтьбi Ha XyropИ Koби-
ЛИщe - пceBдo Йoгo бyлo Kpигa. Пoтiм Koнстaнтин гpoзив бpa-
тoвi, щo кoли вiн Пpo цe KoMyсKa>кe, тo внoчi вiн виpiжe воЮ po.цИHy.

P-oн ТyнинськиЙ.
PaЙoнoвa coтHя сИЛЬHo MopaЛЬHo пiдупaлa. Чaстo пoмiчaeться

пия[ц]твo cтpiльцiв i кoмaндиpiв. 15.Х.43 p. внoнi чoтoвиЙ дp. oч-
MaHa з чoтИpмa ЛЮ.цЬМИ пepeiщдхaв чepeз сeлo Boскoдaви. Bсi
були п'янi, нapoбили пaнiчниx стpiлiв з KУлeмeтa тa кpиоiв. Haсe-
ЛeHHя в пaнiцi втiкaлo зa Гopiнь [Гopинь]. CтpiльцiзHaЮтЬ i гoвo-
paтЬ B сoтнi пpo тe, щo дyшaтЬ нaцioнaльнi мeншoстi тa кaцaпiв з
пpИчИH тИХ' щo oдяг тa BзyTтя з| зHИщaHИХ Kaцaпlв poз.o,aЮтЬ
стpiльцям i стpiльцi пiзнaють'

ПoстiЙ, 20.Х.43 p. Cлaвa Укpaiнi!
Гepoям Cлaвa!

Шeф [p]oзвiдки C[лyxби] б[eзпeки]
в [i Йськoвoгo] н [aдpaЙoнy] oзepo

/_/oлeкca.

,ЦAPo' ф. P_30' oп. 1, cпp. 21, apк
Cиня кaлькa'

2I

51_54. Зaвipeнa кoпiя. Бiлий пaпip.
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Ns 11
..IHФoPMAЦIT" цJЕФA PoзBIдКи

пPи cлy)t(БI БEзпЕКи нAдPAЙoHy
пPo дlялЬHlстЬ вoPo)ffx cv|л

PiвнeнcькиЙ paйoн

[Piвнeнcькoгo нaдpaйoну З/З]'
23 жoвтня 1943 poку.

lнфopмaцii
вiд 6.X дo 1B.X.1943 p.

PaЙoн Piвeнcький.
6.X.43 p.
Koлoдянкa [Koлoдeнкa]' .[o сeлa пpиixд2кaв ляндвipт з пepe-

гoBopщиl(oм ЛeгKoBoю MaшинoЮ. Гoвopив, щoб нaсeлeння бiльшe
нe втiкaлo, бo нiмцi вxe aкцiЙ po6ити нa цe ceЛo нe бyдyть. Paзoм
пpибyлo 20 нiмaкiв з нaKaзoМ звiльнити шKoЛУ, тoMУ Щo Мae пpИ.
бyти 300 нiмaкiв нa дoвшиЙ нaс пepeбyвaнHя. Cтapшинa цЬoгo
сeлa Пoхa Aнтoн пpИKaзaв сeЛяHaM, зaляKУЮчИ ix, щoб зДaлИ
xлiбoпoстaвкy, HaceлeнHя e з.цeзopгaнiзoвaнe. Bxe бaгaтo збix-
жя вiдвeзeнo нiмaкaм.

Глинки. Cтapшинa i.цaльшe Тз.цить нa зaci.o.aHHя в paЙoн. Пpивiз
нaKaз, щoб нaceлeHня з.цaвaлo пo 5 м. збixxя з 1 гa i poзнic пoxaтax
KapТKИ. Haсeлeння, HaстpaшeHe пicля aкцii, цiлкoм впaЛo нaдyсi.

.Цiбpoвa. Cтapшинa PypськиЙ нaкaзaB ceляHaM, щoб нa дeнь
7.Х ц. p. сeЛяF|И зiбpaли 8 тoнн гapбyзiв. B paзi нeпoолцy нiмцi
спaЛятЬ сeлo.

Глинcьк. Poзтaшyвaлиcь нiмaки в числi B0 ociб. oднoнaснo в
ceлi Плoскa, в пpимiщeннi дepxгoспУ, poзтaшyвaлoсЬ 25 нiмa.
кiв. ГoвopятЬ' щo мae пpибyти щe бiльшe нiмaкiв. Hiмцi y вИщe.
згaiп'aH Иx ceлaХ oKoпyЮтЬся.

7.X,4З p.
Бiлa Kpиниця. Hiмaкi з ЛяХaMи з6иpaли кapтoплЮ, oпicля гpa-

бувaли сeляH i лoвили кypeй тa ryceЙ.
.Qiбpoвa [!iбpiвкa]' ПpиTждхaли нiмцi з oгopoдHИм iнотpyк-

тopoМ дo KooпepaтИви' 3apaз-хe эapяД|Алv| зiбpaти B тoнн гapбyзiв
iлюди цe зiбpaли.

Гpyшиця [Гpyшвиця]. Hiмцi з гpyзИHaMи зaгpaбyвaли збiжxя,
якe бyлo пpИгoтoвaнe нa ПocтaBкy opгaнiзaцii.

oбapiв. Hiмoтa пpoвaдИлa peвiзiю в сeлi: зaбpaли 246apaни,
кiлькa дeсяткiв гyсeЙ тa кypeЙ. .ЦpУгoгo дня пpиТxaли тi х нiмaки i

пoчaЛИ poздaвaтИ ЛЮдяМ pиc (нeвiдoMo з яKoЮ цiллю).
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8.X.43 p.

.Д'ятькoвинi [.Qядькoвинi]. B сeлo пpиTxaли нiмaки з пoлякaми i

гpaбyвaл и зe pH o. Tyг.xe н i м aки oг ляДaлИ бу динки дл я oсiдкy'
9.X.43 o.
Глинськ. Пpиixдxaлo 3 мaшини нiмцiв нa тe мiсЦe, дe бyлo

вИсaд>кeHo 2пo'lзди' ЛaДи нe втiкaли, бyлo спoкiЙнo.
.[iбpoвa [Дiбpiвкa]. ПpиТждxaлo 2 мaшинiз нiмцями, стaвaЛИ

бiля кooпepaтИвУ. Зapaз-xe виЙшoв ГoЛoBa KooпepaтИви Mисюpa
Гpиць i пoвiв Тx дo гapбузiв" Mисюpa e ЛЮдИнa HeпeBHa. Biн зa
ляxiв був сИщИKoM, зa бiльшoвИK|в - KoMyHlсToM, a тeпep -нiмeцьким пiдливникoм. Чимaлo зHae Пpo спpaвИ opгaнiзaцii i

ХвaЛИтЬся, Щo KoЛИ xoтiв, тo зHИщИв би всix нaцioнaлicтiв. 3л[e]
cтaвИтЬcя тa пЛяMИтЬ Haш pУX щe Бeндзюк Baсиль _ MeшKaHeцЬ
цЬoгo )K сeЛa.

.10'Х.43 p.
Гpyшиця [ГpУшвиця]. ПpиiждxaЛo Ha aBтoМaшинi oзбpoeниx

aвТoMaтИчHoю збpoeю 6 нiмaкiв' Haбpaли кypeЙ' olцHoгo кaбaнa i

вi.ц'Txaли дo Piвнoгo. Ha сeлa Kapп[и]лiвк[a], Bepxiвськ, Яceнинi
[Ясинининi], Kpивинi, ПoчИHaЮчИ вiд4-x гoдИH paнKУдo 3-x гoдин
дня, нiмцi y склaдi 150 oсiб, щo пpиixaли нa 30-x aвтoмaшИHax,
пpoвot.ИЛИ aкцiю. oгpa6или сeлo Kpивинi' тр-xe в6или4-xoсi6,
Mix вбитими i дpyг Пpoмiнь - iнспeктop шкiл нaдpaЙoну' Зa-
aoeштoвaнo 7-x.

B Kopпилiвцi [Kapпилiвкa] вбитo 2-х людeЙ, apeштoBaнo
oдHoгo.

У Bepxiвськy спaЛeHo Хary тa KЛyHЮ.
3 Kpивин пoвepHУЛo 3-х apeштoBaHИХ.
11.X.43 p.
oмeлянa. 3aбитo Мaдяpaми Heв|,цoMoгo дpУгa.
14.X.4З o.
Пiдгipцi. B сeлo пo oбi.цi пpиixaли нiмaки. Пo сeлiХoдИЛИ дo-

cИтЬ oстopoжнo. Пoнaд шЛяХoМ хoД|Алvlв poзcтpiльнy. B сeлi взя-
лИ oдHУ КopoByтa 6 куpoк.

.15.X.43 p.
B сeлo Янeвичi пpиixaлo 9 ляxiв. Cтpiляли нa втiкaючиx лю-

дe Й тa cпaлилv| 5 xaт. Biд' ТxaЛ И Haзa.о..цo C [aтиeвa] .

-l6.Х.43 p.
Плocкa. B оeлi oсeлИ л|Аcя н i м цi. 3aЙ н ял|А хaт И Koл o Дep)кгoс-

пyтaдeякi пoльcькi.
17.X'4З p.

!o сoтнi opлa з Kлeвaня пpибyлo 18 гpyзинiв. l-{иx гpyзинiв
стяГHувдoKтop-гpУзИ|-|' щo пpaцЮe в Haс.
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.Цoдaтoк.
Ha стaн и цi Koлoдeн кa e двox л юдeЙ : Kaчaнoвськa Пaлaxкa, я кa

вoдИлa мa.цяpiв з xaти в xaтУ i вкaзyвaлa' щo тo e пapтИзaHИ, тa
якиЙcь Пpoкoп _ чoлoвiк стapшoгo вlKУ, яKoгo зЛoBиЛИ пoЛяKИ пpИ
oблaвi i вiн викaзyвaв дpУзiв з opгaнiзaцii'

Ha вiдтинкy Kopeць _ Piвнe пpoixдxaв oбoз вipмeнiв. 3yпи.
няBcя в c. Aнтoпoль [Aнтoпiль]. Бyлo oгpaблeнo кiлькa xaт. Ceлянe з
о. Kpyглoгo i дaльшe вoзятЬ Лядськe збiжxя для гoЛoвнИх ляxiв.

Ha aвтoстpaдi Piвнe -.[yбнo сильнi вopoxi pyxи.
Bнyгpiшнi спpaвИ.
CтaничниЙ с. Koлoдeнки бepe з кpиiвки xapнi, п'e тa зaKyшye,

a в сeлi пaнye бeзлaддя. Бpaк пpoпaraнtИ в с. Глинкax, yнaолi-
дoK чoгo HaсeлeHHя e дyжe здeзopгaнiзoвaнe.

B Aнтoпoлi з ЧepкaоoвoТ бoТвки 2-oх cтpiльцiв з cтaничним
дp. Koзaкoм взялИ в гocпoдapя Гepмaнa Cтeпaнa вoзa i вixки тa
пpИKaзaли йoмy мoвнaти, бo тo зaгaлЬHa мoбiлiзaцiя. .[oбpe нa6и-
лИ зa тe' щo Йoгo cИнИ пo)кeHилIАcь з yчИтeЛЬKaми-сxiднячKaMИ.
Po6или peвiзiю: I.lJyKaлИ сi.цeл, тa нiчoгo нe знaйшли, Kaзaли, щo
вoзa пoвepHyгЬ' a тиM чaсoм вiн e вxe зaмiнeним в ceлi нa iншoгo
вoзa. HaзaгaЛ в cтaнИцi poзгapдiяш. Тaк, B.X чЛeHи opгaнiзaцii цi-
лиЙ дeнь пили гopiлкy. l-{e пoмiнeнe бaгaтo paзiв.

ПoстiЙ' 23.X.43 poку'
CлaвaУкpaiнi!

Гepoям Cлaвa!

[Шeф poзвiдки CБ] /oлeксa/ oлeкca.

ДAPo' ф' P-30' oп, 1, cпp' 21, apк, З9-40. Зaвipeнa кoпiя, Qигapкoвий
пaпip. MaшиHoПиc' Чopнa KaЛьKa.
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Ns 12
HAкAз PEФEPEHтA слyЖБи БEзпЕки

HAдPAЙoHy пPo пoдAHHя ЩoMlсячHиx
пEPсoHA,lЬHиx звlтIв

[,Qуб н i в c ь к и й н aдp a й o н ],
15 лиcтoпaдa 194З poку,

.[o шeфa Cлyxби бeзпeки вoeHHoгo paЙoну 47 Mapкo.

.Цo оьoгoднiшньoгo дHя He пoстУпaЛИ звiти пpo cKЛaд пepоo-
нaлyCБ'

Haкaзyю: вИгoтoвити Ha Koжнoгo 1 мicяця iвиcлaтизвiтзi склa-
дУ пepcoнaлy в poзplз| Ko)кllolд|ЛяHKи.

3вiти висилaти пo тaкiЙ фopмi:
]. Пoл. вик' вiд. ... oоiб.
в тoMy чиcлi:

a) пoлiцii ...B oсiб.
б) спpaвoвe звeнo ...''
в)тexнiннe звeнo ...''

2. Poзв. iнф. вiд. '.. oсiб.
a) poзвiдчикiв ... oсiб.
б) спpaвoвe звeнo ..' oсiб.
в)тeхнiннe звeнo ... oсiб.

3. Koнтppoзвiдкa ... oсiб.
He пoдaвaтИ oKpeмo пo пiдpaйoнaХ, a в цiлoсти з [в]oeннoгo

[p]aЙoнy. 3вiт мae HaступИтИ дo [в]oeннoгo [н]aдpaйoнy нe пiзнi-
шe27 Ko)кHoгo мiсяця'

.Цня 15.1 1 .43 p.

CлaвaУкpaiнi!

IPeфepeнт CБ нaдpaЙoнy] Гpaб.

ДAPo' ф, P-?o' oп, 2, cпp, 32, apк' 270, ПoхoджeнHя дoKуMeHтa нe
ЗalнaчeHe. Зaвipeнa кoпiя' l-!игapкoвиЙ пaпip' Maшинoпиc (нe
укpai,нcький tupифт), Cиня кaлькa'
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Ns 13
HAKAз PEФEPЕHтA слyЖБи БЕзпEKи

HAдPAЙoHy пPo пoдAHHя
Mlсячнoгo 3Blry

[,0,уб н i в c ь ки й н aдp a Й o н ],
20 лиcтoпat,a 1943 poку'

.Д,o вcix шeфiв Cлужби [б]eзпeки [в]oeнниx Ip]aйoнiв.

Haкaз^

Kpiм мiсяннoгo звiry пpo чИсeЛЬHиЙcтaн кaдpiв Cлpкби [б]eзпe-
ки [в]oeннoгo Ip]aЙoнy, яKoгo взipeць я пo.п,aв пoпepe.t],llЬo, HaKaзУЮ
пoдaвaтИ мeнi мiсячниЙ звiт (зa ЦiлиЙ мiсяЦь)зa слiдyюнoю фopмoю:

1 . opгaнlзaцiЙнi спpaви CБ сiтки (пoдaвaти зaгaлЬHe чИсЛo зaTpyД-
н e н ИX Л Ю.цe Й, зaгaл ьнe yзбpoeн ня, HeДoMaгaH Hя сiтки ). H e пo.п.aвaти
KoHкpeТHИxдaHИХ, як i псeвд, мiсцeвoстeЙ з кoнопipaтивниx oгля.п,iв.

2. Bopoги тa вopoжa дiяльнiсть в тepeнi : нiмцi' кoмyнiсти, ПpдяKИ'
3. ПpoтивнV|KИтa Тx дiяльнiстЬ: MeЛЬHИKiвцi, ФУPoвцi '"., бУ-

льбiвцi тa iншi oпopтyнiстиннi гpyпи.
4. Bнщpiшнiспpaви (тepeнy i opгaнiзaцii, Tyl- Пoдaвaти нaстpoТ

HaсeлeHHя, пiдгoтoвкy дo бiльшoвикiв i т.п. ).

5. 3aпити i пoбaжaння.
3вiт мyсить бщи злoжeниЙ кopoткo тa зpoзyмiлo,
.{oлyнeний взipeць вИKoнaвчoгo звiтy вiд.цaти вИKoHaвчИМ

peфepeнтaM Тa дoпИлЬHУвaтИ Йoгo дoбpe BИKoHaHHя i вчaснe
вИсИЛaHHя '

Пoдaним пceBдoM paйoнy KopИстУBaтися тiльки в BИKoHaвчИХ
зBiтaX, тa y oбox звiтax мiоячниx шeфa CБ [в]oeннoгo [p]aЙoнy,
poзвiдний aпapaт He KopИстar цИM ПсeвдoM.

Пpи цьoмy пpИГaдyЮ' щo зa нeвикo[п]aння кpиТвки-зИMoBHИ-
кa дo 1 '12,4З шeф CБ paЙoнy бyдe пoтягнeний дo вiдпoвiдaльнo-
стi i пoкapaний.

'o, ч,un, Фpoнту Укpaiнськoi Peвoлюцii. opгaнiзaцiя ФУP дiяЛa в 1942 _
1943 pp. У CxiднiЙ Kpeмeнevнинi. Зaснoвник - Tимiш Бaсюк (псeвдoнiм _
..Boлoдимиp Явopeнкo''). Cкладaлaся зi cимпaтикiв УHP iУHДп. !o ФУP-y в
piзниЙ нaс нaЛexaЛИ B. Шандpyк, |Лaрioн, Швeць, Фypсик, ГaЙвoрoнський.
Чисeльний оKлaд _ нe бiльшe 200 чoл. У штaбi бyлo 3 ceктopи'' oпepaтивниЙ,
бoЙoвиЙ, пpoпaгaHдИстський. ФУP вeлa бopoтьбy з нiмцями, ЧaстKoвo - з
пpИХИЛЬнИKaми oУH. .Цiялa дpУкapня, y якiй вИХoдИлo пepioдизнe вИдaHHя
.,Фpoнт УкpaТнськoi Peвoлюцii'' (Гipняк K', Чуйкo o, Фpoнт укpaiнськoi peвoлюЦij..
_ Topoнтo, 1 979' _ C' 5' 7, 1 З, 27, 29, З6; Шуляк o' B iм'я пpaвди' - Буeнoс-Aйpec'
1948. - C. 26).
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Пpo хiд poбoти згiднo мoеТ ocтaнньoi вiдпpaвИ з Ko)KHИM
шeфoм CБ пoвiдoмлятИ MeHe нaс вiд чaсУ пИсЬMoвo.

ПoстiЙ, дня 20.X|.43.
Cлaвa Укpaiнi ! Гepoям Cлaвa!

IPeфepeнт CБ нaдpaЙoнy] Гpaб.
Mapкo.
Bигoтoвлeн иЙ i виcлaниЙ кoxнoгo 30 ч ислa.
PoзвiдчиЙ aпapaт нe KopИcтae цИМ поeвдoM.

ДAPo' Ф, P_З0' oп.2, cпp.32' apк.271. Пoхo,цxeHHя,цoKуMeHтa нe
Зalнaчeнe. Чepнeткa, Qуnкий бiлий пaпip. Maшинoпиc, Чopнa KaлЬKa'

Ne 14
..lHФoPMAL11jъ' Ne 36 пPAЦIBHикA

слyЖБи БЕзпEKи нAдPAЙoHy пPo
дlялЬHlстЬ вoPoxиx cил y зAпlллl

,QубнiвcькиЙ нaдpaЙoн,
25 лиcтoпa,g,a 1943 poку,

Iнфopмaцii ч' 36
пpo пoдii в тepeнi.{yб зa нac вiд 2З.х|.4З p. дo 25.XI.43 p.

2з.Х|.
]. B сeлo Cтoвбeць [Cтoвпeць], paЙoн Bepбa, пpиiздxaв

ляндвipт з тpЬoMa нiмaкaми' Узбpoeнi: 1 MП, тpи кpiси' Ляндвipт
сKaзaв, щoб сeлo здaлo якнaЙскopшe пocтaBKy 1o0o/o, зaгpoxy-
Baв спaлeнHяM ceЛa.

2. Чepeз сeлo Kaмiння Bepбa IKaм'янa Bepбa], paЙoн Bepбa,
пpoxo.E.Илo 20 oсiб пoЛoHeнИx Ha aepoдpoм в ГpaнiвкУ, дe MaютЬ
пpaЦЮвaтИ. Узбpoeнi булив 20 кpiciв тa пicтoлi.

3. .[ня 22'х|,4З o гoд. 15.30 бoТвкa УПA зpoбилa зaсiдкy нa нi-
мaкiв пiд Cмигoю. PeзyлЬтaт _ 1 B нiмaкiв вбt,Атих,4 тяжкo paHeHИx'
a 4 втiклo. 3бpoi бoTвкa нe зaбpaлa, бo тИХ чoтиpЬox зaЛягЛo з
KyЛeMeтoM тa He дoПyотИЛИHaШ|Ахдoубитих' Пoтiм пpиТxaв тpaк-
тop й пoтягHyв aвтo зi збpoeю дo Cмиги.

4. Чepeз Cтapy MикoлaТвкy, paЙoн Bepбa, пo сoшi.[убнo -
Kpeм' я нeць [ Kpeмeнeць] нa.{yбнo п poТзджaв oбoз фoл ькcдoЙн i в
чИсЛoM 300 фipмaнoк (нoлoвiки, xiнки, дiти). Myжчини 6ули вci
yзбpoенiв кpiси.
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5. .Qo сeлa Гpaнiвки, paйoн Koзин, пpибyлo 1 5 тягapoвиx aвтo-
MaшИH нiмaкiв, пpиблизнo 150 oсiб. B пpoтязi 2 днiв скiнчилИ
26aЙpaки (yзбpoeння нe пoдaнo).

6. B сeлi oпapиxи [oпapипси], paЙoн Pa.п,ивилiв, пpиixaлo
7 oсiб xaндapмepii тa зMУсИлИ Haс в пpoТязi кiлькox гoдИн зaвeзтИ
200 ц. сoлoмИ нa бaзy. Узбpoeнi булив кpiси тa гpaнaтИ.

7 ' flo ceлa MиxaЙлiвки, paйoн Paдивилiв, o Гoд. 8 paнкy пpи-
булo 4 Ma.цяpИ з oфiцepoм зi стaнцii MиxaЙлiвкa. Poбили пo бa-
гaтЬoxxaтax peвiзiTтa гpaбyвaли(яЙця, MУKy, сaЛo, cBeтpИ iт' п.).
Узбpoeнi були в3 кpiси i кyлeмeт.

B. 3i Cмopдви, paЙoн Mлинiв, дo Mлинoвa BИBeзЛИ нiмaки
B фip oдexi Й чoбiт. Ha кoxнiй фipi iхaлo пo двa Hiмaки, yзбpoeнi в
Kp|сИ тa гpaнaтИ '

9'.(o Cмopдви, paйoн Mлинiв, з lyбнa пpиТхaлo 12 фip бiжeн-
Цiв-сxiднякiв, пo 3_4 oсoбi нa фypi. Узбpoeнi в кpiси.

24.х|.4з,
1. B сeлi oпapиxi [oпapипси], paЙoн Paдивилiв, зaKвaтepУвa-

лa нiмeцькa xaндapMepiя, фoльксдoйчi тa шyцMaHИ iз CУ3 в числi
400 ociб paзoм з дiтьми тa xiнкaми, Узбpoeнi в кpicи i 4 кyлeмeти
.,,П.ьoxгяpoвa''. MaЮтЬ зaмip ixaти в Г[Г].[Гeнepaл-Гyбepнaтopотвo]'

2. B ceлi Пyстoiвaня [Пyстoiвaннe], paйoн Paдивилiв, зa.п,epxa-
лocя KoЛo 40 фip фoльксдoйчiв в кiлькoстi 90 oсiб. Узбpoeнi в кpiси
i 1 кyлeмeт. Пoтiм гpaбyвaли xщip Гai-Пyстoiвaнiвськiтa сeлo Гy-
зapi [Гycapи] (кoxyхи, BoвHy' pa.п,Ha' пoЛoTHo тa кoнi). ЗaбpaвшИ тe
всe, пoixaли нa Pa.цивилiв.

3. !o БoкiЙми, paЙoн.0.eмидiвкa, o гoд. 9 paнкy пpиТхaли нiмa-
ки нa кiлькox гpyзoвИХ MaцJИHax тa 30 фipax. Poзбиpaли клyнi, зa-
биpaли piльнинe зHapяддя тa вИBeзлИ .цo Cмop.цви. Узбpoeнi
в кpicи.

4. Якимнyк lвaн з BiЙницi, paЙoн .Д,eмидiвкa, зaгoвopивоя iз
бaтaлioнцями, щoб пepeЙшли Ha нaшУ стopoнy' Шiсть бaтaлioнцiв
зГoдИлocя пepeЙти, взяBшИ нaйкpaщy збpoю тa aмyнiцiю. Пpo цe
дiзнaвcя шeф MлинiвсЬKoгo CБ Kaлинa тa сaM взявся дo тeТ cпpa-
ви. УмoвилИся Ha вeнip пepeдaти збpoю тa пepeЙти. Бaтaлioнцi
вИBeзлИ 4 гapмaтки тa Koлo 20 кyлeмeтlв. Bипyщeнo paKeтУ, aЛe
вiд нaшиx нixтo нe пoKaзaвся. B peзyльтaтi цьoгo нiмaки poз[з]бpoT-
лИ Ta зaapeштУвaли 70 yкpaTнцiв-сxiднякiв.

5. B сeлi Caвнyки, paЙoн KoзИH, пpиЙшлo 22нiмaки,1 1 пoля-
кiв, 3 xaндapми i ляндвipт' Узбpoeнi в кpicи i 4 кyлeмeти ' laли нa.
Kaз стapoстi Дaти дo Koзинa нa 25.X|.43 30 poбiтникiв тa зiбpaти
100 м. кapтoфeль нa27 'X|'43, зaгpoxУЮчИ сПaлeнHяM ceЛa. Лiзли
пo сeлi, зaбиpaли яйця, лoвили кypи i т. п.
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25.х|'4З'
.1. B ceлi Caдiв [Caди], paйoн,[J,yбнo, зa стapaнHям шeфa CБ

Mлинiвськoгo Kaлини пepeйшлo .t],o Haс ]5 сxiднякiв (нopнoсo-
тeнцiв-yкpaiнцiв). Узбpoeнi в 1 лeгкиЙ KyЛeMeт, кpiси тa ГpaнaTИ.

2. Пo сoшiЛуцьк _ !yбнo пepeiздхaЮтЬ aBтoMaШИH|А (B0_100)
з вiйськoм, BeзytЬЛeгKi гapмaтки, УMУHДУpУвaння, нoбoти.

29.х|.4з.
Cлaвa Укpaiнi!

Гepoям Cлaвa!

3a Cтpiлa - ЗмiЙ.

ДAPo' ф. P-30' oп' 2, сnp' 3З, apк.300_З01 ' Pукoпиc. ltигapкoвий пaпip.
opигiнaл. Cинiй xiмiчниЙ oлiвeць'

Ne 15
..lHФoPMAцlТ'' Ne 39 пPAцlBHиKA cлyжБи

БЕзпЕKи HAдPAЙoHy пPo дlялЬHlстЬ
BoPoЖиx cил y зAпlллl

p,уб н i вcьки й нaдpaй oн,
8 гpудня 1943 poку'

|нфopмaцii н. 39
пpo пoДii в тepeнi!yб зa нaс вiд 2'х||'4З дo 5.XlI.43.

2'х||'4з'
1 . .{o ceлa Caвнyки, p-н Koзин, o гoд. 8 paHKУ пpибyв 2.1 нiмaк:

yзбpoeнi в кpiси i 2 скopocтpiли. B сeкpeтapa BзяЛИ кopoвy Й йo-
гo сaмoгo, aлe пiзнiшe Йoгo з KopoвoЮ вiдпyстили, a зaбpaли сaнi.
|1o якиЙ гoдинi чacУ пoвepнyли в Koзин.

2. B Koзинi нiмaки ХoдяТЬ нa poбoтy пiшки чepeз Тe, щo Пpo-
дaли нaфтy. AвтoмaшИH тeпep MeHшe. Тpoxи нiмaкiв виТxaлo з
Koзинa дo Львoвa i дo Пpoскypoвa. Peштa ХoдятЬ нa poбoтy' Poз-
биpaють paтУшa [т]axaти бiля пocтepyнку.

3. Cтapoстi ceлaTepнaBKa, p-H Koзин, ляндвipтдaв HaKaз.0,a-
вaтИ з ceлa пo.п.вi штyKИ xy.цoби i oднoгo кaбaнa. B paзi HeвИKoHaH-
Hя цЬoгo HaKaзy зaгpoжУвaв зaбpaнням xУ.цoби iз сeлa.

3'X||.4з.
1 ..[o Caвнyкiв, p-н KoзИH, пpиТзддaли ПoЛяKИ (6 oсiб) i2 нiмaки.

Бyли yзбpoeнi в кpiси. Apeштувaли стapoст[y] i зaбpaли У HЬoГo
пoлЬсЬKoгo кipaтa. У xaтi poбили peвiзiю. Пpaвдoпoдiбнo, щo нa
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|]Ьoгo пepeд ляндвipтoм нaгoвopИB Caвvyк Лyкiян (оeкpeтap
ciльcькoi paди зa coвiтiв). Bapтoвi, кoтpi в Цeй дeнь MaЛИ cтoятИ
(Koндpaсь Cтeпaн i Тpибкa Bacиль) He cтoяЛИ, чepeз Щo нixтo нe
пoвiдoмив, щo iдyгь ляxи.

2. У BoвкoвИяx' p-н KoзИH, бyлa зaквaтepoBaнa сoтHя Бepeзи y
чexiв. Чexи дy)кe пoгaHo вiднoсилися дo cтpiльцiв. MapтинoвcькиЙ
Йocип нaзвaв стpiл ьцi в ..xЛoпaM И''.,[e бyли зaKвaтИ poBaн i cтpiль-
цi, нexи He пaлилИ Й нeдaвaли Тсти.

3. o гoд. 4 paнкy нaixaли Ha сeЛo MиxaЙлiвкy, p-н Paдивилiв,
нiмцi, мaдяpи, фoлькcдoЙчi iляxи' Bсix paзoм бyлo кoлo 5 coтeнь.
Boни oкpyx|Aл|Аceлo Й пoчaли гpaбyвaти' 3aбpaли кoлo 200 штyк
кopiв, дo 500 штyK oвeцЬ' 5 тoн[н] збixжя i бaгaтo iншиx piнeЙ, як:
oдe)кa, KypИ' гyсИ. Пiзнiшe пoчaлИ лoвtlтИ MoЛoдИХ xлoпцiв iдiв-
чaт' яKИX зaбpaли дo 90 oсiб. Ha тoмy гpaбyнкy бyв пpисyтнiЙ caм
гeбiтскoмicap i ляндвipт. Ляндвipт кaзaв, щo яK зaBeзyтЬ УcЮ
стaвKy, тo тoдi пУстятЬ циx людeЙ.

4. Дo БoкiЙми, p-н ,{eмидiвкa, пpиIздxaли нiмaки в чиcлi
10_20 oсiб' Poзбиpaли клyнi Йвивoэилидo Cмopдви.

5.X11.43.
Hiмaки вбили Beликaнoвo.o'on бpaтa Koндpacя Baсиля. Biн

бyв y Koзинi y свoгo тeстя iтoдi кiлькa нiмaкiв iляxiв oKpyЖИЛИ xaтИ.
Koндpaсь B. пoчaв тiкaти i тoдi oдин ляx cтpiлив i зaбив йoгo.

Пoдii бeз дaт.
1 . |з смopдiвськoгo лicy в оeлi Чepeць, p-н Mлинiв, пpИxoдИЛo

.l 
0 нeзнaниx oсiб, узбpoeHиx в 2 aвтoмaтИ, 3 фiнки, peштa в кpiси й

гpaнaти. Убpaнi булив coвiтcькi шинeлi тa шaпКи. Пpoxoдили кoлo
xaти мicцeвoгo cтaнИчHoгo. 8 ociб пiшли Haзaд в лic, a 2зaЙшлo
дo cтaHичHoгo, дe пoвeчepяЛИ Й пiшли y лiс.

2. B сeлi Caди Beликi 25.Х| пpибyв тpaнcпopт бiжeнцiв в числi
48 oсiб (25 мyжнин, 10 xiнoк, 1 1 дiтeЙ i двox стapиx). Boни дoб-
poвiльнo зДaлИ24 кpicи,-| фiнкy, 

-|6 гpaнaт i кoлo 4000 нaбoiв.
3..{o Kopoблищ [Kopaблищe], p-н.Цyбнo, пpиixaлo кoлo 30 ociб

cxiднякiв-шyцмaнiв, кoтpi пepeЙшЛИ Ha Haшy стopoнy. Узбpoeнi в
1 cкopoстpiл, кpiси тa гpaнaти. Пicля тoгo пpиixaлo peштa шyцмaнiв,
якiзaлишилисьy нiмцiв' [...] в пoгoню зaн|АM|А, xoтячИ ix вiдбити.
Ciльськa oбopoнa icoтня Бypлaки вiДбили цeЙ нacryп'

4. З ceлa Чepeшнiвкa пpиixaли шyцMaнИ дo Kopaблищ, p-H

.Цyбнo, бiльш яKсoтHя, кiннo i пiшo. Xoтiли гpaбyвaти, aлe оiльоькa
caмooбopoнa, бoiвкa Boлинця i coтня Бypлaки ix вiдбили. 3aбитo
oднoгo шyцMaHa i 2 paнeнo.

109 Йдeтьcя зa Михaйлa Koндpaся (.,Beликан'', ..Miшa''), кoМaHдиpa
з'eднaння ,.Хoлoдний Яp''. |Qeтaльнiшe, див, cтop. 653|
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5. 3 .{yбнa нiмцi мaютЬ вивoзити людeй дo HiмeнниHИ Ha
poбoтy. ЛюдeЙ бepyгь iз [лaг]epa нa CypминaX, дe зHaХoдИтЬся дo
500 чoл. З кoшap вИBeзeHo всix yзбeкiв пiд сильнoю eсKopтoЮ Ha
cтaнцiю, a дaлi нeвiдoмo куди. Mix фaбpикoю a ПiдбopцяMи Mae
стoятИ ПpoтИЛeтУHсЬKa apтилepiя. Пiдгoтoвляють мicцe пiд
гaDМaтKИ.

B.XIl.43 p.
CлaвaУкpaiнi!

Гepoям Cлaвa!

3мiЙ.

ДAPo' ф. P-з0' oп.2, cпp. З3, apк.94-95. Pукoпиc, БiлиЙ цупкий пaпip.
opигiнaл. Cинiй хiмiчний oлiвeць.

Ns 16
звlт PEФEPEHтA слyЖБи БEзпEKи

HAдPAЙoHy
пPo вlЙсЬKoBI пoдlT

[Здoл 6ун i вcьки й н aдpa Йo н 4/4],
9 гpудня 194З poку.

3вiт з тeoeнoвиx пoдiЙ
вiд 28.Хl _ 9.Xl|.43 p.

Увeнepi з2нa з.Х|l.43 p. в с. |-{ypкiв пpиixaли нiмaки ipoзпo-
чaлИ тaM aкцiю. Hiмaки тa iншa F{aвoЛoч' яких булo бiля 400 oсiб,
пoгpaбyвaли Цiлe ceлo, зaбpaли 33 людeЙi2убили. Kiлькox oсiб
Maли Ha спИсKУ i Tx викликaли. Boни MaлИ спИcaнe, щo в цЬoМУ
ceлi e apтiлi тa сaнiтapниЙ пyнкт i взaгaлi знaЛИ пpo Bсю opгaнiзa-
цiЙнy пpaцю. Пpининoю цЬoгo HaоKoKУ нa ЦУpкiв був нeпpaвиль-
ниЙ пocтyпoк CБ з oДнieю poдиHoЮ сeксoтiв. Чepeз зpaдУ oдHo-
гo з члeнiв CБ синoвi з цiei poдини.цoвeлocя втiкти в мiстo i вiн
пoчaв McтИтИся зa свoix бaтькiв. Cпpaвa цЬoгo чЛeнa CБ пepe-
.цaHa Bгopy.

Ус. Cryпнi [Cryпнo] i Maлa MoщaниЦa [Maлa Moщaниця] cтoitь
бiля двox coтeн[ь] шyцмaнiв-cxiднякiв, якi пepeЙшлИ Ha Haшу
сТopoHy з.[yбнa i Mиpoгoщi' Cepeд них6улa пepeBeдeHa aгiтaцiя
пpoпaгaндИcтoМ з УПA. ЧaстиHa з Hиx зaxoпЛюeтЬcя нaшoю бo-
poтьбoю i зaяBляe, щo бyдe битиcя paзoм з HaMИ пpoтИ нiмцiв i
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бiльшoвикiв, aлe e мix ними iтaкiтипи (лeЙтeнaнти i пoлiтpyки), якi

дo нaшoi спpaвИ отaвЛятЬcя вopoжo i стapaютьcя зB'язaтИcя з
мicцeвими кoмyнicтaми. |-{i типи пpoвoдятЬ poзгyлЬHe життя. Пo
Hoчax дoбивaються .цo дiвчaт i вдoвиць. Бyли випaдKИ HaCIА-
ЛЬHИцтBa. Цi cxiдняки MaЮтЬ зi сoбoю бiля 1 10 кoнeЙ, вoзiв, зaпa-
сiв хapнiв i бaгaтo нaгpaбoвaних piнeЙ, якi пpoдaють зa гopiлкy.
Cepeд ниx cкpiплeнo poзвiдкy'

!ня 30.X|'43 p. paЙoнoвe CБ 3дoлбУнiвщини (Зyб тa |скpa)
пpиТxaли нa Уxгopoд'." бeз зв'язKу i шyкaли пУHKтoвoгo, щoб дaв
iм фipy. Пoвoдилися HeтaKToвнo' ЛяKaлИ людeЙ кpiсaми. Hace-
ЛeHHя сУпpoтИ тaKoгo пoстyпУBaння oбypeнe.

ocтpiжcькиЙ [ocтpoзькиЙ| paЙoн'
з.X|I.4з p' paйoнним CБ тa coтHeЮ l-{имбaлa бyв зpoблeниЙ

Haпaд нa мicтo oстpoг. Haпaд.цУxeдoбpe вдaBся. Зaбpaли пoHaд
40 овинeй, 3 кoHя, 12 штyк poгaтoi xyдoби' пoHa.ц 20 штyк нe-
BИпpaвЛeHИx шкip тa злiквiдoвaли двi ляськi poдИHи.

Пiсля цьoгo нaдpyгий дeHЬЛяХИ cnaлИл|А в м. ocтpoзi (Бiльмaж)
кiлькa yкpaiнcькиx )кИтЛoвИХ бyдинкiв. Як.п,oнoоять, цe зpoбили
пoльcькi пiдпiляки, cyпpoтИ якиx нiмцi BeдyгЬ зapaз слiдотвo.

2'х||.4з p. в c. Bишинькax [Bишeньки] булo зaтpимaнo 9 фo-
лькодoйнiв, в яKИx зaбpaнo 3 кpicи' 2 гpaнaти тa iншe мaЙнo.
Beдeться слiдствo, xтo зaбpaв згaдaHe мaйнo.

4.Xl|.43 p. Ha пУнKтi ]25 зв'язкoвий Koтик зaбpaв нeпoмiтнo
вiд пyнктoвoгo пicтoля. Пiшoвши з HИM Ha ceлo i нeoбepeжнo
отpiляюни, вбив oднoгo xлoпця. Cпpaвy пepeдaнo нa CБ.

CлaвщськиЙ paйoн.
Улiciбiля стaнцii Пiдлicки внoЧi, з1нa2 ГpyдHя, пepeоyвaЛoсЬ

бiля сoтнi coвiтськoi пapтИзaHKИ, яKa pyшИЛa нa 3axiд (Гoщaнщи-
нa). Чaстo зHИKaЮтЬ нeвiдoмo KУ.0,И чЛeнИ дeяKИХ poдИн' Hiмaки
poзcИЛaютЬ дИpeKтИвV|, B яKlАхзaзнaчyЮтЬ, Щo дo 1 5 гpyдня бyдe
всe мaйнo i xyдoбa сeлян cкoнфiскoвaHИ зa HeвИKoHaHня KoHтИH-
гeHry.

.1 .X||.43 p. в пiдpaЙoнi ч. 3 вiдбyлaсь зyотpiн 150 сoвiтськиx
пapтИзaн з oдHИM aвтoм нiмaкiв тa кoзaкiв. Haслi.цки: вбитo
6 кoзaкiв тa 3 нiмaки, втpaтИ сoвiтськиx пapтИзaн нeвiдoмi. Ha
дpугиЙ дeнь нiмaкaми бyлo сПaЛeнo oдHy xaтy тa вбитo oдHoгo
ceляHИHa'

У с. Янyшiвкa бiльшoвицькi пapтизaни пoгpaбУBaлИ ceлян тa
пoвicили пoпa (пiп o MoлoдИM i пoxoдить iз.Цepмaня). Пapтизaни
пepeiздxaють зi Cxoдy чepeз сeлo Kpивин з xiнкaми тa дiтьми.
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3дoлбyнiвськиЙ paЙoн.
30.Xl.4з p. 20 пoльcЬKИx шyцMaнiв a нiмaкiв пoльoвoТ жaн-

дapмepii oKpy>кИЛИ oднy ByлИцю в c. 3дoвбицiтa poбили peвiзiТ пo
Хaтax. Apeшryвaли olцHУ ЮHaчKy, сTaHИчHoгo гoспo.цapчoгo, aЛe пiс-
Ля двox гoдИH |хB|А|lУcт|АлИ'

29.Х|.43 p. paЙoнoвe CБ (6 oсiб) пoTxaлo в 3дoлбУнiв, .п.e

зaбpaлo шeвсЬKy apтiль (двi фуpи paмeнЮ, всяKИX шкip, бaгaтo
чoбiт тa двi мaшинки з гeбiтскoмiсapiaтy - yкp[aiнськa] i лa-
т[инcькa]). Пiсля цьoгo нa дpyгий дeнь нiмцi в ЦiлoмУ мiотi poбили
peвiзiю' шyKaЮчИ шкip тa paMeHЮ.

4'х||'4З p' пepeтpaHcпopryBaЛИ лiкapню з oдHoгo мiсця в дpyгe.
Mix IвaчкiвoМ тa Mipoтинoм HaПaЛИ Ha тpaнспopт нiмaкiв,

paнИлИдвa кoнi, aлe фipи пoвтiкaли. .Цo Цьoгo Haпa.цy сПpИчИHИ-
ЛИоЬ чeХИ (Miлoвa, 3aйчик i 3aсвapбa).

28.Xll.43 p. в цepквi в ceлi Hoвoсiлки пiдpaЙoнoвиЙ KoMeHдaHТ
poззбpoiв 4 кoзaкiв.

30.Х||.43 p. вi.цбУвся з,Тзд сiльсьKИХ cTapoст 3дoлбунiвщини,
Ha яKoMУ oбгoвopeнo всi нaшi спpaвИ Гoспo.цapчoгo XapaKTepУ.

Bi.ц oднoгo спeKУЛяHTa дoвiдaлись, щo нiмaки пo всix мiстax
poбили тaйнi зaсiдaнHя, Ha якиx зaкл[и]кaли всix мiщaн дo спiв-
пpaцi з нiмeцькoю poзвiдкoю пpoтИ бaнДepiвцiв.

6.X|.43 p.дo с. Лi.цaвa пpибyлo пoHaд 100 мaдяpiв нa пoстiЙ зi
3дoвбицi. |-{ьoгo ждHя дo Уpвeннoi внoнi пpибyлИ тaKo)к нa пocтiЙ
дo 100 oсiб вiЙськoвикiв в xoвтиХ oдягaХ (мaдяpи aбo гiтлepiвцi)'

B oстaнньoмy нaсi нiмaки в цiлoмy тepeнi пocилили овoi aкцii'
яKвдeHЬТaкi внoчi (стягaння KoHтИHгeHтiв iт. п.).

ПoстiЙ, дня 9.X|l.43 p.
CлaвaУкpaiнi!

Гepoям Cлaвa!

/-/Kлим,
,ЦAPo' ф, P-З0' oп, 2, cпp, 39, apк. 48-49. Зaвipeнa кoпiя. МaLuиl-roпИc'
Чopнa KaльKa.

* 
цдo cтop.650): Beликaн, Miшa _ пoвстaHсЬKi псeвдoнiми Koндpaся

МихaЙлa (1912-194B). У 1944-1946 pp. - KoMaHдИp coтнi гpупи ..Бoгyн', (УпA-
Пiвнiч)' KУpeHя' вiддiлy, з'eднaння ..ХoлoдниЙ Яp'' (УПA-Пiвдeнь). Як KoMaHдИp
KуpeHяt вiдзнaчився у Гуpбiвcькoму бoю (квiтeнь 1944 p'). Пiсля цьoгo в тpaвнi
1944 p' кypiнь Koндpacя oпИняeтЬся y Cлaвyтськoмy paйoнi, дe зaзнae пopaзKИ
у бoю з вiЙськaми HKBC' Пopyнник УПA вiд 24 квiтня-1 945 p. (Лiтoпиc УПA'
Boлинь, I1oлicся, Пoдiлля: УПA тa зaпiлля' 1944_1946 / Coхaнь П,, Пoтiчний П'
(peд,)' Boвк О., Koкiн C' (упopяд')' _ Kиi'в_Topoнтo: Bи,цaвництвo ',Лiтoпис
УI1A'' 2006, - т, B' _ C' 28' 35' 45' 432-4З3' 541\,
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Ns 17
..IнФoPмAцlТ" Ns 42 пPAцIвниKA

слy)KБи БЕзпEKи HAдPAЙoHy пPo
дlялЬH!стЬ BoPo)киx cv|л y зAпlллl

,Qуб н i вськи й н a,цpa й o н,

17 гpудня 1943 poку,

|нфopмaцiT н. 42
пpo пoдii в тepeнi flyб зa чac вiд 10.Хll.43 дo 14.X||.43.

10'ХIl.
1 . o гoд. 8 paнкy з Mлинoвa дo БoкiЙми чepeз сeлo Cмopдвy,

p-н Mлинiв, пpoХoдИли нiмaки в чиcлi 45 ociб (30 пiшки' .|5 вepxи).
Beзли з сoбoю 2 гapмaтки i 2 фipи cнapядiв. Узбpoонi в кpiси i

пiстoлi. Пpиiхaли дo БoкiЙми, p-н .ЦeмидiвKa, Ha тe Miоцe, дe був
фiльвapoк i нepeз гoд. BepHyлИсЬдo Cмopдви.

2. 3 lyбнa дo M'ятинa o гoд. 12 дня пpиiздxaли ляxи в числi
50 oсiб. Узбpoeння: 4 кyлeмeти ,2 фiнки,1 бoм6oмeт, 10 aвтoмa-
тiв, peштa кpiси i Koжeн MaB пo 2гpaнaти' Шyкaли пo пoляХзa KpИ-
iвкaми iз збixжям. 3нaйшли oднy кpиТвKy з ячMeHeм (20 ц.) y
Caмoл ю кa Фeдo pa, якиЙ зaбpaл и, a Фeдo p a нaби ли.

1 1.Xlt.
1 . 3i Cмopдви дo Mлинoвa пpoxoдилo 30 нiмaкiв' yзбpoeниx в

2 скopocтpiли, 5 фiнoк, peштa кpiои. Beзли 2 гapмaтки. Пo тepe-
нyiiaлo вepxИ 2 [н]iмaкiв нa вiД.цaлi .100 м., як poзвiдкa.

2. 3 Mлинoвa виixaв ляндвipт зi cвoТм мaЙнoм нa вiдпyсткy.
3. З Mлинoвa дo Cмopдви пpиТздxaлo нa п'яTЬox фipax 25 нi-

мaкiв. Узбpoeнi вci були в aвТoMaтИ тa гpaнaтИ. oглянyвши пa-
лaц i ляськi Хaти, вepнyЛИ Haзa.п,. Пpaвдoпoдiбнo, нa дHяx Mae дo
Cмopдви пpи6уи 500 нiмaкiв.

4' B !убини, p-H KoзИн, вepнУлo 3 [н]iмaкiв зi Cмиги, дe були
нa poбoтi, ['..] пopaнeнi, дyxe сepдитi, гoвopятЬ, Щo тaM бaгaтo
пapтИзaн. Hiмaки спИсУютЬ peштy xaтiв пo ceлi, .цe щe нeмaе вiЙ.
cькa. Пpaвдoпoдiбнo, зHoв MaЮтЬ пpи6ути нoвi вiЙськoвicили.

5. B Tepнaвцi [Tapнaвкa], p-H KoзИн, нiмaки викiннyють бyнк-
pa. Щoдeннo вигaHяЮть людeЙ Дo poбoти. Hapiкaють нa щoдeннi
.poбoти'

6. B Гpaнiвцi, p-н Koзин, лiтaки тИМи дняMи нe сiдaли. Hiмaки
дaлi кoпaютЬ яMИ. Пocтaвили 10 бaйpaкiв i вexy висoти 15 м.

7' 3 Koзинa виТxaлo 30 нiмaкiв дo Piвнoгo. 3a 10 дeHЬ MaЮтЬ
пoвepHyгИ.
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B' 3 Тepнaвки [Tapнaвкa], p-н KoзИH, виТxaлo 44 нiмaки нa
в|дпyстKy.

9. 3 Koзинa нiмaки тi, щo зaквaтepoвaнi в бyдинкyдe бyлa aптe-
Ka, МaЮтЬ ви'iхaтидo Kpaкoвa, пpИчoMy зaбиpaють фoльксдoЙнiв.
.Д.iвнaтa, кoтpi пoвтiкaли з нiмaкaмИ, пepe.ц бiльшoвикau.А зaлИ-
шaЮтЬся. Bapтa бiля [м]линa cкpiплeнa. 3 мiстeчкa вивoзять збix-
Хя, KapToПЛю iцeглyз paтyшa, яKyвoзятЬ.цo Гpaнiвки.

1 0..Цo сeлa CтapиKИ, p-H KoзИн, пpИXoдИЛo 7 пoлякiв, yзбpoeнi
в кpiси. 3aбpaли нa poбoтy 35 poбiтникiв дo Гpaнiвки.

11. .Цo сeлa Бepeг' p-н Bepбa, пpибулa oдHa чoтa УПA, дe й
зaKBaтepУвaЛaсЬ. oднoмy стpiльцeвi poзipвaлaоь гpaнaтa, вiд
кoтpoi пopaн[и]лo 8 cтpiльцiв iгoопoдин[ю]. oдин стpiлeцьзapaз
пoMep, peштa Лeжaть y оeлi M инькiвци [M инькiвцi].

12.Xll.
1' Paнo.0,o сeЛa Kлюкiв [Kлюки], p-н Bepбa, пpиТзджaлo 2

тaHKeтKИ i 3 aвтoмaшинi нiмaкiв. Cтpiляли з KУЛeмeтa. Бyли yзбporнi
в кiлькa кyлeмeтiв, MП, фiнoк, peштa в кpicи' Cтapшi зaЛИшИЛисЬ в
ceлi, мoлoдь вся пoвтiкaлa. Hiмaки зaгpaбyвaли B свинeЙ, пapУ шryK
тeЛят i пoнaд -|00 кypeЙ.

2. УкpaТнcькa aнapхiстИЧHa гpyпa, Koтpa вiДiЙшлa з ceЛa Caпa-
нoв [Caпaнiв] в нaпpямi Пiдлiсцi_ Koкopiв, Mae пoBepHyгИсЬ Haзa.ц

дo Caпaнoвa, бo тo [xня цiлa 
..стoЛИця''. Чaстинa ix з пpoвiдникoм

Koникoм пepeбyвae в ceлi Caпaнoв [Caпaнiв] (Бepexицький paйoн,
Kpeм' янeннинa IKpeмeнeччинa] ).

3. .{o кoльoнiТ Kлин, p-н Mлинiв, пpиТздxaлo мaшинoю ] 5 нi-
мaкiв. Узбpoeння: 1 скopoстpiл, 2 фiнки, peштa кpiси. Пoдивились
Пo пoЛяXTa BepHуЛИ Haзa.ц.

4. 3i Cмopдви дo Mлинoвa Чepeз Бepeзькi Луги o гoд. .| .1 
дня

пepeiздxaлo 4 фipи нiмaкiв, пo 4 чoлoвiк нa кoxнiй фipi, i бiля кoж-
нoТ фipи йшлo пo 2 нiмaки пiшки. Узбpoeння: нa кoxнiй фipi бyв
KУЛeMeт, a нa зaднiЙ - 4 кyлeмeтИ, peштa всi бyли з кpicaми. Пo дo-
poзi нe зaчiпaли нiкoгo. Чepeз 3 гoд. BepтaЛИ Haзaддo Cмopдви.
Ha фipax Beэлv| ящИKИ з нaбoями. Bоi нiмaки Йшли пiшки.

5. B сeлi Лiпибoкi [|льпибoки], p-н.Д,eмидiвкa, вeнepoМ д)Ky-
pa кypiннoгo Юpкa пpoстpiлив тя)кKo B гoлoвУ гpoм[aдянинa]
c. Лiпибoкi [|льпибoки] |вaщyкaTpoxимa. Beнepoм цeй дxypa пiшoв
Ha вeчopнИцi. Koли Haзa.п' вИXo.п,ИB нa дopoгy, пoбaчив Haпpoти
Чoлoвiкa, щo Йшoв з кpicoм. Дxypa KpИKHув ..Хтo Йдe''. lвaщyк щoсь
зaгoBopИв Й iшoв дaлi. Koли вiн пiдiйшoв дo rypтy, дe Йшoв д)кУpa,
нa вiддaлi5 м. дxypaxoтiв стpiлити' пpaвдoпoдiбнo вгopy, aлe Йoмy
зpoбилaсь зaciчкa. |вaщyк BдapИB Йoгo двa paзи. .[xypa yпaв i

пpoстpiлив Йoгo в гoлoвy, a сaм yтiк Ha квaтиpудo Юpкa.
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13.
1 . Hiмaки paзoМ з фoльксдoЙчaми i ляxaми в чиcлi 100 ociб

з Paдивилoвa зpoбили гpaбixницькиЙ нaпaд Ha сeлo Kpyпeць,
p-н Paдивилiв. Miнaми зipвaли цepKвy ioгopoжy. Biд вибyxy мiн
pa.цiyсoм 1 км. пoвилiтaли шибкИ з Xaтiв, a тaKo)К знищeнo бaгa-
тo бyдинкiв.

Haгpaбyвaл и 7 кopив, 3 cвинeЙ, бaгaтo гoспoдapcЬкoгo мaЙнa
i гyсeй тa куpeЙ. Збили 3 мoлoдицi, Koтpиx xoтiли HacИл|АтV|.

14.
1. 3 Tepнaвки [Tapнaвкa], Гpaнiвки,.[yбинiв i Koзинa пoixaлo

4 aвтa нiмaкiв бoeвo Ha пapтИзaнiв.цo Cмиги,

Пoстiй, 17 '12,4з. CлaвaУкpaiнi!
Гepoям Cлaвa!

3a Cтoiлa - 3мiЙ.

ДAPo' Ф. P-30' oп, 2, cпp. З3, apк. 102-103' Pукoпиc, l-tигapкoвий пaпip,
opи гiнaл, Cи нi й oлiвeць'

Ns 18
..тEPEHoвl IHФoPMAцIT'' пPAцlBHиKA

слyжБи БEзпЕKи HAдPAЙoHy
пPo пoтoчHI пoд!Т

I Ko pe цьки Й н a,Цpa йo н,, Koл i н o'',
17 гpудня 1943 poку].

Tepeнoвi iнфopмaцii [вiЙcькoвoгo нaдpaЙoнy]'

!ня 14/12-43 p,
3 мicтa Kopeць нa Piвнe вИBeзЛИ oдHУ MaшИHy ляxiв (.15 oсiб).

Пoльоькy пoлiцiю MaЮтЬ зacтУПИтИ MaдяpИ, B цьoмy днi нa Cxiд
пoТxaлo: 35 гpyзoвикiв, 9 лeгKиx, B oсoбoвиx i 6 мoтoциклiв. Гpy-
зoвi мaшини 6ули зaкpитi i нaвaнтaxeнi aмyнiцieю. Ha Piвнe: 40
гpУзoBИХ' 22лeгкoвиx, 12 ocoбoвиx i 3 мoтoциклi.

|.!ьoгo дня ляндвipт i пoльськa пoлiцiя iздили нa HoвиЙ Kopeць
гpaбyвaти нaсeЛeння. B oднoгo гoспoдapя пoляKИ знaйшли [...]
aвтoМaтКy i aмyнiцiю. Цю i оУciдню гoспoдapKИ бyлo пoгpaбoвaнo
i спaлeнo' Пoляки вKИHyлИ B oгoнЬ цiлкoм HeBИHнoгo чoлoвiкa.
Пiсля тaкoгo тepopУ HaсeЛeHHя стaЛo TaK BeзтИ KoнтИHгeHт, Щo He
вопiвaлlи пpиймaти,
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B ceлi Caмoстpiлax Meхipiнcькoгo IMexиpiцькoгo] paйoнy нeвi-
дoMo Xтo стpiлив з кpiсa. Koзaкi, щo тaM зaKвaтepoBaнi, зapaз зpo-
билиoблaвy в сeлi i злoвили 2xлoпцiв. Hiчoгo злoгo iм нe зpoбили,
ЛИшe сKaзaЛи, щo як бyдщь в сeлiстpiляти, тo сп€шятЬ сeлo' З цЬoгo
BИдHo, щo кoзaкi бoяться 6уив ПoГaнИX вiднoоинaxз yкpaTнцями'

.Цня 15/12-4Зp'
3 мiстa Kopeць ви.lхaли цивiльнiляxи (сaмi мy[xн]ини) 'Bи'iхaли

пpaв.цoпoдiбнo.цo Piвнoгo iтaм мaють встyпитИ в пoлiцiю. Bсi бyли
з тЛУMaKaMи. Я к дoвiдa лИcя з poзMoB фi pмaнa мeжi piнськoгo [мe.
жиpiцькoгo] ляндвipтa, тo Йoмy e вi.цoмo, Щo нiмaки гoтУЮтЬся дo
aкцii нa сeлo Kлeцькa Mexipiнcькoгo IMeхиpiцькoгo] paЙoнy.

B цiм днi нa CxiД пepeixaлo: 44 гpyзoвикi, 28 лeгкoвИХ, 9 oсo-
бoвиx i 3 бpoнeмaUJ|АHИ' Paзoм 84 мaшини. Ha 3axiд пepeТxaлo
paзoM 98 мaшин: 35 гpyзoвиx, 39 лeгкиХ, 4 бpoнeмaшини,1З мa-
шин Чepвoнoгo Xpeстa i 7 бpoнeмaшин.

Цьoгo .п,ня нaшi дpyзi гoвopИЛИ з KoМaH.цИpoM гpУпИ пoлo-
HeHИX, Щo e зaKвaтepoвaнi в пpимiщeннi MTC' Caм вiн e yкpaТнeць
(стapший лeЙтeнaн[т]) i дyжe зaцiкaвлeний нaшoю бopoтьбoю.
Пpocив, щoбдaти Йoмyлiтepaтypи. ГoвopИB, Mi)K iHшИM, щo фpoнт
eв2О KM. Ha пiвнiч вiДXитoмиpa'

Дня 16/12-4З p,

B мiотo Kopeць пpи6ули бixeнцi з Kopocтишeвa. Poзпoвi-
дaЮтЬ, щo бiльшoвики мoбiлiзувaли всix вiд 16-60 p. н. Miж
нiмeцькiм вiЙськoм вИдHo HeпopядoK: TaK, HaпpИKЛa.п., з фpoнтy
пpиТздять пoo.цинoкi MaшИHИ, щo цiлими тИжHяMИ пpocтoЮЮтЬ Ha
пepeдмiстяx. l-|ьoгo дHя в ceлi Гopoдищe Mexipiнськoгo [Me-
жиpiцькoгo] paЙoнy пpиiздив ляндвipт з вiЙськoм тa пoЛяKaMИ
гpaбyвaти сeЛяH. BiЙоькa бyлa oднa чoтa, плЮc ПoЛяKИ. Щo пo-
poбили, щeтoчHo нe вiдoмo.

e вiдoмo, щo в мiстo ГopoДницю XитoмиpоькoТ oблacтi пpи.
бyв зaгiн чepвoнИX в числi дo 600 oсiб. Цe e oтpя.ц Aндpeeвa. Пpo
oзбpoeння i тoннy Tx кiлькiсть щe He вiдoмo.

Biдoмoстi пpo чepвoнИХ пapтИзaH.
Як вхe бyлo iнфopмoвaHo, чepBoHa пapтИзaнKa щopaз пpибipae

Ha сИЛax.
ГopoдницькиЙ p-oн i нaдaлi e цeHтpoM ix pyxy. Ceлa Cyxoвoля,

Kipoвкa IKикoвa?], Mixieвкa e Тxнiми мiсцями пoстiйнoгo пepeбyвaн-
ня. Haтepeни ЗaxiднoТУкpaТни вИxoдятЬ piдкo. Poблятьлишe Haс-
кoки, щoб пoгpaбyвaти. Тepeнoм TaKИХ гpaбixницькиx нaпaдiв е
слlдyюнi сeлa KopeцЬKoГo paЙoнy: Фpaнкoпoль [Фpaнкoпiль],
Cтopoxiв, Koбил ьня, M икoлaТвкa i Cтapoкopeцькi фщopи. Пo сeлax
е пoтвopeнi бoiвки, щo чacтo вiдбивaють Haпaд ЧepBoниx. Чepвoнi,

657



пpopвaвшИсЬ y ceлo, гpaбyютЬ щo лИшe Мo)кHa: Мiб, oдexy, xyдoбУ
i iншe' Бyли випaдкi, щo пpи тaKoMyнacкoкoвi пaлИлИ.

3бpoю MaютЬ пpиблизнo тaкy: 150 ociб мaлlи 3 кyлeмeти, дo 40
фiнoк' a peштa кpiси. 3 циx 

.150 ociб 50 людeЙ бyли цiлкoм бeз збpoi.
B тaкiй бaндi нapaxoвУBaлocЬ He MeHЦJe як 15 жiнoк, щo тex пpиЙ-
МaлИ yчaстЬ в гpaбyвaннi. Люд[ям], щo iх зaбpaлИ з сoбoЮ, нepвoнi
гoвopИлИ, щo цeнтp чepвoHИX e в сeлi Kipoвцi [Kикoвa]. Чepвoнi нacтo
пoKaзyютЬcя нa тepeнi пpиKop.цoHниx ciл, aлe cтapчИтЬ дaти oдИH
стpiл, щoб ..peбятa'' втeKли, 3i cпiЙмaниМИ ЛЮдЬMИ пoвoдятЬся He
злe (xiбaдля пpиpoди). Be[д]yгь пpoпaгaHдy пpoтибaндepiвcЬKу' тaк
щo сxiднe нaceлeння бoiТьcя iти нa тepeн 3axiднoT УкpaТни.

ПocтiЙ, дня17/12'4Зp, CлaвaУкpaTнi!!!

/KpутiЙ/KpутiЙ'

lJдABo' ф.38ЗЗ' oп. 1, cпp' 1З0, apк.82, Зaвipeнa кoпiя. Бiлий пaпip,
Matuинoпиc ( нe укpaiнcький шpифт). lдeнтичний дoкумeнт збepiгaeтьcя
в: IЩABO' Ф. З833' oп, 1, cпp. 130, apк, 76_77.

Ne 19
,.lнФoPMAцlТ'' Ns 43

пPAцIвHиKA слy)l(Би БEзпЕKи нAдPAЙoHy
пPo дlялЬ}|lстЬ вoPoxиx cv|л

,Qу6нiвcьки Й нaдpaЙoн,
20 гpу,цня 1943 poку.

Iнфopмaцii ч. 43
пpo пoдiT в тepeнi.[yб зa чac вiд 13.Xl|.43 дo 16.X||.43 p.

13.XIt.43.
1. Пo сoшi з .[yбнa нa Bepбy пpoiждxaлo нiмeцькe пpoпa-

гaHдИвHe aBтo' яKe в оeлi Пiдлyxxa [Пiдлyxxя], paЙoн Bepбa,
poзKИдaлo лeтЮчKИ тa нiмeцькi пpaпopцi.

2. Bнoчi з 12нa.13'Xl| в сeлi Caпaнiв, paЙoн Bepбa, пpибyлa
yкpaTнськa aнapxiстинHa гpyпa в кiлькoстi 200 ociб тa зaквaтИ-
pyBaлaсЬ в сeлi,

3. 3 Cмopдви, paйoн Mлинiв, дo кoльoнiТ Kлин пpиiжджaлo .18

ляxiв з нiмaкaми MaшИHolo. Узбpoeнi 6улив 3 pyнниxcкopocтpiли,
peЦJтa кpiси' 3aixaли дo Caвчиноькoгo Bлa.цислaвa, пoсидiли в
HЬoгo 2гoдини, нaiлись i пoixaли Haзaддo Cмopдви.
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4.3 Mлинoвaдo Бe[pe]зькиxЛyгiв, paЙoн Mлинiв, пpиiждxa-
ЛИ Ha кoняx 6 бaтaлioнцiв. oзбpoeння: 2 фiнки тa4кpicи' Boни xoтi-
ли в сeлi зaмiняти кoнi. Aлe нixтo iм кoнeй нe зaмiняв i вoни пoiiaли
Haзa.цдo Mлинoвa.

14.ХlI.4з.
.1 

. 3 Cмopдви,paЙoн Mлинiв' 45 ляxiв нa 15-ти пiдвoдax пoixa.
ли нa Бepeзинy, paЙoн Mлинiв. B Бepeзинi нiчoгo нe чiпaли. 3 Бe-
peзИнИ пoixaли нa БoкiЙмy тeЮ caмoю дopoгoЮ. B Бoкiймi нiкoгo
нe чiпaли i пoixaли пpяMo в Cмopдвy' oзбpoeнi були:5 pyчHИx cKo.
poстpiлiв, 40 кpiciв i в кoxнoгo пo 3 гpaнaти.

2, З ceлa Caпaнoв [Caпaнiв], paЙoн Bepбa, o гo.ц. 15-тiЙ ви-
pyши[в] вiддiл мeльникiвцiв, oзбpoeниx в чиcлi 200 ociб, в ceЛo
Xaлoби [Xoлoби] (Kpeм'янeннинa IKpeмeнeннинa]).

3. B Бiлoкpиницiстoitь вi.пдiл мeльникiвцiв в числi 100 ociб.
Boни зaквaтиpoвaнi пo xaтaХ. Xoдят[ь] пoмix MaдяpaмИ i нiмця-
ми. 3 1 5'12.4З p. MaЮтЬ пepeЙти дo нiмцiв в пoлiцiю.

4. 3 Koзинa,.Д,yбинiв, Tepнaвки [Tapнaвкa] i Гpaнiвки, paЙoн
KoзИH, виixaлo пo oднiЙ тягapoвiЙ мaшинi нiмaкiв y Cмигy, paЙoн
Bepбa, нa пapтизaнiв.

5' Пiсля тoгo, яK з Koзинa втiклo вiд нiмaкiв двox вoякiв з вapтИ
з KулeMeтoм, нiMaKИ пocИлv|ли скpiзь вapry'Teпep нa мoстi стoТть
3 вapтoвиx, B т. ч. 1 пoляк. Bвeнepi BoяKaМ зaбopoнeнo BlАхoДИтLt
Ha вулИцЮ. Ha вapтi нa мocтi стo'iть дo 12 oсiб внoчi' Hiмцiтeпep
збpoT нiдe нe KидaЮтЬ, a всюдИ нoсятЬ ii з сoбoю. HiмЦям тeпep
зaбopoнeн o пl4тИ гopiлкy.

6. 3 Koзинa пoixaлo дBox гoЛяl-|дцiв нa вiдпyсткy i бiльш нe
вepнyлИ. Bсiм гoляндцям i нexaм в Koзинi вИдaнo кpiси. Boни пe-
peдтИпlt збpoT He MaлИ.

7. Hiмцi-po6iтники в Koзинi e пoдiлeнi нa .16 
фipм. Koxнa фip-

Мa Mae пo 1B oсiб. .{вi тaкиx фipми MaюТЬ Ha ЦИХ дHяx виixдxaти.
Пpи тoмyтiдiвнaтa (coвiтки), щo з HИMИ пpи6ули з Kиeвa, Xapкoвa
iт.д., мyсятЬ тyг зaлИшитv|cь, бo iм зaбopoHeнo дaлi ixaти.

8. Hiмaки з.ЦУбинiв, paЙoн KoзИH, чacтo ввeнepi виiж.цжaють
пiд бopиcнiвcькиЙ лic нa зaсiдкУ.

15.Xш.43.
.| 

. B ceлi flу6ини нiмaки г1ocv|л|4лИ вapтy. Boни нaнiч нa стiЙкy
бepyть KyлeMeтa. oднoгo pядoвoгo вoяKa зa тe' щo нe пpиlxaв нa
чaс t.o cвoei чaстини з вiдпyс[т]ки (cпiзнився Ha 6 дeнь), BKapaHo
[нa] 6дeньapeшту.

B ceлi Kypсики' paЙoн KoзИн, пpИХo.цИЛo .|2 пoлякiв, ляндвipт i

2-x нiмaкiв з сKopoотpiлoм i кpiсoм. Пiшли в Cepeднe [Cepeднe] i

зaбpaли 2 ялiвки, вiвцю, кaбaнa, MaсЛo, якe бyлo для УПA, iншe.
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Ciльcькa бoТвкa з ceЛa |вaщyкi [lвaщyки], paЙoн Koзин, i iншi зpo.
билинa ниx зaоiдкy' iяк цi MaлИ вepтaтИ Haзa.ц, бoTвки oпyотИЛИ
cBoe cTaHoвИщe.

3. Чepeз Гpaнiвкy, paЙoн KoзИ|-|, пepelxдxaв oбoз нa Бpoди,
злoжeниЙ з вoякiв, якiз сoбoю пpoвa.о.ИЛИ дo 1000 кoнeЙ. Узбpoeнi
6улив кpiси. Tiльки oднe aвтo вeзлo зa оoбoю MaЛy гapмaткy. oсiб
бyлo 280_300' Йшли пiшo ijxaли фipaми. Пoдopoзi пoкидaли cтapi
iслaбi кoнi.

.|5'X||.4з.

Bнoчi з 14_15.X||.43 p. дo сeлa Caпaнiв, paйoн Bepбa, пpи6ули
вiддiли УПA для лiквiдaцiТ мeльникiвськoТ aнapxicтичнoi гpyпИ.
Biддiли oKpУ)кИЛИ ceлo i зpoбили вcю.Д,И peвiзiю, aлe мeльникiв-
cькo[ гpyпи вxe He бyлo. |-[я гpУпa, пoчУвши' щo зблиxaютьcя вiд-
дiли УПA, эaл|/1ШИлaсeлo Caпaнiв i вiдiЙшлa в сeЛo [X]oлoбiв.

16.X||.4з.
.|. B сeлi Kpaснoпoлькa, paЙoн Koзин, нiмaки i ляхи з Koзинa i

Paдивилoвa cпaлИ л|А гoсПoдapKИ. Haсeлeн ня пoвтi кaлo.
2. Hiмцi з пoЛяKaMи в числi бiля 400 нaixaли нa сeЛa Cитнo

[Cитнe] i Kapпилiвкa, paйoн Paдивилiв. Cпoнaтку oKpyжИЛИ ceЛo
Cитнo [Cитнe] icпaлили2вулицi в стopoHy Kapпилiвки, гpaбyюни
гoопoдapiв. B Kapпилiвцi cпaлили Дo 16 гoспoдapoк. Фyтopи
Taбaнyки i ГaTвцi згopi[ли] цiлкoм.

|нфopмaцiТ бeз Дaт.
1 . B ceлi Бiльнe, paЙoн.[eмидiвкa, стoiть вiддiл кoзaкiв-дoнцiв.

Miх iншим, зaУвa>КyeтЬся, щo мiж ними e пpИxИлЬHИки бiльшoвизмy.
I-{e зayвaxyeться тoдi, KoЛИ вoHИ Haп,ЮTЬся caмoгoнy,.{eякi з ниx
зapaз pУГaЮтЬся i викpикyють, щo УПA _ цe бaндa.

2. Kpyгoм.[yбнa нiмцi кoпaютЬ пpoтИтaнкoвi poви, якi мaють
4,5 м. |xИp|4|1v|i2м' глибини'

3. Hiмaки в lyбнi ХoтятЬ вaгoнaMИ BИBeзтИ кoзaкiв дo Hiмeн-
чИHИ, aлe вoHИ ПocтaвИлИc|1poтИв. Hiмaки пoчaЛИ пo |lиХ стpiляти.
Boни втiкли нa BiтaсiвкУ. Bcлiд зa HИМИ пoТxaли нiмaки i пoчaвся
бiЙ. (Цi вiдoмoстl нe e цiлкoм пeвнi).

20.Xl1.43 p.

Cлaвa Укoaiнi!
Гepoям Cлaвa!

Coфiя'

ДAPo' ф. P-30' oп' 2, cпp.33, apк. 104_105, opигiнaл. ltигapкoвиЙ
пaпip' Pукoпиc' Cинiй хiмiчниЙ oлiвeць,
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Ns 20
.. KoMyH l Kfi1lt PEBoлtoцl ЙHoгo тPиБyHAлy
нAдPAЙoHy з пPиBoдy пoKAPAHHя дBox

БoЙoвиKlB стAHиЦl GлyЖБи БEзпEKи
y PAЙoHl ..зEMля''

[Здoл бун i вськи й н aдpaйo н 4/4],
21 гpудня 194З poку'

Koмyнiкaт.

Peвoлюцiйний [т]pибyнaл [в]oeннoгo [н]aдpaЙoHУ' poзГЛя-
HyвшИ 20.12.1943 poкy cпpaвy бoЙoвикiв [p]aйoннoi [с]тaницi CБ
paЙoнy 3eмля 3yбa, Гpoзи i |скpи, oбвинyвaнeниx в питтi сaмoгo-
нy i poблeннi бeшкeтiв в п'янoмy стaнi, yзнae 3yбa, Гpoзy BИHнИ-
МИ.цoKoнaHoгo пpoстyпKУ, a lокpy винним в питтi сaмoгoHy, i пo-
cтaHoBЛяe:

1. БoЙoвикiв 3yбa i Гpoзy вИKЛЮчИтИ з pядiв CБ i пoкapaти
BИсЛaнHяM HaдBa мiсяцi дo кapнoi сoтнi з BтpaтoЮ члeHсЬKИX пpaв
в чaсi вiДбУвaHHя KapИ.

2' БoЙoвикa |окpy пoкapaTИ .цИсциплiнapнo пoдвiйнoю
вapToЮ нa пpoтязi .п.вox тиxнiв i винeсeнняM дoГaHИ пpИ ДeHHoMУ
звiтi.

B paзi пoвтopeHHя вИщeHaBeдeHИX Пpocтyпкiв бoЙoвикиЗу6,
Гpoзa i |скpa бyдyть виключeнiз pя.цiв oУH i пpитягнeнiдo сyвopoТ
вiдпo вiдaл ьHoстИ згi.п,нo зaкoнiв BoeHHoгo ч ИHУ.

2i.Х||.43 p.

PeвoлюцiЙ н иЙ |тlpи6унaЛ вoeH Hoгo нaдpaЙoнy.

ДAPo' ф' P-З0' oп' 2, cпp. 15' apк.209' floкумeнт бeз пiдпиcу aBтopa'
Koпiя. Бiлий цупкиЙ пaпip, MaLuиHoI1иc. Чopнa кaлькa,
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IнфopмaцiТ ч. 44
пpo пoдii в тepeнi .[yб зa нaс вiд 16.XII.43 дo 

.lg'XI|'43 
вKлЮЧHo.

16.XI1.43.
1. Чepeз ceлo Piдкoдуби, paЙoн Bepбa, в стopoнy Гpaнiвкi

[Гpaнiвки], paЙoн KoзИH, пpoТxдxaлo 3 нiмeЦькiaвToмaшиHИ, нa
якиx ixaли 14 нiмaкiв, yзбpoeниx в .l кyлeмeт, КiЛЬKa MП, peштa
кpiои.

2' Ha кoльoнiю |-l-[acливa, paЙoн Mлинiв, з Пaнськoi |oлини
пpибyлo 46 ляхiв. Узбpoeння: 2 aвтoмaти i кpicи. Boни зaTхaли дo
Пaвлoвoi Haстii зaбили в хaтi4 oсoби з кoл, |!acливo\i2 oсoби з
oотpieвa, a пoтiм цю xary зaп aлViлv|' Ляxи вepнyЛИcЬ Haзaд в Пaн.
ськy!oлинy.

17.Х|l,43.
1 . З MлинiвсЬKoгo фiльвapкyдeсь пo.цiлocь 8 кoнeЙ. 6 ляxiв нa

кoняx iздять пo сeлi Пeкaлeвi, paЙoн Mлинiв, i Xopyпaнi, i шyкaють
кoнeй. 4 кoнi знaЙшли в Хopyпaнi бiля шKoЛи i пoвeли ixдo Mлинoвa.
Ляхибули бeз збpoi, тiльки oдИH MaB 2гpaнaти.

2. o гoд. .10-тiЙ 
B ceлo Kaмiннy Bepбy [Kaм'янa Bepбa], paйoн

Bepбa, пpиixaлa тaкоiвкa з нiмaKaми в кiлькoотi 4-x ociб. B сeлi
пИтaлИдopory нa Pyдню i пoТxaли Haзaд.

3. B сeлi Mapтинiвкa, paЙoн Bepбa, пpибули МaдяpИ в кiль-
кoстi 36 oсб. Узбpoeння: кiлькa cKopoсTpiлiв, MП, peштa кpiси.
Bзяли в ceлi сiнaтa сoлoMи i пoТхaли нa Cмигy.

4. B Бiлoкpиницi (Kpeм'янeннинa IKpeмeнeннинa]) бyлa
зaKвaтИpoвaнa МeлЬHИкiвськa гpyпa в кiлькocтi дo -1 50 oсiб. .[o
цЬoгo сeлa пpиixaли нiмaки з ,Qyбнa, oKppкИлИ зaMoK' дe бУлa
зaKвaтиpoвaHa чaотИHa мeльникiвцiв, oбeз[з]бpoiли ix, пoгpyзи-
лИ Ha aвтa i пoвeзли в cтopoнy.(yбнa. Peштa з цei гpyпИ вiдiйшлa
тaKo)к в отopoнУ .(yбнo.

1B.X|I.4з.
1 . B сeлo lвaня [Iвaннe], paЙoн.(yбнo, пpиixaлo oднe aвтo нiмa-

кiв пo pибy' Узбpoeнi бyли в кpicи i гpaнaти. Хo.цили пo XaтaX'
пpoсИЛИ сaлa, МaоЛa i гoвopили пpи цЬoМy, Щo вiйнi i Hiмeччинi
бyдe кiнeць.
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2. B ceлo Kpyпeць' paйoн Paдивилiв, лpиixaли нiмaки зЛяxaмИ
в чиолi дo 15 ociб з Paдивилoвa. Пopвaли peштy мypiв цepкви i

пapKaнy' 2 будинки шKoлИ i oдин кaмiнний льox. Pвaли цe всe
мiнaми, нaсeлeння нe чiпaли.

3. B ceлo Kpyпeць' paЙoн Paдивилiв, пpиiждxaли зi стaнцiТ
MиxaЙлiвкa 6 мaдяpiв. .Qo сeлян зaxoдИЛИ зa тЮтЮ|{oм' B ceлi
пooбiдaли i вi.ц,ixaли. Biд'i.xдxaюни' yкpaiнцiз Saкapпaття спiвa-
лИ: ..Mи кaЙдaни пoкидaЙмo' Укpaiнy вИзвoляЙМo''.

4. B ceлi MиxaЙлiвцi, paЙoн Paдивилiв, зaтpИMaлaсЬ o.цнa Мa-
шИHa з Hiмaкaми, якa Тxaлa aсфaльтoм нa Pa.цивилiв' Hiмaки зaбpa-
ли 3 вiвцi, бaгaтo гyсeЙ i кypeЙ.

5. Maдяpи з мiстa Paдивилoвa в чиcлi 25 ociб пpиЙшли o гoд.
10-тiЙ ввeнepi нa KpУпeцЬкий фщip Бiлoкpиниця i вкpaли пapy
Дoбpиx кoнeЙ У гoспoдapiв, якиx в тoЙ чaс нe бyлo вдoмa.

6. 3 .Цyбнa дo Mлинoвa пpиixaлo нa 9-x фipмaнкax 30 нiмaкiв'
Узбpoeння: 3 pyнниx KyЛeMeтИ, 2 MП, peштa кpicи.

7' 3 Cмopдви, paЙoн Mлинiв, дo Mлинoвa чepeз Бepexeцькi
фyгopи пepeixaлo .16 нiмaкiв Ha чoтиpЬox фipax'Узбpoeння: 

.t6 Mп,
Koxeн лo2гpaнaти'

B. 3 Mлинoвa дo Cмopдви пepeТxaлo нa 3-x фypaх 9 нiмaкiв.
Узбpoeння: 3 pyнниx cкopoотpiли,2фiнки i4 кpiси.

9. .{o Cмopдви, paЙoн Mлинiв, мae пpибyти 500 нiмaкiв. B
зв'язKy з циM нiмaки ляХaM дaЛИ HaKaз вибpaтиcь з фiльвapкy i

oбiцяли iм дaти дoбpixaтИ в сeлiCмopдвi.
.|0. Haceлeння кoльoнii Kлин, paЙoн Mлинiв, yжe 5-тиЙ Д,eнЬ в

бixeнцяx нa Baпницi i нa Чepцяx. Ha цю кoльoнiю пpиiждxaють
щoдeнHo зi Cмopдви 4_12 фip ляxiв _ [вiд] 20 дo 50 ociб.
Узбpoeння: 2 pyнних окopocтpiли,3-4 фiнки i кpiси. Maлi ляшки
MaютЬ coKиpИ' Хoдять вiд xaти .0'o ХaтИ, вiдбивaють зaMKи i зa6и-
paютЬ' щo Тм пo.цoбaeтЬся. Haceлeння кoльoнii Kлин oбypyeтЬоя нa
УПA. ГoвopятЬ, щo нe дaмo нiчoгo для УПA, бo нe xoнyгь нaс oбo-
poH,]тИ вiд ляоькoгo HaпaдУ'

1.1. o гoд. 12-тiЙ з Koзинa виTхaли всi нiмцi (зa виняткoм пo-
льськoi пoлiцii) B сТopoHy фpoнтy' Бaгaтo нiмцiв пЛaKaлo.

[1 2]. B сeлi ocтpoв [ocтpiв], paЙoн KoзИH, бyлa зaквaтиpoвaнa
бoiвкaдpyгa Гoнти. Bнoчi нa .|9-тe вoни зpoбили Haпaд Ha шпИтaлЬ
в Бepecтeнкy. 3дoбщo KoцИ, пpoстинi i т' п.

13' Ляндвipт Kpaвз, ceлo Koзин, вiд'ixaв нa ypлЬoп. Ha Йoгo
мiоцe мae пpиТxaтиiнuиЙ ляндвipт.

.l9.x||.4з.

1. B ceлi 3линeць [Злинцi]' paЙoн .Цyбнo, пpиТхaлo 20 oсiб
пoл ьоькoi пoлiцii нa 2-x aвтax. Узбpoeння : 

-| кyлeмeт, 1 
...Д,ЬoxТя p'',
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4 фiнки, peштa кpiси i Ko)KeH мaв пicтoля. B ceлi гpaбили'Зaбpaли
1 кaбaнa, 20 кypeЙ, 2rycки,5 кaчoк i 

.t -гo кoжyxa.
2..[o Koзинa пpиixaлo 80 нiмaкiв.
3. 3 ceлa !убини, paЙoн KoзИH, o гoд. 9-тiй вiд,Тxaли всi нi-

мaки' B ceлi зaбyли 1 -гo кpiсa.
4. o гoд. 9-тiЙ з Tepнaвки [Тapнaвкa], paЙoн KoзИH, вiд'ixaли

вci нiмaки в стopoнy Paдивилoвa.
|нфopмaцii бeз дaт.

B сeлi |вaннr [|вaннe], paЙoн.Qyбнo, пpиЙшлo 2-x нiмeцькиx
шyцмaн i в. oди н бyв пepeKЛa.п,HИк Xapкi вськoi жaндapмepiI, a дpy-
гиЙ - шУцMaн Чepнiгiвcькoi пoлiцii. Збpoю BзяЛи з coбoю: кpiси,
пicтoлi. Maють з сoбoю Ko)кУxa i шинeлi, яKi вKpaЛИ в нiмцiв.

23.X|1.43 p.
CлaвaУкpaiни!
Гepoям Cлaвa!

Coфiя.

,цAPo' ф. P-30' oп.2, cпp.33, apк' 106_107, opигiнaл. Цигapкoвий
пaпip. Pукoпиc. Зeлeний oлiвeць'
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lнфopмaцii н. 45
пpo пoдii в тepeнi.{yб зa нaс вiд 20 дo22.X||.43 включнo.

20.Xll.4з.
.1 

. o гoд. 10-тiй в c, Cтoвбeць [Cтoвпeць], paЙoн Bepбa, пpи-
iжддaли МaдяpИ. B сeлi BoI-lИ oГлядaли шкiльниЙ бyдинoк, a пoтiм
KaзaЛИ людяM зHecтИ дo шKoЛИ coлoМИ, тoMy щo вoни тaM MaЛИ
зaKвaтИpУвaтИсЬ. o гoд. 1 1.30 пoвepнyЛИcЬдo Bepби.

o гoд. .l8-тiЙ тoгo сaМoгo дня бoТвкa опaлиЛa шкiльний бУди-
lloK.

2.Bc' Cтy.цiнки [Cryдянкa], paЙoн Bepбa, пpибyлo 25 мaдяpiв
зi Cмиги. B оeлi зчИ|1Илacя пaнiкa. Haсeлeння пoчaЛo втiкaти. B сeлi
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MaдяpИ BзялИ сiHa i сoЛoMИ Ta HaзHaчИЛИ KoHтИHгeHт: сiHa 1 50 цнт.,
сoЛoмИ 1 50 цнт., кapтoплi 200 цнт. i oднy ялiвкy. Гoвopили, щo Щe
пpиТдyгь 21.х||'4З i щoб нaсeлeHня He втiкaлo, бo мaдяpe нiчoгo
зЛoгo нe бyдщь poбити.

3. B с..{eтиннi [.[итининi], paйoн Bepбa, пpиixaлo 1 aвтo нiмaкiв.
B ceлi мiняли нaфтy Ha МaсЛo, кypи i iн.

4. B Гpaнiвцi' paЙoн KoзИн, HaЛeТoвИщi нiмaки нaдaлi KoпaЮтЬ
ями, poблять бyнкpи i бyдyють бapaки. Maтepiял нa бapaки пpи-
BoзятЬ гoтoвиЙ. Пpи poбoтi зaтpyднeнi 60 oсiб ceЛяH з Гpaнiвки тa
пoЛoHeH|'

5. B c. Tepнaвкy [Тapнaвкa], paЙoн KoзИH, пpиTx<,дxaлo 50 нiмa-
кiв гpyзoвoЮ MaшИнoЮ. Boни г1итaлИcь, кyди пoixaлo вiЙcькo, якe
KвaтepУвaлo B ЦЬoMУ сeлi. oдин нiмeць пiшoв звiдтaм в KoзИн, a
peштa вiдiЙшлa в стopoHy aсфaльтy.

6. B с. |убини, paЙoн KoзИH, в гp. CтpiлeцЬкoгo Maтвiя отpiльцi
po6или зaоiдкy нa нiмaкiв. He здoбyли нiчoгo. Bнaслiдoк цЬoгo
кoзи нськi ляXИ apeштУвaл и CтpiлeцЬKoгo тa cпaлИлv| 1 ляськy xaтy.

7 ' B c' Cтapики пpиТждxaлo 1 aвтo нiмaкiв. Boни взяли 6 po-
бiтникiв.цля HaгpУзKИ збtжxя.

8. Ha мiоцe KoзИЦЬKoгo [кoзиноькoгo]ляндвipтa пpиТxaлo 2-x
iншиx'

9. Ляx з пoлiцii в Koзинi вИсЛoвИв пepe.ц Mapyшкeвинeм Baвpi-
нoм (мeшкaнeць BoлкoвиЙ [Boвкoвиi], paЙoн Koзин) слiдyюнe: ..Хi-

бa нac He стaHe в Koзинi дo Hoвoгo poKy, тo тoдi Boлкoвиi бyдyть
цiлi''' Biн зaзHaчИв, щoб,.дoбpi лЮдИ'' булинaoстopoзi.

10. o гoд. 7-мiй paнкy з Mлинoвa.цo Cмopдви пpиixaлo 20 нi-
мaкiв нa 3-x гpyзoвиx MaшИHaХ. Узбpoeння: кpicи. Boни пpивeзли
ящИKИ з гpУзoвИМИ пpo.цУKтaMИ'

1 1 . 3 Mлинoвa.цo Cмopдви пpиixaлo 24 нiмaки, yзбpoeниx в
кpiси. Boни пepeвoЗИлИ 4 фipиснapядiв. B кoльoнii Бepeзькi Лyги,
paЙoн Mлинiв, зaхoДv1л|4 нiмaки Пo ХaТaХ i питaли зa гopiлкoю i

KУpi':И. Гopiлки iм нe Дaв нiхтo. B o.цHoгo ceляHиHa BзялИ otнy KУp-
Ky, зaплaтИли 3 pм. i пoТxaли Дo CмopДви.

12. B лici Лoзи бiля Бepexських Гop [Бepeзькi Гopи], paЙoн
Mлинiв, нiмцi aбo ляxи pyбaютЬ .цpoвa i вoзять дo Cмopдви нa
фiльвapoк.

-13. B лici Лoзи бiля Бepeжськиx Гip [Бepeзькi Гopи], paЙoн
Mлинiв, Ha сepeдHЬoxpeснiЙ.цopoзi 2 ляxи з 1 вaxким KyЛeМeтoм
poбили зaсiдкy.

14' Дo кoльoнii Бepeзьки Гopи [Бepeзькi Гopи], paЙoн Mлинiв,
з лiсy Лoзи пpиЙшлo 2-x ляхiв, yзбpoeниx в кpiои. Boни xoдили пo
пoдвip'яx i шyкaли дpoв. B кoгo знaйшЛИ дpoвa, тo пИcaЛИ Пpoтo-
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KoЛ | гoBopv1лИ' Щo Хтo дacтЬ гop|ЛKИ' сaлa I MacЛa, тo зHищaтЬ
пpoтoKoЛ' aлe нixТo цЬoгo He зpoбИB i вoни вiдiЙшли.цo Mлинoвa.

15. 3 flyбнaдo лicy Kлiщиxa бiля M'ятинa (paЙoн Mлинiв) пpи-
iждxaлo нa 20-x фypax 55 ляxiв, з тoгo 25 булo yзбpoeниx в oдeH
вaжкиЙ KyлeМeт, 2 лeгких KyлeMeTИ, oднy фiнкy, кpicи i Ko)кeH пo
2 гpaнaти, Hapyбaл и дpoв i в 1 3 гoд' виiхaли з дpoвaM И дo .[yбнa.

16. !o c. 3apiв [3apiв'я], paЙoн Mлинiв, з Mлинoвa нa чoлi з
зaстyпниKoм ляндвipтa пpиixaлo 70 нiмaкiв нa 31 фipax. Узбpoeн-
ня: 3 гapмaтИ, Kpicи, MП i гpaнaти. Haceлeння втiклo. Hiмaки в ceлi
пoгpaбувaли 12 кoнeЙ, 1 кopoвy, 3 вiвцi, yпpяxi, 2 фipиKoнюшИнИ
Й ciнa, 3 фipи coлoмИ, caЛal oдeЖi, мiшкiв, кypeЙ i гyсeй. 3 yтiкaю-
чИx oдHoгo пpocтpiлилИ в нoгy (сeлянин вiкoм 48 poкiв). 3 нaгpa-
бoвaни м дoбpoм вiд'Тхaли дo Mли нoвa. Koл и дoixджaл и дo.Цoбpa-
тинy Hoв. [fl.oбpятин], зayвфкилИляxiв бiля ПaнcькoТ.Цoлини. Hiмaки
з гapМaТoKпoчaлИ стpiляти, Ляxи втiкли влiс. oдин з ниxбyвтяxкo
paнeниЙ. Hiмaки зaЙuли в лic цeпoм i злoвили тpox ляxiв, збpoю
вiд ниx вiдiбpaли, a ляxiв зaбpaли дo Mлинoвa, PaнeниЙ вMep в
дopoзi. Hiмaки тиxляxiв 6илиi KpИчaЛИ: ..Пoльнiшe б?ндитeH''.

21'х||'43,
1. B Птичi нa мoстi (paЙoн Bepбa) MaдяpИ i ляхи poблять

зaci.цки. Цe e мicЦe, дe зaв)кди пepexoдятЬ отpiльцi iдpузi.
2. B с. Kpyпeць пpиТxaлo 3 aвтoмaшини нiмaкiв з м. Paдивилo-

вa в числi 30 ociб. Збиpaли пo ceлiдpoBa, нaвiтьлoмили oгopoxi.
Haгpyзили 3 aвтoмaшинИ дpoв i вi.ц,Тхaли нa Paдивилiв.

3' B с' Mиxaйлiвцi, paЙoн Paдивилiв, нaшi мaли стpiнy з Maдя-
paмИ. З мaдяpcькoТ cтopoни був пpисрнiй кaпiтaн з aд'ЮтaнтoM'
13-xoфiцepiв. 3 нaшoiстopoнИ _ кoм[eндaнт] paЙ[oнy] Hopa, coтeн-
ниЙ Гipняк, дp. Пpoмiн[ь] iCтoдoля.

oбгoвopeнo:
1 . BiльниЙ пepexiд чepeз зaлiзниЦю HaUJИx чaсТИH.
2'|х.4aдяpи МaЮтЬ пoвiдoмити нaс Пpo pixнoгo poдa aкцiT нiмцiв

Ha Haш| ceЛa.
3. Mи мaeмo пoвiдoмити мaдяpiв пpo мicцe пocТoЮ бiльшo-

вИцЬKИx пapтИзaH.
4. Пpo HeнaпaдИ з ixньoi i з нaшoi оТopoнИ.
5. Пpo вимiнy збpoi зa xapчi i т.п.
6. Пpo HaB'язaнHя зв'язKiв.
4. B c. flубини, paйoн Koзин, np|АхoДИлVlз Koзинa нiмaки Й

пoляKИ в силi 30 oсiб, yзбpoeнi в 4 кyлeмeти i кpiси..!,oмaгaлиcя
кaбaнa i сeляни дaлИ oдHoгo.

5. Ha с. Липу, paйoн Дyбнo, нaixaли нiмaки з ляxaмИ в числi
50 oсiб. Boни oкpyxv|лИceлo тaK, щo мaйxe нixтo нe втiк. B сeлt
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пoгpaбИлИ KУpeЙ, гУсeй, KaбaHiB. AлюдeЙтиx' Щo He BтiKЛИ, глaдИ-
ЛИ пo гoлoвi i гoвopили, щo дoбpe poблять, щo He втiкaють. Biд'Тxa-
лИ B cтopoHy.[yбнa.

6' B Boлицю Cтpaкiвоькy IBoлиця Cтpaклiвськa], paйoн.[yбнo,
нaд piнкy |кву пpиiХaли вiд стopoн и6aзи нiмaки. 3 сoбoю MaЛИ сKo-
poстpiли' Boни звiдтaм oбcepвyвaли Tapaкaнiв'

22'х||'4З.
.1 

. .Qo с. 3aбipкiв [3aбipки]' paЙoн Bepбa, пpиixaлa aвТoMaшИHa
з нiмaкaми в кiлькoстi3-xoсiб (2 нiмaки iфoльксдoйнкa). Узбpoeння:
.l кулeмeт, 1 дeсяткa i кpiс. Boни мiняли нaфтy нa xapнeвi пpoдyкти.

27.х||.4З'
CлaвaУкpaТнi!

Гepoям Cлaвa!

Coфiя.

ДAPo' Ф' P-30' oп' 2, cпp.33' apк' 122-123, opигiнaл. IJигapкoвиЙ
пaпip. Pукoпиc. 3eлeниЙ oлiвeць'

Ns 23
..тEPЕHoBl lHФoPMAЦlТ'' пPAцlBHикA слyЖБи

БEзпEKи y HAдPAЙoнl пPo пoтoчHl пoдlТ
I Kopeцьки Й нa,ц,paЙo н', Koл i н o',,

гpу,цeнь 1943 poку].

Tepeнoвi iнфopмaцiТ вoeнHoгo нaдpaйoнy ...

17'Xl|'4з p. У с. Kopeцькиx фyтopax, paй[oнy] Kopeцькoгo,
нepвoнi в числi 6 ociб вepxiвцiв, тa нa 3-x фipмaнкax бyЛo.цo 1 0 oсiб,
oгpa6или HaсeЛeHHя, взятo 7 штyк кoнeЙ i oдяг.

B сeлo lJ-{eкiнин [tJ-{eкинин], paЙoн Meжиpiн, пpи'iхaли нiмaки
гpaбити в числi ]60 oсiб, в тoMУ числi пoлякИ-шуцMaHИ (15 oсiб).
Пpиixaли в 5-тiЙ гoдинi paHo, oKpркИлИ ceлo, тaK щo HaсeЛeHHя He
зoглядiлocь кoли зaгpaбУBaлИ 24 шryк poгaтoTxyдoби, 5 свинeЙ, oд-
HУ свИHЮ в6или i пopiзaли Ha KaBaЛKИ i пoxoвaли в кiшeнi, щoб нe бa-
нив ляндвipт. 3aбpaнo бaгaтo ryсeй, KУpeЙ, кiлькa фip збiжxaтa сiнa'

18'X||'4з p. пiд сeлoм Cтopoжiв, paйoн Kopeць, пiдxoдили нep-
вoнi. HeвiдoMo з яKИХ ПpИчИH втiкли в лiс.

B ceлi Mapeнiнi IMapинин] paЙoнyЛюдвИпoлЬсЬKoгo [Людви-
пiльськoгo] бyли нepвoнi. Зaгpaбили дo 300 штУK poгaтoТxудoби,
дo 100 штУKсвИHeЙiзa6или 21 oсoбy.
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B сeлi Бaбiнi [Бaбин] paЙoнy Kopeцькoгo o 3.тiЙ гoдинi нiмaки
з пoЛяKaMИ oKpУxИЛи сeлo i зaбpaли 35 oсiб мoлoдi.

Чepeз сeлa Kopиcть, Бpикiв, Чepницю paЙoнy Kopeцькoгo нa
ceлo KiлiкiТв [Kиликiiв] paЙoнy Бepeздiвськoгo пepeiздxaлo пoHaд
.150 oоiб кaц[a]пiв з yзбeкaми' B мiоцeвoсТяX Бyдa paЙoнy
Mexиpeцькoгo IMexиpiцькoгo] зHaХoдИтЬcя 

.1 

0 [б]yльбiвцiв. 3бpoя
Тx тaкa: oдиH ...Д.ьoxтяp'', 

дBa aвтoMaтИ 
' 
a peштa KpИcИ. Ha фyтopax

Бyдa бyльбiвцi в oднoгo гpoмa.цяl-|иHa зaбpaли oдl{oгo кoня i швeЙнy
МaI.!ИHy. |x бyлo 5 oсiб.

.l9.X||.4з p. o 10-тiЙ гoд. paнo з сeлa Kopecтi IKopисть] нa
ceлo .П,aн и в [.[aн ин i в] paЙoнy M eжи рe цькoгo I M eжи pi цькoгo] н a-
оKoчИли кoзaкi Ha Koняx: 7 oci6 poзвi.цки, peштa ix чaстинa iшлa в
зacaдi в чиcлi .130 oсiб нa чoлi з нiмeцькиMИ KoMaHдИpaMИ.
B'ixдxaюни в сeлo, зaчaлИ oбcтpiлювaти. Haceлeння зaчaЛo втi-
кaти. 3 oглядyтoгo, щo бyлa нeдiля, мaЙxe yciлюдe бyли в цepквi.
Людe пoчyлИ CтpИл|А i зaчaли втiкaти Хтo KyдИ' Toгo х caмoгo.t],Hя
cпaлил|A 10 гoспoдapiв, тo[б]тo 10 xaт, .l 17 xoлoдниx будинкiв i

щe згopИЛo 5 штyк xУдoби. Haоeлeння з сeЛa пoвтiкaлo, пo
oпyщaниx бyдинкax кoзaкi зa6иpaли мaЙнo пo xaтaХ, били вiкнa,
всe HИщИли. Toгo ж caмoгo дHя чacтИHa кoзaкiв в чиcлi 30 oсiб
пoixaлa в ceлo Toпнy Meжиpeцькoгo IMexиpiцькoгo] paЙoнy якo
poзвi[д]кa. Haсeлeння зaввaxИлo, пoчaЛo втiкaти (цe бyли вci
кiннoтники). Paзoм втiкaв oдИH дpyг пo псeвдi Koвaлeнкo _ iм'я
тa пpiзвищe AнaтoлiЙ Шycт. Biн мaв пpи сoбi Haгaн, кoзaкi йoгo
зaBвa)кИЛИ i пyстилиcя нaгaняти. Koвaлeнкo, He MaЮчи зМoгИ
дaлЬшe yтiкaти, cKoчИв дo oдHoгo гoопoдapя в KЛУнЮ. Koзaкi
бoялиcь. УвiЙшoв, пiдняв pyKИ вгopy i здaвcя KoзaKaM. Boни Йoгo
зaбpaли i щe з HИМ двox oсiб _ цивiльнoгo лiкapя KopдeньчУкa i

тoгo гocпoДapa, Щo бyлa Йoгo KЛУHя, l-{ix тpьox oсiб тoгo X сaМoгo
дня вiдвeзлИ в Ceлo.{aнинив [.[aнинiв] iтaм ix пoMopдУBaли. Пo
.цopoзi зyстpИHyлИ oд|.|oгo сxiднякa, кoтpиЙ вiз paдьo-aпapaтa, пo
псeвдi нeвiдoмo, сaM пoxoдить зi Cxoдy. Як зayвaживши кoзaкiв,
дyxe зpaдiв, пiдiЙшoв Ацo нИХ i пoцiлyвaвоь. Koзaкi Йoгo зaбpaли i

фipмaнкyз coбoю, iтoгo гocпoдapя, дo Koтpoгo вiз paдьo.aпapaтИ.
Koзaки iхпo6или i пycтили тoгo )к сaмoгo дня. Koзaки cпaлИлIA нa
Peчeччинi IPiнeнинi] Kopeцькoгo paЙoнy paЙ[oнoвoгo] мaгaзинa
з ХapчaмИ i oдягoм. B ceлi Toпчa Meжиpeць. paЙ. [Mexиpiцькoгo
paЙoнy] cлaлИл|A м'яcapнЮ. 3 тим пoвepнyлИ нaзaд дo ceлa
.Д,aнинeвa. B с[eлi] зaнoчyвaлИ ' o7 -Й paнo знoвУ з ceлa.Д,aнинe.
вa кoзaкi Bt/1pУШ|Ал|А Ha сeлo. ixaли нepeз с' Xapaлyг, Toпнy i нa
B. Kлeцькy IBeликa Kлeцькa] Mexиpeцькoгo IMexиpiцькoгo]
paЙ[oнy], дe Тx нaшi пoвcтaнцi oботpiляли. Koзaкi втiкЛИ, нe
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зpoбИЛИ )кoдHoi шKoдИ. Бyлo Tx40' B м. Kopцi apeuJтoвaнo ЛяxaМИ
po.цинy мoHaстИ pcЬKoгo свящeнн И Ka.

21 .Х||.4з p. o 7 paнo знoвy BиpуI!Jv|л|л з сeлa.Д.aничeвa Ha ceлo
B. Kлeцьцy [Beликa Юteцькa] в чиcлi .130 кoзaкiв-кiннoтчикiв. Чoтиpи

фipмaнки зблИ>кИЛoсЬ пiдсeлo B. lGeцькУ [Beликa KлeЦькa], дe нaши
пoвcтaнцi зpoбили зaсiдкy (пoвcтaнцiв бУлoдвi нoти)' Haвaлy кoзa-
кiв нaшi пoвcтaнцi He Maли зMoгИ здepxaти, MУcИлИ вiдcryпaти. Biд-
сryпaючИ, cтpaтИлИ 3-x пoвстaнцi[в] yбитими iдeкiлькa paнeнИx.
Зi збpoi cтpaтИл|А oдHoгo ..MaKсiMa'' iдвa лeгкix кyл[e]мeти. 3 вopo-
xoТстopoни тeж були втpaтИ, нeвiдoмo [с]кiльки, бoтpyпи зaбиpaли
зi сoбoю. Koли пoвcтaнцi вiдсryпaли, кoзaкiyвiЙшлИ B оeЛo B. Kлeць-
кy IBeликa Kлeцькa]' cпaлИлt456 гoспoдapств, ceбтo ] 20 бУдинкiв.
Koзaкi зacтp|Ал.Aлv|oднoгo чoЛoвiкa, кoтpиЙ бyв [xв]opиЙ, щo нe мaв
зMoгИ втiкги. B тiЙ пoxex[i] згopiлo 2 кoнi, 4 кopoви i бaгaтo гocпo-
дapсЬKoгo мaЙнa. Цьoгo сaмoгo дня кoзaкi oпУcтИЛИ цeЙ тepeH, в
12-тiЙ гoд. дHя, i виixaли в нaпp[я]мoK сeЛa Kopиcть Mexиpeць-
кoгo IMeжиpiцькoгo] paЙoнy.

21'х||'43 p. в сeлiXaдкiвкa нiмaкiз пoляKaMИ бpaли фipмaнкi в
лiс нaдpoвa.22.х||.4з p' в сeлi Юзeфинii3aбapa Kopeцькoгo paЙo-
нy нiмaкi з ляxaми гpaбyвaли нaceлeнHя. B сeлo Юзeфiн [Юзeфин]
пpиTxaлo 2 гpyзoвиx aвтoмaшиH нiмaкiв з ляxaми' Пpивeзли з сoбoю
poзшУKyЮчиx сoбaK, з яKИMИ xoдятЬ пo сeлi. Чepeз пapУ гoдиH
вiд'ixaли, пpИ ЦЬoмy apeшryвaлИ 2-хoci6, якix щe нa мiс[ц]i KpeпKo
пoбилиiзaбpaли в м. Kopeць' 3 м[i]cтa Kopця вИвeзлИ нa м. Piвнe
нiмaкiвоixтиxДiвчaт, щo бy[ли] apeштoвaнi в оeлi Бaбин Kopeцькoгo
paЙoнyдня 1BlK|l.43 p. 3 мy[жн]ини нapaзiлишИлисЬ в мiст[i] Kopцi.

B ceлo Янiвкy Mиxиpицькoгo IMexиpiцькoгo] paЙoнy пpиТxaлo
в чиcлi 160 нiмaкiв з мicтa Meжиpинa [Meжиpiн]. oкppкили оeлo.
Людeй з ceЛa втiкaлo дyхe Maлo. Чepeз тe, щo нiмaкi yвiйшли в сe-
Лo дyxe paнo, людИ щe сnaли. .[exтo з нaсeлeHHя зaчaB втiKaтИ,
нiмaки oбcтpiлювaли' 3 щiкaнив у6или oдHoгo Хлoпця, oкoлo 1 1

poкiв, i paнили oднy жiнкy. Зaгpa6или y сeлi 6 штyк xyдoби poгa-
тoi, зpoбилИ Hoвoгo Mocтa, кoтpиЙ був спaлeниЙ, i пoвepнУлИ Дo
мiстa Mexиpинa.

2З.х||.4з p. в ceлo .П,aнинив [.(aнинiв] Mexиpицькoгo [Mexи-
piцькoгo] paйoнy o гoд. B-мiй paнo пpиixaлo 4 фipмaнки нiмaкiв.
Пiд ceлoм злiзли i пiшли впepeд, a фipмaнки ixaли зa н|/||'А|А' ЛюдeЙ
в сeлi нe бyлo, бo вci пoвтiкaли. Hiмaки знaйшли 5 шryK poгaтoixyдo-
6и'Зaбpaли i вepнyли Haзa.ц. ПитaлIА,дe всi люди з ceлa.

24,х||.4З p. HaceлeHня з MexиpицЬKoгo [Meжиpiцькoгo] paЙo-
нy Дyx<e бaгaтo вiдcтaвляr цyкpoвix бypякiв дo мiстa Kopця дo
цyкpoвapнi. Цe e пpичинoю бyвшиx aкцiЙ. Toxe сaмo pИХтyeтЬоя
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BeзтИ cтaвKy. Haceлeння e дy>кe зaляKaнe _ дИвЛячИcЬ Ha тe, щo
HeМae oбopoни' тaKe гoвopятЬ.

.Д,oпoвнeння iнфopмaцii'
B тoЙ нaс' KoЛИ HaсKoчИлИ KoзaKi нa сeлo .[aнинив [.{aнинiв] ,

сeбтo 19.X||, Haши пoвcтaнцi (oкoлo 60 ociб, сoтHя oстюкa) HaЧaЛИ
po6ити Haсryп. Koзaки пaнiчнo зaчaли вiдстyпaти. Пiд нaс тoгo бoю
нaлiвoмy кpилi пoкaзa[вся] нeвeл[икиЙ] вiдд[iл] кiннoтчикiв в чИC-
лi 30 ociб. Haши пoвстaнцi зaввaxили,lх.3нaючи, щo в тиЛy HeMa
жoднoi oxopoнИ, бyли змyшeнi вiдcтyпити.

Koли нaши пoвстaнцi (двi чoти) [бyли] y B' KлeцькиЙ fBeликa
lGeцькa], тo coтHя ocтюкa стoялa в вiддaлi 2 кiлoмeтpи i нe дaлa жoд-
нoi пoмoчи. Haceлeння cтpaшнo вп€rЛoд)c(oм. Щe 40 кoзaкiв ryляe пo
тepeнi, poбить щo xoЧe, a нaшi вiддiли нiчoгo нe poблять. Haсeлeння
гoвopИтЬ: ..HaпeвHo 

MИ e пpo.цaHi, нeмaо Жoднoi oxopoнИ,'.
Biддiли дyя<e спaнiкyвaлИоЬ, сaM Kвaтиpeнкo сKaзaв cтpiльцям

вiдстyпити i нe битись. Kвaтиpeнкo зyстpiвся зi свящeникoM оeлa
Xapлyгa [Xapaлyг] в мiсцeвoстяx в сeлi Xмiлiвкa [Хмeлiвкa], кoтpиЙ
втiкaв вiд кoзaкiв' 3ycтpився, питae дpyгa Kвaтиpeнкa: .'l!o мeнi
po6ити?''.{pyг KвaтиpeнKo гoвopитЬ йoмy: ..Bи пoпaлИ в нeбeз-
пeчHe Мiсцe, в сeлi M. KлeцькiЙ [Maлa Kлeцькa] e 4 coтнi нiмaкiв, a з
м. Kocтoпoля iдe щe 7 тиcян нiмaкiв нa oчИотKy тepeнУ''. ..30 кiлo-
мeтpiв вiд acфaльry, _ гoвopИв Kвaтиpeнкo дaлЬшe, _ нa чaбaнax
кoлoнiT Гopoбiдкa стoТть 40 бyльбiвцiв''. B дiЙснoстi цe бyлa нaшa
нoтa (Mикoли\,aв M. KлeцькiЙ [Maлa Kлeцькa] стoялa нaшa мiлiцiя.
B M. KлeцькiЙ [Maлa Kлeцькa] нiмaкiв нe булo. 3 м' Koстoпoля нi-
мaкi нe Й|JJли, цe бyлaлишe пaнiкa,

Пoстiй, дня 27 /X||'43 p'
Cлaвa УкpaTнi!!!

эa /Зимa/ - Зимa.

ДAPo, ф, P_30' oп' 2, cnp' 15, apк.39_40, Пoхoдxeння iдaтaдoкумeнтa
нe вкaзaHi. Зaвipeнa кoпiя, MaLцинoпИc (нe укpaiнcькиЙ Lupифт), Чopнa
KaльKa.
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Ne 24
звlт пPAцIвHиKA слyЖБи БEзпЕKи

y HAдPAиoHI
пPo вoPoЖl сили

[flуб н i вс ьки Й нaдpa й o н],

28 гpудня 194З poку'

3вiт пpo кiлькiсть збpoЙниx вopoxИX сИл в тepeнi .[уб
сТaHoM нa 25.XI|.43.

1 . .[yбнo. Hiмeцькi вiЙcькa - 1 500, мaдяpiв - 400, жaндapмepiТ

- 300, шyцмaнiв пoЛЬсЬKИХ - 300, шyцмaнiв зi сxoдy -200' yзбeкiв
i iншиx - з00. Paзoм 3000'

Узбpoeння: кpiси, пiстoлi, тяxкi мaшинoвi KyЛeMeТИ, мiнoмeти,
гpaHaTИ i [...] пaнцepнiaвтa' Xaндapмepiя yзбpoeнa пepeBФKHo в
пiотoлi, мiнoмeти i пoстiЙнo Mae Haпoгoтoвi 4_5 ПaHцepHиХ aBт Ta
5_6 гapмaтoк.

2. Bep6a. Bсьoгo _ 390 oоiб, з ЦЬoГo нiмцiв з ЛeтУHсЬKoi чacти-
ни 2З0, пpИ HИХ 60 oсiб дoбpoвoльцiв-сxiднякiв як poбoнa сИЛa в
нiмeцькиx oдHoсTpoяX' Hiмцiв-пixoтинцiв 30 oсiб, мaдяpiв 43, з
цЬoгo 8 зaкapпaтникiв' ляхiв27 '

Узбpoeння нiмцiв з ЛeтyHcЬKoТ чaстини: 6 мiнoмeтiв, 6 скopo-
стpiлiв TяЖКИx' 16 скopocтpiлiв лeгкиx, 1 пpoтилeтyнcЬKa гapMaт-
кa, кiлькa фiнoк, MП, peштa кpiси. Штaб мiститьcя в бyдинкy
бyвшoi [p]aЙ[oнoвoT] [y]пpaви. Koмaндиp цieT нaстини МeшKae в
бyдинкy HaBпpoтИ бyвшoi [p]aЙ[oнoвoТ] [y]пpaви. Boни мaють 6
aвтoMaшИн' Bapтa BдeHЬ i внoчi зi скopoстpiлaми. B мiстeнкy мiс-
тИтьcя нiмeцькa paдioвiсильн[я], стaнцiя тeлeфoнiчнa. Maгaзин
MУHДУpoвИЙ мiститься в бyдинкy бyвшoТ [p]aй[oнoвoТ] [y]пpaви.

Узбpoeння нiмцiв-пixoтинцiв: 3 лeгкиx КУЛeMeтИl peштa кpiси.
Узбpoeння мaдяpiв: 1 мiнoмeт, 1 ..[M]aксим'', 3 скopoстpiли,

кiлькa фiнoк, MП, дeсятoK' peшTa кpiси.
Узбpoeння ляxiв: кpicи.
3. ЗaлiзничниЙ мiст Пiщaнкa, p-н Bepбa. Bсьoгo 22 oco6и, з

цЬoгo 5 зaкapпaтникiв, 9 pyмyнiв, peшTa Ma.цяpИ'
Узбpoeння: 1 

,.MaKсИM'', 
1 кyЛeмeт, 1 фiнкa,21 кpic. Mopaльнo

зaлoмлeнi. .Цo нiмцiв вiднoсятьcя пoгaHo, дo HaшoГo HaсeЛeHHя
дoбpe.

4. 3aлiзничниЙ мiот ПтИЧa, p-н Bepбa (бyнкep). Bсьoгo -13 oсiб,
з цЬoгo 4-x зaкapпaтникiв, peштa Ma.цяpИ. Узбpoeння: .l ..MaКcИМ'',

3 лeгкиx KУЛeMeТИ' 1 фiнкa, peштa кpiси (в бyнкepi e кiлькa ящикiв
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aMУHiЦii i гpaнaт). Mopaльнo зaлoмaнi..Цo нiмцiв вiднocяться пoгa-
Ho' дo yкpaiнcькoгo HaceЛeнHя нaзaгaл дoбpe.

5. Ceлo Птичa, p-н Bepбa. Bсьoгo .|50 нiмцiв. Бaгaтo aвтoмa-
тичнoi збpoi тa кpicи' Mopaльнo зaлoмaнi.

6. Cмигa, p-н Bepбa. Bcьoгo B50 ociб, з цЬoГo 600 нiмцiв i 250
Maдяplв.

Узбpoeння нiмцiв: 3 гapмaтки, 1 тaнкeтKa, 30 скopocтpiлiв, бaгa-
тo MП, фiнoк, дeсяToK, peuJтa кpiси. Maють 6 aвтoмaшин.

Узбpoeння мaдяpiв: 1 гapмaткa, ,1 мiнoмeтпoлкoвий, Bлeгких
кyлeмeтiв, .t 

5 лeгкиx cкopoотpiлiв, 20 MП, 15 фiнoк, 
.| 0 .цecятoк,

peштa кpiси. Mopaльнo залoмaнi. Maдяpи дo нiмцiв вiднocятьоя
пoгaHo, дo нaшoГo HaсeлeнHя дoбpe.

7. Mлинiв. Bсьoгo дo 200 нiмaкiв, 150 ляxiв з бaтaлioнцями.
Узбpoeння: 2 вaжкиx i 3 лeгкиx гapMaтoK' 1 5 вaжкиx i 35 лeгкиx скo-
poстpiлiв. Hiмaки MaЮтЬ (мaЙxe кoxeн)MП. Ляxи iбaтaлioнцiмa-
ютЬ Ko)кeH кpic..[oвкoлa фiльвapкy e oKoпи, a зa oKoпaMИ oгopoxa
з пpoвaЛKИ [дpoтy].

9. Pa.цивилiв. Пixoти нiмeцькoТ 8 нoл., нa нiй бiля 2400 чoл.,
зяких4 KoMaF{диpИ зHaХoдятЬся нa отaнцii, a 4 в мicтi, 2 кoмaнди-
pИ ЛeryнсЬкoi, тoбтo дo 600 людeй, i штaб лeтyнcький - B0 oоiб.
oтox, бoeвoгo вiЙоькa 3100 нiмцiв. Maдяpiв .1 кoмпaнiя.

1 бyдiвeльниЙ бaтaлioн фopмaцii лeryнськoi.
ПoльcькoТ пoлiцii - 20,
3aлiзничнoТ пoлiцiТ _ 47 чoл' Узбpoeння: кpiси i 1 скopoстpiл,

якиЙ знaxoдИтЬся в мaгaзинi. Ha стaнцii в Paдивилoвi в зaлiзня-
нiм бyдинкy нaдpУгoмy пoвepсi зHaxoдИтЬcя MaгaзИH збpoi i aмyнi-
цii зaлiзнинниx нiмцiв. Boни цe тpиMaЮтЬ в вeли[к]iЙ тaeмницi.

-l0. Бльoк Kpyпeць, p.н Paдивилiв' Maдяpiв _ .1 .1 
, Узбpoeння:

10 кpiоiв, .1 Mп' 1 cкopoстpiл.
1 1. Cтaнцiя MиxaЙлiвкa, p.н Paдивилiв' Maдяpiв 38. Узбpo.

eння: 3 ЛeгKиX скopoстpiли, З4 кpicи' .| мiнoмeт, 1 Mп, 1 фiнкa,
4 пiстoлi. Hiмцiв.зaлiзничникiв - 4oco6и. Узбpoeння: 40 кpiсiв,
.| cкopoстpiл, 1 фiнкa, 2 пiотoлi.

.|2. Cтaнцiя Pyдня-Пoнaiвськa, p-н Paдивилiв. Maдяpiв 55.
Узбpoeння: 1 ..MaксИM'',2 

лeгKИ)< cкopoстpiли, 50 кpiciв, 1 Mп i

1 фiнкa. Hiмцiв-зaлiзничникiв 4. Узбpoeння: 1 скopoстpiл,4 кpiои.
CxiднoT пoлiцii _ B0 oсiб. Узбpoeння: 2 cкopoстpiл|A лeгKv|х, peштa
кpicи.

13. Ceлo ПyстoЙвaня [Пyстoiвaннe], p-H Paдивилiв. Hiмцiв
фopмaцii лeтyноькoi 230, з тoгo 25 шoфepiв i мexaнiкiв' Узбpoeн-
ня: .| 

1 лeгкиxокopoстpiлiв,7 MП, peштa кpicи..{o нaceлeння вiднo-
cяться дoбpe.
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14. Cтapики (фiльвapoк), p-н Paдивилiв' HiмЦiв 30. Узбpoен-
ня: .| ,.MaKcv|g,' 

,1 лeгкиЙ cкopocтpiл.
15. с. БoгaTвкa [Бyгaiвкa] (Бaлки)' p.н Paдивилiв. Hiмцiв -l0

(фopмaцiТ пixoтинcькoi). Пo xaтax KвaтиpyЮтЬcя пo 2_З oсoби в
xaтi. Узбpoeнi в кpiси i MП' .Цo HaсeЛенHя вiднocяться дoбpe.
Hapiкaють нa вiЙнy.

Pyx нa зaлiзницi.Цyбнo _ Paдивилiв.
2.l.X||.43. 3.Цубнa нa Paдивилiв: 3 eшeлoнИ з ЛoMoM, 1 з нi-

MeцЬKИМ вiйськoм, .l з пoбитимИ тaHKaMИ' 2 oсoбoвиx, 14 льoкo-
MoтИв. З Paдивилoвa нa.{убнo: .| eu.leлoн з нiмeцьким вiйськoм,
2 з бeнзинoю, 3 з вyгiллям, 3 пopoxнix вiдкpитиx.

22'х||'4З' 3 .Qубнa нa Paдивилiв: 2 eшeлoни з вiЙськoM, 2 з
гpyзoвИMИ aвТaМИ, 3 з тaнкaми, 2 тoвapoвиХ зaKpИтИх' 3 зiпсoвa-
нi льoкoмoтиви' З Paдивилoвa нa .Цyбнo: 1 eшeлoн з вiЙоькoм
нiмeцьким, 2 з бeнзинoю, 2 з вyгiллям, 5 тoвapoBИХ зaКpИтV|х,2 з
aвтaMИ, 1 зтaнкaми, 1 oсoбoвий, 1 пopoxнiЙ вiдкpитиЙ'

23.Xl|.4з. 3.Цyбнa нa Paдивилiв: 2 eшeлoни з бeнзинoзv|tv|IА

цИстepнaMи, 2 тoвapoвi зaкpитi, 2 пopoxнix вiдкpитиx, 1 oсoбo-
виЙ, 1 з лoMoM. 3 Pa.цивилoвa нa.{убнo: .| eшeлoн з бeнзинoю,
2 тoвapoвиx зaKpИтиx, 3 ocoбoвиx, 2 пopoxнi вiдкpитi, -l з aвтaми.

24.х||'4з' 3.Цyбнa нaPaДивилiв: B eшeлoнiв, в тiм 1 eшeлoн з
Мa.o.яpсЬKИM вiЙськoм, 2ocoбoвих,3 пopoжнix, 1 зЛoMoM.3 Paди-
вИлoвa нa.ЦУбнo: 2 eшeлoни з бeнзинoю, 5 з вyгiллям, 1 ocoбo-
вий, 1 тoвapoвиЙ зaкpитиЙ, 5 з aвтaми'

25.x||.4з' 3.Цyбнa нa Paдивилiв: 1 eшeлoн з вiЙоькoм, 3 тo-
вapoвi зaкpитi,3 з aвтoмaш|АHaMИ iфoльксдoйчaМИ, 3 нiмeцькиx
сaнiтapниx. 3 Paдивилoвa Ha .ЦУбнo: 

.| eшeлoн з нiмeЦьким
вiЙськoм, 2 з бeнзинoto,2 з вyгiллям, 3 тoвapoвi зaкpитi, .l oсo-
бoвиЙ,1 зaвтaми.

Pyx нa aсфaльтi.
Pyx нa.Цyбнo пoсилeниЙ i нa Paдивилiв вeликиЙ.

28.X|1.43 p.

CлaвaУкpaTнi!
Гepoям Cлaвa!

Coфiя.

rцАPo' ф, P-З0' oп' 2, cпp. З2, apк' 70-71' Оpигiнaл, ltупкий бiлий пaпip.
Pукoпиc. Cинiй хiмiчний oлiвeць,
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Ns 25
..lнФoPMAцlТ'' пPAцIвHиKA слyЖБи БEзпEKи
y HAдPAЙoнl пPo дlялЬHlстЬ вoPoЖиx сил

p,уб н i вськи й н aдpa Й oн,
31 гpудня 1943 poку'

lнфopмaцii ч. 46
пpo пoдii в тepeнi.Qyбнo зa чaс вiд 25.Хll.43 дo 27 .X||.43 BKлЮчHo.

25.x|l.4з.
1 . 3 Mлинoвa.цo Cмopдви, paЙoн Mлинiв, чepeз БepeзькiЛyги

пpиiждxaлo ] 0 ляxiв i 6 нiмaкiв нa 4-x фipax' Узбpoeння i ляхtА|'laлLА
кpiсИ, нiмaки _ 3 aвтoмaти i3 кpiси. Ляхиi нiмaки бyли дyжe п'янi.
У Бepeзькиx Лyгax стpiляли пo ЛЮдяx, тaK щo воi мyсiли xoвaтИсЬ
пo poвax тa сxpoнax. Шкoди нiякoi нe зaпoдiяли.

2. Bнoчi з24нa25.Хl|'43 дo м. Bepби згpУзИвся шaЛoH мaдяpiв
в чиcлi бiля 1000 oсiб. |-{ei caмoi нoчi вoни пoixaли в cтopoнУ
Cтoвбця.

3. B м. Bepбi нiмeцькaжaндapмepiя apeштУвaЛa 3-x пoльcькix
пoлiцaТв' якi 19'Х|I.43 зa6или в сeлi Typкoвини чeсЬKИ [Typкoвинi
нeськi], paЙoн Bepбa, oдHoгo чoлoвiкa (yкpaiнeць БpoнськиЙ Aвa-
кyм ). ApeштoBaHИx вi.цвeзeнo в.[yбнo.

4. Bнoчi з24нa 25.Xll.43 в сeЛo Cтoвбeць [Cтoвпeць], paЙoн
Bepбa, пpибyлo дo 1000 мaдяpiв i зaквaтиpyвaлИсЬ пo ХaтaХ'
Узбpoeння: 5 гapмaт, кiлькa мiнoмeтiв тa бaгaтo aвтoмaтичнoi
збpoi'

26.X||.4з.
.1 ..Qopoгoю з Mлинoвaдo Cмopдви, чepeз БepeзькiЛyги,paЙoн

Mлинiв, пepeiiaлo бpинкoю 3 нiмeцькиx oфiцepи. 3a бpинкoю бiглo
2co6aки, Узбpoeння: кoxниЙ Maв aвтoMaтa,

2. 3 Mлинoвaдo Cмopдви, paйoн Mлинiв, чepeз Бepeзькi Лy-
ги пepeixaлo 7 нiмaкiв нa2-хфipax. Узбpoeння: 3 aвтoмaти i4 кpi-
си' Пoпepeдy Тxaлo 2-x нiмaкiв Ha KoняХ вepxaMИ. Узбpoeння:
2 aвтoмaти i 4 гpaнaти. Людeй в сeлi нe зaчiпaли.

B оeлo Hoсoвицi Hoвi, paЙoн Bepбa, пpибyлo 4-x мaдяpiв з
бльoкy бiля сiнoвaлу, 2-х KoMaHдaHтiв бyнкpa i 2-x pядoвиx.
.!,o нaceлeння вiднoсилиcь дyxe дoбpe.

27 'х||'4з.
]. 3iCмopдви, paЙoн Mлинiв'.п.o Mлинoвa пpиixaлo 9 нiмaкiв

нa 3-х фipax.
2. o гoд. .1 -1-тiй 

дo гoЛoвЧИцЬKoгo лiсy, paЙoн Mлинiв, пpиiжд-
)кaлo з.Qyбнa 9 фip ляxiв в числi .|5 oсiб. Узбpoeння: 1 окopocтpiл
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лeгKI/|Й,3 дeсятки, peштa кpiси i з Ko)кнoгo пo 2 гpaнaти.Ha6paлив
лiсiдpoв, a o гoд. 14-тiЙ вi.ц'ixaли дo.{yбнa.

3. 3.[yбнaдo M,ятИHa, paЙoн Mлинiв, пpиiждxaв Пoлiщyк Гнaт
(кoмyнicт, якиЙ втiк дo .Цyбнa) з 3-мa ляхaми. Узбpoeння: Пoлiщyк
Гнaт мaв кpiо i 2 нiмeцькi гpaHaтИ' ляхИl'АaлИ aвтoмaт, 2 кpiси тa
пo 2 гpaнaти' Пoлiщyк Гнaт cтpiляв пo кyp'epax, якi в тoй чaо пe-
pexoдилИ чepeз сeлo, aлe нiкoгo He пoшKoдив. Тoдi вiн нaбpaв сi-
нa в свoТй клyнi i всi вepнyлись в.Qyбнo.

4. B Mлинoвi 4 нiмaки.lзДили MaшИHoЮ ipoзки.цaли ЛeтЮчKИ
..HoBa ocтopoгa',.

5. B ceлo Kypсики, paЙoн KoзИH, пpиixaлo 4 нiмaки, yзбpoeнi
в кplсИ' I пpoдaвaлИ ceляHaM сlpl{иKИ.

6. B сeлi Cтapики, paЙoн KoзИH, нiмaки бeз збpoi пpoвoдИЛИ
cпeкyляцiю.

31.X11.43 p.
CлaвaУкpaiнi!

Гepoям Cлaвa!

Coфiя.

,цAPo' ф, P-30' oп, 2, cпp. 3З, apк. 179. Koпiя' ltигapкoвий пaпip.
Pукoпиc, Cинiй oлiвeЦь'

Ns 26
..IHФoPMAцIT'' ulЕФA KoHтPPoзBlдKи

слyxБи БEзпEKи HAдPAЙoHy
пPo PoБoтy КoлишHlx БyлЬБlBЦlв

[PiвнeнcькиЙ нaдpaйoн 3/3]'
кiнeць 194З poку.

lнфopмaцii пpo бyльбiвцiв.

Пoдaю iнфopмaцiТ пpo тИx бyльбiвцiв, якi пiшли дo нaс Ha
пpaцЮ. B бiльшoсти, воiбyльбiвцi пpaцюють в poзвiдцi. Boни, нa-
пeвHe, iнфopмyють Бульбy пpo нaш pyx i всiтaeмницi нaш.li, якi мo-
xyгЬ лИшe дoв|дaтИcЬ.

Toмy цe твepд)кy, бo e випaдKИ, щo зaaнгaкoвaнi дo нaшoi
poбoти бyльбiвцi зyстpiнaютЬся з тиMИ бyльбiвцямИ, щo e в Haшo-
мy пiдпiллi (якиx нeкae кapa) i пpи зyстpiнax, HaпeвHe, iнфopмyють
Пpo Bce ix aбo oтpИMyЮтЬ вi.ц ниx HaKaзИ Бyльби.
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Бyльбiвцi e в paЙoнax: Cкeля _ ЛюдвiпoльськиЙ [Людви-
пiльcький], ПeKЛo _ ГopoДницькиЙ, дe пpaцЮЮть в гoспo.цapцi i

piзниx бoeвкax. Tщ нaЙбiльшe cKyпчeння бyльбiвцiв. Пoтiм в paЙo-
нax Mexиpичськiм [Mexиpiцькoмy] i Гoщaноькiм [Гoщaнськoмy] -
пpaцюЮтЬ в гoспoдapцi.

Пoдaю cпИcoK бУльбiвцiв (iдeякiдaнi пpo ниx), якi пpaцЮЮтЬ
в Hac He в свoix paЙoнax, a зaслУгoвyЮтЬ нa нaЙвищy KapУ чepeз
свoЮ aHapxiстиннy poбoтy, пiдтвep.цxyюни фaктaMи, зHaнИMИ
дЛя нac'

1. Kapмeлюк (псeвдo), poдoм з м. Людвiпoля [Людвипoля],
пpaцю[e] в бoTвцi paЙoнy Пeклo - Гopoдницький. Дo ceбe Hacтя-
гaв бaгaтo бyльбiвцiв i тo пepeвaжHo з paЙoнy Mexиpинськoгo
[Mexиpiцькoгo], якi чacтo дiстaють вi.ц Йoгo вiдпустки дoДoMy'
дe poблять чaстo пoкpaxi i iншi кapи гi.п.нi вчинки.

2. 3oзyля (псeвдo), звeTЬcя MИкoлa, e в бoiвцi Kapмeлюкa
(paЙoн Пeклo).

3. БaлayшкoA.цaм (пceвдoXмapa), зо. Xapyнa [Xapaлyг], paЙoн
Mexиpiн. Пpaцюe в бoовцi Kapмeлюкa (paЙoн Пeклo)'

4. Meльник Cтeпaн (поeвдo KopшУн), з c. Xapyнa [Хapaлyг],
пpaцЮe в бoeвцi Kapмeлюкa (paЙoн Пeклo).

5. Hayмнyк Baсиль (псeв.цo Hexуpиcь), poДoM з c. Пoлькa
[Пoлiвцi]' paЙoн Meхиpiн [Mexиpiн]. З paЙoнy Пeклo paйoнoвиЙ
гocпoдapчИЙ Дap Пpaвдoпo.цiбнo тpaнcпopтye М'яco i щocь в
paЙoн Гoщaноький, с. Biткiв [Bиткiв], для бУльбiвцiв, якiнiби мaли
б тaм бyти.

6. Гopeннyк Mиxaйлo, poдoм з paЙoну Лю.цвiпoль [Людви.
пiль], с. XoтИн, пpaцЮe в paЙoнi ГoЩaноькoмy. Biн чacтo зyсT-
piнaeться з бyльбiвцeм 3aвepyxoto, яKИЙ нeдaвнo пocтpiляв нa.
шИx зв'язKoвИx.

Бaжaнo 6улo6, щoб всix бyльбiвцiв пoзвiльняти з пpaцi (в цiлiЙ
Bo) iстягнути з yсix paЙoнiв B oднe мiсЦe, дe пpoвeсти слiдствo,
a вИHHИx гloKapaтИ. Тoдi нe бyлo б вИKpaдaння нaшoi пoшти i з-зa
yглayбивств HaЦ.lИxзв'язKoBИХ, тaлeгKo Mo)KHa булo6 злoвИтИ сa-
мloгo .. бaтЬKa'' Бyл ьбу.

CлaвaУкpalнi!

ш teф] к[oнтppoзвiдки] C[лyжби] б[eзпeки]
в [iЙcькoвoгo] н [aдpaйoну| / Оpиcт / .

,ЦАPo' ф. P-30' oп, 2, cпp, 4З, apк, 78. ,Qaтa в дoкумeнтi нe BKalaнa'
Koпiя, ltигapкoвиЙ пaпip, Matuинoпиc, Чopнa KaльKa'
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2. дolgMEHти PEФEPEHтyP слyжБи БE3пEKи
2.3. PlBЕHЬ PAЙoHIB

Nsl
lHстPyKцlя пPAцlвHиKA слyЖБи БEзпEки
HEвlдoMoгo PAЙoHy для PoзBlдHиКlB
y стAHицяx пPo Blдстil(EHHя MlсЦЬ
висAдKи PAдяHсЬKиX пAPA]llyтистIв

HeвiдoмиЙ paйoн

[.Qуб н i в c ь кo гo н aдp a й o н у],
29 вepecня 1943 poку

lнстpyкцiя
poзвiдникaм CБ y cтaнИцяx (пpи лicoвиx пoлoоaх).

B ocтaнньoмyнaсi e вИпaдKи, дe бiльшoвиKи пoлiсaxопycKaЮтЬ
свoТx пapaшщистiв. (Цe пepeвaxнo бyвae Haд вeчopoм i paнкoм).
БiльшoвицькиЙ лiтaк, пepeлiтaюни пoнaдлicoм, пpини[ж]ye лeтy й
пpИзeMлЮeться дeкiльKa дИBepсaнтiв' якi MaЮтЬ зa зaBдaHня пo
нaшиx лiсax opгaнiзyвaтИ чepвoHУ пapТИзaHKy, зaвдaBaтИ Удapiв длlя
УПA, пpoвaдИтИ всяKy пiдpивнy poбoтyi т. п.

1. opгaнiзaцiЙнi пaтpoльки CБ MaютЬ пocтiЙн[o], нepeздeнь i

нiн (пo нepзi), cлiдити зa цИМи бiльшoвицьKИMИ aгeHТaMИ, яKi Mo-
жщь бyги в piзниx BидaX. HaЙбiльшe звepтaтИ yвary Haд вeчopoм
i paнкoм:

a). yвaгy звepнyгИ нa лic _ ПpИсЛУxуBaтИcя дo Тзди лiтaкiв;
б). в нaсi сМepKy й нaд paнкoM пpoxoдИти пo нacти[нax] лiс i

пpoвipяти вcix пiдoзpi лихлateЙ, якi мoжyгь вeцJтaтИся пo лiсi iт, п'
2. B чaci зayвaкeнHя пapaшyгИстiв aляpмyзaтинaЙблиxчиЙ

вiддiл УпA Й paЙoнoвy CБ. Пo Mo)KЛивocтi, в нaглiм чaci сaмим
opгaнiзyвaти бoiвкy Й cтapaтиcя злolИтvl, чepвoHИx (силoю, пiд-
стyпo[м] чи iншим спocoбoм). 

111

3. HeгaЙнo пiсля нaкaзy CБ н. 2 пpиотyпaтИ .0.o дiяння. 3a
вcяKe ЛeГKoвaxeHHя чИ нeдoтягHeнHя в тiЙ дiлянцi бyдyть вiдпoвi-
дaти пiдpaЙoнoвi шeфи CБ, a тaкoж poзвiдники CБ пo сTaHИцяХ.

.{ня 29 вepeсHя 1943 p. Cлaвa Укpaiнi
Гepoям Cлaвa.
CБ /Пpoмiнь/.

ДAPo, ф. P_30' oп' 2, cпp, 32' apк' 282, ПoхoджeннЯ t,oKyMeHтa нe
BKalaнe, Koпiя. l-!игapкoвий пaпip, Maшинoпиc' Cиня KaльKa'

.{oкyмeнт нe виявлeниЙ'
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Ne2
звIт PEФЕPЕнтA слy)l(Би БEзпЕKv|'

KEPIBHиKA виKoHABчoгo вlддlлy слyжБи
БEзпEKи, KoMEHдAHтA PAЙoHy

Pa,Ци вил iвcьки й pa йoн'' Hopa''
,Цуб н i в c ькo гo н aдpa Й o н у,

30 вepecня 194З poку.

oтчeт
ИспoЛ HИтeЛ ьнoЙ peфepeHтypЬ| C Б Pa.qзи вилoвсКoгo paЙoнa

зa вpeп.4я c 20 пo 30 сeнтябpя 1943 гoдa.

.|. Paсомoтpeнo 20дeл:
a) . бaнt.итизм _ 20 .цeл;
б). шпиoнaж_2Дeлai
в). вьtcтyплeнИe пpoтИвУПA_ 7 Дeлi
г). yпoтpeблeнИe caМoгoHKИ - 5 дeл;
д). пpoчиe пpeстУпЛeния (сaмooбopoHa сeлa) _ 5 дeл.

2' 21 '9 '4З г' apeотoвaн MapцинкoBcKиЙ, жИтeлЬ сeлa Бoявив
[Бoянiвкa], зa вЬlcтyпЛeHия пpoтИв УПA. 22'9'4з г. apeстoвaн пo-
ляк Bopoвoй Aнтoн, KaK пpeстУпнИK пo зoЛoтy. Apeстoвaнa Ceмe-
нюк Bepa зa сKpЫтИe eвpeЙскoгo зoЛoтa' 24.9'43 г. apeстoвaH
3гoвeк Иocиф - )KИтeЛЬ c. HeмиpoвKa, KoMMyHИCт, зa BЫcTyплe-
HИe пpoтИв УпA. 26.9.43 г' apecтoвaньl: Maмнyp Mиxaил _ жИтeлЬ
с. Heмиpoвкa, Гaвpилюк Ивaн _ )KИтeлЬ с. .Цpoнчи [.{opoтинi],
Чyнмa ДмитpиЙ _ зa шпИoHaX.

B этoт жe дeHЬ apeстoвaHЬ| KoлeсникAндpeй и Eфpoсинья _
жИтeЛИ с. .[poнни [.[opoтинi], КaK KoMMyHИсTЬ|' вЬlcтУпaвшИe
пpoтив УПA'

28'9'43 г. apecтoвaн Kaзимиpнyк MoиceЙ, жИтeлЬ с' Пoдлип-
KИ, KaK KoMMУHИcт, BЬIстУпaвший пpoтив УПA.

29.9'4з г. apecтoвaн Byнaк Яцкo - )китeЛЬ c' ПoДлипкV|, KaK
KoMMУHИст, вЬlсryпaвший пpoтив УПA'

3. 3a oтчeтньlЙ пepиoдуHИчтo)кeнЬl: -l пoляK, 4 шпИoнa, 6 кoм-
MyHИстoв (тpи из HиxcocтoяЛИ в KoMMУHИстИчeоKoM пoдпoльe).

3a yпoтpeбЛeHИe caMoгoHa HaKaзaHo 5 житeлeЙ сeлa Бeзoд-
ни 30-ю шoмпoЛaми кaждьlЙ, 1 кpecтьянин 30-ю шoМпoлaмИ зa
бaн.п,итизм.

Kpoмe тoгo, HaKaзaньl: 3 KpeстЬяHИHa пo 20 шoMпoлoB зa сoH
нa пoстУ, 2 кpecтьянинa пo 40 шoмпoлoв зa вЬ|cтyплeнИя пpoTИв
УПA ( вpaжeсKaя aгитaцИя, нeИопoлнeн Иe oбъязaннoстeЙ ). Haкaзaн
бoeц бo[и]вки CБ 1 5-ю шoмпoлaМИ зa coH Ha noстy.
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4. Бo[и]вкa в сocтaвe 7 чeл' пpoИзвeлa paсстpeл yKaзaнHЬ|Х
BЬl[Ue apeстoвaHHЬlx.

5. PaЙoн oчИщeн He пoЛHoотЬю:
a). ниcтoкpoвнЬ|x пoляKoв Heт;
б). кoммyнИcтИчecкoe .ц,вИ)кeнИe зaтИxЛo, в нeKoтopЬ|x

сeлaХ eстЬ KoMMyHИстьt в пoдпoль[e];
в). шпиoнoв отaHoвИтcя Bоe MeHЬшe;
г). дoбьtтoe И MyщeсТBo сlцaHo пoд paсп Иоl(y xoзя Йcтвeн н и кy.

Copoк зoлoтЬ|Х дoлЛapoв сдaнo KoMeH.цaнтy paЙoнa Hopa.

30 сeнтябpя -|943 
г.

CлaвaУкpaинe.

ШeфCБ Mapкo.
ИопoлнитeльньrЙ peфepeнт Яcньlй.

Koмeндaнт paЙoнa Hopa.

Пepeвeл ст. лeЙтeнaнт Бeлoзyб.
Bepнo: Бeлoзyб.
2/pм.
..-'' aпpeЛя 1944г'

ДAPo' ф. P-30' oп. 2, cпp, 16, apк. 171_172. Paдянcький пepeKлa,а, Ha
pociЙcьку мoву. Koпiя, Qупкий бiлий пaпip, Maшинoпиc. Чopнa KaЛьKa.

Ne3
..lHФoPMAцlТ'' пPAц!вHикA слyЖБи БEзпЕKи

PAЙoHy пPo дlялЬHlстЬ БyлЬБtвцlв
[Mexиpiцький paйoн

Kope цькoгo нaдpaйo ну,, Koлi нo'',
9 жoвтня 1943 poку]'

MeжиpинcькиЙ [MexиpiцькиЙ] paЙoн'

C. Липки.
Хбypляй (xaтa в ceлi, xoHaтиЙ)мae фiнкy (2диски)iщe 20O-

300 сoвeт[ськиx] нaбoiв, зaкoпaHi б[iля] стaвкa.
Kapaсь Мae зaxoвaниx 1000 нiмeцькиx нaбoiв в c. Гaличiвкa

[Гoлинiвкa] Ha MoГИлKax пiд кaплицeю. B сeлi Kpoпилoвцi [Kap-
пилiвкa] зa piнкoю Cлyн e зaKoпaHa бyльбiвськa збpoя в клyнi.
|-{e нa фyгopi (тaм coвeти [...] динaмo дo paдio тex). Taм e 40 кpi-
оiв, B0 шт. гpaHaт i 3-4 цинкa нaбoiв.
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Kapaсь oпoвiдae, як i дe п[p]oпaлa б[a]ндepiвcькa пoштa. |-{e

бyлo нa Piчeчинi, дe зaтpИMaли бaндepiвськoгo зв'язKoвoгo l

зaбpaли цiлy тeнкy пoштИ. 3aбpaв Хap _ цe пoлiтoсвiтник в[iд-
дi]лy Myxи' 3aбpaнy пoштУ ПepeдaЛИ дo штaбy Буль6и, тoдi вiн
бyв в сeдлиськoмyлici.

Koли зaбитo Myxy, тo Kapacь з 1 5 cтpiльцями нa чoлi з Kopшy-
нoм пoixaли зa c. Липки, дe Maли нa фщopi дoпoBHИтИ свoi вiддi-
ли. [A]лe >к MaЛo пpибyлo, тaк Kapaоь з 7 вepxiвцяMИ Bepнyвся Ha
Kopeннинy. Пiсля Kapaсь нe poбив жoднoi aкЦii.

Kapaсь зiзHaв, щo oстaтoчнo Бyльбa дaB HaKaз дo всix свoTx
пiдЛeглИХ, щo Koгo злoвЛятЬ з овoix людeЙ' якi втiкли зi збpoeю дo
бaндepiвцiв, тo MaЮтЬ стpiлять, a oсoбливo Фpaнця i Kyнepa.

P.S. Haбoiв дo ..Maвзepa', е 1500 шт, Зaкoпaнi пiд пiдлoгoю в
кaплицi пo лiвiЙ cтopoнi, в тopбi.

.[pyкapня бyлa нa Cтeпaнщинi.
B Пyстoмитaх зaбpaли oбл[aснy] бaндepiвcькy кaнцeляpiю i

тpи дpyк[apськi] мaшинки. Haкaз лiквiдaцii кaнцeляpiiдaв пopyч-
[н]ик 3yбaтий.

oтстaтньo Бyльбa дaв HaKaз Ns 102, дe пИшe: Хтo втeчe дo-
дoмy бeз збpoT _ Kapa 50 шoмпoлiв, Xтo з кpiсoм - тo .|0O шoм-
пoлiв. У нaкaзi гoвopИЛoся пpo дИсцИплiнy в вiддiлax Бyльби.

Пpaнa Гpaб пoiмeнyвaB гoспoдapчИм вiЙськoвoi жaндapмe-
pii' цe 8_10 днiв тoмy. 3гi.цнo HaKaзy Бyльби, Пpaн дiстaв нaKaз
вecтИ пpoпaгaHдУдлlя poзбиття pядiв УПA.

Гaлю KyxapчyK вИолaB Бyльбa нa Cxit з пoштoЮ (дeоь в 3в'я-
гeльщинy)' Maлa тaм нaB'язaтИ зB'язKИ. Koли Гaля вepтaлacя зi
Cxoдy, тo зaxoдилaдo ПpaнoвoТxiнки i гoвopилa, щoiЙ нe вдaЛo-
cя зaв.цaHHя.

Пocтiй, дня 9.X'43 p' 
ot...].

ДAPo' ф, P-30, oп,2, cпp. 15, apк.211, opигiнaл' Цигapкoвий пaпip.
Pукoпиc' CинiЙ хiмiчниЙ oлiвeць'
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Ne4
" l HФoPMAЦIT'' п PAцl вHи KA
слDl(Би БЕзпEKи PAЙoнy

[KopeцькиЙ paЙoн
Kopeцькoгo нaдpaй o ну'' Koлi нo'''

)KoBтeHЬ 1943 poку].

Miсячнi iнфopмaцii зa мicяць xoвтeHЬ,

Ceлo Kpилiв. Hiмaки 6ули2paзи. Пoгpa6увaли нaсeЛeнHя: взятo
кopiв .15, cвинeЙ 17, oвeнoк 5 шт. i птицi, збixжя 190 сн' oдягУдo
50 шт., чoбiт 1 3 пap, xycтKa 67 штyк, пoЛoтнo 395 мeтp[iв].

Дня 21/X 43 p. в c. Kpилoви [Kpилiв] пepeЛoвЛeнo 2 жiнки,
пpaвдoпoдiбнo poзвiдKa чepвoHиХ, пepeдaнo нa пoлiцiю..Цpyг 3вi-
poK y c. Kpилoви [Kpилiв], пoмiмo тoгo щo вxe бyв кapaний, чaстo
yпИвaeтЬcя caMoгoHoM. Члeнcтвo - тo-сa]vlo.

Ceлo Чepниця. |нфopмaцii пoдaють cлaбo. Haсeлeння i члeни
в>кИвaЮтЬ caМoгoH. Hiмцi бyли o.D.ИH paз' гpaбyвaли збixxя.

Haceлeння з.п.ae KoнтИгeнт нiмaкaм' B сeлie 2-x [б]yльбiвцiв -
Tелюк [Teмнюк] Фeдip iTeмнюкЛюбa. Пpoixдiяльнiоть He пoдaЮтЬ.

Ceлo Бpикiв. .Qня 8/X пepexoдИЛИ чepвoнi в числi 24 ocoбi,
oзбpoeнi в фiнки i кp[i]си.

Дня 1З/X4Зp. чepeз нeпopoзyмiння зaстpилeнoТapaсюкaAнaнiя.
Дня 1 4 /X 4З p. зЛoвл e нo oдHy л я ш Ky, п и cл я дo п Иry зH и щe н o.

Дня 28 /X з H И щe Ho оe KсoтKy- вч ИтeЛ ЬKy To гo )K сeЛa.
Ceлo Бoгдaнiвкa. ПiдpaЙoнoвиЙ дpуг Bepбa п'e сaмoгoнкy i

вИявЛяo тиx oсiб, кoтpi дoнoсятЬ Пpo пИття caмoГoнKИ.
B сeлi були2 paзи нiмaки, aкцiй )KoдHИX He пepeвoдИЛИ,
Ceлo 3aбapa. Бyли 6 paзiв нiмaки. Bэяли2пapи кoнeЙ.
Дня 4/X дpyзi Гypoк i Kpyнoк, HaпИвшИсЬ , Bзял|А в гoспoдapiв

кoнi i пoixaли дo дiвчaт' Гypкoвi бyлo дopyнeнo вiдпpaвити кoнi дo
стaнИчHoгo, a вiн гopaв сoбi бypяки, з чoгo нaсeЛeHHя дУжe Heзa-
.п.oвoЛeнe. |-{я спpaвa пepeдaHa нa пoлiцiю.

Ceлo Бaбiн [Бaбин]. .Цня 
.15/Х злoвЛeHo' пepeвeдeHo cлiдcтвo i

зHИщeнo oдHoгo KoзaKa з мicтa Kopця. 18/X пepe'iздxaЛИ нiмaки в
числi 1 50 чoл., )кoдHиХ aкцiЙ нe бyлo.

Cтapo Kopeцки [Cтapoкopeцькi] xщopи.
|ня 10/X43 p. злoвлeнo кoмyнiстa зв'язKoвoгo з сeЛa Myxa-

peBa, Koтpoгo пИсЛя Дoпитiв зHИщeHo.
Дня 15/X43 p, зaбpaнoтexнiкa мoлoнapнii видстaвлeнoдo УПA.
Дня 17 /XзнИщeHo кoмyнiстa з Cepeдньoi.Цepaxнi.

681



B нiч з дня27 нa28/X HaшИ пoвстaнцiзустpилИcяз бaндoю
чepвoHИХ i писля пepeстpИлKи неpвoнi yгeKЛИ, ЛИшaЮчИ 3 вoзи
нaгpaбoвaнoгo мaЙнa.

Ceлo Зapiв'я' !ня 1 4/Xпepexoдилo п'ять oсiб нeзнaЙoмиxлюдeЙ.
cтaничниЙ CБ дpyг Гoнтa i Maмнypoвcьки[Й] Фeдip, [н]aпив.

шиcЬ, гoBopилИ пepeдЛЮдЬMи, щo сKopo пiдщь в пapтизaни iтoдi
iх вcix пoгpaбyють.

Ceлo Хaдкiвкa. 3a цeй мiсяць cпaлeHo 2 пoльськi xaти iзнищe-
Ho oдHУЛяшKУ.

Hiмaки Ha oKoпиcЬKУ poзстpИЛяли 15 oсiб, в тoмy нислi Дpyгa
Яcтpубa i poдинy CтeпчИKa [Cтeпникa?] з Hoвoгo Kopця.

HoвиЙ Kopeць.
|ня2/Xз. !. apeштoвaнo Cтeпник eвгeнiю i eТ poдинy. 3a жoв-

тeHЬ спaЛeнo 9 пoльсьKИX Хaт i знищeнo oдHoгo ЛяХa,

.Цня вiд 17 дo 19/X пoльськa пoлiцiя poбилa peвiзii пo сeлi.
Бyлoix 12oci6'

!ня27 /Xляндвipт з пoлЬсЬKoЮ пoлiцieю лoвИв людeЙ пo сe-
лi. 3лoвлeнo дo 20 oсiб, в тoмy нислi зв'язKoвoгo.

Bcix Тx зaМKHУтo нa пoлiцiТ, .цe МaЮтЬ пepeвoдИтИ слiдствo'
Знищeнo oдHoгo кoмyнiстa, a дня 26/X _ гloЛoнeнoгo KaЦaпa.
Зa Hoвим Kopцeм нiмцi пoкoпaлИ oKoпИ.

|нфopмaцiя з мicтa.
3a мicяць )кoвТeHЬ BИвeзeHo дo Hiмeччини дo 300 пoлякiв.
flня24/Xnpи6ули бiжeнцiз мiстa K[и]eвa. У Kopцi нiмЦiapeш-

т[y]вaли 2-хлюдeЙ, oдИH з ниx yтiкaн пepeд HaшИM aтeHтaтoM.
Дня 24/X ЛЮдe з Kopця iздили в мicтo 3вягeль Ha яpMapoK,

тaм бaгaтo з HИХ apeштoвaнo i мaють BeзтИ Тx в Hiмeннинy.
!ня 25 /X з paйo нoвoi [y] п paви зн И КHyЛo Heпe вH ИX 3 -x л ю.цeЙ :

бyдiвeльниЙ тexнiк, БoЙкo з xiнкoю i БyлбiнськiЙ Тoлiк[,] сxiдняк.
25/XпoнaлисЬ apeштИ кoмyнiстiв. Дня9/Xв мicтi Kopцi apeш-

тoвaнa ЛяшKa, цe бyлa тiткa жiн ки дoктopa Жypaвльoвa. ii ШaнгaЙ
вiдпpoвaдив в Чepвoний Xpeот' Apeшт eТ зa зв'язКИ з пoЛяKaMИ.
Фaктoм e тe, щo пepeЛoвЛeHi двi пиоyльки вiд хiнки Xypaвльoвa'
якi вoн[a] пepeдaвaлa ПpивaтHoю дopoгolo дo тiтки вИщe згa-
дaнo[гo] ЛяшKa. B пиcyлькaхбули нaпиcaнi вкaзiвки, щo пiд шa-
фoю e лИcтИ вiд Kaзiкa з Bapшaви i пoльcькиЙ MoлИтoBHИK, cxo-
вaниЙ пiд бaлькoм нaд гpyбoю. ПpocиЛa, щoб зa вcяKy цiнy всe
цe знИщиTИ, a ocoбЛивo...

ДAPo' ф. P-30' oп, 2, спp' 15, apк. 218-219 зв, p,oкумeнт бeз зaкiнчeння.
Пoхoджeння тa пiдпиc aттopa He ЗaЗнaчeHi. opигiнaл, oбгopткoвиЙ
пaпip' Pукoпиc' Cинiй xiмiчниЙ oлiвeЦь'
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Ne5
лист пPAцiBHикA слyЖБи БEзпЕKи PAЙoHy

дo HЕBlдoMoТ oсoБи пPo HЕoБxlдHIстЬ
KPAщoгo вlдстExЕHня дlялЬHoстl

БyлЬБlвЦlв I MЕлЬHиКlвцlB
IMeх<иpiцький paЙoн

Ko peцькo гo нaдpaЙo ну,, Koл i н o'',
лИCтoпaД,194З poку].

Бyльбiвцi.

Пoоилить бiля ниx poзвiдкy iзiбpaть мaтepiaли, [я]к вoни сeбe
пoвo.цятЬ i якy вeдyть пpoпaгaнtцУ пpoти УПA.

1 . Ceлo Mopoзiвкa - Xapнeнкo Toфiль.
2. CeлoТсlпчa _ Kyхapнyк Гaля.
3' Ceлo.Д.aнинiв - БoндapнyкApсeн.
4. Ceлo.{aнинiв - Гapбap Mикoлa.
5. Ceлo 3aлiзнV|Ця- Hoвaк Baля.
6. Ceлo Чepниця - Teмнюк Фeдip.
7 . M, [iстo] Mexиpiн [Beликi Meжиpiнi] - Бpянськa Лiдa.
B. CeлoToпчa- KopнiЙнyкoля.
Пpим.: всi вoни вeдyтЬ aKTИBHy ПpoпaгaH.цУ пpoти УПA.
Пpи збиpaннi iнфopмaцiЙ 6ути oбepeжнoмУ, щoб нe.цiЙшлo

.п,o ЦИX лю.цeЙ.

Bикoнaть нa4'11.4З'
Cлaвa.

/Чубapик/.

.цАPo, ф. P-З0' oп. 2' cпp, 15' apк. 216' ПoхoджeHHЯ дoKуMeHтa He
BKaaaHe. Оpигiнaл. ApкуLu iз зaпиcникa у лiнiЙку' Pукoпиc, Cинiй xiмiчний
oЛ|BeЦь,
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2. дoKyMЕHти PEФЕPEHтyP слy)t(Би БEзпEки
2.4. P\BЕHЬ п |.цPAЙOH I B

Ne1
списoK стAHиЦЬ пlдPAЙoHУ Ne 3,

сKлAдЕHиЙ пPAЦIBHиКoM
слyжБи БЕзпЕКи y пIдPAЙoHl

Пiдpaйoн Nэ З
[ocтpoзькoгo paйoну

нaдpaЙoну Ns 1 15 ,,Koнoтoп''],

12 гpудня 1943 poку,

Cпиc стaниць в пiдp. Nе 3, н-н Koнoтoп Ns .l .l5.

Пiдp. KCБ oлeг'

Пopяд-
кoвиЙ Ns

Пpaвдивa нaзвa
стaHИц|

Пceвдo
сТaHИцЬ

Пceвдo
стaнИчH Иx

сБ

Пpим.

21 Bepxiв BиниЦя Лoпyx
22 Плoскa [Плoскel Плeсo Лoбoдa
2З Kopoстoвa Kиця oсoкa
24 flyбeни [Дvбини.l .Д.iбpoвa oнepeт
25 BишeнькiIBишeнькиl Bиг н Бo.цoвник
26 Xopiв Xapкiв oкpiп
27 M ихaлiвкaIMиxaЙлiвкal Meoexa ПшeничниЙ
28 oxeнин ocтpiв Boдoлaз
29 Бopoдiв. ф.[xyтip] Бepiг Пeтpyшкa

Sмiнa поeBд вiд 10.X||.43 p. зaxoдить, в пiдp. i пo [с]тaницяx
пpИтpИMoвaтИcЬ.

ПoстiЙ'
.|2.ХlI.43 p.

Koмeндaнт пiдpaйoнy CБ oлeг.

ДАPo' ф, P-30, oп,2, cпp, 15, apк,72. opигiнaл, ApкуLu у клiтинку зi
шкiльнoгo ЗoШитa, Pукoпиc, CинiЙ oлiвeць. Ha дoкумeнтi cтoять двaЗнaчKи ДaHИMи дoвiдки, cклaдeнoi' нeвi,цoмим paдянcьKИM
мaйopoм 2 лютoгo 1944 p, (див: Д,APo, ф' P-Зo, oп' 2, cпp. 1 5, apк, 71 ),
тaкi знaчки були пocтaвлeнi нa дoкумeHтax, B|4яBл'HИх у хлiвi х<итeлЯ
c' Плocкe Пapфeнюкa Пилипa !лькoвичa.
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Ns2
списoк cтAHиЦЬ пlдPAЙoHУ Ns 3

в ocтPoзЬKoMy PAЙoHI
ПiдpaЙoн Nе З

[ocтpoзькoгo paЙoнy
нaдpaЙoну Nэ 1 15 .,Koнoтoп'',

кiнeць 194З poку].

Nэ п/п Cтaницi Поeвдa Cтaничнi
Koooстoвa Лyг KvчMa

2 Плoскa ГaЙ Гpyшa
\у6ини Пoлянa Пoлoвeц

4 Bишeнкi IBищенькиl Caдiвкa Maкvxa
5 oxeнин .tliбpoвa Бvpкvн
b Бpoдoвс. ф. [БooдiвськиЙ x.l Bигiн ЛУгoвиЙ
7. Хopiв Дoлинa Kaлинa
8. MиxaЙлiвкa Шляxi Гpeбiнь
I Bepxiв Бepeзiвкa ГipcкiЙ
10. Бaлiвкa Kлин Гoлeнo
11 Poзвax Boля Зaпopoжeць
12 oзepi Cxoди Mopoзeнкo
IJ Гpeмянe [Гpeм'яне] Гopa Mapнeнкo

шeф [...] (пiдпио HepoзбipлИвИЙ).

Пapфeнюк Koст[янтин] [|]вaнoви [н].

ДAPo' ф. P-З0' oп.2, cпp. 15' apк.7З. Пoхot)кeнHя дoKуMeнтa He
ЗalHaчeHe, Оpигiнaл. Apкуtu iз блoкнoту. Pукoпиc, Cинiй xiмiчний
oЛlBeЦь,
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3. дol(yMЕHти пoлlтичниx PEФEPEHтyP
з.1. P|BЕHЬ HAДPAЙoHIB

Ne1
HAKAз Ns 1 ПoЛIтичHoгo PEФEPEHтA

нAдPAЙoHyпPo HEoБxlднlстЬ
PEтEлЬHllIJгo BиKoHAHHя PoзпoPяджЕHЬ

[PiвнeнcькиЙ] нaдpaйoн З/З'
7 вepecня 1943 poку.

Пoлiтичнa peфepeнrypa
в [iЙcькoвoгo] н [aд] paЙoну 3/3.
.{o paйoнoвиx пoлiтичниx peфepeнтiв.

Haкaз ч. -1.

Дpyxe.
Haкaзyю Baм, пoлiтичHoМУ peфepeнтoвi вiЙcькoвoгo paЙoнy,

вci зapяддeHня BИKoHУвaти cyмлiннo i свoeчacнo, тaкox слiДKУвaтИ
i кoнтpoлювaти poбory вiддiлiв пoлiтичнoi peфeparypи. Bвeсьaктив
пoл [iтиннoi] peфepaтypи i iн шиx вiдпoвiдниx людeЙ MarТe зa[aн] -

гФKyвaтИ дo сyспiл ьнo- п poпaгaHди внoT poбoти.
3вiти з poбoти пoл[iтиннoi] peфepeнrypИ Maeтe пpИсИЛaтИ щo-

тИxня (в cyбory MaютЬ бyги в мeнe), a тaKo)к paз нa мiсяць (двa днi
пepeд пepш им мae бщи в мeнe). [3] вiти мaють oбнi мaти тaкi poздiли :

-t 
. oгляд тepeнy ( щo зpoблeнo). 2. HacтpiЙ Haceлeн ня. 3. Xни вa i здaчa

кoнтигeнтiв. 4. Iнтeлiгeнцiя (нaотpiЙ i вiднoшeнHя .цo нaс). 5. lншi
yгpyпoвaнHя (Тxня po[б]oтa i вiднoшeнHя HaоeЛeHня дo них)'
6. ПpoпaгaндивнiaкцiТ. 7. HiмeцькiaкцiТ. B. Biддiл кaдpiв. 9. Bиxoвaн-
ня мoлoдi. 10. Biддiл aдмiнicтpaтивниЙ.1 1 . ШкiльниЦтвo i piзнi.

3a нeвикoнaнHя нaкaзiв вiдпoвiдae ocoбиcтo пoлiтичниЙ
peфepeнт.

7,|х.4з. CлaвaУкpaiнi!

Гpeбля'',,

ЦДABo' ф, З838' oп, 1, cпp' 51, apк.6. Koпiя. l.!игapкoвий пaпip.
Maшинoлиc (нe укpai.нcькиЙ шpифт). Чopнa кaлькa.

'i-. - Aвтopoм цьoгo нaкaзy Nе 1 тa yсix нaсryпниx нaкaзiв' щo йдщь дaлi (NgNs 2,
4' 5) мiг бyrи пoлiтинний peфepeнт Piвнeнськoгo нaдpaйoнy Aнaтoлiй MaeвcькиЙ
(..Гpeбля'' 

' 
..Йoвтa'', ..Улiян''), oскiльки, пo.пepшe, y накaзi Nэ 5 згaдyeться пoв.

стaноЬKa aдpeсa ,'Гpeбля 001 '', a пo-дpУгe, пpo тe| щo вoоeHИ 1 943 poкy Aнaтoлiй
Maeвський мaв псeвдoнiм ..Гpeбля''' пишe дocлiдник o. Boвк. !ив: Boвк o,
Пpимiтки // Лiтoпиc УПA' Hoвa cepiя' т' 8. C. 154'
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Ne2
HAKAз Ne 2 ПoЛlтичHoгo PЕФЕPEHтA

HAдPAЙoHy пPo стBoPEHHя ФoтoсEKцlT
l KoHтPoлЬ зA PoБoтoю БlБлloтEK

[Pi внe нc ьки Й] нaдpaЙo н 3/3'
7 вepeсня 1943 poку.

Пoлiтичнa peфepeнrypa
в [iЙськoвoгo] н [aд] paйoну 3/3.
.[o paйoнoвиx пoлiтичних peфepeнтiв.

Haкaз ч. 2.

Дpyxe.
Haкaзyю Baм дo дня 13. |Х.4з p' зopгaнiзyвaти сeкцiю фoтoгpa-

фiв пpи сyспiльнo-пpoпaгaH.цИвнoмy вiддiлi. Bоe фoтoгpaфiннe
пpИЛalпДя тa мaтepiaли [...] пpи цiй сeкцiТ.

3aвдaння оeкцii: BИKol-|УBaтИ зl.|ИMKИ з aкцi[Й]: iнaшix (фoтo-
з [Йoмкa] в[opoжиx] бapикaд, MaЛЬoвaHИХ дopoгoвKaзiв, вoвчix ям
iтoмy no[дiбнe]), i нiмeцькиx (фoтoз[йoмкa] бoмбoвaння оiл нiм-
цяМИ, бoмбoвaння зaKaтoвaнИХ Bopoгoм лю.цeЙ iтoмy пoдiбнe).

['..] нe poбити, xiбa нa спeцiaльнe Moe ДopУчeння. Kлiши
збepiгaти в [...]зi. Cтapaтиcя кoмплiктyвaти фiльмoвe пpилaддя i

MaтepIaЛИ.
ПepшиЙ звiт пpo зopгaнiзувaння i пpaцю сeкцii ПepeсЛaТИ

13.IX.43 p.

Haкaзyю дo 15.IX.4З p. пepeбpaти всi бiбльoтeкi в paЙoнi,
ПepeвeоTИ iнвeнтapизaцiю, вп[o]pядKyвaТИ i уpyхoмити.

KoмплiктyвaтИ o.цHУ бiбльoтeку дЛя ХвopИx (твopи кpaс[нoгo]
пИсЬMeнcтвa в [нислi] дo 20 книжoк), якy я пepeбepy.

[1]5.|X.43 пepeсЛaтИ мeнi спискi всix книжoк, a oKpeMo спИ-
с[oк] для ХвopИХ.

[1 ]5.|X.43 ПepeдaTИ спИсoK iнтpoлiгaтopcЬKoгo пpИЛalп-л,я тa
мaтepiaлy в тepeнi.

7 '|х.4З.
CлaвaУкoaТнi!

ЦДABo' ф.3838' oп. 1, cпp.51' apк' 7',Д,oкумeнт бeз пiдпиcу. Koпiя'
l!игapкoвий пaпip. MaLuиHoПиc ( нe укpaiнcькиЙ tupифт)' Чopнa кaлькa.

687



Ns3
HAKAз Ns 4 ПoЛlтичHoгo PEФEPЕ!.IтA

HAдPAЙoнy пPo HAдAнHя вIдoMoстEЙ
щoдo дPyкAPсЬKиx tvlAl|J и Hoк

[PiвнeнcькиЙ] нaдpaйoн 3/3,
7 вepecня 1943 poку'

Пoл [iтиvнa] peфepeнrypa
в[iйcькoвoгo] н [aд]paйoнy 3/3.
!o paйoнoвиX пoлiтичниx peфepeнтiв

Haкaз ч. 4.

Дpyxe.
Haкaзyю дo дня 1 5.lX'43 пoдaти слiдyюviдaнi з Baшoгo paЙoнy.
1 . Cкiльки в paйoнi e MaшиHoK: з ниx yкpaiнсЬKИx i лaтинoк, з

HИx опpaвHИX.
2' KiлькicтьлeHтдo МaUJИHoк, KaЛЬKИ, цИKлЬocтИлiв, мaтpицi.
з. .{pyкapcькиX MaшиH iякi чaстинИ дo HИХ.
4' Paдioaпapaтiв: скiльKИ ляMпoBИX, з нИx зiпоyтиx, щo

бpaкye.
5. Cкiльки в paЙoнi пaпepy.

7,|X,4З p.

CлaвaУкpaТнi!

lJДABo' Ф. 38З8' oп' 1, cпp. 51 ' apк. 5. ,0,oкумeнт бeз пiдпиcу. Koпiя.
l-tигapкoвий пaпip' MauLиHoПИс (нe укpai'нськиЙ шpифт). Cиня кaлькa,
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Ne4
HAKAз Ns 5 ПoЛIтичHoгo PEФEPEHтA

HAдPAЙoHy Щoдo пlдгoтoвKи
пoBlдoMлEHЬ пPo KoЖHy пoдllo

[Pi внe нcьки й] н aдpaЙo н 3/З,
7 вepeсня 1943 poку,

Пoл [iтиннa] peфepeнrypa
в [iЙcькoвoгo] н [aд] paЙoнy 3/3.
.(o paЙoнoвиx пoлiтичниx peфepeнтiв

Haкaз ч. 5'

ДpУxe.
B зв'язкy з тИМ, Щo пoлiтичнi peфepeнти зi спiзнeнням iнфop-

N,4уЮтЬ пpo пoдiТ в paЙoнi, a нaвiть цiлкoм нe iнфopмy|отЬ' HaKaзУЮ:
пiсля кoжнoТ пoдiТ, яKa cтaHeтЬся в paйoнi, нeгaЙнo пoвiдoмляти
MEHE.

.|' Пpичинa пoдiТ.
2' Пepeбiг пoдiТ.
3' Hacлiдки пoдii.
.{ля п pиспi шeн ня i нфopмaцii cтaнич нi сycпiльн i п poпaгaHдИс-

TИ MaЮтЬ нeгaйнo пoвiдoмляти Baс, a Bи мeнe. ПoвiдoмлeнHe Мae
бщи дoклaдHo oпИсaHe i пpaвдивe. ПoвiдoмлeнHe cЛaтИ пo aдpeсi:
Гpeбля,001.

7.1X.43 p.

CлaвaУкpaiнi!!!

lJДABo' ф. 3838, oп' 1, cпp' 51, apк, 5, ,[J,oкумeнт бeз пiдпиcу, Koпiя,
Цигapкoвий пaпip' MaLuиHoПИc (нe укpai.нcькиЙ tupифт). Cиня Kaлькa,

689



Ne5
звlт пoлIтичHoгo

PEФEPEHтA HAдPAЙoHy
I Pi в нe нcьки Й ] нaдpaЙoн [3/3 ]'

1 >кoвтня 1943 poку'

Пoлiтичнa Ip]eфepeнryp[a]
в/нaдpaЙoну3/З

3вiт ч. 4
зa чaс вiд .1 

8 _ 2B-гo вepeсHя.

3a звiтнiЙ нac вiдбyлoся пo тepeнi 2 пocвячeння [м]oгил i [с]вя-
тo збpoi, a тaKox зiбpaння з HaсeЛeнняM пo пooдИHoKИx paЙoнax'
3вepнeнo Увaгy Ha MaгaзИHo,.вaHня збixxя, KoпaHHя кpиiвoк iздaчy
для УПA. B paйoнi Бopисa'o. пiД чaс пpoвe.о,eнHя зiбpaнь з Haсe-
лeHняM Bисryпaвз пpoмoвoЮдo HaceЛeHHя Гpyзин. Пicля Йoгo пpo-
MoвИ HaсeЛeння бyлo зaцiкaвлeнe. Шкiльництвo poзпoчaЛo Haвчaн-
Hя _ шKoлИ пpaцЮЮтЬ зa вИHятKoМ дeякix (бpaк Учитeлiв). Пpoпa-
гaHдИвHa poбoтa вiд 20.lХ пpoBaдИтЬся в тoЙ спoоiб, щo кoжниЙ
paйoн пoдiлeнo нa пiдpaйoни i.п,o кoжнoгo пiдpaйoнy пpикpiплe-
ниЙ oдин з KpaщИХ пpoпaгaндистiв.

B кoxнoмy сeлi зiбpaння з HaceлeнняM Mae вiдбyвaтиcя щo дBa
тиxнi. Biддiл кaдpiв пpoдoвxye свoю poбory. Aдмiнicтpaтopoм в

KoжHoмy сeлi _ cтaничний. .[eякi стapшИHИ xo.п,яTЬ дo [p]aЙoнiв.
Bиxoвaння мoлoдi: пiдгoтoвляeТЬся дo ПpoвeдeHHя iспитiв, для
цЬoгo пpoвaдятЬся вiдпpaви з юHaKaMИ.

Aкцii нiмцiв: 17 i 1 8-гo cПaлИлИ B п'ятИ оeлax .| 20 гoспoдapcтв -
)кepтв бiля 30 oci6.27 .|X [м]aдяpи в oдHoмy ceлi oгpaбилИ цepKвy.
2 [. . . ]' IX нiмцi з ляxaм и oKpУ)|(ил И ceлo Гл инян и |Г линки] - гpaбyвaл и
HaсeлeHHя' cпaлИлИ oдHyXary. Xepтв - 3 oсoби. B тepeнi пoявилися
бixeнцi з KиЙoвa [Kиeвa],-oсiдaють в дeяKИx paЙoнax в шкiльниx
бyдинкax. B paЙoнi пaлiя''o нiмцi, пepeix,п)кaЮчИ чepeз сeЛa, звep-
тaлИcя дo HaceЛeння' щoб ix нe чiпaли, Boни ХoчyгЬ пoвepHyгИся
дoдoмy, бepщь Kapтoплю з пiльдepжгocпiв i втiкaють.

1.X.43 poкy. CлaвaУкpaiнi.
Гpeбля.

ДAPo' ф, P-30' oп' 2, cпp. 35, apк. 2. ?aвipeнa кoпiя. Цигapкoвий пaпip.
Мaшинoпиc, Чopнa KaльKa,

ii i-''- У жoвтнi 1 943 p. - KoMeHдaнт пoвстaнсЬKoгo oлeксaндpiЙськoгo paЙoну
Ns 20 Piвнeнськoгo надpайoнy Nэ 3/3. |ив.,. Koвaльнук B.M. liяльнicть oун(б) i
3aпiлля УПA нa Boлинi й пiвдeннoму Пoлicci' - Topoнтo - Львiв,' Bидaвництвo
',Лiтoпиc уПA'' 2006. - C. 42' 176.

Ha пoнaткy xoвтня 194з p. ..Пaлiй'' 6ув кoмeндaнтoм пoвстaнcЬKoгo
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Ns6
лист.п PoxAHHя пoлlтич Hoгo PEФEPEHтA
HAдPAЙoHy дo кAдPoвиKA oстPoзЬKoгo

PAЙoHy з пPивoдy yKлAдAHHя спиcKy
пPAцlвHиKlв

[ЗдoлбунiвcькиЙ нaдpaЙoн 4/4]'
19 лиcтoпaдa 194З poку.

ДpУжe Юpaсь''u!

B днях мiж 25 i 30 лиcтoпa.цa бУДeмo ми пpиЙмaтИ KpaщИx HaшИХ
людeЙ в чЛeHИ oУH. oтox, зoбoв'язyeтьоя Baс зpoбити списoк всix
люДeЙ, щo e зaтpУ.цнeнiy Baшoмy paЙoнi, oKpeмo пo peфepeнrypaХ.
B ниxтpeбa зaзHaчИтИ, xтo в)кe e чЛeH, тoбтo )сгo в)Кe cKЛaдaв пpИсяry
aбo пpиpeнeHHя, Хтo e кaндИ.п,aтУчЛeHИ, тoбтoтoЙ, щo MИ Йoгo зapaз
MoХeмo пpиЙняти B чЛeHИ, i xтo е симпaтик.

3aзнaнyю, Щo тaкиЙ спиоoктpeбa зpoбити ЛИшe ТИx oсlб, щo
e зaтpyдHeнi в paйoнi (кoли xтoсь пpaЦЮe в пiдpaЙoнi' тo тaKoгo
пoKИ щo дo спИсKУ He вHoоИTИ). 3 тим спИcKoM Bи пpибyдeтe дHя
24 лиcтoпaдa нa 7-x нa вiдпpaвy.

Я ждy!!!

19/Хl.43. CлaвaУкpaiнi.

Лoбoдa.

.ЦАPo' ф. P-30, oп. 2, cпp' 38, apк. 62. opигiнaл. Цигapкoвий пaпip.
Cинiй хiмiчний oлiвeць'

Piвнeноькoгo paйoну Nq]0 Piвнeнськoгo нaдpaйoну З/3' Див,: Koвaльнук B'M'
,Qiяльнicть oУH(б) i Зaпiлля УПA нa Boлинi Й пiвдeннoму Пoлicci, _ Topoнтo -
Львiв:,Bи,1aвниЦтвo ,Лiтoпис УПA''' 2006' _ с' с' З5, 231'

- У гpyднi 1943 p. .,Юpaсь'' бyв ,.кaдpoвикoм'' пoвстaнcькoгo oстpoзькoгo
paЙoнy ..oзepo'' 3дoлбyнiвськoгo нaдpaйoнy. .{ив.: Koвaльнук B.M' ,П,iяльнicть
oУH(б) i Зaпiлля УПA нa Boлинi й пiвдeннoму Пoлicci, - Topoнтo - Львiв:
Bи,ЦaвниЦтвo .'Лiтoпиc УI1A,' 2006' _ c' 38'
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Ne7
зBlт пoлlтичHoгo PЕФEPEHтA HAдPAЙoHy

пPo oPгAHlзAцlЙHy дlялЬHtстЬ
[PiвнeнcькиЙ] нaдpaйoн 3/3'

3 гpуД,ня 1943 poку.

3вiт зa дeнь вiд 1 .X| - 25.Х|.43 p.

Hiмeцькa aдмiнiотpaцiя'
Пoтepeнi icнyють paйoнoвi УпpaвИ, якi oчoлюють yкpaiнцi, пpa-

цЮЮтЬ тaKox iншi вiддiли paЙoнoвиx [yпpaв]. Ciльськi [У]пpaви e
тaKox нe y всix сeЛaХ. B сeлax пoблизькo мiст стapшини сумлiннo
вИKoнyЮтЬ зapядxeHHя нiмцiв. Пo iншиx сeлax iснyють i нe iонyють
оiльськi [y]пpaви, чaстИнa стapшИH xoдитЬ нa зiбpaння, aЛe зa-
pяД)кeнЬ нe виKoHye. 3 нaшoi стopoHи Ухивa}oтЬcя зaxoдИ щoдo
цЬoгo. Пo paЙoнax e тaKoЖ нiмeцькa пoлiЦiя, яKoЮ KepyЮть2_3
нiмцi, дo пoмoнi мaють ляxiв. Poбoтy сBo1o пpoявляютЬ в тoй спo.
сiб, щo poблять вVlпat|А Ha сeЛa, гpaбyють тa пaляТЬ. Шyцмaни
вИгaHяютЬлюдeЙ силoю нa poбoти (пoпpaвлятИ дopoгИ, мiстки).
Piзнi peпpeсiТ, якi виKoнyЮтЬ нiмцi-тepeнoвi, пepeвotятЬ пpИ
пoмoчiляxiв. Hiмeцькiтepeнoвi poзyмiють, щo УПA бopeться зa
сaмocтiЙнiотЬ cвoю i iнших нapoдiв, HaзИвaЮтЬ ..бaHдИтaМИ'',

cтapaЮтЬcя вciми c.AI,|aMИ BщeпитИ HeнaBистЬ дo УПA y iншиx
нaцмeнiв. Hiмцi-фpoнтoвиKи, якi пepeiжд)кaЮтЬ пo сeлax, lп.o Ha-
ceЛeнHя вiднocяться пpИХИЛЬHo, aкцiЙ нe poблять. Cтpaтили вхe
нaдiю [нa] кpaщy бУдУчнiсть. П,ють гopiлкy, зa гopiлкy мiняють
oдяг, взУття. .Д.o нaоeлeнHя зBepтaЮтЬся з пopaдoю, щoб всe
Xoвaли, збixxя, poгaтУХУдoбy i свинi у6ивaли i мaгaзинyвaлИ,6o
oотaHня лiнiя (ii HaзвaB oдИH .,ЧepBoнoю мiтлoЮ''116) HИщИтЬ вce,
людeЙ тaK сaМo, a тoмy i нaсeлeння MyсИтЬ с[xoвa]тися. П'ютЬ
xoвнipи i oфiцepи paзoM (нa Piвeнщинi IPiвнeнщинa]). Бyли
вИпaдKИ HaсeЛeнHя втiкaЛo, як пpиTxдxaли фpoнтoвики' Cтapшi,
якi зicтaлиоя, poзKaзУвaлИ, чoMУсeЛяHИ втiкaють. Toдi нiмцi нa.
piкaли Ha тepeн нiмцiв i кaзaли, щo чepeз ниx HaceЛeння втiкae в
лicи i звlдтiля вбивaють всix - вИHHИХ i нeвинниx. Bi.цнoснo
нaцмeнiв, якi iдyгь тeпep зi Cxoдy, a в cиЛy ix вxoдятЬ гpУзИHИ, Ko-
зaKИ, пoЛяKи з Шлeзькa, дo HИХ нiмaки вi.цнocятьcя з нeдoвip'ям.
|-{i мaють пoтaeМHe oзбpoeння: нa 5 oсiб 2 кpicи' Цi вiднocяться
дo HaceЛeHHя He зЛe. Aкцiй нe пepeвoдятЬ, a paдяTЬ лЮдяM всe

116 згoдoм .,чepвoHoю мiтлoю'' t1aЗИBaли систeмaтичнi збpoйнi oблaви
вiйськ HKBfl тa ЧA пo yкpaiнськиx сeлax.

692



xoBaтИ пepeдзaгoHoM ..чepBoHoi MiтЛИ''' яKa вce зMeTe зЛиця зeмлi.
ПpoпaгaндУ пpoвoдятЬ пpaвдиBУ, KaXyтЬтaKякe i мaо бyти.

B oлeкcaн.цpiйоькoму paЙoнi нiмцi, якi пoBepтaЮтЬcя з фpoн.
тУ, Ka>кyгЬ: ..Mи звiдciль вiдiй.цeмo, пpи'iдуть бiльшoвики, a пoтiм
оKaxeтe xтo лiпшиЙ''. Haцмeнiв, якi пepeбyвaЮтЬ в тepeнi, нe Mo)K-
нa yстiйнити, бo стaлo He сИдятЬ в тepeнi. Tpeбa згaдaTИ' щo пo тe-
peнi пepecyвaeтЬся вi.ц.цiл 

..ягдKoMaHдo'' 
- сKЛaдaeтЬcя з кoмyнiс.

тiв i з тиx, якi бyли peпpecoвaHi бiльшoвикaми. l-{i poблять бaгaтo
лИхa,. пaлять, гpaбyють, вбивaють людeЙ. Pyx пo aсфaльтy oстaн-
нiми .п,нями пpИпИнИBcя. Hiмцi-фpoHтoвиKИ, пpo.цaвaючи piни,
бoяться овoix тoвapишiв, oдин пepelц lцpyгИM l(pИrтЬся. Tpeбa
зaзHaчИтИ' щo Haшl .ц|вчaтa' KyпУючИ в H|MaKlв plчl' пoвoдятЬся
HeMopaлЬHo (в Hoвoмy.Цвopi).

Haсeлeння тepeHy.
.Цo нiмцiв вiднoсяться вopoxo. He вipять нaвiть пpoтИв-

HИKaM, MaютЬся нa cтopoxi. MopaльниЙ cтaн пoсepeднiй, aлe
oKpeслИтИ тpУ.п.l{o' e гapнi вИпa.п.KИ в тepeнi,.цe ceЛяHИ пpи вiд-
cтyпi нiмЦiв oбeззбpoювaлИ, тa iтoдi, кoли opгaнiзaцiйнiлюди з
пicтoлями cтp|Алял|А, тo HaсeЛeHHя сTУKaлo вбляхи кИяMи, aбo
дpУ[...] в бyдинки, poбили шyм iкpинaл|А',уpa,'' lpугиЙ вИпa-
.цoK, Дe HaсeЛeHHя нaKиHyЛocя Ha двoХ фoльксдoйнiв (oдин мaв
кpисa), пoв'язaЛИ, зa6paли з сoбoю. Пpoпaгaндa звepнyл[a]ся
дo Haсeлeння, щoб здaBaЛИ ЛИшHЮ poгaтy XУдoбy - дeякi paЙo-
HИ Ha цe вiдкликaлися..[o УПAотaвлятЬоя пpИXИЛЬнo, пaЛaЮтЬ
пiмстoю дo ляxiв i нiмцiв.

KoжниЙ збpoЙниЙ нaсryп УПA пiднoсиTЬ HaсeЛeнHя нa дусi. [. . . ]

в Шyбкoвi з20 нa21 cпaлили бiля 300 в'язнiв (бiля 100 пpивeзли
[з] Piвнoгo) ' Аcпaлили [зa] тe, Щo B'язHi, вИKoпaBшИ ямy, нe xoтi-
лИBv|хoДИтИ Ha poзстpiл. To нiмцi o6илляли бyдин[oк] бeнзинoю i

людeЙ тaKo)K зaпaлИл|А. Tиx, якi, гopiюни, BИсKaKyBaЛИ з oгHя,
стpiляли. Пicля цьoгo вИпaдKУ HaсeлeHHя пaЛae пiмстoю i oникye,
щo УПA пoMстИтЬся' Haсeлeння бoТться пpихoдy i вiдxoдУ нaiздни-
кiв. 3бixxa MaЮтЬ сKpИтe, кpиiвки кoп[aють] . Haсeлeння пoгopiлиx
сiл тpoxи пpигнiнeнe, вИсЛoвлЮeТЬcя, щo зa бiльшoвикiв Kpaщe
бyдe, бo тi нe бyдщь у6ивaтиiпaлити (paЙoн Tyнин). Haоeлeння
вipить в гибeль двox нaiзникiв, aлe i свiдoмo дивИтЬcя, щo Haшoгo
Hapoдy бoгaтo BИHИщaтЬ. oнiкyють MoMeHтУ здoбyгтя збpoi, a тa-
Kox МoMeHтy пoMотИ пoляKaM.

Чepвoнi.
Пapтизaнкa.цie в oлeксaндpiЙськoмy paЙoнi: c. Meткiв, Pубнe i

C [yськ]. У склaд вxoдятЬ: кoмyнiсти, yкpaТнф ( мiсцeвe нaсeлeння ), ляxи,
Ж|А t|А т a цИг aHИ. 3aвдa н н я - я кн a й б iл Ьш e з H И щиTи н a ш иx л юдe Й .
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.Qo пoлякiв стaвляТЬся ПpИХИЛЬнo. Beдyть пpoпaгaHдУ пpo скopиЙ
пpиxiд бiльшoвикiв.

l-{epквa.
Пo-стapoмУ MoлятЬся Бory i всe' Пpoмoвцi в peлiгiйнoмyдyсi

Ha MaсИ He вплИвaЮтЬ'
|нфopмaцii з мiстa Piвнoгo.
Biд дня 15-20 [...] нoмycь бyв пaнi[н]ниЙ стpax. B циx дняx

стaЛИcя тaки пoдii: 17 'Х| в6или BдeHЬ гoЛoвHoгo Пpolrypopa-
гeнepaЛa (бeз pyкi, вИсoKoГo, cуxoгo). .0,ecь тoгo чи iншoгo дня
вИKpaЛИ дpугoгo гeнepaЛa i' пo iнфopмaцiяx, Йoгo пoвeзли в

шeпeтiвськи лicи..Qeсь сiв лiтaк i зaбpaв Йoгo. Hiмцi MaЮTЬ в>кe

дaнi, щo пoвeзли йoгo дo Mocкви _ пpeзeнт Cтaлiнoвi. 3poби-
ли oблaвy в шeпeтiвськиx лiсax' .цe HaтKHУЛ v|cя Ha бiльшoвиць-
кий дecaнт i нa нaшi вiддiли. Hiмeцьки фpoнтoвикИ зaK|/|Дaлv|
гpaHaтaMИ ([д]oйнeо гayс), дe п'яHcтвУвaлo CБ i цивiльнe
([в]epшaфт)[. П]poти [г]ecтaпo iпapтii[ кfaзaли' щo..Bce щo MИ
зaвoЮвaЛИ кpoв'ю i пoтoм, [Г]ecтaпo i пapтiя пpoпИЛи'' (вiсткУ
пpoвipeнo).

Ha двipeць пpиЙшoв нiмeцький cтapшИнa i в пepшoмy клaоi в

бyфeтi пoотaвИв вaлi[з]кy, a caM виЙшoв' 3a пapу xв. Пoстaв
[вибyx] - oбвaлився оyфiт, бyли жepтви. Hiмцi зBa)кaЮтЬ, щo цe
poбoтa бiльшoвикiв, o.t],Haчe KaXУтЬ, щo цe yкpaiнцi. Зpoбили слi-
дУЮчe: пoвiсили бiля оoбopa нa плoЩi чoтИpЬoХ в'язнiв з в'язницi

- yкpaiнцiв 'Bиciли цiлиЙ дeнь. Poзстpiляли в'язHiB з тЮpMи _ дo-
KЛa.E,Ho нe вiдoмo, oскiльки здaeтЬся цe тi, щo в Шyбкoвi згopiли
(бiля .100 oсiб) paзoм з тИMИ, якi були в Шyбкoвi у гeтi. У вiдпoвiдь
нa цe буpмicтp мiстa зiбpaв Пapaд гpoMaдИ мiстa Piвнoгo (бyли i

нiмцi) iзaявив, щo вiн зa гpoмaдян мicтa Piвнoгo pУчae, a цe poбo-
тa HaвoЛoчi' якa пiд пoкpИшKoЮ фoльксдoйнiв пpиixaлa в Piвнe i

тyг He пiдпopядкoвУeтЬся зapяд)кeHняM, a тoМУ, зaявИB, щoб нiмe-
цЬKa влaдa cтaвИлacя з HaMИ з oстepexeHHяM дo тИx' щo пpИlxaлИ
зi CxoдУ. У Piвнoмy yвeдeн[o] KoHTpoЛЬ в'iзHИХ, a тaKo)K спИсoK
мeшкaнцiв (нa кapтцi).цaнoгo бyдинкy. KoнтpoлюютЬ пo HoчaХ пo-
MeшKaHHя, пpи тoMУ в стoл[a]x, шaфaxдopoгi piни зHИKaЮтЬ.

Гoлoвнiшi випa.п,KИ з тepeHy.
20.X| пepeЙlrlлo дo нac 30 oсiб oзбpoeHИX з тaбopoм i вep-

ХoвИMИ кiньми (8 кoнeй зi сiдлaми). Цe нiмeцькa aдмiнicтpaцiя,
jxaть в Hiмeннинy He.xoчyтЬ, Явилaсь.'Y,.Ku, щo нiмaки збipaють.
ся ствopЮBaти yкpaiнсЬKУ BизвoЛЬHy для бopoтьби з бiльшo-
BИKaMИ. Цe дiлo дopyчИЛИ пo[лaгoдити] .{aнeнкoвi, якиЙ шУKae

''' T"* y тeкстi. Moxливo, тyг йдe мoвa пpo т. зв. Укpaiнськe Bизвoльнe
Biйcькo.
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пopoзУMiHHя з ГoлoвHИM кoMaHдyвaHHяM УпA i [П]poвoдoм
(вiсткa пepeвipaнa).

23'х|.43 p. B oлeксaндpi'f в пoблизкiлiси пpибyлo B00 нiмaкiв.
Пoвepнyлися з лiсy. e нутки, щo MaЮтЬ збipaти пo оeлaХ ПoсТaвKy'

з,12,4з'
CлaвaУкpaTнi!

Йoвтa.

lJдABo' ф. 3838' oп,1, cпp. 51, apк. 43_44. Зaвipeнa кoпiя. ltигapкoвий
пaпip. MaшиHoI1иc (нe укpaiнcькиЙ Lupифт). Чopнa KaльKa.

Ns8
сyс п lл Ь H o. п oл l тv|ЧHl4Й o гл яд

PEФEPEHтA HAдPAЙoHy
ЗдoлбунiвcькиЙ нaдpaЙoн [4/4]'

3 гpyдня 1943 poку.

Cyсп iл ьн o- пo лiт ичниЙ o гля.п, 3дoл бyн i вcЬKo гo в. н'
зa мiсяць ЛИстoпa.п, 1943 poкy'

|. Hiмeцькa aдмiнicтpaцiя.
Tepeн пiд цим oглядoм Mo)<Ha пoдiлити нa двi чaотИHИ: Ha

cxiдниx ТepeHaX (Cлaвyтнинa, Плyxнo [Плyжнe])' зaxiднi тepeHИ
( 3дoлбyнi вщинa, M iзoнЧ и нa, oстpixни нa [oстpoxн и нa] ). H i мeцькa
aдмiнiстpaЦiя нa cхiдниx згa.цaHИX paЙoнaх нe зМeншИЛa сBoгo
вплИBУ в тepeнi тa вapвapськoi свoei eKспЛyaтaцii нaд yкpaTнсь-
KИM HaсeЛeHHяM. У вeликiЙ мipi дoпoмaгaютЬ нiмaкaм пpи тiЙ нe-
людськiЙ пoвe.цiнцi гoлoвИ ciльськиx УпpaB тa гoЛoвИ кoлгoспiв.
Тoмy, щo B тиХ тepeHax нaшi вiддiли УПA нe вpocлИ B cv|лУ, тaкиЙ
нiмeцькиЙ ляндвipт з кiлькoмa шyцMaHaMИ цiлкoм cвoбiднo Тздить
пo тepeнi Ta HaгaяMИ зaгaняe людeй дo пpaцi в Koлгocпax. Koли
пoмiчae сПpoТиB, вiдpaзy зacтpiлюe тoгo чoлoвiкa (випaдoк в с. Гy-
MИоЬКo [Гyмeнники]). B c. Юськoвцi [Юськiвцi] ляндвipт зa HecBo-
eчaсниЙ вихiд xiнoк нa poбoтy пpив'язyвaв ix дo бpинки Ta гoHИв
бiльш яKдвa км. B зв'язKyз нaблиxeнням фpoнry пpибyл[o] зiCxo-
дy B цi paЙoни бaгaтo piзниx KoзaKiB' шуцмaнiв, щo пoMaгaЛи нiмe-
Цькiй aдмiнiстpaцii в тepopИстИч|lиx aкЦiяx. l-{ивiльнe HaсeЛeHHя

[вiд]нyлo, [щo] нeлюдcькиЙ peжiм вopoгa Kepye свoю opieнтaЦiю
Ha Haш pyx. Haшi peЙди нa Cxiд, пaЛeHHя Koлгocпiв, ПpИ ТoMy
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пpoпaгaндИвнa пpaЦя мoбiлiзyють yкpaТнськe нaсeлeHHя .цo сa-
мooбopoни. Hiмaки цe бaчaть, вciмa спocoбaми xoнщЬ зaтepтИ
cлiди ни пpoяBИ Haшoгo дyxy, вeдyтЬ зaвзятy пpoпaгaHДy пpoтИ
бaндepiвцiв тa нaЙмeншиЙ пpoяв здyшyЮтЬ свoTм тepopoм, Koли
гoвopитИ пpo нiмeцькy aдмiнiотpaцiю нa виЩeзгaдaниx paйoHax,
тo слi.ц зaзнaчИтИ, щo тyг нiмeцькa aдмiнiстpaцiя дo свoei пoмoчi
мae бiльшe вiЙcькoвoi сили' бiльшe зHищeHo сiл, бiльшe poз-
cтpiлянo цивiльн [oгo] нaceлeння пiд чaс cвoix вapвapсЬKИx aкцiй,
нiж в сxiдниx тepeHax, oднaчe Bce )к тaKи MeHшe тягHe з тepeнy
кopиcтeЙ, MeнЦJ люди ix бoяться i нe тaк cвoбiднo вopoГ сeбe пo-
чyвae в тepeнi, як нa cxiднИx зeMляx. HaЙбiльшe пoтepпiв цЬoгo
мicяЦя вiд вopoxиx aкцiй Miзoцький p-н (oстpiжcький [oстpoзь-
киЙ] p-н MИнyлoгo мiсяця пepe)KИвaвтaкe). Bopoгcвoю aкцiю poз-
пoчaв пiсля нaпaдy УПA нa Miзoч.

Beликi втpaти пoтepпiли вiд вopoxиx aкцiЙ тaкi ceлa: Бyщa
(5.X| вopoг в чиcлi 6iля 2o0 oсiб пpи пoмoчi 2-x лiтaкiв Haпaв нa
оeлo тa мaЙжe цiлo спaлив, oгpaбИв, 4 ocoби у6итихз цивiльнo-
гo HaceЛeHня), Moсти (лiтaки cпaлИлИ чepeз бoмбapдyвaння
8 гoопoдapств), Kyдpин (лiтaки збoм6или HaM шпИтaль, вiЙcькa
в чио-лi 60 ociб пepeйшли чepeз лic з Mocтiв дo KyдpИнa тa
зниЩИлl4 мaйнo з шпИтaлю, двa тя)кKopaнeниx дoбили). Me-
д[иннa] сecтpa згиHУЛa вiд бoмби' Peштa cпacлoсЬ (Бiлaшiв,
MoщaниЦя' CтyпHo, .Qepмaнь), тyт вopoг чacтo нaпaдaв нa цi
сeлa в гpaбyнкoвиx цiляx. Пpи тoмy пa.п,aлИ нaшi жepтви: y

.Qepмaнi 4, y Бiлaшeвi 5. Cлiд зaзHaчИтИ, Щo внoчi з -|3 нa 14.Хl
чoтa, в сKлaд якo.i вxoдили KoзaKи, ляxи, нiмaKИ' HaпaЛИ нa
.Д,epмaнь, cпaлИлИ пoнaд 60 гoспoдapств. Упaлo 6 xepтв, 3
paнeHo. Cпpoтивy нixтo Тм He дaвaв, Плaнoвиx aкцiЙ вopoг
бiльшe в цИХ p-нax He пepeпpoвaдxyвaв. Пoдaли, щo-пpaBдa,
бiльшe нaшиХ xepтв, aлe Цe пpИ нeспoдiвaниx нaсKoKaХ
пepeсУвaючИx вopo)киx вiЙськ (в oотpiхськoмy Iocтpoзькoмy]
p-нi вiддiл всякoi нaвoлoчi пpИ пepexoдi з Miзoчa Ha ocтpiг
нacKoчИв нa oдиH xщip, дe бyлa якpaз вiдпpaвa HaUJИX лiсникiв, i

тaм yбив 10 нaшиx пpaцiвникiв). Bopoг чaстo тepopИзyвaв
нaceлeнHя бoмбapдУвaнHям з лiтaкiв (2)<| 4 лiтaки 6oм6или
гaiвкy в c. Toчивикax [Toнeвики],7'X| 2 (двa)лiтaки 6oм6или
лiо в с. Toчивикax [Toнeвикax]. Утpaт нe бyлo).

l|. HaceлeннятepeHy,
1 . Укpaiнcькe нaсeлeнHя.
TaкиЙ caMИЙ' яK пpИ aдмiнicтpaцii poбимo пoдiл. Iнaкшe

тpeбa xapaKтepИзyвaтИ HaсeЛeHHя сxi.цниx paЙoHiв, iнaкшe
зaхiдниx. Ha сxiдних paЙoнax Haсeлeння бiльш мaтepiя-
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ЛiстИчHoгo пoгЛядy. Cкepoвye овoю opieнтaцiю МeHш Ha дУ-
xoвниЙ пpoяв, a бiльш Ha peaЛЬнy xИттовУ cтopiнку. Toмy xoн
цiлкoм пpИзHae paцiю тa oдoбpюe Haш peвoлюцiЙний pyx,
oД,Haчe тpy.цнo пepeKoHaти ix, щo MИ Bигpaeмo. Koмyнiзмa
зacaдИ He зHoсятЬ, aлe opieнтУЮтЬся Ha HЬoгo тiльки тoп/,lУ, щo
бaчaть в нiм peaлЬHУ сИлy iбoятьcя Kapи тa peжiмy HKB.ц.
3aцiкaвлeнHя HaшИM pyХoм, слi.ц зaзнaчИтИ, щo нaбиpae
шИpшoгo poзMaxУ i вжe ми Maeмo тaM He тiльки сИMпaтикiв,
aЛe Ж iiдeйниx пpaцiвникiв.

Haсeлeння зaxiдниx paЙoнiв He Хoчe HiЧoгo, вИзHae тiльки
opгaнiзaцiю УкpaTнськиx Haцioнaлiстiв, стpeMИTЬ тiльки дo
CaмoотiЙнoT УкpaTни. Heмa нi o.п,Hoгo ceлa, .п,e б нe пpoхoдилa
вopoЖa aкцiя, дe б нe спaЛeHo xoн пpинaймнi кiлькa гoспoдap-
ств чИ у6итo кiлькa oсiб. Люди пoгo.цИЛИcя з тИM, щo MyсИТЬ TaK
бyти, тoмy K|АI1УлИcя сИЛЬHo дo збepexeHHя яK фiзиннoгo' тaк i

мaтepiяльнoгo. oднaнe чaотo УпaдaЮтЬ в знeвipy, КИ.цaЮтЬ Be-
ликi дoкopи в стopoHУ УПA, в стopoHУ тиx, якi B тepopИсTичниЙ
спoсiб (кopистaюнИ тoMУ, щo МaЮТЬ збpoю в pyкax) HeслyшHo
BИгoHятЬ з фipмaнкaMИ чИ зaстaBЛяЮтЬ lцo тaK-яKИx poбiт. Tpeбa
ствepдИTИ, oдHaчe. щo УПA в HaшИx тepeнax оeбe цiлкoм нe
пpoявил[a]. Бyвaли BИпa.Д,KИ, щo мaлi вopoжi вiддiли вopyшaтЬ-
ся в тepeнi, пaляTЬ сeлa, yбивaють цивiльнe HaсeЛeнHя i Tм мo-
ЖyтЬ пepeшKoДv|тv,| У цЬoMy вi.цДiли УПA, oднaнe цЬoгo нe бyлo.
|тaкиЙ сTaH вИтвopИBся, дoKoЛИ HeMa зaгpoзи в ceлi, тoдi в нiм
пoBHo пoвcтaнцiв, тiлЬKИ пoKaжeтЬся вopoг, вoни вiдpaзy yтi-
KaЮтЬ, a сeЛo зaлИшaЮтЬ Ha пoтaЛУ для нaiзникiв. З тiei пpи-
ЧLАHIA KpИт|АКУЮтЬ пoвстaнцiв, нe вipять в Тx спpoтиB, HaзИвaЮтЬ
TpyсaMИ. Taкoж HeгaтИвHo HaсTpoЮe сeЛяH сBoeЮ HeTaKтoвHolо
пoвeдiнкoю opгaн CБ. I сьoгoднi сeляни тaK сaмo бoятьcя CБ,
як HKB.Ц чИ гeстaпo. l' нaпpиклaд, сeЛяHИ гoдятЬся з тИM, щo
Тx спaлять, зHaЮтЬ' щo бiльшиM вopo)кИM вiддiлaм He MoжУтЬ
taтИ paд'И нaшi вiддiли УПA тa Щo вoHo МУcИть збepeгти свoТ
cИлИ Ha бiльш пoтpiбниЙ чac, oдHaчe BИMaгaЮть cпpoтивy вiд
УПA для тИХ вopoxИx чaсTИH, щo He бiльш HaчИсЛЮЮтЬ яK пo-
нaд .| 00. Чaстo чyтИ гoЛoсИ сeЛяH, щoб дaти Тм збpoю i вoни
бyдyть oХopoнятИ сBoe ceЛo. Ceляни дyжe бoятЬся пpИХo.цУ
бiльшoвикiв i кoxний з HИХ сaМ сoбi нaвiть BИясHЮe пoo слaб-
кiсть бiльшoвикiв, пpo Тx нeминyниЙ poзKлaД. Пpи тoмy зpoДKy-
eтЬся вeЛИKa любoв дo вcЬoгo оBoгo i мимo тИХ TaKИx He.цoтягHeHЬ
УПA ceляни paдiють, кoли пoбaчaтЬ Haшe вiЙськo, пpoсять Бoгa
зaixxиття, щoб здoбyтИ Kpaщe мaЙбyтнe. Koли сeляни нapiкa-
ЮтЬ, Haпp., HaдeяKУ нeтaктoвнiсть бoЙoвикa' тo цe poблять нe зi
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злoТ BoЛi, aтiлЬKИ тoMУ, щoб BiH пoпpaвИвcя, щoб 6oЙoвиктaкиЙ
бyв взipцeм для воix.

2. Haцioнaльнi мeншини.
Ш]oсь Hoвoгo' щoб мoжнa бyлo зaнoтyвaти B цЬoMy сyспiльнo-

пoлiтичнoмy oглядi зa ЦeЙ мiсяць, оepeд нexiв нe пoмiчaeтьcя. Ce-
peдляxiв piвнox нiчoгo нe змiнилoся вiд пoпepeднix мiсяцiв (я пpo
цe пИоaв в пoпepeдHix свoix oглядax). l-{e caмo вiднoситьcя i.цo
Мaдяp. Бiльшe x Mo)кHa сKaзaтИ пpo HaпЛИвoвиЙ eлeмeнт з cxiд-
ниx oблacтeЙ Укpaiни. Цe люди зi збpoeю: шyцMaHи, кoзaки (нa-
цioнaльниЙ сKЛaд яких piзниЙ), кaцaпи, фoльксдoЙЧи, кaвKaзькi
HapoдИ, aлe нaйбiльшe yкpaiнцiв. Пpo мopaльниЙ стaн тpeбa cкa-
зaтИ, щo вo|{И нe MaютЬ яKoгocЬ мoнoлiry, яKoгocЬ пocтiЙнoгo нa-
пpяMKy" Beликa piзниця cвiтoглядoвa: cepeд HИx e Koмyнap}4, e
opieнтaцiT нiмeцькoi. |-{i дyxe вopo)кe нacтaвлeнi нa yкpaTнськe
нaceлeI-{Hя, peвHo виKoнyютЬ вci дopyнeння нiмeцькoi влaди,
пepeвoдятЬ y тepeнi тepopИстИчнi aкцii (в кoжнiй aкцii, щo я пoдaв
в poздiлi ..Hiмeцькa aд,мiнicтpaцiя'', вoHИ 6paли yдiл тa тaм пoKaзa-
лИ сBoЮ вapвapсЬкy вдaнy). Haстaвлeння yкpaiнцiв e iншe. Cepeд
нИx вИpиHae зaцiкaвлeння бaндepiвським pyХoМ, €rлe цe в тoЙ спo-
сiб, як y пoпepeдHiЙ, щoб yзHaтИ дe вoHИ e, щo6 зHИщИтИ ix, aлe
xoчyrЬ пiзнaти ix пocтaнoвKy, зa щo бopятьоя вoнИ тa пepeЙти нa
cтopoнy Ix. Бaгaтo вxe пepe Й шлo' oстaн нi М и .ц,H я M И пe peiхдxaл o
пoHaд 100 фip yкpaТнськиx шyцмaнiв з Пoлтaвськoi oблaстi нa
3axiд. Hapiкaють тa лaютЬ нiмцiв, кa)<yгЬ, щo нiмцi ix вce o.п.нo
poзстpiляютЬ, гope свoe зaЛИвaють гopiлкoю. B poзMoвaХ з ce-
ЛяHaMИ пИтaлИ, чи бaндepiвцi Тx poзстpiляють. Bиявляли вoлю
пiти дo бaндepiвцiв' Пpи вiд'iздicпiвaли ..lJ-{e He вMepлa...''. Шeс.
тилiтня ДитИнa вИKpaлa в шyцMaнa кpiо. l-{eЙ, пi.цмiтивши tИтИtlУ,
cKaзaв: ..xaЙ бepe, в MeHe e дpyгa''. TaкиЙ мopaльниЙ cтaн cepe.п,
шyцМaHlв пoзИтИвHo HaстaвЛяe нaшe HaоeлeHHя' яKe твepдИтЬ'
щo чepвoнa apмiя, кoли пpиЙдe сЮди, Haпeвнo poзклaдaeтЬcя.

Ill. Koмyнicтичнe пИтaHня i нepвoнa пapтизaнKa.
3axiднi p-ни вiд yпливy кoмунicтiв цiлкoм iзoльoвaнi. Moxe дe

Й e симпaтики кoмyнiзмy| aлe x BoнИ цiлкoм ceбe нe пpoявляютЬ.
|нaкшe cпpaвa пpИcтaвЛяeться нa cхiдHИХ тepeHax. У Плyжинськo-
мy [Плyxнeнськoмy] p-нi нaоeлeння HeHaвИдИтЬ KoNlyHiзмy, бo в

цЬoмy бaчить peжiм HKB.ц i нeнaвиcнi KoЛгoспИ' oднaчe, тaM дae
ceбe взнaки кoмyнiстичнa пapтИзaнKa, яKa мiститьcя нa Пiвньo-
вiЙ Гopi, a oотaHHЬo тaKo)к yдзвiнeцькoму лiсi. CвoT дii oгpaнИчУe
тiльки дo гpaбiжнИцтвa: гpaбye Koлгoспи a тaкox i ceлян, в яKИx
зaбиpaють пepeвФкнo oдiж. ПpoпaгaнДy вeдyгЬ пpoти Haшoгo pУ-
Хy' paз cтapaЮтЬcя Hac oплЮгaвити(нaзивaютЬ Hac бaндитaми).
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ДpyгиЙ paз тepopИзУЮтЬ чИ HaстpaшyЮтЬ цИвiлЬHe HaceЛeHHя пe-
peдУпЛИBaми бaндepiвЦiв. У Cлaвyцькoму [Cлaвщськoмy] paЙoнi
бiльшoвицЬKa пapтИзaнкa сeбe пpoявляe. B лiсax зHaХoдятЬся
вeликi вi.пдiли, a пo цiлoмy тepeнi вopyшaтЬcя y кiлькocтi вiд 6 дo
10 oсiб. 3aймaються гpaбiжництвoM, стapaЮтЬcя викpити нaшi
зв'язKи тacпИ|]|Ат|A нaш pцyтiмтepeнi. Пyнкти бiльшoвицькoТ пap-
тИзaHKИ e cлiдyюнiсeлa: Чpкe, Пepeiзд, Лicки, Пpиpoдa.

lV. Укpaiнськi пoлiтичнi yгpУпoвaнHя.
Tepeн нaш вiд нихчиcтиЙ'
V. Шкiльництвo.
B цiлoмy тepeнi УpyxoМлeнe. Bинятoк - цe ceлa, якi цiлкoм

спaЛeнi, aбo якi пiд пoстiЙнoЮ вopo)кoЮ зaгpoзoю. Biднyвaeться
пo шKoЛaХ бpaк квaлiфiкoвaниx yнитeлiв. oстaнньo _ чepeз злу
пoгo.цУ тa з пpИчИHи бpaкy вiдпoвi.цнoгo yбpaння. Фpeквeнцiя yн-
нiв y вeликiЙ мipiзмeншилaся' Piвнox бpaкye пo шKoлaX пi.цpУчни-
кiв тa шкiльнoгo пpИЛaДДя ДJ1яyннiв.

VI. Цepкoвнe пИтaHHя.
B сxiдниx paЙoнax цepKвa He Мae пoвaxнiшoГo впЛИвУ Ha

HaоeЛeHня. B зaxiдниx ТepeHax нaceЛeння тeж пepeстaлo шyKaTИ

спaсiння y Бoгa. Бaгaтo цepKoв пoпaЛeHo, чaстo нiмaки po6или
o6лaви пiд нac бoгocлyxiнHя, oтo)< з цie.i пpИЧv||1и HaceЛeHня
Мeншe ХoдИтЬ.цo цepKвИ, бo бoTтьcя BopoЖoгo HacKoKУ. Бoгoс-
лyxiння в кoxнiЙ цepквi e нa yкpaТнcькiЙ мoвi. Cлiд зaзнaнити,
щo нaшi свящeHИKИ y вeликiЙ мipi зaцiкaвИл|Аcя нaцioнaльним
пИтaHHяM. oднaчe, дyжe бoяться як бiльшoвИKiв, тaK i нiмцiв. Kox-
ниЙ свяЩeнИK Mae сХoвИщe.

Vll. PeлiгiЙнiсeкги.
У Miзoцькoмy paЙoнi iснyють шryндИcтИ. Пoзa свoix peлiгiЙниx

oбpядiв дiяльнocтi нe пpoяBЛяють. З poзМoвИ вИдHo, щo дo Haшo-
гo pУxy HeгaтИвHo cтaвЛятЬcя' aлe )к цЬoгo Haзвepx He пoКaзУЮтЬ.

VlII. Haшa Пpoпaгaндa.
Biднyвaeться в тepeнi кoнeчнiсть Тi. oднaчe, KoHeчHo зaзHaчИTИ

тpyднoщi, Ha яKi, вЛaоHe, BoHa Haтpaпляe. У вeликiй мipi шкoдить
пpoпaгaндi нaшe CБ' Cвoeю HeтaKтoBHoю пoвeдiнкoЮ тa HeчИотoto
poбoтoю Bopo)кo HacTaвляЮтЬ HaсeЛeHHя i тpyднiшe фaкт пoбopo-
тИ слoBaMи' Haвeдy кiлькa пpиклaдiв. .[ня 3.Х| спaлeHo кiлькa мoс-
тiв всepeдинi с. 3дoвбицi. Coлoмy нa пiдпaл бpaли з сyсiдньoгo
дBopy i лишили зa сoбoю встeЛeHy.цopoгУ. Ha дpyгиЙ дeHЬ paHo
нiмцi apeштУвaлИ тoгo гoспoдapa i poзстpiлялИ, a ceлян зacтaвИ-
ли збyдyвaти мiст. .{ня 5.Х|, пiд нaс peвiзiТ в с. Apeстoвi [opeстiв],
нiмцi викpили двi тpyпИ, якi бyли Лe.п.вe цЮ пpИKpитi зeмлeю. Hiм-
цi пopoбилИ зHИMKИ з тpyпiв. B с' Cтyпнo [Cтyпнe] CБ зiбpaлo нa
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вiйcЬKoвУ MУштpy вoeнHoз.цiбн ИХ чoЛoвiKiв. 3 зiбpaн Их BИKлИKa-
ли пiдoзpiлиx 10 чoлoвiкiв, тi вiдpaзУ в ПpИсyтнocтi всix KИHУлv|cя
нa кoлiнa i пoчaли пpoсИтИ ПoMИлУBaHня. Тoдi oдиH з CБ зapяд-
xye кoлoнi зi cпiвoм otiЙти. Тиx лoxaть ницa' тi cпiвaють тим
чaсoМ. Цi вибpaнi зpИвaЮтЬcя i пoчинaють yтiкaти. [3]нинилaся
вeлИKa cтpiлянинa. Утiкaючиx пoбитo. |-{e дyжe BpaзИлo сeляH.
Бaгaтo пoдiбних фaктiв Мo>кHa в тepeнi пoмiтити. .Qpyгe, щo
вплИвae HeгaтИвHo Ha пpoпaгaHду, цe пaсИвHe стaвлeння УПA
пiд нaс вopo)кИХ aкцiй (пoвищe Mo>кHa зopieнтyвaтиcя вiднoснo
цьoгo). Haсeлeння зHae Haшy пocтaнoвKУ i oдoбpюe ТТ. .[ля кpa-
Щoгo вИcлiдy кoнeннa бiльшa опiвпpaця вcix opгaнiB HaшoГo
peвoлюцiЙнoгo pyxУ.

ПoстiЙ. .Цня 3.X|I.1943 poкy.
CлaвaУкoaiнi,

/БуЙниЙ/'

ДAPo' ф. P-З0' oп' 2, спp, 3З' apк' 42_44. Koпiя. Бiлий пaпip.
Maшинoпиc, Чopнa KaЛьKa.
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4. дoKyMEHти oPгAHlзAцlЙHo.
MoБlл lзAцl ЙH иx PEФEPEHтyP

4.1 . P|BЕHЬ HAДPAЙOHIB

Nsl
зBlт

oPгAH lзAцl Й Ho. MoБlл lзAцl Й Hoгo
PEФEPEHтA HAдPAЙoHy

Pi внe нcьки й нa,цpa й o н З/3,
2 жoвтня 194З poку,

opг[aнiзaцiЙнo] -мoб[iлiзaцiйнa] [p]eфepeнтypa
P[iвнeнськoгo] в[iйськoвoгo] нaдpaЙoнy,
ч.3/3.

3вiт ч. 2
зa MICяЦЬ вepeсeHЬ.

1.Пpaцявтepeнi.
2. oфopмл[e]ння i yпopя.цlryвaHHя тepeHoвИХ сoТeHЬ.
3. BiЙськoвa гoспoдapKa.
4' Poзвi.цчa poбoтa.
5. Apсeнaли (бeз кoнтpoлi).
6. Cтвopeння вiЙськoвиx пiдпpиeмств iTx пpaця.
7. MoбiлiзaцiЙниЙ aпapaт ( кaнцeляpiя)'
8. Bopoxe вiйськo в тepeнi'
9. Bлacнi вiЙськoвi сИЛИ, щo дiють в тepeнiзi збpoeю.
10. ПiдгoтoвKa дo мoбiлiзaцiТ'
11.AкцiiiщoзДoбУтo.
1 2. CaмooбoDoHa сeЛa.
.| 
3. Bишкoлeння вiЙськoвoстИ HaсeЛeHHя.

1. Пpaця втepeнi пpoBaдИтЬся в пoBнoМypoзгapi. B кoж[н]oмy
paйoнi e пpИзHaчeниЙ opг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiЙниЙ] [peфe-
peнт] paЙoнy. Пepeвipeнi, зaкpiплeнi i зaтвepдxeнi впoвнi Пpoвo-
дять poбoтy opгaнiзaцiй нo- мoбiлiзaцiЙнy.

!ня 2З'|X'43 p. вiдбyлaся вiдпpaвa opг[aнiзaцiйнo]-мoб[i-
лiзaцiЙнoгo] paЙoнy' Biдпpaвy пpoвaдИB дpyг Tигp. Ha вiдпpaвi
гoвooИЛoоя:

a)' пpo твopeнHя HoвИX вiддiлiв y тepeнi;
б). пpo пiдгoтoвкyдo мoбiлiзaцii;
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B). пpo пepeBe.цeHHя HaцMeнсЬкиx вiддiлiв УПA;
г). пpo отвopeHHя caмooбopoHИ оeЛa;

д). пpo пpaцЮ в тepeнi взaгaлi;
e). пpo вишкiл нaceлeHHя вiЙськoвoсти.
ДpУгa вiдпpaвa вiдбyлaся, дe дopУчИлoся дoвipeнИM ЛЮ.цяМ

дeякi пoсти пpи opг[aнiзaцiЙнo].мoб[iлiзaцiЙнoмy] aпapaтi в нaд-
oaЙoни.

lpyгoвi He.цoлi.цopyчeнo пocт [к]ypiннoгo [к]oмaHдИpa в тepe-
HoвИx сoтHяХ, дe дaЛocя йoмy зaвдaнHя ствopИти куpiнниЙ штaб i

KepУBaтИ сoтня[м]и в тepeнi, тa бoeвими aкцiями. .Цpyгoвi Пepцeвi
дopУчeнo бри [к]oмaH.o'aHтoM [с]aмooбopoHИ в Haдpaйoнiтa зaЙ-
мaти iнтaн.п,aн[т]cькy cлуlкбy пpи вiйcькy B тepeнoBИХ coтняx. .Цpy-
гoвi Гoнтi дopУчeнo iнстpуктивнy poбoтy в тepeнi пpи вишкoлi нa-
сeлeHHя. Piвнoчacнo дpУг Гoнтa являoтЬcя мoiм зaстyпHИKoM.

Bоi дopyнниKИ пo спpaвi пpистyпили дo свoeT poбoти. .Цaль-
ший плaн пpaцi в тepeнi: пpoeKтУотЬcя вИшKoЛeнHя cтaHИчHИХ Ko-
мaндaнтiв сaмooбopoHИ, дe в мipy Мo)клИвoсти вiн мoжe пpoХo-
ДИтИ'

2. B тepeнi нa.цpaЙoнУ знaХoдятЬся тpи сoтнi нa чoлi з кypiнним
[к]oмaндaнтoм. Tepeнoвi сoтнi He e пoвнi, oдHa сoтHя r y пoBHoМУ
BИcaд)КeHHi _ 1 

.1 
1 пiдгoтoвaнцiв нa чoлi з оoтeнним. Тиxдвi сoтнi

нe e впoвHi, знaxoдяTЬоя в cтaдii opгaнiзaцiТ' БoЙoвa здaтнiсть тe-
peHoвИХ оoтeHЬ нe e злoЮ, бiльшa пepeвaгa.0,oбpoi' BишкiЛ сoтeHЬ
ПepexoдИтЬ yпoвнi, щoдeHHo вiдpaзy пpaKтИчHo, Пoчoти сoтeHЬ e
пидiбpaнi, зa BИKлЮчeнням пoлiтвиxoвHиKiв, кoтpi в coтняХ e He-
oбxi.цними. Coтнi e poзмiЩeнi пo тepeнi, нe e скyпнeнi,

3. Biйськoвa гoспoдapKa пpeдстaвляrтЬся в тaкиЙ спoсiб:
a). 5 тягapoвиХ aвтoмaшИH, з тoгo 3 пpипсyтi;
б). 5 лeгкoвИx aвтoMaшИн, з тoгo дeякi в peмoнтi;
в). 3 мoтoциклi, мycять бщи вi.oдaнi Дo peМoHтУ;
г). 2 paдьoнaдaвчИ aПapaтИ, кoтpi висилaЮ.0.o УПA в лiс;
д). 

.1 мoтop, кoтpиЙ Moxe гHaтИ paдioнaдaвниЙ aпapa[т] нa
дaлЬшУ в|.пдaЛЬ;

e)' 2255 лiт. гopюнoгo (нaфти)'
Иншi вiйськoвi peнi, кoтpi бyли зMaгaзИHoвaнi, видaнo Ha зИMy

для coтeнЬ. Peшry BИcИлaю в УПA (лic).
4. .{iяльнiсть вiЙоькoвoi poзвiдки e слaбa, Heмae дo нeТ вiд-

пoвiдaльниx людeЙ. 3aвдaнням poзвiдки бyлo пepeвoдитИ Haц-
мeнськi вiйськa, кoтpi бyли нa слyхбiУ нiмцiв'

3 вoюючиx нaцмeнiв мaЙхe нiкoгo He пepeтягHeнo, ЛИшe зa
цeЙ мiся[ц]ь пepeвeзeнo зi збpoeю oKoлo 25 бiЙцiв. Бiльш дe
пpoвaдИЛИcя ПepeгoвopИ' пoлyчaЛaоя з IX стopoHИ зpaдa' .t],oнo-
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си, сeKсoтHя' зв' язoK з BИcлУжH И цьKИ|v||А вi ЙсЬKaМ И. П poвaдитьcя
дaлi..[yмaю, Щo пoBиHeн6уи дo6pиЙ виcлiд.

5' BiЙськoвi apсeнaли пpeдстaBляЮтЬся в тoЙ опoсiб (пишy пo
звiтax paЙoнoвиx opг[aнiзaЙцiйнo]-мoб[iлiзaцiйниx] бeз кoнтpoлi) :

a). 3 шт' гpaHaт бeз зaпaлiв;
б). .1 ящиктoлy;
в). 1 яЩикaмУнiцiТ;
г). ,l ящик чoвникiв дo Ma.п,яpсЬKoгo кpiсa;
д)' 4 фляжки пaлючoi KИсЛoтИ;
e). 1 гapмaткa (лa.циться);
e). 1 гpaнaтoмeт (в peмoнтi);

Бiльш[e] зaпaсiв aмУнiцii нe вiднyвaоться.
6. BiЙськoвi пiдпpиeмcтвa, кoтpi e ypyхoмлeнi:

a). сЛЮcapня, в кoтpiЙ пpaцЮe 4 мaЙстpi _ тeпep peмoн-
ryЮтЬ oдHoгo тя)KKoгo KyлeMeтa cИcтeМИ ..MaKcиM'', oДИH гpaHa-
тoМeт в poбoтi, [o]дин нiмeцький лeтyнcький cкopoстpiл ..ШKaс'',

тpi,i ;leгкi окopoстpiл V| cИcтe|АV|..ToKap'', кpiси i т. iн. peн i ;

б). pимapня, Koтpa виpoбляe ciдлa. .[o виpoбу сiдeл вxo-
дятЬ Щe тaкi мaлi пoмiчнi пiдпpиeмствa: виpiб пopтяHИx пaсiв, вy-
дил, сTpeМeн i п pяxoк. Teпep в ри мapн i знaxo.п,ИтЬс я 17 ciДeлi

в). мoтyзяpHя, яKaлИшe виpoбляe пoстopoHKИ (шлeТ, yxи-
сЬKa, щo e нeoбxiднeдля вiйськa). Якaтoгo кiлькiсть, щe нe пoдaнo.

7. MoбiлiзaцiЙниЙ aпapaт r зopгaнiзoвaний в нaдpaЙoнi в склa-
дi 10 пpaцiвникiв + шeф кaнцeляpii. oдeн пpaцiвник вeдe пep-
сoнaлЬHy KHИжKУ, oдeн _ пo poдaХ збpoi, oдeH - iнвeндaцiЙнУ
[eвiдeнцiйнy] книxкy i книгу сoтeHЬ, вiЙоькoвy KнИ)кKy. .(вi мaши-
нiстки, кoтpi цiлий чaс пИшyгЬ вишкiльнi Maтep'яЛИ, 5 iнспeктopiв,
кoтpi кoмунiкyються з paйoнoвиMИ KaHцeляpiями, ПpoвaдятЬ
paйoнoвi KHИгv| Пo poKaХ' спpaвд)кyЮтьix, ни пpaвИЛЬHo пpoBaдИ.
ться пiдгoтoвKa.0,o мoбiлiзaцii i ни сxoдяться KHИгИ oдHa з дpyгoЮ'
B кoж[н]oмy paйoнi e зopгaнiзoвaнa мoбiлiзaЦiЙнa кaнцeляpiя в
cклз.цi 3-х пpaцiвникiв, кoтpi пpoвaдятЬ мoбiлiзaцiйнi paЙoнoвi
KI+ИгИ'

Teпep п iдгoтoвля ються мoбiл iзaцiЙ нi пЛaХтИ i пiдгoтoвля ють-
ся мoбiлiзaцiЙнiлисти. Пpaця iдe дaлi.

B. B тepeнi пiдбaвляeтЬся зHaЧHa cИлa вopo)кoГo вiЙськa'
IB] нaдpaЙoнi знaxoдИтЬся 1 B cтaниць вopoxИХ штiцпyнктiв,
HaчиcлЮeтЬcя oКoЛo 12тиcяч вoякiв, збpo[ю] MaЮтЬ нeoбчислe-
нy, бiльш[e] знaxoдиться кoзaкiв, фoльксдoйнepiв, [вip]мeн,
киiвcькoТ пoлiцii. Пopoбили нoвi стaницi i стoять дaлi. B тepeнi
зHaxo.п,ИтЬся o.цHe ЛeТoвИщe, дe cIi]дae тeпep 12 лiтaкiв i стaлo дo
HЬoгo пpИKp|плeH|.
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9. Bлaснi сили, Щo дiЮтЬ в тepeHi зi збpoeю:
a). 3 сoтнi пi.п, кoмaндoю [к]ypiннoгo [к]oмaндиpa;
б). бoТвкa Maтpoсa в оклaдi .1 

1 пoвcтaнцiв;
в). бoТвкa пpИ caпepяХ i piвнoнaснo ПpИ TpaHспopтoвi opг[a-

нiзaцiй нo] - мoб[iлiзaцiйнoгo] Tигp[a] в склaдi 1 0 пoвстaнцiв;
г). бoTвкa пpи CБ 30 в нaдpaйoнi i пo .|0 пoвстaнцiв в кox-

[н]oмy paЙoнi, яK KoHтpoЛЬнe тiлo в тepeнi в стaдiТ opгaн [iзaцiТ];
д). бoТвкa пpи зв'язкy _ 5 бoeвикiв.

B тepeнi бiльшoвицькi збpoЙнi c.4лИHe пoмiчaютьcя.
1 0. ПiдгoтoвKa.0.o мoбiлiзaцiТ пpoxoдИтЬ, вИгoтoBЛяeтЬся pe-

eстpaцiя вiйськoвoзoбoв,язaниx, пiдгoтoвляloтЬся мoбiлiзaцiйнi
лIАэтKIА' мoбiлiзaцiйнi плaхти т. iн.' щo пoтpiбнoдo мoбiлiзaцiТ.

1 
.l 

. ПpoдoвxyсЬoгo мicяця пepeпpoвaд)кeнo тaкi aкцiТ, a сaМe:
зaбpaнo збiжжя з o.цнoгo нiмeцькoгo MaгaзИHy, [кyди] гpoMa.цяHИ
звoзИЛИ стaвКy збiжжя. 3бixжя зaбpaнo, a MaгaзИHa зHИщeнo
(пpaцювaли мlнepи). Piвнoж пopoзBaЛЮвaли пeчi, гpyбки в бyдин-
KУ, Дe нiмaки з сeЛa [Б]yгp[и]нa Гoщaнськoгo paйoну мaли нaмip
зpoбити свiЙ штiцпyнкт. У сeлi Kycтинi oлeксaндpiйськoгo paЙoнy
зaбpaнo 40 шт. кoнeЙ. 3aбpaли 5 кiннoтникiв.

Ha oсaдi KpoxoвeцькиЙ [oсaдa Kpexoвeцькa] зaбpaнo 300
штУK oвeЦЬ, 25 кoнeй, 9 вoзiв, 9 yпpяxi, здoбyтo 2кpicи,200 штyк
кpiсoвиx нaбoiв. L{eЙ фiльвapoк бyв [зa] 500 м. вiд Шy[б]кiвськoгo
Гeтa. Зaбpaнo 8 пoвстaнцiв.

.{ня 
.16.|X.43 

нa coшi Piвнe _ ЛУцьк нoтa пiд [к]oмaндoю Xyкa
зpoбилa зaсiдкy' нa яKy HaгHaЛoся 5 лeгкиx MaшИH, .| тягapoвe aвтo
в склa.п,i 29 нiмaкiв-xaндapмiв i цивiльниx шпepaнiв. Пpистaнoк Тx

бiля мicткa бyв пpистaнкoм ix смepтi. Чoтa вiдкpилa вoгoнь пo нi-
MaKaХ. Biдкpився зoйк, кpик бpyхaнiв. Пoчaли KpИчaТИ ..CЛaBa

УкpaТнi |'', 
.. ГepoяМ CЛaBa!'', ..Xaй живe Укpaiнcькa Пoвстaнчa Apмiя !''.

CкopocтpiлИ He вгaвaЮть. Kyлiз HaшИХ сKopoстpiлiв мaгнiтoм тягнe
в нiмeцькi гoЛoBИ. Biдкoтилocя 23 нiмeцькi гoлoви. Cкopoстpiли
BтИхлV|' Чoтa вийшлa ПepeмoЖнoЮ. ЗдoбУтo 3 лeгкиx aBToMa-
.JJИHИ, o.цHУ тягapoвy, oднo[гo] мoтoцикля, 5 шryк Mп' 1 1 кpiсiв,
3 лeгкиx скopoстpiли,22uтуки гpaнaт, .l7 пiотoлiв, 3000 aмyнiцiT
дo кpiciв, 500 штyкдo Mп, 150 дo пiстoл[я].

oдин нiмaкyтiк. Bлaснi втpaтИ: |1\вбитиЙi 1 paнeниЙ, здoбy-
To щe iншi бoeвi пpИЛalц.п,я.

B сeлi 

-118 
PiвeнсЬKoгo IPiвнeнськoгo] paйoну зaбpaнo дня

29'|х'43 poку 600 штУK oвeчoK, пpИчoмУ вбитo oдHoгo нiмaкa, зa-
бpaнo oдHoгo кpiсaтa пiстo[ля]. B сeлiMaл[я]тинi, [paЙoн]Tyнин,
coТHя Лeвa з poeм KopeцькoТ сoтнi poз[з]бpoTли 1 piЙ [б]yльбiвцiв,

rr8 Taк y тeкстi дoKУMeHтa'
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пpИчoмУ здoбyтo 2 фiнки, 1 лeгкиЙ cкopocтpiл, 5 кpиciв. 1 1 [б]y-
льбiвцiв взятo в пoлoH.

12. CaмooбopoHa сeлa пpoвa.о,ИтЬоя в тaкиЙ опociб: вИстaв-
ЛяeтЬся вapтa в сeлi i пoзa сeЛoM, aляpмoвi стiЙки' дзвiнки, тoщo.
Bapтiвня в кox[н]oмy сeлi. Bapтy твopитЬ вiЙськo - тe, щo Mae
вишкiл в сeлi. Koпaння poвiв, зpИвaнHя мoстiв пpoХoдИтЬ пocтiЙнo.
Гpoмaдяни e yзбpoeнi в xoлoд],HУ збpoю' B0 % в бiй з нiмaкaмИ чИ з
iншими вopo)кИMи eлeMeнтaMи He вxoдИли. Пpи лiоoвиx Пoлoсax
пoвaлeHe Дepeвo, пopoблeнi бapикaди, xoн [a] Maлo пpoцeHтoвo.
CaмooбopoHa ceЛaa пpoBa.п,ИтЬcя згiднo iнстpукцiЙ, BИдaнИx
Kлимoм Caвypoм 

.-. 
Xoч вol.lИ в MoоMУ тepeнi MуоятЬ бщи дeщo

змi[н]eнi, мiЙ тepeн впoвнi нe вiдпoвiдae дo цiei iнстpyкцi'r. Ko-
MeHдaнТИ сaмooбopoнИ сeЛa He e Koмпeтeнтнi в цiй poбoтi, мy-
cять пepeйти вiдпoвiднiЙ, хoн и кopoткиЙ, вишкiл. Удeякиx paЙo-
нax вiн в)кe poзпoчaвся. Бyдe пepeХoдИтИ в кoж[н]oмy paЙoнi.

13. HaсeлeнHя шKoлИтЬся, вKлЮчHo жiнки, юHaKИ (кpiм cтapиx,
кaлiк, xвopиx). Haоeлeння .цo вИ|.l.JKoлy дiлитьоя нa вiЙcькoвиx i нe
вiйcькoвиx. Пoтвopeнi пo сoтHяХ, чoTaХ, poяx. Bишкiл пpoxoдить:
oбopoнa, Mapш B|-loЧi, Mapш yбeзпeнeниЙ, нacтуп, poзстpiльнa,
ПepeMapш, пiзнaння тepeнy. .Д.o вишкoлy вKЛЮчaHo MaлЮвaHHя
шкiцiв. |нстpyктopi вишкoлy Д,oMaгaЮтЬcя дaЛЬцJoi пpoгpaми
вишKoлУ, яKa y cKopoмy нaci бyдe видaнa.

14. ЗaгaльниЙ oгляр, тepeнУ. Тepeн yпoвнi нe вiдпoвiдae дo
дiяння вiЙоькoвoгo в тeпepiшнiЙ чaс. Тepeн e вiдкpитий, MaЛo
лiсoвиx пoлoc, Ha пiвн[oнi] Moгo тepeнy нiмoтa пiдгoтoвляe peп-
peсii, мoжнa зop[i]eнтувaтИся в cкyпнeннi вopo)киx вiЙськ пo мiс-
тax дoвKpУгИ дaнoгo TepeHУ.

ПoстiЙ,2.X.4Зp'
CлaвaУкpaiнi!

Гepoям Cлaвa!

opг[aнiзaцiЙнo] - [м]oб[iлiзaцiЙниЙ] [peфepeнт]
Tигp.

ЦДABo' ф. З8З8' oп. 1, cпp, 52, apк' 3_5, Зaвipeнa кoпiя, Ilигapкoвий
пaпip' Мaшинoпиc' Чopнa KaльKa.

Йдeтьcя зa KoМaHдИpa УПA-Пiвнiч .Д,митpa Kлячкiвськoгo (191 1-1945)
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Ne2
HAKAз Ne 3 oPГAHlзAЦlЙHo.MoБlлIзAцlЙHoгo
PЕФEPEHтA нAдPAЙoHy пPo сAMooБoPoHy

тA BиIJJкlл нAсEлЕHHя
[PiвнeнcькиЙ нaдpaйoн 3/3],

9 х<oвтня 194З poку,

Haкaз ч. 3.

] . Caмooбopoнa сeлa.
CaмooбopoHУ ceлa пpoвa.цИтИ згiднo з iнстpукцieю, BИдaHoЮ

B Ko>кну отaHИцЮ. ПpипильнyвaтИ oбoв'язKoвo, щoб кoxниЙ ce.
ля|1tАt1 Мaв cxoBИщe нa xyдoбy, Ha сxoвИщe нaxл[...], свoЮ сiM'Ю,
кpиТвкy нa piнi (..ЛaXИ''). Пoxoвaти збiжxя, гopo.цИHy, воe мyсить бy-
ти пiдзeмлeю. Mуlкнини ,якiбули в силi нocити збpoю, мyоять бщи
зopгaнiзoвaнi i oзбpoeнi в xoлoднy збpoю - вИлa, cгl|АcИ, сoKИpИ,
кoси i т. iнш. Koпaти poви, poбити 6apикaдИ, КoпaтИ вoвчi ями,
BИcтaBлят|А вapтИ в ceлi i пoзa ceлoМ ,B'язaтИ ceЛo з сeЛoM, пiд нac
HaЛЬoтy нiмeцькиx чи бiльшoвИцЬKИХ бaнд пoвiдoMЛятИ aЛяpMo-
вo олiдyюнe сeлo, пoвi.цoМЛятИ нaдpaЙoни i [...]' i [y]пpoдoвж гoдИH
МyсИтЬ зHaтИ пpo HaлЬoт бaнд цiлe oкpyxeння.

B тoй чaс зaсToсyвaтИ сaмooбopoнy. Bopo[г] пpийшoв He тoMУ,

щoби сeляниHa лaоKaтИ, вiH пpийшлoв гpaбити MaйHo, naл|АтV1

гoспoдapKИ, cтpiляти бeзбopoнних люДeЙ, HeMoвлят, лoвv|тИ B

пoЛoH, BИBoзИт|А дo HiмeннинИ Ha гoЛoдoву cMepтЬ. Бopoтьбa
piшyнa, бopoтьбa Ha ХИття чИ сMepтЬ. B тoЙ чaс сeЛяHe ХaпaЮтЬ зa
KocИ, сoKиpvl, cгl|Аc|А i тaк тим бити 6eзглyздy нiмoтy, Koтpa Haс
xoчe ПoHeBoл|AтИ, вистpiляти, г1oпaлит|А, вИBeзтИ Ha гoлo.0,HУ
сMepтЬ. Ha пoмiч ceЛяHaМ пpийдyгь вiДдiли УПA. Kpaщe згИHУтИ
зa УкpaТнy нa ii зeмлi, a He B Hiмeччинi Ha Kaтop)кHиx poбoтax i в
нiмeцькoмy пoлoнi, в тюpмi, KoнцЛaгepax. He дaтися бaндитaм,
зa BcяKy цiнy бopoниТИ ceЛo.

Пpo xiдники120 [пpиклaди] caмooбopoHи пoкaжiть нa фaктi,
пiдiть paзoM з ceЛяHaMИ в бiЙ, хo.цiть зн|/1|{iИ нa вiЙcькoвy MУштpУ,
жиЙтe з ЛЮдЬMИ дyшoЮ, мaйтe твepдиЙ зaKoн, твep.цy пocтaнoвy:
пoстaнoвИв - зpoбив. Пepeд ceЛяHcтвoM бy[д]ьтe пpaвiльними,
xapaKтepHИми, йдiть пpaвiльнoю дopoгoЮ, нe пiдxлiблюЙтeсь, нe
дaЙтe вiдчyги нaшy слaбiсть, виpoбiть My)KHЮ пoстaнoBy, сeляHИH
зaвсiди i скpiзь пiдe з вaMИ.

2. Bишкiл нaсeлeнHя.
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Bишкiл HaсeлeнHя MусИтЬ пpoxo.цИтИ в цiлoстi, шKoлИтИ MУ)К-
ЧИH, жiHoK, юнaкiв (кpiм кaлiк, xopиx), всe пepeмiнити в вoeнниЙ
тaбip. ГoлoвнyУвaгУзвepнyтИ Ha вишкiл: oбopoнa, нaстyп, Мapш
внoнi' мapш yбeзпeнeниЙ, твopeння poзстpiльн[oi], пiзнaння Tepe-
нy' Пpo вишкiл ceЛяH бyдyгь спeцiяльнi iнстpyкцiТ. Зa нeвикoнaнttя
HaKaзyч. 3 aбo знexтУвaнHя Йoгo, винoвнi бyдyть Г1ИДлягaтИ peвo-
люцiйнoмy сyдoвi УПA.

3a нeвикoнaHHя KoпaHHя кpиiвoк, сxoвИщ нa хyдoбy, Ha людeЙ,
нa piнi бyдe кapaння сeЛяHИнa poзстpiлoм. Koмeндaнт сeЛa caMo-
oбopoн и бyдe пoтя гнeн и й дo вi.п,пoвiдaл ьHoсти.

ПoстiЙ, 9.X.43 p.

Cлaвa Укpaiнi!!!
Гepoям Cлaвa!!!

opг[aн iзaцiй нo] - [м] oбi лiзaцiЙниЙ [peфepeнт]
Tигp.

ц,цАBo' ф, З838' oп' 1, cпp' 52, apк. 6. Зaвipeнa кoпiя. ltигapкoвиЙ
пaпip. MaLuиHoПИс, Чopнa кaлькa.

Ns3
HAKAз Ne 4 oPГAHlзAцlЙHo.MoБlл!зAцtЙHoгo

PEФEPEHтA HAдPAЙoHy
пPo лlKBlдAцlю пoлЬсЬKиx пAM'ятoK

MAтEPIAлЬHoT KyлЬтyPи
I Pi внeнcьки й нaдpa й oн 3/3],

9 х<oвтня 194З poку.

Haкaз ч. 4.

1 . B тepeнi, .0,e знaxo.цятЬся пoлЬсЬKi пaм'ятники, кoстeли iт' iн.
пoльськi фiгypi, всe poзpИвaтИ, poзHoсиТи в Пpax, He ЛИшИтИ Ha-
вiть мiошя.

l-{ю aкцiю вИKoHaтИ дня з 10-гo нa 1 1-гo.X.43 p. внoнi'
2. BсiтeлeгpaфiннiдpoтИ, кoтpi Щe вicять Ha стoЛпax, нeгaйнo

зHятИt зMoTaтИ B МoтaшKИ i зaxoвaти. BсeЙ кoлючий дpiт piвнox
зMaгaзИHyвaтИ.

3. Пo викoнaннi нaкaзyдoдaтИ звiт, як пpoЙшлa пpaця.
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бyдyгь пoтягнeнi дo вiдпoвiдaл ьнocт[и].

ПoотiЙ,9.Х.43 p.

3a нeвикoнaHHя нaKaзy opг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiЙнi] paЙoнy

Cлaвa Укpaiнi!!!!
Гepoям Cлaвa!!!

opг[aнiзaцiЙнo-м]oб[iлiзaцiйниЙ peфepeнт]
Тигp.

lJдABo' ф.3838' oп, 1, cпp,52, apк.7. Зaвipeнa кoпiя. QигapкoвиЙ
пaпip. MaшиHoПиc. Чopнa кaлькa.

Ns4
HAKA3 Ns 5 oPГAHlзAц|ЙHo.MoБlлlзAцlЙHoгo

PEФЕPEHтA HAдPAЙoHy пPo KAдPoвl
пPизHAчEHHя

[Piвнeнcький нaдpaйoн 3/3]'
9 жoвтня 1943 poку'

Haкaз ч. 5.

Bвoдиться i дaеться дo вi.цoмa opг[aнiзaцiЙнo] - мoб[iлiзaцiЙ-
ним] в paЙoнi, щo:

1. Дpyг Heдoля являeтЬся KoMaHдИpoM в тepeHoвИХ сoтняX в

пiдpaЙoнi121.
2'Дpуг Kaпiтaн яBляeтЬcя KoМeн.п,aнтoм caмooбopoHИ в Haдpa-

Йoнi i зaЙмae iнтeндaнтську слpкбy.
3. Дpyг Гoнтa явЛяeтЬcя нaдpaйoнoвим вiйськoвим iнcтpyктo-

poм i зaстyпHИKoM opг[aнiзaцiйнo]-мoб[iлiзaцiйнoгo] вoeHнoгo
нaдpaЙoнyдpyгa Тигpя.

4. Дpyг HизoвиЙ являeтЬся шeфoм нaдpaйoнoвoi opг[aнiзa.
цiЙнo] -мoбiлiзaцiйнoi кaнцeляpii.

5' Bci вищeпoдaнi oсoби e зaтвep.пXeнi нa Txнiх стaнoвищax. Koли
вoни будyгь зBepтaТИся пo слyl<бoвiй дopoзi з пИcЬMoN4 чИ Тo ycHo дo
paЙoнy, oбoв'язкoвo iм дoпoмaгaт|А, зaлaгotИти спpaвy y Txдopщeннi.

ПoотiЙ,9.Х.43 p. CлaвaУкpaiнi!!!
Гepoям Cлaвa!!!

opг[aнiзaцiЙнo] - [м]oбiлiзaцiЙниЙ [peфepeнт]
Тигp.

ЦДABo' ф' З838' oп. 1, cпp, 52, apк' 8. Зaвipeнa кoпiя. ltигapкoвий
пaпip. MaшиHoI1Иc. Чopнa кaлькa,
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Ns5
l.lAкAз Ne 6 oPГAH l3AцlЙ Ho. MoБlл lзAЦl ЙHoгo

PEФЕPЕHтA HAдPAЙoHy пPo дlялЬHtстЬ
Bl ЙcЬKoBиx п lдп PиeмстB

тA lHlllI питAHHя
I Pi в н eнc ьки Й н aдpa Йoн 3/3,

ПepШa ПoЛoBИHa х<oBтнЯ 1943 poку].

Haкaз ч.6.

.1. З Baшoгo paЙoнy BИcлaтИ Ha .цeHЬ 22'х'4з p. 12 виш.l-
KoЛeHИx кiннoтчикiв пo мoбiлiзaцiйниx лИстKax, кoтpi Baм ви-
сИЛaЮ. Koж[н]иЙ кiннoтчик Mae з сoбoю BзятИ чиcтий тeплиЙ
oдяг i взУття, зaпaсHУ бiлизнy i pyшник, MИЛo, бpитвyтa всe, щo
пoтpiбнo для вoяKa в пepшУ чepгy. Kiннoтчик MУсИтЬ MaтИ з сoбoю
кoня, сiдлo, кoцa.,KiннoтчИKaM згoЛocИтИся Ha aдpeсy Xмapa,
чepeз Яpoвoгo 30 --, слaти нa Hixтa 3/3. Haкaз вИKoHaTИ сoлiднo,
He ТaK яK ПoпepeдHl.

2. Bci кyзнi, якi тeпep пpaцЮЮтЬ, пepeмiнити в вiЙоькoвi
пiдпpиeмствa, якi N4aЮтЬ пpaЦЮвaтИ для вiЙськa. Bиpoбляти
пiдкoви дЛя KoBaHHя кoнeЙ' Ш|Аг1И, yxнaлi, виpoбляти стpeМeHa
.цo сi.цeл, пpяЖKИ iт. iн., вИпУсKaтИтoyбiльшiЙ кiлькoоти.

3. Haкaз вдpУгe твopитИ i уpyхoмити збpoяpнi, pутeникapнi,
пoпpaвЛятИ пoпсyтУ збpoю, збиpaти чaстинi вiд збpoТ, сКЛa.цaтИ
з ниx збpoю.

4. Уpyxoмлювaти iншi пiдпpиeмcтвa, кoтpi пoтpiбнiдo виpoбy
сi.цeл _ pимapнi, мoтyзяpнi' стoляpнi, кoтpi бyдуть виpoбляти
paM'я дo сiдeл. Пpoвaдити тo сKopИM тeMпoM' Пpoвaдити звiт з
виpoбy BПpot,oвЖ цiлoгo мiсяця.

5' Bвoдxy HaKaзoM нaдpaЙoнoвoгo збpoяpa' дpУгa Caдoвo-
гo, якиЙ бyдe мaти ПpaBo сТягaтИ мiни, гapмaтнi стpiльнa, зaпa-
сoвy i пpИпHyтУ збpoю i aмyнiцiю i т. iн. piни вiйськoвoгo збpoЙ-
Hoгo ХapaKтepУ'

6. Шкoлити пpaцiвникiв кaнцeляpiT opг[aнiзaцiЙнo]-мoб[i-
лiзaцiЙниx peфepeнтyp] вiЙськoвoсти. ..opгaнiзaЦiя apмiТ'', B пep-
шу чepгy, ..Bпopяд'', ..ПoЛeвa Cлyжбa'', ,.Bнщpiшня Cлyxбa,' iт. iн.
вiЙськoвi мaTep'яли пpoшKoлЮвaTИ.

122 Йд.eтьcя пpo пpaцiвникa Тунинськoгo пoвстaнсЬKoгo paйoнy Ns 30 Piв-
HeHсЬKoгo нaдpaЙoну 3/3 ..Яpoвoгo''' pив; Koвaльнук B,M, ,Qiяльнicть oУH(6) i
Зaпiлля УПA нa Boлинi й пiвдeннoму Пoлicci' _ Topoнтo - Львiв; BиД,aвництвo
,,Лiтoпиc УПA''' Cepiя ,,Бiблioтeкa ,'Лiтoпиcу УI1А"' т.7' 20a6 - с' З6' 42'
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Щoмiсяця пpoвaдИтИ звiт, який вишкiл пpoBeЛИ пpaцiвники.
Kaнцeляpii opг[aнiзaцiйнo]-мoб[iлiзaцiйнi] пepeвo.цитИ з пo-

вepxнi в пiдзeмeлля, пi.цгoтoвaтИ Ha цe мiсця.
Haкaзa вИKoHУвaтИ сyмлiннo!

Cлaвa Укpaiнi _ Гepoям Cлaвa! ! !

opг[aнiзaцiйнo] -мoб[iлiзaцiЙниЙ peфepeнт]
Tигp.

Дpyхe Koмaн.цaнт!
Bиcилaю Baм фopмy HaKaзУ н. 6, якиЙ eвиcлaниЙ в paйoн
Ko)KHoMУ opг[aнiзaцiЙнo] -мoб[iлiзaцiЙнoмy] в paЙoнi.

flня 1 5.10.43 p. виТxджaю нa 1 0-кy.
Tигp,

L!ДABO' ф. З838' oп. 1, cпp. 52, apк.9, opигiнaл З пeчaтKo|o. Poжeвий
цупкий naпip. MaLuиlloпИс, Чopнa кaлькa'

NeO
зB!т oPгAH lзAцtЙ Ho. MoБlл lзAцlЙ Hoгo

PEФEPEHтA HAдPAЙoHy
[Pi в н eн cькиЙ н aдpa Йoн] 3/3'

[пoнaтoк гpудня 1 94З poку].

3вiт
[з]a мiсяць ЛИcтoпaд.

1 . opг[aнiзaцiЙнo] -мoб[iлiзaцiЙний] aпapaт пpИсTaвЛяeтЬся в
тaкиЙ спoсiб: в нaдpaЙoнi e кaнцeляpiя мoбiлiзaцii, в кoтpiЙ cTaЛo
пpaцЮe тpЬox пpaцiвникiв, шeф yстaHoвИ. .Д.o тoгo дoлУчyeтЬся
п'ять iнспeктopiв (в кoжниЙ paЙoн пpИзHaчeHИЙoдин)' KoжниЙ мo-
бiлiзaцiйний iнcпeктop пpoвaдИтЬ з Йoгo paйoнy книгy вiЙськoвo-
зoбoв'язaниx тa eвiдeнцiйнy KHИгy. oбoв'язoк мoб[iлiзaцiЙниx]
iнспeктopiв e: пiд нaс мoбiлiзaцiT Йти в Йoгo paЙoн з мoбiлiзaцiЙ-
HИMИ лИотKaми i тaм paзoM з opг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiЙним]
пepeпpoBaдXyвaтИ мoбiлiзaцiю. MoбiлiзaцiЙниЙ, пpИXo.п,ячИ з
зaв.п,aHHяM в paЙoн, в пepшy чepгУ вИзHaчae збipниЙ пyHKт, Дe
MaЮTЬ сxoвaтИсЬ змoбiл iзoвaнi. [ Пo-]дpyгe' BИсlАлae пo [ш]тoю мo-
бiлiзaцiЙнi л|АcтKИ пiдлeглим Дo мoбiлiзaцiТ' B мoб[iлiзaцiЙнoму]
ЛИстKУ зaзHaчye чaс i мiсцe згoлoшeHHя. Ha мoб[iлiзaцiЙнoмy] ли-
CтKУзaзнaчУe, Щo кoжний змoбiлiзoвaниЙ мycитьз сoбoю взятИ.
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Ha пyнкт мoбiлiзaцii пpИBoзИтЬоя лiкap. Bсi змoбiлiзoвaнi пepe-
xoдятЬ лiкapоькy кoмiciю, Xтo здopoвиЙ - виДaeться лiкapськa
пoсвiдкa, Koтpa дoлyчyсTЬся дo мoбiлiзaцiйнoгo ЛИстKa. Xтo e
звiльнeниЙ чepeз лiкapськy кoмiсiю, вiд тoгo зaбиpaeться мoб[i-
лiзaцiЙниЙ] лИcтoK i видaeться лiкapськe звiльнeння, [дe] зaзнa.
чaeтЬcя Йoгo xвopoбy i з тим вiн Йдe.цoДoмУ.

Bсix змoбiлiзoвaHИХ, здaтHИX.t],o вiЙськoвoT cлуlt<би, И нe xвopИХ
вiдсилaeться нa мiсцe пpИзHaчeHHя ['..] [зa]вoдитьоя в eвидeн-
[ц]iйнy KHИгУ. Moб[iлiзaцiйнi] iнспeктopи пiсля мoбiлiзaцii вep-
тaЮтЬоя нa мiсцe i.цaлi пiдгoтoвляЮтЬ И Упopя.цKoвyЮтЬ ix книги.

3aвдaння шeфa i тиxтpьox пpaцiвникiв e: вecтИ пepсoHaЛЬHУ
KHИry тa KHИry пo poдax збpoi' [дpyк]yвaти вiйськoвi вишкiльнi мa-
тep'яли тa BИгoТoBЛяти мoбiлiзaцiЙнi лиcтки, в пoвнoстi вeоти пi.цгo-
тoвKyдo мoбiлiзaцiТ. Цe пpaця шeфa кaнцeляpiТ.

Пpи нaдpaЙoнi e вишкi льниЙ iнспeктop' кoтpиЙ зaЙмaeться
ЛИшe BИшKoлoм здiбниx.цo вiЙськoвoi cлyxби тa жiнoк. B н[aд-
paЙo]нi КoMaHдaHTa сaмooбopoнИ HeMa' Koмaн.цaнти сaмooбo-
poHИ ЛИшe в paйoнi. Aпapaт [o]pг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiЙниЙ] в
paЙoнi:

a). opг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiЙниЙ] paЙoнy, кoтpий вiдпoвi-
дae зa Цiлiсть opг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiЙнoТ] [peфepeнтypи] в

тepeнi;
б). Йoгo зaстУпнИK;
в). вишкiльниЙ iнcтpyктop;
г). кoмeндaнт caмooбopoни.
B пiдpaйoнi нe e тaк шИpoKo poзбyдoвaнo.
B пiдpaЙoнi лишe opг[aнiзaцiЙнo] -мoб[iлiзaцiЙниЙ]'
Bишкiльн и Й iнстpyктop.
B cтaницi poзбyдoвa aпapaтУ тaKa сaMa, як в пiдpaЙoнi.
Тaк пp[eд]отaвЛяeтЬCя poзбygoвa opг[aнiзaцiйнo]-мoб[i-

лiзaцiйнoгo] aпapaтy в тepeнi ч' З/З -- 
' l-{eю poзбyдoвoЮ aпapaтy,

пiд нaтискoM BopoxИx cИл, HeMo)кЛИBo BПoвHi pyxaтиcя.
2' Tepeн Piвнeнщини e cMУгoЮ пoмix лicaми - Пiвнiччю тa

Пiвднeм. Tepeн вiдкpитий, мaлo фaлиcтиЙ, знaxoдятьcя дуlкe мaлi
кyщi лiсУ. Tepeн пepeтИHaють coшi, зaлiзницi тaтpaнcпopтoвi шля-
xи. He нaдaeтЬся дo дiй пoвстaHчИX вeлиKИX гpyп. .[уlкe тяжкиЙ дo
пpaцi. e cильниЙ HaтИcK вopo)киx гpaбiжниx нiм[aкiв] тa iншиx.

a). Tepeн яK |.l.lляx вiдстyпaюнИХ тa тpaHcпopтoвИx вiддiлiв нa
CxiднiЙ фpoнт тa стaHицЬ вiдпoнинкy. |J-{oби тo УлeKшИти, Щo6и
взaгaлi yлeKшИтИ iм ix pyх, poблять Ha сeлa BИпaдИ, гpaсУЮтЬ пo
тepeнi, гpaблять, пaлятЬ, cтpiляють бeзбopoнних людeЙ' Cильнe

Piвнeноький пoвстaноький нaдpaЙoн.
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зaгpoxeHHя тepeHУ пpИXo.п.ИтЬ з сoцli Piвнe _ Kopeць, дe цiлиЙ чaс
рУx aвт, пoвзiв тa пixoтнoгo вiЙськa. Bздoвж сoшi [шoссe], в пoбли-
зЬKИx ceЛaХ' нiмoтa MaсoBo KвaтИpУe. Micтo Piвнe дoвкpуги oб-
cтaвЛeне BopoЖИMИ дЛя Hac стa[нo]вищaми, звiдки гpaбiжники
poблять Ha сeЛa B|Апaд.И' гpaблять, лoвЛятЬ людeЙ, пaлять, стpi-
ЛяЮТЬ. Coшa Piвнe - Бpoди, пo кoтpiй нiмoтa ЦiлиЙ чaс тpaн.
сПopTУeTЬcя тa зaKвaтИpoвУeтЬся пo близькиx ceлax вi.п. сoшi',o.
CлoвoМ, тepeH e.цУЖe зaгpoжeний зo вcix стopiн, тaK щo B.цeHЬ
пo тepeнi TpУдl-|o pyxaТИcЬ, ЛИшe внoчi. Bнoчi бeзгЛУз.п,HИKИ
cтpiляють з кyлeмeтiв, нaвiть з гpaнaтoМeтiв, xгoзнa-кyди.

eннi [o] pг[aнiзaцiЙнo] -мoб[iлi-
зaц aЙoнi ч, 50 -- _двa poi, бoiвкa в
paй oдин piй, oдHaдИвepciЙнa гpy-
пa в оклa.п'i 25 пoвстaнцiв, дpyгa дивepciЙнa гpупa в склaдi 7 пoв-
cтaнцiв, бoiвкa пpи [o]pг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiЙнiЙ] [peфe-
peнтypi] в[iйоькoвoгo] н[aдpaЙoнy] _ 10 пoвстaнцiв. Бoiвкa в poз-
пopяджeHнi [к]oм[eндaнтa] [н]aдpaЙoнy _ oдИн piй. Coтня Хyкa
пepeЙшлa to poзпopяд)кeнHя кoм[aндyвaння] дивepсiЙниx гpyп,
пpислaнo[гo] вiд Енeя. Бoiвкa - в poзпopяджeннi CБ. B кoжнoмy
paЙoнi пoлiцiТ, яK KoнтpoЛЬнoгo тiлa, зHaХoдИтЬся пo дecяТЬ пoв-
стaнцiв, зa BИKлЮчeHHяM в дeяKИХ paЙoнax пo 20. B н[aдpaЙo]нi
пpи CБ HaчИcЛЮeTЬоя .0,o 30 пoлi[ц]aТв. Бiльш[e] влacниx сил в

тepeнi нe пoмiчaeться. B тepeнi пepeбyвaютЬ чacaMИ Tpaнспopтo-
вi гpупи тa iншi' якi-мaють свoe зaBдaHHя.

в). B paЙoнi 50'.o пpИ вopoжiй стaницi Бaбин, в ЦУKpoвoMy KoM-
бiнaтi c. Бaбин, стaЛo пepeбyвaе Дo 30 нiмaкiв - oxopoнa кoмбi-
нary. U{oнoнi гpaсyють пepeiзднi гpУпИ з фpoнry i нa фpoнт. B м. Гo-
щi знaxoдитЬcя пpИ ляндвipтoвi вiд 20 дo 30 нiмнaкiв, чacaMИ зa-
HoчoвyЮтЬ пepeiздни гpУпИ вopoгa. B с. Tщopiв [Tyдopiв] стaлo
пepeбyвae вiд .l4дo 

20 кoзaкiв (oxopoнa фiль[вapкy]), збpoю MaЮтЬ

ДoбpУ, oKoпaHИ, м[...]oвaнi. B с. Гopбaкiв пepeбyвae cTaЛo 60 кoзa-
кiв кoмyнapiв _ oxopoнa Moстa нa Гopинi пo coшi Piвнe _ Kopeць.
3бpoю мaють дoбpy. 3aпaс aмУн iцii o6стaвили бун кepaм и. Бaгaтo
вopo>l<ИХ вiддiлiв. Tимчaсoвo пepeбyвaють фpoнтoвi чaстИHИ.

PaЙoн Tyнин HaЧИслЮe в сoбi cтaЛo oд|.{У стaницю. B сaмoмy
Tyнинi cтaЛo зHaХoДИтЬоя 80 нiмaкiв i пoльcьк[иx] бaндитiв. B с. Pe-
ниця [Piниця], Boвкoдaви, Kopoстятин пepeбyвaЮтЬчacтo i стoять
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Пo двa-тpИ дHi пepeТзднИ гpУпИ. 3aмикaють пoлe дiяння, в.цeнь i

вHoнi, пo тepeнi кудиб Mo)KHa пepexoвaTИся.
PaЙoн oлeксaндpiя. B цьoмyтepeнi зHaxoДИтЬся п'яТЬ вopo-

)KИx cтaнИЦЬ, зaгaЛЬHo дo 2000 Bopo)Koгo вiЙcькa. .Д,eякi нaстини
зaЙмaються стягHeHHяM KoнтИнгeнтy вiд сeЛяH, нaс вiд чaсУ ви-
i;<дxaють нa aкцii. Чaстинa вiЙоькa, KoтpИХ ляHдвipт викopистoвУe
дo aкцiй, нa вiдпoнинкy. Hiмoтa з iнш[oю] HaвoЛoччЮ гpacyr пo
тepeнi мaЙxe пo всix сeлaХ paЙoнy, вдeHЬ HeMo)клИBo пopУшУвa-
тИся пo тepeH|.

PaЙoн Piвнe. B цьoмy тepeнi знaxoдиться .l 
0 CTaHИцЬ вopo)кoгo

вiЙськa: Гyмeнники - нiмцi i пoляки, Глинcьк - 250 нiмaкiв,
oмeлянoвe [oмeлянa] - нe вi.цoмo, Тиннe - 40 нiмaкiв, Бaciв Kр
- 200 нiмaкiв, HoвиЙ Двip - 50 yзбeкiв i нiмцiв, Гopoдoк - He-
вiдoмo, oлeксин B. [oлeкcин BeликиЙ] - 70 нiмaкiв з KoзaKaми,
Шпaнiв - e нiм[eцькиx] кoзaкiв нeвiдoмo скiльки, 3oлoтieв -
нeвiдoмo, чaстИHa вi.ц'ixaлa дo .{убнa. .Цo Koлoдeнки пpибyлo
160 кoзaкiв _ сaмi KoмУнapИ..ягoптaHЮHг''. Збpoю MaЮтЬдyxe
ДoбpУ i бaгaтo, мaЙxe чaстo, щo.цeнЬ виiждxaють нa ceлa, гpaб-
ЛятЬ, ЛoBЛятьлюдeЙ, пaлятЬ, стpiляють, Тздять, вИшУKУЮтЬ opг[a-
нiзaцiйниx] людeЙ, xoчУтЬ пoпacтИ нa слi.ц opг[aнiзaцiЙниЙ].
Cтpaшнo тepopИзyЮтЬ HaсeЛeHHя, пpимipoм дo здaчi KoHTиHгeH-
тy, a нaвiть i сaмi вишyKуЮтЬ зaKoПaHe збiхxя. ПaцифiкyютЬ сeлa'
Бaгaтo пepeiздниx гpyп зaкBaтИpoByeтЬся, HiMoтИ, фoльксДoЙчiв,
кoзaкiв i iншoТ HaвoлoчИ, a piвнox poблять HaпaдИ нa сeлa зa
пoЖИвoЮ. oбтяхyють пpaцЮ в тepeнi. ПopyшyвaтисЬ вдeнЬтpyДHi-
шe.

PaЙoн Aлeксaндpiя [oлeксaнДpiя]. B цьoму paЙoнi зHaxo.п,И -

ться.цвi отaницi мiшaнцiв, нiмaкiв, кoзaкiв, ляxiв. 3нaxo.циться Tх

.0,o coтKИ' Збpoю мaютьдoбpy, звинaЙнo пo стapoMy виТxдxaють
Ha сeлa, гpaблять i т. д.

г). BлaонtaкцiТ'
Дня 10.XI.43 p. дядьки с' Бyгpинa з кoсaМи, B|/|лaIiИ, KiлKaMИ,

1 oбpiз poз[з]бpoiли 9 фoлькc.цoЙнiв, якi пpиTxaли гpaбити. B тoЙ
дeнь здoбщo MП, [ф]iнкy, 7 кpiciв, 2 пicтoлi, 200 шт. aмyнiцii дo.,MaBзepa'' тa двi фypи oбoзy [б]eз жaдних вЛaснИX втpaт. Пiсля
ЦЬoгo вopoхoi aкцiТ нe бyлo.

.Цня 
.19.XI.43 p. oднa д[и]вepоiЙнa гpyпa в склaдi 25 пoвcтaн-

Цiв нa coшi Piвнe - Kopeць poзбилa oдHУтягapoвy MaшИHУ. Bбитo
тpи пapтiЙнИХ l.iiмaKи, здoбyгo 1 MП' 2 пiотoлi, 2 нiм[eцькi] MaшИн-
KИ дo пИсaHня, 2 paдьoвiдбipники тa нiм[eцький] apхiв бeз xoдниx
вЛaоHИХ втpaт. Бiльшe влaсHИx aкцiЙ нe бyлo. Bopoxi aкцii: вopo-
хиx aкЦiЙ МaсoBиx нe бyлo в цЬoMУ мicяцi, лИшe HaсKoки гpaбiж-
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HицЬKИХ бaнд зa гpaбyнкoм i зa пoxивoю мaЙжe щoдeннo e лИшe в
дeякиx с[eлax] paЙoнy ни нaдpaЙoнy. Haтиск вopoхиx дpiбнИчKoвИx
aкцiЙ e cильниЙ'''

lJдABo' ф' З838' oп. 1, cпp' 52, apк, 8-8 зв. ,Q,oкумeнт бeз зaкiнчeння,
taти тa пiдпиcу alтopa, Цупкий poжeвиЙ пaпip' МaLuинoпис (нe
укpaiнськиЙ Lupифт). Чopнa кaлькa.

4. дoKyMEHти oPгAHlзAцlЙHo.
MoБlлlзAцlЙH иx PEФEPЕHтyP

4.2' PlBEHЬ PAЙOHlB

Ns'!
..зAпoтPEБyвAHHя'' oPгAH lзAцl Й Ho.

MoБlл lзAцl ЙHoгo PЕФEPEHтA PAЙoHy
HA пPoдyКти тA KoPM Аля KoHEЙ

[Piвнeнський paйoн Nэ 10
Piвнeнcькoгo нaдpaйoну 3/З]'

З0 х<oвтня 1943 poку'

Зaпoтpeбoвaння.

Пpoшy BIАДaтИ зiстaницiн. 26:
3 кг. мacлa;
15 кг. м'ясa;
60 шт. яeць.

Ta нa кopмлeHHя пapИ кoнeЙ:
2мeтpи вiвсa;
5 мeтpiв кopмoвoТ MopKвИ;
5 мeтpiв сiнa (кoнюшини).

Пoстiй, дня 30.Х.43 o.
CлaвaУкpaiнi!

Гepoям Cлaвa!

Pa Й [o н o в и й ] o p г [a н iзaцi Й н o] - м o б [ i лiзaцiЙниЙ] peф [e pe нт]

/Cnapт/,

ДAPО' ф. P_30' oп,2, cпp. 15, apк.97, ПoхoдхeHня !],oKуMeнтa He
BKaaaнe. Зaвipeнa кoпiя. L!игapкoвий пaпip. Maшинoпиc. Cиня KaльKa.
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Ns2
лv|cт oPгAн lзAцl Й Ho. MoБlл lзAцl Й нoгo

PEФEPEHтA PAЙoHy y cпPAвl
сAHlтAPHoгo виlJJKoлy

[Piвнeнcький paЙoн Nэ 10
P i внe н c ькoгo нaдpaйo ну З/3],

1 лиcтoпaдa 194З poку,

.Цpyxe.Цyб!

PaЙ[oнoвиЙ] opг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiЙниЙ] [peфepeнт]
вИ.п,aв нaKaз дo пiдpaЙoHoBИx вiЙськoвикiв: нa пiдpaЙoн ч. .|

вiЙськoвикУ KyM, пiдpaЙoн 3 вiЙськoвик Пeтpeнкo i пiдpaЙoн н. 4
вiйськoвикy |гopoви, щoб виолaли пo 3 oсoби з сepeдHЬoю oсвi-
тoЮ Ha сaнiтapний вишкiл Ha дeHЬ 30.10.43 Ha зв'язoK дo Явopa
н. 4. .[oтeпep тИХ людeЙ нeмa i тoMУ пpoсИMo пpИ пoмoчи CБ
стягHyгИ тиx людeй Ha дeHЬ 2.X|'4З p'

ПocтiЙ, дня 
.1/X|.1943 p.

Cлaвa УкpaТнil Гepoям CлaвaI

PaЙ [oнoвиЙ] opг[aнiзaцiЙнo] -мoб[iлiзaцiЙниЙ] peф[epeнт]
/Cпapт/'

ДAPo' Ф. P-30' oп' 2, cпp. 15, apк.95. Пoхo,а1<eння Д,oKуMeHтa нe
ЗaзHaчeнe. Saвipeнa кoпiя. L!упкий бiлиЙ пaпip. Maшинoпиc. Cиня
КaльKa.

Ne3
зBlт oPгAH lзAцlЙHo. MoБIлlзAцl ЙHoгo

PEФEPEнтA PAЙoHy
пPo дlялЬHlстЬ

[ocтpoэьки Й ] pa йo н', oзepo''
[Здoл бун i вcьKoгo |1 А,цpa йoну 4/4],

8 гpудня 1943 poку.

ДpУ>кe [п]poвiдник!

.Qpyг ЮpaсЬ здae звiт зi свoeТ пpaцi з ТepeHУ oзepo'
BiД пoчaткiв, KoЛИ я зaстyпИв Ha KarцpoBИKa Ip]aЙoну oзepo, .0,o.lB.Х|.43 p. тaкi нaслiдки:
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Bишкoлeнo .10-ть oсiб як пoлiтиннo, тaк i вiЙськoвo. Пicля
BИшKoлУ poзпpидiлeнo вiЙськoвi пo cтaницяx тa пiдpaйoнax.

3дiбнiшиx, poзвИHeHИx пoлiтичнo пoстaвЛeHo пiдpaЙoнoвими
KaдpoвИKaMи, кoтpi шKoлятЬ як вiЙськoвo' тaк i пoлiтиннo. |J-[e нeмa
тiльки 2-x пiдpaЙoHoвИx кaдpoвикiв в двoХ пiдpaЙoнax.

oтoж, зapaз зaлoжeний вiйськoвиЙ вИшKiЛ, тaK сaмo пoлiтич-
ниЙ, кoтpиЙ poзпoнaвcя 6.X|I.43 p. Люди пiдiбpaнi вiдпoвiднi з
цiлoгo paЙoнy, з дoбpoю oсвiтoю, з KoтpИx Mo)KHa 6удe ви6paти
дoбpi КaдpИ.

Bишкiл бyдe тpивaти цiлиЙ мiсяць, ax дo Piздвяниx [с]вят.
Bишкiл виклaдae вiйськoвий ШyгaЙ тa пeтлюpiвcькиЙ coтeнний
Boл инeць.--, a пoлiтичн иЙ _ HaливaЙкo тa дp. ШyмeЙкo i Гaндxa.
| я стaю дo пoмoнi виклaдiв пoлiтичнoгo BИшKoЛy. Ha вишкoлiлю-
дeй 55 oсiб, сaмi вiдбipнiтa кpaщi.

Пocтiй, дня 8.Х|I.43 p.

Cлaвa УкpaTнi!

Юpaсь.

ДAPo' ф, P-30' oп. 2, cпp, 24, apк, 22_22 зв. opигiнaл, Apкуtu з
блoкнoтa у лiнiЙку. Pукoпиc. CинiЙ xiмiчний oлiвeць,

',n Mu",""я нa yвaзi oднoфaмiлeць вiдoмoгo УчaснИкa Укpaiнськoi peвoлюцiT
1917_1921 pp. Aнaнiя Boлинця.

AнaнiЙ Boлинeць (1 [1 3].1 0.1 894-1941) - укpaTнський вiЙськoвиЙ дiяч,
УчaсHИK пoвcтaнcЬкoгo p)Dry, пoЛкoвник apмii УHP. Aктивний унaоник yкpaTнcькoгo
нaцioнaЛЬнoгo вiдpoдxeння 1917 p. нa Пoдiллi, зaстУпнИK гaЙоинськoгo пoвi.
тoвoгo кoмiоapa. Cфopмyвaв i oчoлив Гaйсинський пoлк вiльнoгo кoзaцтвa. Пiд
нaс ПpoтигeтЬМaнсЬкoгo пoвcтaння 191B p. - KoМaHдИp пoвотaнсЬкoгo Kypeня,
згoдoM пepeфopмoвaнoгo в 61.й ГaЙcинськиЙ iм. C. Пeтлюpи пoлк apмii УHP. в
сiчнi - квiтнi 1919 p. на чoлi пoлку бpaв yЧacтЬ в бoях з бiльшoвИкaМи y cKлaд|
19.Tдивiзij Пiвнiчнoi гpyпи apмii УHP. ПoтpaпившИ в oтoчeHня, paзoM з ядpoм
пoлкy пpoбивоя нa ГaйcинщИl]y, дe Й oчoлив aнтибiльшoвицький пoвстaнський
pyx. B сepпнi 1919 p. влив cвoT зaгoнИ дo сKлaдy apмiT УHP. Koмaндиp 13-гo
Гайcинськoгo пoлкy 5-T Kиiвоькoi дивiзii apмii УHP. Bзимкy - нaвeснi 1920 p.
сфopмувaв пoвcтaнсЬKy ГaЙcинськo-БpaцлaвоЬкУ бpигaдy, щo влiткy 1920 p.
yвiЙшлa дo aoмi.i УHP. |нтepнoвaний y пoльcькиx тaбopax. 3aмeшкaв нa Boлинi.
Члeн Укpa.iнськoТ HaцioнaльнoТ пapтiT. Peпpecoвaний opгaнaми HKBс cPcP.
(lJдABo, - Ф. 1078, Гeнepaльний Luтaб apмii.Уl1P, 1918-1924 pp,l'
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Ns4
звlт oPгAH lзAцl Й Ho. MoБlл lзAцl ЙHoгo

PEФEPEHтA PAЙoHy пPo дlялЬHlcтЬ
[ocтpoзький] paйoн',oзepo''

[ 3дoл бун i вc ь Ko гo H a,цp a й o н у 4/ 4],
20 гpудня 1943 poку'

Дpyжe [п]poвiдник|

.[pyг ЮpacЬ здae письмoвиЙ звiт пpaцi paЙoнy oзepo
вiд нaсy .l 

8.XI пo .1 B'XI|.43 poкy.

Пpaця в paй[oнi] oзepo нe e тaкдoбpe пoстaвлeHa щo вiднoснo
дo кaдpiв, тoMy щo щe тaK вiдpaзy HeMoжЛИвo пiдiбpaти вiдпoвiд-
нiхлюдeЙ Ha KaдpoвИKiв нa.цaнi стaHoBИщa (щoдo шKoлeHHя кa.цpiв

- яK в paйoнi, тaк Й в пiдpaЙoнi). 3apaз e тaкi peфepeнтypи зa-
бe[з]пeнeнi як в paйoнi, тaк i в пi.цpaЙoнi. B paй[oнi] B гocпo.цap-
цi peф[epeнт] HaливaЙкo, пpи opг[aнiзaцiйнo]-мoб[iлiзaцiйнiЙ]
Шyгaй, CБ _ ШyмeЙKo, зB'язoк - Гaлeнкo, Ч[epвoниЙ] Xpeст -
oксaнa. B пiдpaйoнax e тiльки двox Ka.цpoвикiв - нa 33 Пyгaн, a нa
125 БaЙдa' Бiльшe людeЙ HeMo)кЛИвo бyлo знaйти a зaбeзпeчи-
тИ peшту. B 2-x пiдpaЙoн[ax] отaв зacтiЙ в пpaцi кaдpiв. 3aки нe
пepeшKoЛятЬся Ha вишкoлi лЮДИ, тoдi зaбe[з]пeнiться peцJтy -2лiдpaЙoни'

3вiт, щo пpoйдeнo пo дaHИX peфepeнтypax'
Пpи гoопoдapнiЙ peф[epeнтypi] пpoЙдeнo ..ПoлiтичнИЙ виш-

Kiл'', ..|сTopiЮ oУH'', ..ПocтaнoвИ 
l|| BH [HBз] oУH'', .. 12 пpИKMeT'',

...Д,eKaЛoг'', ,'44 npaвилa''. Цe всe пpoЙдeHo пpи гoспoд[apськiЙ]
peф[epeнтуpi]' Бiльшe нe булo змoгi.

П pи CБ: .ПoстaнoBИ 
||l BH [H Bз] oУH ", .. KoнспipaтивниЙ виu-

KiЛ'', ..MiжHapoдHe пoлoxeння'', ..PoЛя Укpaiни в сyнaснiЙ вiйнi''.
Пpи [o]pг[aнiзaцiЙнo]-[м]oб[iлiзaцiйнiй] [peфepeнтypi]:

..Icтopiя oУH'', ..Biйськoвий вИшKiл'', ..Пoлiтичний вИЦlKiл''.
Зв'язoK: .,Пoлiтичний вИшKiЛ'', ..lстopiя oУH'', .. KoнспipaтивниЙ

[вишкiл]''.
Ч[epвoниЙ]Хpeст. Пpaцi щe нiякoi вишкiльнoi нe пpoвoдИв' тoMУ

щo щe в жiнoцтвi бyли нe пocтaвлeнi кaдpи' кoтpi мoгли шKoлИтИ.
Biд B.XI|.43 p.
Cтягнeнo кaдpoвикiв нa вишкiл 8.XlI.43 p. ДJlя виклaдiв пo-

лiтичнoгo BИшKoлУ, кoтpиЙ пoчaвся B.Хl|.43 p. Ha вишкoлi пpисщ-
нix42 oоoбi. Bишкiл цeЙ e бoeвo-[лi]кapськиЙ' Taкcaмo Й пoлiт[ин-
ниЙl, нa KoтpoMУ вИKЛaдaeтЬся ..ПoЛiтИчний вишкiл'', ,.KoHc-
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пipaтИвниЙ [вишкiл],', 
.,|стopiя oУH,', ..|дeoлoгiчнИЙ вИшKiл'',

.,opгaнiзaц[iЙниЙ] 
[вишкiл],', 

,,Icтopiя УкpaTнИ'' i 
..Гeoгpaфiя УкpaiнИ'',

Bишкiл бyдe тpивaти oкoлo 3.x нeдiль. Kiнчитьcя вишкiл 30.XI|.43 p.
3 цeгo вишKoлyзaбepeтьcя i пpидiлиться пoдaнИХ peфepeн[rypax],
кoтpi дiЙcнo Moгли б пoстaвитИ пpaцЮ Й вишкoлити кa.цpи. Ha
зв'язoK пoтpiбнo дaти дpУгoгo кaдpoвИKa, тaK сaмo Й нa CБ, кoтpi
бyдyть вибpaнi з цeгo вИшKoЛy. I paзoм в пiдpaЙoни Kaдpoвикa Ha
33 зaмiсть Пyгaнa, niдpaйoн[oвoгo] [к]aдpoвИKa, тa нa 15 i 67.

A тoдi з Hoвим poKoм дo пpaцi. A тeпep бaxaю Baм вeсeлих
Piздвяниxовят, щacтя Й здopoв'я.

ПocтiЙ.
.Цня 20.ХlI.43 p.

CлaвaУкpaiнi!

Юpacь.

ДAPo' ф, P_З0' oп,2, cпp.24' apк.21. opигiнaл. oбгopткoвий пaпip,
Pукonиc. Cинiй хiмiчний oлiвeць, Ha дoкумeнтi e цятKИ вiд ipжi'

т18



Ns5
PЕeстP стAPllJи H. п PAцl вниKl в

oPгAн lзAцt Й Ho. MoБlл lзAЦl Й HoT
PЕФEPЕHryPи PAЙoHy

[oлeкcaндpiйcький] paйoн Nэ 20
I P iвнe н cькoгo н aдpa йo н у 3/З],

29 гpудня 1943 poку,

Peeотp cтapшИH, якi пpaцюють в opгмoбi
пo paЙoнi ч. 20 пo 1/|.1944'

Пpiзвищe,

iм'я
JJeвнyк

Cтeпaн
Бiлaщyк
oлeксiй

Пpoцюк
lnигr)nlи

i1лlинськиЙ
.'leтoo

Hoвiцький

Плaтoн
oвнapyк
Maкоим

Псeв.цo Чooнoтa 2 Бaoитoн Ivp KpУЧoк Koмap
п ^-^АoIo
наnoл

1912 '1o 10 1910 1910 1 905 191з

Miсцe

Haooд.

C.3aбo.
DoЛЬ

C. Koшiв

I.Koтiвl

B.Хитин ).3aбopoль Kyстин Paдисл-
Iaвкal

oстaннe
M|сцeзa.

MeшKaHHя

3aбo-
poлЬ

Koшiв

IKoтiв]

B Xитин ).3aбopoль Kyстин Paдисл-

Iaвкa]

oсвiтa Cepeд. 4 KЛ. пoч. 3 кл. ] KЛ. пoЧ. 6 кл. 5 кл.

3на н ня Vкn поль Vкn IKo пoлЬ Укn пoлl. Vкn пoль

Ntoв poс. пoЛЬ' )oс. poс. poо.

фвiлыlий
cтaH

BiльниЙ B льниЙ XoнатиЙ КoнaтиЙ XoнатиЙ BIi]льний

Cтaн ooл ч 4
Bipoопo-

в|ДaHHя

Пpaвoсл. Пpaвocл. Пpaвocл. lpaвoсл. Пpaвoол. Пpaвoсл.

BякiЙapмt

сЛ\DKИB

Пoль. Coвiт. Пoль. loль Пoль Пoль.

PiдзбpoT Kaвaлep П xoтa Kaвaлep. \pтИЛ. Пixoтa Kaвaлep.

Чac
слyxби

lY.ro
1938

1 941

1942

1 0a'i

1 933

1 932
1 93з

1 926
'1928

|У.'э
'1937

Biйськoвa

спeцlaЛ.

Myзикa Miнoмeт. Beт,

л|KaD

]aнiТap Бeз спeц. Бeз спeц.

Фvнкшiя IHcТD. |нcтp.

Cryп[i]нь Kaпpaль Cepxaнт Kaпpaль (aпpaль Плютoнoв Плютoнoв'
Haц. Укpa.

[iнeць]

Укpa.

[iнець]

Укpa-

[Тнeць]

/кpa-

iнeць]
Укpa-

ITнець]

Укpa.

Iiнeць]
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ФaХ БyXгaЛTet riЛЬнИк бeT. ЛlKal швe|ф сToЛяp

|ншi

вMtлocТl

Piльн[ик] Piльн[ик] Piльн[ик] Piльн[ик]

Якypoбory
виKoHye

в opг. мoб.

Pф.
opгмoб.

liдpeф.
с]aмooбo-

l[oни]
вiЙськoвик B|ЙсЬкoBИк вiЙськoвик B|исЬK0виK

!ня29/X||,43p'
C[лaвa] У[кpaiнi] - Г[epoям] C[лaвa].

ПpoмeтeЙ.

ДАPo' ф, P-30' oп, 2' cпp, 60' apк' 10. opигiнaл, Цупкий oбгopткoвиЙ
пaпip' Pукoпиc' Cинiй хiмiчний oлiвeць,

NsG
спиcoK PЕчЕЙ KAHцЕляPlТ

oPгAH lзAц! Й Ho. MoБtл lзAцl Й HoT
PEФEPEHтyPи HЕBlдoMoгo PAЙoHy

[Heвiдoмий paйoн,
кiнeць 1943 poку]'

Cпиc piнeй кaнцeляpii paйopгмoбpeфУ.

1). 1 yкpaTнсЬKa N4aшИHaдo пИсaHHя.
2). 2 нiмeцькi мaшини дo пиcaння.
3). Пaпepy дo пиcaHня тa cпaKУвaHHя 6 Kг. + 4000 apK. .цo

MaшиHИ.
4)'4книги з5-з0.5 книг 20_25'
5). Kaльки 800 apкyшiв вeлИKoгo poзмipyтa 300 apкyшiв MaЛo-

гo poзМlpy.
6). Tyшy 6 фляшoк'
7). Taсьми.0,o пИсaння нa мaшинi 10 шryк.
8)' oлiвцiв 30 штyк.
9). Чopнилa 1 лiтpa.
1 0). Pyнoк 1 0 штyк.
.l 

1 ). Пep 100 штyк.
12). Cypгyн[a] 6 пaнoк (з тoгo вИcлaнo 3 пaнки).
13). 3шиткiB тoHKИx 50 штyк, гpyбих 10 штyк.
.|4). Cкopoшитiв 3 штУKИ.
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15). Aптeнкa: 5 iндивiд[yaльниx] пaк[eтiв], 5 бщ[илoк] Йoд|иниf ,

5 бинтiв.
16)' Шпaгaтy 1 кг.
17). ЛiнiЙoк4uт'
.1B)' Cвiнoк 10 шт.
19). Teчoкдля cKopoшитiв 8 шт.
20). Ceкpeтoк 1 00 шт.

ДAPo' Ф. P-30' oп. 2, cпp. 15, apк.96. Пoxoдх<eння i дaтa в дoкумeнтi
нe вкaзaнi' Koпiя. ltигapкoвиЙ пaпip poх<eBoгo Koльopу' Мaшинoпиc,
Чopнa KaлЬKa'

5. дoKyMEHти гocпoдAPсЬКиx PEФЕPEHтyP
5..1. oKPУxHИЙ PIBЕHЬ

Ns1
,.зAPяджЕн Hя'' гoспoдAPсЬКoгo
PEФEPЕHтA oKPyги пPo пoPядoK

зAгoтlBЕлЬHиx oпЕPAцlЙ
Bo [,,Бoгун'']'

26 х<oвтня 194З poку.

3apядxeння.

Гoсп [oдapський] [в] iддiл УПA
вoон[нoT] oKpyгИ,
дня 26.X.43 p.

3 зaгaльнoi кiлькocти зMaгaзИHoвaниx зaпaсiв вiдчислити20 o/o

(вклюннo зa мiсяць вepeсeнь) i змaгaзинyвaTИ oKpeMo (збiжxя,
гo poдИ Ha, xapнe вi п po.п,УKтИ, KoHсepвoвaн i п po.цyкти, п poм ислoвi
Й тopгoвi пpoДyKтИ' кaнцeляpiЙHe пpИЛaД.qя, oДягИ i взyття xiнo-
нi, мyxськe iт. д.).

3 щoм iояч нoТ зaгoтi вл i Maeтe oбчиcл ювaтИ т|Ах 20 o/o i MaгaзИ -
HУвaтИ. 3вiтyвaти Мaeтe зaгaлЬHo в o.цHoMУ мiсяннoмy звiтi, дo-
дaЮчи pyбpикy нa2Оo/o.

Bидaнa тиx зaпaсiв мae бyти вИKЛЮчHo Ha Мoe poзпopя.DKeн-
ня.3aпaси MyсятЬ 6утивдoбpoмyстaнi, щoби MoжHaбyлo в кoж-
нiЙхвилинi взятИ дo У>кИття'

Пpигaдyю, щo свoгo чacy гoBopИлocя Ha вiдпpaвax i в нaкaзax
пpo тe, щoби гoдyвaтИ свинi, KУpИ' ГyсИ, KaчKИ Ha cМaлeцЬ, poбити
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KoвбacИ, KoнсepвyвaтИ M'ясo. .Цo Цьoгo чaсУ вИKaзyeтьcя пo звi-
тaХТoгo дУxe MaЛo.

Piвнoчacнo мaли 6уи ypyХoмЛeHi дiгтяpнi, вaпeльнi т. iH.,
Й пpoмиcлoвi тa peмiснинi вapотaти.

Якщoдoдня4'X|'4З p. нe вiзьмeTe цe всe пiдyвaгyiнe пiдтяг-
нeтe cвoei гoопoдapKИ, бyдeтe пpитягнeнi дo вiдпoвiдaлЬF|ocТИ.

B зв'язкy з пpиблиxeнням фpoнтУ HaKaзУЮ дo дня 5.Х.43 p.
пopoбити MaсoвУ poбoтy мiх ceлянaми пpo зaбeзпeчeHня худoби
тa вiдпpaвi нa Пiвнiн, iдня 10.ХI.43 p. пoЛoвИHy дepжaвнoi xyдoби
пepeгHaтИ в лicнiтepeHИ нa Пiвнiч.цo Пoтaпa.

Xyдoбy сeляH пpИгoтoвИти дo вiдпpaви (пepeгнaння) нислa
15.X.43 p.

ПoстiЙ, дня 26.X'43 p'
Cлaвa Укpaiнi _ Гepoям Cлaвa!

Peф[epeнт] [г]ocп[oдapськoгo] [в]iддiлy УПA
/_/ Гнaт '

3aзгiднiсть /Лe6iдь/'

,ЦAPo' ф. P-30' oп.2, cпp, 108-a' apк.6, Koпiя, I-!игapкoвиЙ пaпip,
Мaшинoпиc, Чopнa KaльKa.

5. дoKyMEHти гoспoдAPсЬКиx PЕФEPEHтyP

5.2. P|BЕHЬ HAДPAЙOHIB

Ns1
ФoPMyляP HAKAзy пPAцIвHиKA

гoспoдAPсЬKoT PEФEPEHтyPи HAдPAЙoнy
пPo пoсилEHHя KoHтPoлlo зA BидAтKAMи

IPiвнeнcький] нaдpaЙoн З/3,
26 xoвтня 194З poку,

Гoсп [oдapськиЙ] вiддiл
в[iйcькoвoгo] [н]aдpaЙoнy 3/3,
дня 26.X.43 p.

Дpyжe...
.{o cиx пip нaм нeвiдoмo, куди скiлькИ BидaHo piчeй (видaнo

вгopy, poзxiд в тepeнi iт. д.)'
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Пpoшy пorп.aTИ звiт, скiльки, KoМУтa KУдИ вИДaHo piз[ниx] тoвa-
piв i piнeЙ вiд пoнaткy дiяльнoсти пo 30'X.43 p.

Пoдaвaти щoдeсяTЬ.0,eHЬтa paзoм зa мicяць звiт пpo KoHсep-
вaцlЮ яeцЬ.

Числa 24.х'43 p. бyлo BИсЛaнo poзHapядlry нa кyфaЙки, шTaHИ
вaтнi, кoxyХИ, свeTpИ, чoбoти. oтxe, цi всi piнi MyсИтe BИслaтИHa
1 .Х|.43 p. пo a.цpecy: .,Яpeмa 30''.

C[лaвa] У[кpaiнi] - Г[epoям] C[лaвa]. /Юpкo/ ,

ДАPО' ф' P-30' oп,2, спp. 108-a' apк' 5, Koпiя. QигapкoвиЙ пaпip.
М a ш и н o п и c. Ч o pнa кaл ь кa.,0'o кум eнт пoLu кoддe н и Й Boлo гo ю'

Ns2
HAKAз пPAцIвHиKA гoспoдAPсЬKoT

PЕФEPЕHтyPи пPo пEPEдAHHя для yчx
KPиТBoK, пPoдyKтlв l жlHoчoгo oдягy

IPiвнeнcький] нaдpaйoн 3/3'
26 >t<oвтня 194З poкv.

Гoсп [oдapський] [в]iддiл
в [iЙоькoвoгo] [н]aдpaЙoнy 3/3,
дня 26.X.43 p.

Haкaз.

.Цo дня 30.Х.4з Maeтe пepeдaTИ для peфepeнтoк Чepв[oнoгo]
Хpeстa всi xiнoчi oДяпА l взщтя, цУKop 6iлийтa чaстИнУ xoвтoГo,
мeд, кoнфirypИ, сoKИ, вИHa, BсЮ пepкaлeвубiлизнy (пoотiль, сopoнки
iт. д.).

Piвнoчaснo пepeД,aTИ кpиТвки ддя пoтpeб Чepв[oнoгo] Хpeстa,
кoтpi Baми мaли 6уи зpoблeнi. (i кpиiвки MyсяТЬ бутиу вiдпo-
вiдньoмy стaHi, пpo цe вxe Baм гoвopИЛoся нa вiдпpaвi, a тaКo)к
бyлo нaписaHo, яKУ кiлькiсть Maeтe зpoбити.

C[лaвa] У[кpaTнi] - Г[epoям] C[лaвa].

Bсiм paЙ. /Юpкo/.

,ЦAPo' ф. P-З0' oп,2, cпp' 108-a' apк.4' Koпiя. !игapкoвий пaпip.
Мaшинoпиc, Чooнa KaЛьKa,

72З



Ns3
HAKAз зAгoтlвEлЬHoгo PEФEPEHтA

HAдPAЙoHy з Pl3Hиx
гoспoдAPcЬКиx спPAв

[PiвнeнcькиЙ] нaдpaйoн З/З,
27 жoвтня 194З poку.

Haкaз.

ГoспoдapниЙ [в]iддiл
в[iЙськoвoгo] [н]aдpaйoнy 3/3.
[!]ня 27.Х.43 p.

1 ' Heгaйнo opгaнiзyвaти в вeликiЙ кiлькocтiзaгoтiвлi гусИнoгo
пУxУ, KoтpИЙ e дуlкe нeoбxiдниЙ для УПA.

2' Дaти HaKaз дЛя вcix Baшиx кoвaлiв, якi тiльки знaxoдятЬcя в
Baшoмy [p]aЙoнi, пpo виpoбкУ пiдкoв дo нoбiт.

3. ПepepoбKa М'ясa.
Пo Baшиx звiтax нaм вiдoмo, Щo Дo цЬoгo чacУ He ПpoxoдИтЬ

пepepiбкa Мясa. Haкaзyeться пiдшyкaти фaxiвця пo пepepiбцi
M'ясa i нeгaЙнo пpИcryпИтИ дo пepepiбки слiдyюнoгo: з Moлo.п.няKa,
яK cтeгHa тaк i лoпaтКИ, зaKoпчУBaтИ, a з peштИ M'ясa poбити
кoвбacy, з оBИHИнИ тaKo)к caлo дoбpe coл|Ат|А, щoб мoглo дoвшиЙ
нac бути зMaгaзИHoвaHe.

4. ПepeдaтИ вoвl{У дЛя жi нoцтвa для виpoбy свeтpi в, pyKaвИцЬ
тa сKapпeтoк. Для xiнoцтвa пoтpiбнo пpИгaдaтИ, щo виpiб свeтpiв
пoтpiбнo в cлiдyюниЙ спoсiб виpo6ляти.' oдHa HИтKaз вoвHИ' aдpУ-
гa з вaлУ. ,{ля виpoбy сKapпeтoK пoтpiбнo в)китИ чaстИHУ вoвHИ, a
peштa з вaлУ.

5. Bиpiб скapпeтoK. Пepeдaти ввecЬ Baл' якиЙ тiльки y Baс зicтaв
зaгoтo вЛ e H иЙ, для жi н oч oi с iтк и pдя виpoбУ c Kap пeтo K.

CлaвaУкpaiнi.
Гepoям Cлaвa.

/Лeбiдь/.
Koпiя" 27/х'4з,

,ЦAPo' Ф, P-З0' oп' 2, cпp' 108-a, apк 8. Зaвipeнa кoпiя. МaшиHol1иc.
Ч o p н a Kaл ьKa.,Qo ку м e нт п o tu Kot)Ke н и й вoлo гo ю.
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Ns4
HAKAз гoспoдAPсЬКoгo PEФЕPEHтA

HAдPAЙoHy пPo зAБoPoHy oдягAтИcя
y BlЙсЬКoвl плAщl

IPiвнeнcький] нaдpaйoн 3/З,
28х<oвтня 194З poкv'

Haкaз ч.

ГocпoдapниЙ [в]iддiл
в[iЙоькoвoгo] [н]aдpaЙoнy 3/3.
flня 30'Х.43 p.

Тoмy щo з Ko>кHИM дlleм нaшi бoйoвi сили збiльшУЮТЬся, зaбo-
poHяЮ цивiльнoмy HaсeЛeнHЮ i члeнaм [o]pгaнiзaцii в зaпiллi t1oc|АтV|

вiЙоькoвi плaщi, бeз oгляду нa тi, щo e в)кe пepeшитi цивiльним
HaсeЛeHHяM.

Piвнoчaснo плaщi з цивiльнoгo мaтep'ялy, пepeшитi нa фopму
вiЙськoвy, пiдлягaють тoMy HaKaзУ: дo дHя B.Х|.4з p. пepeпpoвa-
дити збipкУ вiЙськoвиx плaщiв.

oсoбaм, щo He МaЮтЬ У щo iншe oдягHyгисЬ, дaти взaмiH Kypт-
кyaбo кyфaйку, якi шиютьcя втepeнi.

Якщo дeякi ocoби стaBЛятЬ cyпpoтИв i нe бyдщь пiдпopядкo-
ByBaтИсЬ тoMУ HaKaзy, нeгaЙнo мeнe пoвiдoMИтИ.

Пicля вищeзгaдaнoгo тepмiнy ввaxaЮ цix oс[iб] зa нeгiдних
нлeнiв yкpaTнськoi нaцiТ.

Haкaз цeй нe oбoв'язye [o]pг[aнiзaцiЙнo]-мoб[iлiзaцiЙнoгo]
Ipeфepeнтa].

ПoстiЙ, дня 28.X'43 p.

CлaвaУкpaТнi.
Гepoям Cлaвa.

Peф[epeнт] [г]oсп[oдapськoгo] [в]iддiлyУПA
/-/Гнaт.

/Biдпиc / всiм paйoн [oвим].
Koпiя. 30.Х.4з.

ДАPo' ф. P-З0' oп' 2, cпp. 108-a, apк. 9' Зaвipeнa кoniя, MaшиHoПИc,
Чopнa KaльKa. Аpкуtu вкpитий ПляMaMИ буpoгo Koльopу.
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Ns5
плAH зAгoтlвEлЬ'

cКлAдEHиЙ гoспoдAPсЬKиM
PEФEPEHтoM HAдPAЙoHy

[Piвн e нc ьки й ] нaдpaй oн 3/З,
30 жoвтня 1 943 poкy.

Гocп [oдapськи й] [в] iддiл
в[iЙськoвoгo] [н]aдpaЙoнy 3/3,
дня 30.X.43 p.

Дpyжe-1O, 20, 30,40, 5o'.o.

Ha Baш paЙoн нaдсИЛaЮ opieнтoвниЙ плaн зaгoтiвлi нaЙпoт-
piбнiших пpeдмeтiв, кoтpиЙ мae бyти викoнaниЙ цЬoгo poKy.
Haкaзyeмo зopгaнiзyвaти всi зaгoтiвeльнi oпepaцiТ тa нeгaЙнo
пpИстУпИтИ дo вИKoHaHня плaнiв слiдyюниx:

Xиpи.
.t 

. Caлo, сMaЛeцЬ' MaсЛo _ тoнн 73.
Пpимipoм, cмaЛeцЬ нe сoлeний 

'aЧАcтtАЙ 
мoxe бщи змiшaниЙ

з M'ясoM свИHячИM. M'ясo мae бщи HacyХo вИпeчeHe тa зaл[л]ятe
cMaлЬцeм. Bищeзгaдaнe MУcитЬ пpopoбити фaxiвeць' Moxe зaс-
тупит |/1 кoвбaсa (тoн [н] 29 1 ), зaл итИ сMaЛ ЬцeM'

oгopoдинa'
1. Kaпycтa, MopKвa, бypaк нepв[oниЙ]' пeтpУшKa -тoн[н] 144.
Cтpюнкoвi.
1 ' Гopox, фaсoля _тoн[н] 87.
2. Maкapoн - тoн[н] 6.
3' Coлi _ тoн[н] 30.
4. Kpyпa гpeн[aнa], янмiн[ь], пшoнo' пiнцaк_тoнн 88.
5. Kapтoпля - тoн[н] .|751 

,

6. Kaвa _ тoн[н] 360.
7. БypянниЙ Cиpoп - тoн[н] 45. 3 тим poзpaХyнKoм,a6и Ko)KHa

cтaнИця мaлa 300 кг.
8. KoнсepвoBaнИXяeцЬ_ шт. з360000' Bсi яЙця, якi eзaгoтoв-

лeнiдo 30.X.43.

'.o A.,op цЬoгo дoKyMeHтa звepтaeтЬся дo гoспoдapсЬКИХ pe9epeнт|в
Piвнeнськoгo (Ne 10)' oлeксaндpiйcЬKoгo (Ns 20)' Tyнинcькoгo (Ne 30)'
Гoщaнськoгo (Ns 40) i Kлeвaноькoгo (No 50) пoвстaнсЬKиХ paйoнiв Piвнeнсь-
кoгo нaдpaйoну 3/3.
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9' Пaстa дo чoбiт _ тoн[н] .t2.

10. Шмap дo Boзa _ тoн[н] 60.
1 1. Tютюн i пaпиpцi _ пo мoxливocтi.
12. Koжyxiв _ шт. 1000.
13' Шинeлi - шт. 4000'
14. Cвeтpи - шт' 4000.
1 5. Myндypи _ шт' 6000.
1 6. Ha[в]yшHИKИ _ шт. 6000.
.l7. Штaни _ шт. 6000.
.|B' oнyнi - пap 6000. "

1 9. Cкapпeтки _ шт. 4000.
20. Шaлiки _ шт. 2000.
21'Чo6oти _ пao 1600.
22, Чepeвики - пap 3000.
2З.Baлянки _ пap,1000.
24.Шaпки _ шт.4000.
25. Kyфaйки _ шт. 2000.
26. Плaщi дo мaскyв[aння] _ шт. 4000.
27 . |lacи спiднi дo штaн[iв] - шт. 4000.
28' Гlacи вepxнi дo плaщiв _ шт. 4000.
29. Бiлизнa _ пap '|0000.

30. XycтoнкИ дo Hoсa _ шт. 1 0000.
31 ' Pyшники _ шт' 6000.
32. Милo _ тoн[н] 38'
33' Пiдкoви дo нoбiт _ пap 10000.
34. Пiдкoви пiД кoнi - шт' 2000'
35. Haплeч HИK|А - шт. 4000.
36. Maнeшки _ шт' 4000.
37. Лoxки _ шт. 5000.
38. Лoпaтки сaпepcькi - шт.4000.
39' Hoхi _ шт. 2000.
40. Щiтки _ шт' 4000'
4-|. Boзи _ шт. 50.
42,Koлeca - шт. 200.
43'Caни _ шт.300.
44. ЛeЩaтa_ пap 2000.
45. oкртя дo лeщaт _ пap 2000.
46. Cвiчки _ 400 кгp.
47. .Qьoгoть _ тoн[н] 3200'
48. Byгiлля _ тoн[н] 40.
49. Baпнo _ тoн[н] 50'
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Пpимiткa .l 
. Peштa тoвapiв, яK зaсoЛKa, пepepiбки oвoЧiв, M'я-

сo тa iншi, зaгoтoBЛятиу вeликiЙ кiлькoотi. Плaн нaдiшлeм пiзнiшe.

CлaвaУкpaiни - Гepoям Cлaвa.

/Юpкo/.
/Лeбiдь/.

,ЦAPo' Ф, P-30' oп, 2, cпp, 108-a' apк, 10, Koпiя. llигapкoвиЙ пaпip.
M a tц и н o п и c. Ч o p н a Kaл ь Ka',Qo ку м e н т П o tJJ KoД,)<e H И й в oл o гoю.

Ne6
..ФoPмy ляP" 3APяджEHHя зAгoтlBEлЬHoгo
пIдPEФЕPЕнтA HAдPAЙo}ty пPo пlдгoтoвKy

xyдoБи дo тPAHcпoPтyвAнHя
HA вIдгoдlвлlo

I Pi внe нcьки Й ] нaдpa Йoн 3/3'
1 лиcтoпaдa 1943 poку.

Гocп [oдapськиЙ] вiдд[iл]
[н]aдpaйoнy 3/3,
дня 1.X|.43 p.

ДpУжe...

B зв'язкy з HaшиM poзпopяд)кeнHяM пpo дoстaвy х[yдoби]
дepжaвнoT нa Пiвнiч здня26.X.43 p. зapядxyeмo cлiдyюнe:

пiДpaхyвaтИ в дaHoMУ мiсцi i чeKaтИ Ha тpaHcпopт[yвaння]
гpyп, якi в KopoтKoMy нaсi бyдyть вiдxoдити.

Щoдo оeлян[ськoТ] xyдoби, зpo6ити тi caмi зaxoдИ яK дo
дeIpxaвнoi].

C[лaвa] У[кpaiнi] - Г[epoям] C[лaвa]

3aг[oтiвeльниЙ] pIeфepeнт] [н]aдpaйoнy
/Лeбiдь/.

Bсiм. Koпiя [...].Х|.43' 30.

Д'АPo' ф, P_З0' oп,2, cпp. 108-a, apк. 14. Koпiя. Бiлий пaпip,
MaLuинoпиc. Чopнa KaЛьKa.
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Ns7
"зAпoтPEБyBAH Hя'' зAгoтl вEл Ьнoгo

PЕФEPEHтA HAдPAЙoHy
Для пoтPEБ гPyпи yпA

[PiвнeнcькиЙ] нaдpaйoн 3/3,
15 лиcтoпa.о'a 1943 poку,

3aпoтpeбyвaнHя дЛя гpyпи УПA Енeя'

Гocп [oдapськиЙ] вiддiл.
B IiйськoвиЙ] [н]aдpaЙoн 3/3.
.{o всix зaгoтiвeльниx peф[epeнтiв].

Тoвapи пo зaЛyчeHoMy зaпoтpeбyвaннi MaЮтЬ бyти пpигoтoв-
лeнi нaдeнь 25.X|.43 p'

Пpи нiм зaзHaчyЮ: piнi мyсять бyти пocopтoвaнi i [''.]. Хтo мae
вiдбиpaти' aбo нa якиЙ виcлaтИ, пoвiдoмИMo oKpeмo.

3a нeсвoeчaсHe вИKoHaHHя пoHoсИтe вiдпoвiдaльнiсть
oсoб[oвo]'

Ne

n/п
Haзвa
тoBap|в

oдиниця
вИMIpy

Kiлькiсть (пo paЙoнax) Paзoм
10 20 з0 40 50

1 Чoбoти Пao 200 Бn 50 IC 75 450
2 Koxyxи Шт 100 Бn 50 50 EN з00
*t Cвeтpи Шт 50 25 50 25 RA 200
4 b|лИзHa I rap IUU b0 50 50 300

Pyкaвицi Пap 250 100 250 150 150 900
o. Шaлiки Шт. 250 100 250 150 't50 900
7 Havшники шт 250 100 250 150 150 900
8 oнvчi Пap 250 100 250 150 150 900
I Pvшники Шт 250 100 250 150 150 900
10 Хyстинки

л.) н.)(:я
Шт 400 200 300 з00 300 1 500

11 Cкapпeтки Пap 250 100 250 150 150 900
12 Штaни

nятnпi
Шт 250 100 250 150 150 900

13 Mvндvpи Шт 250 100 250 150 150 900
14. Шaпки

зИMoBI
Шт. 50 25 25 25 25 150

15 Haплeчники Шт 200 100 150 150 150 750
16 Xлiбaки Шт 200 trn 450
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1т I laсИ г[.. LlJт Бn 25 25 25 25 150
18 Плaщi

пoлoтHяH|'
MaсKoBaHI

Шт. 1 500 500 500 500 500 3300

19 Бaтapeйки
дo Лixтapoк

Шт 50 zЭ 25 25 25 150

20 Пaстa
дo взvTтя

Пaчoк 25 25 25 25 1 150

21 .Д,ьoгoть Лтp 20 20
22 oливa

дo збpoi
Лiтp Бn 25 |э 25 25 140

23. Пaпipцi
дo KУplHHя

Kниx. 250 250 100 150 150 900

24 Hитки Koт. 25 25 25 25 150
25. Гoлки Шт. 500 200 100 100 r00 1 000
26 Tютюн

Kp|АLJJeнИЙ

Kгp. 50 25 25 25 25 150

27 Mилo Kгp. 50 25 25 zэ 25 150

Bищeвимiнeнi piнi Мaeтe пpИгoтУвaтИ Ha зaзHaЧeниЙ тepмiн.

ПoотiЙ, 15.Х|.43 p.
Cлaвa Укpaiнi. Гepoям Cлaвa.

3 [aгoтiвeльниЙ] p[eфepeнт] [н] aдp aЙoну 3 /З
/Лe6iдь/'

Koпiя' 16/х|'43.

,ЦAPo' ф' P_30' on, 2, cпp, 108-a, apк, 20' 3aвipeнa кoлiя' QупкиЙ бiлий
пaпip, MaLuиHoI1Иc, Cиня кaлькa,
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Ns8
..ФoPMyля P'' HA!(Aзy гoспoдAPсЬкoгo

PEФEPЕHтA нAдPAЙoHy з пPивoдy
сoPтyвAHHя тoвAPlB

[Piвнeнcький] нaдpaйoн 3/3,
16 лиcтoпaдa 1943 poку.

ГocпoдapниЙ [в]iддiл
[в]iЙcькoвoгo [н]aдpaЙoнy 3/3.
!ня 16/XI.43 p.

Дpyxe..'

1..Цoнoшyдo Baшoгo вiдoмa' щoтoвapi, кoтpi виоилaeтe, My-
сять бyти HaЛe)KHo пoсopтoвaнi i в дoбpe пoвKЛaдaнИx пaчKaХ.
Пpi ciм зaлyчeHa KapтKa, тi тoвapi' кiлькисть i якicть.

Тoвapi яK МИлo тa iншi дpiбнi piнi мycять 6уи в сKpиHЬKax He
бiльшe як 50 кг., щoб мoxнa тaKy сKpИHЬкy oднiй oсoбi пepeнoси-
ти. Toвapi тaK пpигoтoвлeнi нe тpaтять cвoei вapтocтИ пiд нaс тpaнс-
пopтy. .[o ceгo нaсy вiдбopцi oдepхyютЬ в стpaшнo[мy] xaoсi, i

тИM caMИМ xoвaeтЬся poбory.
Гoтoви Й п pcдylс [г] ocпoдapн и й [в] iддiл нe пoтpaфитЬ.цoBeCтИ

дo пopядкУ. Biдсьoгoднiзapядхyю [т]oвapи дo висилкi нaлe)кHo
пpИгoтoвлятИ.

2. .Qeкoтpи [p]aЙoни вИсиЛaЮтЬ бeз зaпoтpeб[o]вaньтoвapИ Ha
Юpкa' iтo бeз жaднoi KapтKИl i нeвiдoмo ниi цe тoвapи пpиЙм[...]'

Taкiтoвapiяк бyдщь нaдaлiтaк cлaбo, нe бyдрь вpaxoвaнi в
чИcлo плaнa.

ПocтiЙ, 16/х|.4З.

Koпiя' 1 6 /х|'4з' Лeбiдь.

ДAPo' ф, P_З0' oп' 2, cпp. 108-a' apк.2З.
KaлЬKa'

/Лeбiдь/.

Koпiя' MaшинoгlИc. Чopнa
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Ns9
лl/|cт зAгoтl вЕл ЬHoгo PЕФEPEHтA

HAдPAЙoHy дo ..IJJвЕдA'' в спPAвl HAдAHHя
нAФти Для пoтPЕБ yпA

IPiвнeнcький] нaдpaйoн 3/З,
19 лиcтoпaдa 194З poку.

ГoспoдapниЙ [в]iддiл
[в] iЙськoвoгo [н]aдpaЙoнy 3/3.
[.Ц]ня 19'X|.43 poку.

Дpyxe Швeд.

Пoвiдoмляeмo Bac, Щo з poзпopяд)кeHHя [к]oмe[нд]aнтa
[н]aдpaйoнy булo видaнo зaпoтpeбyвaння дЛя Дpyгa [к]oмaндipa
Енeя двiстiлiтpiв нaфти, дЛя Дpyгa Kopнiя _ 10 лiтpiв'

CлaвaУкpaiнi.
Гepoям Cлaвa.

3[aгoтiвeльний] p[eфepeнт] в[iЙськoвoгo] н[aдpaЙoнy]
/Лeбiдь/.

,цAPo' ф. P-З0, oп' 2, cпp, 108-a, apк. 25.,t],oкумeнт бeз пiдпиcу alтopa,
Koпiя' Бiлий пaпip' MaшинoI7ИC. Чopнa кaлькa. Apкуш дeфopмoвaний,
вкpитиЙ пЛяMaMИ бypoгo Koльopy.
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Ne 10
..ФoPMy ляP" л истA гoсп oдAPсЬKoгo

I зAгoтlBEлЬHoгo PEФЕPЕHтIB
пPo пPABилЬнЕ пoдAHHя зAпoтPEБyвAHЬ

IPiвнeнcький] нaдpaйoн 3/3,
19 листoпaдa 1943 poку.

[Гoопoдap] ниЙ [в] iддiл
в[iЙськoвoгo] [н]aдpaЙoнy 3/3.
[Д]ня 19.X|.43 p.

Дpyжe...

Пpoшy пoдaтИ дo [г]oспo,п,apчoгo [в]iддiлy в[iйськoвoгo]
н [aдpaЙoнy] З /3 для [з]aгoтiвeльнoгo Ip] eфepeHТa дpyгa ЛeбeДя
зaпoтpeбyвaHHя, a сaMe: щo пoтpiбнo для Baшиx пpaцiвникiв нa
зимoвиЙ нaс з [...], yбpaння, 6iлизни Й тaкe iншe.

Saзнaную, щo KoxHoMУ зoKpeMa нiчoгo BИДalaтИcя нe бyдe, a
ЛИшe дЛя цiлoгo вiддiлУ.

HaдсилaюнИ зaПИтaHHя, зaзнaнyЙтe, Хтo Mae oдepжУBaтИ
тoвapИ (нa кoгo цi тoвapи МaeMo виcилaти)'

P[eфepeнт] г[ocпoдapськoгo] в[iддiлy]
/_/Xapкo,

3 [aгoтiвeльниЙ] p[eфepeнт] в[iЙськoвoгo] [н]aд[paйoнy]
/_/ Лe6iдь.

Bидaнo дня1З/X|'43' Укp. [.,.].

ДAPo' ф' P_З0' oп.2, спp, 108-a' apк,27. opигiнaл. БiлиЙ пaпip.
Pукoпиc. Cipий oлiвeць' АpкуLu вкpитиЙ пляMaMИ буpoгo Koльopу,
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Ne 11
ФoPMyляP HAкAзy гoспoдAPcЬKoгo

PEФEPEHтA HAдPAЙoHy пPo oБлlK oclБ,
яKl пoтPЕБyютЬ oдягy тA взyття

[PiвнeнськиЙ] нaдpaйoн 3/3'
19 лиcтoпaдa 1943 poку.

Гoсп [oдapськиЙ] [в] iддiл
вiЙськoвoгo [н]aдpaЙoнy 3/3,
дня 

.19.X|.43 p.

Дpyxe...

Biзьмiть нeгaЙнo нa oблiк yоix poбiтникiв зaпiлля Baшoгo
paЙoнy, якi дiйснo пoтpeбyють oдeжi тa взyгтя. ['..] Пopядoк
MycИтЬ 6утитaкиЙ, PaЙoнoвий гocпoдapчИЙ aкцeпrye Й випocaд-
xye paЙoнoвиx i пiдpaЙoнoвИx, a KoлИ e пoтpeбa - тo Й cтaнИчHИХ
poбiтникiв. 3oкpeмa Haгaдyю, щo в нeoбxiднi oдeжy тa взyгтя My-
cять бyги зaбeзпeчeнi жiнки, пpo яKИx, як мeнi дoHocятЬ, дo цЬoгo
Чaсy Maлo д6aли i сepeд якix зycтpiнaЮтЬcя в)Кe щopaз чaотiшi
вИпaдKИ зaxвopювaнь вiд пepeсryди. Пpигaдyю пpИ цЬoмy, Щo
для xiнoк зaпiлля BИ lиaлИ зapa+цИтИ збi pкy xi нoчoгo oдяry Ta взyr-
тя _ пo 3 кoмплeкти з кoжнoТ cтaницiз [...]збipки Дo25'X|,4Зви
Mycитe B|^cлaти вгopy. Ha aдpecy Хapкo, з/I'''|' 20 xiнoчиx
кoмплeктiв (в дoбpoмy cтaнi).

CлaвaУкpaiнi.
/_/Xapкo.

.цAPo' ф. P-30' oп' 2, cпp, 108-a, apк, 24' Koпiя. Apкуш iз уннiвcькoгo
ЗollJитa. Cipий пaпip. CipиЙ хiмiнниЙ oлiвeць. Teкcт згacae.
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Ns 12
HAKAз гoспoдAPсЬKoгo PEФEPEHтA

HAдPAЙoнy пPo BдocKoHAJlEHHя MEтoдlв
зAгoтlвлl xyдoБи

[Pi в н eнcьки Й] н aдpaЙo н З/3'
24 листoпaдa 194З poку.

ГoспoдapниЙ [в]iддiл
в [iйськoвoгo] [н]aдpaйoну 3/3

.Цo дpyгa [г]oспoдapнoгo paйoнy Ч. вcix'.'. Biдпиc, 24/х|'4з'

Пpoвipeнo нa мiсцяx i cтвepдxeнo, Щo зaгoтiвля xyдoби для
тpaHспopTy Ha вlдгoд|вeлЬн| пyнKтИ (Пiвнiч), aтaKoждЛя пepepiбки
(кoнcepвaцiя)для мicцeвиx зaпaciв, як бyлo зapяд)кeнo в пoпepeднix
HaKа.зaХ, e цiлкoвитo зaнeдбaнo.

Cпpaвa ця гocтpo aKryaлЬнa i кoли Bи He пpисryпитe в мacoвiм
мaсштaбi дo ii здiЙcнeHHя, зa цe бepeтe aбсoлютнo вiдпoвiдaль-
нiсть нa сeбe. CпeЦiaльнo пoтвopiть якнaйбiльшe пyнктiв вi.цгoдiвлi
птицi тa свинeЙ. Пpo кiлькiсть пoстaвлeHИxдo вiдгo.цiвлi c/гтвapин
i птицi, a пepeдyсiм гyceЙ тa KaчoK, бeзпoсepeдньo звiтyЙтe.

ПocтiЙ, дня 24.ХI.43 p.

Гoсп [oдapниЙ] в[iйськoвoгo] [н]aдpaЙoнy
/Xapкo/.

Ц,цABo' ф. З838' oп, 1, cпp, 53' apк' 33' Koпiя. QигapкoвиЙ пaпip.
Maшинoпиc (нe укpai,нcький Lupифт)' Чopнa кaлькa.

131 _- Тaк y дoкyмeнтi. Maються нa yвaзi воi пoвотaнськi paйoни (NэNo .10-50)

Piвнeнськoгo нaдpaЙoнy 3/3.
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Ns 13
}lAKAз

гoспoдAPсЬKoгo PEФEPЕHтA HAдPAЙoHy
B спPABI пЕPEвEзEHня людЕЙ l тoвAPlв

[Pi в нe н cьки Й ] нaдpaйoн 3/З,
24 лиcтoпaД,a 1943 poку.

ГoспoдapниЙ [в]iддiл
вiйськoвoгo нaдpaйoну 3/3.

!o дpyгa [г]ocпoдapнoгo paйoнy н. 1O'.,.

Haкaзyомo Ha дeHЬ з0.Х|.43 p. пiдiбpaти 30 poбiтникiв. Bибpa-
ти тpeбa мiЦниxлю.цeЙ, пeBHИХ, дoбpe B.цягнyтИX' взyтИХ, здвoMa
змiнaми бiлизни тa з зaпaсoм хapнiв нa тpи днi'

Bищeзгaдaнiлюдe MaЮтЬ бyти вiдтpaнспopтoвaнi в [н]aдpa-
Йoн 6/6 чepeз Cлaвкa. B цiй спpaвi Дo Baс пpИсИлaeMo вiдпo-
pУчHИKaдpУгa Moнгoлa'

.[o Baшиx людeй мaютЬ пpИЛУчИтИс[я] з paйoнy н. 50'...
Ha вищeзгa.п,aнe чИсЛo Maeтe нeгaйнo зiбpaти piнi, зaмoвлeнi

.цЛя ДpУгa к-pa Eнeя. 3мaгaзинyвaти в paЙoнoвiм цeнтpl. B тиx хe
чИоЛaХ oдepxИтe тoвapИ пo тoMУ зaмoвЛeHHю з paЙoнy ч. 50' To-
вapи пpиЙнятИ Зa пoквiтoвaнням' Чиcлa .| 3 пpибyдyтЬ ЛЮ.цe.0.Ля
вiдiбpaння iпepeтpaнспopryBaHHя нa мiсцe ПpИзHaчeHHя. Пpи видaчi
Toвaplв УДoKyN4eHryвaтИ BИдaTкoBИMИ aKrУpaMИ - oKpeMo Haтoвap
з Baшoгo paЙoнy i oкpeмo з н. 50, з чoгo кoпiю нeгaЙнo нaдlслaти.

Пoстiй, дня24.X|.4Зp'
Гoсп [oдapний] в[iЙськoвoгo] [н]aдpaЙoну

Йapкol.

Лeбiдь.

lJдАBo' ф, 3838' oп, 1, спp' 5З, apк. З4. Зaвipeнa кoпiя. ltигapкoвий
пaпip. MaLuиHoПИc, Чopнa кaлькa.

'., Pi.n"""o*,Й пoвстaнськиЙ paйoн Ng .10 Piвнeнськoгo нaдpaЙoнy 3/3.
'.. Tут i дaлi в дoкyмeнтi _ Kлeвaнський пoвcтaHсЬKИЙ paЙoн Nо 50

Piвнeнськoгo нaдpaЙoнy 3/3.
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Ne 14
HAKAз гoспoдAPсЬKoгo PEФЕPEHтA
l KoMAHдAHтA HAдPAЙoHy B спPAвl

ствoPEнHя вlддlлy зAгoтlBлl
I Pi внe нcьки й] нaдpaйo н 3/З,

27 лиcтoпaдa 194З poку'

Гocпoдapний [в]iддiл
в[iЙcькoвoгo] [н]aдpaЙoнy 3/3.
.[o [к]oмeндaHтa тa [г]oспoдapчoГo Ip]aЙoнy н.'''

,[ля oблeгнeння зaгoтiвлi в тepeнi пpaKтИKa вИKaзaЛa, щo He-
oбxi.цнiм e стBopИтИ [в]iддiл зaгoтiвлi. To e B_ 1 0 yзбpoeних людeЙ,
зaвдaнHяM KoтpиX e пepeвeдeHHя збipoк пo стaHИцяXyлюдeЙ, кoт-
pi нe пiдкopяЮтЬся мiоцeвим чИHHИKaM.

!,ля отвopeHHя тaKИx вiддiлiв пoKJlиKyвaти людeЙ oпaнoвaHИx'
кoтpi cвoeю пoвeдiнкoю нe зpaзИлИ б нaсeлeння дo Hac.

Bищeзгaдaнi вiддiли MaЮтЬ бyти cтвopeнi нeгaЙнo.

Koмaндaнт вiЙськoвoгo нaдpaйoнy
Maтвiй /МaтвiЙ/.

ГoспoДapcькиЙ peфepeнт вiЙськoвoгo нaдpaЙoнy
Xapкo /Xapкo/.

ДAPo' ф' P-З0, oп' 2, спp. 108-a, apк. 32' Зaвipeнa кoniя' CipиЙ пaпip,
МaLuинoпиc. Чopнa КaльKa' ,[I,oкумeнт вкpитиЙ буpими пляMaMи.
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Ng 15
HAKAз гoспoдAPсЬKoгo PEФЕPEHтA

3AгoтlвEлЬHoгo PEФEPЕHтA HAдPAЙoHy
пPo пlдгoтoBKy звlтy

тA пEPЕлlKy PEчEЙ для yчx
Piвнeнcький нa.о'paйoн 3/3,

27 лиcтoпaдa 194З poку.

ГocпoдapниЙ [в]iддiл
[в] iЙcькoвoгo [н]aдpaЙoнy 3/3'
ч,5/43'

.{o гoопoдapчoгo paЙoнy н. ...

Haкaзyeмo HaдeHЬ 1.X||.43 p. пpИcЛaтИ зaгoтiвeльниЙ звiт пo
фopмi M 1. Ha вИщeзгaдaHe чИслo пpишлiть cпИcoK пepeдaнИx
peнeЙ для УЧX, a caMe якi piнi, кiлькiсть, тa Й визнaчити, якoi дaти
пepeдaHo'

3a нeсвoeчaснe нaдс[и]лaHHя звiтa пoнeсeтe вi.цпoвiдaльнiсть.

ПocтiЙ, 27.X|'43p'
Гocп [oдapник] в[iЙcькoвoгo] [н]aдp[aйoнy]

/Xapкo/'

3aг[oтiвeльний] p[eфepeнт] в[iЙськoвoгo] н [aдpaЙoнy]
/Лe6iдь/'

,цAPo' ф. P-З0' oп' 2, cпp, 108-a, apк,28' Koпiя, Cipий пaпip,
MaLuинoпиc. Чopнa KaльKa.
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Ne 16
лv|cт зAгoтIвЕл Ьнoгo PЕФEPEHтA

HAдPAЙoHy дo ..I|JвEдA''

пPo HAдAHня oдягy для вIддlлlв yпA
Pi вн eнcьки й н aдpa Й oн З/3'

З0 лиcтoпaдa 1943 poку.

ГoспoдapниЙ [в]iддiл
[в]iЙcькoвoгo [н]aдpaЙoнУ 3/3,
дня 30.ХI.1943 p'

Дpyхe Швeд.

Пoвiдoмляю Baо, щo з poзпopяджeHня [p]aЙoнoвoгo [к]o-
MeHдaHтa бyлo видaнo зaпoтpeбoвaння для слiдyюниx вi.пдiлiв:

.| 
. Biддiл.ЦpУxинникiв _ 60 пap yбpaння a 5 шт. штaнiв.

2. Biддiл Лeвa _ 73 пapiyбpaння, 7 сopoнoк.
3. Biддiл ХмeльницьKoгo _ 34 пapи yбpaння, 4 сopoнки.
4. Biддiл Biльшини _ 6 пap yбpaння.
Paзoм видaнo .l85 пap yбpaння.
Зaпoтpeбoвaння зoстaЛo вИKoHaHo.
Kpiм цьoгo зaпoтpeбoвaHня' чacтИHHo BИдaeмo взyпя тa вбpaн-

Hя дЛя [н]aдpaЙoнoвиx [в]iддiлiв ([в]iддiлa зв'язKy, CБ, [п]oлiтин-
нoмy, opг[aнiзaцiЙнo] -мoб[iлiзaцiЙнoмy], УЧX тa [г]oопoдapнoмy).

CлaвaУкpaiнi.

3aг[oтiвeльниЙ] p[eфepeнт] в[iЙcькoвoгo] [н]aдpaЙoнy
/Лeбiдь/'

ДAPo' ф' P_30, oп, 2, cпp. 108-a, apк, 29. Зaвipeнa кoпiя. Cipий пaпip.
Maшинonиc. Чopнa KaльKa'
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Ns 17
звlт гoспoдAPсЬKoгo PEФEPEHтA

HAдPAЙoHy пPo сBo1o PoБoтy
в oстPoзЬKoMy PAЙoHl

[Здoл бунi вcьки й н aдpa й o н 4/4],
19 гpудня 1943 poку'

Звiт.

Дpyжe [п]poвiдник!
.[pyг HaливaЙкo здaо звiт.
3apaз пo iспитi' KoЛИ MeHe пpИзHaчИЛи нa paй[oнoвoгo]

кaдp[oвикa] пpи гoоп[oдapсЬKoMy] вiддiлi, я взявcя дo пiдшy-
KyBaHHя тaKИx >кe Ka.п,poвикiв пo пi.цpaйoнax. У пiдpaйoнl Nq 1 я
Ka.цpoвИKa нe пiдшукaв, бo в цiлoмy пiдpaйoнi нe знaЙшлacя люДИ-
нa, щoб зaЙнялa цe стaHoвИщe, тoMy я дУMaв взятИ з вишкoлy. У
пiдpaЙoнi }|e 2 кaдpoвикa пiдшyкaв, aЛe вiн нe пpибyв, бo y ньoгo
щoсЬ У.п,oМa бyлo пoгaнe ПoЛo)кeHня. У пiдpaЙoнi Nq 3 KaдpoBИKa
пiдшyкaв, який yжe пpoвoдИТЬ вишкiл стaHИчHИX кaдpoвикiв.
Bишкiл вiн poзпoнaв .l3.XI|.43 p. У пiдpaйoнi Ns 4 кaдpoвикa пiд-
шУKaB i пepeдaв йoмy всi Maтep'яЛи, якi пoтpiбнi для виклaдiв,
aлe Йoгo вiд мeнe з HaKaзУ KoМeH.цaHтa зaбpaли, вiн стaв ди-
peKтopoм шKoЛИ, Тoмy щe y пiдpaЙoнi Nэ 4 кaдpoвИKa HeMar.
Пiсля цЬoгo я poзпoчaB пpaцЮ пpи гoсп[oдapсЬKoмy] вiд[дiлi].
Я мyсiв вИKopИcтoвУвaтИ вiльнi хBV|лИHV|, бo гoспoдapсЬKa pe-
фepeнтypa мaлa бaгaтo пpaцi, aЛe KoЛИ бyли вiльнi хBИлVIH|А, я
пpoвaдИB пpaцЮ. Пepшoю лeкцieю взяв ,.|стopiЮ oУH''' пoтiм yзяв
,.ПoЛiтИЧHИЙ вИшKiЛ,', який дoклaдHo Пepepoбив зi '.Пoст[aнoв] llI
Hз oУH'. Пepeдaв iм,,12 пpИKMeт'', ...Д.eKaЛoг,' i*44 пpalИлa'' '
Boни йoгo пepeпИcaли i нaвчилиcь. KoнспeKт|в вoHИ He зaпИ-
сyЮтЬ, бo цe ЛЮlцИ стapшi i з oовiтoю, тaKщo вoHИ тe, щo iм кa-
)кeтЬоя, пaM'ятaЮть. Бiльшe мaтep'ялy пpoЙти з HИMИ He Мaв
MoxлИвocтi, бo зaбpaлИ MeHe нa iнст[p]yк[тax] нa вишкiл, якиЙ
poзпoчaвся B.XII.43 p. Пiшoвши я нa вишкiл, Ha свoМУ мiсцi нe
зaлИшИв HiKoгo, тaK щo вишкiльнa пpaця пpИ
вiд[дiлi] пpИпИ|lИЛaсЬ.

\

.Цня 19.XII/43 p.

гoсп [oдapcькoмy]

Cл[aвa]Ук[paiнi]
Гep[oям] Cл[aвa].

IH]aдp[aЙoнoвиЙ] гoсп [oдapськoгo] вiд[дiлy]
HaливaЙкo.
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oтpимaнo дня 
.19-Х||-43 p. o гoД. 3-Й вeнopa. Юpacь.

ДAPo' Ф. P-30, oп' 2, cпp' 38, apк. 53. opигiнaл. Itупкий бiлий пaпip.
Pукoпиc, Cинiй oлiвeць' ЗвopoтниЙ бiк блaнку нiмeцькoгo,цoKуIieнтa.

Ns 18
..ФoPMyляP" HAKAзy гoспoдAPсЬкoгo

PEФEPEHтA l PEФEPEHтA зAгoтlBЕЛЬ
нAдPAЙoHy пPo нoPMy пoстAчAHHя зEPHA

I Pi внe нcьки й] нaдpa Йo н,

[ociнь 1943 poку].

.Дo гocпoдapчoгo paЙoнy н ..'

1 ' Koнтpoлeю нa мiсцяx ствepд)кeнo, щo дoТeпepiшня пpaKти-
кa збиpaння збixeпocтaвKи BИKЛИKae cлУшHe HeзaдoBoлeнHя оepeд
HaceлeHHя i дae нeдoцiльнi peзyльтaтИ| a сaмe пoстaвки збiжжя
[йдyгь] тiльки вiд гoопoдapсTв, щo МaЮтЬ вищe дв[ox] гa. Bищe-
згaдaнИХ [...] викoнaння тaKoгo вaжЛИвoгo oбoв'язкy, як зaбeзпe-
чeнHя. [B]iЙcькo УПAдae мoxливiсть нecвiдoмим oдИHИцяM poби-
тИ HaдУxИття, яK HaпpиKлaд: гoспoдapcтвo, щo Mae 6 гa, вiд пo-
стaвKИ звiлЬнeнe, бo гoспo.цap дoкaзyo i зeмля йoгo пoдiлeнa мiж
сИнaMИ' якi xивщь пiд oдним дaxoM, aбo opгaнiзaцiя стaницi caмa
He здae збiжeпocтaвки, a вiд сeЛяH вИMaгao,

2. CтвepдxeHo' щo oдHaKoBa нopмaзбixeпocТaвKИ, дoвeдeHa
дo Koжнoгo сeлa бeзвзгляднo KaтeгopiЙ гpyнry, cвiднить пpo бeзгo-
лiв'я гocпoдapникiв, яKi, He MaЮчи HaKaзyзгopИ, He пpoявИли cвoei
iнiцiaтиви i нe пoкopиcтyвaЛисЬ xoн[a] б op[i]eнтoвHo бyвшими сo-
вiтcькими aбo тopiшнiми нiмeцькИMИ нopMaMи збiхeпocтaвки.

3..Цoвiдyeмoся, щo HaKaзИ пpo зДaчyзбixeпoстaвки дeякi [...]
oдepжaлИ щoЙнo в ocтaтнixтИxHяx. [T]aкe cпiзнeння e кapи гiднe
(винниx пoтягHУтЬ.цo cyвopoi вiдпoвiдaльнoсти) i викликae нoвi
тpуднoщi, бo в oснoвнoМУ всe збixжя пoxoвaли, a тeпep MУcятЬ
виЙмaти з кpиiвoк.

Ha пiдстaвi Bи щeзгадaнoгo HaKaзyЮ :

4. HeгaЙнo зapядИтИ збixeпocтaвкy вiд yсix гoспoдapcтB,
пoчaвшИ вiд oднoгo гa пoсiвнoТ пЛoщИ, вИKЛЮчaЮчИ вИнятKoвo
бiдниx пoгopiльцiв.

5. Hopми збiжeпocтaвKИ, в зaЛe)кнoстi вit вpoxaЙнoстИ гpУHтУ
нaсeлeнoгo пyHKTy, вiдпoвiднo зMiнитИ, opIi]eнтyюниcь нa тopiшнi
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нiMeЦЬKi HopMИ, з тИM, Щo вИXiдHoЮ HopмoЮ e двa цeнтHepИ збDкxя
вi.п,oднoгo гa пoоiвнoi плoщi. oтxe, paЙoн Mae зMaгaзИHoBaтИ cтiль-
ки збixxя, cкiльки мae пoсiвнoi плoЩi зeMлi, пoMHoxeнoi нaдвa.

6..[aти нaпpямнiдля тИx сeлян, дe в oсHoBHoMУзaxoвaHe збiж-
x:я' a пoстaвKИ He зДaлИ - HaпpИKЛaд' KoЛИ сeЛяHИH зMaгaзИHуBaв
збixжя, вiдкpиття яKoгo б poзкoнопipoвaлo кpиTвкy, тo xaЙ пoзИ.
чИтЬутИX, щo щe He зMoЛoтИлИ, aбo в oстaннЬoMy вИпaдKу Bзят|4
вiд ньoгo пiсeмнe зoбoв'язaнHя, щo в paзi пoтpeби вiн вi.пдaоть
|-|opMУ' l(oтpa з Йoгo HaЛeXитЬ.

Ha oстaннiЙ paйoнoвiй гoспoдapсЬкiй вiдпpaвi пoдaHo тИMчa-
сoвi нopми M'ясoпoотaвKИ, яKyтpe6aбулo отягHyгИ в нaйбли[xн]иx
дняx. M'ясoпocтaвKa визHaчaeтЬся piвнox нe вiд кiлькoстi зeмлi, a
вi.ц фaкгич нoi нaя внoст и c / г т вapин нa оьoгoдн i ш н i й дe н ь.

Ha цiЙ пiдстaвi нaKaзyeтЬся Дo кiнця цЬoгo мiсяця зiбpaти
M'ясoпoстaвKУ дЛя УПA: 20 % нaявнoТ в сeлi xyдoби, птицi 2О o/o,

cвинeЙ 20 o/o, в тoмy 50 o/o ГoloBaHИx, 200 oBeцЬ.
Пo зaгoтiвлi нeгaЙнo пepeдaтИ для [п]poмИоЛoвoгo [p]eфe-

peHтa гoдoвaнi тBapИHИ дЛя KoHcepвyвaHHя. B кoxнoмy пiДpaЙoнi
мae бщи [вiд ]oдн[iei] дo двox м'ясap[eнь], якi вигoтoBлял|4 б сyxe
M'ясo, вyx[e]нинy' мapинa[д]И aт ' F|. Хyдi штУки пepeбpaти в бeз-
пeннiмicця"

Г[oопoдapський] pIeфepeнт] [н]aдpaйoнy
/Xapкo/'

P[eфepeнт] з[aгoтiвeль] в [iйськoвoгo] н [aдpaйoнy]
/Лeбiдь/.

,ЦAPo' ф. P-30' oп.2, cпp, 108-a, apк,33. Koпiя, Cipий пaпip'
Maшинoпиc. Чopнa KaльKa.
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5. дoKyMEHти гoспoдAPсЬKиx PEФЕPЕHтyP
5'3' P|BЕHЬ PAЙoHlB

Ne1
BlдoMlстЬ пPo пoсAдoBцlв' сKлAдEHA
гoспoдAPсЬKиM PEФЕPEHтoM PAЙoHy

[Tунинcький] paйoн Nэ 40
[Piвнeнcькoгo нaдpaйoну З/3],

28 лиcтoпaдa 1943 poку.

Biдoмiсть [п] po paЙoнoвиx пpaцiвникiв [г]oспoдapчoгo
[в]iддiлy paЙoнy н. 40.

Ns

p-

HУ

Пceвдo Ф-Щя

пpaЩвH.

Bк ocвiтa
Jd| dJ IDпa

oсвiтa
спeЦlaЛЬHa

Biд якoгo нaсy

пpaцЮr
нaдaнiЙ
no6oтi

40 Лoсь PaЙoнoв[иЙ]

гoспoд[apчиЙl

1 897 4кл Бщгaл. Biц

21.11.43
40 Kpyк 3aгoтiв[eльник] 191I 5 кл. Biд7'9.43
40 CaмiтниЙ Пpoмисл[oвиЙ] tJzz 6 кл. Бщгaл. Biд 10.9.43

40 ПaлЙ 3eм[eльнo]-
лiс[oвиЙl

1 901 4кл Biд 1'9.43

40 Пoлoвeць 1919 5кл Biд21.1 1.43

40 ГopдиЙ ФiнaнсoвиЙ 1919 5кл Бцгaл. Biд21.11'4З

Ns

P
Hy

Пceвдo lfuм

пpaцЮвaв
paH|шe

в зaпiллiУПA

Kим
пpaцЮBaв
y нiмeцькiй
aдмiнiстpaцij

Cтaн
poдИнИ

Cкiльки

дiтeЙ нa
yгpИMaHHI

Пpимiт.

40 Лoоь Гoсп[oдapcькиЙ]

вiддiл paЙ[oннoi]

упpaBИ

т

40 Kpyк Koмeн[дaнт]
paЙoHy

5

40 CaмiтниЙ opгaнiзaт[op]
вMC

40 Пaл Й Cтaнин[ний] Бyxгaл[тep]

40 Пoлoвeць l oспoд[apсЬ.

кий]

pIeфepeнт].

Ceкpeтap
шyцманш[aфry]

3 1
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40 ГopдиЙ

ПoстiЙ, дня28/X|.4Зp. 
C[лaвa] У[кpaТнi].

Paй [oнниЙ] гoспoд[apниЙ] Лoсь.

ДAPo' ф, P-30' oп. 3, cпp' З' apк' 1, opигiнaл' Pукoпиc. Бiлий цупкий
пaпip' Cинiй хiмiчниЙ oлiвeць'

Ns2
вlдoMlстЬ пPo пoсAдoвЦlB, yKЛAдEHA
гoспoдAPсЬКиM PEФEPEHтoМ PAЙoHy

[oлeкcaндpiйcький] paйoн Nэ 20
IPiвнeнcькoгo нaдpaйoну З/З],

29 лиcтoпaдa 1943 poку'

Biдoмicть [п]po paЙoнoвИХ Ta пiдpaЙoнoвиХ пpaЦ|BHИK|в
[г]oспoдap[cькoгo] [в]iддiлy Ipaйoнy] н. 20 [в]oeннoгo

нaдpaЙoнy.

Ns

p-l

Ns

пiдpaЙoну
Псeщo Ф-Ця

пpaцiвникa
Bк oсвiтa

зaгaЛЬHa

ocвiтa
спeц|aЛЬHa

2A Глб Paйoн[ниЙ]

гoспoд[apниЙ]
43 4 к[л].

пoчaT.
20 3aлiзняк lH-тзaГoт. 20 7 к[л]'

сepeд.
zv Cкaлa Пpoмисл[oвиЙ]

peф[epeнт]
41 5 к[л].

г|MHaз.
20 Tpiокa Тopгoв[eльний]

peQepeHT
34 4 к[л].

пoчaТ.
2A CoлoвeЙ 3eмeль[нo]-

лiс[oвийl
27 Cepeдня Aгpoн[oм]

20 Cивaк Фiнaнсoвий
ZU Чyмaк Гoлoв[ний]

[б]yxгaл[тep]

42 Heп.

сepeд. Бyxгaл[тep]
l пiдpaЙoн 3aBзягИЙ )P, 4 K[Л]

пoчaТ.
2 пiдpaйoн Pибaк ZJ 4 к[л].

пoчaT.
3 пiдpаЙoн Poмaн z\7 7s,

н[eп].

оep[eд].
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Ns

p-

нy

Ns

пiдpaЙoну

lсевдo ]п яK0г0

{aсу пpaцюe

laдaнiй
эoбoтi

B зaпiллi
yпA

Kим

ПpaцювaB

в нiмeцькiЙ

aлмiнiстoaшii

]тaн ]кiЛЬКи

liтeЙ

rгpиM.

20
.лб

3iд 12lХ|'4З Cтapш [ и нa]

сeЛa

Кoн

20 3aлiзняк 3iд |l|.43 ] льн

20 ]кaла 14|х|.4З Koн 1

20 p|сKa l1lxr,43 Koн 1

20 ]oлoвeй 14lх|'4з Aгpoн[oмl KOH 1

20 ]и вaк J льн

20 iyмaK 14lх.43 Koн 2

1 пiдpaЙoH JoDJn | иy I lx.4З Cтaн [инний]
гoспoд[apчи

Koн

I

I

2 пiдpaЙoн )ибaк 1.V|t.43 Koзaк УПA к0H 1

3 пiдpaЙoн roMaH 4з UKp Iyxн ИИ j

гiн [eць]

J|ЛЬH.

4 пiдpaЙoн 1зlV|.43 ]танич. гocп. Кoн z

2e/X1.43p.
C[лaвa] У[кpaiнi] _ Г[epoям] C[лaвa].

Глiб.

ДAPo' ф. P-30, oп. 3, cпp' 3, apк. 2' opигiнaл. Pукoпиc' БiлиЙ цупкий
пaпip. CинiЙ хiмiчний oлiвeць.
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Ns3
списoк пoсAдoBцlв

гoспoдAPcЬKoТ PЕФEPЕHтyPи PAЙoнy

rзд-oytf,i".J!*'"',Zr::l::l::i;;;
кiнeЦь 1943 poку.

Cпиc ociб, зaтpyдHeниx в [в]iддiлi [г]ocпoдapнiм [p]aЙoнy No 29.

ДАPo' Ф, P-30' oп. 2, спp. 24, apк. 25. laтa i пi,Цпиc aBтopa у,цoкумeнтi
нe зatнaЧeнi' opигiнaл, Чacтинa apKуЦJa зi зoLuитa у лiнiйку, Pукoпиc,
Cиня кулькoBa pучKa. Cryпeнi (4 кoлoнкa) эaпиcaнi cинiм uopнилoм.

!ивниЙ Peф[epeнт] [г]oсп [oдapоький] [p]aЙoнy Kaндидaт
Mapycин Kнигoвoд L;иM|пaтИк|
Тaмapeнкo 3eмeльн[иЙl peф[eoeнтl IolaЙoнv Cим[пaтикl
Kvлiш Topгiвeльний peфepeнт paйoнv Kaнд[идaт.l
Дxepeлo ФiнaнсoвиЙ peфepeнт paЙoнv Kaндидaт
Чyмaк ПpoмислoвиЙ oeфeoeнт oaЙoнv Kандидaт
opлик Лicoвий peфepeнт paЙoнy Kaндидaт
Hoвий 3aгoтiвeльниЙ peфepeнт paйoнy Kaндидaт
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sUMMAвY

Ghapter 7 inоIudes doсuments сreated by the commandants,
responsible SB leaders, responsible political, organizational-
mobilizational, and supplies and materiel Ieaders of the UPA rear line
serviсes network, which originate from the southern part of Rivne
ob|ast and SIavuta raion of Kam'ianets'-Podil's'kуi ob|ast (the territory
of the insurgentVo ..Bohun''). Тhese sourсes are dated September-
Deсember.|943.

Another group of documents, сonsisting of reports, surveys of
events, minutesof a meeting, an indiсtment, a |istof the |eading members
of the organization, and letters, ilIustratesthe aсtivityof сommandants
in Vo ..Bohun,'for the period сovering 6 Deсember 1943 to 5 January
1944; Rivne and Zdolbuniv nadraions (29 September to 3 December
1943); Rivne, oleksandriia, Тuchyn, Hoshсha, and KIevan' raions of
Rivne nadraion; and Zdolbuniv, Ostroh, and Slavuta raions of Zdolbuniv
nadraion forthe period сovering .l2 Septemberto |ate Deсember .|943.

An important part of Chapter 7 сonsists of doоuments from the
SB sections on the okruha, nadraion, raion, and subraion levels.
Among the doсuments from Vo ..Bohun,' are a letter and a document
about'.armed enemУ forсes in the okruha'' for oсtober-Deсember
1943. orders, a sample, form, communiquё, reports, information, a
verdiсt, minutes of a meeting, and |etters сovering the period from
Septemberto Deоember 1943 сome from Rivne, Zdo|buniv, Dubno,
and Korets' nadraions; an instruction, report, information, and a letter
covering the period from September to November 1943 originate
f rom an unknown raion in Dubno nadraion, and Mezhyriсh, Korets',
and Radyvyliv raions; and a list of stanytsias, one of which was
сompi|ed on 12 Deсember .l943 and another in |ate 

.1943, come from
subraion no.3 in Ostroh raion.

The doсuments issued by po|itiсa|sections, whiсh are inс|uded in
this сhapter, оonсern offiсe work in the Rivne and ZdoIbuniv insurgent
nadraions. orders and reports сovering September-Deсember .lg43

originate from Rivne nadraion. The work of the politiсa| seсtion in
Zdolbuniv nadraion is illustrated by a letter containing a request dated
19 November and a soсiopo|itiсal survey dated 3 Deсember 1943.

A variety of doсuments dated oоtober- Deсem ber 1 943, inс| udi ng
orders, reports, registers, a list of offiсe items, and a |etter, i||ustrates
the work of organizationaI-mobiIizationaI seсtions in Rivne nadraion
and Rivne, Oleksandriia, and Ostroh insurgent raions.

Тhe оhapter a|so сontains doсumentation from supp|ies and
materie| seсtions' Doсuments from Vo .,BohUn'' inсIude an admi-
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nistrative order dated 26 oсtober .|943, issued by the responsib|e
leader for supplies and materiel, Forms, orders, requests, letters,
and a plan of deliveries illustrate the work of responsible leaders for
supp|ies and materie| in the Rivne insurgent nadraion for oсtober-
Deсember 1943. The activity of responsibIe leaders for suppIies and
materiel in various raions is illustrated by news items about staff
members in the Tuchyn and Oleksandriia insurgent raions for 28 and
29 November 1943, respeсtive|y, as weII as a |ist of staff members in
Ostroh raion, dated late 1943.

жжж
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Cидять (злiвa нaпpaвo): oкp peф. CБ ..3aлiсний'' (Пaнac Koвaльнyк), к-p
Bo пoлк..'.Д,У6oвиЙ'' (|вaн Литвиннyк) Cтoять (злiвa нaпpaвo): 

' к-p зaгoF]У
..Бoгyн'' (AнaтoлiЙ Koстeцький)' K-p сoт. ..Cтpiлa'' (Kиpилo Maкcимнyк),

poдoM з c. гoрaЙМiвка MaнeвицЬKoгo р-HУ.

Heвi.цoмi пoвстaнцi з Пoлicся
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Heвiдoмi пoвстaнцi з Пoлiося

Aндpoн Лyкaщyк (..Mopoзeнкo'' ) ,

бyнн., к-p пiдстapшинськoi шкo-
ли ..Cвiтлaнa',, 

щo дiялa в 1943 p.
пpи загoнi iм. ..Бoгyнa'' Bo..Ciч''

ГpигopiЙ Maксим'юк (.,KaЙдaш'',
oKp. пpoв. oУH в 19a3 p.)' Уpoд>кe-
нeцЬ с. Бoгoлюби Луцькoгo p-ну.

Фoтo з 1942 p'

750

-*-fifffiA
Koндpaтюк Bacиль (..Лискo''), к-p
вд. нa Пoлiосi.3aгинyв 10.X|'1951 p.



i рушoвeць Гpигopiй !,eниоoвин
(.'ГaлaЙдa'','.Xoма''), paйoнoвий
пpoBiдHИK oУH TypiйсьKoгo p-Hу.

Boлинь. 24 V|.1 949 р.

Яцинa Mиxайлo Лук'янoвин (.,Kpy-
нa''),3aгинyв 16 нepвня.1 948 p. в
Лyкiвськoму (MaтiТв) p-нi (тeпep
TypiЙський p-н BoлинcькoТ oбл')

Heзiдeнтифiкoвaнi пoвстaнцi з Boлинi'
Ti, Щo сидять (1 i 2), пoхoдять зi с. Устя KopeцьKoгo p-HУ Piвнeнcькoj oбл.

(Фoтo з |1pиBaтHoГo apхiву п' Biтaлiя Maнзуpeнкa, м Львiв)
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Boлoдимир .!xaнa (..CтeпoвиЙ'')'
oKp. пpoB. Юнaцтвa oKpУгИ.,Cтeп''
в 1942-1943 pp. Hapoдивоя 1923 p.
в c. .!epeвинi Iвaничiвськoгo p.Hy.
Загинyв в л|oтoMy 1945 р. в сeлi
Koлoдexe Гopoxiвськoгo p-Hy'

752

Boяки УПA з сoтнi
..Py6aшeнкa'. 1943 p.

Meльник Boлoдимиp Cтeпaнoвич
.. Mopяк'', цдДpaЙoнoвиЙ пpoвiДник
Koлкiвcькoгo нaдpaйoнy в 1944 p.



Boяки УПA з KypeHя
..Гoлoбeнка.'. ПeoшиЙ
злiвa _ oлeксaндp Cтa-
сюк з Pyдки-Koзинсь-
кoТPoхищeнсЬKoгo p-HУ

Фiлюк |вaн.Д,aHИЛoвИч ,.|гop', (1920 p.н. )'
п paцiвн ик peдaкцiT KП ..Biльнa УкpaТнa'' '

25

Baсиль Пoлiщyк (..ЧaЙкoвсь-
KИЙ''), сoт. зaг. ..Ciч''. Фoтo пo-
нaткy .1 940-x poкiв
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, a':;

l:=

Пoвстaнськa листiвкa з Boлинi' ,] 943 piк.
(З пpивaтнoгo apхiву п Biтaлiя Maнзуpeнкa, м. Львiв)
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пoKДкчиK
,.[...]вiтнa'', пpoв. 502 2, пiдp-н oлeксaндpiЙcЬKoГo p-Hу
1, кyщ Nэ, ..Kepн,', Kaмiнь.Kaшиp- Ns20 580' 587'744'745

сЬKoгo p-ну'.Qив'..Kepн',, кyщ 2, пiдp.н oстpoзькoгo p-нy..oзepo''
1, кУщ Ns' oлeксaндpiЙcькoгo p-нy 740

Ns20 587 2, пiдp-н Piвнeнськoгo p-нy Nя10 579
1 , пiдp-н oлeкоaндpiЙcЬKoгo p-Hy 2' пiдp-н Cлaвщськoгo p-ну..Cвiтa-

Ne20 587' 744'745 нoк'' 605-607
1 , пiдp-н oстpoзькoгo p-нy..oзepo'' 2, p-н (Лoкaнi) 209

740 2, p.н Ne, ..Пущa''' Cтoлинськoi oкp,
1' пiдp-н Piвнeнськoгo p-нy Nя10,,Зeлeнь,'.,Д,ив.,.Пyщa'',p-нNя2

579 2, ст. Ns, кyщa Nя 6 Koстoпiльсь-
1' пiдp-н Cлaвщськoгo p-нy..Cвiтa- KoГo p-нy ..lcкpa'' 378

нoк'' 607 2/2' нaдp. 636
1' p-н (тepeн, Kyщ), ..Бaсeйн'', Koс- 20, p-н. ,0,ив, TунинcькиЙ, p-н Nэ20

тoпiльоькoгo p-ну,,|cкpa'',,0,ив' 21 , cтaн., 3-гo пiдp-ну p-нy ..oзе-
..Бaсeйн'',p-н(тepeн,кyщ) po''.,Л,ив...Bиниця'',стaн.

.| 
, p-н, ..Hивa'', Cтoлинськoi oкp. 213, пyнктзв. 537

,.Зeлeнь',.,Qив.*Hивa'', p-н Ns.l 22' cтaн.,3.гo пiдp-нy p-нy ..oзe-

1, от., кущa Ns6 KoстoпiЛЬсЬKoгo po''.p,ив. '.Плeco'', стaн.
p-нy ,.|скpa'' З77 2З,oкpугa',[J'иB.,,БoryH'' (..Ciн,', ..Piв-

10, oкpyгa..{ив.''Бoгун'' (..Ciн'', .,Piв- нe''), Bo (гp. УПA)
нe''), Bo (гp. УПA) 23, стaн., 3-гo пiдp-нy p-нy ,,oзe-

,l 0, p-н Nэ (PiвнeнськиЙ), Piвнeноь- po'' ' ,Qив' 
,.Kиця'', стaн.

Koгo нaдp. ,Qив. PiвнeнcькиЙ, 2ЗЗ-я, бpиг. BB HKBД 59
p-н (тepeн) Nэ10 24, стaн.,3-гo пiдp-ну p-нy ..oзe-

10-50' p-ни Ne, Piвнeнськoгo нaдp. po'' , ,[l,ив, 
.,.Qiбpoвa'', стaн.

735 25, стaн., 3-гo пiдp-нy p-нy ..oзе-

11'oкpyгa.!ив.,.Бoгун''(..Ciн'',..Piв- po'',,Л,ив'.'Bигiн',, стaH.
нe''), Bo (гp. УПA) 26, стaн., 3-гo пiдp-нy p-нy ..oзe.

1 
.l 1, пyнкт зв. 537 po'' ' .Д,ив, 

,,Xapкiв'', cтaн.
1 15' нaдp. Ns, ..Koнoтoп''.,Qив',.Ko- 27 , стaн., 3-гo пiдp-нy p-нy ,.oзe-

Hoтoп'', нaдp. Nэ1 15 po'' . !,ив. 
..Mepexa',, стaH.

12'oкpугa..Ц,ив..'Бoгун'' (..Ciн''), Bo 28, cтaн., 3-гo пiдp-нy p.нy ,.oзe.

125, пiдp-н oстpoзькoгo p-нy..oзe- po', , .Qив, 
.,ocтpiв'', стaн.

po'' 717 29, стaн., 3-гo пiдp-нy p-нy ..oзe.

13' oкpугa.lив. ''Бoгун'' (..Ciч''), Bo po,'' p,ив. ..Бepiг'', стaн.
..14 гpyдня',, кypiнь apмiТ У|4P 225 3' кyщ' ..Kypcьк,', Kaмiнь-Kaшиpcь-
15' пiдp-н oотpoзькoгo p-ну..oзe- KoГo p-Hy. !,ив.,,KуpcьK'', Kущ

po'' 7.|8 3' кyщ' ..Яp'', Koстoпiльськoгo p-нy
2' кУщ Ns, ..KиТв'', Kaмiнь-Kaшиpсь- ..|сKpa''. 

.Цив.,'Яp'', кущ
Koгo p-нy. flив..,Kи'Iв'', кущ 3' кyщ' .{epaxнeнськoгo p-нy ..Лiс-

2' кУщ Ns, KoстoпiлЬcЬKoгo p-Hy ниЙ'' 25О
..|cKpa'' Ne 329' 396 3, кУщ, p-нy Ne2 (Лoкaнi) 209

2' кУщ Ng, oлeксaндpiЙськoгo p-нy 3, пiдp-н Kлeвaнcькoгo p-нy Nе50
Ne20 588 582
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3' пiдp-н oлeксaндpiйсЬKoгo p-Hy
Ns20 534, 578,744,745

3, пiдp-н ocтpoзькoгo p-Hy,.oзepo''
38,53, 684, 685, 740

3, пiдp-н Piвнeнськoгo p-нy Nя10
579,715

3' пiдp-н Cлaвщськoгo p-нy..Cвiтa.
нoк', 605,652

3' p-н, ..CМepтЬ'', Cтoлинськoi oкp.
..3eЛeHЬ''. p,ив.,'CмepтЬ'', P-H
Ns3

3, ст., кyщa Ns 6 Koстoпiльськoгo
p.нy.,|скpa'' 378

3/3' PiвненcькиЙ нaдp.н .,Цив' Piв-
нeнсЬKИЙ, Haдp. 3/3

30' p-н Ne, Bo..БoryH'' Ns 527
З0, p-н Ns, PiвнeнсьKoгo Haдp-Hy

З/З 597
3З, з'eдн. гp, УtlА,,Qив' ..3aвИxoот''

(..зз")' з'eдн. гpyп УПA
33, пiдp-н oстpoзькoгo p-HУ *oзe.

po" 717,718
4' кyщ Ne, ..Koлoмия'', KaмiHь-Ka-

шИpоЬKoгo p-ну.,Ц,ив. ..KoЛo-

мия'', Kyщ
4' кУщ Ns, KoстoпiлЬсЬKoгo p-Hy

Зз0' 344' 396
4' кyщ Nз' p.нy Nэ2 (Лoкaнi) 209
4, пiдp-н oлeксaндpiЙсЬKoГo p.Hy

Ns20 534,745
4' пiдp-н oстpoзькoгo p-нy..oзepo''

740
4, пiдp-н Piвнeнськoгo p-нy Nэ10

579,715
4' пiдp-н Cлaвщськoгo p-нy 550
4' p-н, ,.БaгHo'', Cтoлиноькoi oкp.

,, Зe лeнь'' .,0,и8. .. БaГHo'', p- н Nз4
4, ст., кyщa Ne6 KocтoпiлЬcЬKoгo p-

нy ..|скpa'' 378
4 / 4, нaдp.,0,и в.Здoлбун iвсЬKИ Й,

нaдp-н Nэ4/4
40' p-н, Bo.,Бoгyн'' 52З'524,526-

528
40' p-н, ГoщaнськиЙ.,Qив' Гoщaн-

cький, p.н Ne 40
40' p-н , Тyнинський, .tl,ив.Tунин-

cькиЙ, p.н Ne40

756

,,44'',з'eдH. гp' УПA 423,627
47, p-н Ne' flyбнiвсьKoгo Haдp-Hy

ol+э
5, кyщ, ..Xepсoн,', Kaмiнь-Kaшиpсь-

Koгo p-Hу. ,[l,ив,,,XepсoH'', Kyщ
5, кУщ, Nэ p-нy Ns2 (Лoкaчi) 209
5' кyщ' Koстoпiльськoгo p.нy,,|cкpa''

з8' 5з' з32' 465
5' пiдp-н Koстoпiльськoгo p-нy..lск-

pa" 37,52,252,260
5, пiдp-н oлeксaндpiЙcЬKoгo p-Hy

Ns20 534
5, niдp-н Piвнeнськoгo p-нy Ne10

579
5, стaн.,,,Бaбинa \oлИHa'', сЛaByг.

сЬкoгo p-ну. !ив'..Бaбинa.Д,o.
лИнa'', стaн. NsS

50, p-н, KлeвaнськиЙ, Piвнeнськoгo
Haдp.Hy З/2 7з6

5-| 
' 
oкpyгa. ,[J,ив. Зaгpaвa',, Bo

6, кУщ' Kocтoпiльськoгo p-нy ..lск-

pa'' 38,5З'З77
6' пiдp-н' .,Kaмiнь''.,Цив.',Kaмiнь'',

пiдp-н. Nз6
6, пiдp-н Kocтoпiльськoгo p-нy ..|ск-

pa" Ne 344
6' пiдp.н Piвнeнськoгo p-нy Nя10

579, 586,596,598
6, p-н ..|сKpa,'. ,Цив. Koстoпiль-

ськиЙ, p-н ..|скpa''

6/6' нaдp-н Ns 736
67' пiдp-н oотpoзькoгo p-нy .,oзe-

oo" 718
8' пiдp-н Piвнeнськoгo p-нy Ne10

586
9' p-н' 3дoлбунiвcькиЙ.,Qив. Здoл-

6yнiвськиЙ, p-н Ne g
IД' кyщ Nэ, Tyнинськoгo p-нy Ne30

516
|||, p-н (тepeн), Boлoдимиpськo-Гo-

poxiвськoгo нaдp.нy 1 23
lV/V' кyщ Nз' Tyнинcькoгo p-нy Nэ30

574
V, p-н (тepeн), Boлoдимиpcькo-Гo-

poxiвськoгo Haдp-ну 119' 12З
V/V' кущ Nэ, Тyниноькoгo p-нy Nэ30
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V|l' p-н (тepeн), Boлoдимиpськo-
Гopoxiвськoгo нaдp-ну 1 16

XXI, p-н (тepeн), Boлoдимиpськo-
Гopoxiвськoгo нaдp.нy 1 20

A
Aдaмiвкa, с. Paтнiвcькoгo p-ну 2О2
Aдaмнyки, c. Шaцькoгo p-нy 135,

1З7
Aзepбaйддaнцi 541
Aзiяти 165
Aлeксaндep (oлeксaндp), apxи-

rпИcKoп. ,Qив. |нoзeмцeв Mи-
кoлa lвaнoвич

Aлeкcaндpi вкa' .Qи в' oлeкоaнд-
piвкa, с. Koстoпiльcькoгo p-Hу

Aлiянти ] 75
Aльвeнслeбeн, фoн, нiм. кoм-т .l 24
Aмepикa 135,6з2
Aнaстaсiвкa, с. Hoвoгpaд- Boлинсь-

кoгo p-ну 406
Aнглiя 135' 6з2
Aндpeевa, сoB. пapтИз' з'едн. 406,

558, 657
AндpiТвкa, кoл. 99
..AндpiЙ''.,tJ,и в, ppaницькиЙ (Ceмe-

нюк) Cтeпaн
Aндpyгa, c. y Boлoдимиpeннинi 421
Aнтoлiн, с. ЛюдвипiлЬсЬKoгo p.Hy

з47' 361
Aнтoнiвкa, с. БepeзнiвcЬКoгo p-Hу

345,350, 408,409
Aнтoнiвкa, c. BoлoдимиpeцЬKoгo p-

ну 367' 401' 40З' 418, 420
Aнтoнiвкa, ст. KУщa Ns6 Koстoпiль-

сЬKoГo p-нy ..|скpa'' З77 ' 516
Aнтoнiвкa, сТaHИця Nэ1. lив. Aнтo-

нiвкa, с. Бepeзнiвськoгo p-Hy
Aнтoнiвцi, с. Шyмcькoгo p-нy 549
Aнтoпiль, с. Piвнeнськoгo p-нy 348,

595,598, 603,644
,.Apaбйoв''' lqщ. KoM-т poзв. 333
Apeстiв, c, ,[1,ив. opeстiв, с.
..Apтeм',, пoлiт. peф. 443
..Apxип'', зaсТ. KoM-Ta нaдp. 306,

308
..Ap' яH''.,[J,и в. KлянкiвcькиЙ.Qмитpo

..AсKoльд,', нaдp. шeф KoHтppoзB.
6З6

..AсKoЛЬд'', oкp. пoлiт. peФ. 27,4З

..Aстpa'', гoсп' 502

..Aстpa'', кyщ. УЧX 3З2

Б
.,Б'', пiдpaйoн 601
Бaбин, с. Гoщaнськoгo p.Hy 5З0,

556, 561, 568, 612, 616, 629,
6з7' 639' 668' 669' 681,712

',Бaбинa |oлИHa'', cтaн. Ne5 550
..БaГaТe'', ст. 605
..БaгHo'', p-н Nэ4 214,215,217,

220' 22З'228'2зЗ
Бaдiвкa, c. oстpoзькoгo p-нy 558
Бaзaлiя, с. TeoфiпoлЬсЬKoгo p-Hy

Xмeльницькoi oбл. 530
'.БaЙдa'', кoм-т p-нy 273
..БaЙдa'', Ha.п,p. гoсп. 4т9-487, 489
,,БaЙдa'', нaдp. peф. 263
'.БaЙдa'', пiдp. кaдp. 717
.'БaЙДa'', стaн. CБ 331
..БaЙpaк,,, Haдp-H (тepeн, пiдp-н).
.' Див.ЛюбoмльськиЙ,нaдp-н

,,БaЙoaк',

Бaкaльнyк, KoM, сoB. пapтиз. 31 1

Бaкopин, с. Mлинiвськoгo p-нy g6
Бaлayшкo Aдaм (..Xмapa'') 676
Бaлaшiвкa, с. БepeзнiвсЬKoГo p-Hy

з45' З47' з57, з61, З62, 473
,,Бaлдa,' 

, зв. 373
Бaлiвкa, с' oстpoзькoгo p-нy 685
Бaлки, c. PaдивилiвсЬKoГo p-нy 673
Бaндepa Cтeпaн, пpoв' 89,224,

409' 527 ' 5З4
Бaндepiвцi .,Цив, oУH(Б)
.,Бaндypиcт'', сТaH. зв' 154, З27
..Бaндypистa'', сТaH. CБ З27
..Бaндypiст'', шeф зв. flив' Бaнду-

pиот'', cтaн. зв.
Бapaн' з м. Kлeвaнь 638
Бapaннe, c. PaдивилiвоЬKoГo p-Hy

Бaa
БapaнoвськиЙ Aнтoн 638
Бapaннyк, з с. Kщpiв 72
Бapбapiвкa, кoл. ] ]9
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..Бapвiнoк'', p-|1 2З0,2З1 БepexeцькиЙ, p-н (Kpeмeнeннинa)

..БapИтoн''. 
,t1,ив, ПpoЦюк ГpигopiЙ 52З'525' 5з0, 5з7' 538' 541 

'
Бapки Koмишiвськi, с. в Kaмiнь- 542'548' 553' 655

Kaшиpщинi 202 Бepexeцькi, xyг.(с. Бepeги Mлинiв-
Бapмaки' c. PiвнeнсьKoгo p-Hy сЬKoГo p-нy) 663

596' 598' 624 БepexицькиЙ, p-н' ,Цив. Бepeжe-
Бaсaрaб oльгa 239 цький, p-н (Kpeмeнeннинa)
..Бaсapaб'', нaдp. iнсп. 578' 585 ..Бepexiмся пpoвoкaцiЙ'', лист' 64
..Бaсeйн'', p-н (тepeн, кУщ) Ns-l З7 ' Бepexки, с..Д,yбpoвицькoгo p.нy 305

з8, 52, 53, 25з' 260' З26' З44' БepexницькиЙ, p-н (Capнeнщинa)
з48' 375, 389' з98' 505' 588 З8' 44' З94' 448

Бaсiв Kщ, с. Piвнeнcькoгo p-нy 528, Бepexницькi' Гopи 404
585' 596' 598' 610' 713 Беpexниця,о'.QyбpoвицЬKoгop-HУ

Бaсiв, с. Koвeльоькoгo p-ну.,Л,ив' 394' 40-l ,415,417,419'421 '

Бaxiв' с. 448'45з'456'457'495
БaсюкTимiш(..BoлoдимиpЯвopeн- Бepeжцi, с. KpeмeнeцЬKoгo p-Hy.

кo'') 526, 646 ,[J,ив. Beликi Бepeхцi, c.
Бaтapiвкa (?), c. в Гopoxiвщинi 76 ..Бepeзa'', дp' 538
..БaтiЙ'', paЙ. пpoв. 26З,2тЗ,287 ..Бepeзa'', зaст. стaH. гoсп. 331
.,БaтЬKo''. бoiвкap 201 .,Бepeзa'', зв. З27
..Бaтюшкa'', буль6' 6З2 ..Бepeзa'', к-т бoТвки 20.l
Бaxiв, с. Koвeльcькoгop-нy ]69, 197 ..Бepeзa'', Kyщ. KoM-т poзв. 331
..БaXМaH'', кoм-т стaн. З29 ..Бepeзa'', нaдp. peф. 263
Бaчмaнiвкa, с. CлaвyтськoГo p-ну .,Бepeзa'', пiдп. 203

559 ..Бepeзa'', пpoв. 502
Бaщинe, с. Гoщaнcькoгo p-нy 510, ,.Бepeзa'', пpoп. 178' 182

56з,6з8 ..Бepeзa'', paй. кoм-т 157
Бeгeнь (?), с. в Piвнeнщинi 550' 585 ..Бepeзa'', p-н 341
..Бeдpиxкa'', coт. 401' 418 БepeздiвськиЙ, p-н (о. Бepeздiв'
Без',, кoм-т отaн. 331 Cлaвщськoгo p-HУ) 55.1 

' 
668

Бeзoдня, c. PaдивилiвcЬKoгo p-Hy ..Бepeзeнкo Kopнiй'', oKp. сycП.-
5з9, 678 пoлiт. peф. 28' 43

..БeзpiдниЙ',, кpaЙ. peф. сБ пзУз. Бepeззe' с. CeнкeвичiBсЬKoГo p-Hy

,tJ'ив. gaкap Bacиль 69
..Бeзpiдний'', paЙ' peф. зв. 364, ,.Бepeзи'', coтня 534,650

4тЗ-475 Бepeзин'', отaн. вiЙcьк. 329
..Бeлвa'', гoсп. 502 Бepeзинa, с. BoлoдимиpeцЬKoгo p-
Бeлoзyб, ст. лeйт. HKB.ц 679 нy 659
Бeндзюк Bacиль 643 Беpeзичi, о' ЛюбeшiвcЬKoгo p-Hy
..Бeнeдa'', пaстyx 334 199
Бepдинiвськa, тюpмa 59 Бepeзiв, p-н.!,ив. БepeзiвськиЙ, p-н
Бepeг, с. .[yбeнськoгo p-нy 549, ..Бepeзiвкa,', стaниця 685

655 БepeзiвськиЙ, p-н(тepeн) 226'229'
..Бepeг'', p-н'.Qив. Бepeзнiвський, 23З'2З4' 289' 352

p-н ..Бepeг'' БepeзiвЩинa 306
Бepexeнcькi,лicи (бiляс. Бepexки) Бepeзнe, м. Piвнeнcькoj oбл.

305 228'229' 233' 304' З42-З46'
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348' з49' 401' 402' 405' 407 -
409,411,417

Бepeзнe, p-н.,tJ,ив, БepeзнiвcькиЙ,
p-H

Бepeзнe, c. ЛюдвипiльсЬKoгo p-Hy
З47

БepeзнeнськиЙ, p-н. ,Д,ив. Бepeз-
нiвоький, p-н

..БepeзниЙ'', гiнeць 328
Бepeзники, кoл. з45
БepeзнiвськиЙ, p-н ..Бepeг,, З8,

244' ЗЗ8'343'З44' з50' 357'
426,459,471,476

БepeзнiвськиЙ, p-н Piвнeнськoi
oбл. 33, З7 ' 49' 52' 5з' 260'
304' 305' З42'з46' 349' з50'
402,405, 408,41 I, 426, 505

Бepeзняк, c.,0'ив. Hoвi Бepeзинi, с.
БepeзoвськиЙ, шкiльн. iнсп. 219
Бepeзoлyки, Maлi, с. Poxищeнсь-

кoгo p-нy 1 18
Бepeзькi Гopи, кoл. 665
Бepeзькi Лyги, кoл. 655' 659' 665'

674
БepeстeйськиЙ (БpeотськиЙ)' p-н

(Бiлopyсь) З4' 37' 49' 52' 260
БepecтeйськиЙ, нaдp' 1з2' 13з
Бepeстeйщинa 30,45
Бepecтeцьки Й, p-н.,Qи в. Бepeстeн -

кiвський, p-н
БepeстeнкiвоькиЙ, p-н ( Гopoхiвщи-

нa) 29, 44' 87 ' 119' 122' 161-
16з' 165

Бepeстeнкo, м. ГopoxiвсьKoГo p-Hy
71'76-79' 8з' 84' 87' 165' 66з

Бepeстoвa, c..П,ив. Бepecтoвeць, с.
Бepeстoвeць, с. Kocтoпiльськoгo

p.нy 321' 399' 401 ' 404' 409
Бepeотя, м. ,[l,ив' Брeст, м'
Бepeстя, с. .Д,yбpoвицЬKoГo p-HУ

419,452-455
Бepeстя-Л итo вcькe, м',П,ив' Бpeст, м.
Бepeстянe, с. KiвepцiвсьKoгo p-Hy

97, 180, '183, '185, 186, 188,
З44

..Бepiг'', p-н.,П'ив, БepeзнiвcькиЙ,
p-н.,Бepeг,'

..Бepiг''' стaниця 684
,.Бepкщ'' (..Бepкyг 3.'' )' сycп. -пoлiт.

pеф. 173' 608
..Бepкщ''' Kep. вИl.llK. вд. 431
..БepKщ'', нaдp. 129
Бepлiн, м. (Hiмeннинa) 175' 224,

544' 56з
.Бepмeшiв, с. ЛoкaчинсЬKoгo p-Hy

120
Бeчaль, с, KoотoпiльCЬKoгo p-Hy

З5З' 42т ' 5з2
Бrxиця, с. в Poсii З08
Бик (?)' с, Любoмльськoгo p-нy 1 42
Биокупинi, с. CeнкевичiвсЬKoгo p-Hy

69
Бистpaки (?)' о' УстилyзЬKoГo p-Hy

'1 19, 163
,,БистpиЙ',, гiнець 328
..Бистpиця''' гoсп. peф. p-нy 494,

+Уo
.,Бистpиця'', cтaн. гoсп. 378.
Бистpинi, с. БepeзнiвсЬкoгo p-Hy

2з6' З04' З42' З43' з45.349'
з61 ' з62' 408' 411

Биcтpyxiн г. с. 30' 46'59'264
Бишки, c. Koзiвоькoгop-ну 264
..Бiгyн'', зв. 330
..Бiдa'', мaГaзинep 372
..Бiдa,'. paй. кoм-т 626
Бiлa Kpиниця, с. PiвнeнсЬKoГo p-Hy

tr77 (oA qoa trog,642
Бiлa |-|epквa, м. KиiвоькoТ oбл. 98
Бiлa, ст. Bисoцькoгo p.ну. ,Qив.

Бiлe, с. .Д,yбpoвицькoгo p-HУ
'' Бiлaш''. !'и в. KлянкiвcькиЙ.[l,митpo
Бiлaшiв, c. Koвeльськoгo p-нy 197,

696
Бiлaщyк oлeксiй (.'Чopнoтa 2") 719
Бiлe, с' !,yбpoвицькoгo p-нy 290,

298' з1 1 ' 414' 417
..БiлeнKo',, opг. мoб. 143
''БiлиЙ'', кoм-т стaн. 333
''БiлИЙ'', cтaн. зв. 334
Бiлин, с. Boлoдимиp-Boлинcькoгo

p-нy 78' 83.87' 116' 121 ' 162,

Бiлин, с. Koвeльcькoгo p-Hy 197
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Бiличi, с. Любoмльcькoгo p-ну 146, ',БлaкитниЙ'' ' 
paЙ, c/п peф' 606

147 ..',БЛaKiтHa',, зaст. Kyщ. УчX 329
Бiлiв, с. Piвнeнськoгo p.ну 624, ..БлaкiтниЙ'', отaн. гoсп. 327

639' 640 ..Блoндин',. ,Цив' KлячкiвськиЙ
Бiлiв, xщ. 593' 640 .Qмитpo..БiЛKa'', бoTвкap 201 Блyдiв, о. в Гopoxiвщинi 72'76,79
,,БiЛKa'', зв. 33.1 Блyдiв, с. в Kopeннинi 626
Бiлoвицький , p-н. ,Qив. |вaничiв- Бoбичi, с. Boлoдимиp-Boлинськoгo

ський, p-н p-нy 79,80
,.Бiлoвицький,', paЙ. пpoв. 105, 106, Бoбли, с. Typiйcькoгo p-нy 90

109 Бoвтyни (?), с. вЛюбoмльщинi 170
Бiлoвix, с. Poкитнeнськoгop-ну 442 ..Бoгдaн'', дp. 381
Бiлoгopoдкa, c. lyбeнсьKoгo p-Hy ..Бoгдaн'', зaст. Kyщ. Юн. З77

5з9 '.Бoгдaн''' кoм, 127
БiлoгpивиЙ Iвaн 640 ,.Бoгдaн'', кyщ. Юн. 377
Бiлoкpиниця, о. KpeмeнeцЬKoГo p-Hy ..Бoгдaн'', paЙ, пpoв. 287

52З' 525' 5з1' 546' 561' 615' ..Бoгдaн'', стaH. KoM-T З27,ЗЗЗ
659' 662 Бoгдaнiвкa, с. KopeцькoГo p-Hy

Бiлoкpиниця,xyг.Paдивилiвcькoгo 524,6З2,681
p-нy 663 Бoгдaнiвкa, с. KpeмeнeцЬKoГo p-Hy

Бiлopyси 98'214'219,2ЗЗ,234, 530,5з8
256' 289' з67' з68' 392 Бoгдaшiв, с. 3дoлбyнiвcЬKoгo p.Hy

Бiлopyсини. ,tJ,ив' Бiлopуcи 522' 52З
Бiлopyсiя. ,[J'ив. Бiлopуcь Бoгoлюби, с. Луцькoгo p-нy 750
Бiлopyсь З4' 49' 215' 227 ' 2З5, ..Бoryн'' (..Ciн'', ..Piвнe'')' Bo (гp. УПA)

236' 256' 260' 290' 505' 550' 27 ' 28' з0' з.l ' З4' 36-З8' 42,
570'629 4З' 45' 46' 50-5з' 507' 510'

Бiльмax, дiл. oстpoгa 612' 652 512' 514' 517 ' 520-522' 5З2'
Бiльчaки, с. БepeзнiвсЬKoгo p-HУ 548' 554' 572' 608-6.1 0' 619,

39' 54' 292' З41 
' 
З50' 361 625' 653' 721 '747 ' 750' 753

Бiльчaкiвcькi, xщ. 384 ..Бoгyн'', дp, 479
Бiльчe, с..leмидiвськoгo p-нy 660 ',Бoгyн'', K-p зaг. !,ив.Kocтeцький
Бiльшoвики .l26, 1з1' 1з4-1з6' 14,1' AнaтoлiЙ

142' 172' 1т5' 177 ' 18з' 185' ..Бoгyн,', кущ. CБ 327
,186' 188' 222,22З,225,226, .,Бoryн'', paй. вiйcьк. кoм-т 197
229' 235' 2З6' 341' 245' 26o, ,.Бoryн'', peф. зaгoт. 483
290, з15' З47,361' з66' 406, ..БoгyH'', стaн. Юн. З78
414,418' 426'468' 508, 53з, Бoryнoвс. 31, 46
602' 622' 629' 6З2' 640' 643' Бoryшi, с. Бepeзнiвськoгo p.нy 245
657'677' 694,697 Бoгyшiвкa, с. Лyцькoгo p-нy 98

Бiльшoвицькi, пapтизaни. ,Qив'Чep- Бoryшiвкa' с. Mлинiвськoгo p-нy 557
вoнi, пapтизaни Бoдaки, с. Збapaзькoгo p-нy 557

Бiндюгa, шТaТсгут в Любoмльсь- .,БoдoвHИK'', стaн. CБ 684
кoмy p-нi 170 ..Бoeвий,', кoм. пoч. 423

Бipки, с' Любeшiвськoгo p-нy 192 ..Бoевiй'', cтaн. CБ З27
Бipки, с. Шyмськoгo p-ну 542 Бoxa Boля, с. Cтapoвиxiвськoгo
..БлaKИт'', стaн. гoсп. 327 p-нy 192, 194
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Бoйкo, бyд. тex. 682 Бoнaниця, с. ГoщaнсьKoгo p-HУ
Бoкiймa, с. MлинiвсЬKoгo p-Hy 52З'524'640

525'5З4' 542' 650' 654' 659' Бoянiвкa, c. Piвнeнськoгo p-нy 678
648 Бpaни, с. Гopoxiвcькoгo p-ну 72,

Бoлoткiвцi,с.ocтpoзькoгop.ну 550 7З'75' 76' 85' -|65
..Бoлoтo'', oKpУГa (p-н, кyщ, тepeн). Бpaнiв, с' Kopeцькoгo p-ну 532,

,[J,ив' ПiнcьKa' oKp. (нaдp.) 551' 616' 627..БoЛoТo'' ..Бpaтствo тapaсiвцiв'', opг. 508
Бoльшeвики.flив,Бiльшoвики Бpeст(Бepeстя,Бepeстя-Литoвсь.
Бoндapнyк Apсeн 683 кe), м. (Бiлopyсь) 83, 1з0, 1з2,
Бoндapнyк Mикoлa 629 220
Бopбин, с. Mлинiвськoгo p-нy 69, Бpикiв, с. Kopeцькoгo p-нy 525,

96 530' 5з1' 622, 6з3, 668, 68]
Бopeмeль, с. .QeмидiвсЬКoгo p-HУ Бpинський A. (...Цядя Пeтя',), 423

11т Бpiдки,с.Cтapoвихiвcькoгop-нy 192
Бopeмщинa, с. ЛюбoмльсЬKoГo p-Hy ,.Бpoвa',, др. 604

170 Бpoдeць, c. !у6poвицЬKoгo p-Hy
Бopзoвa, с. Cтapoвиxiвськoгo p-нy 50з' 504

192 Бpoди Гipницькi, с. Paтнiвськoгo
..Бopис',, paЙ. кoм-т 570' 581' 588' p-ну202

690 Бpoди, м. ЛьвiвськoT oбл. 94' 660,
..Бopис'', стaн. зв. 153 712
.,Бopиоeнкo'', кyЩ. opг. мoб. 332, Бpoди, с. Paтнiвcькoгo p-нy 192

465' 466 ..Бpoди,', кyщ 445
БopиcнiвоькиЙ, лiс 659 Бpoдiв, с. (xyг') oстpoзькoгo p-нy
Бopисюк eвryx 633 684' 685
..Бopкyн'', стaн. гoсп. 327 Бpoдниця, с. ЗapiннeнсЬKoГo p-Hy
Бopoвe, с. ЛюбoмльсЬКoгo p-HУ з10

.l 51 БpoнськиЙ Aвaкyм 674
Бopoвe, о. Poкитнiвcькoгop-нy 425 БPCP. !ив, БCCP
Бopoвeць Tapaс (..Тapaо Бyльбa'') Бpyнeтiвкa, с. стapoвИ>кiвськoгo

98'99'260'З47'576'619'62-|' p-нy 192' 194
624'6З1-633' 675' 676' 680 БpянськaЛiдa 683

,.БopoвиЙ'', зaст. cтaн. 374 Бpянськi, лiси 308
..Бopoвий'', кyщ. CБ 330 БссP 215' 283
..БopoвиЙ'', paЙ. шeф CБ 411' 428 Бyбнiв, с. BoЛoдиMИp-Boлинськoгo
Бopoвнe, c. Kaмiнь-KaUJИpсЬKoгo p-нy 79,80' 82,90

p.нy 199 ,.БyвaH'', стaн. зв. ]54.
Бopoнинe, с. ГopoxiвсьKoгo p-Hy Бyг, 3aхiдниЙ, p. 75,82,119,120'

7З'76' 80' 85' 87' 90' 1 65 156' 257 ' З10,412
Бopсyки, с. Лaнoвeцькoгo p-ну 526 Бyгaiвкa, о. PaдИвиЛiвсЬКoГo p-Hy
Бopтнiв, с. lвaничiвcькoгo p.нy 120 67з
,,Бopyн'', стaн. вiЙськ. 378 БyгaЙoвa, вд' coв. пapтиз. 550
Бopщiвкa, с. KocтoпiльоЬKoгo p.Hy Бyгpин, с. Гoщaнськoгo p-нy 510,

350' з59' 428 536' 637' 6з8,704,713
БoтИн, с. Tepeмнiвськoгo p.нy 627 Бyдa, мiсц. Mexиpiцькoгo p-ну 668
Бoчaницькi, xyг. 556 Бyдa, с. Poкитнiвськoгo p-ну 442
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Бyдищe, о. Koвeльcькoгop.нy 197,
225

.,Бyдiльник'', зв. 330
Будники, c. ЛюбoмльсЬKoгo p-Hy

't43, 151
..Бyдьoнний'', зaсT. стaн. шeфa зв.

333
,.Бyдяк'', oкp' нaдiнсп. шкiл. 28,43
Бyeнoc-Aйpeс, м. (ApГeнтинa) 94,

99, 646
Буot<aни, с. Гopoхiвськoгo p.нy 71,

72,75,76,79,85, 90, 1'16, 165
Буи<aнкa, с. |вaничiвськoгo p.нy 78
Бyxкoвинi, с. lвaничiвсьKoгo p-Hy

72,90, 119
Бyзaки, с. Kaмiнь-Kaц.lИpсЬKoгo

p-ну 192'202
..БyЙвoл'', пiдп. 203
,,БуЙниЙ'', зaст. Kyщ. rocп' З27
',БуЙний'' , кyщ. гocп. 496' 498
,.БуЙниЙ'', peф. нaдp. 700
..Бyк'', кyщ ГoлoвнeнсьKoгo p-Hy

..,Д,oЧaH', 151
Бyлбiнськiй Тoлiк 682
..Бyльбa Tapaс',, oт,,[l,ив. Бopoвeць

Tapac
..Бyльби,', вp'.,Ц'ив. Бyльбiвцi
Бyльбiвцi 98' 187' з04' з1 1' З41-

з45'347' 349' 359' 362' 365-
з67' 405' 4o8'411' 414'421'
425' 44З' 447 ' 516, 5з0' 53]'
549, 564, 570,571, 576, 599,
621' 623'626-628' 6з2' 6зз'
646, 668, 670, 675, 676, 681,
68з' 704' 705

..Бyнн1окниЙ'', дp' 35.|

..Бypкун'', отaн. 685

..Бypлaк'', Kyщ' KoM-т poзв. 465

..Бypлaкa'', paЙ. opг. мo6, ,[J,ив.
Чyмa Mикoлa

..Бypлaки'', сoтня 545, 650

..Бypлaнeнкo'', стp. xaHдapм, 542

..БypлiЙ''' кyщ. вiйськ. 373
,,Бypляк'', KУщ. KoM-т poзв. 333
Бyсeл Якiв (..ГaЛИHa'', .,Зaслaвсь-

киЙ'', ...QнiпpoBИЙ'', ..KиIвсь-

киЙ''\ 263'264
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Бусeл, o. 638
Бщин, с. Збapaзькoгo p-ну 527
БщинськиЙ, лic 527
Бщмep, с' Шaцькoгo p-нy 137' .|38

Бyтoвe, с. 3apiннeнcЬKoгo p-HУ
290' 302, 30з, з07' з] 0-3.1 2'
416

Бyxлiнi, с. (ст.)в Бiлopyсi 290, 298'
3l1,416

БУцин, c. сTapoвИXiвськoгo p-нy
103, 196,206

БyнинcькиЙ Пeтpo (,.Тyp'') 719
Бyщa, с.3дoлбунiвськoгo p-нy 696
,.БуяHlАЙ'', кущ. зв. 333

в
Baльдфpiдгo ф, цвинтap 227
Baпниця, мiсц' в Млинiвcькoмy p-нi

ooJ
..Bapйoн'', гiнeць 328
Bapшaвa, м. (Пoльщa) 31,46' 99'

224,682
..Bapяг'', сxiдняк 124
..BaсиЛЬ''.,[l,ив' ЗaкoшryЙ AнaнiЙ
Baсилькiвський oлeксaндp 640
Baськiвцi, с. Шyмськoгo pнy 539
..Baськo'', cтaн. зв. 373
Baтин, с. Гopoxiвськoгop-ну 77-79
Baцлaвкa, с. (кoл.)в Kopeннинi 62.| ,

628
Baшeнкo |вaн 577
Beдмeдiвкa, с. БepeзнiвсЬKoгo p-Hy

З47'411
Beликa Гopoдниця, с. Mлинiвськoгo

p-нy 69
Beликa |лoвиця, с. Шyмськoгo p-Hy

5З7
Beликa Kлeцькa, c. Kopeцькoгo p-

Hy з47'41 1' 552' 554' 555'
563, 564,626, 657, 668-670

Beликa Kyпля, с. БepeзнiвсЬKoГo p-
нy 357

Beликa oмeлянa, с. Piвнeнcькoгo
p-нУ 577,578' 595' 598' 610'
64З'71З

Beликa Coвпa, с, ,Qив. Coвпa, c'
БepeзнiвськoГo p-Hy



Beликa XapyччИHa, с. Mexиpiцькoгo
p-нy 532

..Beликaн'', кoм. ,П,ив, Koндpaсь
MиxaЙлo

Beликe Bepбнe, с. Capнeнськoгo
p-нy 367

Beликe Пoлe, с. Бepeзнiвськoгo
p-нy З57

BeликиЙ Xитин, с. PiвHeHсЬKoгo
p.ну 532' 533' 5з5' 552' 624'
719

BeликиЙ Xoлyдськ, c. BoлoдИMИ-
peцЬKoгo p-ну 420'422

BeликиЙ Kyнинeць, с. 3бapaзькoгo
n-цrr БББ ББA

BeликиЙ Mидськ, с. Koстoпiль-
cЬKoГo p-ну З42' 344. з48' з65

BeликиЙ oбзиp, с. Kaмiнь-Kaшиp-
сЬKoгo p-нy 198' 199

BeликиЙ oлeксин, с' Piвненськoгo
p-нy 595,596' 598' 599' 713

BeликиЙ Cтидин, с. Koстoпiльсь-
кoгo p-нy 344

BeликиЙ Шпaкiв, с. Piвнeноькoгo
p-нy 577' 585

,,BeликиЙ'', стaн. зв. 334
Beликi Бepexцi, с. KpeMeHeцЬKoГo

p-нy 615
Beликi .Д,eдepкaли, c. LlJyMоЬKoГo

p-ну 524,526' 5з8' 540' 559'
A1Б

Beликi 3aгaЙцi, с. Шyмськoгo p-HУ
550

Beликi Mexиpiнi, с. Kopeцькoгo
p-ну З47, 527' 5ЗЗ' 5З4' 544'
551, 552, 556, 561, 562, 6.16,
624'626' 627'629' 6з0' 632'
669, 683

Beликi oзepa, c. .lJ.yбpoвицькoгo
p-ну 414

Beликi CaДи' c,.Qyбeнcькoгo p-ну
526,544,649,650

Beликi Ceлищa, с. Бepeзнiвськoгo
p-нy 361

Beликi Фiльвapки, с. Kaтepбypзь-
кorop-ну..[J,ив. Плoскe, с. Kpe-
MeHeцЬKoГo p-Hy

Beликi |-{eпцeвинi, с. Boлoдими-
peцЬкoгo p-нy 41З' 419'420,
422,424

BeликocтидиHcЬKИй, p-н (Koстoпi-
льщинa) 409

Beликoцeпцeвицькi, хут' 422
Beлимнe, с. Paтнiвськoгo p-нy 103'

104, 114, 1 56, 1 92, 1 94
Beлиxiв, с. BoлoдимиpeцЬKoгo p-HУ

228
Beльбiвоький (Biльбiвнeнський),

мiст 612
Beлюнь, c. .QyбpoвицЬKoГo p-HУ

з06' з08' 31 1 ' 351 ' 40З' 416'
420

Beнгepщизнa, oсaдa 78
Bepбa, p-н (Boлoдимиp-Boлин-

щинa). p,ив. BepбcькиЙ, p-н
(Boлинь)

Bepбa, p-н (.Цyбeнщинa). p,ив,
BepбськиЙ, p-н (Piвнeнщинa)

Bepбa, c. Boлoдимиp-Boлинськoгo
p.ну 83' 88' 165

Bepбa, с..Qyбeнськoгo p-Hy 5зз'
558' 614' 658' 664' 671'6т4

'.Bepбa'', кyщ. зв. 333
,,Bepбa''' пiдp. пpoв. 68,1

Bepбaiв, с. Лyцькoгo p-нy 69
..Bepбeнкo Aндpiй'', oKp. сУсп.-пo-

лiт. peф' 28' 4З
Bepбiвкa, c. .Д.yбpoвицЬKoгo p-HУ

502, 503
Bepбкa' c. KoвeЛЬсЬKoгo p.нy ,l 97
Bepблиiв, c. ,[1,ив. BepбaTв, с.
.,BepбoвиЙ'', зв. 329
BepбськиЙ, p.н (Boлинь) 85-90' 92'

12З' 124' 16,1-165' 258' 412
Bеpбський, p-н (Piвненщинa) 524,

5з2' 5зз' 539, 544' 549' 550'
556, 561, 614, 647, 655, 658-
660, 662, 664-667, 67 1, 672,
674

Bepeски, c. стoлИHcЬKoгo p-нy 41 5
..BepeщaKa'', KoM. B.ц. ,t],ив, Bopo-

бeць Фeдip
Bepигa B. 94
..Bepнивoля'' 

, paЙ. пpoв. 272
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,.Bepнигopa,', кyщ. зв. 333 Bисoцький, p-н (.Цyбpoвиннинa) З4,
..Bepнигopa'', пiдп. 203 49' 226' 229' 2ЗЗ-2з6' 260'
,.Bepнигopa'', c/п. peф' 445 289, 298' 30з' з07' 309' з11'
Bepxи, c. Kaмiнь-KaшИpcЬKoГo p-Hy 416

192' .|98' 199 Bиткiв, с. Гoщaнcькoгo p-нy 623,
Bepxiв, с. ocТpoзЬKoгo p.нy 684, 676

685 ,.BИХop'', вiйс.к. iнотp. 635
Bepxiвськ, с. PiBHeнсЬKoГo p-Hy Bиxop'', зacт. кУщ. гocп. 330, 377

598' 610' 64з ..BИХop'', KУщ. KoM-T З91' з93
.,Bepxoвинкo'',paЙ. шeф. зв. 594 ..Bиxop,,, пpoв. 243
..Bepxoвiй'', стaH. opг' мo6. З27 Bичiвкa, с. 3apiннeнсЬKoгo p-Hy
Bepxoстaв, с. в Гopoxiвщинi 80, 81, 2З5' 236' 302' 303' з08' 309'

84' 86' 90 З12
,,Bepшинa''.f ив.BoЙтoвич Mикoлa Bишeньки, c. oстpoзЬKoГo p-нУ
..BeceЛИЙ'', эв. 327,З28 652' 684' 685
..Beтepaн'' (Яpeвський), Haдp. opг. ,.BишнeвиЙ'', пpaKТ. 43]

мoб' 143 Bишнiвeць, сMт. збapaзЬKoгo p-нy
Beденeeв.Qмитpo B. з0' 46' 59'264 525' 526' 5з0' 5з8' 541 ' 542'
..Bepa'', пoдp. 179 556' 557' 615
.'Bигiн'', стaHИця 684' 685 BишнiвeцькиЙ' p-н (3бapaxнинa)
Bигнaнкa, о. ЛюбoмльсЬKoГo p-Hy 525'526' 528' 538' 553' 555'

82 557
Bигoдaнцi (?)' с. в Boлoдимиp-Bo- ..BишньoвиЙ'', зв. 330

линщинi 157 ..BИшня'', гiнeць 328
Bигypинi, с. ЛyцЬKoгo p.ну 70 ..BИшHя'', дp. 81
Bидибop (Biдзiбop)' с. (ст.) в Бiлo- .,BИшHя'', кyщ. пpoп. 153

pyсi 233, 290 .,BИшHя'', пiдп. 203
Bидpaниця, с. Paтнiвськoгo p-Hy ..Bишня'', пoдp. 440

192' 2o2 ..BИшHя'', paЙ. пpoв. .|60

Bидpинi, с. Kaмiнь-KaшиpсЬKoгo ..Bишня'', сoт' 119
p-ну 202 ..BИшHя'', стaн. 154

Bидpинi, c. PaTHiBсЬKoгo p-ну .| 92 ,.BИшHя',, шeф УЧХ 502
Bиxинa, c.,[l,ив. Bисoкe, о. Любoм- ,.BiвЧap,'. 

,Цив' Koзaк Mикoлa
ЛЬсЬKoгo p-Hy Biддyль' з ocтpoгa 612

..BиHИця'', отaниця 684 Biдли, с. Typiйськoгo p-нy 157, 168
Bинiшoк, c. Kaмiнь-KaIJJИpсЬKoгo Bixeвськa Haдexдa 635

p-нy 199 BiЙницькиЙ, лic 542
..Bиp'', пpoп. 608 Biйниця,c. Mлинiвcькoгop-нy 542,
Bиpи, c, Capнeнськoгo p-ну 2З2, 648

2з6 BiЙниця, с. ЛoкaчинсЬKoгo p-Hy
Bисoкe,с.Любoмльcькoгop-нy 157 1 15' 165
,'BиcoK|AЙ'', зв. 77 Biкнини, с. Бiлoгipськoгo p-нyXмe-
Bисoцьк, p-н.,Л,ив. Bисoцький, p-н льницькoi o6л' 527
BисoцьK, о . .ЦУбpoвицЬKoГo p-Hy ..Biктop'' 45.1

228' 290' 416' 50з ..Biктop'', пiдп. 203
Bисoцьк, о. ЛюбoмльоЬKoгo p-HУ Biктopiвкa, c. .Qив. Biктopяни, с.

170 Biктopяни, с. Лyцькoгo p-нy 75,90
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Biлиця, с. Шaцьkoгo p-нy 137, 138 Boвк oлeксaндp 27 ,28,42,62, 105,
Biлiшкeвич .[митpo 638 1 14, 1 18, 262, 264, 271, 296,
Biлiя, с. Шyмськoгo p-нy 523 з08, з37, 423,517,566, 608,
Biлля, с. Бepeзнiвськoгo p-ну 342, 627' 653, 686

350 ..Boвк'', пiдп. 203
Biльбiвнe, c. oстpoзькoгo p.ну 556 ..BoBK,'. 

,Д,ив. ЗaкoштyЙ Aнaнiй
Biльгiвкa, с. ГopoxiвcьKoгo p-Hy. ..BoвKa,,, б-кa 544

.Ц,ив. Biльхiвкa, c. Boвкiвцi, с. Шyмськoгo p.нy 526,
Biльгip, с. Гoщaнськoгo p-нy 510, 5з4' 540' 559

528' 562, 563 BoвкoвиT, с. .QeмидiвсЬKoгo p-Hy
Biлькa, xщ. с. Гpaнaтoвa 1,1 5 650' 665
Biлькa-Любитiвcькa, с. Koвeльсь. Boвкoшiв, с. Гoщaноькoгo p-нy 531

кoгo p-нy 197 Boвнa Гopa, ypoнищe 310
Biлькa-ПiдгopoдHeHсЬKa, с. Лю. ..Boвчaк'', кoм.,0,ив' Шум oлeксiй

бoмльськoгo p-нy 157 ..Boвнaк'', стaн. Юнaцтвa 378
Biлькa-CaдiBсЬKa' с. Лoкaчинсь- BoвчиЙ Пepeвiз, с. Любoмльськoгo

Koгo p-Hy 81 ' 82' 165 p-нy 140' 142' 14З' 151
Biлькa-ФaлeMИцЬKa, с. Boлoди- Boвчицi, с. 3apiннeнсЬKoГo p-Hy

миp-Boлинськoгo p-нy 80,90 З]0' 502
Biлькa-ХpипоЬKa, с. Шaцькoгo p-нy ..BoдoЛaз'', стaн. CБ 684

-l з0' 1з4, 135 ,,BoдяниЙ'', cтaн' гoсп. 331
.,Biльнa Укpaiнa'', пiДп. в-ня 242, Borгoщa, c. Kaмiнь-KaUJИpcЬKoГo

З87'504'75З p-нy 198
BiльнeKoзaцтвo,opг. 66, 104'107' Boйнин,с.Лoкaчинськoгop-нy 2,11

1З1 ' 225' 394' 445,716 Boйтoвич Mикoлa (..3eнoн'', ..Beр-

Biльнe, с' !,yбpoвицькoгo p.нy 34З шИHa'', ..Iвaн'', .,Пoкiс',, ..M. Гpa-
Biльxiвкa, с. Гopoxiвськoгo p-нy 7.l ' нeвин',) 566' 609' 619' 622'

90 630' 6з4' 6з5
Biльшaнкa, c. Шaцькoгo p-нy 137 BoлинeцьAнaнiЙ 716
..BiЛЬшИни,',вд. 739 ..Boлинeць',, сoт. 7-|6
.'Bipa'', opг' peф. 625 Boлинськa, oбл. 33, з4, 44, 45,
Bipмeни 72' 524' 570' 571' 6з6' 48-50' 66, -l05, 112-114'212'

6З7' 644'70З 627
..BiоHИK'', в-ня 6] ..Boлинця,', бoTвкa 545, 650
Biтaсiвкa, дiльн. lyбнa 660 .,Boлинця,'' вд. бyльбiвцiв 621
.,Biтep'', стaн. вiЙcьк. З33 Boлинь 27-29,З1 ,З6,42,44-47,62'..Biтepeць'', cтaн. зв. 3З4 6з' ,114' 118' 124, 158, 241,
Biткoвичi, с. БepeзнiвсЬKoгo p-Hy 251, 262, 264, 2т1, 296, 308,

245 3З7,42З, 412,42З,509, 517,
BкpaTнa' ,П,ив' Укpaiнa 566, 608, 625,627,65з, 690,
BлaдинoпoлЬ, с. Ha Boлинi ]]7 691,716, 751,754
Bлaсiвцi(влaсoвцi)./ив'PoА BoлицяCтpaклiвськa,с..Qyбeнсь-
Bлacoв A. A., гeн. PoA 94, 6,1 

.| кoгo p-нy 667
Bлaсoвa, вд. .I1,ив' Bлaсiвцi (влa- Boлиця, с. Kaмiнь-KaUJИрсЬKoГo

сoвцi) p-нy 198
Bлaсюки, Kyщ гoЛoBнeнсЬКoГo p-Hy Boлиця-БapИЛoBa, с. Paдexiвcь-

...Д,oнaн'' 151 кoгo p-ну 85
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Boлиця..QpyхKoпiльськa, с. Гopo-
xiвськoгo p-нy 165

Boлoвня, c. в Kopeннинi 384
Boлoдимиp, м. .Qив. Boлoдимиp-

BoлинськиЙ. м.
Boлoдимиp, p-н.,tJ,ив. Boлoдимиp-

BoлинськиЙ, p-н
Eoлoдимиp-Boлинськa, oкpyгa 1 

.l 
2

Boлoдимиp-BoлинськиЙ, м. Bo.
линcькoТ oбл. 77,80-84' 87,
1 16, 1 19-121, 251, 258, 412

Boлoдимиp-BoлинськиЙ, нaдp-н
212

Boлoдимиp-Boлинський, p-н Bo-
линськol oбл. 29,3З' 44' 49,
85, 86, 88, 89, 122, 124, 161-
165

Boлoди миp- Гopoxiв, нaдp -н.,Ц,ив.
Boлoдимиpськo- Гopoхiвський
Haдp-H

BолoдимиpeцЬ, p-н.,Ц,ив' Boлoди-
миpeцькиЙ, p-н

BoлoдимиpeцЬ, cMт. Piвнeнськoi
oбл.84,418

Boлoдимиpeцький, p-н 33, 49, 5з,
з67 ' 401 ' 404' 414, 424

BoлoдимиpeцькиЙ, p-н ..Гaй'' З8,
5З' 4з4' 445

Boлoдимиpiвкa, с. (фiльв. ) Boлoди-
миp-BoлинсЬKoГo p.нy 84, 85,
87, 165

BoлoдимиpськиЙ, p.н. !,ив. Boлo-
димиp.Boлинський, p-н

Boлoдимиpськo- ГopoxiвсЬKa' oKpy-
гa 29' 36, 4' 51,52,71, 75, 80,
8з' 1 12

Boлoдими pcькo- Гopoxiвський,
Haдp-H з7'52' 115' 118,121,
124,161

Boлoдимиpщинa 84
..Boлoс',, нaдp. peф' зв. 237,З45,

468-472
Boлoокiвцi, с. oстpoзькoгo p-Hy

556
..BoлoшИH'', стaн. CБ 329
.,BoлoшKa'', кyщ. УЧХ 330
Boлoшки, с. Koвeльськoгo p-нy 197
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Boлoшки, с. PiвнeнcьKoгo p-HУ
368, 369

..BoЛЬoдя'', кyщ. зв. 327
Boля ocтpoвeцЬкa' с. в Любoмль-

шинi 142
Boля, с. Koвeльcькoгop-нy 197
Boля, фiльв. 76
,.Boля''' стaн. вiЙськ. 329
,.BoЛя'', cтaниця 685
Boнячe, с. ГopoдницЬкoгo p-Hy

З42
..Bopoбeй'', roл' с/у 451
..BopoбeЙ'', стaн. вiЙськ. 154
Bopoбeць Фeдip (.,Bepeщaкa'') 626,

oJэ. oбo
..Bopoбeць'', кyщ. зв. 333
..Bopoбiй'', пiдп. 203
BopoвиЙ (Бopoвий?) Aнтoн 678
.,BopoH'', гoсп. 448
,,BopoH',, з пiдp. eкзeк' 639
,.BopoH'', кoм-т 30, 45' 237-240,

244, 247, 262, 266, 268, 270,
27 1' 27 З, 27 5' 27 6' 27 8, 27 9,
280, 282, 283, 285, 293, 295,
286' 35з' з58' 359' З8З' 427'
469, 470,471, 570,571 ,628

..Bopoн'', кУщ' 77

..BopoH'', пiдп. 203

.,Bopoн'', пp. CБ 331' 4з0
Bopoнa, с. Koвeльськoгo p-нy 197
Bopoнa, c. Cтoлинськoгo p-ну 221
..Bopoнa'', кoм-т стaн. 333
Bopoнiв, с. Гoщaнськoгo p-нy 562
Bopoнки, с. BoлoдимИpeцЬKoгo

p-ну 414'421
Bopoнyxa, мiсц. в Mexиpiннинi 621
Bopoннин, о. PoxищeнсЬKoгo p-Hy

1 
.t8

Bopoтнiв, с. Лyцькoгo p.нy 96
..BopcKлa'', p.н 230, 231
Bopнин, c' ,Ц'ив' Bopoннин, с.
Boскoдaви, с. Гoщaнcькoгo p-Hy

411' 6з9' 641'712
..Byгiль'', стaн. гoсп' 333
..Byx',, зв. 332
ByЙкoвинi, c, ,[J,ив, Буlt<кoвинi, с.
.,ByлиK'', p-н 230, 2З1 '2З2



Byлькa Kaнинoькa, с. Kaмiнь-Ka. Гaлинaни, с. ГopoxiвсьKoгo p-Hy
шИpcЬKoгo p-ну 192' 198' 200 72'7З'76

Byлькa Xoлoпськa, с. в Kocтoпi- Гaличинa72,73'79,241,308,509,
льщинi З04'З62'408 523' 525' 5з0

Bулькa-УгpиHИцЬKa' с. в Любoм. Гaлининa, дистpикт 94
льщинi 140 ,,ГaлИЧи|1a'', дивiзiя 94

Byнaк Яцькo 678 Гaлiч, с. в PoкитнiвЩинi 442
,.B'юн'', стaн. Юнaцтвa .1 53 ..ГaЛo'', нaдp. 272,5ОО
..B'Юнa'', вд. 541 .,Гaлo,', oкp. ,Qив. Cтoлинcькa,
..B'яз'', кoм-т cтaн. 331 oKpyГa

.,ГaмалiТ,', piй 594
г ,,ГaМaЛiя''. кoм-т зaп. 148
..Гaвpилo'', зв. 330 ..Гaмaлiя'', пoлiт. peф. Bo 5-17-519
Гaвpилюк Iвaн 678 ..Гaмaлiя,', paЙ. кoм-т сБ 157, 595
Гal, с. Kpeмeнeцькoгo p-нy 525, Гaмaн, зaст. шeфa нiм. пoл. 637

546 Гaмпeль, пpeдст. нiм. влaди 93,
Гajвцi, xр. 560' 660 95
Гai-Пyстoiвaнiвськi, c',0,ив' ГaЙ, c' ..Гaндxa'', дp. 716

PaдивилiвсьKoГo p-Hy ..ГaHHa'', пpoв. 502
ГaЙ, c. Paдивилiвськoгo p-нy 648 Гaннiвкa, с. Kopeцькoгo p-нy 530,
,,ГaЙ'', з CБ 422 621' 626
., 

Г aЙ''' p-н',Цив. Boлoдими peЦький, Гaннoп iльськиЙ, p-н ( Cлaвyтн и нa)
p-н ,,ГaЙ'' 5з5

,.ГaЙ'' 
, cтaниця 685 ',Гaня'' , зв. 263

..ГaЙвopoн'', paЙ. вiйськ. кoм-т 195 ..Гaня'', кoм. 128
ГaЙвopoнiвкa' с. l-'l,yмaнсьKoгo p-Hy. ..ГaHя'', пoдp. 390

,Д,ив. ГopaЙмiвкa, с. Гapбap Mикoлa 683
ГaЙвopoнcькиЙ, кoм. MeЛЬH. вд. 78 ..Гapбyзa'', стaн. CБ 329
ГaЙвopoнcькиЙ, ФУP-iвeць 646 ',ГapниЙ''' гiнeць 328
ГaЙвopoнськi,бpaти 78 ..Гapт'', cтaн. -l 53
ГaЙдyк Яpинa 79 Гapyшa, с. TypiЙськoгo p-нy 1 14
ГaЙки, c. TypiЙськoгo p-нy .l -l 6, Гвiздiв, с. Kopeцькoгo p-нy 523, 529

117' 119 Гeбeльс 184
ГaЙки-Cитeноькi, с. Paдивилiвсь- Гeлeнiн, с. в Kaмiнь-Kaшиpщинi

кoгo p-ну 539 .1 98
ГaЙcинщинa 716 ,.ГeH',, кyщ. гoсп. 329
,,ГaлaЙдa'' 455 Генepaл-Гyбepнaтopствo (Гeнe-
',ГaлaЙдa'', мaгaзинep З72 paлЬHa Гyбepнiя) 120,227,61З
..ГaлaЙдa'', пiдp. CБ 586 Гepмaн Cтeпaн 644
,,ГaлaЙдa',' пiдpaЙ. кoм-т 343 Гepyк eфим 362
,,ГaлaЙдa'', paй. пpoв. ,Цив. Гpу- Гeтьмaнaт 225,509

шoвeцЬ ГpигopiЙ .Д,eнисoвин Гeтьмaнщинa З1 ,З2, 47
..ГaлaЙдa'', paЙ. peф. сБ 512 ,,ГИдoтa'', дp. 160
..ГaлeнKo'', paЙ. эв, 717 ..ГipHиK'', paй. кoм-т 555
Гaлинa Boля, с. Cтapoвиxiвcькoгo Гipники, c. Paтнiвськoгo p-нy 192,

p-нy 151 202
,'Гaлинa'', пpoв. ,0,ив' Бyсeл Якiв Гipняк K. 526, 646
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.,Гipняк'', iнcтp. 242

..Гipняк'', кoм.т стaн. 331

..Гipняк'', coт. 666
,.ГipськиЙ'', отaн. 685
Гiтлep Aдoльф 187' 2З6'281'З11'

429' 5ЗЗ'544
Гiшин, с. Koвeльськoгo p-ну 197
Глaдкoв с. 120
Глaxoвa, с. KoстoпiльсЬKoГo p.HУ

402,409,428
Глибoчoк' c. БepeзнiвсЬKoгo p-HУ

З44,411
,,ГЛИBKo'', стaн' гoсn. 33.l
Глинки (Глiнкa)' с. CтoлИHсЬKoгo

p-нy 302' з,10' 416
Глинки, с. Piвнeнськoгo p-нy 585,

595' 60з' 624'642' 644' 690
Глинськ, с. 3дoлбyнiвсЬKoгo p-HУ

30' 45' 528' 54з, 610' 642'
64з. 7.|з

..Глiб'', paЙ. peф. гoсn, 744,745
'.Глiд',. .П'ив. Bepeщaкa Фeдip
Глyбeнaни, кoл.,П,ив. Глибoчoк, с.

Бepeзнiвськoгo p-Hу
Глyшиця, c. Capнeнськoгo p-ну 405
..Гнaт,', Haдp' Гoсп. 722'725
.,ГHaт'', стaн. гoсп. ] 53
Гнидaвa, с. Збapaзькoгo p-ну 538
Гoдoвинi, с. Typiйськoгo p-ну 157
Гoлaндцi 659
..Гoлeнo'', отaн. 685
ГoлиЙ'' ' кoм-т стaн. 329
Гoлинiвкa, о. Kopeцькoгo p-ну 622,

623' 631' 6з2' 6зз' 679
Гoлишiв, с. Piвнeнcькoгo p-нy 636,

640, 641
..Гoлoбeнкa'', кypiнь 753
Гoлoби, p-н' .tJ,ив, ГoлoбcькиЙ, p-н

(Koвeльщинa)
Гoлoби, смт. KoвeльсЬKoгo p-HУ

167, 199
ГoлoбcькиЙ, p-н (Koвeльщинa)

114' 167'204'20т'212
Гoлoвин, с' KoстoпiльсЬKoГo p-Hy

343' з60' з76' З99' 401 ' 404'
409

ГoлoвiЙ Mapиськa 640

768

Гoлoвнe, смт. ЛюбoмлЬсЬKoгo p-Hy
151,167,171

ГoлoвнeнськиЙ, нaдp. 37
Гoлoвнeнський, p-н (Любoмль-

щинa) 128'129' 13.1' 167'
171' 172'20З'205' 212' 257

ГoлoвнeнcькиЙ, p-н,..Д,oнaн'' 37' 52'
140,150

Гoлoвниця, с. Kopeцькoгo p-нy 532'
535,616,621,622,629

Гoлoвнo, p-н.,[1,ив. ГoлoвнeнськиЙ,
D-H

..ГoЛoвHя',, p-н 230' 2З1
ГoлoвчицькиЙ' лiс 674
..ГoЛoc'', кУщ. зв. 329
,.Гoлyб',, бoiвкap 201
..Гoлyб'', зaоТ. KУщ. зв. 331
.,Гoлyб'', зaст. стaн. 374
..ГoлУб'', стaH. гoсП. 15з' 154. зз3.
..Гoлyбeнкo''' пiдп. 203
..Гoлyбeць'', 3aст. KoM.тa кущa З72
Гoлубнe, с. ЛюдвипiльсЬKoгo p-HУ

з58' 405' 41 0
Гoля.п,ин, с. Шaцькoгo p-нy 135,

137,138,206,257
Гoлятин, Гipний с. в Гopoxiвщинi .1 .|6

Гoлятин, |oльниЙ, с. в Гopoxiвщинi
116

Гoлятин, c' ,Qив, Гopiшне, с. Гopo-
xlBсЬKoгo p-Hy

..Гoнтa',. вишк. 599

..ГoHтa'', дp' 702'7О8

..ГoHтa'', пpoп. .1 78, 182

..ГoHтa'', cтaн. CБ 682
,,ГoHТИ''' бo'iвкa 663
..Гoннap'', paй. opг. мoб. 358
,,Гoннapeнкo'', пoЛK',D,ив. Cryпни-

цькиЙ Лeoнi.ц
Гoпaннyк |лapioн 633
..Гopa'', зв. 3З0
..Гopa''' стaHИця 502' 685
ГopaЙмiвкa, с. MaнeвицьKoгo p-HУ

70' 1т4' 180' 184' ]86' 409'
749

Гopaнкa' с., KaтepбypзЬкoгo p-Hy'

!'ив. Гopинкa, с. Kpeмeнeць-
Koгo p-Hy



Гopбaкiв, c. ГoщaнсьKoгo p-HУ
612,712

Гopбaч Юлiя 41' 56
.,Гopби'', пiдpaЙ. Ne3 551
..ГopдиЙ'', paЙ, фiн. 743
..ГopдиЙ'', стaн. Юн. 378
,.Гopдieнкa'', вд. 508' 62З' 627' 629
..Гopдieнкo'', кoм. вд. 508
Гopeннyк Mиxaйлo 676
,.Гopxyенкo', .1 93
..Гopин'', стaн. гoсп. 329
Гopинкa, с. KpeмeнeцЬKoГo p-Hy

525,527,545,615
Гopинь, p.228'2З2'289' 290' з09,

З11'З42' 351' з59' 401'415'
420' 470,4т1 

' 
472' 514' 528'

548,641,712
Гopинь, с. (ст.) Cтoлинськoгo p-HУ

228' 2З3' 290'298' з07' з09-
з1 ] 

' 
з51 ' 405' 414' 415

Гopи н ьгopoд .,0,и в' Г opинЬгpaд, с.
Гopиньгpa.ц flpугиЙ (||)' с. Piвнeн-

сЬKoгo p-нy 514' 515' 576
Гopиньгpaд ПepшиЙ (|), c. Piвнeн-

сЬKoГo p-ну 514,515' 576
Гopиньгpaд, с. Piвнeнськoгo p-Hy

516' 5з5' 5з6' 612' 636
Гopинiв, с. Boлoдимиp-Boлинсь-

кoгo p-нy 193
Гopiшне, с. Гopoxiвськoгo p-нy 77
Гopoбeць Biктop Й' зl , З2, 47
.,Гopoбeць'', пiдп. 203
..Гopoбeць'', стaн. зв. -,l 53
Гopoбiдкa, кoл. 670
..Гopoденкo'', дp. 160
Гopoдeць, о. BoлoдимИpeцЬKoГo

p-ну З45'422
Гopoдилeць, c. ТуpiЙськoГo p-Hy

157, 172
Гopoдищe, с. БepeзнiвсЬKoгo p-Hy

358
Гopoдище, с. .[yбpoвицЬKoгo p-Hy

220, 417,500, 504
Гopoдищe, с. KiвepцiвсЬKoгo p-HУ

180, 185, 186
Гopoдищe, c. Koвeльсьl(oГo p-Hy

197

ГopoдиЩe, c. Kopeцькoгo p-ну 657
Гopoдищe, c. Лyцькoгo p-нy 70
Гopo.цищe, с. Piвнeнськoгo p-Hy

515, 516, 525, 533, 595, 61 1

Гopoднa (Гopoднaя), с. в Бiлopyсi
221 ' 298' З11

ГopoднeнськиЙ, p.н 505' 506
Гopoднe, с. ЛюбoмльсЬKoгo p-Hу

141-143,151, 171

ГopoдницькиЙ' лiс 42З
ГopoдницькиЙ, p-н (Xитoмиpщинa)

262'28З' з05, З41 ' З42'З4З'
349, 358, 407,410, 468, 558,
657, 676

ГopoдницькиЙ, p-н..Kepн' 38, 53,
зз8' з41 'З44'З45'З50' 427'
440,476, 490-492

ГopoдницькиЙ, p-н,,Пeклo'' 262,
28з' 338' 292'ЗЗ8' з49' 358'
359,468, 619, 676

Гopoдниця, p-н. ,0,ив. Гopoдниць-
K|АЙ, p-|1

Гopoдниця, омт. Hoвoгpaд- Boлин-
сЬKoГo p-нy 345' З48' 406' 62З'
628, 657

Гopoдoк, с. (стaн.) Piвнeнськoгo
p-ну 585' 586' 598' 599' 713

Гopoдoк, с. Лyцькoгo p-нy 69
Гopoxaнкa, с. МoнaстиpИсЬKoгo

p-нy 626
Гopoxiв, м. BoлинськoТ oбл. 76-78'

80' 83' 84'8т' 91' 95' .l15-

117,121,165
ГopoxiвськиЙ, нaдp-н 212
ГdpoxiвськиЙ, p-н Boлинcькol oбл.

29' з3' 44' 49' 87' 88' 89' 92'
116, 122,.123, 161 -165, 752

Гoрoxoвищe, с. ЛюбoмлЬсЬKoГo
p-нy 151

..Гopoшeнкo,', гiнeць 328

..ГopпИнa'', шeф УЧX 502
'.Гopщoк,', зв. 328
Гoщa' p-н..{ив. Гoщaнський, p-н
Гoщa, смт' PiвнeнськoТ oбл. 510,

524'528' 536' 563' 612' 6з6-
6З8' 640'712

ГoщaнськиЙ, p-н Ne40 589'712'726
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Гoщaнський, p-н Piвнeнськoi oбл. .,Гpиб'', cтaн. шeф зв. 333
33' 38' 49' 53' 528' 5з2' 533' ..ГpибoK'', пpaц. CБ 4.l7
535' 5з9' 549' 556' 562' 56з' ..Гpибoк,', paЙ.лpoв' 272
568' 612'624' 636-6з9' 64], Гpивa, отaн. Kaмiнь-Kaшиpськoгo
676' 704,747 p-нy 199

Гoщaнщинa 605' 652 Гpигop'eв, oтaмaн 225..Гpaб'', aдмiн. 608 Гpигopoвинi, с. Лyцькoгo p-ну 70..Гpaб'', бoTвкap 201 ,.Гpизний'', з CБ 641..Гpaб'', бyльб. 6з3' 680 ,.Гpимкий'', зacт. шeфa эв. З27.,Гpaб'', кoм-т стaн. 3З3 ..ГpицЬ',, дp. 579, 596, 598..Гpaб'', Haдp. peф. CБ' ,Цив' Hiнoв- Гpицьки, c. .QyбpoвицЬKoГo p-Hy
ськиЙ Baсиль 421-424,449

,.Гpaб'', сТaH. гoсП. 154,331 .,Гpiзний'', зacТ' KoM-тa стaн. 33-l..Гpaбeнкo'', зв' 328 .,ГpiзниЙ'', Kyщ. KoM-т Юн. 331..Гpaбинa'', сTaH. opг. мoб' 378 ..Гpiзний'', стaн. вiЙоьк. ,l43, 15з,
Гpaбiв, с. Piвнeнськoгo p-нy 515, 154

6з8 ..Гpiм',, кyщ. кoм-т 59.l
..Гpaбoв'', зв. 328 ..Гpiм',, нaдp. peф. сБ 631
Гpaбoвe, с. Cтapoвиxiвськoгo p-нy ..Гpiм'', лpoв, 246

-l 68' 170'.| 97 .,Гpitr,t'', стaн. ]54
Гpaбoвe,с.Шaцькoгop-нy 135-,139 ..ГpiM'', стaн. вiЙськ. 378
..ГpaбoвиЙ'', cтaн' З74 ..Гpiм'', cтaн. CБ 378
Гpaбунь, xyг. 403,418 ..Гpiм'', шeф зв. 378
..Гpaдoвий'', зaст. сТaн. зв. 373 ..Гpoзa',, бoй. CБ 661
Гpaнaтiв, с. ЛoкaчинсЬKoгo p-Hy ..Гpoзний,,, opr. мo6.,tl,ив. ГpiзниЙ'',

1 
.l 5 стaн. вiЙcьк.

.,Гpaнeвин M,'' ' ,Qив, Boйтoвич Mи- ГpoмaдськиЙ oлeкcaндp яKoBИч
кoЛa (oлeкciЙ)' apхиcт. 227 '2з1 '251Гpaнi, c..[yбpoвицькoгo p-нy 235, ..Гpoмилo'', зв. ЗЗ2
2З6' 4oз ..Гpoмитeль'', стaн. гoсп. 329

Гpaнiвкa, с. PaдивилiвсЬKoГo p-Hy ..ГpoмoбoЙ'', стp' 536
551 ' 61 з' 614, 647,648,654- Гpoнeк (Гpoнeк) Б. З.l, 46
656' 659' 660' 662' 665 Гpyбeшiв, м. (тenep Пoльщa) 82,

Гpaннe, с. в Бepeзнeнщинi 361 121
..Гpeбiнь,', cтaн. 685 ГpУди, кoл. 343..Гpeбля 001',, зв' 686, 689 ..Гpyзин,', пpoв. 690..Гpeбля'' 690 Гpузини 169, 368, 570,642,64З,.,Гpeбля'', нaдp. пoлiт. peф. 567, 692

568 Гpyзiя 570..Гpeбля'', стaн. 378 .,Гpyшa'', зв. 330..Гpeбля''.,Ц'ив' gaeвcькиЙAнaтoлiЙ ..ГpyЦ]a'', кyщ. гocп. 330
Гpeдьки, с. Koвeльськoгo p-нy 197, ..Гpyшa'', стaн. 154, 685

412 Гpyшвиця (Пepшa i flpугa), c. Piв-
Гpeм'янe, с. KiвepцiвcЬKoгo p-Hy HeнсЬКoгo p-нy 579,585,598,

'r80, 185, 186, 188 610, 642, 643
Гpeм'янe, с. oстpoзькoгo p-нy 685 ..Гpyшeвiн'', iнтeнд. З73..Гpeнкa',, p-н 230,231 ГpушeвськиЙ M. с. 41 ,44,56
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Гpyшiв' с' Iвaничiвськoгo p-нy 72,
90

Гpушiвкa, с. БepeзнiвоЬKoгo p-Hy
350' з64

Гpyшiвкa, с. CapнeнсьKoгo p-HУ
2З2

Гpушiвськa Гyгa, с. Бepeзнiвcькoгo
p-нy 343' 364

..Гpyшкa'', сБ зз1
Гpyшкiвкa, c. KoBeЛЬсЬKoгo p-Hy

197
Гpyшoвeць Гpигopiй fleнисoвин

(..Гaлaйдa'',,.Xoмa',) 751
Гpяди, c. lвaничiвськoгo p-нy 87,

.1.19

Гpядки, с. .{,yбeнcькoгo p-нy 544
Губин, c. Гopoxiвоькoгo p-нy 70
Гyбкiв, с. Бepeзнiвськoгo p.нy 361
,,ГулaЙ',, гoсп. 373
..ГуляЙ-Гopoд'', p-H з8' 5з' 493' 495
..Гyм'', стaн. вiЙcьк. 373
Гyмeнники, с' Piвнeнськoгo p-Hy

54з' 578' 585' 596' 610' 61 1 
'695' 71з

Гyмeнцi, с. ЛюбoмльсЬKoгo p-Hy
151

Гyмнищe, о. ГopoxiвсьKoГo p-Hy
71,78,90

Гупaли, c. ЛюбoмльcЬKoгo p-Hy
143, 15.1

..Гypoк'', дp. 681
,.Гyсaкoв'', гoоп. paЙ' peф. 440
Гуcapи, с. PaдивилiвсЬKoгo p-Hy

648
..ГycaЧ'', сБ 331
,.Гyсeнкo'', стaн' З74
Гщa CтeпaнсЬKa, c. в Capнeнщинi

З47
Гщa, с. Koстoпiльськoгo p-нy 304,

305' з59
Гyтa-БopoвeHсЬKa, c. Kaмiнь-Ka-

цlИpсЬKoгo p-нy 199
Гщa- Kaмiнськa, с. Kaмiнь-Kaшиp-

сЬKoГo p-нy 198
Гyтa-CoпaнiBсЬKa, с. Paфaлiвсь-

кoгo p-нy 414
Гyги' кyщ 592

Гщиськo-CтoxeцЬKe (?), с. Шyмcь-
кoгo p-нy 557

Гущa, с. Любoмльcькoгo p-нy 143,
151 ' 25т

г
..ГaHдзя'', paЙ. кoм-т 602
..Гaндзя'', paЙ. УЧX 604

д
...Ц'M. opлик'', книгa 209
"Дt...]'' сeкp'c/у 454
.'flaвид',. 

!,ив. Литвиннyк lвaн
.Qaвид- Гopoдoк (.Qaвид- Гapaдoк),

м. в Бiлopyci 2зз, з11, 415
.Д.aвидгopoдoцький, p-н ( Бiлopycь)

226'2ЗЗ' 2З4' 289' З52
,.Дaxдu (..Дoxд'', ...Qaxдь''), paй.

кoм-т 262, 26З' 27З' 28З, 287,
292' 29З, з59

.Д,aльники, с. в Kaмiнь-Kaшиpщинi
'198

.Д,aмaскiн, Maлютa, eпиcк. 25]
.,.!.aнилишин,' 

181

.{aнилюк MихaЙлo 77,1З9,281 ,402

.Qaнинiв, c. Kopeцькoгo p-ну 531,
554, 555, 557, 562-564,629,
668' 670' 68з

..Дap'', paй' гoсп. 676
.Д,aтинь, с. Paтнiвськoгo p-нy 192,

194
.{eдepкaли, c, ,Qив. Beликi Дeдep-

Kaл|A, c, Шyмськoгo p-нy
.Д,eмидiвкa, p-н.,Qив. .Q,eмидiв-

ськиЙ, p-н

.{eмидiвcький, p-н Piвнeнськoi oбл.
525' 5З4' 542' 648,650, 654,
655, 660

.Д,eмн инcькa Baоилинa (..|-|игaнкa', )

111
.,.Д,eM'ян'', зaв. apтiлi 334
.Д,eм'яннyк C., aкaд. 41 ,56
.Д.epaжнe, p - н.,Qи в' .[epaxнeн -

ськиЙ, p-н
.Qepaxнe, с' KoстoпiльсЬKoгo p-Hy

262, 271 ' 281 , з42, 350, з5з,
410,427,429
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.{epaxнeнськиЙ, p-н (Koстoпiль-
щинa) 260' 262'281, з04,346,
429, 505

.lepaxнeнськиЙ, p-н ..Лiсний'' 38,
5З' 249' 250, З21, З41, 345'
353,368, 426,429,476

.Д,epaxня (Beликa, Cepeдня, KpaЙ-
ня), с. Яpyнськoгo p-ну' ,Ц,ив,
Kpaйня.{epaxHя, с. Hoвoгpaд-
Boлинcькoгo p-нy

flepeвинi, c. IвaничiвсЬKoГo p-Hy
752

flepeвня (!зepaвнaя), с. в Бiлopyсi
416, 417

.Д,epeвoк, c. ЛюбeшiвсЬKoГo p-Hy
105

.[l,epeвoк, хщ. в lyбpoвицькoмy p-нi
416

.{epeвянe, c. PiвнeнсьKoгo p-HУ
6з8. 64.|

.Qepeвянський, лiс 638

.Д,epмaнкa, с. Kopeцькoгo p-HУ
2s2'З62' 629

.Qepмaнь.[pyгa, с. 3дoлбунiвськoгo
p-нy 608

flepмaнь, с. 3дoлбyнiвсЬKoгo p-Hy
552,585, 605,652, 696

!epть, с. Poкитнiвськoгo p-ну 425
...Qecнa''.,0,и в, CeдлищaнcькиЙ,

p-н ...Qeснa''
.,.I]дaн'', стaн. вiйськ. 373
.Д,xaнa Boлoдимиp (..CтeпoвиЙ'')

752
.,.Д,xepeлo'', paЙ. фiн. peф. 746
.Qзвинянa, c. 3бapaзькoгo p-нy 525,

556
.Д,звiнeцький, лiс 698
''!ибoв'' , пoлк.,Л,ив. ТpeЙкo (TepeЙ-

кo) IвaH

.Qивeнь, с. Kopeцькoгo p.нy 629
!ивинcьки\ p-н (Бiлopyсь) 34,49,

260
,..{ИвHa'', Kyщ. пpoв. УчХ з29..|ивниЙ'', paЙ. peф' гoсп' 746
''\идиЙ'', кyщ. вiйськ. 330
!итининi, с. с. lyбeнсЬKoГo p.Hy

544, 665
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liбpiвкa, с. Piвнeнськoгo p-нy 577,
578' 642' 64З

fliбpiвськ, c. ЗapiннeнсЬKoГo p-Hy
418

.[iбpoвa, с. Гopoxiвськoгo p-нy 165

.Qiбpoвa, с. Koвeльcькoгo p-нy 171
...Qiбpoвa'', зaст. сТaH. кoм-тa 327
..!,iбpoвa'', зв. 373
''fliбpoвa'', стaн. (тepeн) з8, 5з,

391, 392, 505, 550, 684, 685
.!iкoвiцкoгo, Bд. coв. пapтиз. 310
.Д,митpiвкa, с. ГoщaнськoГo p-HУ

6З7
...Д,нiпpeнкo,', Кep. Пpoп. вд. 431
.Д,нiпpo, p' 524
,..Д,нiпpo'', дp. 528
.'.!нiпpoвий'' 

, p,ив, Буceл Якiв
,.flo збpoi'', пiдп. в-ня з76, з87
',\oбpий'', зв. 373
...Qoбpoвoлeць'', бoiвкap 20]
,, 

!o6poдiЙ'', бoiвкap 201
...Qoбpoслaв'', cTaH. вiЙськ. 329
...QoбpoслaвиЧ',, стaH. CБ 3з1
floбpoшинськi Hoвини, c' ,Qив.

Hoвинa..Ц,oбpяTИHсЬKa, с.
.Д,oбpятин, c' Mлинiвcькoгo p-нy 666
'.!oвбня',, Kyщ. KoM-Т зз2' 465
...Qoвбня'', кyщ. кoм-т 465
.Д,oвгa Hивa, с. в Kaмiнь-Kaшиp-

щинi .1 98
!,oвгaнь, с. в Poкитнiвщинi 442
.Qoвгe Пoлe, с. flyбeнcькoгo p-нy

544
loвгиЙ Лiо, с. в Koвeльщинi 145,

157
!,oвгiв, c. Гopoxiвськoгo p-ну 72, 7 5
.Qoвгoнocи, с. KoвeльсьKoгo p-Hy

144, 145,157
.Qoвxки, c. Cлaвщськoгo p-нy 535,

559
.Д,oxвa, с. TypiЙськoгo p-нy 114
...[I'oxд" (,.Дoxдь',), кoм-т p-ну. !,ив,..Дaхд''' paй. кoм-т
.,.Д,oxдa'', б-кa 350
floкудiв, с. вXoлмщинi 251
.Qoлхкo Baсиль Cтeпaнoвич 109
',Дoлинa'', зв. З27



...{oлиHa'', нaдp. .Qив. Koстoпiль-
ськиЙ, нaдp. ...Д'oлинa''

''Дoлинa'', стaниця 685
...Qoлипнa, c. ,[J,ив. Липa, с. Гopo-

Х|BсЬKoГo p-Hy
.Д.oмaнoвe, c. PaтнiвськoГo p-Hу

202
.[oмaшiв, c. KiвepцiвсЬKoгo p-Hy

180,185
floмбpoвкa, c. БepeзнeнcЬKoгo p.Hy

408
...Д,oнeць',, iнсп. CБ 337
.Д,oнeцьк, м. 612
...Qoнoвий'', пiдп. 20З
...Д,oнськиЙ,', paй. кoм-т 31, 46
floнцi (дoнськi кoзaки). ,[J,ив, Koзa-

ки, .[oнcькi
.Il,oннyк Пaвлo 539
...Qopв,яний'', cтaн' зв. 3З4
.Д,opoгининi' о. ЛoкaчиноьKoГo p-HУ

78,79
.Д,opoгoбyx, с. ГoщaнськoГo p-Hy

526, 637
.Qopocинi, с. PoxищeнсЬKoгo p-Hy

70
.Qopoтинi, с' в Paдивилiвщинi 678
.Qopoтищe, с. KoвeльсьKoГo p-HУ

197,255
.Д,opoшeнкo П., гeтьм. 225
...Qopoшeнкo'', дp' 128
...Qopoшeнкo'', нaдp. вiЙcьк. peф.

181 ' 
.19з

...Д,opoшeнкo'', пiдп. 203

...fl,oЧaн'', p-н (тepeн). ,Ц,ив. Гoлoв-
нeнськиЙ, p.н ...!,oнaн''

.Д,oшне, с. Paтнiвськoгo p-нy ,1 94
.,floщик'', cтaн' зв. 334
.{paницькиЙ (Ceмeнюк) Cтeпaн

(..MaтвiЙ'', ..Mipкo',, ..Aн.цpiЙ,')

|эб
.{peвapськиЙ Пeтpo 640
.Д,peвинi, с. lвaничiвськoгo p-нy 78,

82, 90.
.{poгoбицькa, oбл, 28З
.Д,poгoбин, м. Львiвськoi oбл. 528
.[poздiв, с. Гoщaнськoгo p-нy 515,

536,546, 592

.Qpoзднi, с. Koвeльcькoгo p-нy 197
,.!pуxинникiв'', вд. 739
,ДpУxкoпiль, c, ,[J,ив. Boлиця Дpyx-

Koп|ЛЬсЬKa' с.
.Цpyxiв' с. БepeзнiвcЬKoГo p-Hy

350, 364, 405,408,411
..!yб,'' дp. 715
...Д,уб'', зaст. кyщ. гoсп. 332
..!.уб'', пpoв. 60
.'.Qyб'', paй. CБ 586
...Qyб'', стaн. вiЙськ. ]5З
..Дyб'', тepен 647, 649, 654, 658,

662,664,671
,.ДУб'' 

' ,t]'ив' Литвиннyк |вaн

'Qyбeнський 
(.QyбнiвcькиЙ ), нaдp.

Bo ..Бoryн,' З7' 52' 625, 645-
647, 649, 654, 658, 662, 664,
671,,674, 677,678,747

.Д,yбeнcькиЙ, p-н PiвнeнськoТ oбл.
З3' 49' 526' 539' 545, 555.
649,650,662-664, 667

.Qyбeнщинa 
,1 19' 544' 61з

.Qyбeннe, с. Cтapoвиxiвськoгo p-нy
149

!убини' с. oстpoзькoгo p-нy 684'
685

|убини, с. PaдивилiвсЬKoгo p-Hy
551, 554' 61з' 654, 656, 659,
664-666

.[yбiвкa, с. BoлoдимиpeцЬKoГo p-HУ
40З-405' 421

flyбнiвський , p.н ' flив ' !убeнськиЙ,
p-H

.Д,убнiвщинa,,Qи в' !убeнщинa

.[yбнo' м. PiвнeнськoT oбл. 116,
522' 5З9' 545' 549' 555, 558,
560, 56'1, 564, 565, 577, 596,
6,lЗ' 618' 644' 647-649' 65-l,
654' 658' 660, 662,66з, 666,
667'671'67З-675,713

.Цyбнo, нaдp,,[J'ив. .[убeнcький,
Haдp.

.Цyбнo, p-н',tJ,ив,.Д'yбeнськиЙ, p-н

...|yбнo'', тepeн 674
.Qyбoвa Kopнмa, c. Гopoxiвськoгo

p-нy 70
.!yбoвe, c. Koвeльськoгo p-нy 197
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,,flубoвиЙ'', кoм. Bo. ,Qив. Литвин-
чyK |вaH

''|убoвиЙ'', пiдп. 203
flyбpoвa, уpoнищe 424
..lцУбpoвa,', зaст. пpoв. Юнaцтвa 431
.Д.yбpoвицький, p -н з4' 49,236, з06,

405' 41З' 414, 419, 421, 449,
450, 451, 452, 454, 456, 457,
505, 506

.{J,yбpoвицькиЙ, p-н.,Лис'' 453, 455

.Д,yбpoвицькиЙ, p -н.,УMaHЬ'' з8, 5з,
4З4' 4З8' 444' 502

.{yбpoвиця, M. PiвHeHсЬкoi oбл.
228' 2З2' З07 ' 401, 403, 405,
416, 417, 419, 421, 422, 425,
448,457

.,.{убнaк,', Kep. сoв' пiдп. 563

...[yбнeнкo'', стaн. 378
Дулi6и, c. Гoщaнськoгo p-нy 640
ДУлi6и, с. Typiйськoгo p-нy 117,

124
.[yнaTв, с. KpeмeнeцЬKoгo p-Hy

52З'525' 549,55з
.[yнaiвськi, xyт. (Kpeмeнeннинa)

530
,..Qунaй'', p-н',Ц,ив' Poкитнeнський,

p-н ,.flyнaй''

.Qщiв' xщ. 529
., 
flухoвиЙ'', lryщ. сБ 3з2

flюксин, с. KoстoпiльсЬKoгo p-Hy
281,342,346, 429

.Qядькoвинi, о. .{убeнськoгo p-нy
s85, 595, 598, 643

.Qядькoвинi, о. PiвнeнськoГo p-Hy
577, 578

.,.Qядя Пeтя'', KoМ. сoв. пapтиз' !,ив,
Бpинський A.

...Д,ятeЛ'', стaн. шeф зв. 333, 465
.Д,ячeнкo, opг. УBB 694
...Д,яЧoK'', кoм-т ]95

E
Евpoпa 184
Евpoпa, Hoвa 174,184

..Енeя'', вд. 635

..EпiльoноькиЙ гopoдoк'', бpoшуpa
209

e
..eвгeн'', стaн. гocп. ]53
,.€BдoXa'', paй, пpoв' 272
€вpoпa. ,[J,ив. Евpoпa
€вyшкo ЛeoнтiЙ 640
€льнe' с. Poкитнiвськoгo p-нy 232,

414
,,epшyн'', зв. З74

x
Xaбчe, c. Гopoxiвськoгo p-нy 70
Xaвpiв, c. Гoщaнськoгo p-ну 624,

640
Xaдeнь, c. flyбpoвицЬKoгo p-Hy

229,416
Xaдкiвкa, с. Kopeцькoгo p-ну 530,

540,547,669, 682
,.XaЙвopoH'', зв. 328
..Xaйвopoн'', стaн. CБ 327
Xaлин, с. KoстoпiльсЬKoгo p-Hу

409
Xaлянкa, о. ГoщaнcьKoгo p-Hy

378,516.
..Xap', пвx' Bд. бyльб. 633,680
Xaшкoвичi, Hoвi, c. lвaничiвськoгo

p-нy 1 18
.,XбypляЙ'' (.,XбypлiЙ''), paй. кoм-т

338' з81 ' з86' з97
,.XбypляЙ'', сoтн. бyльбiвцiв 623,

63з' 679
.,XвaвиЙ'', стaн. вiЙcьк' .| 53
..XBaвиЙ'', стaн. CБ 378
Хexepa B' 402
..Xeня'', мoлoнapкa 334
Xeч Пoспoлитa (Piн Пoспoлитa).

flив. |loльщa
Жиp'и 98' -|8з, 218, 219, 229'

281'290' з03' з07, З21, З44,
з45' з55' з61 

' 
406, 414,4З0'

442' 6sЗ
Емiлiн, кoл. PoxищeHсЬKoГo p-нy 98 Жидинин,о. Kiвepцiвcькoгo p-нy g8
,.ЕHeЙ'', KoМ. Bд. ,Ц,ив. oлiЙник .'ЖИлa,,, пiдп. 203

Пeтpo Xиpинi, с. Paтнiвськoгo p-нy .l g2
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Xитaнi, c. BoлoдимИp-BoлИHсЬ-
кoгo p-нy 71

,.XИтeHKo'', кoм-т стaн. 329
Житин, c. oлeксaндpiйськoгo p-нy.

,Qив' Beликий Житин; lЙaлиЙ
Житин' с. Piвнeноькoгo p-Hy

Xитoмиp, м. 535, 541,544'657
Xитoмиpськa, oбл. 627
Xитoмиpськa, oкpyгa 566
Xитoмиpщинa 283
Жoбpин, с' Piвнeнcькoгo p-нy 281,

з68, 342' З46, 427, 429, 4З0
Xoвкинi (Xoлкiнo), с. в Бiлopyсi

298, 300, 302
Хoлoби, с. KpeмeнeцЬкoгo p-Hy

525,541, 546, 549, 561, 659,
660

Xo,.lобки, с. Щyмоькoгo p-нy 527
Хoлyдоьк (BeликиЙ i MaлиЙ), с.

,[1,ив. BeликиЙ Xoлyдоьк, с.
Xopнiв, с..Д.yбeнськoгo p-нy 585
Xopнiвкa, c. Kopeцькoгo p-нy 41 1
..Xyк'', бoТвкap 20.t
..Xyк'', зв' 328
..Xyк'', paЙ. opг.-мoб. 608
..XУк',, стaн. вiЙськ. ]54
..Xyк'', стaн. гoсп. 154
..XyK'', чoт. 704
..Xyкa'', сoтня 536,60з' 6з0,6з1,

712
.,Xypaвeль'', зв. 330
..Xypaвeль'', пiдп' 203
..Xypaвeль''' стaн. гoсп. 329
Xypaвeць, с. ЛoкaчинсЬKoГo p-Hy

117
Xypaвинi, c. KiвepцiвсЬкoгo p-Hy

70, 180,'t95, 186, 188
Xypaвльoв, дp. 682
..Xypбa'', пpaц. CБ 418
',Xypбa'', cтaн. пpoп. ]54
..XypЧaK',' нaдpaЙ. пpoв' Юнaцтвa

4З1
Xщapи, c, ,Qив. Xитaнi, с.

з
..3a Caмoстiйнy Укpaiну',, ПiдП. в-

ня 59' 64

3aбapa, с. Kopeцькoгo p-нy 53O,
5з5' 544, 548, 556, 627,629,
6з0, 669' 681

3aбepiззя, c. в Kaмiнь.Kaшиpщинi
198

3aбipки, о..Д.yбeнськoгo p.нy 667
ЗaбoлoтськиЙ, p-н 128,129, 1зO,

149, 171, 172,212
3aбoлoтcький, p-н ..Kapли 

к,' З7, 52,
148

Зaбoлoття, с. ЛюбoмльсЬKoгo p-Hy
20З

3aбoлoття, с. Boлoдимиp-Boлин-
сЬKoгo p.нy 8.l ' 86

3aбoлoття, с, Mлинiвcькoгo p-нy 96
3aбoлoття, с. (xyт.) Paтнiвcькoгo

p-нy 13.|' 149' 151 '172,25т3aбoлoття, xyт. Янiвськoгo p-Hy
105

3aбopoль, с. PiвнeнсьKoгo p-Hy
543, 552, 7't9

3aбpoди, с. PaтнiвсьKoгo p-Hy
192,202

3aбyxxя, c. ЛюбoмльсЬKoгo p-Hy
,14З' 

151
3aбyндa, кoл. 120
3aбyпя, кyщ ГoлoвнeнсЬKoгo p-Hy

.,.Qoнaн''.|5-t

3aвaлля, xщ. KaтepбypзЬKoгo p-Hy.
!,ив' Плocкe, с' Kpeмeнeць-
KoГo p-HУ

,,3aвepуxa'', бyльбiвeць 676..3aвepцa'', пiдpaЙ. вiЙcьк. 596
..3aвepyxa'', пoвст. 30]
.,3alэяrИЙ'', пp. пiдpaй' гocп' 744
,.ЗaBзят|АЙ'', стaн. гoсп. 327
,.3aвзятiЙ'', зaст. стaH. кoм-т 327
Зaвидiв, с. oстpoзькoгo p-нy 552..Зaвиснa'', peф. xiн. (УчХ) 431,499,

604
.,3aвИxoст'' (33), з'eдн. гp. yпA 62
3aвiдня, о. ЛюдвипiлЬоЬKoгo p-Hy

627
3aгai, кoл. 7.|
3aгaйнiк, кoл. 183
3aгip'я, ст. Kaмiнь-Ka[ДИpсЬKoГo

p-нy 199
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3aгopiв, HoвиЙ, с. Лoкaчинськoгo
p-ну 72

Зaгopiв, CтapиЙ, с. Лoкaчинськoгo
p-ну 72

,,3aгpaвa'', Bo 27,29, 30, 34,37, 38,
42' 44,45' 50, 52' 5з' 62, 63,
1 18' 21З' 261 -264' 27 1, 275'
27g' 28З-285' 287, 288' 291'
292' 295' 296, 308' з1 2, 3з5-
3з7' зз9' 340' 40.| , 404, 407 

'417, 419, 420, 422-424, 458,
470-472, 478,505,506

3aгypa Г1aвлo 221
3aдвopнa oльгa 41, 56
3aди, с. Mлинiвськoгo p-нy 554
3aдиби, с. ТypiЙськoгo p-нy 1 14
3aднiпpoвськa. бiльшoвицькa.цивi-

эiя,1-a 225
..3aдyмниЙ'', з CБ 351
,.3aдьopa'', кoм-т 272, 467'
ЗaйoнчкoвськиЙ o. 83
3aйцi, хщ. Бepexeцькoг o p-ну',0,ив.

Бoгдaнiвкa' с, Kpeмeнецькoгo
p-HУ

3aЙчик, чex 653
3aкapпaтськa УкpaТнa.,[J,ив. У кpai-

нa, 3aкaрпaтcькa
Зaкapпaття 307' 614' 66з
3aкapпaтцi 671
3aкoшryЙ Aнaнiй (..Baсиль'',,.BoBK',)

114
3aкpeвськиЙ, кoм. пoлiцiT 120
3aксeнxayзeн, кoнцтaбlp 566
Saлaв'я, с' Poкитнiвськoгo p-ну 442
3aлaзькo, с. Kaмiнь-KaUJИpсЬKoГo

p-нy 198
..3aлiзний'', бoТвкap 201
,.3aлiзниЙ'', paЙ. c/п' peф, 124
3aлiзниця, c. (кoл') Kopeцькoгo

p-ну 561 
' 
620' 68з

..3aлiзняк'', бoTвкap 201

..3aлiзняк'', гoсп. 363

..Зaлiзняк'', KoM-Т Kyщa З71,З72,
з74' З79' 383, з85,38s, З94,
395, 397

'.3aЛiзHяK',' KoM-т p-Hy 250,251 ,

26З' 27З, 287' З26, 353, 369

776

..3aлiзняK'', к-p 300

..3aлiзHяк'', paй. iнт. зaгoт, 744,
745

..3aЛiзo'', кyщ. зв. 331
''ЗaлicниЙ'', peф. CБ Bo'flив.Ko-

вaЛЬЧyK Пaнaс
3aлiсся, с. Kaмiнь-KaUJИpсЬкoгo

p-нy 135-139' 155' 198' 199
3aлicцi, c. Збapaзькoгo p-нy 525
3aлiсцi, с. Poxищeнськoгo p-нy 70
3aлiсцi, с. ТypiЙcькoгo p-нy .l 57
Зaлiшaни' с. .!yбpoвицЬKoгo p-Hy

2з5' 421
Зaмличi, c. ЛoкaчинсЬKoГo p-Hy

1 19, 120
,.3aмoк'', p-н 434
Зaмopoнeння, с. !,yбpoвИцЬKoГo

p-нy 236' 302' 303' 306' 308'
414,502

3aмocти, с. TypiЙськoгo p-нy 1 17,
120, 121,124, 412

3aмшaни, с. PaтнiвоьKoгo p-Hy
10з' 104' 170'192' 194

3aмшaноькиЙ, лiс 103, 130
3aпopixхя, м. 98
..3aпopoхeць'', cтaн. 685
Зaпopyкa, c. в Poкитнiвщинi 502,

3aпpуддя, c' Kaмiнь-KaUJИpсЬKoГo
p-ну 198' 199

3apiв (3apiв'я?), c. Mлинiвcькoгo
p.нy 666

3apiв'я, c. в Kopeннинi 540,547,682
3apiннa, с. в Бepeзнeнщинi 343
3apiннeнськиЙ, p-н З4, 49
..3apiнний'', дp. 41 1

3apiння, c. Koвeльськoгo p-нy 197
3apyддя' с. Збapaзькoгo p-нy 553
Зacвapбa, чex 653
3aслaвський, tцлях 612
Зacмики, с. вTypiЙськoмyp-нi 170,

171, 197, 412
3acтaв'e, о. в Kaмiнь-Kaшиpщи-

Hi 198
3aстaв'r' с. ЛюбoмльоЬKoГo p-Hy

170,197
Зaстaв'я, с. Kopeцькoгo p-нy 561



Зaстaв'я, с. Piвнeнськoгo p-нy 638,
641

Зaтишшя, c. KiвepцiвсЬKoгo p-Hy
1т4' 180

3aтишшя, с. KpeмeнeцЬKoГo p-Hу
530

Зaтишшя, с. Шaцькoгo p-нy 135'
1З7

3aтypцi' с. ЛoкaчинсЬKoгo p-Hy
т7'82'90' 115' 165

,.3axap'', пoлiт. peф. Bo 3з7
3axiд 82, 182' 442' 546, 618, 652,

657, 698
..Зaxiд'', ПзK 62
Зaxiднa Укpaiнa. ,tJ,ив. Укpaiнa,

Зaxiднa
3axiдниЙ Бyг, p. ,Qив' Буг, Зaxiд-

ниЙ, p.
3aнepнeння, с. ЛюбoмльсЬКoгo p-Hy

145
3бapax, м. Тepнoпiльськoioбл. 59
3бух' c. Koстoпiльськoгo p-нy 263,

з96,409' 469
3вeнигopoдcькиЙ, пoв' 225
Звинячe, c. Гopoxiвськoгo p-нy 77,

Ioэ
3вiздxe, с. .Д,epaxнeнсЬKoГo p-Hy.

Д,ив. Звiздiвкa, с. Koстoпiль-
cЬKoгo p-HУ

Звiздiвкa, с', KoстoпiльсЬKoГo p-Hy
262

..3вipoк'', дp. 68.|
3вoЙницькиЙ, iнсп. шкiл 84
Зв'ягeль, м',0,ив, Hoвoгpaд-Boлин-

cькиЙ, м.
Зв'ягeльщинa 634,680
3гoвeк ЙoсиФ 678
3гopaни, с. ЛюбoмльсЬKoгo p-Hy

142,151
3rypiвський p-н Kиiвськoi oбл. 508
3дoвбиця, с. !,yбeнcькoгo p-нy 30,

45' 526' 5зз' 536, 54з, 613,
65з' 699

Здoлбyнiв, м. PiвнeноькoТ oбл. 536,
54з, 560, 613' 617, 65з

Здoлбyнiв, p-н, ,Qив. 3дoлбyнiв-
cькиЙ, p-н

3дoлбyнiвський, нaдp-н Nэ4/4
29' З7 ' 44' 45' 52' 572' 600'
604' 606' 608' 6з0' 651, 661,
691, 695, 715,717,740, 746,
747

3дoлбyнiвський, p-н Ne g 600
3дoлбyнiвський, p-н Piвнeнськoi

oбл. З4, з8, 49' 52' 5З,522'
52З'528,5з3' 608' 610, 653,
747

3дoлбyнiвщинa 30, 46, 612,652,
653, 695

3eлeнa. кoл. 75.76
Зeлeнa, с. Koвeльcькoгo p-нy 169
3eлeнe, с. Гopoxiвськoгo p-нy 73,

76,78,85,90
..3eлeний'', кoм-т стaн. 333
,,ЗeлeHV|Й'', стaн. 465
3eлeнь, с. .QyбpoвицЬKoгo p-Hy

40з. 4-l8
,.3eЛeHЬ',, oкp.,П,ив. Cтoлинcькa,

oKpyгa
3eмлиця (3aмлинi?), кoл. 87
..3eмля'', p-н 572' 661
..3eмлячкa'', мaш. 431
..3eHoH'', pеф. CБ. ,Qив. BoЙтoвиз

Mикoлa
..ЗИмa'', пp. CБ нaдp. 670
..3имa', шeф poз.-iнф. вд. Bo 31,46
3имнe, с. Boлoдимиp.Boлинськoгo

p-нy 82,90' 115
''Зимний'',iнcтp' 242
3имoвиЙ пoxiд' ] -иЙ 225
ЗимoвиЙпoхiд,2-иЙ 225
3iлoвe, с. TypiЙськoгo p-ну 170
3iмнo, c. ,[l,ив, 3имнiв, с.
.,Зiмoвий'', гiнeць 328
..3iнчeнкo'' 

] 81
..3ipкa,', бoiвкap 201
..3ipкa'', зaт. Kep. вишк. вд. 431
..3ipкa'', м/с. УЧX 635
.,3ipкa'', пpoв. 502
Зipнe, с. Бepeзнiвськoгo p-нy 39,

54' З49
.,3ipниця'', гoсп. 502
Sлaзнe, с. KoстoпiльоЬKoгo p-Hy

З42

777



Злинцi, c,.{J,yбeнськoгop-ну 5з9' 66з |вaнчi, с. BoлoдимиpeцЬкoгo p.HУ
..ЗлoдiЙ'', з CБ 64.1 41з
..ЗмiЙ'', пpaц. Haдp. (paй.) CБ 649' |вaннyк, з Гoлoбськoгo p-нy 204

651 ' 656 |вaнкoвe' с. ЗдoлбyнiвсЬKoгo p-Hy
'.ЗнaЙдa'', зв' 332 61з' 65з
3нaмиpiвкa, с. Kiвepцiвськoгo p-Hу ..|BaщeнKo'', стaн. гoоп. 333

174' 18o,184 |вaщукTpoxим 655
3нoсинi, с' Capнeнськoгo p-ну 401, |вaщуки, с. PaдИвИЛiвсЬKoгo p-HУ

417.424 660
.,3oзyля'', нл. paЙ. б-ки' ,tfив. l/.икo- ..|вгa',, пpoв. xiн. 263' 27З'287 'ЗЗ7 '

лa (..3oзyля'') зз8
3oлoтe, о. .[yбpoвицЬKoгo p-HУ ..|гop'', кepiвник зeмeльнoТ peф.

2з5' 2З6' з02' 306' 308' 31 1 ' УпA 4з8
312'420,5o2 ,.|гop'', KoM-тHaдp..4ив.ЛoгiнcькиЙ

,,ЗoлoтИЙ'', зaст. кyщ. сБ 329 Бoгдaн
Зoлoтiiв, с. Piвнeнcькoгo p.нy (тe. ..lгop'', пiдpaй. вiЙськ. 715

пep M' Piвнe) 597' 7.|3 ..lгop'', пpaц. peдaKц. ДИB'Фiлюк
3oлoтoлин,с.KoстoпiлЬcЬKoгo |вaн.Цaнилoвич

p-ну 365' 409 ..|гop'', пpoв. 436
,.Зyб'', пpaц. paй' CБ 652' 66] ..lгop,', стaн. opг. мoб. З27
.,3yбaтиЙ'', гoоп. peф. Bo. ,t],ив. |зpaiль 300

Mopoз Aнтoн |квa, p. 667
..Зубaтий'', пop. бyльб. вд' 632, 633, |лapioн, o. 630' 646

680 lллiн, с. Гoщaноькoгo p-нy 639
зyHP 509 |льники, c. БepeзнiвсЬKoгo p-Hy

З42' З46
l |льпи6oки' c. .ДeмидiвсЬкoгo p-нy
..|вaH'', стaн. гoсп. .l54 655
,.lвaн''. 

,Qив.BoЙтoвич MиKoлa |льпiнь, с. 3дoлбyнiвсЬKoгo p-Hy
|вaнис B. 509 522'596
IвaницькиЙ, p-н, .Цив. |вaничiвсь- lльюшин |. 406'42З

кий, p-н lнoзeмцeв Mикoлa |вaнoвич (Aлeк-
|вaничi, p.н.!ив. |вaниviвськиЙ, p-н сaндp), apxиeп. 216
|вaнинi, с' Piвнeнськoгo p-нy 578, ..lнфopмaтop'', пiдп' в-ня 82,242,

585' 643 243' 3т6'З82'З8т'397
|вaнинi, смт. BoлинськoT oбл. 7], ..|нфopмaцiТ'', пiдп. в-ня 64

75'77 
' 
78' 80' 81' 8з' 88.90' ..|pKyH'', зв. 330

119' ,120 |caевич Я., aкaд. 29' 44
lвaничiвськиЙ, p-н Boлинськoi oбл. lскpa, с. Piвнeнcькoгo p-ну 470

3з' 49, 85' 89, 91' 92' 114' ..|скpa'', бoЙ. CБ 661
,1 61-165' 752 ..|сKpa'', кyщ. гoсп' 327

|вaннe, c. .[yбeнcькoгo p.нy 662, ..|сKpa,', пpaц. paй. сБ 652
664 ..lсKpa'', p-н. ,П'ив. KoотoпiльськиЙ,

|вaнoвa.QoлиHa, с. в Koстoпiльщинi p-н ..|скpa''

2з6' З21' 348' з80 ,.|сKpИ'', сoB. Пapтиз. зaг. 530
|вaнчицi, с. ЗapiннeнсЬKoгo p-Hу lтaлiйцi 546' 570

2з5' 2З6 |щyк o. 627
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Й Kaмiнь.Kaшиpcький, м. Boлинськoi
..Йoвтa'' 

, пoлiт. peф, нaдp, ,Qив. oбл. ]24, 155,156, 167-17o,
MaeвськиЙ AнaтoлiЙ 206

,,Йoнa'',6aндa 426 Kaмiнь.KaшиpcькиЙ, нaдp. 167-
Йoсипiвкa,с.Здoл6yнiвсЬKoгop-HУ 169, 192, 194,.|96, 20o,202

з0,45 Kaмiнь-Kaшиpський, p-н BoлИHсЬ-
кoТ oбл. 33' 38' 49' 51' 53'

к 10з' 109' 153,155' 156' 159'
Kaбaн Г. 264 167' 17o' 192' 19з, 198-200'
Kaвкaз, r. 127 207'212
Kaвкaзькi, нapoди 698 Kaмiнь-Kaшиpщинa 167
..KaвyH',, l(Ущ' кoМ-т З26'З75'3т7' Kaмiнь-ocтpiв, xyт. в .[yбpoви-

з89' з91 цЬKoMy p-нi 416
..KaвyH'', paЙ. пpoв. 253 KaM'яHa Bepбa' c..QубeноькoГo p-Hy
Kaдищe' с. Kiвepeцькoгo p-нy 188 647'662
Kaзaки. ,Qив. Koзaки Kaм'яHe, с. PoкитнiвсЬKoгo p-нУ
Kaзaхи 321 

' 
350 424' 425

Kaзимиpiвкa, с. в Koстoпiльщинi Kaм'янeць-Пoдiльcькa, o6л. 520'
З44'з50' 425 747

Kaзимиpнyк MoЙсeй 678 Kaм'яHкa, с. БepeзнiвcЬKoгo p.Hy
Kaзiк, з Bapшaви 682 402
KaзнoвcькиЙ, пoлiц. 84 Kaм'янкa, c. Шaцькoгo p-нy 135-
.,KaЙдaш'', oKp. пpoв. Д,ив. Мaк- 138

сИM'ЮK ГpигopiЙ Kaнoничi, о. BoлoдимИpeцЬKoГo
..Kaлинa Л.'', стaн. ] 54 p-нy 401 ' 404' 418' 425
..KaЛИнa'', пpoв. 502 ,.Kaпiтaн'', дp. 708
.KaлVHa'', paЙ. peф. сБ 525' 648' Kapaeвинi, с. PiвнeнсьKoгo p-HУ

649 598,610
..KaЛИнa'', сoт. 5З9 Kapacин' с. Kaмiнь-KaЦJИpсЬKoгo
,,KaJlИHa',, стaн. 685 p-нy 192' 198' 199
.,Kaлинa'', стaн. зв. .l 54 Kapaсин, с. Capнeнськoгo p-нy 419
,.KaЛИHa'', стaн. пpoп. 153 ..Kapaоiнцi''' сoв. пapтиз. 308
Kaлинiвкa, с. KoвeльсьKoгo p-Hy ..Kapacь Пaнac (..Пpaч'') 626' 631-

145' 157 6зз' 6з4' 679' 680
Kaлiткa, дoнькa 78 ,.Kapaсь'', з CБ 641
Kaлiткa, зc.BoЙнин 77 Kapaнyн, с. БepeзнiвсЬKoгo p-Hy
Kaлyгa,с..[yбpoвицькoгop-нy 502 З42'408
Kaлюбa, пoл. кoм. 80 .,KapлиK'', p-н,,Qив.3aбoлoтськиЙ,
..KaMeHЮK'', дp. 570 p-H ..KapЛИK',

Kaмiнcькiй, p-н. ,tJ,ив. Kaмiнь-Ka. ..Kapмeлюк Яpoолaв'', oKp. KoM-т
шиpоькиЙ, p-н 28' 43

,.Kaмiнь'', зaст. KУщ' кoм-т 332 ..KapМeлЮK'', бульб. 632
..KaмiнЬ'', пiдp-н Ns6 38' 212'384 ,.KapМeлюк'', кoм. paй. б-ки 676
..KaмiнЬ'', p-н',Qив. CтидинcькиЙ, ..Kapмeлюкa,', б-кa 676

p.н .'Kaмiнь'' Kapoлiнкa, с. в KoвeЛЬщинi 114
Kaмiнь-KaшиpоЬKa, oKpyгa 36, 53' .,Kapп'', KoM, сoв. пapтиэ, 42З

109' 124 .,Kapп'', cтaн. зв. 334
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Kapпaти, г. 629
Kapпилiвкa, c. Kaмiнь-KaшИpсЬ-

Koгo p-Hy 198' 199
Kapпилiвкa, о. KiвepцiвcьKoгo p-Hy

180,185,196,198
Kapпилiвкa, с. MeхиpiцьKoгo p-Hy

6з3' 679
Kapпилiвкa, с. PaдивилiвсЬKoгo p-HУ

539, 560, 660
Kapпилiвкa, c' Piвнeнськoгo p-HУ

585' 596, 602' 64з
Kapпилiвкa, с' PoкитнiвоЬKoгo p-нy

40З' 418
Kapпилiвкa, с' CapнeнсьKoгo p-Hy

414
Kapпилiвкa, c' ЛюдвипiлЬсЬкoгo

p-нy 578
..KapПo'', бyльбiвeць 42,l
..Kapпo'', дp, 411
Kaтepбуpг, c.,Ц,ив' Kaтepинiвкa, c.

Kpeмeнeцькoгo p-нy
KaтepбypзькиЙ, p.н (Kpeмeнeн-

нинa, Шyмщинa) 37, 52,
51 1 ',520' 522,52з,525' 527,
5з1' 5з7' 540, 542, 545, 550,
551, 553, 557, 558, 559

Kaтepинiвкa (Kaтepбypг), с. Kpe-
MeHeцЬKoгo p.нy 526' 538' 559

Kaчaнoвськa Пaлaxкa 644
Kaчин, с. Kaмiнь.KaшиpсЬкoгo p-нУ

192, 198,200
Kaчинськa Biлькa. ,0,ив. Bулькa

Kaчинськa. с

Якiв
..KвiT',, стaH. гoсп. 3з3. з78
..Kвiткo'', пiдpaЙ. пpoв. 252

262, 264' 271 ' 281 ' 28З' 296'
305' з08' Зз7' 4o2' 406'42З'
509,517, 566, 570, 577,608,
611,627,659, 682,690

..KиТв'', кyщ 199
Kиiвськa, rуб. 225
KиTвськa'.Qepxaвa 207
KиTвськa, дивiзiя 225
Kиiвськa, oбл. 508, 627
..KиTвcький''. 

,tJ,ив' Бусeл Якiв
Kиiвuмнa 225
Kикoвa, с. Hoвoгpaд-Boлиноькoгo

p-нy 657' 658
Kиликiiв, с. слaвyтсЬKoГo p-Hy

627, 668
..Kиpилo'', кyщ. кoм-т 591
Kисopинi, с. PoкИТHiBсЬKoгo p-Hy

40з' 425' 442
..KИця'', отaниця 684
..KiвaЙ'', бyльб. 632
..Kiвaйгoлoвa'', KoM. вд. бyльбiвцiв

ozl
KiвepeцькиЙ , p-н' Д'ив, Kiвepцiв-

ськиЙ, p-н
Kiвepцi, M. BoЛИHсЬKoТoбл. 188
Kiвepцiвський, p-н BoлинськoI oбл.

3з' з7' 49' 52' 9з' 95' 97' 98'
174

Kiдзя, кyщ ГoлoвнeнсьKoГo p-Hу
',.[oнaн'' 15.l

Kiдpи, дiльн. oстpory 612
Kiдpи, с. BoлoдимиpeцЬKoГo p-HУ

404

5з8
Kiндибaлa Якiв 525
..Kiш (Бyдн.)'', p-н 230,231

Kвaсилiв, cмт. PiвнeнсЬКoгo p-HУ Kiзлe (?), c. в KoстoпiЛьщинi 344
585' 610 ,.Kiйт'', cтaн. вiЙcьк. 373.,Kвaтиpeнкo,,, KoM. ,0,ив' Якoвлiв Kiмнaткa, с' KpeмeнeцЬKoгo p-Hy

Keнтiй A. 566 Kлaднiв, с' BoлoдиMИp-Boлинсь-..Kepн'', lryщ 199 кoгo p-нy .l .|9
..Kepн,', пiдp-н 461 KлeвaнськиЙ' p-н (Piвнeнщинa) 38,.,KepЧ'', p-н. ,0,ив. ГopoдницькиЙ, 5з, 528, 5з1, 54з, 584,624,

p-н .,Kepн'' 
636, 637, 6з9, 640, 641,74т

Kиiв, м. 27, 28, з0-з2, 41, 42, 45- KлeвaнськиЙ, p-н Ns 50 51 2, 582,
47' 56' 59, 62, 6З'77' 98, 105, 59З'712,726,7З6
114' 118, 124' 127'.1з9,216, Kлeвaнськi. лicи 97

780



Kлeвaнь, p-н, ,tJ,ив. KлeвaнськиЙ, Koбилищe, xщ. 641
p-H Koбильня, с. в Kopeннинi 620,

Kлeвaнь, смт. (ст.) Piвнeнськoгo 622' 626' 657
p-нy 281, з68' 429' 527' 549' Koбpин (Koбpинь), м. в Бiлopусi
583' 584' 637' 6з8-640' 64з 1З2

Kлeвaнь-2 (Kлeвaнь.[pyгa)' cт. Koбpинщинa з0' 52
,П'ив. Kлeвaнь' смт. (ст.) Koб'якoвa Бpoнiслaвa 639

Kлeвeцьк, с. Typiйськoгo p-нy 157' ..KoBaЛeHKo'', 
Дp, Див, Шуст Aнa-

172 тoлiй
Kлeсiв, p-н' ,Qив. Kлeсiвський, p-н .,KoвaлeHкo'', paй. кoм-т зaпiлля
Kлeсiв, смт. CapнeHсЬKoгo p-ну 140

232' 414 ..KoвaЛЬ',, Haдp. KoM.T сБ 567' 568
KлeciвськиЙ' p-н (Capнeнщинa) Koвaльнyк Boлoдимиp M. 31' з6'

414, 424 41, 47, 51, 56, 114, 124, 158,
Kлeсiвщинa 405 262' 271 ' 625' 690' 691 

' 
709

Kлeцькa, c. ,[1'ив' Beликa i Maлa Koвaльнyк Mиxaйлo 41' 56
Kлeцькa, с. Koвaльнyк Пaнaс (',3aлicниЙ,''1 749

,.Kлим Caвyp'' ' ДИB, Kлячкiвcький Koвaльнyк Cвiтлaнa 41 ' 56
.Д,митpo Koвaч A. 6-l ]

..KлИM'', нaдp. кoм.т 573 Koвбaнь, c. ГopoxiвсЬKoгo p-Hy

.,KЛИM'', нaдp. peф. сБ 653 71' 90

..KЛиMeHKo''' зacт. paЙ. с/п. peф. Koвeль, м. BoлинсЬкoТoбл. 80' 81'
174' 17в 130' 145' 155,167' 169' 170' 197'

Kлин, с. (кoл.) MлинiвcЬKoгo p-Hy 224'255,256'257'258
655' 658' 663 Koвeльcькa, oКpyгa з6' 52, 66'

..KлиH', стaниця 685 7з' 10.|,10з' 105-107'112'166

..Kлiн'',стaн.вiйськ. 333 Koвeльcький,Haдp...Koдaк''зт'52'
Kлiтицьк, с. Kaмiнь-KaшИpсЬKoГo 1 25' 106, 134, 144, 148' 152'

p-нy 198 ]5з, 155' 157' 159, 166-
Kлiщиxa, лiо 666 168' 171' 198' 201 '204' 205'
Kлyбoнин, c. KiвepцiвсЬKoГo p-Hy 212,412

180' -l 86 Koвeльcький, пoвiт 123
..KЛyHя'', стaн. 445 Koвeльський, p-н BoлинськoT oбл.
Kлюки, с. fl,yбeнськoгo p-Hy 550' 33' з8' 49, 5з' 166, 167, 169,

655 197,255,412
Kлюськ, с. Тypiйськoгo p-нy 1.|4 Koвeльщинa 167
KлячкiвськиЙ .[митpo (..oxpiм'', KoвiднeцьAфoн 640

..Kлим Caвyp') 59-61 '62-64' Koвпaк Cидlp 402
271' 470' 472' 705 Koвпaкa, сoв. пapтИз. з'eдн. 4.l 8,

,.KняxaCЛaвa''. в-ня 209 629
Kняxe, с. Coкaльськoгo p-нy 1.|6 ..Koвryн'' 20g'211
Kнязiвкa' с. БepeзнiвcЬKoгo p.нy ..KoBш'', paй. кoм-т 576

418 Koгильнe, о. Boлoдимиp-Boлинcь-
Kнязь CiлeзьKa, с. B Бepeзнiвщинi кoгo p-нy 118, 119

245 ..KoдaK',, Haдp-н. ,Qив. Koвeль-
',KнязЬ'', p-н 412 ськиЙ, нaдp. ..Koдaк''
..Koбзap'', книгa 209 Koдлyбицький, з Kлeвaнi 639
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Koзaк Mикoлa (.,Biвнap'', ..Cмoк'',
..KyЧMa'', ..Чyпpинкa'' 

i iншi) 28,
30,43, 46,271, 512, 569

Koзaк, с. Kopeцькoгo p.нy 526,
62З' 628

.,KoзaK'', стaн. 644

.,KoзaK''. стaн' зв. 334
Koзaки 6з' 1 16' 1 18-120' 1з1' 1з6'

145' 155' 2З1'258' 282'з04,
З4З'З44' 346' 349' 407'4o8'
417 ' 428' 52з' 525' 52т-5З0'
5З2-5з7' 539' 542' 544'546'
548, 554, 555-557, 559,562,
564, 571, 595, 596, 598, 605,
6'10, 611,612,615, 6.16, 621-
62З'629' 637' 639' 652' 65з,
657, 668-670, 681, 692, 695,
696' 698' 70з'712'т1З

Koзaки,.Цoнськi 58' 63' 660
Koзaки, Kyбaнськi 58' 63,584
Koзaцтвo, Biльнe..Qив.',Biльнe Ko-

зaцтвo''. opг.
Koзaцький, лiс 632
..KoзaчeHKo'', кущ. вiЙcьк. 153.
..KoзaЧKa'', пpoв. 390, 502
Koзaнки' с. Лaнoвeцькoгo p-нy 530
Koзин (Koзиноький), p-н (Paдиви-

лiвщинa) 5з4' 536' 544'554'
559' 61з' 648-650' 654' 655'
659, 660,662-675

Koзин, c' PaДивилiвсЬKoгo p-Hy
551 ' 5з3' 649' 650' 655, 656,
659, 660, 663-665

Koзiвський, p-н TepнoпiльськoТ oбл.
264

Koзлин, с. Piвнeноькoгo p-нy 550,
581

Koзoвaтa, c. PaтнiвcьKoгo p.Hy
152,202

Koзяpник, кoл' З42
Koзянe, ху' 424
Koкiн C. 62' 105' 114,118'262,

264' 271 ' 296' 308' 42З' 517,
608' 627' 65з

Koкopiв (HoвиЙ, Cтapий), о. Kpeмe.
HeцЬKoГo p-ну 542' 549' 655

Koлeоник AндpiЙ 678
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Koлeоник eфpoсинiя
..Koлiнo',, нaдp',D'ив. Kopeцький,

нaдp. ,,Koлiнo''

Koлки, c..Qyбpoвицькoгo p-нy 416
Koлки, смт. MaнeвИцЬKoгo p-Hy

190, 315
Koлкiвcький, нaдp. 752
Koлкiвcький, p-н (Boлинь) 97' 98
Koлмaчiвкd, кoл. 85' 90
Koлмiв, о. Гopoxiвськoгo p-нy 78
Koлoвepти, с' Kopeцькoгo p.HУ

552, 561
,,Koлoдa',, cтaн. 445
Koлoдexe, с. ГopoxiвсьKoгo p-Hy

70,т1' 90' 99' 752
Koлoдeнкa, c. (cт.) Piвнeнськoгo

p-нy 532' 5зз' 535' 5з9'577'
585, 586, 595, 598, 603, 61.r,
642,644'71З

..KoлoдзiнськoГo,', зaГ. iм. 308
Koлoднe, с. 3бapaзькoгo p-нy 538
Koлoдниця, с. Koвeльськoгo p.нy 1 97
Koлoднo, с. в Бiлopyсi 298'З02'

309,416
Koлoдяxнe, с. KoвeльсьKoГo p-Hy

197
.,Koлoмия'', кyщ 199
,,Koлoс'', зв. 330
..Koлoс'', кущ 196
..KoЛпaKa'', сoв. пapтИз. зaг, !,ив,

Koвпaкa, сoв. пapтИз. з'едн.
Koлпaкoв' KoM. сoв. пapтиз. !,ив'

Koвпaк Cидip
.,Koмap'', дp' 536
..Koмap,', зaст. paЙ. гoсп. 490,492
..Koмap'', |(yщ. l(oМ-т Юн. 329
..Koмap'', paЙ. opг. мoб. !,ив,

oвнapyк Maксим
..Koмap'', стaн. вiЙськ. 33]
..Koмapeнкo,', зв. 37З
.,Koмapeнкo''' пiдп. 203
Koмapiв, c. TypiЙcькoгo p-нy 157
Koмapнi, с. Лю.ц,випiлЬcЬKoгo p-Hy

З42
Koмapня, ypoнищe 347
Koмapoвe' с. PaтнiвськoГo p-HУ

192.202



Koмapoвe, с. Cтapoвиxiвськoгo
p-нy 192' 194

..KoМaшKa'', вишк. 355, 376
,,Koмпaнieць',, KУщ. кoм-т Юн. 332
Koмyнicтиннa, ПapТИзaн кa,,[J,ив'

Чepвoнi, пapТИзaHи
..Koнaй'', шeф зв. 374
Koндpaоь Baсиль 650
Koндpaсь Mиxaйлo (..Beликaн'',

,.Miшa',) 650' 65з
Koндpaсь Cтeпaн 650
Koндpaтюк Bacиль (,.Лискo'') 750
..Koник,', пpoB. MeЛЬH ' opг. ,Qив,

Kpaсевин Фeдip
Koнищe, с. Paтнiвоькoгo p-ну 202
Koнoвaлeць eвгeн 566
..Koнoвaльця'', iм., зaгiн 1.'| 8
Koнoнeнкo Xpистя (Xapитинa) 62
Koнoтoп, м. CyмськoТ oбл. 169
..KoHoтoп'', нaдp. 37, 52' 115 684'

417,419,420, 422, 424, 505,
684

Koнцeмaл Koнстaнтин 640
Koнюxи, c. Лoкaчинcькoгo p-ну 72,

76'77' 83' 84' 87' 162' 16з'
165, 210

Koпитiв, с. Kopeцькoгo p-нy 629
Koпиткoвe, с. ЗдoлбyнiвсЬKoгo p-

нy 523' 61З
Koптoвичi, с. PiвнeнсьKoгo p-HУ

368' з69
..Kopa'', KoM. зaг. ,Qив. Meльник

Maкao
,,Kopa'', пpoп. 178, 182
..Koрaбель,', зв. 331
Kopaблищe, c. Mлинiвськoгo p-Hу

545,650
..Kopбaн'', кoм. 403
..Kopбaнa'', вд' 421
Kopденьнyк ( Kop.цeльчУк? ), лiк. 668
Kopдишiв, с. Шyмcькoгo p-нy 551
.'Kopeнь'', зв. 328
Kopeць, м. Piвнeнськoioбл. 29'44'

З43, з45' 348' 508' 510' 52з'
524' 529' 530' 5з2-535, 540,
544, 546, 547, 552,554, 556,
558, 561 ,562,570,585, 6.16,

620-62З' 626-629' 6З2, 644,
656, 657, 669, 681, 682,712,
71З

Kopeць, p-н. .tJ,ив. Kopeцький, p-н
Kopeцькa, oKpyгa 36' 51 ' 508, 520
Kopeцькa, сoтня 704
Kopeцький, нaдp. ..Koлiнo'' 30, 31,

З7' 45' 46' 52' 566' 608' 620,
622,626,634, 635, 656, 667,
747

Kopeцький, p-н PiвнeноькoТ oбл.
з4' з8' 49' 53' 53' з49' з84,
42З' 52З' 524' 526,529' 5з0,
5з5, 537' 540' 541, 544,546,
548, 556, 558, 561, 616, 621-
62з' 626-6зЗ' 657' 667-669'
681,747,751

Kopeцькi, xщ. 526' 667
Kopeннинa 564' 616,633' 680
.,Kopи'', вд. (нoтa) 40з'421'422
Kopисть, с. Kopeцькoгo p-нy 532,

555,628,668, 669
Kopитниця, с, Boлoдимиp-Boлин-

сЬKoГo p-ну 72' 79' 80' 90
Kopнин, c. Piвнeнcькoгo p.нy 585
..KopнiЙ'', дp. 7З2
,,KopнiЙ''' зacт. KУщ. зв. З27
..Kopнiй'', peф. CБ Bo,.Цив' Kpaвнyк

Mикoлa
..KopнiЙ'', стaн. кoм-т 327
.,KopнiЙ,', швeць 334
,.KopнiЙ''. 

,Ц,ив. Литвиннук lвaн
Kopнiйнyк oля 683
..Kopнюшa'', cтaн. шeф зв. 333
.'Kopoбкa'', гoл. c/у 457
..Kopoбкa'', эв. З74
Kopoлiв, xщ. 596
..Kopoль',, пiдp. CБ 624
Kopoлюк B. 566
Kopoстeнь, м. XитoмиpськoТ oбл.

544
Kopocтишiв, м. XитoмиpськoТ oбл.

5з7' 540, 657
Kopoст.oвa, с. oстpoзькoГo p-Hy

684, 685
Kopoотятин, c. ТyнинськoГo p-Hy

592.712
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.,Kopт''' p-н. !,ив' MaтiTвськиЙ, p-н
..KoDТ''

Kopтeлiси, с. Paтнiвcькoгo p-ну 202
..KopнaК'', зв. 328
Kopнин, c. Koстoпiльськoгo p-нy 376
Kopнiв'я, с. KoстoпiльсЬKoгo P.нy

з49,359' З76' 402
Kopшiв, с. Лyцькoгo p-нy 69
Kopшiвськa, кoл. 69
Kopшoвeць, о. Лyцькoгo p-нy 99
..KopLUуH'', бyльб. 63з' 680
..Kopшyн'', стaн. 374
..KopшyH''' vл. paЙ. б-ки.,0,ив,

Meльник Cтeпaн
.,Koсa'', гocп. 502
..Koсap'', гapбap 334
..Koсap'', стaн. вiЙськ. 331
..Koсap'', стaн. гoсп. 378
..Kocaч'', cтaн' З74
Koсик Boлoдимиp 29,44
Koсик, лiкap 629
Koсмaчiв, с. KoстoпiльсЬKoГo p.Hy

360' з81 
' 
з8з

Koспи, с. ЛюдвипiлЬсЬKoГo p.Hy
384

Koстeцький AнaтoлiЙ (..Бoryн'' ) 749
..Koотoмapoв'', нaдp. пpoв. (кoм-т).

.Ц,ив' Paдкeвич Лeoнiд
Koстoпiль, м. Piвнeноькo:jo6л. 241 ,

32o'з21 ' з4з' 345' 346' з48'
353' 355' з59' з60' з80' 399'
402, 404, 405, 407 , 409, 428,
429,564,670

Koотoпiль, p-н, flив. Koстoпiль-
сЬKИЙ, p-H

KocтoпiльсьKa, oKp. 2З7 -24o, 244'
247-25o' 252' 25З,259

Koстoпiльський, нaдp. ...Д,oлИнa''

29' з0' 37, 39' 44' 45,52, 5з,
262, 263, 265, 266, 268, 270,
27з' 2т 4' 276-279' 281' 283.
285' 28т' 291 -29З' 295' 296'
304' 316' 318' 320' З21,З29,
330' 332' 335-337' 339-з41 

'353' з54' 357-359,36.|' 365'
З67 -З72' З75' З77' з79' з84'
з85' З88' 389' 39-l' 39з' з95'

784

з98' 426' 427' 429-4з1, 440'
446, 459-465, 468-474, 476,
4т9-48t' 485-487 ' 490-492'
494' 496' 49т ' 499' 501 ' 505,
506

KoстoпiльськиЙ, p-н,.|окpa'' 29' 38'
44,52' 53' з16,318' 320' з29'
330' зз2' 335-з40' З42'З43'
345' з48' з54' з55' з59' 369-
З72' 375' 377 ' Зт9' 385' 388'
389' 391' 39з' 395' З98'428'
4з0' 463' 465' 476' 477' 494'
496, 497, 501

KoстoпiльськиЙ, p-н PiвнeнськoТ
oбл. 34, 37' 49' 52' 2З7-240'
247' 24в' 252' 25З' 259' 260'
305' з50' 402' 4o4' 409' 505'
506

Koстoпiльщинa 29'З4' 44' 49' 98
..KocTя'', стaн. гocп. ]54
Koтeльвa, М. пoЛтaвсЬKo'l o6л, 402
,.Koтик'', зв. 652
Koтiв, с. Piвнeнськoгo p-нy 540'

719
..KoТoK'', гoсп, 449
..Koryзoв'', дp' 469' 472
Koxaн lвaн 640
Koцьop, кoл. 81
..KoчoвиЙ',.|81

Koшapa, с. в Бiлopyсi 303
Koшapи, с. Шaцькoгo p-нy .l35' 

1 37'
138

Koшaтiв, c, 3дoлбyнiвсЬKoгo p-Hy
528

Kpaвз, ляндвipт 663
..KpaвЧeHKo',, opг.-мoб. 363
Kpaвнyк Mикoлa (..KopнiЙ'',,.Kyбa'')

28,4З' 608' 609' 618
Kpaйня .Д,epaxня, о. Hoвoгpaд.Bo-

лИнсЬКoгo p-нy 535' 558' 681
Kpaкiв, м. (Пoльщa) 626' 655
Kpaлi' xщ. 627
Kpaсевин Фeдip (..Koник'') 549' 655
Kpaснaя, Apмия.,Qив. ЧА
Kpaсний Caд' с. CeнкeвичiвсЬкoгo

p-нy 69
Kpaсниця, c. Tyнинськoгo p-нy 516



Kpaснoвoля, с. Koвeльськoгo p-Hу Kpyгeль, с. Koвeльcькoгo p-ну .130,

130']45' 157' 180' 185 15т
Kpaснoдyб'я, с. KoвeльсьKoГo p-HУ Kpуглe, с. Piвнeнськoгo p-нy 578,

157 644
Kpaснoпoлькa, с. KoзинcьKoгo p-Hy ,,KpуrлиЙ''' зв. 330

660 ..Kpyк'', бoiвкap 20.|
Kpaснoсiлля, с. ГoщaнсьKoгo p-Hy ..KpУк',, дp' 214

6Зт ..Kpyк'', зaст. стaH. зв. 373
Kpeмeнeць (Kpeм'янeць), м. Tep- ,.Kpyк'', кoм-т стaн. 329

нoпiльськoТ oбл. 522' 524' ..Kpук'', кущ. CБ 374
526' 5з0' 531' 5з8' 541'542' ..Kpyк',, нaдpaЙ. пpoв' 272
545' 548' 551' 557' 614' 6.15' ..Kpyк'', oKp. пpoв. 217,220,222,
647 22З,22т,228,2З0,23З,2з4

Kpeмeнeннинa (Kpeм'янeннинa),.Kpyк'', пoвст. 631
98' 526, 531 ' 536' 5Зт ' 545' ..Kpyк'', paЙ' зaгoт. 74З
547' 561' 563' 6,14' 646' 655, ..Kpyк'', cтaн, 624
659' 662 Kpyпeць, о. PaдивилiвсЬKoгo p-Hy

Kpeмeш,c. Лoкaчинськoгop-нy72, 5з9' 541' 551' 656' 663,666,
75,76,79,90 672

Kpecoвин, loв, eписк. 25] Kpyпoвe, с. .{yбpoвицЬKoгo p-HУ
Kpeшeвo, c. в Бepeзнeнщинi З42, 452

426 Kpyтa Cлoбoдa, с. Kлeciвоькoгo
Kpивин, с. Cлaвщськoгo p-нy 605, p-ну 414

652 ..Kpyги'', пiдp-н 364
Kpивиця, с. .QyбpoвицЬKoГo p-HУ ..Kpщiй'', Haдp. пpaц. сБ 658

452'457 ..Kpyнa',, гoсп. 373
Kpивинi, о. Piвнeнськoгo p-нy 578, ..Kpyнa'', 3aст. сTaH. гocп' 327

64з ,.Kpyнi'', вд. 620
..Kpигa'', зв. 373 .'Kpунoк',. !,ив, HoвiцькиЙ Плaтoн
..KpИгa'', кyщ. CБ 329 Kpyшинeць,с.ЛюбoмльсЬKoгop-Hy
,,Kpигa'', пiдп. 64.1 151
Kpиxoвeць Iвaн 638 ..Kубa''. 

,Qив' Kpaвнук Mикoлa
Kpиxoвeць Улiтa 6З8 Kyбaнcькe' BiЙськo 509
',KpилaтиЙ', 641 Kyбaнськi, KoзaKИ (кубaнцi).,Цив.
Kpилiв, c. Kopeцькoгo p-нy 5З0, Koзaки, Kyбaнськi

622'629' 630' 681 Kyбaнь 509
Kpимнe, с. Cтapoвижiвcькoгo p-нy Kyдpин, c. в Sдoлбунiвщинi 696

149' 150' 199 Kудpянкa, с. в Kocтoпiльщинi 376
Kpип'якeвин |. 29'44 ..Kyзьмa,', KoM. зaг. ,П,ив. Meльник
Kpинильськ, с. CapнeнсьKoГo p-Hy Maкap

З47 ..KyзЬMa'', кyщ. зв. 333
..Kpoвний'', нaдpaй. (paЙ.)opг. мoб. Kyзьмeнкo Устим (,.Яpocлaв'') 117,

461-464 121,124,165
..Kpoквa'', cтaн' 445 Kyк Baсиль (..Лeмiш'') 271
Kpoлi (?)' с. в Kopeннинi 620 ..Kукa'', coтня 631
Kpoпивники, с. Шaцькoгo p-нy 1З4 Kyкypiки, c. Cтapoвиxiвськoгo p-нy
Kpoпивщинa' г. 88 15.l
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..Kyлик'', мalaзинep 331 ,,Kyнмa''. 
,[1,ив. Koзaк Mикoлa

Kyликoвинi, о. l-{умaнcькoгo p-нy 70 Kyшлин, с. KpeмeнeцЬKoГo p-Hy
..Kулинa'', cтaн. гoсп. 33] 525,527,537' 559
..Kyлiш'', кyщ. пpoв. 394
..Kyлiш'', paЙ. тopг. peф. 746 л
..Kyлiш'', стaн. гocп. 333 Лaвpiв, о. Лyцькoгo p-нy 95, 96
Kульницькa Hiнa 6З6 Лaвpiнeнкo, lвaн, eписк. 251
,.Kyм''' paй' вiЙськ. 7]5 ,'ЛaЙtaкa'',кoм.,Л,ив'CкyбaMикитa

Kyнин, с. 3дoлбyнiBоЬKoгo p-Hy ,,ЛaЙtaки'', вд. 306, 308
551' 552 Лaнiвцi, смт. Tepнoпiльськoj oбл.

Kyнинeць, с. BишнiвeцЬKoгo p-Hy. 524,547,559, 56з, 6.l6
Д,ив. Beликий Kyнинeць; Ma- ЛaнoвeцькиЙ, p-н ТepнoпiльськoТ
лий Kунинeць, с.3бapaзькoгo o6л' 526,530,541 ,547,554,
p-HУ 557

Kyнiв, с. IзяслaвсЬKoгo p-нyXмeль- ',ЛaнoвиЙ,', зaст. кyщ. вiЙськ. 373
ницькoi oбл' 550 ',ЛaнoвVlЙ'', зaст. cтaн. 374

Kyпeль, с. Poкитнiвськoгo p-нy 423 ..Лaнoвий',, стaн. 154
Kупинiв, о. Typiйськoгo p-нy ,1 ,14, Лaпнi, с. в Koвeльщинi 197

168' 169 Лaтишi 409
Kyпищe, c. в.tJ,yбpoвиччинi 502, 503 Лeбeдi, с. oстpoзькoгo p-нy 595
Kyпoвильцi (Kyпoвaтиця?), с. в ЛeбeдьMикoлa 99,241

Гopoxiвщинi 76 .,Лeбe.ць o.,,, шeф oкp. 28, 43
Kypaш, с..{убpoвицькoгo p-ну 421 ..Лeбeдь'', вapт. 465
Kypгaни, c. БepeзнiвсЬKoГo p-Hy .,Лeбeдь'', roл.c/у 450

401 '404' 408' 409 ,.Лeбeдь'', зaгoт. peф. нaдp. 733
Kypoзвaни, с. ГoщaнськoГo p-Hy Лeбeдьoв iЙикoлaЙ З47

524' 533 ..Лeбiдь'', зв. 328
Kypсики, c. PaдивилiвсЬKoГo p-HУ ,.Лeбiдь'', Haдp. гoсП. 722'724'728'

659' 675 7З0-7З2' 7з6' 7з8' 7З9'742
..Kуpськ',, кущ 199 ..Лeв'', зв. 33]
Kypя, з oлeксaндpiвки 34З ..Лeв,,, кущ. кoм-т poзв. 333
KУснищa, (|_|l)' c. Любoмльcькoгo ..Лeв'', пiдп. 203

p-нy 141-143' 151 ..Лeвa'', вд. (coтня) 535' 704' 7з9
Kустин, с. (ст.) Piвнeнськoгo p-нy Лeмeшiв, с. ГopoхiвcЬl(oгo p-Hу

533, 535, 543, 548-551, 58], 81, 84, 86, 90
588' 704' 719 ..Лeмiш''. 

,Ц,ив. Kук Baсиль
Kщpiв' c. Гopoxiвcькoгo p.нy 72, 90 Лeнт,янiвкa, с. в Kaмiнь.Kaшиp-
Kyxapнyк Гaля 6З3,6З4,680,68з щинi 155
.'Kyцeнкo',, стaн. CБ 329 ..Лeнтa'', зв. 502
Kyнaни (?)' с. в Любoмльщинi 151 Лeoнiвкa, с. (кoл.) в Гoщaнщинi
..Kyнep'', б-к CБ 416 515, 516
..Kyнep'', вapт. 465 ,.Лeсь,', шк. iнcп. 608
..Kyнep'', зв' З74 ..Лeщинa'', poбiтник 373
..Kунep',, пiдп. 633, 680 Лизoгуб Ceмeн 78
..Kунep'', стaн. вiйcьк. 329 ..Лимaн 6',, пyнкт зв. ] ] ]
Kyнepyк 3axap 5З9 ..ЛиMaH'', p-н (тepeн) 158, 1 59, 175,
..Kyнмa'', стaн' 685 176, 178,179, 18з
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..Лимapeнкo'', iнстp. 376 ..Лiлeя'', пpoв. 502
Линiвкa, с. PoxищeнсЬкoгo p-Hy ,.ЛiнiЙкa'', пoдp. 596

1 16 Лiнчин, с. Бepeзнiвськoгo p-нy 304,
Липa,c. Гopoxiвоькoгop-ну 77 344
Липa, c. .{yбeнськoгo p-нy 539, ..Лiс'', П3K 62

555' 666 ..Лiс'', пiдp-н 341
..Липeнкo'', зв. 328 Лiски, c. Cлaврськoгo p-нy 699
..Липiнь,',, зв. 330 ..ЛicниЙ'', p-н, ,Qив..Qepaxнeнcь-
Лиnки, c. Гoщaнcькoгo p-нy 530, киЙ, p.н ''ЛicниЙ''

62З'628' 6з3' 679' 680 Лiоняки' с. стapoBИ)Kiвськoгo p-нy
Липнe, с. BoлoдимиpeцЬKoгo p-Hy 157

282' 421 ..Лiсoвa пiсHя''' Bo 2з5
Лилнe, с. KiвepцiвсЬкoгo p-Hy ..ЛiсoвиЙ'', peф. мoлoн. 481 ,482

1т4'17т' 180' 184'.|86 ..ЛiсoBИK'', дp' 122
Липники, с. в Бepeзнeнщинi З42 Лiтвиця' с. .lyбpoвицЬKoгo p-Hy
,.ЛипoвиЙ'', зaст. Кущ. зв. 329 41З' 455
,.ЛипoвиЙ'', стaн. CБ 33.l Лiтин, с. TypiЙськoГo p-Hy 114,
Лис. o. 510 255'258
,.Лиc'', дp. 390' з99 Лiшня, с. KpeMeHeцЬKoгo p-Hy
,.Лио'', зaст. Кyщ. сБ з77 540' 557
..Лис',, зaст. стaн. З77 ..Лiщинa'', cтaн.Ns3 534
..Лис'', кyщ. зв. 333 Лoбaчiвкa, о. ГopoxiвсЬKoгo p-Hy
..Лис'', кyщ. opг. мoб. 326 76' 117
,.Лиc'', paЙ. кoм-т 335, 495 ,.Лoбoдa'', бoiвкap 201
,,Л|Аc'', p-н . ,D'ив, .Qyбpoвицький, ..Лoбoдa'', зaст' пpoв. 78

p-н ..Лис'' ..Лoбoдa'', KoM-т p-Hy 26З' 27З
..Лис'', стaн. гocп. 331 ..Лoбoдa'', пoлiт' peф. нaдp. 691
..ЛИс'', сTaH' сБ 378 ..Лoбoдa'', paй' шeф зв' 105
Лисeнкo oлeксaндp e. 30' 46 ..Лoбoдa'', стaн, CБ 684
..ЛИсeHKo',, з CБ 374 Лoгiнський Бoгдaн (.,lгop'') 296,297
,'ЛV|сиця'' (..opися''), пpoв. УЧX 263, '.Лoзa''' зв. 502

з64 ..Лoзeнкo'', paй. пiдp. 501
Лисiвнo, c.,Ц'ив. Пнiвнe, c. Kaмiнь- Лoзи' лiс 665

Kaшиpськoгo p-Hy ..ЛoзИH'', зв. 330
..Лисoгopa'', вд. 304 Лoкaчинcький, p-н Boлинськoioбл.
'.Лискo'', K-p вд. .{ив. Koндpaтюк 33' 49' 122' 161 ' 165

Baсиль Лoкaнi, смт. Boлинськo| o6л. 72,
Литвиннук |вaн (.,.Qyбoвий'', ..Maк- 7з,76,79' 8з' 1 15, -l 19, 210

сим',' ...Д.aвид'', ..KopнiЙ'') 62- ..ЛoM'', зaст' KУщ. кoм-тa 329
64' 271' 275' 296' ЗЗ7 ' 494, .'ЛoМaKa'', cтaн, 445
6з6, 749 Лoпaтeнь, лic 70,183. 186

Литoвцi 1з1, ,l45, 146,612 .,ЛoпуX'', cтaн. CБ 684
..Лицeм 

дo нapoдy'', пiдп. в.ня 61 Лoпyшнe, с. Лaнoвeцькoгo p-ну 526
Личини' с. Kaмiнь-KauJИpсЬKoГo p- ..ЛoсЬ'', paй. гoоп. т4З,744

нy 109' 112' 192' 198' 200 ..ЛoсЬ'', paй. пpoв. 159, 160
ЛiвицькиЙAндpiЙ,пpeз.566 Лoсятин,с.KpeмeнeцЬKoгop-Hy
Лiдaвa, с' Sдoлбyнiвськoгo p-нy 653 542,548
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..Лyг'', пiдp-н 461 ЛюбeшiвськиЙ, тepeн. .tJ'ив. Любe-

..Лyг'', стaниця 685 шiвcькиЙ, p-н
Лyгa, p. 80 Любитiв, с. Koвeльcькoгo p-нy 197
,,ЛугoвиЙ,', зв' З74 Люблинeць, смт. KoвeльсЬKoгo p-нУ
,.ЛугoвиЙ'' 

, кoм-т p-нy 151 144' 157
,,ЛугoвиЙ'', cтaн. 685 Любoмиpкa, cт. ,П,ив. Hoвa Любo-
Лукa, с. в Бiлopуоi 311 MИpKa, с.
jlукaщyкAндpoн (..Mopoзeнкo'') 750 Любoмль, М. BoЛИHсЬKoli oбл. .l30'

ЛyкaщyкHaдiя 640 131'141'142'16т'257,258
Лyкiв, с. ТypiЙськoгo p-нy 13-| ' ЛюбoмльськиЙ, нaдp. ..БaЙpaк,'

144-147,157, 167,165,172 127, 128,140, 150, 167, 168,
Лукiвський, p-н.,IJ,ив. Maтiiвський, p-н 17З' 20З' З64
Лукiн, пpeдот. сoв. пapтиз. 98 Любoмльський, пoвiт 123
Пyкo, с. BoлoдимиpeцЬKoгo p.Hy ЛюбoмльськиЙ, p-н Boлинcькoj

414' 421 oбл. 31 ' 33' З7 ' 46' 49' 52'
Лyкoвинi' с. |вaничiвcЬl(oгo p-HУ 128' 129' 13-l , 167, 170, 171 

'
1 ] 8' 1 

-l9 17З' 255
Лyк'янникTpoфiм 633 Любoмльщинa 31,46'16т'256
Лyнинець (Лyнiнeц), м. в Бiлopусi Любoхини,c.CТapoBИXiвськoгop-нy

298' з09' 414'415 150
Луписюки, с. в Boлoдимиpeннинi Людвипiль, м. ,Л,ив. Coснoвe, cмт.

421 БepeзнiвcькoГo p-Hy
Лyцьк, м. BoлинськoT oбл. 29' 44' Людвипiль, p-н' ,Qив. Людвипiль.

77,80' 82' 9з-96' 1,16' 119' cькиЙ, p-н
121,145,563' 649' 704 ЛюдвипiльськиЙ, нaдp. 506

Лyцькa,oкpугa 29, З6, 44,51' 69' ЛюдвипiльськиЙ,p-н 99'з04'З42'
93'110'112 з46'З47' 349'406' 407,410'

Лyцький, нaдp..,Xopтиця', 174 426' 505' 562'627'6З2' 667'
Лyцький, p-H BoЛИHсЬкoi oбл. 3З, 676

44' 49' 69' 9з' 96' 98' 750 ЛюдвипiльськиЙ, p-н ..Cкeля'' З8,
Лyниця, с. Hoвoгpaд-Boлинськoгo 53, 292' ЗЗ8' З41 ' З4З' З45'

p-нy 343' 345' 406 348' з50' з61 ' 384' 427 ' 446'
Лyнинi, с. Paтнiвськoгo p-нy 156, 447 ' 460-462,464, 468,47з-

152,198,202 476,552,676
Львiв, м. 29' 31' З6'44'4т,59'114, Людвипiльськi, тepeни 628

158' 262' 271' 5ЗЗ' 61 1' 625' Людвищe, c. Шyмcькoгop-ну 542,
649, 691 ,751,754 551

Львiвськa, oбл' 28З Людинь, с' .[yбpoвицЬKoгo p-HУ
Любaшa (Beликa i Maлa), с. Koстo- 416,299,3.11' 502' 503

пiльськoгo p-нy 241' 26З, Люксeмбypг 566
279' 359' 409 ..ЛЮся'', зв. 502

Любeшiв, p-н,,Qив' ЛюбeшiвоькиЙ, Лютинськ, с' .QубpoвицЬKoГo p-Hy
p-H 290'З02' з08' з09' 416

Любeшiв, смт. BoлинськoТoбл. ]67 Люxчa, с. (xyг.) Capнeноькoгo p-Hу
ЛюбeшiвськиЙ' p-н Boлинськoioбл. 2З2' 405, 414,422

з3' з7' 49' 52' 105-107 ' 112' Лядo, c. Kлeciвськoгo p-ну 414,423
159' 160' 167' 192' 193 Ляхи. ,Цив, Пoляки
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Ляxiв, с. oстpoзькoгo p-нy 550 Maлa Kyпля, с. БepeзнiвсьKoгo p-нy
з57

M Maлa Любaшa, с, KoстoпiлЬсЬKoгo
Maдяpи 39' 40' 54'94'97'99'2З1' p-ну 471,472

298'З02' з06' 307' з09, з11' Maлa MoщaHИця, с.3дoлбyнiвсь-
401-404' 405' 408-410' 415- кoгo p-нy 65.|
417 ' 419 ' 421-424, 426' 510 ' Maлa Хapyнa, c. MexиpiцьKoгo p-Hy
5.|з' 52з-5з0' 5зз' 534' 5з6- 628
539' 541 -544' 548' 549' 553' МaлиЙ Xитин, с. Piвнeнськoгo p-Hy
556-560' 570' 61 1 -615' 620' 54з
627' 630' 631 ' 64з' 644' 648' МaлиЙ Kyнинeць, с' 3бapaзькoгo
650' 65з' 656' 659' 662-666, p-нy 528,529,555
671'6т2' 674' 690' 698 |{iaлиЙ Mидськ, c. KoстoпiльсЬкoгo

Maдяpськa, apмiя 417,42О p-ну З42,344, з46, з48
MaeвcькиЙ AнaтoлiЙ (..Гpeбля,', |lv/,aлиЙ oлeксин, с. Piвнeнськoгo

..ЙoвTa'', ..Улiян'') 686, 695 p-нy 595,596, 59s,599, 60з
.,Maзeпa'' ,1 93 lЙaлиЙ Cтидин, с. KoстoпiльсЬKoгo
Maйдaн, MoквинськиЙ, с. KoсToпi- p-нy 39, 54'282,З44

лЬсЬKoГo p-нy 410 МaлиЙ Шпaкiв, c. PiвнeнськoГo p-Hy
Maйдaн, с. KoстoпiльоЬKoгo p-Hy 577'596

282'344 ,,Мaл|АЙ,,,дp' 364
MaЙдaн, с. ЛюдвипiлЬcЬKoгo p-Hy ',МaлиЙ'', пoлiт. peф. 447

40З Maлин, с. Mлинiвськoгo p-ну 69
MaЙдaн, хут. 406'407 ..MaЛИнa'', гoсп. 502' 536
MaЙдaн-Липнeнський, с. Maнeви- Maлинськ, с. (ст.) Беpeзнiвськoгo

цЬKoгo p-нy 180' 409 p-ну 282' з42' з45-з49' з50'
Maйкiв, c. Гoщaнcькoгo p-нy 640 з57' 405' 408' 426
Maкap Baоиль (..Бeзpiдний'', ,.Cipo- Maлиш, з с. Твepдинi 76

мaнeць'') 271 Mалi.{eдepкaлV'|| c. Шyмськoгo p-нy
Maкap Boлoдимиp 94 557
Maкoтepти, c. PiвнeнськoГo p-Hy Maлi Caди, c. .{l.yбeнськoГo p-Hy

578,585 526,649
..Maксa'', сoтня 630, 635 Maлi Caд,ки, с. Шyмськoгo p-нy 537
..Maкоим'', дp. 122 Maлi Ceлищa, о. Бepeзнiвськoгo
,.Maксим''. 

,П'ив. ЛитвинчyK |вaH p-ну 428
Maксимiльянiвкa, с. Людвипiль- ..Maлiнoвiн'', отaн. зв. 154

сЬKoГo p-нy 349 MaлoстидинсЬKИЙ, лic З44
Maксимнyк Baсиль 145 Maлятин,с. Гoщaнськoгop-ну 345,
Maксимнyк Boлoдимиp Baсильo- 516' 562' 570'571,5т6,704

вич 145 Maмнyp Mиxaйлo 678
Maксимнyк Kиpилo (..Cтpiлa'') 749 MaмнypoвськиЙ Фeдip 682
Maксим'юк Гpигopiй (..KaЙдaш'') 750 MaнeвицькиЙ, p-н Boлинськoj oбл'
..MaKyХa'', cтaн' 685 3з,49' 170'205'206,З12,749
Maлa ГopoдHИця, о. Mлинiвcькoгo MaHeвИчi, p-н',Qив. MaнeвицькиЙ,

p.нy 69 p-H
Maлa Kлeцькa, с. KopeцьKoГo p-t-|y Maнeвичi, смт. Boлинськoi oбл.

564' 670 167'2oт
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Maнзypeнкo BiтaлiЙ 751 '754
Maнyiл Boлoдимиp 640
Maнуiл Hинипop 640
Maнyiл, eпИсK. з0' 45' 84
Maнькoвичi (Maнькoвини), с. в Бiлo.

pyсi 415
Mapaнiвкa, c. сЛaByTсЬKoгo p-HУ

559
.,Mapгapiткa'', KУщ, гoсп. З77
..MapИHa',' шeф УЧX 502
Mapинин, с. БepeзнlвсЬKoГo p-HУ

292, 305, з41, З50' з61 ' 362'
з64' 406' 407' 667

Mapининський MaЙдaн, с. в Бepeз-
нeнщинi 350

Mapiйнyк oльгa 544
..Mapiчкa''. .Qив' Caвнин Мapiя
..Mapiя'', пoдp. 35-l
Mapкeлiвкa, с. (кoл.) Boлoдимиp-

Boлинськoгo p-нy 80' 81 ' 1 19'
120

.. Mapкo Bipa'' .,[J'и в. Maкap Boлoди -

Mиp
..MapKo'', 3aст. Haдp. peф. CБ 647
..MapKo'', кyщ. кoм-т 329
..Mapкo'', нaдp. (шeф)CБ 625' 679
..MapKo'', paЙ. peф. CБ 645
Mapкoвинi, с. ГopoxlвcьKoГo p-Hy

80, 81, 84, 86, 90
Mapсeлiвкa ( Mapцeлiвкa), кoл.,Л'и в'

Mapкeлiвкa, с. (кoл.)
Mapоeлюк, з с. Лoпушнe 526
Mapтинiвкa, с. !.yбeнськoГo p-Hy

662
Mapтинiвкa, с. Piвнeнськoгo p-Hy

577
MaoтинoвськиЙ Йoсип 650
..Mapyсин'', paЙ. книгoвoд 746
Mapyшкeвин Baвpiн 665
Mapцaлiвкa, c.,[J,ив. Mapкeлiвкa, с.

(кoл.)
Mapцинкoвський, зс. Бoянiвкa 678
..MapнeнKo'', стaн. 685
Mapнyк |гop 4.l' 56' 59
Map'янiвкa, кoл. 1 19
Map'янiвкa, с. KoвeльсьKoгo p-Hу

197

790

Map'янiвкa, с. CapнeнсьKoГo p-HУ

405
Maceвичi, с. PoкитнiвсЬKoГo p-Hy

40З' 418' 442
Maслoвeць, с. ЛюбoмльcЬKoгo p-HУ

151
..Maслocoюз',' KpaЙ. мoл. сoюз 510
,.MaтвiЙ'', нaдp. кoм-т 737
..MaтвiЙ'', сyсп.-пoлiт. peф' Див.

.Цpaницький (Ceмeнюк) Cтeпaн
MaтeЙки, с. MaнeвицЬKoГo p-HУ

177,180,185, 186
Maтiiв, м. (ст.) BoлинськoI oбл.

,tJ,ив. Лукiв, c. ТypiЙськoгo p-нy
MaтiTв, p-н. ,t],ив' MaтiTвськиЙ, p-н
Maтijвкa, с. Гoщaнськoгo p-нy 347'

430' 5-l6' 5з6
MaтiТвськa, бoТвкa 20.1

MaтijвськиЙ (згoдoм _ Лукiвський;
TeПeр- TypiйськиЙ)' p-н 128.
1з1, 166.168, 171' 172' 205'
207,212,255,751

MaтijвськиЙ, p-H ..Kopт'' 37 ' 52'
144,157, 201,212

,.Maтpoсu, Haдp. KoМ.т 567-569'

..Maтpoсa'', бoТвкa 704

..Maxнo,', сycп. пoлiт. peф. 119
Maщa, с. KoстoпiлЬcЬKoГo p-HУ

з59, з60, з90' з99' 402
Meдвeдiвкa (Beдмeдiвкa), кoл. 348
Me.цвeдов .Д.митpo' KoM. сoв. Пap-

тизaн 308
..Me.цвeдeвцi'', coв. пapтиз. 308
.,Meдвiдь'', зaсТ' сTaH. кoм-тa З27
'.Me.цвiдь',, ЧЛ. Haдp. eкзeк' 290
.,Me.цoвиЙ,'' стaH. Гoсп. 329
Mexиpiцький' p-н (Kopeннинa) 38'

53, 41 1 , 52З' 526' 530' 5з1 
'

551, 552, 554-558, 56 1, 563,
616, 621 '62З' 627-629' 633'
65т,667 ' 668' 669' 676' 679'
68З'747

Mexиpiч, м.,[J'ив' Beликi Mexиpiнi,
c. Kopeцькoгo p-Hy

Mexиpiн, p-н. ,Qив. MexиpiцькиЙ,
p-н (Kopeннинa)



Mexиpiн,с.ocтpoзькoгop-нy 556' Mильцi, с. Cтapoвиxiвськoгo p-нy
565 1т0'192' 194

Mexиpiнcький,p-н',Qив'Meхиpiць- Mилянoвичi, о. ТypiЙcькoгo p-HУ
киЙ, p-н 145' 157

Meхисить, c. Paтнiвськoгo p.ну Mинькiвцi,c..Qубeнськoгop-нy 5З6'
192,202 655

MельникAндpiй,пoлк.99'563'566 Mиpкiв, с. Гopoxiвоькoгo p-нy 8.l ,

Meльник Boлoдимиp Cтeпaнoвич 90' 115
(..Mopяк'') 752 ..MиpниЙ',, зв. 499

Meльник Maкap (,.Kopa'', ,.Kузьмa'') ,,|'АиpниЙ'', paЙ. кoм-т 26з' 27з'
118, з03 287'З38'з65'366

Meльник Cтeпaн (..Kopшyн'') 6.,l 9, Mиpoгoщa, с. .Д,убeнcькoгo p-Hy
676 613, 65]

Meльники, с. Шaцькoгo p-нУ 134, ..MиpoH'', к-тзaпiлля ]25
1з5 Mиpoтин, с. 3дoлбyнiвcЬKoгo p.Hy

Meльники-Moстищe, с. Kaмiнь- 653
Kaшиpськoгop.HУ 192'2o2 .,Mисливeць'', paй. кoм-т 604-606

Mельники-Piчицькi. c. Paтнiвcькoгo Mиcлинi, о. Гopoxiвськoгo p-ну 77
p-ну 192,202 Mисюpa (Micюpa)' KoM. сoв.

Meльникiвцi. Див. oУ|1(|хt|) пapтИз. З11 ' 42З
..Mepexa'', cтaниця 684 Mиcюpa Гpиць 578' 643
..MeтeлИK'', cтaн. зв. 334 Mитник, с. в Poкитнeнщинi 502'
..MeтKИй'', дp' 607 50з
Meткiв, с. Piвнeнськoгo p-нy 549, MиxaЙлiвкa, кoл. 368

550,552, 69з Mиxaйлiвкa, с. (ст.) Paдивилiвсь-
Mидськ, c. ,tJ,ив' BeликиЙ Mидськ; Koгo p-Hy 5з4, 555, 648, 650'

MaлиЙ Mидськ, с. Koстoпiль- 663' 666' 672
cЬKoГo p-Hу MиxaЙлiвкa, с. oстpoзькoгo p-нy

Mизoвe, с. Cтapoвиxiвcькoгo p-нy 549' 684' 685
-l03, 155, 192' 194' 196 Mиxaйлiвкa, c. Piвнeнськoгo p-HУ

Mикитичi, о..Qyбeнськoгo p-ну 614 535' 597
Mикoвe, с. Kiвepцiвськoгop-нy 180, MиxaЙлiвськиЙ, кoм. сoв' пapтИз.

185 42З
Mикoлa (..3oзуля'') 676 Mихaлин, c. БepeзнiвсЬKoгo p-F|у
..Mикoлa'', KoM-т Haдp. 106' 12т ' з05' з44' 357

128'1З2,173 Mиxиjвкa, с. Hoвoгpaд-Boлинсь-
..MиКoЛa''' c/п. peф. Bo 28' 43' кoгo p-нy 657

68'74,102' 105' 106 Mиxлин, с. Гopoxiвcькoгo p-ну 70
MикoлaТвкa, с. Kopeцькoгo p-Hy Mичiв, c. Гoщaнськoгo p-нy 516

622' 657 Mишiв, с. lвaничiвськoгo p-нy 120
.,MИKoЛИ'', чoтa 670 Mишкiвцi, c. 3бapaзькoгo p-нy 526
Mикyлин, с. ГoщaнсьKoгo p-|Jy MiзoцькиЙ, p-н (ЗдoлбyнiвЩинa)

402' 536, 546 5зз' 541 ' 696' 699
Mилoстiв, с. PiвнeнсьKoГo p-HУ Miзoн, p-н..[J,ив'iЙiзoцький, p-н

596' 598' 599 Miзoч, смт' 3дoлбyнiвськoгo p-нy
Mильськ, c. PoxищeнсЬKoгo p.Hy 540' 551-55з' 558' 560' 565'

70 596,613,696

791



Miзoчoк, с. здoлoyнiвcЬKoГo p-Hy
557

Miзoччинa 695
Miлoвa, чex 653
Miнськ, м. (Бiлopycь) 227
..Mipкo''. 

!,ив. lpaницький (Ceмe-
нюк) Cтeпaн

MixнoвоькиЙ Mикoлa 508
..Miшa''' кoм. ,Qив, Koндpaсь Mи-

xaЙлo
Miщyк' з c. Пipвaннe 79
,.MлИн',, сTaHИця Ns5 55.l
Mлинiв, p-н.,Цив, MлинiвськиЙ, p-н
Mлинiв, с. в Capнeнщинi 5О2
Mлинiв, смт. PiвнeнськoТ oбл. 554,

557, 559, 585, 596, 648, 654,
655, 659, 662, 665, 666, 672,
674

Mлинiвський, p-н PiвнeнськoT oбл.
З4' 49' 5з9' 54.| ' 544' 554'
557, 560, 614, 648, 650, 654,
655, 658, 659, 662, 663, 665,
674

Mлинк[...]' пoдp. 503
..Мoгщнiй'', кoм-т p-нy 152
..Moзyн'', эв. З27
MoЙсeЙ 300
Moквин, с. БepeэнiвсЬКoгo p.Hy

342' З44-З46' з48-з50' 402'
405, 406, 408, 4't1

Moквин, c. KocтoпiльсЬKoгo p-Hy
241' 321'з4З' 344, з55' 359,
405, 407, 409,429

Moквинськi Xщopи, с. Koотoпiль-
сЬKoгo p-нy 405' 41 1

Moкpe, xyг. в Бepeзнeнщинi 346,
410

Moкpeць, с. TypiЙськoгo p-ну 75,
90.124

..MoЛoдa Укpaiнa',, тoв' 508

..MoЛoт'', зacт. отaH. opг'-мoб. З27

..MoЛoтoK'', Haдp. peф. Юн' 500

..MoЛoтoK',, peф. Юн. 500
MoнaстиpиськиЙ, p-н Tepнoпiльсь-

кoT oбл. 626
..MoHгoЛ'', вiдпopyнник 736
Moнгoли 562

792

MoнoпoлЬ, дiл. Kpeмeнця 615
Mopaвиця, с. ЛюдвипiльсЬKoгo p.Hy

562
..Mope'', p-н (тepeн) З0' 46' 572
..MopКвa'', гoсп. 502
Mopoз Aнтoн (.,ЗyбaтиЙ'') 27' 28'

4з' 3з7 ' 478' 487
..Mopoз'', дp. 528
..Mopoз'', KoM-т стaH. 329' ззз
.,Mopoз'', peф. млинiв 480' 482
..Mopoзeнкo'', бyнн. !,ив' Лукaщук

Aндpoн
..MopoзeнKo'', стaн. 685
Mopoзiвкa, c. KopeцЬKoГo p-нy 408,

621 , 622,626, 628, 683
Mopoнaнський'p-н 627
Mopoннe, p-н 235
..MopяK'', бoiвкap 20.l
..MopяK'', Haдp. пpoв. ,0,ив. Мeль-

ник Boлoдимиp Cтeпaнoвин
Mocиp, с. Любoмльськoгo p-нy 86,

116,117
Moокaлi,,[1,ив' Pociяни
Moсквa, м. (Poсiя) 187' 509' 5з6'

61 1, 694
..MoсKвa'', пзK 62
Moсквoфiли 216' 22З' 224
Moсти, о, 3дoлбyнiвськoгo p-нy 696
Moстищe, c. Kaмiнь-KaшИpсЬКoгo

p-ну 192'2o2
..Moстoвий',' зaст. стaн. 374
..MocтoвИЙ'', зв. 37З
..Moстoвий'', Kyщ. KoM-Т poзв. 33.l
Moсypськ, кoл. ]]9
.,Moтa'', шeф пoл.-виK. вд. Haдp.

634
Moтикa Гxelox 31, 46
..MoTpя'', Haдp. peф.xiн. 208, 499
,.Moтpя,,, peфepeнт УЧX Bo. ,Цив.

Cтeльмaщyк Пoлiнa (,.Moтpя'')
Moxчe, c.,Qив' Люxнa, с.
MoнaЛKИ, с. TypiЙcькoгo p-нy 188
Moнyлищe, c. .!.yбpoвицЬKoгo p-Hy

422,450
Moнyлки, с. Piвнeнськoгo p-нy .|80

Moнулянкa, с. БepeзнiвсЬKoгo p-Hy
З61 ' 42З



Moщaниця, c. oстpoзькoгo p-Hy Hapeннин, c. (дepжмaeтoK Koлo
ЕeA 4Еa ЕAгl Бepeстeнкa) 76' 78, 85

Moщeнa, c. KoвeльсьKoгo p-HУ Hayмoв MиxaЙлo Iвaнoвич, кoм.
1З0' 144'157'172 оoв. пapтиз. 283

Moщoни, c. гoщaHсЬKoгo p-ну 562 Hayмoвa, сoв. пapтИз. з'eдн. 283,
..MpyЧKo'', кoм-т 628 295' 296, З50'481 '492
MyдpиЙ Яpocлaв, князь 206 Hayмнyк Baсиль (..Hexуpиcь'') 676
MyдpикA. 5.|0 ..Hayp,', пoлiт. peф. -166

..MypaBa'', cтaн. зв. 334 Haцмeни 598' 692' 702
Myсopiвцi' c. ЗбapaзькoГo p-Hy ..Haш 

фpoнт'', пiдп. в-ня 82
538,557 HBPO 62,608

Myгюx, KoM. сoB. пapтиз. 3-l 
-l Heвiльнo (?)' с. Poxищeнськoгo

Mщюxa, вд. сoв. пapтИз. з09' з10 p-нy 70
..Myxa'', дp. 376 Heвipкiв, с. Kopeцькoгo p.нy 430,
..Mуxa'', кoм. бyльб. вд. З41' 6З2' 527'616

633' 680 ..HeвмиpyщиЙ'', кoM-т p-нy 263'
..Мyxa'', стaн. 154 287' 336-3з8' 340' з41' З54,
Myxaвeць, с. BИLUHiBeцЬKoгo p-HУ з56' 359' 360' з69, 381, з86,

(тeпep вкЛ. .цo сМт. BИшHiBeцЬ з87' з97
3бapaзькoгo p.нy) 538 ..Heгус,', кoм. вд. 620

Myxapiв, с. Cлaвщcькoгo p-нy 558, ''Heryо'', paЙ. opг. мoб. 340, 463
681 ..Heгyсa'', вд. (сoтня, нoтa) 347,

MyxapoвськиЙ,пpиc. 544 384' 635
..Myxи'', вд. бyльб. 633' 680 ..HeдoЛя'', дp. 702'708
Mшaнeць, c. ЛюбoмльсЬKoгo p.Hy ..HедoчaЙ'' ]8]

142' 151 ,.Hexypиоь'', Чл. б-ки CБ' flив'
Mюнxeн, м' (Hiмeннинa) 227 Hayмнyк Baсиль
M'ятИн, с. ГoЩaнськoгo p-ну 528, ..HeзaлexниЙ'', KoM-Т Юн, З27

533' 5з6' 539' 549' 654' 666' ..HeзнaниЙ'', 3aст. Kyщ. гocп. 329
675 Heмиpiвкa, с. PaдивилiвсЬKoгo p-HУ

678
н Heмiль, кoл. З05
..Haвipy'', пiдп. в-ня 209 ,,HeMo'', peф. CБ Bo',Qив. TpeЙкo
Haдpеннин, c. ,П'ив. Hapeннин, с. (TepeЙкo) |вaн
Haдьoxa Гaня 640 Heмoвицькi, xyт. (Capнeнщинa)
Haдьoxa Maтpyнa (Moтpoнa) 640 425
HaкoнeчниЙ Хoмa 638 Heмoвичi, с. CapнeнсьKoгo p-Hy
..HaливaЙкo'', вишк. 716 401 ' 417
..HaлИвaЙKo'', гoсп. 608 .,HeпepeмoxнИЙ,', зaст. стaн. CБ
..HaЛИвaЙKo'', кyщ. 574, 59.1 з27
..HaливaЙкo',,нaдp.гocп. 74О ..HenoкipниЙ'',paЙ,кoм-т 343
..HaливaЙкo'', пiдpaЙ. 527 Heсвiч, c. Луцькoгo p-нy 69
,.HaливaЙкo'', paй. гoсп. peф. 717 Heспoдiвaнкa, с. в ГoщaнщИнi 5,l 6
.,HaливaЙкo'', cтaн. зв. З33 ..Heотop'', нaдpaй. пpoв. 287,288,
..HaЛивaЙкo'', сTaH. сБ 329 з05
Haпaдiвкa, с. ЛaHoвeцЬкoГo p-HУ HeсyxoTxe, с. в Koвeльщинi 169,

541 197

79з



Heтpeбa, с. PoкитнiвcЬl(oгo p-HУ
422,425,442

..HeчaЙ'', кущ. Юн. 72
Heчaтiв (Hянaтaв), с. в Бiлopyсi 298
,.Heнипop'', peф' 482
.,HeнyЙ''' зв. З73
..HИвa'', p-н Ne1 214.21т'219-221 

'22З'228'2ЗЗ' 467'500
Hивeцьк, с. lyбpoвицЬKoгo p-HУ

2З6' 42З,452
,'HизoвиЙ'' 

, вapт. 465
,'HизoвиЙ,', CБ з74
,,HизoвИЙ'', шeф. нaдp. opг. мoб.

кaнц' 708
,,HизькИЙ'', стaн. вiйськ. 373
Hикoдим, влaдикa 251
Hицi, c. CтapoвиxiвсЬKoГo p-Hу

170,194
,,Hинипop'', iнсп. 485
Hiльськa oльгa 509
Hiмeцькa, apмiя (вiйськo) 63' 258,

401,529,671
Hiмeччинa 87' 96' 167 ' 169' 174'

175' 220-222' 225.22т ' 245'
247'256'257' 359' 41з' 500'
51 1, 52з' 527' 5З8' 545' 548'
577 ' 611 ' 612' 6з2' 65.1 ' 660'
662, 682, 694,706

..HiмиЙ',, швeць 334
Hiмцi 39' 54' 58' 66' 67' 71-77 '79-83, 85-87, 90, 92,94-

97, 99, 100-105, '107-109, 't 15-
124,126' 128-131' .lз5' ,136'

1З9-142' 144-151' 155' 156'
161-16з' 165' 16т-1т2' 175'
18з' 184' 187,188' 195-197,
210' 214' 215' 218-22З' 225'
226, 228' 2З1-2ЗЗ, 2З5,2З6,
240' 241 ' 24З' 245-247 ,252'
255-258, 276, 281, 288-290,
29т'298' з01-з0з' з05' з07'
309-з1 1 ' З14' з1 5' з20' 32] 

'
з4.l -346' 348-351' 355-з57'
359' з62' з65,' 366' з68' 369'
З72'Зт6' 377' 380' 383' з86'
390' 392' з9з' 396' з97' 399-
405' 40т -41З' 41 5-422, 424-

794

4З0' 442' 44З' 454' 469' 472,
476, 477,500, 508, 51 0-51 6,
522-534' 5з6' 538-54з' 545'
546, 548, 550-565, 570, 57 1,
574-578,58r, 582, 585, 586,
591 -596, 598, 599, 602-605,
6'f 0-61 2, 614, 615, 620-624,
626-629, 632, 636-640, 642,
64з' 646-648' 650, 652' 653'
656, 659, 660, 662-669, 67 1 -

674'681 ' 682' 690' 692' 69з'
695, 696, 698, 704, 705, 711,
-7 1e

Hiмшi. пoвoлxськi 6]4
..Hiнa'', мeдс' УЧХ 635
Hiнoвcький Baсиль (..Гpaб'') 625'

645,647
,.Hixт'', Haдp. зB. 624'709
Hoвa Bиxвa, с. CтaрoвиxiвсЬKoгo

p-нy 103, 192'194
Hoвa Гщa, с' ЛюдвипiльсЬKoгo p.Hy

з61
Hoвa Евpoпa.,Qив' Евpoпa, Hoвa
Hoвa ЛюбoмИpKa, с. Piвнeнськoгo

p-нy 612
Hoвa MoщaнИця' с. Здoлбунiвcь-

кoгo p-нy 696
Hoвa Paфaлi вкa, с. p'и в' Paфaлiвкa,

cмт. (ст.) BoлoдимиpeцЬKoГo
p-Hy

Hoвaк Baля 683
,.Hoвaк',, стaн. CБ 331
Hoвaки, с. BoлoдимиpeцЬKoГo p-HУ

404
Hoвe Miстo, дiльн. ocтрoгa 612
HoвиЙ Bишнiвeць, c. !'ив, Bишнi-

вeцЬ, сМT. 3бapaзькoгo p-ну
HoвиЙ !вip' с. Piвнeнськoгo p-Hy

528, 577,585, 595, 598, 61 1 ,

693,71з
HoвиЙ.(вip' с' TypiЙськoгo p-нy ,1 14
HoвиЙ Koкopiв, c.,[J'ив. Koкopiв, с.

Kpeмeнeцькoгo p-Hy
Hoвий Kopeць, с' Kopeцькoгo p-Hy

54з. 656.682
Hoвий ocepeдoк, с. в Boлoдимиp-

Boлиншинi .l ,1 6



HoвиЙ Пoчaiв, c. .tJ,ив, Пoчaiв, м. HyЙнo, c. Kaмiнь-KaшиpоЬKoгo p-
Kpeмeнeцькoгo p-Hy нy .l55, 156, .|98

Hoвий Пpyшин, с' в Гoщaнщинi 516 Hью-Йopк, м. (CШA) 63
.,Hoвий'', paй. зaгoт. peф. 746
Hoвинa-.QoбpятиHсЬкa, c. Mлинiв- o

cЬKoГo p-нy 554 ,,o'',, 
,Qив. Bepeщaкa Фeдip

Hoвини с. (кoл') Boлoдимиp-Bo- -o[.,]'', пp. paй. CБ 680
лиHсЬKoгo p-нy 90 ..o'', пiдp-н 601

Hoвини, с. Kopeцькoгo p-нy 36.| oбapiв, с. Piвнeнськoгo p-нy 577,
Hoвi Бepeзичi, c. Лю6eшiвськoгo 578' 598' 603,642

p-нy 155' 199 oбeнayep, ляндвipт 548,560
Hoвi Koшapи, c. KoвeльcьKoгo p-Hy oбeниxi, с. TypiЙськoгo p.нy 255,.|з0' 145, 157 258
HoвiцькиЙ Плaтoн (..Kpyнoк'') 68.l , .,oбepexний''' кyщ. 199

719 oблaпи, с. Koвeльськoгo p-нy 197
..HoвoбpaнeцЬ'', зaсТ. стaн' вiйськ. oвaднe, с. Boлoдимиp-Boлинсь-

33з кoГo p.нy 8,1 , 1 
.l8

Hoвoгpaд-BoлинcькиЙ (3в'ягeль), oвгaлин, кyщГoлoвнeноЬKoгo p-Hy
м. XитoмиpськoТ oбл. 29' 44' ...Qoнaн'' 151
533' 616' 622'626'682 ..oвepкoKyнмa'',нaдp.о/пpeф. 126

Hoвoxyкiв, с. в Piвнeнськoмy p-нi oвнapyк Maксим (.,Koмap'') 7'1 9
528 ..oгipкo'', peф. зaгoт. 48З'484

Hoвoкpaeв, кoл. 640 ,.oдapкa'' 609
Hoвoмалин, c. ocтpoзЬKoгo p-Hy ,,oдapкa',, ст' УЧХ 502

550 oдepaдiвкa, c. Шyмоькoгo p.нy 551
HoвopoсiЙськ' м. (Poсiя) 509 .,oдeсa,', |1cK 271
Hoвociлкa, c' Шyмськoгo p-нy 531 oдзютичi, c. ,[J,ив. oзютичi, с.
Hoвoсiлки, c. Boлoдимиp-Boлин- ..oдУд'' (,,oдyг''), кoм-т стaн. 333,

сЬKoГo p-нy 151' 162'-|65 465
Hoвoсiлки, с. 3дoлбyнiвсЬKoгo p-нy ..oдyд'', гiнeць 328

65з oxeнин, с. oстpoзькoгo p-нy 510,
Hoвoсiлки, c. КлeвaньсЬKoгo p.Hy 552' 6З7 

' 
639, 684, 685

543' 594, 599 oздeнix, с. Poxищeнськoгo p-нy 98
Hoвociлки, с. Typiйськoгo p-нy .|57 oзepi, стaн' пiдp-нy Nэ3 oстpoзь-
Hoвoстaв, c. Гopoxiвськoгo p-нy 77 кoгo p-нy 685
Hoвoстaв, с. PiвнeноьKoгo p-нy oзepнe,с.Koвeльськoгop-нy 156,

528.6з8 198
Hoвoотaв, с. Шyмcькoгo p-нy 5.| 1, oзepo, с. BoлoдимиpeцЬKoгo p.Hy

522'5З7 404' 42З'424
Hoвocтaв-.Д,aльнiй, с. Piвнeнcькoгo .,oзepo'', зaг. 114

p.нy 543 '.oзepo'', нaдp. ,tJ,ив. PiвнeнськиЙ,
..Hopa'', p-н. .0,ив, PaдивилiвськиЙ, нaдp. 3/3 ..oзeрo''

p-н.,Hopa'' ..oзepo',, p.H.ДИB. oстpoзький, p-н
Hoсoвиця, Hoвa, с. .|,yбнiвськoгo ..oзepo''

p.ну 674 oзepськ, с. flyбpoвицЬKoгo p-Hу
Hoсoвиця, Cтapa, c, .[J,ив, Cтapa 220,290,299, з02' 306' з09,

Hoсoвиця,с..Д,yбeнcькoгop.Hy 312' 351'З52, 414, 416, 422
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oзepяни, с. ТypiЙськoгo p-нy 1 14 oлeксaндpoвe' с. 3apivнeнсЬKoгo
oзipцi' c. Бepeзнiвськoгo p.нy 468 p-нy 300
oзютицькиЙ, p-н 29, 44' 12з' 161' oлeксин, c.,Qив. MaлиЙ i Beликий

16з.165 oлeксин
oзютичi, c. Лoкaчинськoгo p-ну 88 oлeксiТвкa, с. ГoщaнськoГo p-HУ
oзютичiвоький, p-н. ,Qив. Озюти- 532,539,562

цЬKИЙ' p-H oлeксiiвкa, с. Kaмiнь.KaшJИpсЬKoгo
oкимaнь (?)' c. в Koстoпiльщинi p-нy 198

З21 oлeкciЙ, apХИсТpaтИг, !,ив. Гpo-
..oкpiп'', стaн. CБ 684 MaдсЬКИЙ oлeксaндp Якoвич
.'oKсaнa'', paЙ,УЧX 717 oлeксюки, xщ. 525
..oKсaнa'', poзв. 82 ..oЛeHa'', пoдp' 303
oксюк Cтeпaн 152 oлeськ, c. Любoмльcькoгo p-нy -l 17
oкyнин' о. в Любoмльщинi 157 ..oлecя',, кyщ. caн. 332
..oкyHЬ'', зв. 333' 373 oликa, смт' (кoл.) Kiвepцiвськoгo
oлeвськ, м.XитoмиpcькoТoбл. 98, p-нy 94,95' 99' 58з' 6з8

40З'418'421 oлицькиЙ, p-н (Kiвepцiвщинa) 69,
oлeвський, нaдp-н 627 94,98
,.oлeг'', дp. 579 oлишвa, c. Piвнeнcькoгo p-нy 638,
,.oлeг'', кoм.т 628 368' 369
..oлeг'', пiдp. CБ 684 oлiйник Пeтpo (..Poмaн'', ,.CepгiЙ'',
..oлeксaГлiд''.,Qив'BepeщaкaФe-,'CтapиЙ',,.,Енeй'') 99'517,569'

дip 579' 6з-| ,712,729,7З2,7З6
,.oлeKca'', нaдp. шeф poзв. CБ 567, oльблe-ЛяцьKe, с. в Kaмiнь.Kaшиp-

568' 641' 644 щинi 198
..oлeKca'', 

,Qив. Bepeщaкa Фeдip oльблe-PyсьKe, с. в Kaмiнь-Kaшиp-
oлeксaндpiвкa, с. Koстoпiльськoгo щинi .|55, 198

p-ну 343'360'40з'418 oльмaни,с.Cтoлиноькoгop-нy(Бi-
oлeкcaндpiвкa, с. Poкитнiвськoгo лopуcь) 229

p-нy 403 .,oЛЬХa'', шeф УЧХ 502
oлeксaндpiйськиЙ, p.н (Piвнeнщи- ..oльxoвИЙ,', зaст. KoM-т стaн. 33.l

нa) 38' 53' 426' 522'52З'5з2' oльшaни, c. Шaцькoгo p-ну',Qив.
533' 5з5' 540' 548-55.|, 61.|, Biльшaнкa, с.
612' 624' 690' 693' 704'71з' ..oм'', oкp. пpoв. 2З2
т47'748 oмeльнo, с. KлeсiвcьKoгo p-нy

oлeксaндpiйcькиЙ, p-н Nэ 20 476, 414,42З
580' 587' 719'726' 744 ..oмeлян Kpeмський''. ,Ц,ив. Kляя-

oлeксaндpiЙщинa 235 кiвський.[,митpo
oлeксaндpiя , p-н. .Qив, oлeксaн- oмeлянa, c',Л,ив. Beликa oмeлянa,

дpiЙський, p-н c. Piвнeнcькoгo p-нy
oлeксaндpiя, о. Kaмiнь-Kaшиp- oнишкiвцi, с. Шyмськoгo p.нy 524,

сЬKoГo p-ну 192' 198' 200 53.|' 549
oлeксaндpiя, с. PiвнeноьКoГo p-нy oпapипcи, о. PaдивилiвсЬKoГo p-Hy

350' з68, 523' 54з, 549, 550, 5з9,613, 648
552' 588, 61-l' 612' 695 oпaшнe (?), с. вЛюбoмльщинi 141..oлeксaндpiя'', p-H. ,Qив. oлeк- opaнi, с. Boлoдимиp-Boлинськoгo
сaндpiЙcький' p-н Ne 20 p-ну 82
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opв'яниця, c. .[yбpoвицЬKoгo p.Hy
2З6' 401 

' 
417,421,451

opгaнiзaцiя. Див' oУH
opeл, м. (Pociя) 442
,,opeл'', в.o кoM. зaпiлля нaдp. 303
-opeЛ'', зaот' стaH' гocп. З27
..opeл'', пiдп. 203
..opeл'', пpoв. 58
..opeл'', coт. 513..opeст'' (..opист''), cл. нaдp. CБ

61 9' 6з .| 

' 6З4? 676
opecтiв, с. 3дoлбyнiвсЬKoгo p-Hy

522'528' 5з6' 596' 699
opxiв, сMT. PiвнeHсЬKoГo p-Hy

527 ,641..opися'', пpoв. УЧX.,Цив'', Лисиця''
(..opися''), пpoв. УЧX

opишкiвцi, с. ЛaHoBeцЬKoгo p-Hy
557

opищi' с' lвaничiвськoгo p-нy 117
opiшин, кoл. 72
..opЛa'', б-кa CБ 64.1
.,opлa',, вд. (сoтня) 512'577'64З
..opлeнкo'', пiдp. пpoп. 641
..opлeнкo,', стaн. пpoп. 153
opлив, с. в Бiлopyсi. .Qив. oстpiв,

с. в Бiлopyсi
.,opлик'', бoТвкap 201
..opлик'', дp. 394
..opлик'', paЙ. лiс. peф. 746
..opлИк'', paЙ. пpoв, 272
.,opлиця''' paй. стaниця 157
oсaдa Kpexoвeцькa, с. oЛeKсaнд-

piЙськoгo p-нy 523' 528' 550'
61 1 ,704..oсayл Пiдкoвa'', книгa 209

..oоayл'', пiдп. 433
oоeмиp, с. Cтoлинськoгo p-нy З5.t
,'ocИKa'', кoм-т стaн. 333
.,oсинoвиЙ,'. зв. 373
oсiйнyк |вaн 595
oсiйнyк Hикoн 595
oсiЙнyк Пeтpo 595
oоiпнyк, сeлянин 544
oсники, с. Лaнoвeцькoгo p-нy 530
oсницьк, с. PoкитнiвсЬKoГo p-Hy

414

oсoвa' о. Cтoлинcькoгo p-нy 289
oсoвець, ypoнищe 344
..oсoвнyк'' 193
..oсoKa'', cтaн. CБ 684
..oстaп'' 209-211
..oстaп'', дp. 30.l
..Oстaп'', кoм-т Bo. ,Qив, |1oльoвиЙ

oмeлян
oстки, с. (ст.) Poкитнiвськoгo p.Hy

442
..oстpий'', coт. (кoм.) З5З'427
..oстpиЙ'', шeф зв. 327
oстpiв, c. в Бiлopyсi 298
oстpiв, с. PaД,ивилiвськoгo p.нy 663
..oстpiв'', стaHИця с. oxeнин 684
oстpiвoк, с. BoлoдимИp.BoлИH-

оЬKoгo p-ну 142
ocтpiвoк, с. Kaмiнь-KaцJИpсЬKoгo

p.ну 192'202
oстpiв'я, c. Шaцькoгop-нy 135-138
oстpiг, p-н.,tI'ив. oотpoзькиЙ, p-н
oстpixнинa (oстpoxнинa) 695
ocтpiiв' с. Mлинiвськoгo p-ну 560,

ooz
oстpoг, м. PiвнeнськoТ oбл. 536,

553' 565' 612' 61з' 652
..oстpoгo'', вд. 342
oстpoxецькиЙ, p-н ( Mлинiвщинa)

69, 96
oстpoзький, p-н ..oзepo'' 572' 607,

691,715,717
oстpoзький, p-н PiвнeнськoT oбл.

з4' з8' 49' 53' 549' 552' 556,
565, 608, 652, 684, 685, 691,
696,746-748

.,oсТюKa''. сoтня 670
oсyЗ 9.|

oттaвa, м. (Kaнaдa) 99,241
oyH з0' 42' 45' 49, 59' 66,73' 85,

92, 101 ,102, 106, 109, 't64,
175,177-179, 186, 187, 189,
191 ' 224, 228,22g,2З7 ,2з9,
24з' 246' 248' 259, 260, 266,
271, 289' з1 1' з1 2' з14' 44з,
445, 526, 537, 553, 566, 572,
606, 626, 627, 640, 642-644,
646, 691, 697, 7 17, 7 18, 7 40
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oУH с.ц 87, 93' 125, 568' 59з' 64,1 ..Пaвлo'', paЙ. кoм-т 599' 604
oУH(Б) 27'28' з0-з7' 39'40' 42' ..Пaвлo'', стaн. Юнaцтвa 153

44'46-48' 50-52' 54' 55' 57-60' Пaвлoвa Hacтя 662
6з-65' 98' 106' 112' 114'158' Пaвлoвичi, с. ЛoкaчинсЬKoгo p-Hy
21З'236,367' 507' 52o'522' 115
62З'626'627' 6З2' 63з' 65з' Пaвлюк Koнoн 633
680' 696' 698' 690' 691 ' 699 Пaвлюк Мapiя 640

t)yH(M) 71'78' 98' 125' 168' 230' ПaвлюкPaдивoн 640
525 ' 526' 545, 546, 547 ' 549 ' Пaдaлiвкa (?), с. в Poxищeнськoмy
561 ' 564' 566' 646' 659' 660' p-нi 70
662 Пaлaxiвкa (?)' c. в |вaнинiвськoмy

oУH, CБ 2т'28'з0'31'з7,42,4З, p-нi 1,18
45' 46' 52' 7З'74'80'92' ПaлiЙA. 510
99' -|08' 109' 112' 118' 125' .,ПaлiЙ'', з с. CoлoмiТвкa 456
130' 137' 138' .l43' 146' 149' '.ПaлiЙ',, кoм-т нaдp. 579
152' 212 267 ' 269' 2тo' 2т6' ',ПaлiЙ'', paЙ. кoм-т 512' 51З' 577 

'279'281'289-291'29g'З17- 584' 587' 595' 597' 690
з19' З2т ' 329-з31 ' 336-3з8' ..Пaмфiл'', cyсп.-пoлiт. peф. 364
З4o' З4т ' 351 ' з60' 363' 374' ..Пaнaс Moсyp''. !'ив' KлянкiвськиЙ
З77 ' з78' 384' з86' з88' 391, .Д.митpo
411' 416' 41g' 421' 422' 424' .,Пaнич'', зв. 373
42s' 440' 448' 456' 496' 505' Пaнськa .Д,oлинa, с. в Mлинiвщинi
510, 5.12, 524-526,529, 566, 541, 560, 662, 666
567' 569' 57з' 576, 577'579' ,,ПaHЬKo'', пp CБ 429
580, 584, 586' 587' 594' 596' ПapиtУби, с. Cтapoвиxiвськoгo
599-601, 604' 606' 608' 609' p-ну 147' 157
620,621' 625' 627-6з1' 6з4' Пapиx, м. (Фpaнцiя) 509
645-647' 651' 652' 661 '677' ',|1apтизaни'', ЛИстiвKa 64
678' 682, 697' 699' 704,712, ПapфeнюкKoстянтинlвaнoвич 685
715'718'7З9'74т' 749 Пapфeнюк Пилип lлькoвич 684

oxлoпiв, с. Гopoxiвськoгo p-нy 87, ..Пaсoчник'', гiнeць 328
116 ..Пaтичкa''. стaн. зв. 334

,.oxpiм,,, кep. ГK УПА ПЗУ3. ,Qив, Пaтpиляк lвaн K. з0' 46
Kлячкiвський .Qмитpo Пaшyки, с. Гoщaнськoгo p-ну 640

..oнepeт'', зaст. KУщ' CБ 332 Пeвxa, с. MлИнiвсЬKoгo p-нy g6

..oнepeт'', зв. 328 .,ПeвниЙ'', зaсT' Kyщ. opг. мoб. 326

..oнepeт'', стaн. CБ 684 Пeкaлiв, c. Mлинiвськoгo p-нy 662

..oнмaнa,', Дp' 524, 526' 62З, 641 ..ПеKЛo'', p-н.,Ц,ив. ГopoдницькиЙ,

..oщiв, c. Гopoxiвськoгo p-нy 77, p-н ..Пeклo''

8з' 86 Пeнькiв, с. KoстoпiльcЬKoгo p-Hу
з60

п Пеpeбpoди, c. flyбpoвицЬKoГo p-Hу
,.Пaвa'', гoсп. 502 22s'З0з
Пaвлeнкo |pинa 27,28'42,62,114, Пepeвaли, c. TypiЙоькoгo p-нy 157

118'264' 308' зз7' 566' 608 Пepeвepeдiв, с. Mлинiвcьl(oГo p-Hy
.'Пaвлo'', Haдp. оycп.-пoлiт' peф. 542

29' 45' 4З2' 4ЗЗ' 4З5' 437-4З9 Пepeвiсcя, с. Typiйоькoгo p-нy 157
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Пepeдiли, с. PiвнeнсьKoГo p.Hy
585, 596

ПepeТзд, с' Cлaвщськoгo p-нy 699
Пepeкipкa, кУщ ГoлoвнeHоЬKoгo

p-нy .,!oнaн'' 151
Пepeлиоянкa, с. Koстoп|ЛЬсЬKoгo

p.нy З68
Пepeмиль, с. ГopoxiвcьKoгo p-Hy

71,78,85
Пepeмiнкa (?), c. в Koстoпiльщинi

з48' 359
Пеpeсoпниця, c. PiвнeнсьKoгo р-Hy

54з
Пepeспa, с. PoxищeноЬKoгo p-Hy

З47
Пepexoдинi, с. PoкитнiвсьKoгo p-Hу

502' 50з
,.Пepeць'', 

дp. 7О2
Пepeшпa, с. Шaцькoгo p-нy ,1 30,

134' 1з5' 151
Пepмськa, oбл. (Poсiя) 283
ПeтлюpaCимoн 508' 509' 716
Пeтлюpiвщинa.1 90
..Петpeнкo'', пpoв. 150, 151
..ПeTpeHKo''. пiдpaЙ. вiЙcьк. 715
Пeтpикiв (Пeтpикaв), м. в Бiлopyci

2З4
,.Пeтpo,', зaсТ. стaH. кoм-тa З27
'.Пeтpo',, кyщ 154
,.Пeтpo'', Kyщ. opг. peф. 153
Пeтpyшeвин e., дикг. 509
..Пeтpyшкa'', отaн. CБ 684
.,Пeтя'', KoМ. сoB. пapтиз. ,Qив'

БpинськиЙ A.
Пexи, с. Шaцькoгo p-нy 137
Пeнaлiвкa, c. в Koстoпiльщинi З42'

344,409
Пeчиxвocти, с. ГopoxiвсьKoГo p-Hy

1 16, 165
ПечиxвocтiвськиЙ, лic 8]
ПзУЗ 27' 28,30, ЗЗ,42'44,45,48,

50' 57-60' 62' 6з, 114' 271'
470,472, 625

Пильгaни, с. ГopoxiвсьKoгo p-Hy
72,75,85, 90, .l 16, 165

Пильники, с. в.{yбpoвицькoмy p-нi
45'l

Пимoгa, с. в Любoмльщинi 157
Пиння (?)' о. в Mлинiвськoмy p-нi

541
.,ПИсaHИй'', кyщ. CБ 465
Писapeвa Boля, с' BoлoДимиp- Bo-

ЛИHсЬKoГo p-нy 78' 86' 90
Пiвдeнь 71.l
Пiвнiч 278, З4З' 7 1 1,722, т28, 7З5
..Пiвнiчнa Укpaiнa'', гp. нiм. apмiй

Пiвньoвa Гopa, с. Плyxнeнськoгo
p-нy 698

..Пiвoнiя',, шeф УЧX 502
Пiвчe, о. 3дoлбyнiвськoгo p-нy 541
Пiдбepeззя, с. Гopoxiвськoгo p-HУ

81, 84, 90, .t 16
Пiдбopцi, дiльн. м. .Дyбнo 545, 651
..Пiдвaлa'', cтaн. 445
Пiдвисoкe, xщ. 546
Пiдгaeцькi, xyг' 525
Пiдгipник, c' CapнeнcьKoГo p-HУ

З44
Пiдгipцi, с. Piвнeнськoгo p-нy 578'

585' 64з
Пiдгopoднe, с. ЛюбoмльсЬKoГo p-Hy

146,170, 255
Пiддyбeцький, p-н (Лyннинa) 94, 96
Пiддyбцi' с. Лyцькoгo p-нy 9З, 94
.,Пiдкoвa'', стaн. Гoсп. З29'З7з
..Пiдкoвa'', стaн. зв. 373
Пiдлипки' с. PaдивилiвсЬKoгo p-Hy

o/б
Пiдлiски, с. (ст') Гoщaнськoгo p-нy

605' 628, 6З7 ' 641, 6з9, 652
Пiдлiсцi, с. KpeмeнeцЬKoГo p-HУ

549,655
Пiдлyxxя, с. .Д.yбeнськoГo p-Hy

614,658
Пiдлуи<нe, с. KoстoпiльсЬKoгo p-Hy

263,409
..ПiдмoгильниЙ'', нaдp. пoлiт. peф.

't60

Пiдpiння, с. Kaмiнь-KaшИpсЬKoГo
p-нy 198' 202

Пiдсинiвкa, с. Cтapoвиxiвськoгo
p-нy 194

..ПiдxмapниЙ', BпX 593
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..Пiдхмapнoгo',, вд. 640, 641
Пiдцapeвинi, с. B ГoрoХiвщинi 99
Пiдциp'я, c. Kaмiнь-KaшИpсЬKoгo

p-нy 198
Пiлгaни, c. ,0,ив' Пильгaни' с.
ПiлгaнськиЙ. лiс 75
Пiлькoвськoгo, бaнДa 426
Пiнськ, м. в Бiлopусi 216,217,2З4
Пiнcькa, oкp. (нaдp.) ..Бoлoтo'' 36-

з8' 51-5з' 2з5' 255,260,З94,
412,505

Пiнcький, p-н (Бiлopусь) З4, 49,
260, 505

Пiноький, PП oУH(Б) 627
Пiнщинa 235, 236. з06
Пipвaнне, с. ГopoxiвсьKoГo p-HУ

78, 79, 80
Пiски- Piницькi, c. PaтнiвсьKoгo p-Hy

192,202
Пiскiв, с. Koотoпiльськoгo p-ну 241 ,

321 ' 305' 349' 355' з59, 397,
405,428

Пiсoчнe, с. Koвeльськoгo p-нy 10З,
104, 192,194

Пiщa, c. Шaцькoгo p-нy 40,54' -|35,

t.Jo
Пiщaнe, с. Bepбськoгo p.ну 614,

o/ |

Плeвaцьк, c. ,П,ив. Ялoвaцьк, с.
Плeзкiв, c. ,Ц,ив, Пiскiв, с' Kocтo.

п|ЛЬсЬKoГo p-Hy
..ПЛeco,', стaниця 684
Плoскa, о. Piвнeнськoгo p-нy 578,

585' 596' 598, 610, 642,64З
Плoокe, с. KpeмeнeцЬKoгo p-Hy

5t l. 538
Плoске, с. oстpoзькoгo p-нy 552,

684, 685
Плoскe, с. Шaцькoгo p-ну 137' 138
ПлyжaнськиЙ , p-н, ,0,ив. Плyxнeн-

оькиЙ, p-н
Плyxнe, с. |зяслaвськoгo p-нyXмe-

льницькoi oбл. 550,695
ПлуxнeнськиЙ, p-н ( |зяслaвщинa)

552. 698
Пляшeвa' с. PaдивилiвсЬKoгo p-Hy

542

800

Пнiвнe, с. Kaмiнь-KaшИpсЬKoгo
p-нy 155' 198

..Пoбiдa'', кoм-т poзв. 327
Пoвap Фeдop' iнx. 568
.,ПoBiHЬ'', стaн. CБ 578' 585
Пoвoлxaнськi нiмцi.,tJ,ив' H iмцi, пo-

вoлxсЬKI
..Пoгaнe'', стaниця 605
Пoгopiлiвкa, о. Лю.цвипiлЬcЬKoгo

p-ну З47' з50' 407' 4o8,411
Пoгopiлiвськi' xщ. 410
Пoryлянкa, c. MaнeвицьKoгo p-HУ

180, '185

Пoдiлля 27'42' 6з'-|05' 1]8' 251'
262,271, 296, 308, 5.r7, 566,
608, 627, 653, 716

..Пoдopoxний'', сTaH. CБ З27
Пoxa Aнтoн 642
Пoзнaнь, м. (Пoльщa) 553
..Пoкiс,, 

',Ц,ив' BoЙтoвич Mикoлa
Пoкoси, с. Kлeвaнськoгo p-нy 624
Пoлaпи, c' ЛюбoмльсЬKoГo p-Hy

151, 172
..Пoлe'', стaHИця Ns4 551
Пoлицi, с. Kaмiнь-KaшИpсЬKoГo

p-нy 198
Пoлiвцi, c. Гoщaнськoгo p-нy 531,

676
Пoлiсся 27 ' 28' 31 ' з6' 42' 47 

'58,62-64, 105, 1 14, 118, 124,
158, 224, 262, 264, 271, 296,
308' 337,42з' 509' 517' 566'
608' 625, 627 ' 65З' 690' 691 

'749,750
.,Пoлiськa Ciч'' 98
Пoлicькa, oбл. 28З
Пoлiщyк Гнaт 675
Пoлiщyк Baсиль (..ЧaЙкoвськиЙ'' )

753
Пoлiщуки 226
..ПoлoBeцЬ'', пp. paй. гoсп. в.ц. 74З
..Пoлoвeць'', стaн. 685
Пoлoвлi, с. BoлoдимиpeцЬKoГo p-HУ

414
Пoлoxeвe, с. Шaцькoгo p.нy 137
Пoлoтiви, с. .0,ив. Пoлoxeвe, с.
Пoлтaвa. м. 509



..Пoлтaвкa',, кyщ. пpoв. 377 Пoлянськi, xyт. (Бepeзнeнщинa)
Пoлтaвськa, oбл. 698 408
Пoлтaвщинa 402' 508 Пoпiвцi, с. Kpeмeнeцькoгo p-нy 542
Пoлубoткa П., вiЙськ. клyб, iм. 509 Пoпнyк Aдaм (..Шиткa'') 633
Пoлyбoтoк П. П., гeтьм. 509 Пopицьк, c',0,ив. Cтapий Пopицьк,
Пoльoвий oмeлян (..oстaп'') 547, с. |вaничiвсьKoгo p-Hy

566 ПopицькиЙ, p-н (|вaнинiвщинa) 122
.,Пoльoвий'', aдмiн. 608 ПocтiЙнe, с. KocтoпiльсЬKoгo p-HУ
..ПoлЬoвИй'', зaст. пpoв. пpoп. вд. З44

4З1 Пocтyпeль, c. Paтнiвськoгo p.Hy
,.ПoльoвиЙ'', кyщ. гoсп. 372 192,2o2
..Пoльoвий'', cтaн. зв. 334 Пocягвa, о. Гoщaнськoгo p-нy 535
Пoльськa, пapтизaнKa (пiдпiлля) Пoсягвiвськi, xщ. 533

282' 297'з42' з45'З46,З47, Пoтaлиця, кoл. 473
349' 350' 424' 546' 652 ,'|1oтaп'' 722

Пoльщa З1 ' 46' 91 ' 227, 426' 510' Пoтaшня, с. (кoл.)Людвипiльськoгo
6з2 p.нy 345, з47'348' з49,361

Пoляки з1, 46, 71-7з,75-78,80- ПoтiчниЙ Пeтpo Й., пpoф. 27,28,
86, 90, 91, 93, 95-100, 103, 42,62,105,'t14, 118,262,264,
114-11т' 119.121 ' 129-131 ' 271' 296' 308' ззт' 423' 517'
135, 140-142, 145,148,149, 566, 608, 627, 653
,155' 

] 56' 162' 16з' -l65' ,167' Пoтщopiв, с. Шумськoгo p-ну 5.l 1 ,

169, 170, 171,172,183, 185, 551
.|88' '197' 210' 214' 22З-228' ,,ПoxилeнKo'' 

' дp, 482
22s' 2ЗЗ-2З6' 241 '24З' 245' ,,ПoхИл|Ай'', пiдп' 405
250' 255'256,258' 268' 276' ..Пoxмypий''' кyщ. гoсп' 330
281 ' 289' 29o' 297 ' 298' 304' Пoчaiв, м. Kpeмeнeцькoгo p-нy 523,
305' з07' з1 1 

' 312' 315' з20, 5з7' 615
321 ' З41 -344' з46-351 ' 355' ПoчaTвський, p.н (Kpeмeнeннинa)
361, 362, з64' з67' З68' 377 ' 558
380' 383' з84' з90' 392, з99' Пoчaпи, с. ЛюбoмльcЬKoгo p-HУ
400,403-405,408, 409, 411- 145.146
41З' 415' 416' 418' 424-42т, ПoчeкaЙкa, кoл. 258
429' 4З0' 44З' 446' 447 ' 473, Пpaгa, м. (Чexiя) 61.l
476' 51-| -51з, 515' 522-5з0, Пpaцюки, с..flyбpoвицЬKoгo p-HУ
541,546,552,556,560, 571, 451
575' 581' 585' 586' 592-596' ..Пpaн,', KoM. B.0,. бyльб' ,0,ив'Kapacь
602' 609' 615' 620-624' 626- Пaнaс
629' 636' 638, 639, 641' 64з' ..Пpaнa'', вд. бyльбiвцiв 628, 633
644'646' 648-650' 655-657' ПpиeмскиЙ, з с. Пepeмiнкa 348
659' 660' 662' 663' 665' 666' ..Пpиймaк'', paЙ. кoм-т сБ 606
668' 669' 671,674' 675' 678 Пpилiснe, с. Maнeвицькoгo p-нy g8
681 ' 682' 692-694' 696' 698' Пpилyцький, пoв. 508
71З Пpип'ять, p' 226,2ЗЗ

..ПoЛянa'', стaниця 685 Пpиpoдa' о. Cлaвyгськoгop-нy 699
Пoляни, с. БepeзнiвсЬKoГo p-Hy Пpисryпa Baвpiн 1.l 8

349' з58 Пpисяxнюк Maкap 5.| 1
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Пpoкoп, з с. Koлoдeнкa 644 P
..Пpoмiнь,', дp. 555' 666 Pa,цзивiльськi (Paдивилiвськi)' лiси
..Пpoмiнь'', нaдp. iнсп. шкiл 578, 183' 186-188

585' 643 Paдивилiв, м. Piвнrнськoi oбл.
,.Пpoмiнь'', paЙ. пp. сБ 677 551' 560' 618' 648' 656' 660,
..Пpoпaйлo'', бoТвкap 201 663' 664' 666' 672' 67З
..Пpoсвiтa'', т-вo 88 Paдивилiв, p-н' ,Qив, Paдивилiв-
Пpoскypiв, м, .Qив' Хмeльниць- сЬKИй, p-H

киЙ, м. PaдивилiвськиЙ, p-н,.Hopa'' 38' 53'
Пpoxiд, с. Paтнiвськoгo p-нy 192, 666' 678, 679

202 PaдивилiвcькиЙ, p-н Piвнeнськoi
Пpoцюк ГpигopiЙ (..Бapитoн'') oбл' З4'49' 5з' 5з4' 539' 541'

719 551 ' 555' 61з' 648' 650' 656'
Пpyски, с. Kлeвaнськoгo p-ну 510, 660' 663' 672'67З'678'747

6З7 Paдиxeвe, c. BoлoдимиpeцЬKoгo
пCyз 235 p-ну 405'421
..Птaшкa'', oкp. кoм-т 28, 43 Paдислaвкa, о. Piвнeнськoгo p-HУ
Птинa, с' .Д,yбeнськoгo p-нy 556, 5з2' 581' 719

6.14' 666' 671,672 Paдкeвич Лeoнiд (,.Koстoмapoв'',
..ПyГaЧ',, кoм-т cтaн. 33] ..Koстoмapiв'| 246' 247 ' 248'
..ПyгaЧ'', пiдp. кaдp. 717 'т18 273, з17 ' З20' З28' з30' 334'
Пyзня, с..[yбpoвицькoгo p-нy 288, з81

299'300'303'з11'416 Paдoвичi, с.ТуpiЙськoгop-ну 114'
ПУлeмeць, c. Шaцькoгo p-нy 136, 168' 169' 255' 258

1з8 Paдoмишль, о. Лyцькoгo p-нy 96
..ПyЛЬ'', стaн. вiйоьк. 154 Paдoм'янкa, c. в Koстoпiльщинi
Пyльмo, с. Шaцькoгo p-нy 40, 54, З42

135-138 Paдoшин, с. Koвeльськoгo p-нy 197
Пyстoiвaннe, c. PaдИвИлiвськoгo Paдoшинкa, с. Kaмiнь.KaшиpоЬ-

p-ну 613, 648'672 Koгo p-Hy 198' ,199

Пyстo-|вaнь, c.,Qив. Пустoiвaннe, с. Paдoшiвкa, с. Шyмськoгo p-ну 527
Пyстoмити, с. Гoщaнськoгo p-Hy Paдyxiвкa, с. PiвнeнсьKoГo p.HУ

72' 4З0,562' 592' 633' 680 543
Пyстoмитський MaЙдaн, с. в Гo- Paдчицьк, c. CтoлинськoГo p-HУ

щaнщинi 5.|6 309.з11
ПустoмитcькиЙ' лic 402 Paдянcькa, apмiя. Див,ЧА..Пyшкiнa'', зaг. 635 PaЙx, ||l-iй 95' 5з7
..Пyщa'',p-нNe2 214-219'220,22З, ,.Paк'', зaст. стaн. гoсп. 327

228'2ЗЗ' 467' 500 Paкiв Лic, с. Kaмiнь-KaшИpсЬKoгo
Пшeбpaxe, кoл. 95, 180' 183' з12' p-нy 198

З14 ..Paтай'', зaст. шeфa кyщ. зв. 332
..ПшeничниЙ''' дp. 542 Paтнe, p-н..[ив. PaтнiвськиЙ, p-н
.,Пшeничний''' стaн. сБ 684 Paтнe, смт. Boлинськoj oбл. 132,
П,ясoвe (Пecoвo, Пясaвa) с. в Бi- 192'202

лopyсi 3,1 
.l PaтнiвcькиЙ, p-н BoлинськoI oбл.

П'ятикopи, с. в Лoкaчiвcькoмy p-нi 33' з7' 49' 52' 159' 167' 192'
т2'7З'75'76'79 193' 202
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Paфалiвкa, смт. (ст.) Boлoдимиpe-
цЬKoГo p-нy 312, 401'40З'41з

PaфaлiвськиЙ, p-н ( BoлoдИMИpeч-
нинa) 41З'414

Paфaлiвщинa 435
PaфaльськиЙ, Фeoдop, еписк. 251
Peмeль, о. Piвнeноькoгo p-нy 577
Peмeльськi, пoля 580
Peмчицi, с. Capнeнськoгo p-нy 420
Peмчицькi, xщ. 419
Peшyцьк, с. Piвнeнськoгo p-нy 535'

543, 61 1

Pсчiцa' м. (cт.) в Бiлopyсi 2ЗЗ'2З5'
300, 351 ,414-416,502, 504

,,PИбa'', бoТвкap 20.l
Pибaк ГpигopiЙ (..Юpкo'') 27' 42'

262-264'271' зЗ7' 3з8' 341'
з45' з48' 470' 472

'.Pи6aк,' , зpaдник 416
,,Pибaк'', пp. пi.цpaй. гocп.744
Pибaнук MиxaЙлo 640
Pибчa, c. Kpeмeнeцькoгo p-нy 51 1

Pикoвичi, с. |вaничiвcЬKoгo p-Hy
.t .14, 

1 18
Pим, м. (lтaлiя) 175
Pимaчi, с. Любoмльськoгo p-ну 141
..Pинoк'', p-н' p'ив. ШaцькиЙ, p.н

..PИHoK''

Pисв'янкa, с. PiвHeHсЬKoГo p-Hy
З78'4з0' 516' 540

..Piбaчeнкo'', гiнeць 328
Piвнe, м' з9' 41 ' 54' 56' 59' 69' 96'

98' 172' 188' 305' 349' з5з'
404' 405' 40т ' 4o9' 411 ' 

427 
'

428' 51o' 52т' 528' 532' 5з3'
540' 546' 552, 557, 562' 56з'
570'5т7' 578' 579' 583' 585'
596, 597, 599, 603, 611, 6'12,
61 4' 622' 62з' 626' 629' 630'
6з7' 641 '64З'644' 654' 656'
657' 669' 693' 694' т04'712'
/ t.t

Piвнe' p-н.lив. Piвнeнський, p-н
Piвнe, с. Любoмльcькoгo p.нy 140,

14з'.|51' 171,172
..PiвHe'', Bo. Див. ..Бoгyн'' (.,Ciч'''

.,Piвнe,,), Bo (гp. УПA)

Piвнeнськa, oбл. 29, з0' 33, З4'42'
45, 48-50, 59, 214, 260, 262,
283, 308,423, 505, 508, 520,
522, 566, 608, 627, 747, 751

Piвнeнськa, oKpyгa.,П,ив.,'Бoгун''
(..Ciн,', ..Piвнe'')' Bo (гp. УПA)

Piвнeнський, нaдp' 3/3 ..oзepo', 37,
52' 566-569 ' 5т1 ' 574' 577 

'580, 582, 584, 587, 589, 591,
59з' 595' 597' 598' 602' 624'
6з1 ' 636' 641 ' 642' 675' 687-
690, 692, 701, 706-711, 714,
715' 719' 722-т26'т28' 729,
тЗ1-7З9' 741'74З' 744' 747 

'748
PiвнeнcькиЙ' p-н 34' 37' 38' 49'52'

53, 520, 528, 570, 571, 610,
61 1, 624' 642' 7 04' 7 1З' 7 47

PiвнeнcькиЙ, p-н (тepeн)Ne 10 51 2,
513, 577, 584, 595, 598, 602,
690' 7 12' т 1 4' 7 1 5' 7 26' 7 з6

Piвнeнщинa З4, 49' 262' 271' З08'
517-5'19, 526, 63'l ,692,711

Piдкoдyби' с. .Qyбeнськoгo p-нУ
526,662

,,Piлля'', p-н 230' 231
Piчeчинa, с. Kopeцькoгo p-нy 628,

6зз' 668,680
Piчиця, Paтнiвськoгo p-ну 192,2О2
Piниця, с. Гoщaнськoгo p-нy 430,

522' 546' 624' 6З9'712
Piниця, с. Cтoлинськoгo p-ну',0,ив'

Pечiцa, м. в Бiлopyсi
Piчки, с. Kopeцькoгo p-ну 621 '623,

626' 628,6З2
PoA (влaоiвцi) 94' 559' 562, 61.l
..Poбepт',, пiдpaЙ. кoм-т 344
..PoгaтKo''' кoм-т стaн. 331
Poгoвi Cмoляpи, c. ЛюбoмЛЬсЬKoгo

p-нy 143' 151
,.Poxa''' зв. 502
..Poxи'', пiдп. 203
Poxищe, м. BoлинськoToбл. 94,95
PoxищeноькиЙ, p-н Boлинськoi

oбл. 33, 49'тo' 93' 96' 98' 753
Poxoк' кoл. 408
..Poзa'', шeф УЧX 502
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Poзвax, с. oстpoзькoгo p-нy 685 ..Pyбeль,', Kyщ. KoM-т poзв. 327
Poкитa, c. Cтapoвиxiвськoгo p.нy Pyбнe, c. Piвнeнськoгo p-нy 550'

149 552.693
Poкитнe, p.н. .Qив. PoкитнiвськиЙ, Pyдa Kpaснa, с. PiвнeнcьKoгo p-нУ

p.H з68
Poкитнe, c. KoстoПiЛЬcЬKoгo p-HУ Pyдa, с. Любoмльcькoгo p-нy 131,

з45' 346' 348' 349' 359' 360, 144'145' 157'255
402' 404' 409' 469' 472 PУдa, с. Тypiйськoгo p-Hy 1 21 ' 124

Poкитнe, смт. (paЙцeнтp) Piвнeн- Pyдик Aдaм (..Шayлa'', ..ШaKaл'')

ськoi oбл. 424' 425,442 з57
PoкитнeнськиЙ,p-н,,ДУнaЙ'' 38' 53' Pyдкa, с. в Гopoxiвщинi 85

4З4' 442 PУдкa. с. Cтapoвиxiвськoгo p-нy
PoкитнeнcькиЙ,p.н',tl,ив, Poкитнiв- 1g2' 194

ськиЙ, p-н Pyдкa-KoзинсЬкa, с. Poxищeнсь-
Poкитниця, с. Koвeльськoгo p-HУ Кoгop-нy 70'75З

197 Pyдкa.ЧepвиHсЬKa, с. Kaмiнь-Ka-
Poкитнiвський, p-н Piвнeнcькoioбл. шиpсЬKoгo p-нy 199

З4' 49' 40з' 418' 425' 505 Pyдники' с. MaнeвицЬKoГo p-Hy
Poкитнiвщинa (Poкитнянщинa) 180' 186

40З'418 Pудня Лeнчинcькa (Pyдня-Лiн-
.,PoMaH'', зaст. KoM-тa нaдp' 278 нинcькa)' с. в БepeзнiвсЬKoмy
..PoMaн'', зaст. KoM-тa p-нy 338, p-нi 245' 349

з41 Pудня,с..{yбpoвицькoгop-нy 2З2,
..PoMaH'', KoM-Tнaдp-HУ 26З'276 311, 4.|6' 450' 502' 504
..PoMaH'', кoм-т p.нy 368 Pyдня, с. KocтoпiлЬсЬKoгo p.нy
..PoMaH'', пp. пiдpaЙ. гocп' 744 229'282' з60' 426
..PoMaH''. 

,0,ив' oлiЙник Пeтpo PУ.цня, с. MaтiТвськoгo p-нy 131,
..Poмaнa''. сoтня 635,636 145' 157' 165
Poмaнiвкa, кoл' 72 PУдня, о. PaдивилiвсЬKoГo p-Hy
PoмeЙки, c. BoлoдимиpeцЬKoгo 662'6т2

p-ну 421'427 Pyдня, с. CтapoвИ)кiвськoгo p-нy
..PoMцЬo,', кep. aдмiн. вд. 431 145'157
..Poм'янa''' стaн. opг. 378 PУдня-ПoчaIвсЬKa, cт. ,Ц'ив' Pудня,
..Poсa''' p-н 434 с. PaдивилiвсЬKoГo p-HУ
PoсiЙськa, apмiя 189, 225' 509 ..PУдящиЙ'' 510
Poсiя 283,308' 509 Pyxин, с. (ст.) ТypiЙcькoгo p-нy
Poсiяни 98' 169' 188' 216'2з1' 170-172,258,412

2ЗЗ-2З5' 256' 28з' 289' З12' Pyмyни 94'614'671
з21' 355' 361,365, 367' 368, '.Pум'янa'', кyщ. гocп. 332
з92' 413' 516' 585' 597' 611' PУП (PeвoлюцiЙнa Укpaiнськa
614' 6З7 ' 640' 641 , 668, 682, Пapтiя) 508
698 Pypський, з о. .Qiбpoвa 642

Poxмaнiв, c. Шyмськoгo p-нy 548, Pyсивeль' с. Гoщaнськoгop-нy 640
55з,555 Pyсiв, c. Boлoдимиp-Boлинськoгo

PCФPP. ,tJ,ив. Pociя p-нy 120
..Pyбaшeнкa'',coтня 752 ,,Pyнкa',, стaн. 445
Pyбeль (Pyбeль), с. в Бiлopyсi 303 Pясники, с. Гoщaнськoгo p-ну 637
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с Capнeнський, p-н PiвненcькoT oбл.
Caвичi, с. oЛeKсaндpiйськoгo p-нy З4' 42З' 453' 505

624 Capнeнськi, лiси 308
CaвiтськиЙ Baсиль 79 Capнeнщинa 29' 98' 2З5,41З
Caвчин Mapiя (..Mapiнкa'') 59 Capни, м. Piвнeнcькoi oбл' .| 69'
Caвчинcький Bлaдислaв 658 170' 2З2' з07' 309' З44'з47'
Caвницi, с. KpeмeнeцЬKoГo p.нy 404'407'4o8'413-415' 418-

5З8'542 422'424' 428
CaвнyкЛyкiян 650 Capни, p-н',Qив. Capнeнський, p-н
Caвнyки, c' PaдивилiвcЬKoгo p-нy Caтaнiв, с. Гopoдoцькoгop-нyХмe-

534' 536' 648' 649 льницькoI oбл' 549
..CaгaЙдaнниЙ'', пiдп. 203 Caтиiв, с. .Д,yбeнськoГo p-Hу 578,
Caди, с. p-н .Qyбнo. !,ив. Beликi 585' 596' 643

Caди, с.: Maлi Caди' с..Qyбeн. CБ, .t],ив. oУH' CБ
сЬкoГo p-нУ Cвapинi, c. BoлoдимиpeцЬKoгo p-Hy

.,Caдiвкa'', стaниця 685 401'418
Caдки, c. Шyмськoгo p-нy 511 Cвapицeвинi, c..QyбpoвицЬKoГop-Hy
Caдoвa Biлькa, c. ,tl'ив, Biлькa- 2з6' 290' 40З'414' 418

Caдiвськa' с. Cвинapин, с. Typiйоькoгop-ну 412
Caдoвe, с. Гoщaнськoгo p-нy 516 Cвинюxи, с. |вaничiвсЬKoгo p.нУ
.,CaдoвИЙ'', paЙ. збpoяp 709 75'79' 118
..CaдoвиЙ'', чл. oУH 568 Cвитязькi Cмoляpи, c. p'ив. Cмo-
..Caмapa'', пpoв. 597 ляpи-Cвiтязькi, c.
..Caмapи. c. PaтнiвоьKoгo p-Hy ,,CвiЙ'', cтaн. вiйськ. 373

202 .,Cвiтaнoк'', p.H. ДиB. Cлaвщський,
CaмiЙличi, с. ШaЦькoгo p-нy 135, p-н ..CвiтaHoK''

-l з7-139 ..Cвiтлaнa'', пiдст. шкoлa 750
..CaмiтниЙ'', paЙ. пpoм. 743 Cвiтязь, с. Шaцькoгop.нy 136-.1 38,
Caмoлюк Фeдip 654 172
CaмoотiЙнa Укpaiнa. Д,ив. УCCД' CBУ 603
Caмocтpiли, c' Kopeцькoгo p.нy Cвятoслaв3aвoйoвник, князь 207

526'627' 629' 657 Cвяття, c' Piвнeнcькoгo p-нy 368,
Caннiкoв (Caнникoв) Г. 536 369' 426
Caпaнiв, с. KpeмeнeцЬKoГo p-нy '.Ceвepин'', paй' кoм-т 512' 584,

525' 5з7, 546' 561 ' 655' 658' 594
659,660 Ceдлиський, лic 680

Caпaнiвчик, с. .QyбнeнсьKoГo p-Hy Ceдлиський, p-н' ,Qив. Ceдлищaн-
5з6 ський, p.н

Caпoгoвe, с. KiвepцiвсЬKoГo p.Hy CeдлищaнськиЙ, p.н (Ceдлищe,
98 Cтapoвиxiвськoгo p-нy) 37,

Caпoxин, с. Kopeцькoгo p-нy 629 52, 10з' 112, 128' 152,155,
..Capнa'', шeф УЧX 502 159, ,166, 167 , 170, 192-194,
Capнeнcькa, oКpУгa (нaдp.) 29,36, 196, 205, 206,212

З7, 52, 235' 260' 296' 335 CeдлищaнськиЙ, p-н ...Д,eснa'' 38,
З94' 4З2-4З4' 4З6' 438' 442' 128
444' 445' 448-45З' 455-457 ' Ceдлищe, p-н' ,tJ,ив' Ceдлищaнсь-
493' 495' 502' 505' 566 кий, p-н
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Ceдлищe, с. CтapoвиxiвсЬKoгo p.Hy Cилeць 3игмoнтiвкa, c. .Qив. Ciль-
168' 192' 194-196' 206 цe, c.

CeЙмapки, c' ,Ц,ив, Cьoмaки, о. Cильнe, с. Kiвepцiвськoгo p-ну 70,
Ceкyнь, c. Cтapoвиxiвськoгo p-нy 180' 185' -l 86

.|03, 192, 194' 196, 206 Cимoнiв, с. Гoщaноькoгo p-ну 556
Ceлeць, c..Д,yбpoвицькoгo p-нy 302, Cинiв, c. Гoщaнськoгo p-нy 546

з.l 1' 403' 420, 421 Cинoвe, с. Cтapoвиxiвськoгo p.ну
Ceлeць, с. ТypiЙськoгo p-нy 151 192' 194' 196
Ceлиський, лiс 632, 633 Cитнe, с. PaдивилiвсЬKoгo p-Hy
Ceлиськo (Koлoднo-Ceлищe), с. 5з9' 541 ' 

560' 660
.Qив,Koлoднe, с. 3бapaзькoгo Cитнeнcькi ГaЙки, c. ,Цив, Гaйки-
p-Hy Cитeнськi, c.

..CeMeн'', aГeнт HKB.Ц 271 ..Cин'', paЙ' кoм-т 592
Ceмeнюк Aндpiй 145 Ciвip'e (?)' с. Людвипiльcькoгo
Ceмeнюк Bipa 678 p-ну 426
Ceмeнюк с. 1-| 1 CiкopськиЙ Пoлiкapп, MИтpoп.
Ceмидуби, с. .{yбeноькoгo p-Hy У^t1Щ 227

5з9 Ciльцe, о. Гopoxiвоькoгo p-нy 77
Ceнкeвичiвкa, сМт. Гopoхiвcькoгo Ciльця-Гipницькi, c. Paтнiвськoгo

p-нy 82 p-ну 192'2О2
CeнкeвичiвськиЙ, p-н 69, 93' 97 Ciннe, о. в Гoщaнщинi 430, 591,
Cepби 309 592
Cepбин, о. ЛюдвипiлЬоЬKoгo p-Hy ..Cipoмaнeць''. Див'Maкap Bacиль

з84 ..Ciч'', Bo. ,[J,ив.,'Бoryн'' (..Ciч'',..Piв-
CepгiЙ, з oлeксaндpiвки 343 нe''), Bo (гp. УПA)
CepгiЙ' пpaв. митp. 185 ,.CiЧoвИК'', бoiвкap 201
.,Cepгiй''. 

,Ц,ив' oлiЙник Пeтpo ..CiЧoвИK',, зв' 332
CepгiЙнyк Boлoдимиp 30' 45' 509 ..CKaKyH'', зв. 330
Cepeднe, с. KoзинсьKoгo p-HУ ,.Cкaлa''' кoм-т нaдp' 315

659 ..CKaЛa'', paЙ. пpoм. peф. 744'745
Cepeдня .Д,epaxня, c. Hoвoгpaд- Cкaцькo MиxaЙлo 640

Boлинcькoгo p-нy 68.l ..Cкeля'', p-н. p,ив' Людвипiльсь-
Cepexoвинi, с. Cтapoвиxiвськoгo киЙ, p-н .,Cкeля''

p.нy 168, 170' 194' 196 ',Cкибa'', кoм-т 628
Cepники' с. ЗapiннeнсЬKoгo p.Hy Cкиби, c. ЛюбoмльсЬKoГo p-Hy

2з5'2З6' 300' 307-309' 312' 170
416 ..Cкиpди'', вд. 362

Cepцoв, з Юpидик 638 Cкipнe, с' Гopoxiвcькoгo p-ну 79
Ceотpятин, c. PaДивилiвcькoгo .'CKoвopoдa'', paй' гoсп. 490-492

p.нy 539 Cкopoпaдський Пaвлo, гeтьм. 509,
Cexи, c. в Capнeнщинi 414' 448 6з2
..CивaК'', paй. фiн. peф. 744'745 ..Cкopoхiд'', зв. 33.1
,'CиBlлЙ'', дp. 582 Cкopyпський M. 3з7
,'CиBиЙ'' 

, стaн. пpoп. .| 54 Cкpeгoтiвкa, с. Kiвepцiвськoгo p.Hy
,,CИBV|Й'', стaн. Юнaцтвa 154 97' .1 80' 185' 186
Cидькo Фeдop 152 Cкpипиця, с. ЛюбoмльcЬKoгo p-Hy
'.,CИЛaч''. poбiтник 373 151
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Cкyбa Mикитa (..ЛaЙдaкa'') 308,
421

Cкyлин, с. Koвeльськoгo p-нy 197
Cкyлинщинa' лiс -t69
,.CЛaBKa'', вд. 593
,.CЛaвKo'', зв. 7З6
Cлaвyтa, м. Xмeльницькoi oбл.

529, 540, 558
Cлaвyтa, p-н. ,Qив' Cлaвyтcький,

D-H
CлaвyгськиЙ, лiс 559
CлaвyтcькиЙ, p-н Xмeльницькoi

oбл. З4,38' 49, 5З,5З4,547,
549, 550, 551, 559, 652, 653,
699,747

Cлaвщський, p-н '.Cвiтaнoк'' 604,
606

Cлавщнинa 695
,.CЛИвKa'', зв. З73
,.Cлiдaми зaбyтиx пpeдкiв'', книгa

209
Cлoбiдкa, с. oстpoзькoгo p-нy 565
Cлoвaки 6-|4
Cлyн' p' 226, З04,З05,З42, З4З'

з46' З47' з48' 350,361, з62,
з64, з84' 406, 426, 633, 679..Cмepть',, p-н Nэ3 214,215,217 ,

220' 22з' 228' 2ЗЗ
.,CМeТЮX'', гoл' c/у 455,456
Cмигa, смт. .QyбeнсЬKoгo p-Hy

524, 551, 614, 647, 654, 656,
659, 662, 664,672

,.Cмик'', стaн. opг. 523
..CмилиЙ'' (..CмiлиЙ''), отaH. KoM-Т

з27
Cмiдин, с. Cтapoвиxiвськoгo p-нy

145,157
,'CмiлиЙ'' 

, зв. 373
.'CмiлиЙ'', KУщ. KoM-т з98, 400
.,Cмiтюx'', стaн. .'| 54
,.CMoк'', peф. CБ Bo. ,tJ,ив' Koзaк

Mикoлa
..CMoлa'', пpoв. 502
Cмoляpи-Cвiтязькi, с. Шaцькoгo

p-ну 1З5-138'.lз9
Cмoляpi' с. Cтapoвиxiвськoгo p-нy

150

Cмopдвa, с. MлинiвсьKoгo p-Hy
525' 5з4, 614' 648, 650, 654,
655' 658' 659' 66з,665,674

CмopдiвськиЙ, лic 544, 650
Cмopжiв, с. Piвнeнськoгo p-нy 640,

641
'.Cнiryp,', 3aст. Кyщ. кoм-тa 330
Cнoвидoвинi, с. Poкитнiвськoгo

p-ну 4О2'418'424,442
Coвrтськi (Coвiтcькi), пapTИзaHИ"

,Ц'и в, Чepвoнi, пapтизaни
Coвiти 182' 214,215, 469,614
Coвiтськa, apмiя. .tl,ив. ЧА
Coвпa, с. Бepeзнiвськoгo p-нy 341,

5З2
Coдoль Пeтpo 63
Coкaль, м. Львiвськol oбл. 1 19
..Coкиpa,', зaст. KBH 278
.,CoKИpa'', paй' кoм-т 246, зЗ7
Coкiл, с. Любoмльськoгo p-нy 151
Coкiл, с. Poxищeнськoгo p-нy 70
,.Coкiл'', бojвкap 20]
..Coкiл'', зв. 331
..Coкiл'', кyщ. гoсп. 332
.,Coкiл'', пiдп. 20З
..Coкiл'', paЙ. гoоп. пiдpeф. 252
..CoкiЛ''. cтaн' З77
,.Coкiл'', стaн. гoсп. 154
.,Coкiл-Бaтькo'', т-вo 59
..Coкipa'', paй. кoм.т 26З,27З,287 ,

З44
,.CoKoл'', кyщ. гoсп. 466
,.Coкoл''' стaн. вiйськ. 331
..CoKoЛeHKo''' дp. 5з6
Coкoлищe, c. Cтapoвиxiвськoгo

p-нy 192' 194
Coкoлoвa, сoв. ПapтИз. зaг. 558..CoлoвeЙ'' 

] 9З
.,CoлoвeЙ'', гiнeць 328
.,CoлoвeЙ'', дp. 585
.,Coлoвeй'', зв. 330
..CoлoвeЙ'', кoм-т стaн. 333..CoлoвeЙ'', пiдп. 203..CoлoвeЙ'', paЙ. зeм. лiс. peф.

744,745
.,Coлoвeй'', paй' пpoв' 272
..Coлoвeй'', стaн. 153, 154
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Coлoвичi, c. ТypiЙськoгo p-HУ CCCP 174' 175' 184'225,227,256,
255 283' 366' 442,44З,458' 465'

Coлoв'Т, с. Cтapoвиxiвcькoгo p-нy 627
192' 194 CCyд. ,Цив. УCCД,

Coлoвки, o. 87, 90 Cтaвки, c. Piвнeнськoгo p-нy 281,
..Coлoд'', бyльб. 632 З42, 4З0,577
..CoЛoд'', кoм' бyльб. вд. 632 Cтaвки, с. TypiЙськoгo p-нy 116,
,.CoлoдкiЙ'' (,.Coлoдкий''ll, зв' З27 117
CoлoмiТвкa, с..lyбpoвицЬKoГo p-Hy Cтaкopи, с' Тypiйськoгo p-нy 157

421' 454' 456 Cтaлiн, |oсiф (Йocип) 103, 177 ,

Coлoмкa, с. KoстoпiльсЬKoГo p-Hy 402, 553,694
468 Cтaлiнo, м' !,ив'.Qoнeцьк, м.

Coлoнiв, c. PaдивилiвсЬKoгo p-Hy ..Cтaль,', стaн. .l 53
1 19 Cтaниcлaвoвa (Cтaнiслaвiв), кoл. в

Coлoцiнськa, фoльксдoЙчкa 639 Boлoдимир-Boлинщинi 86,87,
..Coм,', кyщ. зв. 333 117
Coмин, с. Тypiйськoгo p-нy 157 Cтaнiслaвiвкa' с. в Paтнiвcькoмy
..CopoKa'', сTaH. opг. мoб' З27 p-нi 192,202
Copoкiвцi, с. в Бepeзнeнщинi 405 Cтapa Bиxiвкa, смт. BoлинськoT
CopoнyкMapинa 638 oбл. 104, 192,194
..CoсHa'', пoвcт' 118 Cтapa Гyтa' c. Людвипiльськoгo
Coснiвкa, кoл. в Koвeльщинi .l 57 p-нy 341,343,361
Coснiвкa, c. Kaмiнь-KalrjИpсЬKoгo Cтapa Гyтa, с. Cтapoвиxiвськoгo

p-нy 198 p-нy 151
Coснiвкa, о. Шумськoгo p-нy 548, Cтapa MикoлaTвкa, с..{yбeнськoгo

55.| p-ну 647
Coснoвe (м. Людвипiль), омт. Бe- Cтapa Hoсoвиця, с. .lyбeнськoгo

peзнiвськoгo p.HУ 26з'341, p-Hу 5з2' 539
З47'349' з50' 403' 406' 578, CтapиЙ Koкopiв, c',Qив' Koкopiв, с.
676 Kpeмeнeцькoгo p-HУ

..Coснoвий',, шeф зв. 378 CтapиЙ Пopицьк' c. lвaничiвськoгo

..Coфiя'', Пp. Ha.цp. CБ 660,664, p-HУ -l18, 
1,19

667' 673' 675 ''CтapиЙ,', Д,ив, oлiЙник Пeтpo
Coxaнь|1, 27'28,42,62, 105, 114, Cтapики, с. PoкитнiвсЬKoгo p-нy

118, 262, 264, 271, 296, 308, 559, 655, 665, 673,675
3З7' 423' 517' 566, 608' 627, Cтapi Koшapи' с. KoвeЛЬсЬKoгo
65З p-нy 145,157

Coшичнe, с. Kaмiнь-KaUJИpсЬKoгo CтapoвиxiвськиЙ, p-н BoлинськoT
p.нy 192' 198' 199 oбл. З3' 49

..CПapт'', дp. 604 ..Cтapoдyб'', дp. 606

..Cпapт,,, paЙ. opг. мoб. 5]2,714, ..Cтapoдуб'', зaсТ. Haдp. peф. CБ
715 631

CпacькиЙ, лic 632 '.CтapoдyбськиЙ'', зaг. !,ив, Koнo-
,,CлpитниЙ'', вapт. 465 BaЛЬця' зaг. iм.
Cpiбнe' c. PaдивилiвсЬKoгo p-Hу Cтapoкopeцькi, xyг. 562,627,657,

539 681
CPсP. !ив. CCCP ..Cтapoстa',, шeф зв. 378
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Cтapoстинe, о. PaтнiвcьKoгo p-Hy
192,202

Cтaсюк oлeксaндp 753
Cтaxiв (Cтaxaвa), с. в Бiлopyсi 226
Cтeблi, с. Koвeльськoгo p-нy 197
Cтeльмaщyк Пoлiнa (,.Moтpя,') 28,

4З
Cтeнхapинi, с. BoЛoдИMИp-Boлин-

сЬKoгo p-нy 81 ' 83-86' 1 
.|6'

163, 't65
..CТeHo'', дp. 164
..Cтeп'', пpaц. oKp' пpoв. 30, 45
.,CTeп'', oкp. (тepeн) 179,752
Cтeпaнcький, p-н (Capнeнщинa)

271'282'з04' 410
Cтeпaнщинa 6зз' 680
Cтeпaнь, p-н' ,Qив' CтeпaнськиЙ,

p-H
Cтcпaнь, смт. CapненсЬKoГo p.Hy

282' з47 
' 
40З' 410

Cтeпник eвгeнiя 682
,.Cтeпoвий'', Haдp. opг. мoб. 263,

27З,291 ' З41 ' З44' 345' 459
,.CтeпoвиЙ'', пpoв. 205, 207
,,CтeпoвиЙ'', oKp. пpoв. Юнaцтвa.

,Ц,ив. flжaнa Boлoдимиp
Cтeпчик (Cтeпник?), з Hoв. Kopця

btj2
,.Cтepнeц'', зв. 332
CтeфaнoвськиЙ Ю. 8З
CтидинcькиЙ, p- н ( Koотoпiльщинa)

281'304'з46' 505
CтидинcькиЙ' p-li ..KaМiHЬ' 38, 53,

з38, з44' з48' з64-з66,476
Cтидинь, p-н.,tJ,и в' CтидинcькиЙ,

o- Ft

Cтидинь, c.,[1,ив' BeликиЙ CтиДинi
МaлиЙ Cтидин, о. Koстoпiль-
сЬKoГo p-нy

Cтиp, p. 69' 403,418
Cтoбиxвa, с. Kaмiнь-KaUJИpсЬKoгo

p.нy 198' 199
Cтoбиxiвкa, с. Kaмiнь-KaшИpоЬ-

KoГo p-Hy 192'200
Cтoвпeць, c. .QyбeнсьKoГo p-нy

524' 53З' 614' 647 ' 664,674
,,CТoдoЛя'', дp. 555, 666

Cтoлин (Cтoлiн), м. (Бiлopyсь)
222' 22З' 225' 226' 228,229,
2ЗЗ' 2З4, 289' 290, 298, Зo2'
307, 309, 310, 351 ,352,414-
416

Cтoлин, p-н. ,tJ,ив' Cтoлинський,
p-H

Cтoлинськa, oKpyГa (..3eлeнь'',
..ГaЛo'') з6, 51, 214' 217,220'
22З'228'2ЗЗ,260

CтoлинcькиЙ (CтoлiнськиЙ), p-н
(Бiлopycь) з4, 38, 49, 5З, 224'
226' 229' 2Зз-235, 260, 289,
298' З02, 307' 309, 310, 351,
415,505

CтoлинськиЙ нaдp. ..Гaлo,' (..Лiсoвa
пiсня'') З7 ' 52' 2З5, 236, 272'
275' 288' 298, 299' з02' 306,
307' з09' 310' з51,415,467'
500, 505,506

Cтoлинськi Cмoляpи, с. Любoмль-
сЬKoгo p-нy 143' .l 

51
Cтoлинcькi, xщ. 309, 35.1
Cтoлинщинa 29'З4' 44' 49' 2з5'

236' з06
Cтopoxiв, с. Kopeцькoгo p-Hy

384,406' 42З' 524' 5з5' 558'
620, 626, 627 ,628,657, 667

Cтpaшeвe, с. CapнeнсьКoГo p-Hy
2З2

CтpиЙ, м. Львiвськoi oбл. 5.1 0
'.Cтpixкa''' гocп. 502
..Cтpiл,', пp. Haдp' CБ 649
..Cтpiл'', пp. Haдp. сБ 656
..Cтpiлa''.,Ц,ив. gaкcимнyк Kиpилo
Cтpiлeцькa (Cтpiльськa), кoл. ]62
CтpiлeцькиЙ Maтвiй 665
Cтpiлeцькi (Cтpiльськi), Гopи 4О4
Cтpiльcьк' c. CapнeноьKoгo p-Hy

236
Cтpiльне, c. Гopoxiвcькoгo p-нy 8-|

Cтpугa, с. в Бiлopyоi 221,298,З02,
30з

Cryдянкa, с..0,yбeнськoгo p-нy 664
Cтyпницький Лeoнiд (,.Гoннapeн-

кo'') 338
CryпницькиЙ ЮpiЙ Л' 124
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Cтyпнo, с. 3дoлбyнiвсЬкoгo p-Hy
613,651,696,699

..Cувopoв'', paЙ. кoм-т зв' 476,477
Cyдчe, c. Любeшiвськoгo p-нy -| 99
Cyз 6.|3' 648
Cyкaнi, с. Cтapoвиxiвськoгo p-нy

15'l
Cyкoня, с. в Kopeннинi 384
Cyлa, м. Хapкiвськoi oбл' 304,,Cулt,lмa'', гoл. c/у 451
Cулищa, c.,Ц,ив. Cyднe, о.
..CyMHa'', мoлoнapкa 334
..Cyмний'', пiдp. пpoв. 621
,.CyмнИЙ'', шeф зв. 3з2, 465
Cyмськa, o6л' 522
Cypмeнaк, тaбip 545
Cypминi, дiльн. м..[yбнo 651
Cyськ, с. KoстoпiлЬсЬKoгo p-Hy

з46' 69з
Cyxoвoля, с. ЛyцЬKoГo p-нy g6
Cyxoвoля, с. Hoвoгpaд-Boлинcь-

кoгo p-нy 657
Cуxoдoли, о. BoЛoдиMИp-Boлин-

сЬKoгo p-нy 81 
' 
90

Cушибaбa, с. Typiйськoгo p-нy 114
Cxiд 60, 182, З44,403, 442, 508,

516, 524, 525, 529, 530, 534,
544' 603' 612' 618, 62т,629,
6з5' 636' 652, 656, 657, 668,
680, 692, 694, 695

Cxi.цники, с. в Гopoxiвщинi 75, 90,
124

Cxiднi, тepeнИ. ,Цив. Cхip,
Cxiдняки 54.|, 543, 546, 552, 598,

60з' 6.|3, 644, 648-652' 682.,CxoдИ'', отaниця 685
C-нi, стaниця 196
сшA 41
Cьoмaки, с. Лyцькoгo p.нy 69
Cьoмaки, с. Cтapoвиxiвськoгo p-нy

145, 157
,,Cян'', кyщ. вiйс. 329

т
Taбaнyки, c. (хyг. ) Paдивилiвськoгo

p-нy 560' 660
Тaгaнин, с. Тypiйськoгo p-нy 170

810

Taйкypи, с. Piвнeнськoгo p-нy 30,
45' 5зз

..Taмapa',, кyщ' сaн. 331

..Taмapeнкo',, paЙ. зeм. peф. 746

..Taнцop,', гiнeць 328
Tapaкaнiв, c. .Д,yбeнськoгo p-нy 667
..Tapaн'', paЙ. гoсп. 579, 597
..Tapaс Бульбa'', книгa 209
,.Tapaс'', opг, мoб. Bo. ,Цив, Tpo-

фiмнyк Пaвлo
,.TapaсИK'', пiдп. 203
TapaсюкAнaнiй 681
Tapнaвський, MaнyТл, rписк. 25]
Taтapи 105, 188, 368, 577
,.TaTapKa'', стaн' 6З6
Тaтинe, с. в Capнeнщинi 42З
,.TвepдиЙ'', пiдp. гoсп. 342
Tвepдинi, с. ЛoкaчинсЬКoгo p-Hу

76. 117
Тeклинe, c. Kaмiнь-KaшИpоЬKoГo

p-ну 192'202
..ТeЛeоИK'', мaгaзинep 373
Teлюк |вaн 221
ТeмнoгaЙцi, с, Шyмськoгo p-нy 559
Teмнюк Фeдip 609, 681, 683
ТeмлюкЛюбa 681
Teoфiпoль, M, ХMeЛЬHИцькoТ oбл.

530
Tepeбexiв (Tepeбexoв, |-{epaбя-

xyв), c. в Бiлopyсi 225'226'
2З6' 290' 307' 309' 310

..Tepeбix'', лiс в 3бapaxчинi 555
ТepeмнiвcькиЙ,p-н 627
..Tepeшкo'', нaдp. шeф сБ 567, 568
Тepнiвкa (Тepнaвкa, Tapнaвкa), с.

Koзинськoгo p-нy 544, 551,
61з' 649' 654-656,659' 664,
665

..TepнoвиЙ'', peф. зaгoт. 483,485
Tepнoпiльськa, oбл. З4, 49,264,

28з' 520' 626
Тepнoпiльщинa 59
Тepтки, с. Ceнкeвичiвськoгo p-нy

69
..TeтepyK'', кyщ. тpaнсп. 333
Teтилькiвцi, c. Шумськoгo p-Hy

5-l 1' 5з7



..ТИгp'', зв. 608 517, 526, 608, 625,627,

..TИГp'', Haдp. opг. мoб. 568' 701, 646,690,691
704'т05,707'708'710 Topнин,смт.Лyцькoгop-нy82,94-

.,Tигp'', opг. мoб. Bo 512 96
Tилявкa, с. Шумськoгo p-нy 538, TopнинcькиЙ, p.н (Луннинa) 93

551 ToнeвикИ, c. oстpoзькoгo p-нy 696
ТимoщyкBoлoдимиp 638 Tpeйкo (TepeЙкo) |вaн (..Heмo'',
Tиннe, с' Piвнeнськoгo p-Hy (тeпep ,.|ибoв''| 40З, 407,41o' 411,

Piвнe) 577'578'585'595'610' 42з'426
71З ..Tpeтiй'', oкp' peф, 27,42

Tиннe' c. Capнeнськoгo p.нy 346, Tpибкa Baсиль 650
40,|' 417'424 Tpипyтня, с. .QyбpoвицЬKoгo p-Hy

Tиннiвськi, ху' 425 235,236
..Тиpca'', oKp. opГ. мoб. 28, з0' 43' .,Tpiокa'', paЙ.'тopг. peф. 744,

45 745
.,Tитepyк'', гoсп. 465 Тpiскинi, c. CapнeнсЬKoгo p-Hy
,,Tихa'', пpoв. 502 45з
..Tиxa'',пoдp. 503 Тpoнькo п. 566
,,TИхиЙ'', кyщ. зв. 333 Тpoскoти, с. (кoл') в Koвeльщинi
',TIIхV|Й'', cтaн. пpoп. 154 144' 145' 157
Тиxoтин,с. Poxищeнськoгop-нy 70 Тpoстянeць, с. KoстoпiЛЬсЬKoгo
..Тичкa'', кoм-т 195 p-нy 544
Тишep, фoлькcдoйн 624'627'629 Тpoстянeцькi, xyг' 409
Тишeцький, ПoМ. ляHдвipтa 529 Тpoфiмнyк Пaвлo (..Tapac,'| 27,4З,
Тишкeвич Koнстaнтин 64.| 264'271' 343' 458' 4т0-472
Toбoли, c. Kaмiнь-KaшиpсЬKoГo ..Tpoяндa'', зв. 502

p-нy 199 Тpyбицi, с' KoстoпiльсЬKoГo p.HУ
Тoбoльськa, гу6. 227 з60' 38з
ТoЙкщ, с. KoвeлЬcькoгo p-нy 197 ..ТpщeHЬ'', cтaн. зв. 334
Toкio, м. (Япoнiя) .l75 ..ТpyщeнKo'', стaн. зв. ]53
Тoмaxiв, с. Гoщaнськoгo p-нy 527 Тyдopiв, c' ,tl,ив. Фeдopiвкa, о.

6з9 Гoщaнcькoгo p-нy
Toмaшгopoд, cмт. (ст') Poкитнiв- Tyлиviв, с. ТypiЙськoгo p-нy 255,

сЬKoГo p-ну 2З2 258
Тoмaшiвкa (Тoмaшeвкa), с. (Пoль- Tyмeнь, с. .[yбpoвицЬKoгo p-Hy

щa) 135 221'229' 417' 500' 504
.,Тoпoля'', кoм. вд' 308 Tунинки, пepeдM. Kpeмeнця 549
..ТoпoЛя'', пiдп. 203 Тyпaли' с' Typiйcькoгo p-нy 145,
..Тoпoля'', пoдp. 390 157
..Toпoля'', отaн' зв. 154 Typ Т. 448
Тoпнa, с. Kopeцькoгo p-ну 524, Typ, блoк 149

554' 561' 563' 621' 628' 668, ,.Тyp'', гoсп. 373
683 .,Тyp'', сoт, бyльб. 632

Topoнтo, м. (Kaнaдa) 27,28' з1' 36' ,,Tуp''. 
,Ц,ив. Бyниноький Пeтpo

42' 4т ' 59' 62' 63' 94' 1 05' ТypaвськиЙ, p-н (Бiлopyоь) 2З4
1.|4' -l.l8' 124' 158' 262' 264, Тypинaни, с. TypiЙськoгo p.нy 116'
2т1 ' 296' з08' зз7' 42з' 509' 117

81 'l



Typiв' p-н. .{J,ив. Typaвський, p-н
(Бiлopyсь)

,.Typiв'', Bo 27,28'З1' 34' з7' з8'
42-44,46, 50, 52, 53, 65,
11з' .|14' 124' 158'212' 412

Туpiвкa, c. Згypiвськoгo p-нy 508
ТypiЙськ' смт. BoлинськoT oбл.

167,168,169
ТypiЙський, p-н Boлинcькoi oбл.

з3,49' 114' 167 ' 169'205-207,
255,258, 412,751

Typiя' p. 170
Тypкoвинi Чeськi, c,,Qив.Tуpкoвинi,

c..Д.убeнськoгo p-HУ
Typкoвинi, с. lyбeнсьKoгo p-Hу

558,674
Тypлякoв, лях 624
Tуpoпин, с' (ст.) TypiЙськoгo p-нy

75,90, 2s8
Typoпин, ст. Bepбськo гo p-ну.,Ц,ив.

Тypoпин, с. (ст.) Typiйськo-
гo p-Hу

Тyтoвинi, с. CapнeнсЬKoгo p-Hy
401,418, 420,422

Tщopiв' c.,IJ,ив. Тудopiв, с. Гoщaн-
оЬкoгo p-HУ

Тyнин, p.н',[1,ив. Тyнинcький, p-н
Tyнин, c. Гoщaнськoгo p-нy 411,

470, 514, 51 6, 546, 562, 574,
575,591,552,612

TyнинськиЙ, p-н (Гoщaнщинa)
З45' з47 ' 402' 520' 522,525,
536, 546, 562, 570, 57 1, 612,
624, 637 ,639, 641 , 693, 704,
712,747,748

ТyнинськиЙ, p-н Ne 30 37,38, 52'
5з' 514' 709' 574' 591, 726

TyнинськиЙ, p-н Ne 40 743
TyнинськиЙ, p-н Ne20 599, 690,

I+э
Тютькoвичi, с. в Piвнeнськoмy p-нi

585
Tютюн oлeськo 624
Тютюнник ЮpiЙ 225
..TЮтЮHHИK'', Bo (гp. Уг1А) 62'423,

627
..Тятивa'', стaн. зв. 373

812

v
Убepex, с' Capнeнськoгo p-нy 344
Убopть (Убapць)' p, 2З4
УBo 566
УГA 510
Угiльцi, с. Гoщaнськoгo p-ну 562,

563' 6з8
Углищe, с' Piвнeнськoгo p-нy 281,

348.429
Угpининi, с. ЛюбeшiвсЬKoгo p.Hy

199
Угpинiв, с. Гopoxiвськoгo p-нy 70,

9з
Удpицьк' c. (ст') .flyбpoвицькoгo

p.ну 22О'229'290'29в
Уeмищe, с. в KocтoпiЛьЩинi.,[],ив'

Углищe, c. Piвнeнськoгo p-Hу
..Уxгopoд'', тepeн 652
Узбeки 58' 6з' 71' 115' 256' З21'

з53' з80' 5з0' 5з5' 545' 557'
6з8' 6з9' 651' 668' 671'71з

Издцi, с. 3дoлбyнiвськoгo p-нy 522,
543, 558, 560

Уiздцi, с. Mлинiвськoгo p-нy 96
УкpaТнa 31'41' 42' 44' 46' 48' 56'

58' 61 
' 
62' 68' 7З,74'79' 82'

88.91,9з,99' 100' 106' 109'
111' 117' 121' 124' 12т' 132'
133, 135, 140,148,150, 154,
165' 17з' 175' 178' 182' 18з'
190, .r9'r 

, 195, 196, 206-209,
21 1, 215, 218, 222, 224, 225,
227 ' 2З0' 2З4,2З5' 2З7-2з9'
244, 246, 248, 251, 252, 254,
260, 262-264, 266, 268, 27 0,
27З' 275' 276, 278-28o,282,
285' 287' 288' 290' 291' 29З'
295-297'299, 302, 30з' 308'
з10-з-|2' З17, З20' з28' Зз4'
336' зз7' з39' 352' з5з' з56'
365, 369' 372' З74' З7т' З8З'
388' з9-l ' З94' Зg7 ,4o0, 41З'
420' 421 

' 
42З' 425, 429' 430'

4З9' 441 ' 445' 447, 449' 459'
467.47з' 475' 477' 47 8' 491,
503' 504' 509' 5.|7-519' 5з1'
53з' 546-548' 566' 568' 569'



571' 57З,576, 579, 581, 584,
586-588, 590, 592-594, 597,
599, 602-605,609, 618, 619,
622, 625, 630, 632, 636, 640,
641, 644, 645, 647, 651, 653,
656' 658, 66з' 667, 670' 673,
675-6тт' 679' 686-690' 695'
698' 700' 704-708' т 10' 7 1 4-
7 1 8' 722' 7 2з' 7 25' 7 28, 7 З0,
7З2'7Зs'740'744' 754

Укpaiнa, Зaкapпaтськa 307
УкpaTнa, 3axiднa 402'627 

' 
657' 658

УкpaTнa, Лiвoбepexнa 509
Укpaiнськa .[epxaвa.,Qив' УCCp'
УкpaТнськa, apмiя,,tJ'ив. Укpaiноькe,

вiЙськo
Укpaiнськa, дивiзiя, 6-a 225
УкpaTнcькe Bизвoльне BiЙськo 694
УкpaТнськe, вiйськo 225' 6З2
Укpaiнськe, HaсeЛeння',Qив. Укpa-

IHц|

УкpaТнськиЙ ГeнepaльниЙ BiЙськo-
вий кoмiтeт 509

УкpaiнcькиЙ, нapoд.,Qи в. У кpaiнцi
Укpaiнцi 31 ' 41 , 58' т2' т6' 77 

'
81, 82, 84, 85, 87, 88, 9 1 93,
94' 96,97' 99'.|01' 10з' 106'
117'126' 1з6' 140-142' 146,
'r65, 'f 67, 169,214-216,219,
224-226' 229' 2з3' 234' 241,
245,25з' 255-257 ' 281 ' 289'
297' 307, 312, З1з, 343, з44,
346' З4т ' з50' 35.| ' З61 ' З72'
376' 389' З99' 412' 41з' 41s-
421, 428, 446, 473, 504, 51 6,
526' 5з4' 538' 546' 553' 560,
563, 570, 614, 61 5,620,622,
6з2' 637' 6з9' 648, 649' 657'
66з' 672' 692-694' 696' 698

..Улiян''.,[J,ив. MaевськиЙ Aнaтo-
лiЙ

УляниK|А, с. PoxищeнсЬKoгo p-нy
98

.,УMaHЬ''.,Qив. !у6poвицький, p-н
..УмaHЬ',

УHAKoP 7З'76'77 ' в0' 8-|, 84, 85,
87, 89,90

УH.цп 99' 632, 646
УHП (Укpaiнcькa Hapoднa Пapтiя)

509
УHП (Укpaiноькa Haцioнaльнa Пap-

тiя) 716
Уl+P 224' 225' 509' 646
УHP' Apмiя 225' 566' 716
УHP, ГeнepaльниЙ Ceкpeтapiaт 509
УHP, .ll,иpeкгopiя 225, 509
УHPA 99
Уpвeннa, с. ЗдoлбyнiвсЬKoгo p-Hy

55.| ' 65з
УPCP 225,402,509
Уpшyлiн, с. в Гoщaнщинi 516
yс.цPп 509
Усiк Фeдoсь 633
УCPP',Цив' УPCP
ycс 566
Усо.ц 62' 64' 96' 135' 136' 175,

179, 182, 241, 207, 458, 508,
522' 5т0' 625' 697

Устилyг, M' BoЛoдИМиp-Boлинcь-
Koгo p-Hy 8з' 88' 165

Устилyг, p-н. p'ив. УстилузькиЙ,
p-H

УстилyзькиЙ, p-н (Boлoдимиp-Bo-
линщинa) 29' 44' 122' 123,
124,161-165

Уcтя, c. Kopeцькoгo p.нy 2g2,
з50' з61, 364, з84, 406, 410,
-7Е1

Ухoвeцьк, с. KoвeльсьKoгo p-Hy
169,197

yчX 28' З7, 4З' 52' 1 10' 112' 125,
205'209' 26з' 266, 269,274,
з.|5' 317' 329' 3з8' 339' 356,
з66' 368' З76'382' 387' 390,
392' з94' з97' 400' 440' 499,
501-503, 505, 506, 5t2, 586,
599, 604, 626, 627, 629, 635,
682,717,723,739

Ф
Фaлeмичi, с' Boлoдимиp-Boлинсь-

Koгo p-Hy 120' 162
Фapинки, с. Kaмiнь-KaUJИpcЬKoгo

p.ну 155' 199
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Фeдopи (Фядopи), с. в Бiлopyоi ..Xвиля'', стaн. пoшт. 154
224 ,,XвiЛя',, стaн. зв. 334

Фeдopiвкa, о. Гoщaнськoгo p-Hy Xвopoотiв, с. ЛюбoмльсЬKoГo p.нy
533,6'12, 626,712 145,146,157

Фeдopiвкa, c. сapHeHсЬKoгo p-Hy Xвoянкa, с, ЛюдвипiлЬсЬKoгo p-нУ
2З2 410'411

Фeдopoв o,, кoм. оoв. пapтиз' .| 24, ..XepсoH'', кyщ 38, 53, .l 53, 199
290' 42З ..Химa'', cтaн. opг' 378

Фeдopoвa-Kiзi' сoв. пapтиз. з'eдн. Xинoчi, о. BoлoдимиpeцЬKoгo p-Hy
124' 309, 504 40з' 405' 418'421

Фiлюк|вaн.!.aнилoвин (..|гop'') 753 ..XMapa'', дp. 479
..Фiльoвий',, гiнeць 328 ..XMapa'', зв. 709
..Фiля'', сoв. лeЙт. 627 ..XМapa'', vл. paЙ. б-ки. ,Ц,ив.Бaлa-
Фiни 613 yшкo Aдaм
Фpaнкoпiль, с. KopeцькoГo p-Hy XмeлiвKa, с. БepeзнiвсЬKoГo p-Hy

292'з62'364,406' 627'657 670
,.Фpaнц'', стp. 628, 633' 680 ..XМeЛЬ'', paй. peф. гocп. 2О4
Фpaнцyзи 367 Xмeльницькa,o6л.34,49
ФУP (Фpoнт УкpaТнcькoT Peвoлю- XмeльницькиЙ Бoгдaн, гeтьм. 209

цij) 526' 646 Хмeльницький, м' 533,649
Фypсик, ФУP-iвeць 646 ..Хмeльницький'', П3K 62
Фyсiв, с. Гopoхiвськoгo p.нy 165 ..Xмeльницькoгo'', вд. 739
Фьoдopoв.!ив. Фeдopoв, KoM. сoв. Xмeльниччинa 526' 530

пapтИз. Xмизoпiль, с. в KocтoпiЛьщинi 359'
409

x .,XмypиЙ'', зв. 373
Х, тepeн 1 19' 150 Хoбyлтoвa, с. Boлoдимиp-Boлин-
Xaбiбyлiн, HKB.Ц-ист 59 сЬKoгo p.ну 77' 90, 165
..ХaHa'', гoсп. peф. 495 Xoдoои, о. Piвнeнськoгo p-ну 550
Xapaлyг, с. Kopeцькoгo p.нy 554, Xoлм, м. (Пoльщa) 255'258

621' 668' 670' 676 XoлмЩинa 28'29'44'251
..Xapкaн'', вapт. 465 ,.XoЛoд'', отaн. вiйськ. 329
Xapкiв, м' 659 .,Xoлo.цниЙ Яp''' з'одH. УПA 650' 65з
..Xapкiв,', отaниця 684 ..XoЛoдHИй'', надp. 130
Xapкiвськa, oбл. 304 Xoлoнeвичi, с. KiвepцiвсьKoгo p-HУ
,.Xapкo'', Haдp. гoсп. 7З3-7З8'т42 174,177' 180' 184' 409
Хapнeнкo Лeв 633 Xoлoнiв, с. Гopoxiвськoгo p.ну 165
Хapнeнкo Toфiль 683 Xoлoпи, с. ЛюдвипiлЬсЬKoгo p-ну
..XapЧeнкo'', стaн. вiЙськ. 378 з46' 350' 361' 405, 408,411
.,Хaтa'', стaн' 445 Xoлoпинi, с. ЛoкaчинсЬKoГo p-Hy
Xвaлкa, кoл. 86 81' 82
..ХвильoвиЙ'', Haдp' сусп.-пoлiт. ,.Хoмa'', гoсп. peф. 493

peф. 29' 44' 26З' 27З' 287 ' 
,.Хoмa'', кyщ. KoM-т, 24т ' 25З' 259'

з4З' 4З1'441 377
..ХвИля,', дp. 41 1 ..XoMa'', paЙ.пpoв.,П,ив. ГpУшoвeць
..Хвиля,', l(-T нaдp. з0' 45' 1З2' 13З ГpигopiЙ !,eнисoвиv..Хвиля'', p-н 158 Xoмич Яpинa 6З7
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Xoмичi, с' Шaцькoгo p-нy 135, .| 37,
1з8

Xopiв, с. Лoкaчинськoгo p-нy 79,
Xopiв, с. oстpoзькoгo p-нy 684, 685
,.Xopтиця'', нaдp' ,Qив, ЛyцькиЙ,

нaдp. ..Хopтиця''
,.Xopтiв',, вд. 403
Xopyпaнь, с. МлинiвсьKoгo p-нy

423, 539,662
Xoтeнкa, p' 428
Xoтeшiв, с. Kaмiнь-KaшИpсЬKoгo

p-нy 170,192,2o2
Xoтивeль, с. стapoвИxiвськoгo

p-нy .l92

Xoтин, с. БepeзнiвоЬKoгo p-Hy
з47' 36,1, з62, з64, 405, 408,
411, 522, 535, 550, 61 1, 676

Xoтiвкa, c. KpeмeнeцЬкoгo p-Hу
525,546

Xoтячiв, с. Boлoдимиp-Boлинсь-
кoгo p.нy 120

Xpипськ, с. шaцЬKoгo p.нy .l 30,
134, 't35

..XpИстинa'', 3aст. пpoв. xiн. 431
XpiнницькиЙ ' лic 542
..Хpyщ''' дp' 299
.,Xpyщ''' зв. 332
.,Xpyщ''' lqщ' CБ з77
..Xpущ''' пoм. гapбapя 334

ц
,'Цap'', кyщ. зв. 333
.,|-{вeтoК',, зв. 3З0
,.l-{вiткoвиЙ'', стaн' Юнaцтвa 1 54
l-'l,eнтpaльнa Paдa 225, 509
l-!eцeнiвкa, с. Шyмоькoгo p-нy 527,

558, 559, 615
l-{eци, с. в Kopeннинi 384
l-J,ибyльський, з с. Baтин 78
..l-|ибyля'', гoсп. 502
..|-tигaн'', вapт' 465
..[-l,игaнa'', вд. 282, 350
Цигaнe, c' !,ив' Тиннe, с. Piвнeн-

cЬKoГo p-нy
Цигaни 98' 188' 256,312,69з
..l-{Игaнкa'', oкp. peф. УЧX. Д,ив.

.[l,eмнинськa Bacилинa

',l-!имбaлa'', coтня 652
Цицeлiвкa, стaH. Kyщa Ns6 Kocтo-

пiльськoгo p-нy ..lcкpa'' 378,
Б1A

Цмiнcькi, хщ. 310
I-!yмaноькиЙ, p-н (Kiвepeннинa) 7О,

98, 185,638
|-{yмaнськi, лiси 97, 281, З44'

429
Цyмaнь, смт. KiвеpцiвcЬKoГo p-Hy

70, 180, 184, 186, 188, 281,
42з' 429,469

|-J,yпpик' xут. PaтнiвсЬKoгo p-Hy
114

Цypкiв' с. 3дoлбyнiвсЬкoгo p-Hy
533, 552,651

ч
чA 63' 108,.|з5, 139' 187,308,465,

468' 5з5' 61 1 
' 629, 640, 692

,,Чaбaн'', кyщ. стaн. 157
Чaбeль, с. Capнeнськoгo p.нy 236
..Чaйкa'', зв. 373
..ЧaЙкa',' кoзaк 630, 631
..ЧaЙкa'', шeф зв. 378
ЧaЙкiвський Бoгдaн 5]0
..ЧaЙкoвськиЙ'', сoт. .{ив. Пoлiщyк

Пoлiкaoп
Чaпaов. кoм. 402
..Чaпaeв'', стaн. гoсп. 333
Чapyкiв, с. Лyцькoгo p-нy 70
Чeвeль, с. Cтapoвиxiвськoгo p-нy

103, .104, 192,194
Чeпiгa B., кoм. див. зaг. HKBlц.|32' 13з
Чepвищa, с. Kaмiнь-KaшИpсЬKoГo

p-нy 199
ЧepвoниЙ Xpecт (мiжн. opг.) 657
..Чepвoний'', гiнeць 328
Чepвoнi, 6aнp'и' ,Qив, Чepвoнi,

пapтИзaHИ
Чepвoнi, пapтИзaнИ 63,64, 75,

10з' 105-108' 1 14, 1 15, 120'
128, 130, 142,144-146, 148,
149, 155, 156, 168-170, 172,
't78, 180, 182, 183, 186, 187,
245, 255-257 , 281 , 282,288-
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290,29т,298, 300' З01 'З42' 
.,ЧИx'', стaн. пpoп. 153

З44' З46,З47'349' 350' 356' ..ЧMiль''' кyщ. кoм-т 330
358' 365' 367.369' 376' 380, ..Чoбoт'', зв. 330
386' 390' з9з' 396' 400' 402' ..Чoвeн'', зв. 373
40З' 405-410' 412-417 ' 420' Чopнe, мope 207
421-424' 429' 442' 443' 476' Чopниx, с. MaнeвицЬKoГo p-Hy
528' 5З2' 534' 535' 544'546- 180' 185
548' 550' 554, 556' 558' 559' .,Чopний'', кyщ. Юнaцтвa 153
562' 570' 595, 605' 620,622' ..ЧopнИй'', oкp. aдм. 28,43
626'627' 628' 635,640' 652' .,Чopний'', Пpaц. сycп.-пoлiт. peф.
657' 658' 666' 667' 6т7' 681' 444
682' 69з' 698 ..ЧopHиol'', paЙ. кoм-т 590

..ЧepвoнниЙ,', п/o сoв. пapТиз. ..ЧopниЙ'', стp. 635
з50 Чopникiв, с. Boлoдимиp-Boлин-

ЧepвoнoapмiЙцi 442 сЬKoгo p-нy 120
Чepeмoшнa Boля, с. Любoмль- Чopнoвipкa' с. в.Цyбpoвиччинi

cЬKoгo p-ну 142' 151 504
..Чepeмxa'', стaн. Юнaцтвa 153 Чopнoкoли, с. Яpуноькoгo p-Hy
Чepeмшaнкa, с. Cтapoвиxiвськoгo 558

p-ну 192' 194 .,Чopнoмopeць'', вишк' 355
.,Чepeпaxa'', cтaн. пpoп' 154 ..ЧopHoмopeцЬ'', дp. з87' 396
Чepeць, с. в Mлинiвськoмy p-нi 544, ..ЧopнoмopeцЬ'', пp. сБ 608

650, 663 ..ЧopнoмopeцЬ'', cтaH. вiйськ. 153
Чepeшнiвкa, с. .Qy6eнсьKoГo p-llУ Чopнoплeси, с. ЛюбoмлЬcЬкoГo

545' 650 p-нy 145' 157
..Чepeшня'', кyщ' зв. 333 ,,Чopнoтa 2''. ,[J,ив. Бiлaщyк oлeк.
..ЧepeшHя'', стaн. пpoп. 154 ciЙ
.,Чepeшня'', шeф УЧХ 502 ..Чopнoтa'', paЙ. кoм-т з61' з65
..Чepкaсa'', бoiвкa 644 ,.ЧopнoТa''' стaн. вiЙськ. 373
Чepкaси, с. KoвельсьKoгo p-нy ..Чopнoтa'', стaн. зв. 334

130' 131 ' 144, 157 ..Чy[..]'', дp. 637
,.Чepник'', peф. пpoмисл,вд. 482, ..Чyб'', KoМ-т cтaн, З29,З74

486 ..Чyбapик'', пp. paй. CБ 68з
Чepниця, с. Kopeцькoгo p-нy 530, ..Чyбapикa'', б-кa 543

622' 668' 681' 683 ,,Чyгaйстep'', зacт. стaHИчH. гocп'
Чepниш, гoл. p-нy 116 331
ЧepнiТв, с' TypiЙськoгo p-нy 114, ..ЧyдaK'', Kyщ. KoМ-т poзв. З33

412 Чyдeль, с. CapнeнсЬKoгo p-Hу
Чepнe, с. Kaмiнь-KaшиpсЬKoгo 424'425

p-нy 155' 203 ЧУдниця, с. ГoщaнсьKoгo p-Hy
Чepнинi, с. Boлoдимиp-Boлинсь- 524

кoгo p-нy 120 .,ЧyдoвиЙ'', дp. 637
Чexи 91 ' 96' 97' 165, 234' 2g7, Чyxe, с. Cлaвщськoгo p-нy 699

522' 5з4' 546' 561, 6.l9, 640, ЧyЙкo o. 526' 646
650' 653' 659' 698 ..Чyмa MИKoлa'', paй. opг. мoб'

.,Чиx,', гoсп. 373 .|99' 200

..ЧИx'', зacT. KoМ.тa p-нy 326 Чyмaк Aвpaм 638
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,.ЧyMaK'', paй. гoлoвн ' бухг. 744,
745

..ЧумaK'', paЙ. пpoм, peф. 746

..ЧyмaK'', cтaн. 378
,.Чyпpинкa Tapaо'', гeн. ,Qив. Шу-

xeвич Poмaн
..ЧyпpинKa''. 

,Цив. Koзaк Mикoлa
Чyнмa [Чyнмaн? Kyнмa?] .Qмитpo

678

ш
,,Шaвyли'', вд. 460
Шaйнo, с. MaтiТвськoгo p-нy 157,

255,257
..ШaKaл''. 

.Qив. Pудик Aдaм (..Шaу-
Лa'', .,ШaKaл'')

Шaлaшi, кoл. 75,77
,.Шaнгaй'', дp. 682
Шaндpyк B. 646
..Шayлa'', кoм.,Qив. Pyдик Aдaм
,.ШayлИ'', вд. 362
..Шax'', дp. 143
..ШaxaЙ'', дp. 604
Шaцьк, p-н',Qив' Шaцький, p-н
Шaцьк, cмт. BoлинcькoТ oбл. .| 31,

1з5' 136' 1з9, .l4.| ,149, 172,
257

ШaцькиЙ, p-н ..Pинoк' З7, 52,
1З4

ШaцькиЙ, p-н BoлинськoI oбл.
128, 129, 130, 167, 171, 172,
205-207,212

|.lJaцькi Meльники, c.,Ц,ив. Meльни-
ки, с. Шaцькoгo p-Hy

.,Швapц'', Haдp. KoM-тзaпiл. ]26
Швapцбapд C., aГeнт гПy 509..Швeд,', oKp. гoсп. peф. 28' 4З,

7з2'7З9
Швeць, ФУP-iвeць 646.,Швopний'', нaдp. peф. CБ 42o,

421 
' 
42З,425

Шeвчeнкo Tapaс Гpигopoвин 207,
239, 638

Шeвчик |вaн 426
Шeвнyк Cтeпaн 719
.,ШeПeЛЬ''. Haдp. KoМ.т 275,299,

302' з0з' з10,312

27

Шeпeтiвкa, м. Xмeльницькoi oбл.
4't, 56, 540,546,617

Шeпeтiвськi, лicи 694
..Шepшeнь'', cтaн. CБ 331
Шeстaлюк, гoлoвa мiськoТ yпpaвИ

8з
..ШИбкa'', отaн. 445
..Цигyнин 

.QeнИс''.,Qив' Bepeщaкa
Фeдip

Шилo Якiв 640
Шиpoкe, с. Гopoxiвськoгo p-нy 69,

99
Шистiв' с. BoлoдимИp-BoлиHсЬ-

кoгo p-нy 162
,.ШИтKa'', бyльб.,Qив. Пoпнук Адaм
Шитoв, KoM. сoв. пapтиз, 42З
,.ШиLUKa'', зв. 33.| , 3З3
Щкiня, xyт. 628
Шкpoби, с. Cтapoвиxiвськoгo p-нy

192,194
'.Шкypa,', зв' 373
Шлeзьк (Шльoноьк), м. в Пoльщi

692
,,Шлях|А'', cтaниця 685
Шнaйдep, чex 544
,.ШoвKoвa'', кyщ. УЧX 327
Шoпи, с. B KopeЧЧИнi 384
..Шпaк''. зв. 328
..ШпaK,', paЙ. кoм.т 608
..ШпaK'', стaH. KoM-т 153, з27
Шпaкiв, c' .Qив. rЙaлиЙ Шпaкiв. с.;

BeликиЙ Шпaкiв. о' Piвнeнсь-
Koгo p-Hy

Шпaнiв, с. Piвнeнськoгo p-нy 528,
585, 595, 596, 598, 599, 603,
,IJ

Шпaт, нiм. кoм. 404
Шпикoлoси, c. KpeмeнeцЬкoгo

p.нy 546
,.ШрaM'', зв. 328
..ШpaM'', poбiтник З73
Шpaмeнкo, пoлiц. 84
Штiплep, гocп. кep. 83
Шyбкiв, c. Piвнeнськoгo p-нy 514-

51 6, 523, 528, 574-576, 61 2,
637' 6з9' 693, 694

Шyбкiвськe, teтo 704
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ШубкiвськиЙ, кyщ 514, 574,575'
591

..Шyгaй'', зaст. cтaн. 374

..Шyгaй'', paЙ. opг. мoб. 608, 7-l 6.
717

..ШyлaЙ'', пoлк. УHAKOP 84,87
Шуляк o. 99' 646
Шyляк, paй. пpoв. (кoм-т) 260, з39,

з8,1' 383
Шyм oлeксiЙ (,.Boвнaк''), I.IJBш 1 14
Шyмбap, c. Шyмськoгo p-нy 550,

551 
' 
55з' 559

.'Шyмeйкo,', paй. peф. CБ 608,
7 16,7 17

Шyмськ, м. TepнoпiльськoT oбл.
525' 5З7' 540, 545, 549, 552,
553, 555, 615

ШyмськиЙ, p-н TepнoпiльcькoТ oбл.
З4' 49' 524' 525, 527, 5З1 \ 5Зт -

540, 542, 548, 553, 555, 557
Шyот Aнaтoлiй (,,Koвaленкo'') 668
Шyxeвин Poмaн (..Tapaс Чyпpинкa'')

э|U

щ
lJ-{aсливa, кoл. МлинiвсЬKoгo p-Hy

560, 662
Ш]eдpoгip, с. PатнiвсьKoгo p-Hy

192' 20З
lJ-{eкинин, с. Kopeцькoгo p-нy 56,,| ,

621 ,667
I-.!epбa, сeлянин ',| ]8
..Ll-{epбaк'', з CБ 374
lJ-{итинь, с. ЛюбeшiвcЬKoгo p-Hy

41З
..Ц]yпaк'', кyщ. зв. 333
..|-J-{yпaк'', стaн. вiЙськ. ] 54
..|-J-]yпaк'', стp. CБ 80

ю
ЮГoслaви 5з3,546
Юзeфин, с. Kopeцькoгo p-нy 537,

540, 541, 546, 556, 629, 669
..Юpaсь'', paЙ. opг' мoб. 608, 691,

715,716,717,718,741
Юpидикa, с. ПoчaТвськoгo p.нy (тe-

пep BKл. дo м. ПoнaТв) 558

8'1 8

Юpи.цики-HoBoсТaв, с. Piвненcь-
кoгo p-нy 638

..ЮpKo',, дp. 301

..Юpкo'', кoм. з'едн. ,Qив, Якoвлiв
Якiв

,.Юpкo'', KoM-T Bo' !ив. Pибaк
Гpигopiй

..ЮpKo'', Haдp. гoсп. peф' 72З,728,
7З1

.'Юpкo'', paй. c/п peф. 174, 178,
18з' 191

..Юpyк'', стaн. гoсп. 329
Юськiв Пeтpo 508
Юськiвцi, с. ЛaнoвeцЬKoгo p-HУ

695

я
-я[...]"' сeкp. с/y 456
,.ЯблoHЬ'', стaн. зв. 154
Яблyннe, c. БepeзнiвсЬKoгo p-HУ

405, 408, 409,411
..Явip'', зв' 7]5
..Явip'', пiдp. KoM-т сБ 538, 579
..Явip'', paЙ. вiЙськ. кoм-т 196
,.Явip''' cтaн. зв. 334
..Явop'', гoл. с/у 454'456
,.Явop'', зaсТ' KoM-тa к-щa 326
..Явop,', зaст. стaн' 465
..Явop'', зв. 331
..Явop'', кyщ. вiйськ. 377
..Я вopeнкo'' (..Boлoдимиp Явopeн-

кo'' ),,Д,ив' Бaсюк Tимiш
,.Явopeнкo'', пpoв. мeльн. 526
Явopник, c. в Любoмльщинi 1 51
..Ягoдa'', зв. 502
Ягoдин, с. Любoмльcькoгo p-нy 1 41
Язoвиця, с. вЛюбoмльщинi 151
ЯЙнo (?), с. в Kaмiнь-Kaшиpщинi

199
.,Яким',, сeкp. с/у 451
Якимiвцi, с. Лaнoвeцькoгo p-нy 526
Якимнyк |вaн 648
Якoвичi, c. Boлoдимиp-Boлинсь-

кoгo p-нy 90
Якoвлiв Якiв (..Юpкo'', ..Kвaтиpeн-

кo'') 655' 670
Якyб lллiн 603



Якyбoвинi, с. в Kiвepцiвськoмy p-нi ,.Яpeмa'', peф. 512
186 ,.Яpeми'', чoт, 305

Якyнiвкa, c, ,0,ив' Янyшiвкa, c, в ,'ЯpиЙ'', нл. paй. eкзeк. 290
Cлaвщськoмy p.нi Яpинiвкa, с. БepeзнiвсЬкoГo p-Hy

Якyшiв, с. Paтнiвськoгo p-нy 192, 245, З48,357,409, 41З,419
20З ..Яpкo'', кoм. вд. 308

Ялoвaцьк, с. Kaмiнь-KaшИpоЬKoгo ..Яpмaк'', зaот. peф. зв. 472
p-нy 198 ''Яpoвий,', гiнeць 374

Ялoвичi, с. Mлинiвськoгo p-нy 69 ,.ЯpoвиЙ'', зв. 709
Ямнe (Ямнoe), с. (кoл') в Бiлopyоi .,ЯpoвиЙ'', paЙ. пpoв. 516

з0з Яpoмeль, c. KiвepцiвсЬKoгo p-HУ
Янeвичi, с. .I1,ив. |ваничi, с. Piвнeн- 99

сЬKoгo p-Hy .,ЯpoсЛaв',, кoм.т пiдp. 384
Янeвичi, с. |вaничiвськoгo p.нy 78 ..Яpoслaв'', к.т p-нy 150
..Янинap'', кyщ. пoшт. .l 53 ..Яpoслaв'', oKp. пpoв. ,Qив. Kузь-
Янiвкa, кoл. в MaтiTвськoмy p-нi 157 мeнкo Устим
Янiвкa, кoл' в Capнeнщинi 415 ..ЯpoсЛaв''' paй. opг. кoм-т 1 28,129
Янiвкa, с. Mexиpiцькoгo p-нy 556, Яpoслaвинi, с. MлинiвсьKoгo p-HУ

6з0' 669 69
Янiвський, p-н (БepeотeЙщинa) Яpyнський, p-н (Яpyнь, Hoвoгpaд.

105 Boлинcькoгo p-нy) 535' 558
Янiнбop, кoл' 1.|7 ..Ясeн'', кoм-т CБ 440
ЯнкeвичXoмa 640 ,.Ясeн'', стaн. гoоп. 331
Янкeвичi, c' B KoстoпiЛьщинi 349' ..Ясeнюк'' 181

360' 401 
' 
402 Ясинeць, с. .QyбpoвицЬKoГo p-HУ

Янкiвцi, с. вЛюбoмльщинi .141 з11' 416, 421'502
ЯнкoвeцькиЙ, xщ. 525 Ясининичi, c. PiвнeнсьКoгo p-Hy
Янoмисль, о. в Kaмiнь-Kaшиpщинi 585' 598' 599' 643

198 ',ЯсниЙ'', вик. peф. 679
Янyшiвкa, с. в Cлaвyтськoмy p-нi ,.Ястep'', кoм-т стaн, 329

605' 652 ..Яcтpyб'', дp. 682
Япoнiя 89 ..Ястpyб'', кyщ. гoоп. 153
Яp, с. в Koотoпiльщинi 376 ..Ястpyб'', стaн. вiйcьк. 378
..Яp[...]'', пpoв. 58 ..Ястpуб'', стaн. зв. З33
,.Яp'', зв. 328 ..Ястpyб'', cтaн. CБ зз1, 378
..Яp'', кyщ (тepeн) Ns3 38, 5з' з70- Яцинa MиxaЙлo Лyк'янoвин (.,Kpy-

З72'з79' 385' 395' 505 нa'') 751
,.Яpa'', дp. 578 Яцькoвинi, c. БepeзнiвсЬКoГo p-Hy
..ЯpeMa ЗО'', зв' 72З 345
,.Яpeмa'', кoм-т З35 ..Яшa,', бульбiвeць 421
.,Яpeмa'', пpoв. 78 ..Яшa,', KoM. сoв. пapтиз. 42З
.,Яpeмa'', пpoп. 154 ..ящУp'', пpaц. CБ 430

жж3t
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списoК сKoPoчEHЬ

б. p. _ бixyний piк Кoт. _ KoryшKa
бaг' iн. - бaгaтo iншoгo K-p _ KoмaндИp
BK _ Biльнe Koзaцтвo Kpб._ кapбoвaнeць
в' {.|. - вiЙськoвиЙ нaдpaйoн л. _ лiтp
в/нaдpaЙoн - вiЙськoвийнaр,- лiт. -лiтppaЙoн M. - Meтp
вyЛ'- вyлИця м. - мiстo
гa - гeKтap М. - МlсяцЬ
ГГ-гeнepaл-ryбepнaтopстBo Maвзep - нiмeцькиЙ aвтoмa-
гл.-rли6инa тичниЙ пiстoлeт сИстeMИ
гot.- гo.цИHa ..Mayзep''

гp. - гpoMaдяHИH Meтp _ мipa вaги, ПoшИpeHa B

гpoм/гoл. - Гpoмanп,сЬкиЙ гoлoвa 3axiднiЙ Укpaiнi
гpoм/yпpaвa - гpoмa.п,сЬKa мic. - мicяць

yпpaBa MП, мaшин-пicтoль- нiмeЦькиЙ
ГC - Гepoям Cлaвa aвтoMaт Maschinen pistole.
дepxгocп - .цep)KaвHe гoспo- MТс _ MaшИHHo-тpaKтopHa

дapствo стaнцiя
.Д,exтяp,.[ixтяp,,Цexтяpoв - pa- Haпp. _ нaпpИKлa.п.

дянськиЙ KУлeMeт ..!exтя- HaцМeH - пpeдстaвник нaЦioнa-
pЬoв пexoтHИЙ',. льнoT мeншини

дKг' - мipa вaги, cтaнoвить .|00 HKBД _ Hapo.цниЙ кoмicapiaт
гpaмiв. внщpeннixдeл

дp. - дpУг l-|пp._ HaпpИKлa.ц
зapaз-тaKИ - oдpaзУ)к oбл. - oблacть
iн. - iншe opгaнiзaцiя - opгaнiзaцiя yкpa-
кapб. - кapбoвaнeць iHсЬKИХ нaЦioнaлiотiв
Kaт.-Kary[UKa oУHC.ц _ opгaнiзaцiя УкpaТн-
KBH - KoMeHдaHт вiЙськoвий cЬKИx нaцioнaлiстiв (сaмo-

нaдpaЙoнy стiЙникiв-дepxaвникiв)
K. B. п. - KoMeH.Е,aнт вiЙськoвиЙ п. - пaH

пiдpaйoнy пiдp.- пiдpaЙoн
Kг. - KlлoгpaM пoДp. - пoдpУгa
Kгp.- кiлoгpaм пoлiтpeфepeHт _ пoлiтичниЙ
KM. - кiлoмeтp peфepeнт
KHИ)к. - KHИxKa (oдиниця ви- пpИM' - пpимipник

мipy цигapKoвoгo Пaпepy, пpИМ, - пpимiткa(и)
зaвeдeнaвУПA)' пpoп-cт- пpoпaгaнДИст

KoЛ' - кoлoнiя p.- piK
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paЙ._ paЙoH c. ч. - сЬoгoдHiшнe чИcЛo
paЙopгMoбpeф. _ paйoнoвa т.д.-тaKдaлi

opгaнiзaцiЙнo-мoбiлiзa. т.зн. -тoбToзHaчИтЬцiЙнapeфepeнrypa. т. iн. _тaкe(i)iншe(i)
paЙпoлiтpeф _ paЙoнoвий т. iнш' -тaкe iншe

пoлiтичниЙ peфepeнт Toкap - cKopoЧeнa нaзвa сИс.
pM. _ peЙxсмapкa тeMИ paдяноЬKoгo лeгKoгo
p. H. _ plKHapoдxeHня aвтoМaтa.
p-H _ paЙoн т, п. _ тoмy пoдiбнe
p-o|-| - paЙoн УHP _ Укpalнcькa Hapoднa Peс.
Poвep_вeлoсИпeд пyблiкa
PoA _ Pyсскaя ocвoбoдiтeль. УHц_Укpaiнcькa нaцioнaльнa

Haя apM|я цepKвa
p/y_ paЙoнoвayпpaвa УпA-УкpaТнcькa Пoвcтaнcькa
с. _ оeЛo Apмiя
сBУ_CпiлкaвизвoлeнняУкpa- Усп - УкpaТнськa слyxбa пo.

|HIА pядlry
Cлyx _ нщкa Фiнкa _ сKopoчeнa yзaгaЛЬнe-
с/г-ciльcьKoгocпoдapcькиЙ HaHaзвapaдяноЬKИХaвтo-
Cл. Укp' - Cлaвa УкpaТнi мaтiв
c. п. _ слaвнoi пaМ'ятi ФУP _ ФpoнтyкpaTнcькoТ peвo-
с. п. б. дp. _ сЛaвHoi пaм'ятi бo- люцii

ЙoвиЙ дpyг xв. -xвИЛинaCC (SS-Sсhutzstaffe|n) - oxo- xyг.-xyгip
poннi зaгoни, вiЙськa Ha- ц,_цeнтHep
цioнaл-сoцiaлicтичнoi нi- цeHт. _ цeнтHep
мeцькoi poбiтнинoТ пapтii ц. M. - цьoгo мicяця' цeЙ мiсяць

сссP-CoюзCoвeтcкixCoцИa- ц. p.- цeй piк, цЬoгo poKy
лiстiчeскix Pecпyблiк цHт. _ цeнтнep

ссУД - CaмocтiЙнa Coбopнa ц. p' - цЬoгo poкy, цeй piк
УкpaТнськa.{epxaвa цтp.- цeнтнep

cт. _ стaHцlя' cтaHИця чeл. _ чeЛoвeK
cтaн. _ стaнцiя чoЛ, _ чoлoвiк
cтop. _стopiнкa ЧX_ЧepвoниЙXpecт
c/у _ сiльcьKa yпpaвa шт. : штyK
CУ_ Cлaвa Укpaiнi P. s. - пocтcкpИпryМ
сy3 _ Cxiднi yкpaTнськi зeмлi

жжж
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пЕPEлIK пPoпAгAHдиcтсЬKиx видAH Ь'
яKl згAдAHI y дoKylvlEнтAx зБIPниKA

..12пpикмeтxapaKгepyyкpaiнсь- ..Haвipy''' KнDKKa
кoгo нaцioнaлicтa'' ,,HaцioнaлiстИ',, лeтюЧKa

',44пpaвилa'' |.Haш 
фpoнт',.'Бepexiмся пpoвoкaцii'', лиотiвкa ,.Hoвa oстopoгa'' - нiмeцькaлe-.,Бopoтьбaзaxлiб,бopoтьбaзa тючKa

влaдy'' ..H-ськi пapтИзaнИ Гiтлepoвi-пo-..BiльнaУкpaTнa'' сiпaцi, сKaжeHoMу оoбaцi'',.,BicниK,' бiльшoвицьKaлeтючKa
.,BoeHHoпЛeHHЬ|M'' _ бaн.цepiв.,.oбopoнaУкpaiни'' _ гaзeТa-Лe-

cЬKa ЛeTЮчкa нa poсiЙськiЙ тЮчKa
MoB| .,oбpaщeниe'' _ paдяHcькиЙдo-

..Гeoгpaфiя УкpaTнИ'' l(yмeнт
,.Гiтлep 

- нaЙлютiшиЙ вopoг'.opгaнiзaцiЙниЙвишшкiл''
ХpИcтИяHотвa'', paдяHсЬKa ..opгaнiзaцiяciльcькиxi paЙoнo-
лeтючKa. вИХyпpaв''...!,eKaлoг,' .,ocaвyл Пi.ц,Koвa'' _ KHИ)кKa

...{.M, opлиK'' _ KHИxкa ..ПapтИзaни'', лeтЮЧKa
,.,Д,o збpoi,', Ч. 2 ..Пoвopoт 6iльшoвикiв'', Лiтepa-
..EпiльoнськиЙ гopoдoк'' _ кнloкKa rypa..,3a вiльнyУкpaTнy'' ,.ПoлiтичниЙ вИшKiЛ''
..3a сaMocтiЙнyУкpaTнy''' гaзeтa ..ПocтaHoвИ Bз oУH''..ЗвiдoмлeнHязaти)<дeнЬ'' .,ПoстaHoBи||KoнфepeнцiТ''
..IдeoлoгiчнИЙ вИшкiл'' ..ПocтaнoвИ I||вH oУH"..lнфopMaтop'' ..ПoстaHoви 

ll| B. HaдзвичaЙнoгo
..lнфopмaцil',, Ч. 3,4, 51, 65, 66 3бopyoУH'''
.,|стopiя oУH'' ..Пo тoЙ бiк фpoнry''..Iстopiя УкpaТни', .,Пpaпopyкpaiнcькoгo пoвотaHIщ''
..Kняхaслaвa'', KHИ)KKa ..ПpигoryймoоЬ.цo зИMИ'', пpo-
..Koбзap'', KнИ)кKa пaгaнд,Истcький мaтepiaл
.,Koнспipaтивний вишкiлu пpoгpaМa пepшoгo тa дpyгoгo.,ЛиcтнaУкpaiнy'',pа.4яHсЬKaлe- оryПeня

тЮчKa ..Пpoгpaмa cвятa збpoi''
..ЛИцeM дo нapoдy,', пpoпaгaн- ..ПpoмoвaдoпoкpИвд)кeHИxce-

.п,ИcтcЬKa KнИ)кKa' з.0.t .43 ЛяH'', ПpoпaгaндистcькиЙ
..Mapш yкpaiнcькoгo нaфoHaЛiстa'' мaтepiaл
..Maтepiaлдoвiдпpaв'', 

н. 2, 3, пpo- ..ПpoпaгaндивниЙвИшKiЛ''

пaгaндИcтоЬкий мaтepiaл ..Paдieвi iнфopмaцii'', Ч. 6, 7..MiжнapoднeпoЛoxeHHя'',лiтe- ..PoзпopядxeнHя пpo вcтaнoв-
parypa лeHHя aдмiнicтpaцii''

..Miжнapoднe пoлo)KeHня'', пpo-,.Poзпopяд)кeнHя пpo зeмeлЬ-
пaгaHдИотоькиЙ мaтepiaл ниЙ лaд,1o/9.4З p''
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,.Poля УкpaiнИ в cyчaсHoмy свiтi'' ..УKpaiHцi'', лeтЮчKa' яKy poздa-
.,Cвiтoвi iнфopмaцii'' вaли yгopцi
..CлyxaЙ Бpaтe'', бiльшoвицькa .,Xтoтaкiyкpaiнcькi нaцioнaлiсти

лeтЮчKa iзa щo BoнИ BoюЮть'', бiль-
,'Cлiдaми зaбщиx пpeдкiв'' шoBИцЬKaлeтючKa
.,Coль.цaтeн'' _l-|iMeцЬKoMoвHa ..ЧoгoxoЧщьнiмeцькiнaiзHИKИ'',

лeTючKa ЛeтЮчKa
.,Тapac Бyльбa,'_ Kни>кKa ..Ц]opcoвeцЬ'', paдянсЬKa Лe-..УKaз тoв. Cтaлiнa з дFiя TlочKa

2з.Vlll.1943 poкy'', бiльшo- ..lJ-{o сxoBaeш, тoтвoe'', пpoпa-
вИцЬKaЛeтЮчKa гaHдИсTсЬKиЙ мaтepiaл

..Укpaiнcький нapoдe'' ,.ЯпoHiя''.

qэ qэ qp
dь db dь

823



cписoК 3AстAPI л|/|х' lHЩoMoвниx
слlB lдIAлEKтизMIB

AктивниЙ -пoзитивниЙAляpмoвa cтiйкa - ЧepГoвa вapтa
Aляpмyвaти - пoмiтити, сигнaлiзyвaтИ
Aнaлiзa - aнaлiз
Apмянe - вipмeни
Aтeнтaт - зaMaХ, вбивствo
Бaльoнчик - пoвiтpянa KyЛя
Бaтepiя - pa.цioбaтapeя
Бiлля, бiллe - пoстiльнa бiлизнa
Бpaк - нeдoлiк, Heстaчa, HeдoстaтHя кiлькiсть
Бyдyннiсть - мaЙбyгнe
Бyдьтoби _ нaчeбтo
Бyxгaльтep - буxгaлтep
Bapстaт - oсepeдoK Kyстapнoгo пpoMИсЛy
Bзipeць - зpaзoK
Bив'язyвaтИcя - вИKoHУвaти (зaвдaння), сПpaвлятИcя (з po-

бoтoю)
вИKoнaнHяM (нoгoсь)
Bикiнчeння - зaBepшeHHя
Bимiнa - oбмiн
Bинocити _ стaHoвИтИ
Bияcняeться - вИявЛяeтЬся
BипoсaдxyвaтИ - пpИзHaчaтИ
Bипyщeнo - звiльнeнo
Bислiд _ нaслiдoк, peзУлЬтaт
Biдпaвшi (пpo зeмлi) - тepитopiТ, якi вiд.цiли лиcя, були
вИKлЮчeH| з| сKЛaдУ
Biдпиc - кoпiя
B iдоe пa pyв aт Иcя _ в iдo кpe м Ит v|ся, в i.пдiл ити cя
BiзитaЦiя - вiдвiдyвaння
Biтpaк - вiтpяк
Bспiти - вcтИгHyгИ
Bщeпити _ пpИщeпИти (любoв ни iн.)
Гoдитиcя _ пoгo.п,xУвaтИся
ГpeнцayсвaЙc (нiм. _ Grenzausweis) - пpИKop.цoнHa пoовiдкa

в Peйxскoмiсapiaтi ..УKpaiнa''

Гpeн цiбepтpiтсштaЙ н - ocт (н i м' - Grenzi bertrittsсhei n ) - пoо-
вiдкa пpo пpaвo нa пepexiд KopдoHУ PeЙхскoмiсapiaтy..УKpaТHa''

laтoк - BHeсoK
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.[eкa _ мipa вaги

.[eнтиcт _ зубниЙ лiкap, дaHтИст

.ЦeцидyвaтИ - Haлaгo.цXyвaтИ t вЛaдHaтИ

.[eяки _ дeякi

.Qнeм _ УдeHЬ

.{oлyнитися - пpИeднaтИся дo

.[oлyнyвaтися - пpИодHyвaтИся
floмiв _ дo.цoMУ
nП,ooкoлишнi - дoвкoлишнi
.{piбнинкoвий - нeзнaчниЙ
Евaкyyвaти - eBaKУЮвaтИ
Eвiдeнцiя - пepeвipкa
ri-ТT
.{ypхляeштaЙн (нiм' _ Durсhleistensсhein) _ вИД
нiмeцькoi пepeпУcтKИ y PeЙxскoмicapiaтi .,УKpaiHa''

.ЦyxoвиЙ _ дyxoвниЙ
XaдниЙ - xoдниЙ
3aaнгaxyвaтИ - зaлyчIАтИ, Гlocвятv|тv| B

Зaввaгa, зaBBaжeHHя - зayBaжeHHя
3aвciди - скpiзь
3aвчaс _ зaздaлeгiдь
Зaвшe _ зaв)кД'И
Зaгoтoвкa - зaгoтiвля
3aки - дoки
3aлoхити - зaKЛaсти
Saмiнa - oбмiн, бapтep
3aocмoтpe ниЙ - зaбeзпeчениЙ
3aскopoдиТИ - зaгpeбти, пopiвняти
3aстyпотвo _ зaстyпHИцтвo
Зaxoвaння - CTaHoвИщe
3бiжжa - збiжxя
3бipaтися -збиpaтиcя3вiдтaм _ звiдти
S.цeцидoвaтИсЬ - вчИHятИ, ПoстyпaтИ, po6ити
3iнiцioвaти _ зiнiцiювaти
3iпcщиЙ - зiпсoвaниЙ
3мoбилiзyв aтИ - змoбiлiзyвaти
3нaчiння _ зHaчeHня
Зopвaти - пiдipвaти, зpyЙнyвaти
3opeнтoвaниЙ - зopieнтoвaниЙ
Зпaдaти - зMeHшyвaтИcя (пpo пpoпaгaндy)
3paзити _ вИKЛИKaти нeдoвipу, HaЛaштУBaтИ пpoTИ
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3шитoк - зoшиT
Евaкyoвaтися - eвaKyЮвaтИcя
Евeнтyaльнo - тaK сaмo як i

Експльoдyвaлa _ cпpaцЮвaЛa (нaпpиклaд, пpo вибyxiвкy)
Елeктpиннa стpyя _ eлeKтpoeнepгiя
Елeктpoвня - eЛeKтpoстaнцiя
Eскopтa _ eсKopT, сУпpoвiд
EфeктoвниЙ - eфeктивниЙ
Iнвaзiя - нaстУп
I нтeнзивнicть - iнтeнсИвнiсть, чaстoTa
IдУн(oк) - пocyдИHa для Тxi
KвaтиpyвaтИ 

-Ж|AтИ, 
знiмaти xИтлo

Kiннoтчик - кiннoтник
Kipyнoк - HaпpяMoK
KляЙнep ФepкepсштaЙн ( нiм. _ KIeiner Verkerisсhtein ) - вид
нiмeцькoi пepeпyсТKИ y Peйxскoмiсapiaтi ..УKpaТHa''

Koм пл i ктyв aтИ - KoМ пЛeKтУBaтИ
Koмунiкyвaтися - пiдтpимyвaтИ зв'язoK
Koнeчнiсть _ нeoбxi.цнiсть
Koнтигeнт (Koнтeгeнт, KoHтИHгeHт) _ нaтypaльний пoдaтoк
Kpис (кpiс)- pyшHИця
Kyпoвaти - KУпУвaтИ
Лeтoвищe, ЛЬoтoвИщe _ aepoДpoМ
Лeщaтa _ лижi
Личитьcя - н apaxo ByeтЬCя
Людe - люди
ЛюДи в poстiнi - лlot.A BтeKлИ
Лягp - тaбip
ЛьoкaльниЙ - мiсцeвиЙ
ЛьoкoмoтиB(a) _ пapoвoз
ЛьoтнiчiЙ - лeтyнськиЙ
Maлoeфи ктoв н и Й - мaлoeфe ктивниЙ
Mapмeлядa _ пoвИдЛo, вapeHHя
Maсaкpa _ зHИщeHHя, пoшKoдxeHHя
Maтepял, мaтep'ял _ мaтepiaл
MaшepyвaтИ _ МapшИpyBaти
Maшинa дo дpУKУвaHHя _ дpyKapсЬKa MaшИHKa
Mipнyк _ вiдсoтoк вiд зaгaльнoТ кiлькoстi зepнa, якиЙ
стяryвaвcя пiд нaс Йoгo oбмoлoтy в млинi
Miтiнг _ мiтинг
Miшaти - зaвaжaтИ
Moтaшкa _ мoтoк, сyвiЙ
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Moтoцикль _ MoтoцИKл
Myсiв - пoвинeн бyв
Myщинa - МyжчиHa
Haiзник _ пoнeвoлювaн, зaгapбник
Haлoxити - FIaKлacтИ
Haoбopoт - HaвпaKИ
Haпpaмoк _ HaпpяM
HacтaвлeниЙ _ нaлaштoвaHиЙ, нaстpoeниЙ
Haфтa _ бeнзин
Haчiнaти _ пoчИнaти
HaщиryвaтИ _ нapaХoByвaтИ
Heзaлaдoвaнi _ нecпpaвнi
Hepoзпpидiлeнi _ нepoзпoдiлeнi (пpo зeмлi)
Ho _ aлe
Hypтyють _ пoшиpЮютЬcя
oбняти _ oбiЙняти, пoсiсти (пoсaдyтa iн.)
oбcepвyвaтИ _ oглядaтИ' cпocтeplгaтИ
oбстaвлeниЙ - oтoчeниЙ
oбтяxyвaти _ ycKлaдHювaтИ
oгpaбити - пoгpaбyвaти
oдкpити - вiдкpити
oкoлo _ бiля
oкpyxити - oтoчИти
oлiЙ, oливa _ oлiя, пaлЬнe, MaотИлo
oпaл _ oпaЛeння
oпiнiя _ дyMKa
oпpiн _ кpiм
oпyотити _ пoкинyти, зaлv|IJJ|АтИ

opeнтyвaтися _ opieнтyвaтИcя
ocтaнньo, oстaтнЬo - Heдaвнo, oстaннiм чaсoм
ocтaтиcя - зaлИ|!JИтИcя
oотpий _ гoстpий
oфицip _ oфiцep
Пepeвeдeння _ peaлiзaцiя
Пepeвoдити _ пpoвoдити
ПepeТздxaти _ пepeiждxaти
Пepeпpoвaд)ryвaтИ _ пpoвoдИтИ
Пepeпycк _ пepeпyстKa
П iдпopaдкoвyвaтися _ п|дnopядKoвyвaтИся
Пiмстa _ пoМcтa
Пiнцaк _ пшeHичHa Kpyпa
Пиоьмo - лиcт
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Плaxгa - пoKpИвaлo, pядHo
Плян _ пЛaн
Пoблизькo _ бiля
ПoвaxниЙ _ cepЙoзниЙ, знaнниЙ
Пoвзa - пiдвoдa
Пoвepтaтиcя _ пepeбyвaти, зHaxo tlАт|Аcя
Пoвнe вИcaдxeHHя _ пoвниЙ сKЛaд
Пoгoтoвaнi _ пiдгoтoвлeнi
Пoзaяк - тoмy Щo
Пoзeм - piвeнь
Пopiвнaння _ пopiвняння
Пoслiднe - ocтaнHe
Пoтpaфити _ 6ути здaтHИM, MoгтИ
Пoyнeння _ poз'яснeння
ПoшиpyвaтИcя - пoшИpЮвaтИся
Пoявлятися _ з' яBлят|Аcя
ПpeдстaвлятИ _ УяBлят|/|
Пpeтeнсiя _ пpeтeнзiя
ПpинизyвaтИ лeтy - знИ)кyвaтиоя (пpo лiтaк)
ПpипильнyвaтИ - пpoотexитИ, пpoKoнтpoЛЮвaтИ
Пpoвaдити _ пpoвoдитИ, вeсТИ
Пpoвaлкa _ дpiт
Пpoвecти Ha шиpolry сKaлЮ _ Пocv|лv|тI4 (пpo пpoпaгaндУ)
Пpoвipaти _ пepeвipяти
П poп aгaндивниЙ - п poпaгaн диcт cькиЙ
Пpoстyпник _ злoчИHeцЬ
Пpoтилeтунcькa щiлинa - oKoП, тpaншeя
Пщь - кoлiя
Пyщeнo - вiдпyщeнo
Paднo - pядHo
Paдшe - пpaвиЛЬнiшe, вipнiшe, швИдшe зa всe
PaЙзeepляyбнiс (нiм. - Reisenerlebnis) -дoзвiл Ha пoдopo)к,
якиЙ видaвaBся y Pe йxc кoм iсapiaтi,.УKpaiн a''
Peфeparypa _ peфepeнrypa, вi.ц.цiл
Pиxryвaти(cя) _ гoтyвaти(ся)
Piвнoж - тaKo)к
Piчi_ peчi
PoзпpидiлятИ _ poзпoвоюджyвaтИ
PoзсyдниЙ _ poзсyдливий
CвoбiдниЙ _ вiльний
Ceбтo - тoбтo
CeЙнaс(-тaKИ) _ вiдpaзу ж
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Cкapпeтки _ |.ДKapпeтKи
Cкopoстpiл _ aвтoMaТ
Cкpaйнo _ нaдзвичaЙнo
Cкpивaти - пpИХoвУвaтИ
Cлaбo - олaбкo
Cмap - MacтИлo
Coшa - шoсeЙнa дopoгa, шoсe
Cпeцiяльнo _ спeцiaльнo
Cпiткaтися - зycтpiтися (з), нaштoвxнyтися (нa)
Cпpaвдхyв aтИ _ пepeвipяти
Cпpининитv|cя _ сТaTИ y нaгoдi
Cтpeмiти - тяxiти .цo
Cтpiл - пocтpiл
Cтyдня _ пoгpiб
Cxoд _ сxiд
Cя(сeЙ, сe) _ ця, цeЙ, цe
Тaк.якиЙ _ якиЙ.нeбvгь
Teчкa _ пaпKa
Tифyо - тИф
Tpaxт - дopoгa
УвipeниЙ _ впeвнeниЙ
У вислiдi_ внaслiдoк
Узбpoeння _ oзбpoeння
Улeкшити _ пoЛeгшитИ
УмyндypoвaниЙ _ oдягнeниЙ, зoKpeMa y вiЙськoвy фopмy
УмyндypoвaHня - вiйськoвe опopяд)KeHHя
Уpльoп - KopoтKoчaснe звiльнeння вiд HeceHHя вiЙськoвoi
cлyжби в УПA
Уpyxoмити _ стBopити
ФaлдистиЙ - гop6иcтиЙ
Фeл ьнep, фeл ьнepськиЙ - фeл ьдшep, фeльдшepоьки Й

ФiГypa _ cтeЛa, oбeлiск
Фляшкa - пЛяшKa
Фopий - xвopиЙ
Фpeквeнцiя - пpисрнiстЬ, пoявa' yспiшнiсть
Фyтip, фyтop _ Хyгip
XвилeвиЙ - ми мoвiл Ьн и Й, ти МЧacoвиЙ, кopoткoнaсн иЙ
Хeмiя - xiмiя
Xiдник - xiд
XopиЙ - xвopий
Xopoбa - xвopoбa
l-]eнтнap - цeHтHep
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l-{epaтa _ KлeЙoнKa, цeлoфaн
ЦiлиЙ чaс _ пoстiЙнo
Шaлiк - шapф
Шaлoн - eшeЛoн
Шaxyвaти _ BecтИ бopoтьбу, з|-|ищyвaтИ
Шибa _ шибкa
Шкoлити _ нaвчaтИ
Шмaт _ гaннipкa
Шпioн - шпИгyн
Штyнди _ нapoднa нaзвa пpИxИлЬнИKiв piзниx нaпpямкiв
пpoтecтaнтИзMy
llo вiднoснo дo _ стocoвнo
Якo _ як

жжж

ск A ну вAl|ttЯ

Aшпвiт D,,t
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ЛIToПис УкPAIIIсЬкOI ПoBсTAнсЬкoI APMII

Лimonuc УПА _ цe cеpiйнe кнuэrсKoве вuОання. Йozo завDа|lня -
onу6лiкуваmu, з Оompuмсlння]4 lэюepeлънot moцнoсmu' Оoкумeнmu Й

маmepiялu Оo iсmopii УПА, а mаIсouс cmuмaлюваmu й вuОаваmu npацi
npo Оiяльнicmъ УПА mа iсmopiю Укpаtнu mozo nepioОу взаzалi.
Kouснuй moм а6o Zpуnа moмiв Jlimonuсу npuсвяueнi oкpе.]|l|tJуI meмам i
]4аюmь Hа3ву, Часmuна moмiв oхonЛЮe iсmopiю УПА за neвнuй nepioО
на бiлъшuх mеpumopiях' я|t' I!аnpuклаО, на Boлuнi, в Гал|,trЦtlнt, на

укpаiнськuх Зeмлях niО Пoльщею moщo. Itoэюна З цuх mеpumopiй
Л|oэrсe .маmu Ова-mpu, а mo й 6iльшe moмiв. !'oОаmкoва cepiя кнuэюoк
6уDe npuсвяцена ЗаZа]tbllltJ|l me]||аЛI, а6o з6ipнuкам сnozаОiв, npацъ, а6o
Л|oэ!сe 6уmu кнuэюкoю oОнozo авmopа на яKуCb me.|wу. 36ipнuкu
noявляюmъся 17е nepioОuuнo' сL в ЗаЛеэюнoсmi вiО niОzomoвкu й
onp ацю в а|tн я насma nнo Zo mo.Л4a . Hу меp ащiя 1{нuЭ!с o|t Jlimonuсу ]||o Эrс е

йmu iнакшe, нiэю за ozo,]loшенult mеpumopxялbнu.]И nЛанo^4 цll
хpoнoлozieю nodiй. loку менmш nep eОpукoвaюmься з d ompuманням
Оэюep ельнot moцнoсmu' зi з6ep euсенняJуr lсIzаЛьнoi ф opмu opu riна Л у.
Koнечнi вunpавЛеHltя цu вiОmвopeння notлкoОэюeнuх мiсцъ
вiОзнацаюmься кваОpаmнuмu dуэюкамu а6o _ Оe nompi1нo _ noяСненx
в npuмimках. Tак cамo вiОзнацаюmъся ОoОанi pеОакцieю сЛoв(l'
noяС||ення цu ЗаZoЛoвзсu в meксmi. Iншi ni)niлънi лtаmepiялu _ J|!е]уtуа-

pu' I|eмopсlнОумu, nу1лiцucmu|сa moщo - nepeОpукoвуюmъСя 6ез npo-
nуcrciв, npome мoвнi й npавonuснi вunpавлeшня Оеmальнo нe
вiОзнаuуюmься, хi6а в oсo6лuвuх вunаОках' Як npавuлo, nеpeОpукu 6e-
pуmbся 3 opuriнаЛiв' алe npu вiОсуmнoсmi opuriналу do уваzu 6еpemъcя
найвipoziОнiша кoniя uu nepеОpук. B усiх вunаОках moцнo noОаemься
Оэюеpeлo, а у вunaОку nepеdpукoванuх аpхiвнuх ll,аmepiалiв - mеэю
мiсцe з6epеэrення Оанozo маmеpiялу. Кoэюнuй mo]4 JЙаe ОoвiОнuк oсi6
mа мiсцевocmeй i сЛoвнltlс нeяснuх слiв, скopoueнъ mа маЛoвэ!сuвсlнuх
цu неЗpoЗa]tLпuх слiв.



LITOPYS UPA -
сHRONIсLЕ oF TнЕ UKRAINIAN INSURGЕNT ARМY

Litopуs UPА is а sеies of books, produсеd olith the аim af publishing
Sourсе doсumеnts аnd mаtеiаls relаting to thе history of thе UPА, аs тоеl| аs
stimulating аnd publishing aorks аbout the асtiоities of thе tJPА аnd, in о
more gеnеral o'lау, thе historу of Ukrаinе of thаt pеriod. Eасh оolume or
group of oolumes of Litopуs UPA is dеоotеd to a spесifiс thеme аnd hаs a
sеpаrаtе titlе, Sornе of thе oolumеs dеаl aith thе histotу of thе UPА in a
gioеn period of timе or in а giоеn rеgion - for eхаmplе, in Volуn', in
Hаlусhуnа, in thе regions of Ukrаinе hеld bу Polаnd аnd so on' Too, thrее,
or roen more оolumеs mау be deooted to gеnеrаl thеmеs, to сolleсtions of
mеmoriеs, or to single boohs bу indiоiduаl аuthors deаlingtllith pаftiсulаr
questions. Thе аppеаrаncе of Litopуs UPA is not pеriodiс, аnd depеnds on
the pасе аt ahich sucсеssiоe aolumеs аrе сompiled аnd prеpаrеd for print.
Thе оolumеs mау аppe()r in аn order othеr thаt indiсаted аboое, bаsed oп а
telтitoiаl аnd сhronologiсаl prinсiple, In repinting doсuments, aе аdhеrе
strictlу to thеir sourсеs аnd prеsеюe the gеnerоl form, lоngu'аge аnd orthog-
rаphу of thе originаls' Plаces in the tехt ahеrе сotтесtions hаoе hаd to bе
mаdе, or ulhere the oriфnаl doсumеnts hаое bеen dаmаgеd or hаd to be rе-
сonstituted, аrе designatеd aith Squаrе brасkеts, or, if nесеssаtу' prooided
aith ехplаnаtory footnotеs. Words, ехplаnаtions, or titlеs insidе thе tехts
thаt haоe bееn аddеd bу thе еditors аrе indicаtеd in а similаr mаnnеr.
Оther underground mаteiаls - mеmoriеS, memorаndа, aorks of publiсists
аnd the lihe - аre аlso reprinted aithout ornmissions, but onlу in ехсеp-
tionаl саses аrе lingшistiс оnd orthogrаphiс сoreсtions indiсаtеd. Reprints
аre bаsеd on oriфnаl teхts, In саsеs ahеre thе originаl teхt is not аосtilаblе,
the rеprint is bаsed on thе most rеliаble сopу of rеprint. Thе sourсes of аll
mаteriаls usеd аre с|eаrlу indiсаted аnd in thе саse of rеprinted аrсhiоаl
mаteiаl, thеir presеnt loсаtions аrе аlso giоen. Eаch oo|umе is proоidеd aith
аn indех of nаmes of persons аnd plасеs аnd а glossаry listing nаmеs thаt
mау not bе сIеаr, аbbrеоiаtioпs аnd rаrеlу-used or inсomprеhеnsible aords.



ЛIToПис УкPAitIсЬкoi пoBсTAHсЬкo-i APMII
Cеpiйне книntкoве ви.цaннЯ дoкyментiв,
мaтepiялiв i нayкoвиx lrpaць Дo iстopii

Укpaiнськoi Пoвстaнськoi Apмii

,\oсi noявuлuся mакi moмu Лimonuсу УПА oснoвнoi сepit:

Toм 1. Boлинь i Пoлiсся: нiмецькa oкyпaцiя; книгa пеpшa: Пo-
чaTки УПA; дoкyluепти i мaтepiяли. Книгa мiстить пoлiтичнi й opгaнi-
зaцiйнi.цoкyмeнTи тa мaтеpiяли дo iстopii УПA нa Boлинi тa Пoлiссi.
Tpетс, BиПPaBЛeIIе Bи,цaнHя' 1989 p., 256 стop., TBeP.цa oбклaдинкa, iлto-
стpaцii, MaПи' сХеМи.

Toм 2. Boлинь i Пoлiсся: нiмецькa oкупaцiя; книгa Дpyгa. Книгa
мiстить пi.цпiльнi дoкyMеHти i мaтepiяли пpo 6oйoвi дii УПA нa Bo-
линi й Пoлiссi. Дpуге, BипpaBЛeнe BутДalн:нЯ, 19B5 p.' 256 стop., TBep,цa

o6клa.цинкa, iлtoстpaцii' Мaпи.
Toми 3-4. Чopний лiс: виДaння кoN{aI{ди CтaнислaвiBсьI(oгo

тaктичнoгo вiдтинкa УПA, 1947 _ 1950 poки. Книгa Пеpшa i дpyгa.
Книги мiстять мемopiяли, 6ioгpaфiннi HapИc|л й дoкyменти пpo дii
вiддiлiв УПA Cтaнислaвiвськoгo TB УПA. Чaстинa мaтepiялiв _ oпo-
вiдaння, HoвеЛи й вiptui.

Toм 3, книгa Пеpшa: 1947 _ 1948. flpyгe' BиПpaBЛенe Bи,цaннЯ'
1987 p., 272 cтop., TBep.цa o6клa.цинкa, iлюстpaцii' мaпи' схеМи.

Toм 4, кпигa ДPyгa: 1948 _ 1950 (пpoдoвэкeння). Дpyге, виПpaB.
Лeне Bи,цaнHя, 1989 p., 288 сTop.' TBepдa o6клaДинкa, iлtoстpaцii, мaпи,
схеМи.

Toм 5. Boлинь i Пoлiсся: нiмецькa oкупaцiя; книгa тpeтя: спo-
мини yЧaсникiв. Книгa мiстить спoгa,ци' pецензii i Дo.цaткoвi пiдпiльнi
мaтеpiяли пpo дii УПA. Мiж MеI\4yapaMи _ пoвi,цoмлeнHя Пpo дoгoвip
пpo нeнaПaД мiж ГК УПA й yгopсЬкoЮ apмiсto. 1983 p., 312 стop., мaпи,
iлюстpaцii.

Toм 6. УПA в свiтлi нiмeцькиx дoкyментiв, 1942-|945; книгa
пepшa: 1942 _ липеHь |944. Книra мiстить aнaЛiзи, МеМopaн.цyМи' Пo-
Bi.цoМЛeHHя, звiти, a Тaкoж ПеpекЛa.ци yкpaiнських дoкyмeнтiв для
цeнTpaЛьних пoлiтичних, вiйськoвиx i пoлiцiй}Iиx yсTaнoв. 1983 p.,

256 стop., Tвеp,цa oбклaДинкa, iлroстpaцii' Мaпи.
Toм 7. УПA в свiтлi нiмeцькиx дoкyментiв; 1942-1945; книгa

дpyгa: Cepпень 1944-|945 (пpoдoвжeння шoстoгo тoмy). 1983 p.,
272 cтop,, TBеp.цa o6клaДинкa, iлrостpaцii' МaПи.



Toм 8. Укpaiнськa Пoлoвнa Bизвoльнa Paдa; дoкyменти, oфiцiйнi
пу6лiкaцii, мaтеpiяли; книгa пеpшa: 1944-1945. Книгa мiстить oснoвнi
ДoкyМенTи Пеpшoгo Beликoгo З6opy УГBP, Пepедpyк opгaнy Пpeзидii
УГBP Biснuк (u, 4 (7), сepПень 1945) i сTaтTi тa мaтepiяли з Ig44-45 pp,,

якi сToсyIoTься цiлoсти Bи3BoЛЬнoгo Pyxy' 1980p., 320 стop., TBеp.цa
oбклaДинкa, iлюстpaцii, Мaпи' сxeми.

Toм 9. Укpaihcькa Гoлoвнa Bизвo.тьнa Paдa; кrп.тa Дpyгa: 1946-|948.
Книгa мiстить BvIДaHHЯ УГBP Caмoсmiйнicmь i Бюpo iнфopмацiй УГBP
тa iнпri мaтеpiяли. 1982 p., 520 стop., Tвepдa o6клaдинкa, iлюстpaцii,
MaПи' сxеlvtи.

Toм 10. Укpaiнськa Гoлoвнa Bизвoльнa Paдa; книгa тpетя: 1949.
1952. З6ipник мiстить .цoкyMенTи' oфiцiйнi пoвi.цoмлення, пy6лiкaцii й
мaтepiяли УгBP в Укpaiнi, мiж ними Бюpo iнфopмацiй УГBP, вил. 4-6
i 9. 1984 p.,424 сToP.' твepдa o6клaдинкa, iлюстpaцii.

Toм 11. Ъpнoпiльщинa: списoк BПaвшиx геpoiв yкpaiнськoi pевo.
лloцii в 6opoть6i з }loскoвськo-6iльrшoвицькиM oIсyпaнToN{ зa нaс вiд
13 6epeзня 1944 дo 31 гpyдня 1948 poкy. I-{e пiдпiльне виДaння мiстить
6ioгpaфii 725 oci6, якi зaгинyли IIa Tеpитopii Tepнoпiльськoi oкpyги.
Кpiм тoгo, пo.цaе нoвi дaнi пpo сМеpTь 6лизькo 100 невiдoмих пoBсTaH-
цiв, якi зaп4HУЛИ нa тepитopii oкpyги. 1985 p.' хxxII _ 24B cтop., TBеP.цa

o6gaДинкa, iл ю стpaц ii.
"Ioм |2. Tpeтя пoдiльськa Bo€I{нa oкpyгa УПA (<Лисoня>):

мiстить ви,цaнi кoМaн.цoЮ вoсннoi oкpyги кopoткi oПИcИ 6oiв вiддiлiв
УПA _ <.Лисoня> вiД листoпaДa 1'94З Дo сеpпня 1945 poкy, з6ipник
пi.цпiльниx пiсeнь Пoвcmанськuй сmяz _ виДaниЙ з пpиBo,цy п'ятиpivня
УПA, в 1947 Poцi, _ тa iншi,цoкyМeнTи й мaтepiяли гPупи УПA <.Лисo-
ня>. 1989 p.,352 сTop.' TBеP.цa o6клaдинкa, iлюстpaцii.

Toм 13. Пеpeшлщlra _ Пеpеlшrськlй цlpirъ; книгa пеpшa: .{еlпппс
вiддi.лy <Бypлaки> (Boлoдпшlpa Iltrпе'llьськoгo) - мiстить дeнник Цьoгo
вiдл|тry (<.У,цaPники,>-4,94a) зa чaс вi,ц жoвтня 1946 дo 24жoвтня 1947 polч,
ведеrпrй 6yнчркним <.Бypкyнoм>, з епiлoгoм Бoгдaнa Гyкa (<Cкали>). Кни-
Ia Мa€ Taкoit{ piзнi дoкyменти сoтнi - списки вoякiв, гoспo.цapськi дoкyмен-
Tи Toщo. 1986 p., 370 стop', TBеpДa o6клaдинкa, iлюстpaцii.

Toм 14. Пepeмищина _ Пеpемиський кypiнь; книгa,Цpyгa: .(ен.
ники й Дoкументи - мiстить.цеHники сoTеH}Ioгo <.Кpилaчa> (Яpoслaва
Кoцьoлкa) з |944 i t947 poкiв, ПPoДoBжyBaнi пo йoгo смepтi сoTенниМ
<.Бypлaкoro> (Boлoдимиpoм II{игeльським), .цeHник сoтнi <.Кpилaчa>
(вeдений 6yн.ryясним <.opестoм>) i дoкyменти o6ox сoтень. 1987 p.,
262 стop., TBeP.цa o6клaДинкa, iлюстpaцii.

Toм 15. Кoсглrппr Пlшrньpafпr: Cпoгaдl кoп{al{диpa Biддi.тry oсo6;пl-
Boгo цpизIlaчеrпrя <УПA.Cхiд>; сПoгaДи. Aвтop - Кvl.ЯtIИH _ oпoвiдaе пpo



сBoi Пepe)киBaH}Iя вiд ви6yxу вifrни I94I poкy ,цo <звiльнення> з УГIA i
peйдy нa ЗaxiД в 1945 poцi; мodiлiзaцiя дo ЧA, нiмeцький пoлo}I' oкyПoBa-
ний Киiв, yчaсTЬ y пiдпiллi oУHм, к-P BД. УПA (oУнм) в Кapпaтaх,
сTaplnинсЬкa [IкoЛa УПA, шtaндpи пo ПoДiллi й к-p BД. oсo6ЛиBoгo Пpи.
знaчeння <.УПA-Cxiд>. 1987 p., 266 стop', TBepДa o6клa.цинкa, iлtoстpaцii.

Toм 16. Пiдпiльнi )кypнaЛи зaкePtoнськoi Укpaiни, |945-1947 '
З6ipник мiстить пеpе.цpyки тaких пi,цпiльнИx жypнa лtв.. Tuэюнeвi вiсmi,
Лiсoвuк' Iнфopмаmuвнi вiсmi, Iнфopмаmop i Ilеpемozа. Bсi числa Цих Жyp-
нaлiв супpoBo.цяTЬся aнгЛoМoвниN,I pезЮMе. 36ipник N,Ia€ сТaTТIo Пpo
iстopiro пi,цпiльнoi ви.цaвничoi .цiяльнoстi Ha Зaкеpзoннi тa Aкт oскap-
ження o. Ле6едoвич. 19B7 p., 608 сTop'' TBеp.цa o6кдa.цинкa, iлroстpaцii.

Toм 17. Aнгломoвнi видaння укpaiнськoгo пiдпiлля, 1946-1947.
З6ipник MiсTиTЬ ПepeДpyки пi.цпiльниx ви.цaнЬ: Hoвi ЛiОiце, Buселення
€nuСкon(l Кoцuлoвськozo, Bu6opu в СPСP, Hoва zoлoОoва каmасmpoфа в

Укpаiнi, Фашuсmське сmpaшuпю, !,o 6pаmнiх цесьtсozo i cлoвацькozo нa-
poОiв. 1988 p.' 792 сTop.' Tвepдa o6клaДинкa, iлloстpaцii.

Toм 18. Кapпaтськa гpyпa УПA <.ГoвеpЛя>; книгa пеpшa] Дoкy.
ll{еHTи' звiти тa oфiцiйнi пy6лiкaцii. Miстить ПepеДPyк пi.цпiльнoгo
BиДaння кoN{aнДyвaння гpyПи LIIлях nеpеtr4ozu' звiти кoмaнД TaкTичI{их
вiдтинкiв УПA й звiти кoмaндиPiв вiддiлiв тa пiдвi.ц.цiлiв УПA, 24 TB
УПA <.Мaкiвкa>. |$$Q piк' 328 сTop.' TBepДa o6к"ra.цltнкa, iлюстpaцii.

Toм 19. Кapпaтськa гpyпa УПA <.ГoвepЛя>; кIIигa Дpyгa: Cпoми.
ни, стaттi тa Bидaння iстopиннo-мемyapнoгo хapaктеpу. Bключaе
збipкy нapисiв i спoминiв, дPyкoBaних y пiдпiллi. Maйже всi спoмини
написaнi сTaplxинaМи iвoяками УПА шe нa Укpaiнi a6o вiдpaзу пiсля
ПеpexoДy нa емirpaцiю. 1992,357 стop., Tвep,цa o6клa,цинкa, iлюстpaцii.

Toм 20. Пoкaтс.rик.цo <.Лiтoписy УПA>; книгa пеPuIa: 1-19 тoми.
Книгa мiстить ПoкaжЧики псев.цoнiмiв, ПpiзBищ, геoгpaфiuниx I{aзB,
iнститyЦiй, пoaз6yuнi сПиски aвтopiв Ta HaДpyкoBaниХ МaTеpiялiв iт,

iнrпi дaнi Пpo Пеpшиx 19 тoмiв <.Лiтoписy УПA>. 1994, 528 сTop.' TBep-
Дa o6клaДинкa, iлтoстpaцii'

Toм 21. УIIA в свiтлi нiмeцькиx ДoкyМентtв, |94|-1943; Книгa тpe-
тя: Чеpвeнь 1941 _ TpaBеHь 1943. Книгa МiсTиTЬ звiти, мемopaн.цyМи, a
TaкoЖ [epeкЛaДи укpaiнських дoкументiв .цЛя ЦенTpаЛьних пoлiтичниx i
пoлiцiйниx yсTa}Ioв. I99I,27 t сTop.' Tвep.цa o6клa.цинкa, iлюстpaцii.

Toм 22, УПA в свiтлi пoльських дoкумeнтiв; книгa Пepшa:
Bйськoвий Cy.Ц Oпеpaтивнoi фугп,I <.Biслa>. Miстить виpoки' звiтtr тa
кopесПoнДеHцiю BiйськoBoгo сyдy oпepaтивнoi гpyпи <.BiсЛa,> зa пepioд вiд
TPaBнЯ Дo BePесня 1'947 p. 1992,627 сToP., TBeP.цa oбклaдинкa, iлюстpaцii'

Toм 23. Мeдиннa oпiкa в УПA: дoкyМеIITи' мaтepiяли i спoгa.ци.
Бiльшa чaсTИнa книГи _ це сПoMини сaнiтapiв, медикiB, лiкapiв й



iнпlиx пpaцiвникiв сaнiтapнoi cлу>к6и й Укpaiнськoгo Чepвoнoгo Хpестa
(УЧХ). B книзi теж пoмiщeнi пiдпiльнi ДoкyМе}ITи й 6ioгpaфii пpaцiв-
никiв УЧX. 1992, 480 сTop.' TвepДa o6клa.цинкa, iлюстpaцii.

Toм24.Iдея i чин: opгaн Пpoвoду oyн, 1942-|946. У цiй книзi
пеPe.цpyкoвaнo гoЛoBний пoлiтичнo.iнфopмaтивний хсypнaл Пpoвoдy
oУH нa Укpaiнськиx 3емЛях, щo ви.цaBaBся в poкax 1942-Ig46. Жуp-
нaл мiстив вa;кливi iнфopмaцii пpo 6opoть6y УПA, нiмeцькy тa poсiй-
ськy oкyпaцiйнy пoлiтикy, poЗBиToк yкpaiнськoi пoлiтичнoi ДyMки.
1995' 592 сTop., ТBeP,цa o6кЛaДинкa, iлюстpaцii'

Toм 25. Пiснi УПA. 36ipкa пiсень, Tе}IaTи!ПIo пoB'язaних з 6opoтъ-
6olо УПA. 36ipник Bключaс не тiльки влaстивi пiснi вoякiв УПA, але й
yклaдeнi пiзнiшe B TюPМaх i кoнцтaбopaх' чи yЛo)кенi нapoдoм. 36ipник
MiсTиTЬ TеIIсTи пiсень, iх вapiaнти, мелo.цito i вapiaнти, a Taкoя{ дaнi пpo
сaмy пiсню, ii aвтopiв й oспiвyвaниx y пiсняx гepoiв чи пoдii. 36ipник
мiстить Пoнaд 600 пiсeнь.rи iх вapiянтiв. 1997, xxlУ+556 сTop.' тBep,цa
o6клaдинкa, нoTи.

Toм 26. Укpaiнськa Гoлoвнa Bизвoльнa Paдa. floкylt{еIlTи' oфiцiйlнi
rry6лiкaцii, мaтеpiя.llи. Книгa чeTвepтa: .(oкyменти i спoгaди. З6ipник
мiстить ПpoToкoЛ BЗ УГBP, Дoпoвi.ць нa ЦЬoМy з6opi й iнtпi дoкyмeнти:
ви6ip з лисTyBaI{нЯ ПPфи.цeнTa УгBP Киpилa oсьмaкa, Пepeгoвopи 3

ПoЛьським пiдпiллям, УгopЩинolo й Pyмyнiсlo, слiдvy сПPaBy Микoли тa
Пeтpa [yжих й iнrшi дoкyMeIITи. У книзi TaкoI{ сПoгa.ци чЛеHiв УгBP й
iншиx oсi6 пpo yTBoPеHHя тa.цiяльнiсть УГBP 2001, 658 стop., TBep.цa o6клa-
.цинкa' iлюстpaцii.

Toм27. Poмaн Пeщенкo: 3a Укpaiнy, зa ii вoлlo; спoгa.ци. Aвтop -
BoЛиняк _ oпoвiдaс пpo сBoIo Дiяльнiсть вiд ви6yхy вiЙни y 1939 лo
вiдхoдy нa 3axiд у 1945. Cпouaткy aвтop 6yв дiяueм oУH Сapненськoi
oкpyги (вiд сiuня 1942 в пiдпiллi), згo,цoM - шeфoм гoсПoДapськoгo
вiддiлy ШBo УПA <.3aгpaвa>, вiД лiтa 1943 - ГBIII (пoтiм КBIП
УIIA-Пiвнiч' кoМaнДиP [м. Кляuкiвський) i вiд лiтa 1944 _ сTapши-
Hoю.цЛя oсo6ЛиBиx ДopyчеHь пpи ГCЗC УГBP пiд кepiвництвoм M. Лe-
6eдя. 1997 ,279 cтop., TвеP.цa o6клaдинкa, iлюстpaцii' MaПи.

Toм 28. Mapiя Caвчин: Tисячa дopiг; спoмини. Aвтop oпoвi.цaс
пpo свoi Пеpe)киBalrня вiл вибyxy вiйни (вiл |944 дo 1953 _ в пiдпiллi)
.цo сBoгo пpиxoДy нa eмirpaцilo у |954. Biд 1945 6улa дpуэкl,lнoю B. Гa-
Лaси, ЗaсTyПникa пpoB. oУH 3aкеpзoнсЬкoгo кpaю, вiд 1947 спiвpo6iт-
никa ГoCП в Кapпaтaх, i вiд 1948 _ пpoB. oУH ПЗУЗ. Aвтopкa пepe-
6yвaлa PaзoМ 3 ниМ нa Зaкеpзoннi, в Кapпaтax, нa Boлинi a Taкoж - y
тюpмi КГБ y Киевi. 1995, 600 сTop.' TBеP.цa o6клaдинкa, iлюстpaцii.

Toм 29. Iвaн Гapaсимiв (<Пaлiй>): 3 юнaцьIсих мpiй _ У pЯДt|
УПA, це poзпoвiдЬ yчaсHикa пiдстapшинськoi tпкoли УПA в Кapпaтax



Ta poйoвoгo B сoTHi У-I (94)' пpo йoгo 6oiт,oвиЙ trlЛЯх B УПA вiд oсенi
1943 дo oceнi 7947 в Кapпaтax тa нa Лeмкiвщинi. CпoгaДи .цaloть цiкa-
By кapтинy iз щoДеннoгo жиTTя пoвстaнцiв тa iхнix кoмaндиpiв' як Te}к

Цpo вaЯ{ке сTaнoBиЩе yкpaiнськoгo нaсeЛення нa циx тepенax. 1999,
336 стop., Tвepдa oбклaдинкa, iлroстpaцii.

Toм 30. Cтeпaн Хpiн (Cтeпaн Cте6ельський): I(piзь смix зaлiзa;
спoгaди. Книгa мiстить двa сПoгaДи Cтепaнa Cте6ельськoгo (<.Хpiнa>),
к-pa TB УIIЬ24 <.Maкiвкa> _ <.КPiзь смiх зaлiзa,>, <.ЗиМoЮ в 6yнкepi'>
Ta сIIoгa.ци oлeкси Кoнoпaдськoгo (<.Q61p9веpxa>) _ <.Cпoмини чoтo-
вoгo УПA oстpoвepxa>. Aвтopи oпoвi.цaroть пpo свoi дii в УПA вiд
1944 дo 1949 poкy нa Лемкiвщинi тa [poгo6инvинi. 2000, 552 стop.,
TBep.цa o6клaдинкa, iлroстpaцii.

Toм 31. УПA нa Львiвщинi i Яpoслaвщинi. CпoгaДи i дoкyменти
вoлсiв УIIA TB <Poзтoччя> , tg43 _ 1947.Книra мiстить сПoгaди <.Coi>,

<.CпaPTaкa>, <.Зенoнa Cемeнiвa'> тa iнпrих члeнiв вiддiлy УПA к-pa <.Бpи-
ля>. Taкoяс ПoДaються oпepaтивнi звiти к-pa <.Бpиля> Ta к-pa <.Гaмaлii,>

(<.ПеPeяслaви I> тa <.Пеpеяслaви II>) з Taктичнoгo Biдтинку УПA <.Poз-
Toччя>. 2000,З24 сTop.' TBеp.цa o6клaдинкa' схеми' iлroстpaцii.

Toм 32. Мeдиuнa oпiкa в УПA: дoкyмeнти' мaтеpiяли i спoгaДи.
Книгa Дpyгa. Beликa чaсTинa книги - це сПoМиHи сaнiтapiв, Mе.цсестep'
медикiв, лiкapiв i iнtпиx пpaцiвникiв сaнiтapнoi cлуж6и й Укpaiнськoгo
Чepвoнoгo Хpeстa (УЧx). 2001,5B1 сTop.' TBepдa o6клaДинкa, iлloстpaцii.

Toм 33. Taктичний Biдтинoк УПA 26-ий <Лeмкo>: Лемкiвщинa i
Пepемищинa (.{oкyменти i мaтеpiяли). Книгa мiстить дoкумeнти i
мaтepiяли, щo вi.цнoсяTЬся.цo iстopii тa.цiяльнoсти вiддiлiв УПA TB-
<.Лeмкo> вpp. t944-1947, oлepaтивнi звiти, нaкaзи iнстpyкцii тa вкaзiв-
ки, peйди УПA, тa дoкyМенти Пiдстapшинськoi rшкoли iм. пoлк. <.Кo-
никa>. 2001, 900 стop.' TвeP,цa o6клaдинкa'N|afIII' opгaнiзaцiйнi сxeми,
iлюстpaцii.

Toм 34. Лемкiвutинa i Пepeмипщнa _ <ХoлoднltлЯp>, <.Бeскид>,
<Bepхoвrпra> : Пoлiтичнi звiти. Книгa мiстить opгaнiзацiйний poзпoдiл
пiДпiльнoi меpeжi Лемкiвщини i Пepемищини, кaДPoвy o6caду
пiдпiльноi сiтки тa пoлiтичнi й iнфopмaтивнi звiти З TepеHy 3a poки
1'944-t947 '200t,974 сTop.' Tвep,цa o6клaДинкa, opгaнiзaцiйнi сxeми, iлю-
стpaцii.

Toм 35. Пoкaлсчик дo <Лiтorпrс} УПA>; книгa 2: тoми 21-34, тoми
тa 1-3 Hoвoi Cеpii Ta Toми 1-3 сеpii <Бi6лioтeкa>. Книra мiстить lloкal{-
чики псeB,цoнiмiв, пpiзвищ, геoгpaфivниx ItaзB' iнститyцiй, пoаз6yuнi
сПиски aвтopiв Ta lra.цpyкoBaних мaтеpiялiв й iнrпi дaнi пpo тoми <.Лiтoпи-
сy УПA> oснoвнoi тa Hoвoi Cepiй, як тaкo)к книги <.Пoвстaнськi мoги-
ли> т'7 зa pе.ц. €вгенa Miсилa, 2002 p,,870 стop., тв. o6кл.



Toм 36. <.Книгa пoЛегЛих членiв oУн i вoякiв УПA ЛьвiвщиI{и>.
Книгa мiстить взятi з pa.цяHсЬкиx apxiвiв кopoткi бioгpaфii члeнiв oУH
i УПA, якi зaгинyли нa ЛьвiвЩинi.2002,105B стop., TBеpДa o6клaдинкa,
iлюстpaцii.

Toм 37. Iвaн Ликo, <Ha гpaнi мpii i дiйснoстi: сПoгaди пi.цпiльни-
кa. 1945-1955>. Книгa мiстить сПoгa.ци Iвaнa Ликa (<.Cкaли'>' <.Бoгдa-
нa>) _ <.Ha гpaнi мpii i ,ц,iйснoстi> Ta сПoгa.ци Mикoли Tepeфeнкa
(<.Meдведя>) _ <<Ha гpaнi двox свiтiв,>. Aвтopи oпoвi.цaють Пpo Пеpе)ки-
Tе ними в пiдпйлi нa Лeмкiвщинi тa в ПoЛьських Tlopмaх. 2002 p.,644 cтop',
Tвеp.цa o6клаДинкa, iлюстpaцii.

Toм 38. Пeщo Й. пoтiчншt, ..ApхiтeкгyPa 
PезистaIIсy: кpиiвки i

6ylпсpи УIIA в свiтлi paдлrськиx.цoкyl\,IеHTЬ''. Книгa мiстить сxеMи Ta
oПИcИ piзних кpиiвoк УПA й зaпiлля, тa пepeлiк з'еднaHь Чеpвoнoi Apмii
тa Bнyтpiшlнix Biйськ HкBД, якi 6ули зaлщенi дo 6opoть6и ПpoTи
пiдпiлля, зi6paних в Apxiвi Bн1тpiшlнix вiйськ Укpaiнськoгo oкpyry зa pp.
79/1/1 !954,який знaxoДИTЬcЯB Кoлекцii iм. Пeтpa Й, Пoтiчнoгo пpи Унi-
вepситeтi Topoнтo' 2002,4З0 стop.' TBepДa oбк.шaдинкa, сxeМи' iлroстpauii.

Toм 39. Taктичний вiдтинoк УПA 28-й ,..{aнилiB'': Хoлмщинa i
Пi.цляIшrпя. ,{oкyменти i мaтepiяли. Мiстить o|ЛЯДИ й дoкyменти пpo
Дii УПA нa Хoлмщинi й Пiдляrшшi в 1945 - 1948 Poкax. Miж дoкy-
мeнTaМи _ звiти Хoлмськoгo TB УПA' xpoнiки (денники) сoTеIIЬ
УПA, звiти зi зyстpiнeй пpедстaвникiв УПA 3 [peДсTaBникaМи
Пoльськoгo peзИсTaнсу з BiH-y (<.BoльнoсьЦь i Hсзaвiслoсьць>), звiт iз
зyстpivi з aнглiйськиM кoPeсПoнДенToМ' тa iнrшe. Бiльпriсть дoкyментiв
ПoxoдиTЬ з Кoлекцii Пeтpa Й. Пoтiчнoгo Пpи Унiвеситетi Topoнтo.
2003' 1058 сTop.' TBеPдa o6клaДинкa, iлtoстpaцii.

Toм 40. Taктичниfi Biдтинoк У IIA 27 -fi .. Б aстioн'' : Лloбa.riвщинa,
ЯpoслaвЩдпra, Toмaпriвпщнa. .{oкyмеrrш i мaтеpiя.llи. Miстить orляДи iт

.цoкyМeIITи пPo дii УПA в 1945-|948 Poкax. CePед дoкyмeнтiв - звiти
Кoмaн.ци Taктичнoгo Biдтинку, xpoнiки вiддiлiв к}?eня УПA ..Meсники'',

звiти й oIЛЯДИ кepiвництвa II oкpyги oУH ..Бaтypин'', гoсПoдapськi звiти
тoщo. tjiльtпiсть дoкyментiв пoxo.цить з Кoлекцii Петpa Й. Пoтivнoгo пpи
Унiвepситeтi Topoнтo. 2004' 600 сTop.' ТBep.цa o6клaдинкa, iлюстpaцii.

Toм 4|. Пpeзидеtп УгBP Киpилo oсьмaк. Книгa мiстить дoкyМенTи
тa мaтepiяли пpo Пpезидентa УГBP Киpилa oсьмaкa, йoгo життя, HayкoBy
.цiяльнiсть i смеpть. 2004, 880 сTop.' TBеP,цa о6клaдинкa, iлюстpaцii.

Toм 42. Пeщo Й. Пoтiчнии. Лiтoгlис УIIA _ Iстopiя: .(oкyмеrrти i
Maтеpiaлl. Boяки УПA, якi в 1947-\949 poкax пpo6илися peйдoм y Зaxш-
ню Евpoпy, Bв:DкЕши свoiм o6oв'язкoM заЛишИTИ N|Я iстopii та мaй6yтнix
пoкoлiнь пaМ'яTь пPo BизBoлЬнi змaгaння в vaсi lpyгoi свiтoвoi вiйни тa
пiс.llя ii зaкiнчeHIIя. I{e стaлo peaльнiстlo в 1974 P,, кoли бyлo зaснoвaно ви-



ДaBIIицTBo 
..Лiтoпис УПA'. Книгa мiстить ДoкyMенTи тa мaтеpiяли Пpo не-

лeгкi 6yднi сTaIIoBЛенн,I Taдiяльнoстi видaвництвa..Лiтoпис УПA'' зa 30-лiт-
нiй пеpioд iснрaння, кopoткi 6ioгpaфii члeнiв ви,цaBничoгo кoмiтeтy, адмi-
нiстpaцii BидaBницTBa, peдaктopiв, aвтopiв, yпopядникiв i фyнлaтopiв тoмiв.
2005' 658 сTop.' Tвep.цa o6клaдинкa, iлюстpaцii.

Toми 43-44. Бopoть6a 3 arенTypoю: Пpoтoкoли.цoпитiв Слухс6и
Безпeки oУH в Ъpнoпiльщинi. 1946.1948. Книги мiстять пpoToкoJ]и
ПеpeсЛyХaнь пpaцiвникaми Служ6и Бeзпеки (сБ) oУFI Tеpнoпiльськoi
o6лaстi oсi6, пiдoзpiлиx у спiвпpaцi з opгaнaми деpяtaвнoi 6eзпeки СPСP.
Maтepiяли ПoхoдяTЬ з пiдпiльнoгo apxiвy, вiДнaйДенoгo у 2004 p' B сеЛ1
oзepнa 36opiвськoгo p-нy Tеpнoпiльськoi o6л., зaB.цЯки с. п. Coфpoну
Кyтнoмy. Ha ix 6aзi Mo)кнa BиBчaTи opгaнiзauiю, o6сяr тa дii пiДпiльних
сTpyкTyP щoнaймeнrпe B Межax oднiсi oблaстi y 1946-1948 PP., кoЛи Tиск
нa пiдпiлля paДянсЬкиx сиЛoBиx сTpyкTyp 6yв нaдзвиuaйнo пoтyx<ний.
Taкoяс мaтеpiяли пpoтoкoлiв ЯскpaBo вiдo6pa:кaroть яtopстoкiсTь' нeЛIo-

Дянiсть тa 6pрaльнiсTь pа'цЯнськиx pe[pесивниx opгaнiв, якi rпляхoм теpo-

Py Ta HaсиЛЛЯ сHУBaJIИ IIaByTи}ty lмпеpii 3,1a нa Tepенax Зaxiднoi Укpaiни.
Toм 43, книгa 1: B пеprпiй книзi пoмiш{eнo 85 з 193 нaявниx ПpoTo-

кoлiв дoпитiв, щo oхoПЛIoIоTЬ 13 paйoнiв Tеpнoпiльщини, зoкpeмa: Бe-
peяtaнський, Бiлoбoжницький, БopЩiвський, Бyuaцький, Beликo-
6ipкiвський, Bеликoгли6ovoцький, BеликoДеДеpкaльський, Bиruнiве-
цький, Зaлiщицький, ЗaлoзеЦь кий,, З6apaзькиЙ i З 6opiв ський paйoни.
2006, |З32 сTop.' TBep.цa o6клaДинкa, iлюстpaцii, сxемlt.

Toм 44, книгa 2: Книгa € Пpo.цoBЖeнrтям 4З ToMy Ta мiститить пo_

.цaЛЬшиx 10B пpoтoкoлiв пepeслyхaнь СБ oУн,зoкpeМa' з теpeнiв тa-
киx paйoнiв, як: Зoлoтoпoтiцький, Зoлoтникiвcькиft, Кoзiвський, Кoз-
лiвський, Кopoпецький, Кpeмeнeцький, Лaнiвeцький, Mикyли-нeць-
кий, Hoвoсiльський, Пiдвoлoниський, Пi.цгaсцький, Пoчaiвський,
Пpoбiхснянськйй, Cкaлa-Пo,цiльський, Скaлaтський, Tepe6oвлян.
cький, Toвстeцький, Чopткiвський, fШyмський, як теж з Poгaтинськo-
гo paйoнy Cтaнислaвiвськoi o6лaстi. Tyт тaкorк пoмiщенi Пpoтoкoли
ToC-y, Пpo-тoкoли смepтi, Лист пiДпiльникiв нa laлeкиЙ Сxiд, Пpo-
тoкoл o.цнiеi пoДii, сПисoк фyнкцioнеpiв MBД i МгБ, Ta сПисoк слiДчиx
СБ. Bступнa сTaTTя дo o6ox книг пoмiщеIla B T. 43.2006,1288 стop., твep-
Дa o6кл aД,инка, iлюстpашii.

Toм 45. Гeнepaл Poмaн lПyхевиu _ ..Tapaс Чyпpинкa'' Гoлoвний
Кoмaндиp УПA. Книгa МiсTиTь сПoгaДи ПPo Гeн. Poмaнa lШyxевиva-
Tapaсa Чyпpинкy, йoгo життя, пiдпiльнy Дiяльнiсть i смеpть. 2006,
572 cтop., TBeP.цa oбклaдинкa, iлюстpaцii.

Toпи 46. Бopoть6a 3 arеЕгypolo: Пpoтoкo.тп-r дorптгiв Cлyэк6и Бeзпeки
oУH в Ъpнoпi.lьuцHl. 1946-1948' Книгa 3. Книгa € BantЛиBиМ ДoпoBIIеH-



няМ i ПpoДoB)кeнняМ TT. 4З.44 Ta МiстиTЬ пpoToкoЛи rrePeсЛyxaнЬ сБ
oУH з 5-ти paйoнiв Tеpнoпiльськoi o6л.,зoкpeMa: Bеликo.це.цеpкaЛь-
сЬкoгo, Bиrцнiвeцькoгo, 36apaзЬкoгo, 3oлoтникiBськoгo тa КPeмeнeць-
кoгo..(oкyмеIITи пoxo.цяTь 3 ПoBсTaIIськиx apхiвiв, вi.цнaйдeниx B oкo-
Лицяx сiл Плixiв, КpaснoпyЩa Беpежaнськoгo p-нy тa Петpикiв' Tеpнo-
пiльськoгo p-нy. 2007,896 стop., TBеP.цa o6кладинкa, iлюстpaцii.

У нoвiй cеpii, m' зв, I(utвськiй, у cniвnpацi з Iнcmumуmoм укpаiнcькot
аp х е o zp а фit m а О эю ep е лo 3Ir а в сmв а H aцio н альнot АкaО e ltii H ау к Укp аiнu
lepэюaвнuм кoмimemoм аpхiвiв Укpatнu ma Iteнmpaльнuм Оеpэraвнuм
аpхiвoм zpoмаОськuх o6'eОнань (IIJIAГ)) Укpаiнu noявIutucя mакi moмu
<Jlimonuсу УПA,>:

1. BиДaння Пoлoвнoгo Кoмaндyвaння УПA. Книra мiстить тaкi
BиДaння: lo збpoi, лд 16, 1'94З,IIoвсmанeць, "\A 1-6' 1944-1945, Укpаiн-
сък":й nepець, Nb I-3, 1943-1945 тa Бoйoвuй npавIlЛb||uK niхomu' Киiв _
Topoнтo, t995, 482 сTop', TвepДa o6клa.цинкa, iлюстpaцii.

2. Bo.тпlнь i Пoлiсся: УIIA тa зaпi.пля Lg43 _ 1944. .{oкyмeнти i мa.
тepiя.тпr. Книгa мiстить ДoкyменTи Гoлoвнoi Кoмaнди УПA-Пiвнiч тa дo-
к)rMeIrTи Biйськoвиx oкpyг <.ЗaгPaвa'>, <.Бoryн'>, <.Typiв> тa <.TIотюHник'>.

Киiв _ Topoнтo, 1999,724 сTop.' TBеp.цa o6клaДинкa, iлtoстpaцii.
3. Бopoть6a пpoти УIIA i нaцioшaлiстичнoгo пiдпiлля: диpeк-

тивнi дoкумeнти I{К Кoмпapтii Укpaiни 1943-1959. З6ipник мiстить
нaйпoвнitпе зi6paння дoкyментiв цк кП(6)У _ ПoсTaнoBи з'iз.цiв,
пленyмiв пoлiт6юpo, opг6юpo, секpeтapiятy, якi сyпpoBoДх(уюTься
iнфopмaтивними зaпискaми, пoвiдoп,tЛенняМи тa .цoвi.цкaми. У книзi
Taкoж Пpе.цсTaBЛeнi лиcти, сTеTIoгpaMи зaсiдaнь тa вистyпiв членiв
Цк кП(б)У. Киiв-Topoнтo, 2001, 652 стop., TBep.цa o6клaдинкa,
iлюстpaцii.

4. Бopoть6a пpoти УIIA i нaцioнaлiстичнoгo пiдпi.lнlя: iнфop.
мaцiйнi Дoкyменти цIс кП(6)У, o6кoмiв пapтii, [IкBс-МBс, l\{.цБ-
к.цБ (1943_1959). кн. 1, (1943_1945). У книзi зi6paнi Дoкyмeнти з
iстopii 6opoть6и сталiнськoгo Peх<иМy пPoTи yкpaiнськoгo нaцioнальнo_
ви3BoЛьнoгo Pyxy пpoTягoм 1943-1945 pp. Усi пo.цaнi мaтepiяли МaЮTЬ
iнфopмaцiйнo-звiтний хapaкTеp. Киiв-Topoнтo, 2002, 597 стop., TBep.цa
o6клaдинкa.

5. Бopoтьбa пPoTи УIIA i нaцioнaлiстичнoгo пiдпiлля: iнфop.
мaцiйнi дoкy}leнти цк кII(6)У, o6кoмiв пapтii, нI(Bс_MBс,
M.цБ_к.цБ. (1943-t959). Книгa Дpyгa: |946_1947. У книзi зi6paнi
.цoкyМeIITи з iстopii 6opoть6и стaлiнськoгo peжиМy ПpoTи yкpaiнськoгo
нацioнальнo-визвoлЪнoгo PyХy ПPoTЯгoМ 1946-1947 pp. Усi пoДaнi мaте-



piaЛи МaIoTЬ iнфopмauiйнo-звiтний хapaкTep. Киiв_Topoнтo, 2002, 57 4

сTop.' TвepДa o6клa,цинкa.
6. Бopoтьбa пPoTи УIIA i нaцioнaлiстичнoгo пi.цпiлля: iнфopмa-

цiйнi дoкyменти ItК кП(б)У' o6кoмiв пapтii, tIкBс_lvIBс' М.цБ_
кДБ. (1943_1959). Книгa Tpетя: 1948. У книзi зiбpaнi дoкyменти з
iстopii 6opoть6и стaлiнськoгo pе}сиМy пpoTи yкpaiнськoгo нaцiнaльнo-
ви3вoЛьнoгo pyхy пpoTягoМ 1948 p. Усi пoдaнi мaтеpiaли МaЮTЬ
iнфopмauiйнo.звiтний хapaкTep. Киiв-Topoнтo, 2003, 523 стop., TBеp,цa
o6клa.цинкa.

7. Бopoть6a пPoTи yПA i нaцioнaлiстичнoгo пiдпiлля: iнфop-
мaцiйнi .цoкyменти цк кП(6)У, o6кoмiв пapтii, [IкBс_MBс,
МДБ-к.цБ. (1943_1959). Книгa чеTBepTa: 1949-1959. У книзi
зiбpaнi.цoкyMeнTи з iстopii 6opoть6и стaлiнськoгo peжиМy ПpoTи yкpa-
iнськoгo нaцioнaльнo-BизвoЛьHoгo pyxy пpoTягoМ 1949_1959 pp. Усi
пo.цaнi мaтepiaли МaюTЬ iнфoPмaцiйнo-звiтний xapaкTеp. Киiв_Topoн-
тo, 2003, 716 стop., TвepДa o6клaдинкa.

8. Boлинь, Пoлiсся, ПoДiлля: УПA тa 3aпiлля 1944_1946. Дoку.
NIенти i мaтеpiяли. 36ipник мiстить ДoкyI\lе}ITи кepiвниЦтвa yПA-
Пiвнiч i УПA _ Пiв.цень, Кpaевoгo ПpoвoДy oУH ПЗУЗ i HBPO тa
гpyп (Borнниx oкpyг) <.Зaгpaвa>, <.Бoгyн>, <.Tютюнник> i з'с,цнaнь
гpyп <.33> (П3к <.Мoсквa>), <.44> (ПCК <.o.цесa>). Киiв_Topoнтo,
2006, 1620 сTop.' твePдa o6клaдинкa, iлюстpaцii.

9. Бopoть6a пpoTи ПoBсTaнськoгo p}xy i нaцioнaлiстшцroгo пiдпiJUIя:
пPoтoкoЛи дoпитiв зaapеIIIToBaниx paДЯнськими oPгaнaми дepжaвнoi
безпеки кеpiвникiв oУH i УпA. |944-1945. Книгa мiстить apxiвнi
,цoкyМeHTи 3 ПерeсЛyxaнь pa.цянськиМи peПPесиBHиМи oPгaHaMи Taкиx
oсi6, як: Mиxaйлo Cтепaняк, eвгeн Бaсtoк, Mиpoслaв Гaйдyк, Яpoслaв
Бiлинський, Apтeмiзiя Галицькa, oлeксaндep ЛyЦький, Юpiй CтeльMaЩУк,
Петpo [у>кий, Mикoлa [у>киi1 Boлoдимиp Пaвлик' oмелян Пoльoвий,
Фeдip Bopo6eць, .(митpo Biтoвський, Baсиль Лeвкoвич. Киiв_Topoнтo,
2007 , 912 сToP.' Tвеp.цa o6клaдинкa, iлюстpaцii.

10. E{иття i 6opoть6a гeнеpaЛa ..Tapaсa Чупpинки'' (1907_1950).
.{oкyменти i мaтepiaли У книзi зi6paнi дoкументи тa мaтepi aJIИ 3a 1 907-
2005 pp.' якi xapaктepизyЮTЬ oснoвнi вixи життя i.цiяльнoстi кepiвникa
yкpaiнськoгo BиЗBoЛьнo-peвoлюцiйнoгo pyxy B 1943_1950 pP. гeн. Poмaнa
Шyxевиua (..Tapaсa Чyпpинки'') Ta ПpисвяЧенi йoгo пaм'ятi. Пopяд з
.цoкyМеHTaN,{и Гaлyзевoгo Деp)кaBнoгo apxiвy CБ Укpaiни дo з6ipникa
yвiйшли ДoкуMенTи flepxсaвнoгo iстopиuнoгo apxiвy Укpaiни y Львoвi i,
чaсткoBo' - IЦABO Укpaiни, a Taкo)к мaтеpiaли, якi пy6лiкyвaЛися B
..Лiтoписi Укpaiнськoi Пoвстaнськoi Apмii'' (Topoнтo) тa в iнпrиx
виДaннях. Киiв_Topoнтo,2007, 832 стop., твеp.Цa oбклa.цинкa, iлюстpaцii'



11. Mеpеэкa oУH(6) i зaпiлля УПA нa теpитopii Bo ..3aгpaвa'',
.,Ц4)Ь'', ..БoцДI'' (сepпelть 1942_rpудelъ 1943 pp.) {o книrи yвiйшли З53
paнirше не oпyблiкoBaHиx дoкyМeнTи з piзних теpитopiaльниx oсеpедкiв
oУH(6) i зaпiлля УПA нa Boлинi й Пiвденнoмy Пoлiссi зa сеpлeнь |942 -
гpy.цeнь 1943 pp., якi вiдodpaэкaтoть ДiлoвoДствo КП, oкpyг, paйoнiв oУH(6)
нa ПЗУЗ (сepпень t942 - BepeсенЬ 1943 pp.)' a Taкo)к oкpyг' нaдpaйoнiв,
paйoнiв, кyЩiB, пiдpaйoнiв i стaниць зaПiЛЛя УПA нa ПЗУЗ (веpесень -
гpy,цень 19a3 p.). Киiв-Topoнтo' 2007, 848 стop., TBep.цa o6клaдинкa,
iлroстpaцii.

Гomуюmъся Оo dpуку moмu HC:

Бopoть6a ПpoTи пoBсTaIIськoгo pyxy i нaцioнaлiстичнoгo пiдпiлля:
ПpoToкoли .цoпитiв зaapeIIIToBaIIиx paдянськими opгallaМи дepлсaвнoi
6езпeки кеpiвникiв oУн i УПA. 1946-1952.Книra2.

Borннa Oкpyгa УПA <.Бyг> 1944-1948.,(oкyменти i мaтеpiяли.
36ipник мiстить .цoкyMеHTи кеpiвниuтвa i oкpeмиx пiлpoздiлiв Bo тa
пpeсoвi Bи.цaння УПA, тepeнoвi кepiвнi i звiтнo-iнфopмaтивнi .цoкyМен-
ти oУH.

Cepiя <Лimonuc УIIА> - Бi6лiomека

1.. Iopiй Cтyпницький. Cпoгa,ци Пpo пеpе}ките. Aвтop - BoЛиняк -
oпoвiДaс Пpo сBoIo poДинy Ta пеpех{иBaння вiД ЮнaцЬких poкiв (кiнець
30-x) дo BихoДy з ув'язнення в сеpединi 50-х poкiв. Aвтop с синoM нaчaЛЬ-
никa rrrтady УПA пoлк. Лeoнi.цa Сryпницькoгo' paзoМ 3 якиму Ig4З p. пitшoв
.цo УПA,,цe I{aBчaвся y сТapшинськiй rшкoлi <<flpyxrинники>. Пiсля apeIIITy
в 1944 p. пoневipяBсЯ пo TIopMax i тa6opaх Paдянськoгo Coюзy. Киiв,
2000, 128 сTop., M'якa o6клa.цинкa, МafIИ, iлroстpaцii.

2. Boлoдимиp B'ятpoвич. Pей.ци УПA теpeнaми ЧexoслoBaччи-
ни. Moнoгpaфiю пpисвячеHo oДt{oМy з мaлoвiд'oмиx aспектiв iстopii
yкpaiнськoгo нaцioнaльHo-BизBoЛЬнoгo pyxy 1940-1950 poкiв - pейдaм
УПA чеxoсЛoBaЦЬкиMи TеpенaМи. o6paнa TеМa .цo3Boляе aвтopoвi
ЛoкaзaТи po3МaХ нaцioнaЛЬHo-визвoльнoi 6opoть6и в Укpaiнi, ji вплив
нa пo.цii y пiслявoсннiй €вpoпi, бeз чoгo HeмoхсJ]иBе ПpaBиЛЬне i o6'ск.
TиBIIе TЛyMaчення сyспiльних пpoцeсiв Toгo Чaсy. Львiв, 2001, 20B стop.,
м'якa o6клa.циHкa, мaпи, iлtoстpaцii.

3. Яpoслaв фицaй - <.Чopнoтa>, Пapaскeвiя фицaй. A paни не
гoiдися: Cпoмини <.Чopнoти'>. У книзi oписaнi сПoгaДи чoToBoгo кoMaн-
диpa УПA <.Чopнoти> пpo пoдii, щo вiд6yвaлиcя в !94З-1945 poкax нa



3aкepзoннi, тa пpo йoгo стpaдниЦькe )I{иTTя в 6iльtпoвицьких TЮpмax i
кoнцтa6opax Cи6ipy. Mемyapи пiДгoтoвленi дo дpyкy Дpyx(инoЮ aBTopa
Пapaскoю Гpицай (з дoмy Poткo), якa пpoтягoМ дoBгиx poкiв вiдтвopю-
B;UIa poзПoвi.цi свoгo voлoвiкa, yToчнIoBaлa, .цoпoBIlIoB:LIIa Ta сисTeмaTизy-
вaлa ix. Львiв, 200t,332 сTop.' TBеp.цa oбклa.цинкa, iлloстpaцii.

4. СпoraДll вoякiв УПA тa yuaсникiв збpoйнoгo пiДпiлля Львiв-
rцини i Любaчiвrцини. Книгa мiстить сПoгa.ци Bacиля Лeвкoвичa
(..Bopoнoгo''), йoгo ДPyжини Яpoслaви, сoTеннoгo Mикoли Tapaбaнa
(..Tyнi''), вoякiв УПA Iвaнa Фiля (..ШepeмeTи''), Iвaнa BaсилеBськoгo_
Пyткo (..Byсa''), opгмo6a Кoстя Мiхaликa (..Дyми) Ta 3B'язкoBoi Кaте-
pини Кoгyт_Лялюк (..Гpiзнoi''). B книзi пoДaнa кopoTкa згaДкa пpo
Якoвa I. Чopнiя (..Кyлю,', ..Myшкy'', ..Удapникa''), кoмaндиpa Пеpeмись-
кoi 6 Bo УПA, aвтopствa Федopa Лoпa.цчaкa. Львiв, 2003' 44B сToP.' TBeP-

дa палiтypкa в сyпеpo6кладинЦi, iлroстpацii.
5. Миpoс;raв Гop6аль. ,Цoвiдник-пouryкЬець. Peестp oсiб, пoв'язa-

IIих 3 BизBoлЬнoк) 6opoть6oю IIa Tepeнaх Львiвщини (без .(poгoби,r.rи-
ни). 1944-1947 (зa apхiвними ,цoкyмеIITaми). Книгa с пiдсyмкoм
oПpaцЮBaнHя apхiвних .пoкyмeнтiв з фoнлiв fiеprкавнoгo apxiвy
Львiвськoi o6лacти зa 1944-1947 poки. I{i дoкyмeнTи МaIoTЬ iнфopмa-
цiйнo-звiтний xapaктep (тaкoж ПЛaни зaхoДiв, сTеHoгpaMи нapaД' IIpoтo.
кoли зaсi.цaнь Ta .цoIIиTiв, пi.цпiльнi дoкyменти' пpoкypopськi aнaлiзи,
arентypнi сПpaBи тoщo) й викpивaюTь сyTЬ 6opoть6и кoмyнiстиннoгo
pФ{tиМy Пpoти нaцioнaльнo-Bи3BoЛЬнoгo pyхy нa Bкaзaних теpенaх. У
дoвiдникy пo.цaнi ключoвi iдентифiкaцiйнi дaнi пpo oсiб, якi 6ули лo-
в'язaнi 3 тим pyхoM' тa,цжepeЛa iнфopмaцii циx дaниx. Львiв, 2003,
416 cтop., м'якa пaлiтypкa.

6. Mиpoслaв Пop6аль. fioвiднlшс-пoшщсiвeць. Peестp oсi6, пoв'язa.
HID( 3 Bи3Boльнoю 6opoтъ6orо IIa Tepeнax flpoгodиuшпшr.1939-1950 (зa
apхiвними дoкyll{ентaМи). У uiй пpaцi зi6paнa тparivнa iнфopмaцiя пpo
oсo6и тa пo.цii, щo, 6езпoсepeднЬo чи oПoсеpe.цI(oBaнo' y ПoзиTиB}IoМy чи
IIeraTиB}IoМy плaнi, 6yли пoв'язaнi з визвoльнoю 6opoть6oю нa теpитopii
тoДitшньoi.ЦPoгo6ицькoi o6лaсти в 1939_50 poкax. oснoвнa iнфopмaцiя -
peЗyЛЬTaT oIIpaцЮвaHHя дoкумeнтiв apхiвниx спpав fl.epжaBHoгo apxiвy
Львiвськoi o6лacтll (ДАЛo1 тa iнцrиx apxiвiв, a Taкoя{ Bи.цaнь' пy6лiкaцiй
i мarпинoписiв з цiсi TeМaTики; дoписiв, свiдчень, спoгaД,iв тa листiв.
Львiв, 2005, I3t2 стop., iлюстpaцii, твepдa пaлiтypкa.

7. BoлoОuмup Koвалъlук. .{iятrьнiсть oУH (6) тa Зaпi.[Ля УIIA нa
Boлинi тa пiвденнoмy Пoлiссi (194|-1944 pp.). B книзi ДoслiДжy€TЬся
iнфopмaтивний пoтeнцiaл дrкеpeл з iстopii ,цiяльнoстi меpехti oУн i
зaпiлля УПA нa ПзУЗ. o6гoвopюсться фopмyвaння пеpвiснoi.uжеpeльнoi
6aзи, oco6 ливoстi фoнлoyTBoPeння, .цiлoвo.цствo' пpoBo.ц иTься клaсифi-



кaЦи .цoкyМенTzulЬнoгo МaсиBy .ц)кеpeЛ Ta 3'ясoвyЮTься oсodЛивoсTi
.цiяльнoстi peфepeнтyp oУH(6) i зaпiлля УПA. Львiв, 2006, 512 стop.,
TBeP.цa пaлiтypкa.

Гornуюmься Оo Оpуку moмu cеpil <Лimonuc УIIA> - Бi6лiomercа:

oниIшкo Лeся. <Haм сoнцe всмiхaлoсь кpiзь pжaвii rpaти>. Кaтe-
pинa 3apицькa B yкpaiнськoмy нaцioнaлЬнo.BизBoльнoмy pyсi.
B.цaнiй мoнoгpaфii нa oснoвi apxiвниx.цoкyМeHTiв тa мaтepiaпiв, спoгaдiв
yнaсникiв пoДiй Дoслi.ц)кeнo eTaПи сTaнoBЛeння свiтoгляду Кaтepини
Зapицькoi, ii yvaсть в фopмyвaннi Укpaiнськoгo Чеpвoнoгo Хpестa;
Дiяльнiсть в pефеpентypi пpoпaraнди oУH (6) тa нaлaгoд)кення зв'язкiв
гoлoBнoкoмaндyвaua УПA Poмaнa Шyxевичa; Пoкaзaнo ii життсвий шляx
B Tlopмax i тadopax CссP, a пoтiм нa вoлi.

Кoxaнськa Гaлинa. 3 Укpaiнolо y сеpщ. Cпoмини. laнi спoмини
пpисвянeнi iстоpii нaцioнaЛЬнo-BизBoлЬнoгo Pyxy нa Boлинi 1930- 1950 pp.
Boни вiдo6pa}кaloTь дiяльнiсть ПoЛьсЬкoгo oкyпaцiйнoгo pежиl\4y Ta
6iльlцoвицькi pепpесii I9З9-I94t pp. AвтopкaдeTаЛьнo poЗпoвiдaс пpo свiй
BсTyп в PяДи oУH, пpoxoДжeнIIя BиIIIкoлiв, свoro дiяльнiсть в Кoлкiвськiй
Рeсгry6лiцi УПA y вiддiлi poзвiдки. oкpемий poздiл спoминiв пpисвянений
yв'язнeнню в кoмyнiстинниx тa6opax.



..ЛIToПис У[IA'B MЕPЕ)кt INTЕRNЕT

ЗaхoДaми Адмiнiстpaцii виДaвництвa ..Лiтoпис УПA" детaльнy iн-
фopмaцiro yкpaiнськoto тa aнглiйськolo MoвaМи Пpo Bи.цaнHЯ Ta сПo-
piднeнi мaтеpiaли Мoжнa знайти в меpежi Intеrnet 3a a.цpeсoю:

htto : //www.litopysupa. сom

I{я iнфopмaцiя склa.цaстьсЯ З чoTиpьox гpyП.
1.Bстyп дo сepiй (Introduction to thе Sеriеs), який дaс зaгaльнi

iнфopмaцii пpo ..Лiтoпис УПA'' тa цiлi Bи.щaBIIицTtsa.

2.Iнфopмaцii пpo зaмoвЛення (ordеing informаtion), якi дaють кo-
poткi iнфopмaцii пpo кoясний тoм сepiй тa як ix зaмoвЛяTи.

3.Книги ..Лiтoпис УПA" (Litopуs UPА oolumеs), Дe пpo кorкний тoм
пoдa€Ться нe тiльки пoвна 6i6лioгpaфiннa iнфopмaцiя (тltryльнa стopiнкa,
дaтa i мiсцe пу6лiкaцii, чисЛo ISBN, цiнa Ta PеДaкToP книги), aЛе Taкont
пoвний TeксT BсTyПнoi стaттi Ta peзюМе мaтepiaлiв тoмy. Teкст iлюст-
poвaний зHиMкaми' якi знaxo.цяться в книзi.

4.Спopiднeнi мaтepiяли (Rе|аted МаtеriаЬ). У uiй гpyпi пoдaнi пy6-
лiкaцii iнtпиx видaBниЦTB, щo вiднoсяTься .цo теми УПA тa з6poйнoгo
пi.цпiлля в Укparнi.

Aнaлoгi.rну iнфopмaцiю aнглiйськoю МoвoЮ мoЖнa знaйти Taкoяt
нa weЬ-стopiнцi зa aДpeсoю:

hф: / /www,iпfoйes.сom,/сommerсia/litopуs-upa/indех.html

IIpo noОшшuli iнфopмацii n4oЭ!снa lвepmаmuся на аОpесу
АОмiнicmpацii:

Mикoлa Кyлик _ upa@sympatiсo.сa

а6o PeОакцit:

Пeтpo Й. Пoтiчний - potiсhp@sympatiсo.сa

Аdмiнiсmpацiя в Укpaiнi _ litopys@bs.lviv.ua

Бy.Цемo вдячнi зa вiдryки читaчiв нa нaulе BиДaI{IIя.

Пишiть нa пoДaнi aДpеси aбo тaкoж нa

wryrv.litopysupa.сom
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Aдмiнiстpaцiя:
M. Kулuк, P' Кулuк, M. Mirус, Ll'tiлiя Hаzipltа-7iнькo' I. Poсiл

Адpeсa:
LITOPYS U.P.A.

P.o. Box 97, Statioп..C''
Toronto, ontario, M6J ЗM7, Сanada

Е-mail: upa@sympatiсo.сa

Aдмiнiстpaцiя в Укpaiнi:
Izop Гoмзяк, БozОан Сmoляp

Блaгoдiйниfi фoмaдський Фoнд ..Лiтoпис УПA'
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Muкoло Пociвнuц
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