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МИКОЛА КУЛИК-“ДОРОШЕНКО”

Миколa Кулик нaродився 24 вересня 1927 р. в селі Німстів 
Любaчівського повіту Львівського воєводства (тепер Польща) у родині 
Івaна тa Гaнни (“Цікaвa”) Кулик.  Мама походила з дому Козіїв зi селa 
Дaхнів цього ж повіту. В родині, окрім Миколи, було ще восьмеро 
дітей – Іван, Василь, Михайло, Катерина, Йосип, Марія, Наталка і 
Петро. 

Після закінчення нaродної школи у рідному селі продовжувaв 
нaвчaння у м. Чесaнів, де вступив до юнацької сітки ОУН. Згодом, 
перервaну воєнним лихоліттям освіту продовжувaв у підпіллі тa нa 
скитaнні.

У 1942 р., як член “Юнaцтвa ОУН”, пройшов оргaнізaційний 
вишкіл тa отримав псевдо “Крук”. Відтак постійно перебував у підпіллі 
на різних посадах. З 1943 р. – стaничий інформaтор СБ ОУН, a з квітня 
1944 р. – стaничний с. Німстів (станиця “Ненaситець”) під новим 
псевдо “Дорошенко”. Нa цьому посту 11 лютого 1945 р. був рaнений 
функціонерами польської комуністичної “Міліції обивaтельської” (МО), 
внаслідок чого нaзaвжди втрaтив функціонaльну здaтність лівої нирки 
та отримав каліцтво кисті прaвої руки. 27 липня 1945 р., рятуючись 
з пастки НКВС, був вдруге тяжко рaнений розривною кулею в ліве 
стегно тa ліву долоню, втрaтивши вкaзівний тa кінцівку середнього 
пaльця, зa що, згідно нaкaзу ч. 2/46 військового штaбу ВО-6 “Сян” 
(ТВ-27 “Бaстіон”) УПА-Захід від 25 травня 1946 р., відзнaчений двомa 
срібними зіркaми. Після п’ятимісячного лікувaння повернувся до 
лав збройного підпілля, де від січня до березня 1946 р. виконувaв 
функцію ланкового і господaрчого самооборонного кущового відділу 
(СКВ). З квітня 1946 р. – інтендaнт курінного шпитaля УПА, a відтaк – 
політвиховник СКВ “Трембітa І” у 4-му рaйоні округи ОУН “Бaтурин”. 
Згодом перебував на військовому вишколі у підстaршинській школі 
УПА в Ярослaвщині нa Зaкерзонні, навчання в якій через бойові дії 
ворогa було перервaне і курсанти демобілізовані. 

Після виселення укрaїнського нaселення з Зaкерзоння, пережив 
нaйвaжчі роки підпільної боротьби (1947–1950). Після операції “Віслa” 
у складі одного роя відійшов на західні землі Польщі, де проживали 
виселені укрaїнські родини. В часі рейду теренами, насиченими 
Військом Польським (ВП) та комуністичними спецслужбами, 
рій розділився спочатку на чотири чоловіки, згодом – на два, і, 
врешті, Микола залишився сам, переховуючись на понімецьких 
теренах  в лісах. Вижити допомогли українці-переселенці, зокрема 
лемківська родина Муликів. Службу в УПА зaвершив рейдом, 
спільно з побратимами Івaном Козaком – “Борисом” і Володимиром 
Низом – “Волиняком”, через територію Польщі і Чехословaччини до 
aмерикaнської окупаційної зони Німеччини, куди прибули 27 вересня 
1950 року. Тут, з огляду нa наслідки отримaних порaнень, німецькою 
тa укрaїнською лікaрськими комісіями признaчено йому інвaлідність. 
У Німеччині в місті Інґольштадт протягом шести місяців навчався у 
технічній школі, де отримaв професію aвтоелектрикa. 

У листопaді 1951 р. переїхав до Кaнaди, де в Раєрсонському 
інституті зaкінчив торговельні курси тa отримaв диплом “Business-
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management”. У 1955 р. в Торонто оргaнізувaв власне підприємство з 
перевезення будівельних мaтеріалів для прокладання доріг в місті та 
околицях, на якому пропрaцювaв до пенсійного віку.

У 1959 р. одружився з Євгенією Ходaнь, з якою виховали двох 
синів – Андрія і Романа, та двох онуків – Іванка і Еліс. Дружинa 
Євгенія Кулик після важкої довготривалої хвороби відійшлa у вічність  
29 лютого 2004 року.

З чaсу прибуття до Канади активно включився до громадської 
роботи.

Від 1976 року – член-засновник видaвництвa “Літопис УПА”, а 
згодом довголітній aдміністрaтор тa оргaнізaтор фондів, завдяки 
старанням якого у чотирьох серіях багатотомного наукового видання 
“Літопис УПА” вийшло більше 100 томів. 

У Кaнaді понaд 24 роки очолювaв Головну упрaву Товaриствa 
колишніх вояків УПА в Кaнaді. На цій посаді ініціював і заснував секцію 
для вояків УПА нa цвинтaрі Св. Володимирa в м. Оквил, неподалік 
Торонто. Згодом, як голова комітету, забезпечив побудову пaм’ятникa 
“Слaви УПА” нa тій самій секції у травні 1988 р., зa що від Конґресу 
Укрaїнців Кaнaди був нaгороджений “Шевченківською медaллю”. У 
1992 р. обрaний головою Крaйового Комітету до святкувaнь 50-річчя 
УПА в Кaнaді тa оргaнізувaв у серпні 1992 р. поїздку 230 осіб 
“чaртерним” літaком в Укрaїну, у висліді якої ветерани УПА, починaючи 
з Кaневa, здійснили одномісячне турне Укрaїною. 

Як ветеран збройних сил, стaв членом Укрaїнського відділу № 360 
Королівського Кaнaдського Леґіону, a згодом – членом упрaви 
і скaрбником. З рaмени цієї устaнови – оргaнізaтор побудови у 
2000 р. пaм’ятникa Пилипу Коновaлу, кaвaлеру найвищої нагороди 
Великобританії – Хрестa Вікторії, у його родинному селі Кутківцях 
Чемеровецького району Хмельницької облaсті в Укрaїні. 

Тaкож був членом і співпрaцівником інших укрaїнських 
громaдських і ветерaнських оргaнізaцій Кaнaди. У 2001 р. зредаґував 
та перевидaв в Україні чотиритомник “Спомини тa роздуми”, 
авторства знаного діаспорного публіциста і громадського діяча 
Володимирa Мaкaрa. 

Відійшов на вічний спочинок після важкої короткотривалої 
хвороби 17 жовтня 2013 року та похований нa упівській секції цвинтaря 
Св. Володимирa в м. Оквил (Онтаріо, Канада).
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MYKOLA KULYK-“DOROSHENKO”

Mykola Kulyk was born on 24 September 1927 in the village of Nimstiv, 
Liubachiv County, Lviv Województwo (now Poland) into the family of Ivan and 
Hanna (“Tsikava”) Kulyk. His mother (née Koziiv) was born in the same coun-
ty, in the village of Dakhniv. Mykola, who was the fifth oldest child, of nine 
siblings: Kateryna, Mykhailo, Ivan, Vasyl′, Yosyp, Maria, Petro, and Natalka.

After completing elementary school in his native village, he moved to the 
town of Chesaniv, where he continued his schooling and joined the youth net-
work of the Organization of Ukrainian Nationalists. When the Second World 
War interrupted his education, he continued studying in the underground and 
during his subsequent migratory life.

In 1942 he received organizational training as a member of the OUN’s 
youth wing and adopted the codename “Kruk.” From this point he held various 
positions in the underground. In 1943 he was appointed stanytsia intelligence 
gatherer for the OUN’s Security Service (SB), and from April 1944 he held the 
position of stanytsia leader in the village of Nimstiv (“Nenasytets” stanytsia), 
where he adopted a new codename, “Doroshenko.” On 11 February 1945 he 
was tortured, while his mother was made to watch by members of the Polish 
communist state police, Milicja Obywatelska (MO), as a result of which his 
left kidney and the bones of his right hand sustained permanent damage. On 
27 July 1945, while attempting to evade a Russian NKVD ambush, he was 
shot by a hollow point expanding bullet which left him with a severe wound/
hole through his lower left abdomen and left palm, as a result of which he 
lost his index finger and the tip of his middle finger. In keeping with order no. 
2/46 issued by the military headquarters of Military Okruha-6 “Sian” (Tactical 
Sector-27 “Bastion”) of UPA-West, dated 25 May 1946, he was awarded two 
Silver Stars, for wounds received. Following five months of medical treat-
ment, he returned to the armed underground, where he served as the “lanka” 
and economic leader of a Self-Defence Kushch Division (SKV) between 
January and March 1946. In April 1946 he was appointed commissary of an 
UPA “kurin” hospital and later served as a political instructor of SKV “Trembita 
1” in the 4th raion of the OUN “Baturyn” okruha. Later, he completed military 
training in the UPA’s non-commissioned officers’ school in the Yaroslav area 
in Zakerzonnia. As a result of enemy combat actions, the training was inter-
rupted and the trainees were demobilized. 

The last three years of the 1940s held further devastating challenges 
in Mykola Kulyk’s life and struggle in the Ukrainian underground, begin-
ning with the deportation of the Ukrainian population from Zakerzonnia in 
1947, known as Operation Vistula he and the other members of his squad 
went to western Poland: where the Ukrainian deportees had been forcibly 
re-settled. During a raid into areas bristling with Polish army troops and 
communist secret police agencies, the squad initially shrank to four com-
batans and later to two. Finally, Mykola was the only one left. Hiding in areas 
recently vacated by the Germans and in forests, he was grateful; to find 
help by Ukrainian deportees, among them the Mulyk family, from the Lemko 
region of Ukraine. His service in the UPA ended with a raid, together with his 
fellow partisans Ivan Kozak-“Borys” and Volodymyr Nyz-“Volyniak,” across 
the territories of Poland and Czechoslovakia into the American occupation 
zone of Germany, which they reached on 27 September 1950, where he 
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surrendered himself to the US Military Intelligence Officers. There he was 
then moved to a DP (displaced persons) camp in West Germany. In view of 
the long-term effects of his injuries, he was declared disabled by German 
and Ukrainian medical commissions. For a period of six months he studied 
at a technical school in the German city of Ingolstadt, from where he gradu-
ated as an auto electrician.

In November 1951 he immigrated to Toronto, Canada, where he com-
pleted trade courses at the Ryerson Institute of Technology and obtained a 
diploma in Business Management. In 1955 he founded a trucking company 
that transported road-building materials in Toronto, which he successfully 
operated until his retirement.

In 1959 he sponsored and married Yevheniia (Eugenia) Khodan′ with 
whom he had two sons, Andrij and Roman, and grandchildren Jonathan and 
Elyse. Roman is a member of the Publishing Committee and Administration 
of Litopys UPA Publishers. Later, Mykola Kulyk’s wife Yevheniia, after a very 
long illness, passed away on 29 February 2004.

Mykola Kulyk became active in the Ukrainian Canadian community imme-
diately after moving to Canada. For more than twenty-four years he headed the 
Main Board of the Society of Former UPA Soldiers in Canada. Where under his 
leadership was founded a section for UPA veterans at St. Volodymyr Ukrainian 
Cemetery in Oakville, near Toronto. In 1976 he was a founding member of 
Litopys UPA Publishers, eventually holding the long-time position of adminis-
trator and fundraiser. Thanks to his efforts, over a period of over 35 years more 
than a hundred volumes of Litopys UPA have been published in four series.

As the head of a committee, he organized the installation of a monu-
ment dedicated to “UPA’s Glory and Eternal Memory” at the St. Volodymyr 
cemetery in May 1988. For his efforts, the Congress of Ukrainian Canadians 
awarded him the Shevchenko Medal. In 1992 he was elected head of the 
National Committee to organize the celebrations marking the fiftieth anni-
versary of the UPA, and in August 1992 he booked a chartered flight from 
Canada for 230 UPA veterans and their families, who flew to Ukraine for a 
month-long national tour that began in the city of Kaniv.

As a former World War II combatant, Mykola Kulyk joined the Ukrainian 
section of the Royal Canadian Legion Branch 360 and was later a member 
of the board and its treasurer. Under his leadership, in 2000 he organized 
the installation of a monument dedicated to Filip Konowal, recipient of the 
Victoria Cross, the highest award for gallantry in the face of the enemy given 
to British and Commonwealth forces, which was erected in Konowal’s village 
of Kutkivtsi in Chemerivtsi raion, Khmelnytsky oblast, Ukraine.

He was also a member and associate of various other Ukrainian Canadian 
civic and veterans’ associations. In the 1990’s he was the deputy head of the 
World Brotherhood of UPA Veterans. For many years his diligent work served 
to ensure the publication of numerous works issued by the Society of Former 
UPA Soldiers in Canada and books of a national-patriotic orientation. In 
2001 he edited and reissued the four-volume Memoirs and Reflections by 
Volodymyr Makar, the well-known diaspora journalist and civic activist.

After a short but grave illness Mykola Kulyk passed away on October 17, 
2013 and was laid to rest at the St. Volodymyr Cemetery in Oakville (Ontario), 
Canada in the section reserved for the former members of the UPA.
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ВСТУП

 Золочівська округа  ОУН, як структурна одиниця націо-

налістичного підпілля в  Західній Україні, була створена у 

кінці 1937 р. і проіснувала до березня 1953 р., коли у бою 

з чекістсько-військовою групою загинув її останній керівник – 

Іван  Червак – «Олесь»1. Упродовж свого функціонування окру-

га неодноразово змінювала структуру, поступово збільшуючи 

кількість підпорядкованих їй районних проводів ОУН. Станом 

на період максимального розвитку повстанського руху у цій 

місцевості – другу половину 1940-х рр. окружний провід у сво-

єму підпорядкуванні мав два надрайонних ( Бродівський та 

 Золочівський), а ті, у свою чергу, дев’ять районних ( Бродівський, 

 Буський,  Глинянський,  Заболотцівський,  Золочівський, 

 Краснянський,  Олеський,  Підкамінський та  Поморянський) про-

водів ОУН, що співвідносилось із дев’ятьма тодішніми райо-

нами. За сучасним адміністративно-територіальним устроєм 

це територія  Бродівського,  Буського,  Золочівського і частково 

 Перемишлянського районів  Львівської області.

Особливості перебігу національно-визвольної боротьби 

1940-х – 1950-х рр. проти польських, німецьких та російських 

окупантів вимагала від її провідників створення такої системи, 

яка б захищала усі сфери життєдіяльності учасників повстансько-

го руху та мільйонів його цивільних прихильників і симпатиків від 

намагань каральних органів окупаційної влади послабити і при-

душити збройне підпілля ОУН. 

Ця складна функція була покладена на Службу безпеки  ОУН, 

яка почала творитися у 1940 р. після  ІІ Великого Збору ОУН2, 

Галузевий державний архів Служби безпеки 1  України (далі – ГДА СБУ). – 

Ф. 2. – Оп. 31 (1960). – Т. 31. – Арк. 114.

 2 Вєдєнєєв Д. В.,  Биструхін Г. С. «Повстанська розвідка діє точно і відваж-

но...». Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення Організації 

українських націоналістів та  Української повстанської армії. 1940–1950-ті роки: 

Монографія. –  Київ: К.І.С., 2006. – С. 195.
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а основний період її організації припадає на 1941-1943 рр. 

Щонайменше, перші згадки про функціонування референтури  СБ 

Золочівського окружного проводу  ОУН сягають 1941-1943 рр., 

коли у згаданому терені активізовується підпільне життя та 

починають творитися боївки самооборони, а відтак – відділи 

 Української народної самооборони – попередника  Української 

повстанської армії в  Галичині. Зокрема, відомо, що майбут-

ній керівник окружного проводу  Золочівщини Богдан  Квас – 

«Блакитний» у той час обіймав посаду заступника окружного 

референта СБ3.

Служба безпеки ОУН – це внутрішній розвідувальний та 

контррозвідувальний орган  Організації український націоналіс-

тів. Завданням цієї структури, у першу чергу, було налагодження 

внутрішньої і зовнішньої розвідки, виявлення та ліквідація воро-

жої агентури, знищення функціонерів окупаційної влади, ство-

рення власної сітки інформаторів.

Структура СБ чітко прив’язувалася до територіальних ланок 

ОУН. Референтури Служби безпеки створювалися при всіх рівнях 

організаційних клітин ОУН, починаючи від Проводу  ОУН в  Україні і 

закінчуючи районними проводами. У нижчих («кущових») органі-

заціях знаходився штатний інформатор СБ (існувала також назва 

референт СБ), який і виконував функції найнижчої ланки цієї 

структури. До штату кожної референтури СБ (до району включ-

но) входили: референт СБ, заступник референта СБ, комендант 

боївки, слідчі, архіваріус та бойовики. Встановлювалася штатна 

чисельність референтур. Так, надрайонна мала 22 одиниці глас-

ного складу, 10 жандармів. На практиці, за умов бойових дій та 

підпілля, склад референтур не був постійним. На Золочівщині 

окружна, повітові/надрайонні та районні боївки чисельно скла-

далися з 12 чол. Типовим озброєнням боївок СБ всіх рівнів було: 

2 ручних кулемети, автомати, пістолети та гранати4.

Референти СБ, як правило, здійснювали загальне керівни-

цтво діяльністю підлеглих їм референтур, а також займалися 

так званою оперативною роботою, для якої вербували собі аген-

туру та інформаторів серед місцевого населення та агентури 

 3 Загоруйко Р. Повернення зі справжнього пекла. Спогади-мемуари 

учасника національно-визвольних змагань  ОУН та  УПА (Організації Українських 

Націоналістів та Української Повстанської Армії). Видання друге, доповнене / 

Роман Загоруйко. –  Новий Розділ, 2004. – C. 276.

Архів Управління Служби безпеки України у 4  Львівській області (далі – 

Архів УСБУ ЛО). – Спр. 32936 (Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню 

 Ганушкевича Володимира Семеновича та ін.). – Арк. 105зв.
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органів МҐБ. Обов’язками слідчих було розслідування обста-

вин провалу учасників підпілля  ОУН, фактів співпраці місцевих 

жителів та окремих членів ОУН з органами МҐБ. Архіваріуси 

вели документацію  СБ: картотеки агентури МҐБ та підозрілих 

осіб, протоколи допитів та інші документи пов’язані з діяльністю 

цієї структури. Бойовики, в першу чергу, займалися охороною 

криївок, де працювали референти, слідчі СБ чи зберігалися 

документи. На них також покладався обов’язок затримання та 

доставки підозрюваного до місця допиту, а також виконання 

вироків. Інформатори СБ при кущових проводах займалися збо-

ром інформації про рух підрозділів військ МҐБ, поведінку жителів 

населених пунктів, зустрічі оперативних співробітників МҐБ з 

місцевим населенням тощо5.

Створення боївок СБ окружного й повітового рівнів на 

 Золочівщині припадає на зиму 1943/1944 рр., коли в терені 

активізувалися  більшовицькі партизани та  польські військові 

формування, які здійснювали напади на  українське населення. 

Чисельність таких боївок сягала 12-20 чол., і основним їхнім 

завданням було протидія терору супроти українців, проведення 

відплатних протипольських акцій, перевірка колишніх радянських 

військовополонених, які перебували на цій території, протидія 

сваволі німецької окупаційної адміністрації тощо. У час набли-

ження та проходження лінії фронту вони займалися «зачисткою 

території» від заздалегідь виявленої німецької та радянської 

агентури, шовіністично налаштованих представників з-поміж 

 польського населення чи й просто антиукраїнських елементів. 

Тим самим створювалася можливість для розгортання масового 

повстанського руху проти радянської влади.

У серпні 1944 р., з встановленням радянської окупаційної 

влади на теренах округи, відбувається реформування структу-

ри СБ. Особовий склад повітових боївок був розподілений між 

новоствореними районними боївками та оновленою повітовою 

боївкою. Разом з тим згадані підрозділи були доукомплектовані 

новими, особливо довіреними, підпільниками. Так, наприклад, 

якщо до серпня 1944 р. на теренах  Бродівського повітового про-

воду ОУН, який поширював свою діяльність на чотири райони 

( Бродівський,  Олеський,  Підкамінський і  Пониковицький)  тодіш-

ньої  Львівської області діяла єдина боївка СБ чисельністю 12 чол. 

під керівництвом « Недолі», то після реорганізації тут оперували 

вже п’ять боївок – повітова під керівництвом «Недолі» та чоти-

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 54. – Арк. 126.5 
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ри районні:  Бродівська (референт  СБ Іван  Стародуб – «Остап», 

комендант боївки Михайло  Баглай – «Крук»),  Підкамінська 

(референт СБ Іван  Пушка – «Потап», якого невдовзі замінив 

Петро  Смуток – «Чорноморський», комендант боївки Михайло 

 Шеремета – «Могила»),  Пониковицька (референт СБ Василь 

 Сітка – «Ярий», комендант боївки Олекса  Сітка – «Підкова») та 

 Олеська (референт СБ Степан  Дацків – «Малий», комендант 

боївки Олекса  Смик – «Темний»). При цьому слід зауважити, 

що чисельність та особовий склад боївок СБ, як зрештою і всіх 

збройних формувань українського визвольного руху того пері-

оду, постійно змінювалися. Причини були різні: загибель або 

захоплення у полон, переведення на іншу посаду чи територію 

діяльності тощо.

До організаційно-територіальної реорганізації збройного 

підпілля  ОУН кінця 1944 – початку 1945 р.  Золочівська округа ОУН 

включала до свого складу три повітові проводи ( Золочівський, 

 Бродівський та  Глинянський), які розбудовувалися за структурною 

вертикаллю – райони – підрайони – кущі – станиці. Відповідно до 

цієї структури функціонувала і референтура СБ. У процесі реор-

ганізації Глинянський повіт був ліквідований, а два його райони 

( Глинянський і  Краснянський) передані до складу  Золочівського 

надрайону. Таким чином, з початку 1945 р. і аж до ліквідації орга-

нізованого підпілля на  Золочівщині у 1953 р. окружний провід 

мав у своєму підпорядкуванні два надрайони – Золочівський і 

 Бродівський, а ті, у свою чергу, утворювали вертикаль: район – 

кущ – станиця. У подальшому якихось більших організаційно-

територіальних чи структурних змін у підпіллі ОУН на Золочівщині 

не відбувалося, за винятком перепідпорядкованості районів з 

одного надрайону в інший. Так, у 1947 р. після розформування 

 Перемишлянського надрайону до складу Золочівського над-

району увійшов  Поморянський район6, а в 1948 р. Золочівський 

надрайон, у свою чергу, передав  Буський район у підпорядку-

вання  Бродівського надрайонного проводу ОУН7. В цей спосіб 

сформувалася остаточна структура Золочівської округи ОУН, яка 

й відображена у структурі даного збірника.

Особливістю функціонування референтури СБ в окрузі є 

часта зміна її керівного складу як на рівні окружного, так і на рівні 

нижчих проводів ОУН, що була зумовлена, здебільшого, заги-

 6 Мороз В.  Перемишлянський надрайон ОУН (1945-1947) // http://

ukrnationalism.org.ua/publications/?n=2035 (6.11.2013 р.)

Архів УСБУ 7  ЛО. – Спр. 30800 (Архівно-кримінальна справа по обвинува-

ченню  Бутинського Степана Миколайовича та ін.). – Т. 2. – Арк. 219.
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беллю референтів  СБ, і рідше – переведенням їх в інший терен 

або усуненням з посади. Наразі встановлено, що впродовж 

1944-1953 рр. функції референтів СБ окружного проводу  ОУН  

виконували щонайменше 6 осіб: « Чернов» (особа не встановле-

на; 1944 – 19.08.1944), Роман  Качан – «Гроза» (08.1944 – осінь 

1946), Йосип  Куляш – «Влодко» (осінь 1946 – 22.10.1946); 

« Зелений» (особа не встановлена; ? – 29.08.1947), Василь 

 Паньків – «Гнат» (літо 1948 – 14.01.1949), Василь  Гарабач – 

«Роман» (06.1949 – 31.07.1952). Як бачимо, із наведеного пере-

ліку ще існує цілий ряд прогалин у цьому питанні, які потребують 

подальшого вивчення.  Абсолютна більшість із перерахованих 

референтів СБ  Золочівського окружного проводу ОУН загинула 

на своєму посту, і лише «Гроза» був переведений в інший терен 

через конфлікт з тереновим провідником ОУН. Зрештою, і він 

загинув 4 грудня 1949 р. на посту референта СБ  Сокальського 

окружного проводу ОУН

Ще складнішим є питання ідентифікації заступників рефе-

рента СБ та комендантів окружної боївки як осіб керівного 

складу референтури. Наявна інформація є вкрай мізерною і 

в той же час суперечливою. Відомо, для прикладу, що функ-

ції заступника референта у різний час виконували Богдан 

 Квас – «Блакитний» (1943-1944), Степан  Дацків – «Малий» 

(01.-04.1946). Натомість командирами боївки були Михайло 

 Паровацький (Поробецький) – «Печерський» (1945-01.1946) 

та Степан Дацків – «Малий» (01.-04.1946). Відсутність інфор-

мації у подальшому щодо згаданих посад чи їх заміщення кон-

кретними особами дає підстави припускати, що за браком кадрів 

вони були вакантними, а їхні функції перебрав на себе окружний 

референт СБ. 

Якщо ж говорити про склад боївок СБ, які діяли на теренах 

Золочівського окружного проводу ОУН, то він також у різний час 

був різним: як чисельно, так і персонально. Проаналізувавши усі 

доступні документи і матеріали, ми дійшли до висновку, що пік 

діяльності референтури СБ Золочівського окружного проводу 

ОУН припадає на 1945-1946 рр., на період так званої масової 

повстанської боротьби. Саме на той час референтура СБ мала 

повноцінні боївки, які, як уже було сказано, чисельно складалися, 

зазвичай, з 12 бойовиків на чолі з комендантом боївки. В процесі 

дослідження вдалося встановити персональний склад більшос-

ті боївок СБ, що діяли на теренах округи. Зокрема, до складу 

окружної боївки у вказаний період входили бойовики: Володимир 

 Мельник – «Степан», Михайло  Проць – «Макар», Михайло 



18

 Божинський – «Роман», Микола  Гушта – «Максим», Степан 

 Гаврилюк – «Остап», Василь  Безпалько – «Клим»,  Кульчицький – 

«Чавун», Євген  Проць – «Степан», Омелян  Шипула – «Хвиля», 

« Карпо», « Коля» (особи двох останніх не встановлені).

Після втрат, що їх зазнало підпілля  ОУН у кінці 1945 р. – на 

початку 1946 р. та зміни тактики підпілля, ситуація кардинально 

змінюється. За браком кадрів боївки СБ перестали бути такими 

чисельними і нараховували не більше трьох-п’яти осіб на чолі із 

своїм провідником – референтом  СБ певної структурної одиниці 

підпілля.

Референтура СБ  Золочівщини мала свою систему цифрових 

псевд для керівного складу. Окружний референт мав псевдо 

« 49», надрайонний референт СБ Золочівщини – « 22», надра-

йонний референт СБ  Брідщини – « 33», районний референт 

СБ  Глинянщини – « 20»,  Краснянщини – « 21»,  Бузеччини – « 22», 

 Золочівщини – « 23»,  Олещини – « 24»,  Заболотеччини – « 25», 

 Підкамінеччини – « 26» та  Бродівщини – « 27». При цьому слід 

зауважити, що із зміною керівника тієї чи іншої референту-

ри псевдо переходило до його наступника. Це засвідчують, 

зокрема, записи керівника  Золочівського окружного прово-

ду ОУН Кирила  Якимця – «Бескида», вилучені з його криївки 

14 січня 1949 р., де видно, що цифрове псевдо «27» належало 

Іванові  Сисунові – «Голубу», а відтак його наступнику Петрові 

Ковальчуку –  «Петрові»8. Подібною була ситуація і з псевдом 

«33», яке належало спочатку референтові СБ Бродівського над-

районного проводу ОУН Олексію  Смику – «Темному», а відтак 

його наступникові Василю  Коту – «Васильку»9.

Діяльність Служби безпеки на теренах  Золочівської окру-

ги  ОУН упродовж всього існування тут збройного підпілля була 

доволі ефективною, свідченням чого є, в першу чергу те, що 

окремим організаційним ланкам і боївкам вдалося протриматися 

до 1955 р., а це могло статися лише за умов дієвої роботи СБ по 

виявленню та нейтралізації ворожої агентури. Свідченням діяль-

ності СБ у вказаному терені є залучені до публікації у збірнику 

документи. 

Архів УСБУ 8  ЛО. – Спр. П-33024 (Архівно-кримінальна справа по обви-

нуваченню  Сисун Івана Тимофійовича). – Арк. 80.

Архів УСБУ ЛО. – Спр. 30800. – Т. 3. – Арк. 13.9 
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* * *

Документи, вміщені у збірнику, походять із кількох архів-

них збірок. Найперше слід згадати Галузевий державний архів 

Служби безпеки  України у  Києві, де матеріали  СБ  Золочівщини 

розкидані по різних томах 376 справи («Збірник документів 

про структуру і характер антирадянської діяльності «Організації 

українських націоналістів –  ОУН»» та «Української повстанської 

армії –  УПА»; про методи і прийоми агентурно-оперативної 

роботи органів державної безпеки України з ліквідації органі-

зованого підпілля ОУН і  озброєних банд УПА на території рес-

публіки у 1943-1954 рр.») 13-го фонду («Колекція друкованих 

видань»). Зокрема, йдеться про 39, 47, 49, 51-56, 58 та 79 томи. 

Здебільшого – це протоколи допитів заарештованих СБ ОУН 

місцевих жителів, щодо яких були підозри у співпраці з караль-

ними органами радянської влади, а також матеріали перевірок 

Службою безпеки учасників збройного підпілля ОУН, списки 

загиблих співробітників референтури, інформаційні звіти про 

тактику і методи діяльності органів  НКВД- НКҐБ- МВД- МҐБ тощо.

Окремі документи віднайдені також в Архіві Управління 

Служби безпеки України у  Львівській області, де вони зберіга-

ються як речові докази при архівно-слідчих справах на учасників 

збройного підпілля ОУН та їх симпатиків. Особливе зацікавлення 

з-поміж виявлених тут матеріалів викликає слідча справа СБ ОУН 

на колишнього підпільника Миколу  Андрущака – «Верлана» обся-

гом 172 сторінки машинописного тексту. Це другий (з дев’яти 

взагалі існуючих у природі) примірник документа, що опинився у 

нашому розпорядженні. Перший примірник був виявлений нами 

в ГДА СБУ у дещо пошкодженому вигляді. Співставлення обох 

примірників дають підставу стверджувати, що у нашому розпоря-

дженні опинилися дві ідентичні копії документа, виготовлені під 

копірку. Різниця між ними полягає лише у тому, що до першого 

примірника долучено дві сторінки з короткими повідомленнями 

про вказану особу. Наявність двох екземплярів документа дала 

можливість повноцінно відтворити його текст.

Чи не найбільша кількість опублікованих документів походить 

із приватного архіву упорядника. Йдеться про збірку документів 

референтури СБ   Підкамінського районного проводу ОУН, яку  у 

2008 р., завдяки фінансовій підтримці Голови  Світової ліги укра-

їнських політичних в’язнів Богдана  Качора з Нью-Йорку, вдалося 

викупити у «чорних археологів» і тим самим не дати їй пропас-

ти на ринку раритетних документів. Загалом збірка нараховує 

близько півтори сотні оригінальних документів, які хронологічно 
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охоплюють період 1946-1951 рр. За характером документів – це 

справи  СБ ОУН на розкриту агентуру ворога, протоколи допитів 

осіб, запідозрених у співпраці з органами  МҐБ, «повідомлення» 

до справ СБ, ліквідаційні акти ворожого елементу, звіти та інше. 

Особливістю даної збірки документів є те, що вона розкриває 

тяглість діяльності референтури СБ на терені  Підкамінеччини, 

дає можливість відтворити досі суперечливі моменти в історії 

українського визвольного руху, пояснює причини тих чи інших 

дій співробітників СБ по відношенню до державних службовців 

радянської влади, спростовує міф про безперебірливе знищен-

ня функціонерами СБ «безневинних» місцевих жителів тощо. 

Ще однією особливістю введення в науковий обіг документів 

референтури СБ  Підкамінського районного проводу ОУН є те, 

що їх аналіз дає можливість вивчити документообіг цієї структу-

ри збройного підпілля  ОУН, побачити усю складність її роботи, 

особливо процесу збору компрометуючої інформації на місцевих 

жителів, функціонерів органів місцевої влади чи й просто злочин-

ні дії територіальних органів і внутрішніх військ МҐБ.

* * *

Структура збірника включає історико-археографічний вступ, 

власне документи і матеріали та додатки. Документи і матеріали 

подано у п’яти тематичних розділах: 1) Слідчі матеріали рефе-

рентури СБ (164 документи); 2) Звітна документація референ-

тури СБ (19 документів); 3) Організаційно-кадрова документа-

ція референтури СБ (26 документів); 4) Інструктивні матеріали 

(3 документи); 5) Облікові матеріали (1 документ). Загалом у 

збірник увійшло 213 документів, які впорядковано за хроноло-

гією (по розділах), на початку кожного документа подано його 

номер та заголовок, складений упорядником, зазначено дату 

його написання. Якщо датування вимагало окремих пошуків і 

було здійснене опосередковано – за змістом, іншими суміжними 

документами або часом публікації, то дата подається у квадрат-

них дужках. 

Публікація документів тому здійснюється за прийнятими в 

українській історичній науці археографічними нормами. Тексти 

передано з максимальним збереженням тогочасної мови та 

орфографії. Уніфіковано вживання апострофа. Невідчитані, втра-

чені слова та фрагменти тексту відмічено у посторінкових при-

мітках астерисками. У квадратних дужках подано пропущені слова 

та розшифровано скорочення. Невеликі зміни стосуються лише 

пунктуації, розділові знаки проставлено за сучасними правилами. 
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Як видно із аналізу документів функції друкарів у референ-

турі  СБ  здебільшого виконували люди без належної освіти, а 

найчастіше – з початковою. Це позначилося на якості передру-

ків документів, які мають величезну кількість орфографічних та 

пунктуаційних помилок. Для кращого сприйняття тексту виправ-

лено явні опечатки, особливо кричущі помилки у написанні слів, 

висловів, географічних назв тощо, а оригінальний текст, відповід-

но, подано у посторінкових примітках.

Підкреслення, закреслення та шрифтові виділення наведе-

но за оригіналами. Варто зазначити, що укладачі документів та 

особи, що їх передруковували на друкарських машинках, вико-

ристовували різні технічні можливості для заакцентування уваги 

читачів на певному уривку тексту: жирний шрифт, розрідження 

тексту, підкреслення та написання слів великими літерами. 

Кожен документ супроводжується легендою, в якій зазначе-

но місце збереження документа, вказується його автентичність 

(оригінал, копія), зазначено спосіб відтворення (рукопис, маши-

нопис) та інформація про його передруки (якщо такі були).

У додатках подані біографічні довідки на керівний склад 

референтури СБ  Золочівської округи ОУН різного рівня, а також 

її співробітників, причетних до укладання поданих у збірнику 

документів.

Видання супроводжується списком скорочень та зведеним 

іменним та географічним покажчиком (індексом).

Упорядник вдячний усім, хто більшою чи меншою мірою спри-

яв у підготовці даного тому. Зокрема, за допомогу у підборі фото-

матеріалу для ілюстрації видання подяка належиться Василеві 

 Стрільчуку. Особлива подяка – співробітникам Галузевого дер-

жавного архіву Служби безпеки  України та Архіву Управління 

Служби безпеки України у  Львівській області за матеріали, нада-

ні для публікації. Окрема подяка співробітникам видавництва 

«Літопис УПА» професору Петру  Потічному та Ігору  Гомзяку за 

постійні консультації і сприяння у підготовці видання.

Михайло  Романюк
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INTRODUCTION

The Zolochiv OUN okruha, one of the structural units of the 

nationalist underground in Western Ukraine, was created in late 

1937. It functioned until March 1953, when its last leader, Ivan 

Chervak-“Oles`,” was killed in a battle with a Chekist-military group.10 

Throughout its existence the structure of the okruha changed repeat-

edly, and the number of OUN raion leaderships subordinated to it 

increased over time. During the peak period of the insurgent move-

ment’s growth in this area, that is, the second half of the 1940s, 

two nadraion leaderships, Brody and Zolochiv, were subordinated 

to the okruha leadership, and nine OUN raion leaderships—Brody, 

Bus`k, Hlyniany, Zabolotiv, Zolochiv, Krasne, Oles`ko, Pidkamin`, 

and Pomoriany—were subordinated to these two nadraion leader-

ships. According to the current administrative-territorial system, they 

encompass the territory of Brody, Bus`k, and Zolochiv raions of L`viv 

oblast, as well as part of Peremyshliany raion.

The specific features of the course of the Ukrainian national 

liberation struggle against the Polish, German, and Russian occupi-

ers in the 1940s and 1950s demanded the creation of a system that 

would defuse the effects of Soviet punitive organs’ efforts to weaken 

and crush the OUN’s armed underground in all spheres of vital activi-

ties carried out by the members of the insurgent movement and the 

millions of its adherents and sympathizers among the civilian popula-

tion. 

Responsibility for this complex function was laid on the OUN 

Security Service (SB), which began to be formed in 1939, after the 

II Grand Assembly of the OUN;11 the years 1941–1943 represent 

Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy (hereafter cited as HDA 10 

SBU), fond 2, list 31 (1960), vol. 31. fol. 114.

  D. V. Viedienieiev and H. S. Bystrukhin, 11 “Povstans`ka rozvidka diie tochno 

і vidvazhno…”: Dokumental`na spadshchyna pidrozdiliv spetsial`noho pryznachennia 

Orhanizatsii ukrains`kykh natsionalistiv ta Ukrains`koi povstans`koi armii, 1940–1950-

ti roky; Monohrafiia (Kyiv: K.I.S., 2006), p. 195.
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the main period of its formation. The first mentions of a functioning 

SB Section (referentura) appeared as early as 1941–1943, when 

the Ukrainian underground became active in this territory and self-

defence fighting groups began to be formed, followed by units of 

the Ukrainian People’s Self-Defence, the forerunner of the Ukrainian 

Insurgent Army (UPA) in Halychyna (Galicia). At the time, the future 

head of the Zolochiv okruha leadership, Bohdan Kvas-“Blakytnyi,” 

was the deputy okruha leader of the SB Section.12

The OUN Security Service was the internal intelligence and coun-

terintelligence organ of the Organization of Ukrainian Nationalists. Its 

primary task was to set up internal and external intelligence agen-

cies, expose and liquidate enemy agents, destroy functionaries of the 

Soviet government, and create a network of informants.

The structure of the SB was clearly linked with the OUN’s ter-

ritorial lankas. Security Service sections were created on all levels of 

the OUN’s organizational cells, beginning with the OUN Leadership in 

Ukraine and ending with raion leaderships. Lower (kushch) organiza-

tions included a permanent SB intelligencer (the term “responsible 

leader of the SB” was also used), who also carried out the functions 

of the lowest-ranking link in this structure. The personnel of every 

SB Section (up to raion, inclusively) included the head of the SB 

Section; deputy head; commandant of the fighting group; investiga-

tors; an archivist, and fighters. Staff numbers of SB sections were 

established. For example, a nadraion section had 22 members and 

10 gendarmes. In practice, owing to the conditions of combat activi-

ties and the underground, the composition of SB sections was not 

constant. In the Zolochiv area, okruha, county/nadraion, and raion 

fighting groups numbered twelve people. SB fighting groups on all 

levels were typically armed with two light automatic guns, subma-

chine guns, pistols, and grenades.13

As a rule, responsible leaders of the SB oversaw the activities of 

its subordinate SB sections and dealt with so-called operational work 

for which they recruited secret agents and informants among the 

local population and secret agents of the MGB. Investigators inves-

R. Zahoruiko, 12 Povernennia zi spravzhn`oho pekla: Spohady-memuary 

uchasnyka natsional`no-vyzvol`nykh zmahan` OUN ta UPA (Orhanizatsii Ukrains`kykh 

Natsionalistiv ta Ukrains`koi Povstans`koi Armii), 2d exp. ed. (Novyi Rozdil, 2004), 

p. 276.

Arkhiv Upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy u L`vivs`kii oblasti (hereafter cited 13 

as Arkhiv USBU LO), file 32936 (Arkhivno-kryminal`na sprava po obvynuvachenniu 

Hanushkevycha Volodymyra Semenovycha ta in.), fol. 105v.
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tigated the circumstances behind the failures of OUN underground 

members and facts relating to the cooperation of local inhabitants 

with individual members of the MGB organs. Archivists were in charge 

of all SB documentation, compiling card catalogs on MGB agents 

and suspect individuals, reports on interrogations, and other docu-

ments connected with the activities of this structure. Fighters were 

used primarily to guard hideouts, where SB section heads and inves-

tigators worked and documents were stored. They were also tasked 

with detaining and delivering a suspect to a place of interrogation 

and carrying out sentences. SB informants within kushch leaderships 

were in charge of gathering information about the movement of units 

of MGB troops, the conduct of people living in various populated set-

tlements, encounters between MGB operatives and members of the 

local population, etc.14

Okruha- and county-level SB fighting groups were formed in the 

Zolochiv area in the winter of 1943–44, coinciding with an escalation 

in the activities of Bolshevik partisans and Polish military formations 

that were launching attacks on the Ukrainian population. Every fight-

ing group had between twelve and twenty members, and their main 

task was to counteract the anti-Ukrainian terror, carry out reprisals 

against the Poles, vet former Soviet prisoners of war living in this ter-

ritory, and counteract the arbitrary actions of the German occupation 

administration, etc. During periods when the front line approached 

and crossed, they engaged in “cleansing the territory” of German 

and Soviet agents exposed earlier, chauvinistically inclined Poles, 

and anti-Ukrainian elements in general. These activities furthered the 

possibility of developing a mass insurgent movement after the arrival 

of the Red Army.

In August 1944, following the establishment of Soviet rule in 

Zolochiv okruha, the structure of the SB was reformed. The staffs 

of county fighting groups were divided between newly-created raion 

fighting groups and the revived county fighting group. These subu-

nits were reinforced by new, particularly trustworthy, underground 

members. For example, whereas by August 1944 a single SB fighting 

group numbering twelve people under the command of “Nedolia” 

was operating on the territory of the OUN’s Brody county leadership, 

whose activities covered four raions (Brody, Oles`ko, Pidkamin`, and 

Ponykovytsia) in the then L`viv oblast, after the reorganization there 

were five fighting groups operating here: a county group under the 

leadership of “Nedolia” and four raion groups: Brody (head of the 

HDA SBU, fond 13, file 372, vol. 54, fol. 126.14 
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SB Section, Ivan Starodub-“Ostap”; commandant of the fighting 

group, Mykhailo Bahlai-“Kruk”); Pidkamin` (head of the SB Section, 

Ivan Pushka-“Potap,” who was soon replaced by Petro Smutok-

“Chornomors`kyi”; commandant of the fighting group, Mykhailo 

Sheremeta-“Mohyla”); Ponykovytsia (head of the SB Section, Vasyl` 

Sitka-“Yaryi”; commandant of the fighting group, Oleksa Sitka-

“Pidkova”); and Oles`ko (head of the SB Section, Stepan Datskiv-

“Malyi”; commandant of the fighting group, Oleksa Smyk-“Temnyi”). 

It should be noted that the numerical strength and composition of SB 

fighting groups as well as of all the armed formations of the Ukrainian 

liberation movement during this period were not permanent but in 

a constant state of flux. There were many reasons for this: death or 

capture, transfer to another position or territory of operations, etc.

As part of the organizational-territorial organization of the armed 

OUN underground in late 1944–early 1945, the Zolochiv okruha of the 

OUN included the personnel of three county leaderships (Zolochiv, 

Brody, and Hlyniany), and those three leaderships were built up 

according to the structural vertical of raions–subraions–kushches–

stanytsias. This structure also governed the functioning of the SB 

Section. During the process of reorganizing Hlyniany county, two of 

its raions (Hlyniany and Krasne) were abolished and transferred to 

Zolochiv nadraion. Thus, from the beginning of 1945 to the liquidation 

of the organized underground in the Zolochiv area in 1953 the okruha 

leadership controlled two nadraions, Zolochiv and Brody, which in their 

turn created the vertical of raion–kushch–stanytsia. Subsequently, no 

other significant organizational-territorial or structural changes took 

place in the OUN underground in the Zolochiv area, with the excep-

tion of the re-subordination of the raions of one nadraion to another. 

For example, in 1947, after the reform of Peremyshliany nadraion, the 

composition of Zolochiv nadraion was expanded to include Pomoriany 

raion,15 and in 1948 Zolochiv nadraion transferred Bus`k raion under 

the control of the Brody nadraion leadership of the OUN.16 The final 

structure of Zolochiv okruha was thus formed, and it is reflected in the 

structure of the present volume. 

One feature of the functioning of the SB Section in the okruha 

is the frequent change of its command personnel both on the 

okruha and lower levels of OUN leaderships, which phenomenon 

V. Moroz, “Peremyshlians`kyi nadraion OUN (1945–1947), located at 15 

http://ukrnationalism.org.ua/publications/?n=2035 (6 November 2013).

Arkhiv USBU LO, file 30800 (Arkhivno-kryminal`na sprava po obvynuvachenniu 16 

Butyns`koho Stepana Mykolaiovycha ta in.), vol. 2, ark. 219.
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was determined mostly by the deaths of SB section heads and, less 

often, by their transfer to another area or dismissal. It has now been 

established that between 1944 and 1953 the functions of SB section 

heads of the  okruha leadership were carried out by a minimum of six 

individuals: “Chernov” (his true identity remains unknown; 1944–19 

August 1944); Roman Kachan–“Hroza” (August 1944–fall 1946); 

Yosyp Kuliash–“Vlodko” (fall 1946– 22 October 1946); “Zelenyi” 

(his true identity remains unknown;?– 29 August 1947); Vasyl` 

Pan`kiv–“Hnat” (summer 1948–14 January 1949); and Vasyl` 

Harabach–“Roman” (June 1949–31 July 1952). As the above list 

indicates, many lacunae remain, which require further exploration. 

The absolute majority of the above-listed heads of the SB Section 

in the Zolochiv okruha leadership of the OUN were killed during their 

term in office, and only “Hroza” was transferred to another area 

because of a conflict with the OUN teren leader. He was eventually 

killed on 3 December 1949, when he was still the head of the SB 

Section in the Sokal` okruha leadership. 

An even more complicated question is the identification of the 

deputy heads of the SB Section and the commandants of the okruha 

fighting group as individuals belonging to the section’s leading person-

nel. Extant documentary evidence is extremely meager and simulta-

neously contradictory. For example, the functions of deputy head of 

the SB Section were carried out in various periods by Bohdan Kvas–

“Blakytnyi” (1943–1944) and Stepan Datskiv–“Malyi” (January–

April 1946). The commanders of the fighting group were Mykhailo 

Parovats`kyi (Porobets`kyi)–“Pechers`kyi” (1945–January 1946) 

and Stepan Datskiv–“Malyi” (January–April 1946). The subsequent 

lack of information concerning these positions or the appointment of 

concrete individuals to these posts lead one to assume that they were 

vacant due to the lack of cadres, and therefore these functions were 

taken on by the okruha responsible leader of the SB. 

As concerns the composition of SB fighting groups operating on 

the territory of Zolochiv okruha, during various periods it too varied 

both in terms of number and personnel. After analyzing all extant 

documents and materials, I reached the conclusion that the activi-

ties of the SB Section of the Zolochiv okruha leadership peaked in 

1945–1946, the period of the so-called mass insurgent struggle. It 

was precisely at this time that the SB Section had full-fledged fight-

ing groups which, as mentioned earlier, usually consisted of twelve 

fighters headed by a commandant. During my research I was able 

to determine the composition of most of the SB fighting groups 

that operated on the territory of the okruha. During the indicated 
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period, the following fighters were members of the okruha fight-

ing group: Volodymyr Mel`nyk-“Stepan”; Mykhailo Prots`-“Makar”; 

Mykhailo Bozhyns`kyi-“Roman”; Mykola Hushta-“Maksym”; Stepan 

Havryliuk-“Ostap”; Vasyl` Bezpal`ko-“Klym”; Kul`chyts`kyi-“Chavun” 

(first name unknown); Yevhen Prots`-“Stepan”; Omelian Shypula-

“Khvylia”; “Karpo,” and “Kolia” (the real identities of the latter two 

have not been established).

Following the losses suffered by the OUN underground in late 

1945–early 1946 and the change of tactics of the Ukrainian under-

ground, the situation changed cardinally. Owing to the lack of cad-

res, SB fighting groups shrank to between three and five individuals 

headed by their leader, who was the head of an SB Section attached 

to a certain structural unit of the underground.

The SB Section in the Zolochiv area had a system of number-

based pseudonyms used by its command staff. The okruha responsi-

ble leader was “49”; the nadraion head of the SB Section was “22”; the 

nadraion head of the SB Section in the Brody area was “33”;  the raion 

head of the SB  Section in the Hlyniany area was “20,” his counterpart 

in the Krasne area was “21,” in the Bus`k area—“22,” Zolochiv—“23,” 

Oles`ko area—“24,” Zabolotiv—“25,” Pidkamin`—“26,” and Brody—

“27.” It should be noted here that, following the change of leader of 

one section or another, the pseudonym passed to his successor. This 

is corroborated by the notes kept by Kyrylo Yakymets`-“Beskyd,” head 

of the OUN leadership in Zolochiv okruha, which were confiscated 

from his hideout on 14 January 1949. They clearly indicate that the 

numbered pseudonym “27” belonged to Ivan Sysun-“Holub” and later 

to his successor, Petro Koval`chuk-“Petro.”17 A similar situation existed 

with the pseudonym “33,” which initially belonged to Oleksii Smyk-

“Temnyi,” head of the SB Section of the Brody nadraion leadership of 

the OUN, and later to his successor, Vasyl` Kit-“Vasyl`ko.”18

During the existence of the armed OUN underground in the 

Zolochiv area, the activities of the Security Service on the territory of 

Zolochiv okruha were quite effective, proof of which is the fact that 

individual organizational links and fighting groups managed to survive 

there until 1955, thanks only to the SB’s energetic efforts to expose 

and neutralize the enemy’s intelligence service. The documents fea-

tured in this volume are eloquent testimony to the effectiveness of the 

SB in this area. 

Arkhiv USBU LO, file P -33024 (Arkhivno-kryminal`na sprava po 17 

obvynuvachenniu Sysun Ivana Tymofiiovycha), fol. 80.

Ibid., file 30800, vol. 3, fol. 13.18 
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* * *

The documents featured in this collection are found in a number 

of archival repositories, including the State Archive of the Security 

Service of Ukraine in Kyiv, where materials on the Zolochiv SB are scat-

tered throughout various volumes of file 376 (entitled “A Collection of 

Documents on the Structure and Character of the Anti-Soviet Activities 

of the ‘Organization of Ukrainian Nationalists—the OUN’—and the 

‘Ukrainian Insurgent Army—UPA’; On the Methods and Techniques 

of the Secret Agent-Operational Work of the Organs of State Security 

of Ukraine to Liquidate the Organized OUN Underground and Armed 

UPA Gangs on the Territory of the Republic in 1943–1954”), which 

forms part of collection no. 13 (“Collection of Printed Works”). The 

volumes in question are 39, 47, 49, 51–56, 58, and 79. For the most 

part, these documents are reports of interrogations of local residents 

who were arrested by the SB OUN on suspicion of cooperating with 

the punitive organs of the Soviet government, as well as materials 

pertaining to the vetting of members of the armed OUN underground 

by the SB, obituaries of killed staff members of sections, informa-

tional reports on the tactics and methods used by the NKVD-NKGB-

MVD-MGB, etc.

Some documents were found in the Archive of the Directorate of 

the Security Service of Ukraine in L`viv oblast, where they are stored 

as material evidence in archived investigative dossiers on members 

of the armed OUN underground and their sympathizers. One par-

ticularly interesting document is the 172-page-long investigative file 

opened by the SB OUN on the former underground member Mykola 

Andrushchak-“Verlan.” This is the second of nine existing exemplars, 

which I succeeded in locating. The first copy that I found in HDA SBU 

was somewhat damaged. A comparison of both copies led me to 

believe that these were identical copies of a single copied document. 

The only difference between the two is that appended to the first copy 

are two pages of brief announcements about the indicated individual. 

The existence of two copies of the same document helped to recreate 

the text in full.

The largest number of the documents published in this volume 

comes from the author’s private archive. These are documents that 

were produced by the SB Section of the OUN leadership in Pidkamin` 

raion. In 2008, thanks to the financial assistance provided by the 

head of the World League of Ukrainian Political Prisoners, Bohdan 

Kachor (New York), these documents were purchased from “black 

archaeologists,” and their sale on the rare documents market was 

thus prevented. The present collection contains nearly 150 original 
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documents covering the period from 1946 to 1951. The character 

of these documents indicates that they are SB OUN dossiers on 

exposed enemy agents, reports of interrogations of individuals sus-

pected of cooperating with the MGB, “announcements” pertaining to 

SB cases, indictments concerning the liquidation of enemy elements, 

reports, and other types of materials. A distinctive feature of these 

documents is that they reveal the duration of the SB Section’s activi-

ties in the Pidkamin` area, enable researchers to unravel previously 

unresolved, contradictory aspects of the history of the Ukrainian lib-

eration movement, explain the reason behind the actions of SB 

personnel against Soviet officials, and explode the myth that SB 

functionaries destroyed “innocent” local residents indiscriminately, 

etc. The publication of these documents produced by the SB Section 

of the OUN’s Pidkamin` raion leadership also means that researchers 

will now be able to learn how documents circulated in this structure of 

the OUN armed underground and to see the entire complexity of its 

work, especially the process of gathering compromising information 

on local residents, various local functionaries, or simply data on the 

criminal acts of the territorial bodies and Interior Troops of the MGB.

* * *

The present volume consists of an historical-archaeographic 

introduction, original documents and materials, and supplements.  

The documents and other materials are organized in five thematic 

chapters: 1) Investigative materials of the SB Section (164 docu-

ments); 2) Reporting documentation of the SB Section (19 docu-

ments); 3) Organizational and cadre documentation of the SB Section 

(26 documents); 4) Instructional materials (3 documents); and 5) 

Registration materials (1 document). These 213 documents are 

arranged chronologically (by chapter). Each document is accompa-

nied by a legend listing its number and title, provided by the compiler, 

and the date when it was written. If the dating of a document required 

further research and was established approximately according to its 

content, other documents, or time of publication, the date appears 

within square brackets. 

This collection of documents was prepared for publication in 

keeping with the archaeographic standards of Ukrainian histori-

cal scholarship. The language as it was spoken during the period 

in question, as well as spelling, has been preserved to the utmost 

degree possible. The use of the Ukrainian apostrophe has been uni-

fied. Illegible or missing words and text fragments are marked with an 

asterisk in footnotes. Only minor changes to punctuation were made. 
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Omitted words and abbreviations recreated in full appear within 

square brackets.

As is evident from the appearance of the documents published 

in this volume, the functions of printers in the SB section were car-

ried out mostly by people without the proper education; most often 

by individuals who had completed only elementary school. This cir-

cumstance affected the quality of reprinted documents, all of which 

contain a large number of spelling and punctuation errors. In order to 

improve the reading ease of texts, the most egregious misspellings of 

words, expressions, geographic names, etc., have been corrected, 

and the original texts are noted in footnotes.

Underlining, strikethroughs, and other typeface distinctions were 

recreated in keeping with the original texts. It should be noted that 

the compilers of these documents and the individuals who reprinted 

them on printing machines resorted to various technical methods for 

drawing the reader’s attention to one fragment of a text or another: 

boldface, spaces to separate the letters of a word or several words, 

underlining, and capital letters to spell out a single word or more. 

Each document is accompanied by a legend indicating the 

place of storage, its authenticity (original or copy), the method by 

which it was created (handwritten or typed), and the existence of any 

reprints.

The supplements contain biographical data on the variously 

ranked leading members of the SB Section of Zolochiv okruha and 

its staff personnel, who were involved in preparing the documents 

featured in this collection.

This volume also contains a small glossary of rare and obsolete 

words, expressions, and foreign words, as well as a list of abbrevia-

tions and an index of personal names and geographic names.

I would like to express my gratitude to all those who helped 

prepare this volume for publication. Special thanks are due to Vasyl` 

Stril`chuk, who helped select the photographs illustrating this volume, 

and the staff members of the State Archive of the Security Service of 

Ukraine and the Archive of the Directorate of the Security Service of 

Ukraine in L`viv oblast for providing the documentary materials for 

this publication. 

I am also grateful to Professor Peter J. Potichnyj and Ihor 

Homziak, who shared their expertise with me and offered unstinting 

help and advice.

Mykhailo Romaniuk
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СЛІДЧІ МАТЕРІАЛИ 

РЕФЕРЕНТУРИ  СБ
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№ 1

 ЗОЛОЧІВСЬКА ОКРУГА
12 серпня 1946 р.

№ 1

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБСТАВИНИ ЗАГИБЕЛІ 

БОЇВКИ  СБ ЗОЛОЧІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО 

ПРОВОДУ  ОУН
12 серпня 1946 р.

Справа Ч: 4.

Впавшої окружної боївки СБ.

Довірочне.

З в і д о м л е н н я.

Дня 17 грудня 1945 р. з гарнізону льотчиків, який стояв в 

 Бродах, втікло двох льотчиків  Петька і  Віктор. (Прізвища не при-

гадую собі, а протоко[ли]   з них зістали знищені в часі знайдення 

криївки). Петька сам  руский1, а Віктор  українець з  Харкова. Вони 

втікли до с.  Королівка,  Брідського р[айо]  ну до жінки  Стефанишин 

Наталії. Тому, що сестра Стефанищин Наталії, яка живе в Бродах і 

продає горілку, запізналась з Петькою і Віктором, [то]   спровади-

ла їх до своєї сестри на Королівку.

Довідавшись про це рай[оновий]    СБ « Остап» арештував 

Петьку і Віктора. На цей час перебував в «Остапа» я. На допиті 

вони зізнали, що за хуліганство були роз[з]  броєнні і сиділи під 

сторожею. Віктор за це, що по п’яному набив капітана, а Петька 

за побиття шиб в казармі. Втікли в цей спосіб: Віктор мав гроші 

і випровадив свойого товариша, щоби цей купив йому горілки. 

Коли товариш приніс горілку, вони її випили разом з вартовим, 

та просили вартового, щоб їх звільнив на годину до дівчини. 

Вартовий на це погодився. Це діялось вночі. Вони зайшли до 

своєї знакомої (прізвища не пригадую), котра продавала горілку. 

В ньої Віктор і Петька були сталими гостями. Розказавши її, що 

вони сидять на «гавпт вахті» і за що жінка порадила їм втікати 

У тексті:1  русский.
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в партизани.  Петька і  Віктор, порадившись між собою, на це 

погодились. Тоді ця жінка подала їм в с.  Королівка адресу своєї 

сестри і сказала, щоб вони пішли туди і там питали за парти-

занами. Віктор і Петька без пригод прийшли до Королівки до 

 Стефанишин Наталії і в ньої були вже 4 дні.

Я, недовіряючи їхній мові, взяв на докладний допит Петьку. 

Хотяй вживав сильних фізичних засобів, більш нічого від нього 

не довідався. Потім Віктора я взяв зі собою, думаючи, що 

тепер зима, робота обмежена, зможу його докладно прослідити. 

Віктора я примістив в лісі в своїй криївці разом з хлопцями.

Під час мойого перебування з Віктором я запримітив таке: 

що Віктор звичайний собі батяр, любить горілку і бешкети. Для 

нього було найстрашніше це, що треба було стало сидіти в кри-

ївці. Він думав, що коли піде в повстанці, то буде міг дійсно собі 

погуляти. Коли я йому дав до читання українські книжки, то він 

мені відповів, що не вміє по-українськи читати, тому що вчився в 

рускій2 школі.

За час мойого перебування з Віктором ми ходили до 

с.  Шнирів, де заходили на вечерю до  Гаврилюк Марії і  Лисак 

Прокопа. Також стрічались в лісі з кущем « Гонти». Віктор був з 

нами в селі і коло куща без зброї. На час варти я йому давав сво-

його «бобика». Варту держалось в день по двох боєвиків.

Про це, що за Віктором треба слідити, знала ціла боївка, а спе-

ціяльно його мали пильнувати ком[андир]   боївки « Печерський» 

та боєвики « Хвиля» і « Степан».

Я, відходячи з криївки, припоручив «Печерському» добре 

уважати на Віктора, не ходити з ним взагалі по селах, а коли б 

він запримітив якусь небезпеку зі сторони Віктора, зліквідувати. 

Опісля з місця своїх баз я знова звертав «Печерському» увагу на 

Віктора, щоб не дав себе «вивести в поле».

Дня 15.І.1946 р. ком[андир]   «Печерський», взявши зі собою 

боєвика « Колю» і Віктора пішов по хліб, який для нього був спече-

ний на хут[орі]    Кізя. Там взяли хліб і несли назад. «Коля» і Віктор 

несли хліб в мішках, а «Печерський» ішов в розвідку. Опісля 

«Печерський» взяв від Віктора хліб, а Вікторові дав свойого авто-

мата, щоб ішов у розвідку. Віктор, взявши автомата, постріляв 

«Печерського» і «Колю», а сам пішов до шнирівського гарнізону. 

З гарнізоном пішов до ліса та запровадив до криївки, в якій позі-

стали [вбиті] решта хлопці.

У тексті: 2 русскій.
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Гарнізон з  Віктором прийшов над криївку ще вночі і почав 

здобувати її. Не могучи сам здобути, вислав до  Бродів за поміч-

чю. З Бродів приїхав нач[альник]    МГБ  Горобець і 25  більшовиків.

В другій годині по полудні криївка була здобута. При здобут-

ті криївки було вбитих 9 більшовиків. Боєвики чинили завзятий 

опір. Це видно з цього, що криївка ціла є розкопана, навколо кри-

ївки покопали більшовики окопи. З гранат, які боєвики викидали 

наверх, посічені дерева. В криївці боєвики все знищили. В криївці 

впали д[рузі]   « Хвиля», « Степан», « Клим» і « Остап». Тоді Горобець 

казав повитягати тіла боєвиків і завезти до  Шнирева. Тут казав 

жінкам пообмивати їх і зложити до ряду. Зложені були в цей спо-

сіб «Клим», « Коля», « Печерський», «Хвиля», «Остап» і «Степан». 

В головах написали таблицю «собаці, собача смерть» і зробили 

знимку. Після цього дозволили населенню їх поховати.

Віктор всипав таких людей: в Шниреві:  Гаврилюк Марію, 

 Лисик Прокопа,  Гаврилюк Івана і  Михайла та  Кіт Марію. На хут[орі]   

 Кізя –  Хлібойко Марію,  Кізлик Ольгу і  Літовінську Параньку. Їх 

всіх арештували. До зараз сидять у  Львові. Віктора потім також 

арештували. Він просидів в  Бродах в тюрмі три місяці. По трьох 

місяцях його звільнили. Де він є зараз, невідомо.

Розвідку черпалось з місцевого населення і з розмов, які вів 

Віктор в тюрмі.

Постій, 12.VIII 1946 р. / – /  Г а р.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 354-355. Копія. 

Машинопис.
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№ 2-20

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ НАДРАЙОН
20 листопада 1945 р. – 3 грудня 1949 р.

№ 2-6

ГЛИНЯНСЬКИЙ РАЙОН
20 листопада 1945 р. – 25 грудня 1945 р.

№ 2

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с. КРИВИЧІ

ІВАНА МИГОЦЬКОГО
20 листопада 1945 р.

Р. 31.  Почато 20.ХI 1945 р.

Справа Ч: 1/І Закінчено 20.ХI [1945 р.] 

 Мигоцький Іван 

член боївки РБ.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Мигоцький Іван ур[оджений]  1926 р. в с.  Кривичі 

 Глинянського р[айо] ну, українець, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  

школи.

Зізнає: По закінченні нар[одної]  школи я працював вдома 

на господарці. В 1942 р. мене зловили і вивезли на роботу в 

 Німеччині. Після розбиття Німеччини я 15/VІІІ 1945 р. вернув 

додому в с. Кривичі. За три дні я пішов зголоситися на воєн-

коматі в  Глинянах. На воєнкоматі я зажадав посвідки, щоби 

мене не ловили під час облави. В тім часі до канцелярії ввійшов 

зас[тупник]  нач[альника]   нквд  Сіваконь. (Зараз його нема в 

районі). Сіваконь зараз мене покликав на нквд. Він почав мене 

питати про приїзд з Німеччини і що я думаю дальше робити. Він 

запропонував мені вступити до боївки РБ в Глинянах.

Я погодився вступити до цієї боївки. Боївка є в складі 25 осіб. 

Командантом цієї боївки є « Розгром»  українець- галичанин. Його 
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заступник є « Кобза». Боївка є озброєна в 7 кулеметів (3 МГ і 

4 Дігтярі) решта були ППД, ППШ, ППС і кріси. Я був в боївці 

кулеметчиком, носив МГ. Завданням боївки було вести боротьбу 

з українськими повстанцями. Конкретним завданням було під-

ступом знищити боївку  Чайки. Ми ходили по терені під маркою 

боївки  Грози та  Ігоря і питали за Чайкою.

Дня 14/ХІ [1945 р.]  нас трьох боєвиків з командиром Кобзою 

і двох  нквд-стів пішли до гуральні в  Солові. Це було перед 

вечером. Кобза з нквд-стами поховалися під гуральнею, а нас 

трьох пішло досередини. Ми під маскою українських повстанців 

зажадали дати нам 3 літри спірту для хлопців, що сидять в лісі. 

Директор початково не хотів видати спірту, але згодом дав і ми 

вийшли і повідомили Кобзу, що є спірт. Кобза казав нам скрити-

ся, а сам з двома нквд-стами ввійшов до гуральні. Він запитав, 

що то були за люди, що виходили з гуральні. Спочатку усі робіт-

ники заперечували, чи хто-небудь виходив з гуральні, але пізніше 

директор гуральні признався, що було трьох озброєних людей і 

зажадали 3 літри спирту і він мусив їм видати. Кобза кричав, що 

директор має зв’язок з  бандерівцями і він всіх таких постріляє. 

Після того Кобза з нквд-стами вийшов на подвір’я і для маскіров-

ки почалася стрілянина між нами і нквд-стами.

Боївка найбільше оперувала по селах  Ляшків,  Перегноїв, 

 Полюхів,  Розворяни,  Задвір’я,  Полоничі.

В селі Полоничах ми підступом зловили 24/Х [1945 р.]  батька 

 Явора і ми його вбили.

Дня 25/Х [1945 р.]  я дістав відпустку на два дні. Я поїхав 

додому до  Кривич. Під час побуту вдома я мав розвідати про 

українських повстанців. Від брата я довідався, що до села зі 

сторони  Словіти приходять повстанці і стягають шинелі та чобо-

ти. Я про це доніс Кобзі і ми робили протягом наступних двох 

ночей заставу в селі від Словіти. Кобза все з боєвиками гово-

рив, в який спосіб можна вбитими або живими зловити Чайку 

і  Довбуша. Ці два – це найголовніші бандити на цілу  Львівську 

область.

Дня 8/ХІ [1945 р.]  мій товариш  Жмурко Василь зі с. Кривичі 

дістав пістолю «Лябелюм» і нею мав виконати атентат на Чайку 

або Довбуша. Цей атентат мав виконати за це, що був всипаний 

за крадіж і за те мали йому подарувати.

З а в в а г а: Цей протокол був стягнений підступом з 

 Мигоцького Івана людьми в більшевицьких уніформах. Мигоцький 

розповів про свою роботу і сказав, за чим його відпустили в село. 

Зловили його, коли він вистрілював по селі. Коли він довідався, 
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що є в руках  Чайки, потвердив свої попередні зізнання і сказав 

про осібняка, що має виконати атентат на Чайку.

На тому протокол закінчено.

Допитав

Чайка

Постій, дня 20/ХI 1945 р.

20/VII/ – З.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 54. – Арк. 60. Копія. Машинопис.

№ 3

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с. КРИВИЧІ 

ВОЛОДИМИРА ЖМУРКА
20 листопада 1945 р.

Р. 31.

Справа ч: 1/ІІ  Почато 20/ХІ 1945 [р.] 

 Жмурко Володимир  Закінчено 20/ХІ [1945 р.] 

Атентатчик.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Жмурко Володимир ур[оджений]  1928 р. в 

с.  Кривичі  Глинянського р[айо] ну, українець, освіта 4 кл[аси]  

нар[одної]  школи, рільник.

Зізнає: По закінченні школи працював я на ріл[л] і при роди-

чах. До жодних3 організацій як легальних, так і підпільних я не 

належав. Про повстанчий рух в свойому селі я знав. До цього 

руху мене ніхто не втягав, я сам туди не просився.

Дня 5/ХІ [1945 р.]  під час облави, яка відбувалася в Кривичах, 

мене забрали до району. Другого дня тобто 6/ХІ [1945 р.]  взяв 

мене на протокол нач[альник]   нкгб  Сіваконь (капіта[н] ). Він мені 

закидав бандитизм і зв’язки з  бандерівцями. Також мене обви-

нувачував в грабежі господаря в селі  Перегноїв, яка відбулась 

17/Х 1945 р. Я дійсно ходив того дня туди красти. Як видно, цей 

господар мене пізнав і доніс на  нквд. Прізвища того господаря 

У тексті:3  жодної.
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я не знаю.  Сіваконь питав, чи я маю зв’язок з бандерівцями, чи 

вони приходять до села. Я відповів, що зв’язку не маю, жодного 

бандерівця4 не бачив. Сіваконь сказав: ти молодий, може часом 

забув, тому пригадай собі і взавтра про все мені розкажеш. 

Мене відвели до камери. Дня 7/ХІ [1945 р.]  Сіваконь вдруге 

мене покликав до себе. Сіваконь спитав мене, чи я знаю  Чайку і 

 Довбуша, я відповів, що знаю їх особисто і я з ними в селі стрічав-

ся. Сіваконь сказав, що кару мені подарує, тільки я мушу викона-

ти атентат на Чайку і Довбуша. Я на це погодився. До помочі мені 

мав бути  Мигоцький Іван з  Кривич боєвик РБ в  Глинянах. Коли б 

була нагода, я мав вище згаданих бандерівців зловити живими. 

Того самого дня я одержав від  Кобзи пістоль «Лібелюм» №3282, 

яким я мав виконати атентат. Кобза обіцяв мені, що як я виконаю 

атентат, то мене заберуть до  Києва і там до смерти буду жити 

безплатно.

Дня 7/ХІ [1945 р.]  мене звільнили додому і я, повернувши, 

почав слідити, чи до села не прийде Чайка. Дня 20/ХІ [1945 р.]  

прийшов до мене Чайка з Мигоцьким Іваном і цей останній роз-

повів Чайці, яке я дістав припоручення з  нквд.

На тому допит закінчено.

З А В В А Г А: Ці два вислужники радянської влади, а то 

 Жмурко Володимир і Мигоцький Іван, зістали придержані і після 

коротких допитів зліквідовані. Допит краще не було можна пере-

вести, тому що  більшевики почали розшуки за боївкою  Чайки.

Допитав

 Чайка.

Постій, дня 20/ХІ 1945 р.

20 /VII/ – З.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 54. – Арк. 61. Копія. Машинопис.

У тексті:4   бандерівців.
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№ 4

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с. ЗАДВІР’Я

ЮРАНА СМИКА
26 листопада 1945 р.

Р. 31.  Почато 26/ХI 1945 [р.] 

Справа ч: 2/ІІІ. Закінчено 26/ХI [1945 р.] 

 Смик Юран

С/О нквд кл[ичка]  Санча.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Смик Юран ур[оджений]  1921 р. в с.  Задвір’ю 

 Глинянського р[айо] ну, освіта неповно середня,  українець, жона-

тий, елєктромеханік.

Зізнає: По укінченні школи я вступив на науку слюсарства в 

верстатах желізничних в Задвір’ю. В 1940-[19] 41 рр. я працював 

на желізнодорозі. З приходом  німців я дальше працівав на желіз-

ній дорозі старшим майстром. З приходом  більшевиків я почав 

ховатися. Коли більшевики почали робити порядні облави, тоді 

я постановив зголоситися. Я знав, де є сховано 200 літрів орга-

нізаційного спірту, нафта, сіль і інші товарі. Дня 15 липня 1945 р. 

мене на облаві зловили більшевики. Враз з іншими арештовани-

ми відставили мене до  Глинян.

Дня 16/VІІ [1945 р.]  мене взяли на допити. Допитував 

зас[тупник]  нач[альника]   нквд  Широков. Широков говорив зі 

мною дуже лагідно. Він питав, де я був і чому ховався. Широков 

питав, чи в селі ховаються  Чайка і  Черешневий, де перебуває 

 Віщий,  Гамалія,  Сорока і інші хлопці, що ховаються від  Ч.А. Я 

відповів, що не знаю, чи зараз Чайка і Черешневий є в селі, але 

ті решта напевно десь ховаються в селі, тільки я не знаю де. 

Широков допитував мене більше як дві години. Він пропонував 

мені, щоби я поміг їм винищити бандитів. Я відповів, що я міг би 

їм помагати, але боюся щоби мене не вислідили  бандерівці і не 

знищили. Після допитів Широков відіслав мене до тюрми  нкгб.

Дня 22/VІІ [1945 р.]  Широков покликав мене знова на допит. 

Широков спитав мене, чи я погоджуюся з ними співпрацювати. Я 

на те погодився, бо хотів іти на волю. Широков дав мені псевдо 

Санча. Широкову я всипав, де є закопане організаційне майно 

і просив щоби його не викопували, аж за тиждень після того як 

мене звільнять, тоді на мене не впаде підозріння. Широков запи-
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тав, де я мешкаю і чи добре буде підходити до мене. Я відповів, 

що я мешкаю на ста[н] ції в  Задвір’ю, а мій батько в селі Задвір’ю. 

Того самого дня мене звільнили з тюрми.  Широков умовив зі 

мною стрічу на день 29/VІІ [1945 р.]  в моїй хаті на ста[н] ції, щоби 

він зміг зор[і] єнтуватися, я мав світити лямпу на вікні, що є від 

ста[н] ції. Того дня Широков прийшов до мене, ми пили горілку, 

а відтак він почав мене питати, що нового. Я ще раз підтвердив 

цей всип що зробив в районі, а більш нічого не розвідав, тому що 

богато тепер людий поголосилося. Слідуюча стріча мала відбу-

тися на 12 вересня [1945 р.]  на  НКГБ. Я часто ходив по селі, слі-

див де хто ховається, вислідив, де заходять люди, що ховаються 

від  Ч.А. На стрічу дня 12/ІХ [1945 р.]  я ходив. Перед людьми я 

говорив, що я працюю на желізнодорозі і ходив на воєнкомат 

за книжкою. Широков казав, що я ще мало розвідав і що я маю 

зв’язки з  бандерівцями.

Третя стріча мала відбутися в хаті мойого батька в селі. 

Дня 17/ІХ [1945 р.]  була на Задвір’ю облава і я в мойого батька 

стрінувся з Широковим. Я йому подав список підозрілих госпо-

дарств.

Четверта стріча відбулася в районі на нкгб. Широков сварив 

на мене, що нічого не розвідую і напевно маю зв’язки з бандерів-

цями. На цій стрічі я сказав Широкову, що зараз я не маю жодних 

матеріялів і не буду мати тому, що богато людей поголосилося і 

не ма[є]  за ким слідити.

На тому протокол закінчено.

Допитав

 Перемога.

Постій, дня 27/VII 1945 р. 

20 /VII/ – З.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 311. Копія. Машинопис.
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№ 5

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЬКИ

МІСТЕЧКА ГЛИНЯНИ АННИ САВЧУК
27 листопада 1945 р.

Р. 31. Почато 26/ХІ 1945 р.

Справа ч: 3/ІV Закінчено 26/ХІ 1945 [р.] 

 Савчук Анна

С/О  НКВД

П Р О Т О К О Л

Генералія: Савчук Анна ур[оджена]  1903 р. в  Глинянах,  україн-

ка, рільничка, малограмотна, замужня.

Зізнає: Від дитинства я працювала на ріл[л] і. З прихо-

дом  більшевиків в 1939 р. я була змушена втікати з родиною 

до  Львова, тому що більшевики хотіли нас висилити. З при-

ходом  німців я вернула на свою господарку в с.  Журавники 

 Новояричівського р[айо] ну. З приходом більшевиків в 1944 р. 

в місяці вересні мене і мою дочку арештувало  нквд. В тюрмі я 

була протягом двох місяців. Я просила, щоби мене звільнили з 

тюрми. Лейт[е] нант  Петренко сказав, якщо я погоджуся спільно 

з ними працювати то мене можуть з тюрми звільнити. Я на це 

погодилася і розказала Петренкові, котрі хлопці зі села Журавник 

скриваються. Мене і мою доньку з тюрми звільнили. За тиждень 

приїхав до мене на перевірку Петренко. Я йому показала місце 

в лісі, де перебувають  хлопц[і] . Більшевики обскочили це місце, 

вив’язався бій під час котрого впав один повстан[ець] . Після того 

я боялася, щоби мене не вбили повстанці і перенеслася жити до 

села  Полоничі  Глинянського р[айо] ну. В цей спосіб я розірвала 

контакт з Яричівським нквд. З армії втік в тому часі мій син, він 

сконтактувався з місцевими повстанцями і пішов в підпілля. 

Глинянське нквд, дізнавшися, що мій син в підпіллю, почало мене 

переслідувати. Дня 19/ІХ 1945 р. нквд арештувало мою доньку. Я 

забра[ла]  від свойого сина наган і пішла на нквд. На нквд наган 

від мене забрали і мене замкнули в тюрму. В тому часі прийшов з 

повинною мій син і мене з донькою звільнили. Син мій став боє-

виком РБ і ходив з більшевиками до села Полоничі показував, де 

кватирують хлопці і де скриваються люди, за якими питає нквд.

Дня 16/ХІ [1945 р.]  мене післали більшевики в розвідку в 

с. Полоничі, а сами засіли під селом в лісі. В селі не було повстан-
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ців і я з  більшевиками відійшла в район. 26/ХІ [1945 р.]  мене 

вислали більшевики до  Полонич знова на розвідку і тут мене 

придержали.

На тому протокол закінчено.

Допитував

 Перемога.

Постій, дня 27/ХI 1945 р. 

20 /VII/ – З.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 310. Копія. Машинопис.

№ 6

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с. ЗАДВІР’Я 

СТЕФАНА ЛИТВИНА
25 грудня 1945 р.

Р. 31. Почато 8/ХІІ  1945 р.

Справа Ч: 2/ІІ Закінчено 8/ХІІ [1945 р.] 

 Литвин Стефан

чл[ен]   ОУН пс[евдо]  Калина

С/О  НКВД.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Литвин Стефан, ур[оджений]  1922 р. в с.  Задвір’я, 

 Глинянського р[айо] ну,  українець,  освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  

школи.

Зізнає: До організації я вступив в 1943 р., поста я не занимав 

жодного. Перебував на станиці і виконував накази, які мені при-

поручували. 

В 1945 р. весною я вступив до боївки  Черешневого. В боївці я 

був до смерти Черешневого. Після його смерти я вернув додому 

і перебував на своїй станиці, де переховувався. Дня 21 вересня 

[1945 р.]  була в Задвір’ю облава, мою криївку всипав  Криштал[ь]  

Ігнат і я здався  більшевикам в руки. Мене відставили до району.

Дня 22/ІХ [1945 р.]  взяв мене на допит зас[тупник]  

нач[альника]  нквд  Сіваконь. Він мене почав питати, де я був до 

того часу, де переховувався, в якій був боївці, де перебувають з 
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боївкою  Чайка і  Черешневий. Я сказав до Сіваконя, що як мене 

звільня[ть] , то я скоро висліджу боївку  Чайки і решту членів боїв-

ки  Черешневого. Мене замкнули знова до камери.

Дня 27/ІХ [1945 р.]  покликав мене  Сіваконь вдруге сказав, 

що мене звільнить сьогодні, як я підпишу заяву, що буду слідити 

за  бандерівцями і за боївкою Чайки. Я на це погодився, підписав 

заяву, змісту її не пам’ятаю і мене звільнили з тюрми.

По звільненні з тюрми я почав працювати на ста[н] ції в 

 Задвір’ю. Першу стрічу з Сіваконьом мав я 7/Х 1945 р. Того разу 

я всипав місце пребування двох боєвиків Чайки  Соловейка і 

 Морозенка. Їх на другий день  більшевики заскочили в висліді, 

двох більшевиків впало, боєвики вирвалися ці[лі] . На другій стрічі 

всипав я, що до с. Задвір’я приходять стало бандерівці з других 

сіл. Внаслідок того є сталі засідки.

Третя стріча відбулася в районі на  нквд куди мене викликали 

через пошту. Це було 27/ХІ [1945 р.] . Сіваконь питав мене, що я 

нового розвідав. Я відповів, що до села приходять дальше якісь 

люди, правдоподібно з Чайкової боївки, але є між ними місцеві, 

бо вони дуже добре знають стежки і приходять до села мимо того 

що є застави.

Після того я ще стрічі з Сіваконем не мав.

На тому протокол закінчено.

 Допитав

  Перемога.

Постій, дня 25/ХІІ 1945 р.

20/VII/ – З.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 54. – Арк. 64. Копія. Машинопис.
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№ 7

 ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОН
4 червня 1946 р.

№ 7

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ПОЧАПИ 

СТЕПАНА ЧУЧМАНА
4 червня 1946 р.

Р-31. Почато 19.V [1] 946 р.

Справа Ч: 1 Закінчено 19.V 1946 р.

 Чучман Степан 

С/О НКВД. 

П Р О Т О К О Л.

Чучман Степан ур[оджений]  1911 р. в 

c.  Ожидів  Олеського р[айо] ну,  Львівської 

області, нац[іональність]   укр[аїнець] , 

неписьменний, рільник.

Зізнає: В 1933 р. я оженився до села Почапи, Золочівського 

р[айо] ну. Цілий час я працював вдома на господарці. На три 

тижні перед приходом  більшовиків я пішов до  самооборони в 

 Гологірщині. Після переходу фронту я вернув додому і крився на 

власну руку.

В лютому 1946 р. я сидів в криївці на полі. Зі мною сиділи 

д[рузі]  « Грабина», « Еда» і  Почапський Федір. «Грабина» вече-

ром забрав від мене пістолю тому, що я хотів іти зголоситись. 

Я вечером виліз з криївки і сказав, що йду зголоситись. Мене 

здігнав вже на полю Почапський Федір і сказав, що він рівно ж 

іде голоситись. Почапський зголосився зараз на другий день, 

побув в районі три дні, йому видали документи і він вернув в село. 

Я вдома ховався ще 4 дні і опісля зголосився. Зі мною зголосився 

тоді також  Тарнавський Володимир і  Федорович Юлько.

Ми зголосились 3.ІІІ 1946 р. в школі участкового  Половинки. 

(Низький, бльондин, щуплий, має штучні зуби). Він списав про-

токол, що я крився від армії без зброї на свою руку і прийшов 

з повин[н] ою. Після цього мене і других звільнили. Половинка 
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мене викликав ще два рази і казав, щоби я видав криївки і решту 

 бандерівців, які ще ховаються. Я йому відповідав, що більше не 

має, криївки бандеровців вони вже знайшли всі.

21.ІІІ 1946 р. мене зі жінкою забрали на вивіз. Мене залиши-

ли в тюрмі, а жінку забрали на ста[н] цію. 22.ІІІ [1946 р.]  покликав 

мене на допит лейтінант  НКВД  Пугачов (сухий, лисий, літ до 50). 

Він списав мою автобіографію і всю родину, питав, де я ховався і 

чому? Я сказав, що я ховався вдома, щоб не йти до  ЧА. Після того 

мене відвели до камери.

За кілька днів покликав мене Пугачов знова на допит. До 

кімнати ввійшов ще ст[арший]  лейтінант, якого прізвища не знаю 

(молодий, бльондин, зачіска догори, щуплий, середнього росту). 

Цей лейтінант почав мене допитувати. Говорив, що коли я розка-

жу про всіх підпільників, що криються в с.  Почапах, то мене звіль-

нять і видадуть документи. Я зізнав, що  Сюрко,  Городецький, 

 Агломб,  Квас,  Гречаник і ще один чужий є вбиті. Ховаються ще 

 Квас Богдан,  Хвостиця Михайло,  Дмасора Андрій і  Сютко Осип. 

То є самі головніші бандити. Де вони ховаються, я не знаю. Тоді 

мені сказали, що мене звільнять з тюрми, але я мушу слідити за 

тими бандитами і якщо висліджу, де вони криються і донесу до 

НКВД, то мені видадуть документи і звернуть майно, яке вони 

сконфіскували4. Я мав ходити по селах, по тих що маю знакомих 

говорити, що втік зі ста[н] ції, як мене вивозили і питатись за 

хлопцями з Почап. Мою жінку також звільнили додому. З тюрми 

я пішов до Почап, а на другий день в рано пішов до с.  Жулич. 

В Жуличах мене не хотів ніхто при[й] няти. Звідси я пішов до 

с.  Підлисся. Там я ховався у своєї рідні, стрічавсь два рази з під-

пільниками. Один раз стрічався з д[ругом]  « Грізним» і його питав, 

де є наші хлопці з Почап? Також його просив, щоби мене приняли 

до куща (Грізний є з мойого села, тому я його знав особисто).

Доносити я мав на НКВД в  Золочеві до Пугачова. Матеріалів 

з розвідки я ще не подав жодних.

Постій 4.VІ 1946 р. 23.VIII З.5 Допитав / – /  М а к а р. 

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 53. – Арк. 64. Копія. Машинопис.

У тексті:5  зконфіскували.

Виділений курсивом текст дописаний, фіолетовим чорнилом, невідо-6 

мою особою.
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№ 8-17

КРАСНЯНСЬКИЙ РАЙОН
17 жовтня 1945 р. – 3 грудня 1949 р.

№ 8

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с. МИТУЛИН 

ЙОСИПА ЯРУХА
17 жовтня 1945 р.

Р. 31. Почато 17/Х 1945 р.

Справа Ч: 1/І Закінчено 17/Х [19] 45 р.

 Ярух Йосип

С/О  нквд

П Р О Т О К О Л

Генералія: Ярух Йосип ур[оджений]  23/VІ 1886 р. в  Митулині 

 Краснянського р[айо] ну,  українець, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  

школи, рільник, жонатий.

Зізнає: До  Красного я поїхав дня 25/ІХ 1945 р. в справі 

поменшення хлібопоставки. По дорозі я присів на фіру, якою 

їхало двох  нквд-стів, один з них середнього росту, шатин, 

років 40, другий високий, шатин, років 26-28. (Опер[ативний]  

упол[номочений]   Бачинський). Дорогою цей високий почав 

мене випитувати, куди і за чим я їду, відтак почав питатися, як в 

нас правиться Служба Божа, як звертається священик до людей 

і т[аке]  п[одібне] . Рівно ж питав, хто в селі будував могилу, хто 

мав промову. Я відповів, що могилу будували усі люди, а до того 

наганяли їх німецькі поліціянти. Промову виголосив  Вальорний 

Володимир. Так ми заїхали до Красного. Нквд-ст сказав, щоби 

я зайшов до нього до кімнати ч: 2, а він мені поможе в справі 

конти[н] генту. 

Я в Красному полагодив свої справи і опісля зайшов до 

вказаної канцелярії. При вході до канцелярії стоїть шафа на 

правому боці, на середині стіл з трьома кріслами, кімната має 

два вікна. За столом сидів цей сам нквд-ст, що я з ним гово-

рив. Я тут ще раз повторив свої попередні зізнання відносно 

могили, додав ще, що панахиду правив священик  Маркевич з 
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 Новосілок, він казав людям молитися за  Українську Державу. 

Мої зізнання  нквд-ст списав і я їх підписав. Питав мене про 

 Луцишина Михайла і його сина  Петра. Я відповів, що Луцишин 

Михайло був ще за  німців лісником і мав кріса, чи ще до тепер 

має – не знаю. Молодого Луцишина я вже давно не бачив. Ці 

зізнання я підписав. Нквд-ст сказав мені йти додому і розвіда-

ти, де є син Михайла Луцишина. Розвідку подати йому до тої 

самої канцелярії. Звернув мені увагу, щоби я розвідку подав 

секретно. Я на це погодився і пішов додому. В справі конти[н]-

генту казав нквд-ст слідити голову с[ільської]  р[ади]  і голову 

земель[ної]  комісії, як вони виконують свої завдання і донести, 

а він то провірить. Рівно ж припоручив свідкувати, як править 

Службу Божу священик, як говорить правовірні чи православ-

ні християни. Розвідку я мав подати за два дні. Третього дня 

прийшов я до цего нквд-ста і сказав: Луцишин в Зелені Свята 

вбив  Яцуру Михайла (станичний Крах), за кілька днів ті з ліса 

забрали Луцишина Петра і він досі не вернув. Священик під час 

Служби Божої говорить православні христіяни. За одержані 

відомості мене енкаведист похвалив і сказав, що таких людей 

нам треба богато. В нагороду за це я дістав з Райземвідділу 

одного коня, рівночасно нквд-ст написав записку провірити 

справу мойого конти[н] генту. Нквд-ст питав, чи до села, до 

мене, чи може до кого другого приходять озброєні люди за 

харчами і хто ще в селі скривається. Я відповів, що такого ще 

не бачив, але буду слідити.

Слідуючий раз я мав прийти знова за три дні. Того дня 

мали мені зменшити конти[н] гент. Третя наша стріча була в 

Райземвідділі. Я доніс, що голова с[ільської]  р[ади]   Мудрак 

Михайло робить так, як йому говорить його брат  Петро, котрой 

знається з бандою, передше сам був в банді і зголосився з пови-

нною. Секретар про цю роботу голови нічого не знає. З голо-

вою земельної комісії знаються всі куркулі. Він їм дає менший 

конти[н] гент, для бідних немає жодного взгляду. Неправильно 

поступають в усіх справах і слухають других. Нквд-ст це все собі 

записав і казав дальше провадити розвідку в селі, що робить 

Мудрак Петро. По розвідку мав прийти нквд-ст додому за кілька 

днів. Казав, що найскорше прийде ночею. Коли будуть тебе люди 

питати, чого так часто ходиш до  Красного, ти скажи, що в справі 

конти[н] генту і коня. Одного разу голова бачив, як цей нквд-ст 

нотував мої зізнання, щоби не викликати підозріння і мене не 

розконспірувати, цей нквд-ст помістив будьтоби мій допис в 

районній газеті, так що моя стріча з нквд-стом була перед людь-
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ми виправдана. При кожній зустрічі  нквд-ст мене поучував від-

носно розвідки і конспірації себе самого.

На тому протокол закінчено.

Підпис обвинуваченого на оригіналі.

Допитував

 Макар

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 273. Копія. Машинопис.

№ 9

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЬКИ с. МИТУЛИН 

МАРІЇ ЛУЦИШИН
3 листопада 1945 р.

Р. 31. Почато 2/ХІ  1945 р.

Справа Ч: 1/2 Закінчено 3/ХІ [19] 45 р.

 Луцишин Марія

Вислужник рад[янської]  влади.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Луцишин Марія [уроджена]  1900 р. в  Митулині 

 Краснянського р[айо] ну, українка, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  

школи, домогосподарка, замужня, четверо дітей.

Зізнає: Коли мій син Петро  Луцишин (Береза) вбив станич-

ного  Краха, а опісля його забрали наші хлопці, ціла наша родина 

здогадувалася, що Петра вбили. Ми думали що його видав і 

казав вбити  Марко, тому почали його ненавидіти і шукали нагоди 

помститися.

Дня 23/Х 1945 р. прийшов мій чоловік з ліса й сказав, що на 

другий день я з дочками піду копати бульбу під ліс. На другий 

день я з дочками і ще з двома молодими хлопцями копала бульбу 

під лісом. З ліса вийшло трьох озброєних людей в червоноар-

мійських уніформах і покликали до себе мою дочку та просили, 

щоби вона викликала їм Марка. Дочка пішла за ним. За хвилину 

я почула крик і стріли і побачила, як з ліса бігло 11  більшевиків. 

Подробиць того випадку я не знаю, з більшевиками про це не 

балакала. Про то краще знає моя дочка і чоловік. Вдома мене 

дочка поучувала, як я маю про цю справу говорити людям.
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В неділю 30/Х [1945 р.]  прийшли до нас  більшевики, пого-

ворили дещо з чоловіком, а мені сказали, щоби я свою дочку 

випровадила до  Львова, щоби  бандерівці її не вбили. Я дочку 

до Львова вислала. [За]  кілька днів вона приїхала виробити собі 

документи.

На тому протокол закінчено.

Підпис обвинуваченого на оригіналі.

Допитував

 Січовий

Постій дня 3/Х[I]  1945 р.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 297. Копія. Машинопис.

№ 10

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЬКИ с. МИТУЛИН 

АНАСТАСІЇ ЛУЦИШИН
3 листопада 1945 р.

Р. 31.       

  Почато 2/ХІ 1945 р.

Справа Ч: 1/І.      

 Закінчено 3/ХІ [19] 45 [р] .

 Луцишин Настя 

Чл[ен]   ОУН пс[евдо]  Оксана

[П] ровокатор  нквд.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Луцишин Настя  ур[оджена]  18/ХІ 1925 р. в 

с.  Митулин  Краснянського р[айо] ну, нац[іональність]   українка, 

вільна, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  школи.

Зізнає: До ОУН належала я від 1944 р. Сповняла функцію 

зв’язкової до сіл  Новосілки і  Словіта. В зимі 18/ІІ 1945 р. мене 

арештували  більшевики. На першому допиті в селі Митулині 

один  нкгб-ст (низький, чорний, круглолицій, літ около 28) питав 

мене, відколи я працюю в банді і яке моє псевдо. На тому допи-

ті я до нічого не призналася. На другому допиті в  Краснім я до 

всего призналася, всипала, хто є станичною в селі, й куди мене 

висилають на зв’язки. На третьому допиті я більше до нічого не 
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призналася, тільки підтвердила свої попередні зізнання.  Нкгб-ст, 

котрой допитував мене в селі, запропонував мені співпрацю з 

 нкгб, на що я погодилася і підписала заяву. Першу стрічу я мала 

мати за сім днів в районі. В тому часі я нічого не доносила, зі 

взгляду на те, що мій брат рівно ж є в  бандерівцях.

Після того як мій брат вбив станичного  Краха і як його забра-

ли бандерівці, наша ціла рідня почала погано ставитись до д[руга]  

 Марка, почали його ненавидіти, бо він мав би причинитися до 

страти брата. Марко заходив до нас й наказував, щоби ми нічого 

про ту справу не говорили. Від того часу ми почали ще більше 

його ненавидіти й шукали нагоди пімстити смерть брата. Наша 

рідня почала призадумуватися над тим, якби то видати Марка 

в руки більшевиків, ми собі не представляли, що його вб’ють, а 

зловлять живим і він скаже місце, в котрому є похоронений брат.

Я з більшевиками не контактувалася, лише мій батько.

Одного дня з початком жовтня [1945 р.]  прийшов батько 

додому й сказав, що в сіль[ській]  раді бачився з більшевиками. 

Більшевики казали вертати їм жити на свою хату, вони нас не 

будуть чіпати, тому що його син  (Береза) вбив станичного Краха. 

Від того часу ми перенеслися жити до сво[є] ї хати.

Дня 23/Х 1945 р. прийшов мій батько додому і сказав, що 

ми на слідуючий день не підем до капусти лише до бульби, бо 

там він договорився з більшевиками, які прийдуть з ліса. Я мала 

показати їм хату і якщо буде нагода, викликати Марка. Дня 24/Х 

[1945 р.]  ми копали бульбу під лісом. Приблизно біля години 13[-ї]  

вийшло з ліса 8 більшевиків. Одного з них я пізнала. Це був той 

сам, що зимою мене арештував. Ті більшевики викликали мене 

під ліс і сказали, щоби я викликала цього Марка, бо його кличуть 

свої хлопці, щоби дав харч. Я пішла в село, найшла Марка й ска-

зала щоби він йшов скоро, бо там ждуть на нього хлопці. Марко 

запитав, що за одні. Я відповіла, що я їх знаю, вони часто тут 

переходять. Марко пішов під ліс, а я пішла до хати по полуденок 

для мами. Вийшовши з хати, я почула стріли і крик і побачила, як 

з ліса бігло 11 більшевиків, з котрими був мій батько в лісі. Коли 

я доходила до мами, в полі більшевики нібито арештували мене і 

привели під Маркову хату, де він лежав вже вбитий. На питання, 

чи то той самий, я відповіла, що так. З більшевиками я знова 

вернула під ліс. Більшевики казали мені говорити перед людьми, 

що це були свої, один з  Вільшаниці, а двох рівно ж добре знаю. 

Наказали мені рівно ж точно умовитися відносно того з цілою 

ріднею, бо  бандерівці можуть вбити. Вдома ми всі точно умови-

лися, як маємо говорити перед людьми і ми були певні, що це 



52

все пропаде. На другий день я поїхала по капусту. По дорозі мене 

стрінули  більшевики. Вони нібито забрали мене на форшпан. По 

дорозі питали мене, що говорять люди про смерть  Марка, чи 

задоволені, чи може жалують за ним. Я відповіла, що за людей не 

знаю, але ми всі задоволені, бо це був найбільший бандит. Один 

більшевик, той що викликав мене в лісі, сказав мені, що якщо я 

побачу ще бандерівців, щоби я йому донесла. Я на це погодила-

ся. При кінці розмови цей більшевик сказав мені, що краще би 

було, якби я виїхала до  Львова, бо тут мене можуть  бандерівці 

вбити. З під  Борткова більшевики пустили мене додому. Ці самі 

більшевики були в нашій хаті ще в неділю 30/Х 1945 р. Вони гово-

рили щось з татом, а мамі сказали, щоби мене випровадили до 

Львова, бо бандити можуть вбити.

Того самого дня я виїхала до Львова, де вступила на працю. 

Тепер приїхала виробити собі документи.

Допитував

 Січовий

Постій, 3.ХI 1945 [р.] 7

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 54. – Арк. 47. Копія. Машинопис.

№ 11

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с. БОРТКІВ 

МАРТИНА РОЗДОЛЬСЬКОГО
16 листопада 1945 р.

Р. 31. Почато 16/ХІ 1945 р.

Справа Ч: 1/І. Закінчено 16/ХІ [19] 45 [р.] 

 Роздольський Мартин

С/О  нквд.

ПРОТОКОЛ

Генералія: Роздольський Мартин ур[оджений]  1926 р. в 

c. Бортків  Краснянського р[айо] ну, нац[іональність]   українець, 

освіта 5 кл[асів]  нар[одної]  школи.

Виділений курсивом текст дописаний, простим олівцем, невідомою 7 

особою.
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Зізнає: Я виїхав до  Німеччини в 1944 р. і там працював в 

 Берліні. 

При переході фронту  я зістав ранений, з приходом  більше-

виків я побув ще два місяці в шпиталі, опісля дістав документи 

й вернув додому. Додому я приїхав 20/Х 1945 р. По п’ятьденнім 

побуті вдома я зголосився в районі в паспортнім столі. Мене 

направили на  нквд. Звідтам направили мене на воєнкомат, там 

мені казали прийти 27/Х [1945 р.] . 

Дня 27/Х [1945 р.]  на воєнкоматі я перейшов комісію і мене 

знова направили на нквд. На нквд питали мене, що нового в селі, 

чи приходять бандити. Я відповів, що ночю приходять, їздять 

підводами з  Вільшаниці в сторону  Скнилова. Дня 22/Х [1945 р.]  

я вечером стояв під своєю хатою, селом переїзджали бандити і 

нагнали мене до хати. Я розповів, що бандити взяли секретаря в 

той спосіб: ходили цілу ніч по селі пізніше пішли до мого діда, що 

живе 400-500 м[етрів]  від села і казали себе вести до секретаря. 

Мій дідо їх водив.

Того дня мене заангажував до агентурної роботи молодший 

лейтенант, низький, білявий (прізвища не знаю). Розвідку я мав 

подавати щотижня. Я на те погодився.

За кілька днів я доніс, що  Горгота Іван і  Семен і  Стефан є 

часто в селі і подав, до кого вони заходять.

На розвідку я ходив в Вільшаницю і Скнилів, але там нічого 

не розвідав.

Дня 16/ХІ [1945 р.]  я, вертаючи зі  Золочева, вступив до 

с.  Бонишин і вступив до одної хати. Тут почув, як господарі 

нарікають на радянську владу. Я представився як свій чоловік зі 

 Заліся і що хочу їсти. При тому я хотів щось розвідати. Я переко-

нався, що тут люди дуже вороже наставлені проти більшевиків і я 

про те хотів донести на  нквд. В тій хаті я зістав придержаний.

На тому протокол закінчено.

Допитував

 Морозенко (кущовий)

Постій, дня 16/Х[І]  1945 р. 

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 305. Копія. Машинопис.
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№ 12

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с. НОВОСІЛКИ 

ПЕТРА ПРИЛУЦЬКОГО
2 липня 1946 р.

Р. 31. Почато 8/VI. 1946 р.

Справа Ч: 1 Закінчено 8/VI. 1946 [р.] 

Прилуцький Петро Строго довірочне. 

С/О  МВД.

П Р О Т О К О Л

 Прилуцький Петро Филипович, ур[одже-

ний]  14/V 1929 р. в с.  Новосілки 

 Краснянсь кого р[айо] ну,  Львівської 

облас ті,  українец[ь] , освіта 4 кл[аси]  

нар[одної]  школи.

Зізнає: Під час облави зимою 1945 р. арештували  більше-

вики мене і мою маму. Нас забрали до сільради і питали за моїм 

батьком  Прилуцьким Филипом, пс[евдо]  Береза. Ми не знали, 

де батько перебуває, нас забрали до  Красного й сказали, якщо 

батько зголоситься, то нас звільнять. В Краснім я був з мамою 

один місяць. На допити нас не брали. В селі рознеслась вістка, 

що мій батько зістав вбитий на цвинтарі. На тій підставі більше-

вики мене і маму звільнили з тюрми. До червня 1945 р. за моїм 

батьком  більшевики не питали. В червні на мітінгу більшевики 

вичитали усіх підпільників зі с. Новосілки, між іншими і мойого 

батька. Всім казали зголоситися до 20 липня [1945 р.]  з повин-

ною. Після цього мітінгу батько хотів зголоситися й радився про 

це з мамою, мама радила татові не голоситися, бо все одно не 

буде можна жити в селі, треба буде втікати в район, щоби не 

вимордували. Більше про це батько не говорив.

Дня 18 листопада [1945 р.]  вечером прийшов додому тато, 

за кілька хвилин по нім прийшов також до хати  Мицко Евстахій 

й  Прилуцький Прокіп (демобілізований з  Ч.А.). Я був тоді в хаті, 

тато почав тоді говорити, в який спосіб міг би він зголоситися, 

не викликаючи підозріння. Прилуцький Прокіп сказав, щоби тато 

йшов з ним до району, він поговорить з начальником, що тато 

нічого не винен і тата карати не будуть. Тато хвилину надуму-

вався і сказав що боїться  Ігоря, щоби його після зголошення не 

застрілив, опісля сказав, що Ігор перебуває в Новосілках, коли би 

ще стягнути  Січового і їх видати більшевикам, то більшевики все 
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подарують. Що більше тоді говорили, я не знаю, бо мені казали 

вийти з хати. 

В п’ятницю 23 листопада [1945 р.]  прийшов вечером додому 

тато,  Мицко Евстахій і  Прилуцький Прокіп. Прилуцький запитав 

тата, чи ти вже надумався і чи все полагоджено. Мене знова випро-

вадили з хати. Мама була присутня при тій розмові і я догадувався, 

що будуть говорити про ту справу, про яку говорили кілька днів 

ранше. По якомусь часі покликав мене тато до хати і сказав, щоби 

я завтра т[о]  є 24/ХІ.[1945 р.]  пішов до Марії  Смолінської і там маю 

чекати, як прийдуть  більшевики, то маю їх завести до криївки, де 

сидить тато. З тої розмови я догадувався, що Прилуцький того 

дня був в районі, полагодив справу й слідуючого дня прийдуть по 

тата більшевики. Я знав, де є та криївка, бо носив батькови їсти. 

Та криївка була в  Куби. Прилуцький Прокіп заборонив мені про це 

говорити з ким-небудь. Після цього всі розійшлися.

На другий день 24/ХІ 1945 р. я, йдучи до  Смолінської Марії, 

побачив, як з ліса вийшло около 10 більшевиків, між ними був в 

уніформі Прилуцький Прокіп. Під хатою Смолінської прийшов до 

мене  нквд-ст в синій круглій шапці, рябий на лиці, високий, літ 

около 40 (нач[альник]  Краснянського  НКВД  Варака) він запитав, 

як я називаюся, я відказав  Прилуцький Петро, тоді він сказав ходи 

покажеш, де твій батько. Я повів їх дорогою до Куби, де була кри-

ївка. За мною йшли більшевики. Де подівся Прилуцький Прокіп, 

не знаю. В хаті була жінка Куби  Каська, я сказав до ньої, що тут 

є мій тато, вона почала на мене кричати, тоді цей  нквд-ст сказав 

«хазяйка, не ругай він хороший хлопець, ходи поможеш відкопа-

ти». Ми вийшли з хати на подвір’я, на подвір’ю вже був  Мицко 

Евстахій, котрого на той час привели більшевики. Я показав кри-

ївку, яка була в стодолі. Більшевики обставили стодолу, а мені з 

господинею казали відкопувати вхід. Під час копання ми почули 

в криївці дві довгі серії з автомата. Коли ми відкопали вхід, тато з 

криївки почав кричати «товариші, не стріляйте, я здаюся».

Тато виліз з криївки підняв руки до гори, більшевики обшука-

ли коло нього, не знайшли нічого. В криївці було чути ще харкіт. 

Тато сказав більшевикам, що то  Ігор вже вбитий. Начальник казав 

полізти господині до криївки і подати зброю. Господиня подала 

з криївки два автомати, один пістоль і торбу Ігоря. Після того 

начальник казав татові і Мицкові витягти з криївки Ігоря, коли 

витягли з криївки Ігоря, він ще жив, але вневдовзі помер. Ігор був 

постріляний по ногах, грудях і мав дві дірі в голові. Більшевики 

дуже тішилися й говорили, що забили в районі найбільшого бан-

дита. Тата попровадили більшевики до хати на протокол, а Ігоря 
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причепили шнуром до воза й потягнули на середину села. На 

тому місці Ігор був кілька днів. Мене і  Мицка Евстахія запровади-

ли до хати, в якій була вже моя мати й сестра. Крізь вікно я поба-

чив, як тато з лопатою і ще чотири  більшевики йшли до ліса.

Мене взяли на протокол. Допитував  Бачинський. (Лейт[е] -

нант, заступник начальника  МВД  Краснянського р[айо] ну, висо-

кий, бльондин,  галичанин,  україне[ць] ). Він говорив мені, щоби 

я не боявся, батька звільнять, тільки я мушу вислідити, до кого 

заходить  Січовий і другі бандити, де криється  Хитрун і  Соловій, де 

в селі криється  Куба, що в нього була криївка де вбили Ігоря, де 

ховаються  Гринусь Каська і  Софія. Що люди будуть говорити за 

Ігоря, чи будуть тішитися чи жалувати, що ми його вбили. Також 

я мав підслідити, чи до  Лісних заходять бандити. Бачинський дав 

мені кріса і казав вдома не спати, бо бандити можуть мене вбити, 

казав, щоби я перейшов на кілька днів на друге село.

Стрічу мені визначив Бачинський в Новосілках на дорозі дня 

3/ХІІ.1945 р. Я мав за цей час це все розвідати і йому розказати. 

Після того мене звільнили, а батька, маму й сестру забрали до 

району.

Після звільнення я перебував тиждень в  Словіті. В слідуючу 

неділю я вернув додому, а в понеділок 3/ХІІ [1945 р.]  я стрінувся 

з Бачинським. Бачинському я сказав, де криється  Куба. Кубу по 

якомусь часі зловило  МВД.

Другий раз з Бачинським стрінувся в себе в хаті. Тоді я йому 

сказав, де криється Гринусь Каська і Зофія. Їх зловили і вивезли на 

 Сибір. На третю стрічу прийшов до мене Бачинський,  Прилуцький 

Прокіп і  Балюбаш ком[андир]   істрибітельного батальйону зі 

с.  Трудовач. Я тоді нічого не сказав, бо більше нічого не розві-

дав. Бачинський сказав, що на будуче розвідку я буду подавати 

Прилуцькому Прокопови.

В тому часі в селі закватирував гарнізон. До мене прийшов 

один з гарнізону (низький, білий) і забрав від мене кріса.

В зимі  більшевики засудили мого тата, маму та сестру на 

десять років тяжких робіт і вивезли на Сибір. Я побачив, що мене 

більшевики обдурили, бо місто випустити, родину єї вивезли. 

Прилуцькому я більше нічого не доносив, хотяй опісля я з ним 

стрічався і він питав, що я розвідав.

Допитав

 Січовий.

Завваги:  Ігор – це бувший надрайоновий референт  СБ 

 Золочівського надрайону, який впав 24/ХІ 1945 р. внаслідок 
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провокації кущевого господарчого  Берези в с.  Новосілках 

 Краснянського р[айо] ну.

 Прилуцький Прокіп, кревняк Берези, демобілізований воїн 

 Ч.А., за його порадою Береза погодився видати в руки  МВД 

 Ігоря, щоби себе регабітолювати перед МВД. МВД пов’язалося 

через Прилуцького з Березою. Прилуцький зараз є в  істрибітель-

ному батальйоні, поводиться добре з людьми, старається добути 

собі довір’я в людей.

 Мицко Евстахій, б[увший]  член  ОУН, через цілий час жив 

легально, брав участь в повищій провокації. Арештований МВД, 

сидить в тюрмі

Постій, дня 2/VII. 1946 р. / – /  Макар

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 53. – Арк. 87-88. Копія. Машинопис. 

№ 13

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ГОНЧАРІВКА 

ПАВЛА ШИДЛОВСЬКОГО
[Не раніше липня 1946 р.] 

Р. 31. Почато ......... 1946 р.

Справа Ч: 2 Закінчено ......1946 р.

Павло  Шидловський 

С/О ОББ  НКВД. 

Ч[исло]  пор[ядкове]  1.8

П Р О Т О К О Л

Павло Шидловський ур[оджений]  

1930 р. в c. Белзець,  Олеського р[айо]-

ну,  Львівської обл[асті] , освіта 2 кл[аси]  

нар[одної]  школи, нац[іональність]   поляк, 

прац[ю] є на господарці.

Зізнає: 13/І 1946 р. приїхав до села Белзця гарнізон і заква-

терував в мого сусіда  Сурми Миколи, бійці з того гарнізону 

постійно заходили до нас. Одного разу прийшов боєць (фірман 

Виділений курсивом текст дописаний, синім чорнилом, невідомою особою.8 
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лейт[е] нанта), приніс 500 шпульок ниток і дав мені їх продати, 

я нитки продав по 15-20 кар[бованців]  за шпульку. За це я діс-

тав від кожної шпульки 5 кар[бованців] . За кілька днів цей сам 

боєць приніс до продажі черевики, штани й блюзу та червону 

жіночу матерію. За те що я продав, дістав 70 кар[бованців] . 

Коли я добре з ним запізнався, почав мене той боєць питати, 

чи я не бачив яких бандитів, я відповів, що бачив  Медонського, 

як пе реходив до  Цюруся перед тим, як мав приїхати гарні-

зон. Цей боєць сказав, щоби я пішов з ним до лейт[е] нанта. 

Лейт[е]  нант називався  Марченко Андрей, він зі мною приви-

тався, просив сідати, дав закурити папіроса. Марченко почав 

говорити: «ти молодий, бідний, неграмотний, не маєш в що 

вбратися і що їсти, але як будеш хороший парень, то я тобі дам 

се все що потрібно і пішлю на курси шоферські або в якусь іншу 

шко лу, де буде тобі добре жити. Но поки що ти добре знаєш, 

де є бандити, якщо ти поможеш нам виловити, то все буде так, 

як я говорив». Я йому сказав, що бачив Медонського, де решта 

є, я не знаю, але буду старатися їх вислідити. Відтоді я ходив 

щоденно до гарнізону, там діс тавав їсти і пити. Марченко все 

мене питав, чи я що не розвідав, я говорив, що нічого. Одного 

разу, як я стояв з двома бійцями коло кооперативи, трохи даль-

ше від нас йшла Текля  Цюрусь.  Більшевики сказали мені іти за 

нею, а вони будуть іти за мною, як побачу, де вона піде, то коло 

тої хати перекрутитися і іти далі. Я так зробив. Вона зай шла до 

одної хати під дахівкою і тут її зловили та запровадили до гар-

нізону. Того самого дня вона втікла з гарнізону в напрямі філь-

варку, я це побачив та сказав бійцям, котрі її знова зловили. В 

гарнізоні я тоді сказав, що її сестра  Цюрусь Анна є зв’язковою, 

а  П’ясецька Анна є санітаркою, бо я бачив як перев’язувала 

руку одному бандитові. Я показав, де вона мешкає. П’ясецької 

тоді не зловили, бо вона втекла. Коли мали кого більшевики 

на переслуханню, то мені казали вийти з кімнати. Я рівно ж 

виходив, як до гарнізону приходили  Баландюк Софія та  Бодак 

Стефа. Часто я з більшевиками ходив на засідки. Я був з біль-

шевиками до того часу, поки вони не вибра лися. Як більшевики 

вибралися, я боявся бути в селі і поїхав з ни ми до  Рави Руської. 

Там я працював протягом двох місяців, а що там була біда, я 

втік до  Олеська і зголосився на  НКГБ, де став фірманом. Коли 

в липні 1946 р. до села  Белзець приїхав новий гарнізон, то з 

Олеська передали мене до того гарнізону. Тут мене пов’язали 

з начальником, на другий день після того я показав більшеви-

кам де є зброя, на цвинтарі і в лісі. Це все більшевики забрали. 
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Одного ра зу я бачив, як  П’ясецька Ганя зайшла додому і ска-

зав про це лейт[е] нантові і її арештували. За це я дістав 100 

кар[бованців] .

Допитав: Зізнав:

 Січовий  Шидловський Павло.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 53. – Арк. 262. Копія. Машинопис.

№ 14

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с. СКВАРЯВА

ОЛЕГА ПОСПОЛИТОГО
14 жовтня 1946 р.

Р. 31. Почато 13/Х 1946 р.

Справа ч: 1 Закінчено 14/Х 1946 р.

 Посполита Олег . 

С/О ОББ  НКВД

Пор[ядкове]  ч[исло]  5.

П Р О Т О К О Л

Посполита Олег, с[ин]  Василя,  ур[одже-

ний]  1930 р. в с.  Скварява  Краснянського 

р[айо] ну  Львівської області,  українець, 

учень 8 кл[асу]  СШ.

Зізнає: Перший раз був арештований в жовтні 1945 р. разом 

з моїм батьком. Нас арештували за це, що в нашій хаті вбили 

повстанці уполномоченого по стяганню конти[н] генту. Я сидів 

4 дні, до нічого не признався і мене звільнили. Батько сидів на 

ул. Пелтевній у  Львові в тюрмі контрроз[в] єдки  Смєрш та зістав 

засуджений на п’ять років. Зі мною не раз стрічався мій вуйко 

 Дикий (вислужник  НКВД) та говорив, якщо я буду крити бандитів, 

то опинюся на  Сибірі так як батько. Після того як мій брат під-

пільник пс[евдонім]   Джон пропав без вісті, люди різно говорили, 

одні говорили, що впав на засідці, другі, що пішов в інший терен. 

Моя мати казала мені, що знає з певних джерел, що брата вбили 

повстанці в  Закомарськім лісі. Я тоді в це повірив і почув нена-
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висть до всіх підпільників. Звідки про це до відалася мати, я про 

це не знаю. Я тоді ще з  НКВД не співпрацював, відносно матіри 

не можу сказати, бо до нас часто приходив  Дикий Семен, щось 

говорили з мамою, коли я входив, то переставали або казали 

мені вийти. (Дикий Семен працює в  Красному від 1944 р. Цего 

року був на три місячнім курсі в  Харкові). Коли Дикий стрінувся 

зі мною то все мене страхав, що я пропаду так як мій тато. Він 

говорив, що знає, що я носив записки бандерівські. Тепер батько 

на  Сибіри, брата бандити вбили, а я собі нічого з того не роблю. 

Я на це нічого не відповідав. Дня 3/Х 1946 р. коли я вертав зі 

школи, на дорозі задержав мене  енкаведист  Масов (одягнений 

був по цивільному). Він почав зі мною говорити, куди я йду, чи 

до мене приходять  бандерівці, чи не переходять попри мою хату, 

коли я нічого не говорив, він почав мене бити. В той час прийшов 

дир[ектор]  школи, тоді Масов казав мені іти до дому. На коридорі 

я стрінувся з Диким Семеном, котрой почав до мене говорити: 

«треба тобі, щоби тебе на кожному кроці били, тягали, краще 

роби так, щоби було добре». Він говорив ще, що  більшевики зна-

ють, що брата вбили бандерівці і що я носив їхні записки. Відтак 

запитав мене, чи я погоджуся співпрацювати з  НКВД, я відповів, 

що так.

Дня 5/Х 1946 р.9 покликав мене до с[ільської]  р[ади]  

нквд-ст  Глузд. Він стя гнув з мене слідство, питав про брата, я ска-

зав, що його вбили бандерівці. Він це підтвердив. Глузд сказав, 

якщо я буду добре йому розвідував, то він постарається, щоби 

батько вернув зі Сибіру. Я на це по годився і розказав, що того 

більшевика від конти[н] генту вбив повс танець  Зірка. Глузд сказав 

мені іти додому та слідити, хто куди заходить, а він за кілька днів 

прийде, щоби я йому все розказав. Більше нічого не говорив, бо 

кудись спішився. Дня 8/Х 1946 р.10 прийшов до нас Дикий Семен, 

викликав маму і щось з нею говорив, відтак прийшов до хати і 

сказав до мене «не бійся нічого, я нікому не скажу, ти можеш мені 

то все говорити, що Глуздові то все одно». Я сказав, що бачив, як 

коло церкви переходили Зірка і  Федунчик. Дикий Семен казав 

мені слідити, чи бандерівці не заходять до таких хат:  Кузьма 

Степан,  Крілик Маланка, і  Івасюта. Я мав іти до хати до них роз-

відати що говорять або як колись побачу, то я мав дати знати 

 Лопухові Казікові. Опісля Дикий Семен сказав, щоби Лопухові не 

У тексті помилково вказана дата 5/ХІ 1946 р.9 

У тексті помилково вказана дата 8/ХІ 1946 р.10 



61

говорити, а самому йому, бо він є в селі що другий день.  Дикий 

Семен питав мене, чи я знаю  Павленка, я відповів, що так. Він 

сказав що скоро зі мною буде  Глузд, однак ко ли не сказав. Я 

ходив на підслухи та розвідку до вказаних хатів, однак нічого 

не розвідав. Знаю, що з мо[є] ю мамою часто стрічалися Дикий 

Семен і нквд-ст Глузд. Що вони говорили, не знаю.

Допитав: Зізнав:

 Січовий  Посполита Олег.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 53. – Арк. 261-261зв. Копія. 

Машинопис.

№ 15

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ БОЙОВИКА РАЙОННОЇ 

БОЇВКИ  СБ  ГЛИНЯНЩИНИ « ГОЛУБА»
2 листопада 1946 р.

Р. 31. Почато 2/XI 1946 р.

Справа ч[исло]  3 Закінчено 2/ХІ [19] 46 р.

Бойовик рай[онної]  бої[вки] .

Голуб.

Ч[исло]  пор[ядкове]  2.

П Р О Т О К О Л

Боєвик Голуб ур[оджений]  1925 р. в с.  Вільшанка Мала 

 Краснянського р[айо] ну,  Львівської області, національність  украї-

нець, вільний, рільник, стрілець  УПА з 1943 р., від 1946 р. боєвик 

рай[онної]  боївки СБ Глинянського р[айо] ну.

Дня 26/Х 1946 р. мене враз з д[ругом]   Морозенком вислав 

др[уг]   М. до села  К. арештувати одного осібняка. Ми зайшли 

до с. К. дня 28/X [1946 р.]  і припадково вечером стрінулись з 

тим осібняком. За всю роботу відповідав д[руг]  Моро зенко. Він 

арештував того осібняка, зв’язав руки і попровадили його на 

означене місце. Я йшов попереду, за мною Морозенко з тим 

чоло віком. Перед селом, де ми мали стрінутись з д[ругом]  М., 

Морозенко з тим чо ловіком заждав, а я пішов до означеної хати. 

В хаті я довідався, що з причини облави стріча відбудеться в 
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лісі, в відомому мені місці. Ми пішли до ліса і ждали на стрічу. 

В день коло години 14 виніс нам зі села один чоловік їсти. Ми 

напилися молока, з’їли по куску хліба. Під час того  Морозенко 

розв’язав арештованому руки і більше не зв’язував, тому що 

було зимно і [в]  арештованого боліла рука. По якомусь часі я 

здрімнувся. Мене збудив Морозенко та сказав «не спи, вважай, 

я зараз прийду», я відповів «я вважаю». Морозенко відійшов, а 

я здрімнувся. Нараз збудив мене Морозенко словом «втік», я 

точно не зор[і]  єн ту вався і думав що він каже втікай і почав втіка-

ти, доперва піз ніше я зор[і] єнтувався, що втік той арештований. 

Ми пішли в погоню, од нак вона була спізнена і не дала висліду, 

тим більше, що ми в лісі стрінули жінок, котрі сказали нам, що в 

лісі повно  більшевиків.

Допитував: Зізнав:

 Макар  Голуб.

З а в в а г а: За заспання на стійці боєвик Голуб зістав для 

прик ладу розстріляний, решта боєвиків повідомлена про вимір 

кари.

Макар.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 54. – Арк. 289. Копія. Машинопис.

№ 16

ПОЯСНЕННЯ ПІДПІЛЬНИКА « НЕЗНАНОГО» ЩОДО 

ОБСТАВИН ЗАГИБЕЛІ ПОВСТАНЦЯ « СНІГА»
5 квітня 1948 р.

[Справа]  Ч[исло]  10.11

П Р О Т О К О Л

Списаний д[ругом]  Незнаним в справі підпільника Сніга, 

який зістав застрілений д[ругом]  Незнаним в криївці дня 27/ХІІ 

1947 р.

Виділений курсивом текст дописаний, простим олівцем, невідомою осо-11 

бою.
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Дня 15/ХІ [1947 р.]   НКВД арештувало швагра підпільника 

Сніга, який зізнав, що Сніг криється в с.  Борткові. В протязі 

10 днів арештувало НКВД жінку підпільника Сніга й вона рівно 

ж зізнала, що він криється в тому селі. Під час перебування її в 

тюрмі НКВД намовляло, щоби вона привела свойого чоловіка, 

що йому все простять, бо він нічого не винен, навіть не носить 

зброї, а все винні тамті другі підпільники. Жінка Сніга погодилася 

привести свойого чоловіка. Після того їх звільнено з тюрми.

Коли жінка вернула домів, Сніг пішов до неї і вона почала 

перед ним плакати, щоби він пішов зголосився, бо там люди 

дуже добрі і нічого йому не зроблять. Сніг погодився зголосити-

ся. На другій стрічі зі жінкою Сніг видав собі стрічу з  більшевика-

ми в жінчиній стодолі.

Після звільнення жінки Сніга і його стрічей з нею ми почали 

підозрівати його, що він хоче нас накрити, тому почали вважати 

на нього.

Дня 24/ХІІ [1947 р.]  тільки смерклося ми повилізали з криїв-

ки, але не хотіли нікуди йти, бо не мали потреби. Сніг взяв кріса 

і сказав «я йду», д[руг]   Сумний запитав його, де йдеш, він нічо-

го не відповів. Тоді д[руг]   Пірко сказав «я йду з тобою» й пішли 

разом. По дорозі д[руг]  Пірко знова запитав «де йдеш  Сніг», 

однак він знова нічого не відповів. Після того д[руг]  Пірко вже 

боявся йти з ним разом і ішов ззаду, щоби Сніг не убив його або 

не навів на більшевиків. По дорозі Сніг додумався, що кидає на 

себе підозріння, запитав д[руга]  Пірка, де йдемо, цей відповів, 

що підемо візьмемо нафту і з тим вернем до криївки.

Дня 26/ХІІ [1947 р.]  ми всі п’ять були на стрічі в д[руга]   Остапа. 

Після стрічі ми пішли на вечерю. На стійці остали д[рузі]   Бігун від 

города і Сніг від дороги. Сніг самовільно зійшов зі стійки, про що 

нас зараз повідомив д[руг]  Бігун. За півгодини Сніг знова повернув 

на те саме місце. Д[руг]  Остап запитав його «де ти ходив Сніг», він 

відповів, що до родини. Після стрічі ми розійшлися. Д[рузі]  Пірко й 

Сумний вже не спали, бо боялися, щоби Сніг не постріляв їх. Того 

вечора я умовив стрічу на другий вечір після вечері в моїй криївці. 

Сам в міжчасі я розвідав про його стрічу з більшевиками. З дня 

28/29/ХІІ 1947 р.12 підпільник Сніг мав зайти до жінчиної стодоли 

і вистрілити кілька разів вгору. Більшевики рівно ж мали стріляти 

вгору. Відтак Сніг мав здатися і на другий день рано нас накрити.

Дня 27/ХІІ [1947 р.]  коли ми стрінулися всі в криївці, я сказав 

Снігови про ту стрічу, він настрашився, а не маючи що говорити, 

У тексті:12  1946 р.
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вхопив гранату до зриву, однак я його випередив і вжив пістолі. 

Того вечора коли була умовлена стріча з більшевиками, 

 більшевики були в тій стодолі, коли  Сніг не приходив, то  НКВД-

ст питав жінки, де він, вона відповідала, що може де відійшли, а 

може застрілили.

22 – VІІ Справу перевів

 Незнаний.

Постій, дня 5/ІV 1948 р.

ЗАВВАГА: В зв’язку з тим, що в тій справі є неточності, 

ведеться дальше доходження.

 Макар.

Бито примірників 3

Прим[ірник]  ч[исло]  3.13

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 55. – Арк. 40. Копія. Машинопис.

№ 17

СЛІДЧА СПРАВА  СБ НА ПІДПІЛЬНИКА  ОУН 

МИКОЛУ  АНДРУЩАКА – «ВЕРЛАНА»
3 грудня 1949 р.

Р. 31. 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

Верлан з с.  Русилів, боєвик при рай[онній]  реф[ерентурі]  СБ 

 Мирона, тип кавалєркуватий.

Жовтень, 1948 р.

Верлан з с. Русилова, не життєвий, часто заводить колот-

нечу між повстанцями. До населення відноситься погано так, 

що не раз треба повстанцям всти[д] атися за нього, а коли йому 

Виділений курсивом текст дописаний, простим олівцем, невідомою 13 

особою.
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звернути увагу, починає сваритися. Підстріле[н] ий. Напр[иклад] : 

одного разу ішов з  Яровим попри залізницю і побив на всіх стов-

пах келихи14 з телєфонічних дротів, а це було в такому терені, де 

тяжко порухуватися. Зараз він ранений, лежить у своєї нареченої 

в с.  Куткір в криївці, про яку знає півсела людей.

Листопад 1948 р.

Дня 1.ІІ.1948 р. квартирували  Мирон,  Верлан і  Остап в 

криївці. Ввечір пішли до с.  Балучин. Зайшли до одного госпо-

даря, який сказав, що рано було 6-ть  большевиків, а зараз не 

знає нічого. Від нього пішли до другого господаря, де осягнули 

інформації в справі колгоспу. До цего господаря ввійшли до 

хати силою. Перше ввійшов Мирон і Верлан, а Остап лишився 

на подвір’ю. Опісля Верлан вийшов на стійку, а до хати ввійшов 

Остап. Оба в хаті списували про колгоспи. Між тим господар 

оповідав, що бачив двох большевиків, які ішли недалеко його 

хати. Від нього пішли до третього господаря, в якого напились 

лишень молока. Тут жінка оповіла нам, що бачила з вечера 

большевиків і що роблять засідки ночами та запевнила нас, що 

і цеї ночі мусить бути засідка. Тоді пішли дальше в село, до гос-

подаря  Романчука. Верлан пішов до хати, Мирон остався при 

брамі від дороги, а Остап пішов в сторону города. Незабаром 

Верлан вийшов з хати, сказав, що можна зайти в хату15 та 

повечеряти. Остап питав Мирона, чи йдемо всі до хати, на що 

Мирон дав дозвіл, стверджуючи, що в селі спокі[й]  – пси не 

брешуть. В хаті випили молока і з’їли по два яйця. З хати почали 

виходити до сіней. В сінях постояли трохи на бажання Верлана, 

бо було дуже темно в очах від світла. За той час вийшла жінка 

надвір, відтак вернула до сіней і сказала, що надворі спокійно. 

Всі три вийшли на подвір’я. Верлан з Мироном щось говорили, 

а відтак Мирон сказав: Ідемо. Ми пішли в сторону стайні, яка 

стояла у віддалі 25-ть метрів від хати. Перший16 ішов Верлан, 

збоку нього Остап, а від Остапа на оден метер віддалі Мирон. 

Ніч була дуже темна. Прийшли до возівні17 яка є разом зі стай-

нею. Через неї перейшли і Верлан запропонував сісти собі в 

цій возівні18, щоб краще розвиднілося в очах. На це Мирон від-

У тексті:14  килихи.

У тексті: 15 хаті.

У тексті: 16 Першій.

У тексті:17  вузовні.

У тексті:18  возовні.
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повів: можна.  Остап сів собі на однім боці возівні19 від города 

на кавалку дерева,  Верлан з противної20 сторони пішов на ріг 

возівні21 полагодити себе з першою потребою. До Остапа він 

був звернений плечима.  Мирон був позаду, шукав приміщен-

ня сісти. В той час почувся голос: «хто такой». Остап відповів 

«свой» і відразу вистрілив серію з автомата. Голос «хто такой» 

летів зі сторони Верлана. В той сам момент посипалися черга 

з автомата так, що огні з противної сторони засипали усе і не 

можна було зор[і] єнтуватися. Остап втік назад на подвір’я і 

через дорогу на другий бік села. Поза село подався до криївки, 

це тривало около півтора години часу. Верлан в криївці вже був 

ранений в груди і руку. Остап Верлана спитав: «Де Мирон?». 

Верлан відповів, що не знає, що з ним сталося, бо його заси-

пав огонь і він впав непритомний. Відтак встав і пішов просто 

до криївки. По тому оба чекали на Мирона до години 6-ої рана. 

Опісля пішли до села.

Листопад 1948 р.

Дня 9 вересня 1948 р. квартирували в лісі  Андрій,  Мирон, 

 Остап,  Чайка,  Яровий, Верлан і  Дуб з горів. Коли смеркало, всі 

почали сходити до с.  Митулин. Під селом Чайка, Яровий і Андрій 

пішли під хату і навели розмову з господарем. Останний йшов 

Дуб, від нього на два метри Остап, на оден метер від Остапа, а 

відтак Мирон. Був створений стрілецький ряд. Нараз почувся 

тріскіт патика і Дуб сказав: «Остап, там щось трісло». Остап 

звернувся до Верлана і подав йому, що в стороні ліса щось тріс-

нуло та вказав дивитись йому добре. В той сам час Дуб і Остап 

побачили двох осіб на віддалі около 20-ть метрів, про що Остап 

повідомив Верлана: «Уважно, там якихісь двох пішло, подайте 

дальше до відома». Верлан повідомив Мирона, а Мирон Андрія. 

Андрій відповів: «Напевно  большевики», – і почали втікати 

догори поза хати Андрій і Мирон. За ними втікав Верлан і впав, 

роблячи стукіт зброєю. Остап і Дуб лежали на місці. В той час 

большевики пустили ракету, а Остап вистрілив відразу серію з 

автомата (19-ть штук набоїв) і почав доганяти решта хлопців. 

Большевики відчинили за нами огонь. Остап біг попід хати, а 

всі решта вище хат. Яровий і Чайка втікали дорогою.  Остап, 

У тексті19 : возовні.

У тексті:20  спротивної.

У тексті:21  возовні.
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добігаючи до трет[ь] ої чи четвертої господарки дігнав  Мирона, 

якого спитав: хто кричав тут коло вас «хлопці, рятуйте». Мирон 

відповів «ніхто», то в селі люди кричали. Остап побіг дальше за 

Мироном в село і коли дігнали решта хлопців, Остап спитав: чи 

є всі. Хтось відповів, що є. Всі разом бігли аж під ліс. Під лісом 

зор[і] єнтувалися, що немає  Андрія. Всі вернули на постій і 

ждали до ранку. Над ранком перейшли в ліс над  Дубаси і через 

день довідалися, що Андрій вбитий22.

Листопад 1948 р.

 Андрущак – Верлан уроджений 1922 р. в с.  Русилів, 

 Краснянського району,  Львівської обл[асті] , найдух, син фор-

наля. За польської окупації працював у дворі. За першої боль-

шевицької окупації 1940 р. був дижурним при с[ільській]  раді 

в с. Русилові. Весною 1941 р. вступив до праці на пошту в 

с.  Красне, де працював до вибуху війни німецько-большевицької. 

В перших днях війни був придержаний  большевиками. За 

німецької окупації зразу працював в Лігеншафті, а опісля на 

пошті. Перед приходом другої большевицької окупації 1944 р. 

пішов до  СКВ. В часі фронту СКВ розпущено. Тоді пішов на 

працю на пошту, одначе, тому що допомагав партизанам в час 

палення Лігеншафту, побоявся, щоби про нього не довідалося 

 МГБ, пішов в підпілля.

Липень 1949 р.

Верлан по застуканні большевиками в с.  Куткорі у  Бекара Івана 

в хаті розповідав між повстанцями, що вбив двох  большевиків та 

вистрілив оден набій з автомата, а другі вистріли давав з пістолі. 

Друг  Р. в розмові з  Степаном довідався від нього (Степан враз 

з Верланом був застуканий), що Верлан встрілив лишень оден 

набі[й]  з автомата і що жодного вбитого большевика не було.
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Червень 1949 р.

Р. 31. 

Справа ч.: 3/27 Почато 2.11.1949 р.

 Андрущак Микола, член Закінчено 3.12.1949 р.

ОУН, пс[евдо]  Верлан Строго довірочне.

а/в РО  МГБ кл[ичка]  Гора

П Р О Т О К О Л

Андрущак Микола, син  Анни ур[оджений]  

16.12.1923 р. в с.  Русилів,  Краснянського 

району,  Львівської области, укр[аїнець] , 

6 кл[асів]  народньої школи, вільний, ріль-

ник.

Зізнає: Батька не маю, властивий мій батько –  Луцишин 

Михайло, який покинув маму – не женився23. Як пригадую, я 

ходив до 3-ої кл[аси]  нар[одної]  школи в с. Русилів. Мама вийшла 

заміж за  Івановича Василя. В той час мама працювала на філь-

варку в цьому ж селі, через день в полі, а вечером коло коров 

(доярка).

По укінченні 4-ох кл[асів]  нар[одної]  школи мама післала 

мене до школи в с.  Балучин, де укінчив 5 і 6 кл[аси,]  після закін-

чення школи я був поганячем коней на цьому самому фільварку. 

Вітчим24 мій був форналем. В 1938 р. вітчима за вкрадений овес, 

який він брав для кріликів, управитель  Шмідт звільнив. Від того 

часу вітчим працював на цьому фільварку лише сезоновим робіт-

ником. Родинне життя було таке, як життя кожного форналя – 

погане. Так було до вибуху німецько-польської війни 1939 р. В час 

війни на фільварку було повне безладдя, ніхто нічо не робив, хіба 

лишень подавали їсти худобі та коням. Польська армія, приг[о]-

ломшена, марширувала сама не знаючи куди. В цей час в селі 

творилася міліція з місцевих хлопців. Міліцію очолив  Папроцький, 

лікар з с. Балучин. Міліція держала порядок в селі та роз -

[з] броювала малі групи  польського війська, яке тут зупинилося чи 

переходило. Пригадую, що роз[з] броїли на фільварку 7 жовнірів, 

від яких забрали з трьох возів всі військові мундури та боєпри-

паси. Роз[з] броїли також  польську поліцію, яка їхала роверами 

через село. Одного дня селом переїзджало авто з військом, яке 

У тексті:22  вбитій.

У тексті:23  жинився.

У тексті24 : Відчим.
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міліція хотіла задержати. З авта відчинили крісовий огонь і авто 

втікло. За селом покинули зі згаданого авта 2-ох трупів. По цьому 

випадкові командування міліцією  Папроцький передав  Хом’якові 

Іванові з с.  Русилів.

Два дні після перебрання міліції приїхав до села 

больш[евицький]  танк, який станув на роздоріжжу села. Стара 

 Турчиха (баба) привитувала  червоноармійців хлібом і сіллю. 

Червоно армійці подякували і один з них почав мітінг, в якому 

вказував, що відтепер настане хороше життя, не буде гніту поль-

ських поміщиків та попів. Рівночасно говорив за колгоспне життя. 

Люди не розуміли добре слова колгосп, їм пояснював саме слово 

та його зміст  Саламаха Василь, який розумів російську мову. 

Після цього мітінгу танк від’їхав в сторону с.  Красне. Другого 

дня в околицях с. Красного відбувся бій з  польським військом. Я 

цього дня хотів іти до Красного за ровером, одначе завернув з 

поля, бо побоявся стрілів. Від того часу мама мене боялася пус-

кати з хати. Люди [з]  села почали розбазарювати фільваркове 

майно.  Шмідт, хоча був на фільварку, нічого не говорив. (Він був 

 німець і виїхав в 1940 р. зимою до  Німеччини). З фільваркового 

майна ми багато не забрали.

В селі відбувалися часто мітінги та забави, на які я ходив, 

одначе не брав активної участи, бо був ще молодий. В м[ісяці]  

квітні 1940 р. на фільварку з 2-ох стоділ створено магазин 

заготзерна. Властивий магазин був в с. Красне, де знаходився 

і нач[альник]  заготзерна. Завідуючим заготзерна в с. Русилів 

був  Луцишин Михайло, замісником  Хом’як Михайло, а мій вітчим 

 Іванович був сторожем. Я дуже часто ходив до магазину переби-

рати бараболі та буряки, а при тому допомагав вдома родичам. В 

тому часі нам згоріла господарка, на яку ми одержали будівель-

ний матеріял з фільваркових будинків від голови с[ільської]  ради 

 Хом’яка Івана. Господарку без жодних особливих труднощів ми в 

скорому часі поправили.

З початком м[ісяця]  травня 1940 р. прийшов до мене  Пелещук 

Степан і спитав мене, чи я не міг би стати дижурним в с[ільській]  

раді, пояснюючи при тому мені і родичам роботу дижурного. Я 

погодився і став на працю. В той час в управі села наступили 

зміни, голову Хом’яка Івана скинули (куркуль). В с[ільській]  раді 

я дижурив25 до кінця січня 1941 р., одержував місячно 120 к[а] рб[о-

ван ців]  з с[ільської]  ради і 40 к[а] рб[ованців]  за послуги від загот-

зерна за дотримування телєфонічних розмов.

У тексті25 : дижурував.
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Моїм завданням було: скликувати людей на мітінги, повідо-

мляти селян про доставу підвод, плачення податків, відбирання 

телєфонічних розмов та постійно, днем і ніччю, пере[бувати]  в 

с[ільській]  раді. В часі моєї служби26 до села дуже часто при-

їздив 2-ий секр[етар]  райпарткому  Щербина, який був призна-

чений на наше село по полагодженню справ: переводив підго-

товку до виборів, організував колгосп, цікавився комсомолом, 

а навіть одного разу переводив з комсомольцями збори, де 

був  Пелещук Іван – комсомолець і зав[ідуючий]  клубу, якого я 

покликував. Щербина через два рази питав мене, чи я вже в ком-

сомолі, на що я відповідав, що я ще не вивчив комсомольської 

програми. До села також приїздив заст[упник]  нач[альника]  

 НКГБ  Перепелиця, – малого росту, бльондин, зачіска догори – 

рідка, високе чоло, подовгасте лице, борода спічаста, говорив 

через горло, погляд нахмурений, убраний в гранатовий мундур 

без пагонів, на поясі носив наган. Він часто переводив окремі 

розмови з гол[овою]  с[ільської]  ради,  Пелещук Степан[ом] , 

секр[етарем]  с[ільської]  ради,  Фургала Васил[ем] , заступни-

ком заготзерна,  Хом’як Михайло[м]  і завідуючим заготзерна, 

 Луцишин Михайло[м] . Тоді, звичайно, мене висилали в село по 

справам або казали іти рубати дрова до печі.

Участковим на наше село був в той час  Діюмен, – середньо-

го росту, ясний бльондин, зачіска догори – повна, лице рябе – 

нормальне, літ около 35, в розмові чемний і постійно усміхнений 

(веселої вдачі), мундур гранатовий, носив наган, їздив мотоцик-

лем сам. Все заходив на заготзерно, де переглядав магазини і 

заготферму, яка знаходилася на фільварку. Тут переводив роз-

мови зі сторожами:  Іванович Василь (мій вітчим27),  Дацко Яків, 

 Козак Матвій і  Микулушка Іван. Крім того, до села приходили: 

 Кошовий, – високого росту, грубий, бльондин, лице віспова-

те – рябе, говорив російською мовою, грубий голос, цивільний 

мундур, жонатий, літ около 40-45. Занимався стягненням подат-

ків і м’яса;  Солдатенко – середнього росту, делікатної будови, 

бльондин, зачіска догори, чоло низьке, лице овальне, зуби рідкі, 

білі, здорові, літ около 35, жонатий,  укр[аїнець] , парт[ійний] , з 

другим приходом  большевиків працював в Земвідділі. В 1949 р. 

викинений з парт[ії] . Зараз що робить, не знаю;  Ситнік з рай-

парткому – високого росту, грубої будови, ясно бльондин аж 

білий. Зачіска догори – рідка, чоло високе з великими залиска-

У тексті26 : сліжби.

У тексті27 : відчим.
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ми, лице кругле, ніс нормальний, заріст рудий – рідкий, говорив 

укр[аїнською]  мовою, літ около 40, жонатий, 3-ий секр[етар]  

парт[ії] . В селі полагоджував слідуючі справи: мітінги, контін-

гент, збори з комсомольцями. В час виборів був призначений на 

с.  Русилів;  Монастирський – головний агроном Ферліївської28 

МТС, середнього росту, сильної будови, темний бльондин, зачіс-

ка догори, великі залиски, чоло високе, очі чорні, заріст густий, 

 укр[аїнець] , говорив чисто українською мовою, літ около 35, 

жонатий. Оженився за німецької окупації в с.  Борткові з місцевою 

дівчиною і тут мешкає. За нім[ецької]  окупац[ії]  працював дальше 

агрономом при МТС в с.  Ферліївка29. З приходом  больш[евиків]  в 

1944 р. працював на тому самому місці і пості. Від 1947 р. працює 

агрономом в с. Борткові. Під час організації колгоспу його хотіли 

вибрати за голову колгоспу, одначе він відмовився;  Волобуєв – 

нач[альник]  пожежної сторожі, високого росту, стрункий, брунет, 

зачіска догори, низьке чоло, подовгасте лице, чорний заріст – 

густий, брови грубі, яркий – бистрий погляд, говорив росій-

ською мовою, вільний, убрання гранатове, пістоль наган, шапка 

кругла, гранатова, з блискучим дашком. Часто запивався в 

буфеті з  Клоковський Михайло. Нач[альник]  пожежної сторожі в 

с.  Русилів; дир[ектор]  заготзерна – високий, широкий в плечах, 

худорляве лице, костисте, темний бльондин, зачіска догори, 

уха великі, голос храпливий, говорив рускою мовою, літ около 

40-45. Постійно пив горілку (в буфеті) з  Луцишин Михайлом, 

Клоковський Михайло,  Пелещук Степан і бухг[алтер]   Плятонов; 

Плятонов – голов[ний]  бухг[алтер] , дуже високого росту, сильної 

будови, темно бльондин, зачіска догори – постійно розхрістана, 

лице повне з викидами (прищики), густий заріст, голос грубий, 

говорив російською мовою, літ около 46, в поведінці грубий – 

вживав ординарних слів, піяк.

В м[ісяці]  жовтні 1940 р. ніччю до мене прийшов  Перепелиця, 

який спитав мене, чи був голова с[ільської]  ради (Пелещук 

Степан). Я відповів, що не було. Другого дня я довідався, що його 

забрали в тюрму. На його місце станув Клоковський Михайло, 

який через два тижні сповнював цю функцію. По двох тижнях 

головою вибрали  Колач Павло, його в 1941 р.  німці розстріляли.

В м[ісяці]  листопаді чи грудні [1940 р.] , точно не пригадую, 

при с[ільській]  раді був створений райвоєнкомат. Який складався 

з 4-ох людей.

У тексті28 : Ферлиївської.

У тексті29 : Ферлиївка.



72

Нач[альник]  воєнкомату – високого росту, сильної будови, 

темний бльондин, зачіска догори, лице подовгасте, вісповате, 

ніс великий, задертий догори, говорив російською мовою, літ 

около 35, піяк, ходив у військовому уніформ[і]  з рубінами.

 Куценко – політрук – низького росту, делікатної будови, 

брунет, зачіска догори, гладка, лице нормальне,  українець, гово-

рив українською мовою, військовий уніформ, кругла шапка, на 

рукаві звізда. Переводив з допризивниками мітінги. Любився з 

 Подорожною Стефою30, жінка  Івана.

 Красненко – середнього росту, стрункий, волося рудаве, 

зачіска догори, заріст рудий, густий, українець, говорив укра-

їнською мовою, літ около 40, жонатий – жінка східнячка, має 

3-є дітей. За першої большевицької окупації працював ще і у 

заготскоті. На воєнкоматі писав і виповнював воєнні білєти. 

За нім[ецької]  окупац[ії]  остався і був за фірмана у  Клімчак 

Павло, лісничого в с.  Куткір. Зараз є обєщиком в надлісництві в 

с. Куткір.

Ветлікар – високого росту. Стрункий, ясний бльондин, літ 

около 35, говорив гарно українською мовою, дуже приємно, пол-

тавським діялєктом. Працював районним ветлікарем.

Осінню 1940 р. у нас в селі організовано колгосп. Під час 

організовання колгоспу мене ще більше гонили по всяких 

справах в село. Робота, яку я виконував тепер, стала ще більш 

навдокучливою, я дуже часто не виконував як слід доручених 

мені завдань. Заходячи в хату до господаря, я переказував 

доручення, одначе від себе не натискав, щоби люди це вико-

нували. В с[ільській]  раді знаходилися фіранки з клубу, яких я 

мав берегти. Ці фіранки, які находилися в шафі, хтось вкрав. 

Голова с[ільської]  ради  Колач Павло почав зі мною сваритися 

за те, що не виконую як слід своїх завдань і закинув31 мені, що 

то я вкрав фіранки. Ми посварилися і від того часу почали оба 

ворогувати. За найменше недотягнення він мене сварив, навіть 

сварив за дрова, як я не нарубав на час до печі. Часто при такій 

сварці вказував, що він на моє місце має кращого робітника. Я 

того йому не заперечував, а годився, щоб мене відправив. Так 

тривало до кінця січня 1941 р. При кінці цього місяця, одного 

дня голова с[ільської]  ради Колач Павло прийшов до с[ільської]  

ради, витягнув з кишені32 листа і почав мені читати. В листі було 

У тексті30 : Подорожна Стефа.

У тексті31 : закенув.

У тексті32 : кішені.
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написано, що я  Колача прозиваю брудними словами. Як я орі-

єнтуюся, листа написав  Божовіч Стах,  поляк, який намагався 

бути дижурним. Про це я розказував своїм товаришам. Одного 

дня прийшов до мене  Стойко Петро, комсомолець, якому я 

розповів про задертя з головою, він сказав, що працює на 

пошті за листоноша, але зараз працюватиме експедитором 

і тому є вільне місце на працю, вказуючи його мені. Я на це 

дуже радо погодився. Це було ввечір. Другого дня рано я пішов 

до с[ільської]  ради і про це заявив голові, який погодився на 

моє звільнення. Після звільнення я зайшов до Стойко Петро, 

а він мені вказав, що потрібно мати, щоби бути при[й] нятим 

на працю. Другого дня я, Стойко Петро, і  Башко Петро пішли 

на пошту. Стойко завів мене на перший поверх до канц[елярії]  

нач[альника]  пошти  Вознесенського – малого росту, стрункий, 

ясний бльондин, зачіска догори, високе чоло, лице подовгас-

те без заросту, літ около 37,  українець, говорив українською 

мовою, дуже чемний і інтелігентний в поведінці. Стойко вказав 

на мене, що привів мене до роботи на своє місце і сам відій-

шов до праці. Вознесенський почав мене питати: що я за один, 

звідки, яка освіта і чи комсомолець. Я про все йому оповів. Під 

кінець він сказав мені написати свою автобіографію і заяву 

вступу на працю. Коли я написав, він сказав до мене: ви всту-

паєте на державну працю, будете листоношом, одначе у нас всі 

комсомольці і ви також мусите ним бути. Я погодився. Опісля 

ми зійшли надолину і він в моїй присутности сказав до Стойка, 

щоб він пішов зі мною по всіх селах і запізнав мене з робо-

тою листоноші. Я і Стойко забрали всю пошту і пішли в терен. 

Протягом одного дня я запізнався з приділеною мені роботою і 

почав самостійно працювати на участку, який охоплював с[ела]  

 Красне– Парцеляцію,  Русилів і  Балучин. На цій посаді я працю-

вав до вибуху німецько-большевицької війни 22 червня 1941 р.

Моїм завданням було: заносити до кожної с[ільської]  ради 

газети: «Радянська Україна», «Вільна Україна», «Колгоспник 

України», «Безбожник» (тижневик) і «Вісті», в яких були поміщені 

всякі укази; заносити до кожної школи: «Правда», «Радянська 

Україна», «Вільна Україна», «Ленінська Молодь», «Комсомольська 

Молодь», «Ізвєстія», «Жовтенята» і «Крокодил» (журнал, місяч-

ник); до МТС всі повище вичислені і «Соцземо[т]дєл» – всі не 

в одному примірнику, а в кількох. Крім цього, я розносив телє-

фонограми, листи і чеки з грішми. Для розноски грошей я мав 

спеціяльну книжку, на якій розписувався. За працю одержував 

300 к[а] рб[ованців] , а при обтягненні 240 к[а] рб[ованців] .
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Кожного тижня на пошті відбувалися збори, на яких обгово-

рювано всі недоліки роботи, зажалення, які надійшли від пооди-

ноких людей, а також порушувано такі справи, як: комсомол, 

профспілка і тсоавіяхім. Зажалення, поодинчі, кожний, на кого 

вплинуло, мусів індивідуально вияснювати. Крім цього, кожний 

мав завдання пропагувати за якнайбільшим числом принумерати 

газет. Незалежно від цього я кожночасно брав більше число газет, 

крім «Правди», бо в часі розношення люди купували від мене поо-

динокі примірники. А також я мав право принимати принумерати. 

Хто хотів «Правду», то я вже мусів йти на ста[н] цію до кійоску і там 

купувати, щоб задовольнити абон[e]мента. Дуже часто на зборах 

роблено натиск на працівників, щоб роз’яснювали людям, яку 

користь приносить преса рад[янської]  влади. Такими зборами 

проводив звичайно нач[альник]  пошти  Вознесенський, який від 

мойого приходу був ще один місяць часу, відтак від’їхав невідо-

мо де. На його місце прийшов  Даценко, – високого росту, чорне 

волосся, зачіска догори, чорний заріст, чоло низьке, ніс перка-

тий, лице подовгасте, літ около 45,  рус[кий] , говорив рус[кою]  

мовою, жонатий – двоє дітей: доня  Шура, літ 17, хлопець 12 років. 

Справи комсомолу, профспілки і тсоавіяхіму порушувано загаль-

но, бо на це відбувалися окремі збори, якими проводили голови 

згаданих товариств, а саме: комсомольськими зборами прово-

дила старша телєфоністка  Нуся, секретар комсомолу, – серед-

нього росту, бльондинка, лице округле, гарна, очі карі, волосся 

кручене на валок, на бороді перець величини зернятка льону, 

золотий зуб в горішній щеці,  укр[аїнка] , говорила укр[аїнською]  

мовою, вийшла заміж за  поляка  Стадник з с.  Сторонибаби. В 

1945 р. разом з мужем виїхала в  Польщу. На зборах вивчали: 

«Конституцію  СССР», «Історію ВКП(б)», автобіографію  Леніна, 

 Сталіна, твори Леніна, вказували на моральну поведінку кожного 

комсомольця, щоб не пити, не курити, чесно себе вести – свідчи-

ти другим, не ходити до церкви та віддано працювати. Такі збори 

відбувалися не періодично – це залежало від секретарки, яка 

кожночасно їх заповідала.

Комсомольцями були:  Ніна, телєфоністка, голова тсоавія-

хіму, рус[ка] , – висока, щупла, чорне волосся, льоки закручені, 

лице овальне вісповате; Шура, донька начальника, телєфоністка; 

 Стойко Петро, секр[етар]  комсомолу на с.  Русилів;  Бошко Петро 

з с. Русилів, листонош;  Фургала Григорій з с. Русилів;  Макар 

Микола з с.  Острова;  Бучинський Василь з с.  Скнилів, листонош 

і я. До комсомолу я вступив в м[ісяці]  березні 1941 р. При вступі 

предложив заяву і автобіографію. По тижневі часу одержав ком-
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сомольський білєт. Членська вкладка виносила 1 к[а] рб[ованець]  

на місяць. Рівночасно я вступив в члени профспілки і тсоавіяхіму. 

В останніх 2-ох організаціях окремої роботи не робили, були лише 

членами, платили вкладки та носили одержані білєти. Головою 

профспілки був  Миськів Володимир, – згинув в підпіллю.

Як пригадую собі, з початком м[ісяця]  травня [1941 р.] , по 

святі, я пішов на ста[н] цію на почекальню до кійоску, в якому 

продавала  Коверко Марія з с.  Острів, купити газету «Правда» для 

священика з с.  Русилів. Купуючи газету, я задержався коло кійос-

ку розмовою з Коверко Марією. Відходячи від неї, до мене прис-

тупив військовий мужчина, – високого росту, стрункий, чорне 

волосся, зачіска догори, чоло низьке, заріст чорний, рідкий, 

зуби здорові, рідкі, горішня губа трохи піддерта догори, очі сиві, 

говорив твердою російською мовою, убраний: шапка зелена з 

червоною обвідкою, рубашка сукняна, райтки сукняні, зелені, 

чоботи гармонія, пояс з портопе, літ около 30. Він звернув увагу 

на газету, яку я держав в руці і спитав: «Нащо вам потрібна газета 

«Правда»? Як нащо, вона мені потрібна, – відповів я.

«Чому так строго відносишся до мене», – спитав він. «Я лис-

тонош і мені вона потрібна», – відповідав я дальше. «Ну, нічого, 

ти працюєш на пошті?» – Так. – Як називаєшся? –  Андрущак 

Микола. – Дивний, підеш зі мною! – Добре, піду. Він попереду, а я 

за ним, подалися ми з почекальні в коридор і коридором зайшли 

на кінець, він відчинив останні двері направо і мене першого пус-

тив до кімнати, а сам ввійшов за мною. В кімнаті не було нікого. 

Кімната була звернена двома вікнами до ста[н] ції. Тут стояв стіл, 

3-и крісла, шафа і другий стіл, який стояв збоку. На столі, який 

стояв від стіни около 2 метри, стояв телєфонічний апарат, караф-

ка з водою, каламар з маси, гумова плитка, на якій пишеться і яка 

служить за підставку під папір, щоби не ссувався. На стіні висів 

портрет  Леніна і  Сталіна, коло дверей висіло більше [д] зеркало. 

Він попросив мене сідати на крісло. Я сів. Він сів напроти мене 

і спитав: «В тебе документи є?» Я витягнув документи разом з 

портфелем і подав йому. Він взяв документи і почав говорити: 

«Ти комсомолець, працюєш на пошті, сам з с. Русилів, як живеть-

ся тобі, яку роботу виконуєш на пошті, хто ще з тобою працює?» 

На поставлені питання я йому відповів, він, вислухавши, почав 

питати про село: що чувати в селі, хто головою с[ільської]  ради, 

хто головою колгоспу, де моя хата знаходиться, як живуть і де 

працюють мої родичі. Я на все йому відповів. Розповідаючи, що 

головою колгоспу є  Андрущак Василь, він спитав: Це твоя фамі-

лія? Це мій вуйко. Дальше питав за комсомольців в селі, клуб, хто 
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завідующим клубу, чи відбуваються забави, чи є буфет, чи я маю 

дівчину, чи ходжу на дєвушкі. Я на все дав відповідь по правді з 

тим, що заявив йому, що не п’ю горілки, бо в комсомолі не п’ють, 

до дєвушок не ходжу, бо ще встидаюся. Він усміхнувся і почав 

говорити: То чіпуха, то нічово, що ти в комсомолі, я тобі позва-

ляю, можеш пити. Я не маю грошей. А кілько получаєш? – спитав. 

240 к[а] рб[ованців]  на місяць, за те мушу вбиратися і ще до хати 

дати, сказав я. Я тобі дам, ти получиш від мене, але мусиш зі 

мною працювати.

Ти комсомолець, працюєш на пошті, маєш змогу говорити з 

людьми, а люди з тобою і в розмові можеш довідатися, що вони 

(господарі) говорять проти  Радянського Союза. Що зі мною 

можуть люди говорити, – запитав я. Ну нічово, в свойому селі ти 

можеш знати, хто п’є горілку з господарів, де, в кого, як часто, 

хто до кого приходить, що розмовляють, де заходять. Ходячи з 

хлопцями і дівчатами, можеш чути: що хлопці говорять, які пісні 

співають, що говорять дівчата, які хлопці приходять з других сіл 

і до кого. Вечерами можеш іти підслухувати і підглядати попід 

хати. На пошті слухай, що говорять робітники, чи нарікають за 

малу платню, до кого приходять листи з-за кордону, хто які газе-

ти читає, хто читає «Правду», «Ізвєсті[я]», «Радянську Україну» і в 

цей момент спитав, для кого я купив «Правду». Я сказав, для свя-

щеника з с.  Балучин. Які ще він газети читає? «Вільну Україну», – 

відповів я.

Коли будеш нам про все доносити получатимеш дєньгі, а 

якщо донесеш, дістанеш ще більше. За ці гроші можеш робити 

що схочеш, – це будуть твої. Під кінець спитав, чи я годжуся. 

Я знаю, що робити? – відповів я. Тоді він сказав: Ну нічого, не 

бійся, про це ніхто не буде знати, лишень ти і я. Ти радянська 

чесна людина, комсомолець, ти повинен мені доносити, а ми ж 

тобі за це будемо платити. Ну как? Добре, – сказав я. Харашо, 

ти ще підпишеш33 мені подпіску, що будеш точно працювати. Не 

будеш підписувати своїм прізвищем, лишень другим, так, щоб 

навіть і попала комусь в руки, то і так не будуть знати, хто це є. 

Відтак витягнув з шафи книжку і зшиток. В книжці щось писав, а 

на чистій картці, яку видер з зшитка34, написав заяву співпраці і я 

підписався псевдом  Гора, так він мені казав підписатися. Картку 

вложив в книжку, а книжку замкнув до шафи, по цьому витягнув 

з портфеля 300 к[а] рб[ованців]  і дав мені, сказавши при тому: 

У тексті33 : підпишиш.

У тексті34 : сшитка.
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маєш дєньгі, можеш з хлопцями пити, за горілку платіть, тільки 

вважай, щоб забагато сам не став пити, щоб пам’ятав, що будуть 

говорити другі. Уважай, щоб гроші не були задармо. Сейчас 

відій деш, коли в тебе виходной? В неділю, – відповів я. Він поду-

мав хвилину і сказав, прийдеш до мене за 3-и дні, в понеділок, 

на год[ину]  10-у за східним часом. Зі собою забереш всі листи, 

які одержиш на пошті. Накінець пригадав ще раз, щоби я тямив, 

що маю робити і цю роботу точно виконував, бо якщо ні, то ми 

з тобою розправимося. Подав руку і сказав до мене, якщо тебе 

будуть питати де ти був, скажеш, що був на ста[н] ції і приглядав-

ся, як переїзджало військо на захід.

Коли я прийшов на пошту, застанув всіх працівників, які 

працювали на місцях, вони мене нічого не питали. В понеділок в 

год[ині]  8-ій я прийшов на пошту, перебрав всю пошту, яка була 

для мене, і подався на ста[н] цію на почекальню до кійоску купу-

вати «Правду». До мене прилучився  Бучинський Василь, який 

також ішов по газету. Через Бучинського я не мав змоги піти на 

зустріч, щоб згаданий не завважив, і тому я разом з ним вийшов 

з почекальні за ста[н] цію. Бучинський звідси подався в свою 

сторону, а я вернув на умовлену зустріч. Коли ввійшов в кімнату, 

застанув його і ще одного  східняка в колійовому убранні, сказав 

здраствуйте. Він відповів та попросив сісти на крісло. Хвилину він 

ще говорив з тим осібняком і казав йому відійти. Відтак звернув-

ся до мене словами:

Как дєло? Добре, – відповів я. Дозволь торбу з листами. 

Я передав йому торбу, з якої він витягнув листи і почав перег-

лядати. Переглядаючи, стрінув лист на адресу  Лєщак Софія з 

 Парцеляції (хутір с.  Красне), лист був від її мужа, який попав в час 

німецько-польської війни в німецький полон. Прочитавши, почав 

мене питати, чи часто він пише до неї, чи вона дає мені листи, 

щоб я надавав на його адресу. Я відповів, що ні. Переглядаючи 

дальше, подибав лист на адресу  Сорока Александра з с.  Русилів, 

лист був від її чоловіка з нім[ецького]  полону. Він спитав, як він 

попав в полон, як часто до неї приходять листи від нього. Я ска-

зав, що один або два рази в місяць. Дальше питав, хто є в Сороки 

вдома. Я відповідав, що батько, мама, брат, жінка і 2-є дітей, є ще 

брат в с.  Острові, який оженився, а зараз в полоні. Чи пише брат 

до жінки? Пише, – сказав я. Якщо так, то ти мені приноси кожно-

го листа. Дальше розпечатав35 листа, перечитав, з поворотом36 

У тексті35 : розпичатав.

У тексті36 : споворотом.
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заклеїв, записав собі адресу і віддав мені. Перевіривши листи, 

взявся переглядати газети, а стрінувши «Правду», «Крокодил» 

і «Вільну Україну» на адресу священика з с.  Балучин  Костишин 

Евген спитав про нього. Я, розповідаючи про згаданого, сказав, 

що, крім нього, живе разом з ним його сестра і 2-ох наймитів. 

О, сукой син!, взяв до рук олівець і записав собі його адресу. 

Опісля спитав, ну що ти сдєлав за той час. Я почав говорити: В 

суботу я зайшов до буфету, в якому продає  Стойко Марія, сестра 

 Петра. Зі мною зайшли Стойко Петро,  Бошко Петро,  Хом’як 

Роман і  Ков[а]льчук Маріян. Жартуючи, ми почали пити горілку, 

яку я зафондував37 – це була одна літра «Роза», яка дуже дається 

пити. Після її випиття поставив на стіл півлітри, звичайної, Стойко 

Петро, а відтак ми всі разом купили ще півлітри звичайної. Бошко 

Петро фондував38 тістечка. Коли ми все випили, кожний мав чубку, 

і ми почали співати. Співалисьмо «Розпрягайте, хлопці, коні» і 

другі, яких не пригадую. В тому я, вдаючи п’яного, почав співати 

«Батьку  Сталін, дай нам мила, воші наші мають крила. Як зачнуть 

нас кусати, мусим звідси утікати. Що вони робили, чи помагали? 

Я сказав, нічого, сміялися. Хто сміявся найбільше? Всі однаково 

сміялися. Звідки ти навчився цеї пісні? Це я чув від мами. Ну, і 

як ви розійшлися? Вони пішли, а я остався, бо був дуже п’яний. 

Він тоді почав мене сварити: Ну, як я тобі говорив, ти не думай, 

задарма грошей не будеш брати, це державні гроші, ми тобі 

даєм не на те, щоб ти їх пропивав, але щоб ти нам давав мате-

ріяли. По цьому я почав оповідати дальше: в неділю по полудні я 

прийшов до буфету, де застанув  Боярський Михайло,  Хом’як Іван 

і  Клоковський Михайло, які пили горілку. Я трохи постояв і пішов, 

бо не мав що робити. Нада собі підобрать колєгів таких, щоб ти 

мав можність бути довше, доти, доки вони не вийдуть і в той час 

слухати їхньої розмови. Дивитися за ними, чи вони все компа-

нують разом, чи вечером, де сходяться. Дальше він почав роз-

питувати, що вони за одні. Я сказав про них все правдиво. Вони в 

колгоспі? Так, – відповів я. По цій розмові спитав мене, чи я знаю 

 Миськів Володимир (Миськів Володимир скривався від  НКГБ). 

Знаю, одначе де він – не знаю. Хто є в його хаті? Сестри жінки, 

жінчин батько і брат. Чи ти заходив до брата  Бошко39 Василь (брат 

жінки Миськів Володимира), чи з ним колєгуєш? Живу добре, 

до нього заходжу. Старайся з ним нав’язувати товариство, а 

У тексті37 : зафундував.

У тексті38 : фундував.

У тексті39 : Божко.
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коли будеш бачив його прихильність до себе, старайся зайти в 

хату, слідкуй за всіми рухами. Як виглядає сестра (жінка  Миськів 

Володимира)? Пильнуй добре, коли будеш заходити днем, чи 

буде ставитися до тебе з довір’ям, якщо так, – то тоді заходи до 

ньої ввечір. Підходь під двері тихо, скоро відчиняй, а тоді слухай, 

чи вагаються тобі відчинити двері, смотри добре. Ніччю підійди 

під хату  Бошко Яків (там мешкав Миськів Володимир) потихень-

ко, ти його, Миськів, голос знаєш, підсунься під вікно і слухай, 

чи часом він не буде говорити або кашляти. Роби так, щоб тебе 

ніхто не бачив, не підозрів. Слухай, що говорять в хаті і чи при-

тишеним голосом, дивись на заслонені вікна, якщо немає світла, 

слухай чи по хаті хтось ходить, чи чути шмер. Пам’ятай, маєш це 

робити точно і солідно, бачиш, ти береш государственні дєн[ь]-

гі, вважай, щоб ми тебе не карали за це. Відтак визначив стрічу 

за тиждень часу на ту саму годину. Перед тим спитав мене, коли 

мені найкраще заходити. Я сказав, що ця година мені відповідає, 

бо після цього можу полагодити всі справи моєї праці. Подаючи 

руку, звертав мені увагу, щоб я виконував дані доручення як слід, 

а за те другим разом дістану гроші. 

Відходячи від нього я, щоб мене ніхто не запримітив, подався 

на ста[н] цію і ста[н] цією дійшов до залізного моста, попід міст, 

понад ріку  Гологірку стежкою я подався до с.  Острів.

За тиждень, в понеділок, я, будучи на пошті, зайшов до нього. 

В кімнаті застанув його самого, він привитався і сказав дати собі 

листи до перегляду.

Переглядаючи листи, подибав листа на адресу одного гос-

подаря з с. Острів (прізвища не пригадую). Лист був писаний з 

 Америки. Він цього листа розпечатав, перечитав і між картками 

було два доляри, яких він не взяв, лише з поворотом40 заклеїв 

листа, а собі занотував щось у книгу, яка лежала перед ним на 

столі (розмір книжки 20 х 30-35, о[б] кладинки чорні, тверді, гру-

бість 200 або більше карток (книжка не була записаною, – це була 

записна книжка-зшиток). На о[б] кладинці була біла наліпка без 

жодного напису. Коли переглянув листи, спитав, що я розвідав 

і чи приніс які матеріяли. Я почав оповідати: по відході від вас 

за 2-а дні, це був вівторок, я стрінувся з  Гірний Ромко – комсо-

молець, фінагент і разом зайшли до буфету, де застали голову 

с[ільської]  ради  Колач Павло,  Худзяк Йосиф,  Худзяк Франко і 

 Миколушка Іван, вони сиділи в буфеті та щось оповідали, але я 

нічого не міг чути. Обидва, пожартувавши зі  Стойко Марія, ми 

У тексті40 : споворотом.
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вийшли. Надворі я піддав думку  Гірному зайти до його нареченої 

 Шелемінська Марія. Зайшовши до неї, ми були через 2-і год[ини] . 

Коли вертали додому, я побачив у  Клоковський Михайло світло. 

Перед хатою  Гірний Петро я розпращався з Гірним і подався в 

напрям свойого дому. На подвір’ю почекав 5 хв[илин]  і з поворо-

том41 дорогою подався під хату Клоковського. Легенько підійшов 

під вікно і почав наслухувати та заглядати, хто в хаті є. Тому що 

вікна до половини були заслонені, я не міг нічого бачити, тоді 

я взяв коритце, яке стояло на подвір’ю, в якому дають дробові 

їсти, приставив під вікно, станув на нього і побачив  Хом’як Іван, 

 Миськів Степан,  Боярський Михайло і  Бошко Степан, які пили 

горілку і говорили на тему колгоспу, що говорили, я не міг добре 

чути. Тому що світло падало на мене, я довго не міг стояти під 

вікном, зайшов в цвітник, причаївся і ждав аж вони повиходять 

з хати, щоб почути їхню розмову під хатою. Сидів я з 1 год[ину]  

часу. Вони вийшли, але нічого не говорили, а скоро розійшли-

ся. Я вернув додому. Чому ти не пішов за ними, треба було йти, 

зайти під хату і слухати, що в хаті будуть говорити. Треба було йти 

за Хом’яком і Боярським, слухати, що вони говорять. Як що так 

будеш робити, то напевно щось почуєш.

В суботу я пив горілку в буфеті з  Ковальчук Маріян,  Бошко 

Василь,  Хом’як Богдан,  Стойко Петро і  Гірний Роман. Я поставив 

1 л[ітру]  «Аляшу», Хом’як і Стойко поставили півлітри, а Ковальчук 

також півлітри. Я тут впився. Я ж тобі говорив, що тобі не вільно 

так впиватися.

В неділю, ідучи з Гірний Ромко до його дівчини, стрінули 

на дорозі, проти його хати, Бошко Василь і стали на розмову. В 

трійку ми подалися до  Шелепінська Марія. По дорозі я бачив, як 

 Боярський Михайло і  Миськів Стефан зайшли до  Хом’як Іван[а] . 

У Шелепінської посиділи, пожартували і пішли додому. З-під 

хати я пішов поза городи під хату Хом’яка. Вікна були цілком 

заслонені. Підходячи під саме вікно, я необережно затарабанив 

бляхою, почав га[в]кати пес і я з-під вікна пішов під церкву і тут 

стояв. По годині часу з хати вийшли Боярський, Миськів, Бошко і 

 Клоковський. Всі чотири постояли пару хвилин надворі, напроти 

Миськів Степан, попрощалися і пішли, кожний, в свою сторону. 

З-під церкви я пішов під хату  Бошко Яцко, де довший час слухав 

шмеру і стукоту в хаті, одначе нічого не почув і вернув з поворо-

том додому.

У тексті41 : споворотом.
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Чи вони постійно сходяться? І ще може де сходяться, сліди за 

ними. А тепер, коли ти вже стрічаєшся з  Бошко Василь, старайся 

кілька разів зайти до його хати. Він буде мати до тебе довір’я. А ти 

потому будеш мати право сам до нього заходити. Отже, вечером 

йдучи до нього, насамперід тихенько підійдеш під хату, послу-

хаєш, які рухи в хаті, а коли будеш чути голос мужчин, нагально 

відчиняй двері. Як там буде хтось чужий, вони завагаються, не 

будуть хотіти тебе зараз впустити до хати, будуть питати, хто йде, 

а як що так буде – це знак, що вони когось скривають.

Відтак питав мене, чи пише жінка  Миськів Володимир з 

 Сибіру. Листи задержуй і принесеш мені. Під кінець вказував, 

щоб я дальше слідив за вказаними людьми, а головно за  Бошко 

Яцко, його хату май постійно на увазі, пильнуй, чи до неї не захо-

дить Миськів Володимир. Дальше говорив: Ти досі нічого мені 

не дав, я тобі дав дєн[ь] гі, а ти лишень пропиваєш, завагайся 

(нав’яжи дружність) з Бошко Василь, заходь до нього. Я тоді 

сказав, зараз ночі короткі, люди йдуть скоро спати, я не можу і 

немаю як до нього заходити, бо немаю потреби, хиба в неділю. 

Ну, нічово, ти старайся намовити його на газету, щоб в той спосіб 

ти мав змогу до нього щоденно заходити, хто хоче, все зробить, 

а ти не виконуєш і не даєш матеріялу. Я б тобі дав більше дєнгів 

і ти б краще жив. Коли принумерує газету, відноси йому все під 

вечір або в вечір, тоді будеш бачив, чи в хаті вони змішані чи ні. 

Визначував мені стрічу на суботу, але я на це не погодився тому, 

що ніч мала і нічого не розвідаю, хиба в суботу або неділю. Тоді 

він визначив стрічу на вівторок. Вказав мені, щоб я звертав увагу, 

чи до  Хом’як Іван приходять якісь чужі люди з других сіл. Накінець 

спитав, куди я піду від нього. Я сказав, що піду попід ста[н] цію, 

щоб ніхто не бачив. Добре, – сказав він. 

Другого тижня в вівторок я забрав пошту в торбу і пішов на 

ста[н] цію до свойого колєги. Коли ввійшов в кімнату він сидів за 

столом та щось писав. Привитався зі мною, попросив сідати та 

спитав:

Що ж ти приніс для мене? Я почав говорити:

Я задержав листа від жінки Миськів Володимира, адресо-

ваного на  Дацка Якова, який маю зі собою. Я витягнув з кишені 

листа і подав йому до рук. Він листа розпечатав, прочитав і ска-

зав: Миськів Володимир мусить бути в селі, про що хатні знають, 

бачу, що жінка його в листі поздоровляє. Відтак щось з листа 

виписував до зшитка, який лежав на столі. Опісля переглянув всі 

листи, але не знайшов нічого для себе інтересного. Під кінець 

сказав: що ти зробив? Я відповів:
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По відході від вас, другого дня, вертаючи з с.  Балучин доро-

гою через с.  Русилів, побачив  Бошка Василя на його подвір’ю 

як рубав дрова. Щоб навести розмову, я сказав до нього: «Дай, 

Боже, щастя чи здоровля». Він відповів: Дай, Боже, і спитав, звід-

ки йду. З Балучина, носив газети, відповів я. Він знова спитав, чи 

маю газети, щоб і йому продати. Маю, але не можу продати, бо 

це самі пронумеровані. Як хочеш, можеш собі пронумерувати і я 

тобі буду щодня приносити, при тому вказав йому, скільки коштує 

принумерата «Вільної України» (2,50 к[а] рб[ованці]  в місяць). Він 

подумав, пішов в хату, дав мені 2,50 [карбованці] . Я від того дня 

маю змогу бути з ним щоденно. Я заходив до нього щовечора, 

так як ви мені вказували, одначе нічого не запримітив. Тоді він 

почав мене інструктувати:

Ну харашо, що маєш змогу заходити. Яке в нього господар-

ство? Я сказав, що стайня, шопа і стодола майже при купі. Ага, ти 

підеш ніччю під хату, шопу або стайню, будеш сам бачив, де тобі 

краще стояти, і тоді слухай, чи часами не чути храпоту в стодолі, 

якщо почуєш, – то сейчас рано даш мені знати. Під стодолою стій 

довший час, послухай, підходь потихенько, щоб ніхто тебе не міг 

підчути.

По цьому я знова почав розказувати:

В суботу вечером, несучи листа до  Фургали Петра, я заува-

жив одного мужчину в чорному плащі і кашкеті, який йшов з 

с.  Ферліївка42 і пішов до  Хом’яка Івана. Вертаючи від Фургали 

Петра, я вступив до свойого вуйка,  Андрущак Василь, де задер-

жався довший час, щоб мати змогу піти під хату Хом’яка Івана, 

послухати і побачити, хто є в хаті. По 2-й год[ині]  я вийшов від 

вуйка і поза село подався в сад Хом’яка, садом підійшов тихень-

ко під вікно, постояв хвилинку, але нічого не завважив, бо вікно 

було заслонене і нічого не було чути. Я станув під пліт, присів і 

сидів около 2 год[ини] . Очікуючи, аж вийде хтось з хати. В тому 

часі з хати вийшли:  Боярський Михайло,  Б[о]шко Степан,  Миськів 

Степан і незнаний мені мужчина в плащі. З ними з хати вийшов 

також Хом’як Іван. Вони в п’ятку постояли трохи і розійшлися: 

Хом’як вернув в хату, а вони всі чотири пішли дорогою, селом. Я 

скоро перейшов через сад, перебіг пасовисько і дорогу, яка 

веде з с. Ферліївка43, та зупинився на дорозі коло Боярського. 

Тут я почув кроки дальше на дорозі. В Боярського вже світило-

ся, виходила з хати жінка за своєю потребою. Я поволеньки на 

У тексті42 : Ферлиївка.

У тексті43 : Ферлиївка.
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пальцях пішов дорогою за стукотом кроків, перед господаркою 

 Клоковського задержався і слухав, чи не чути стукоту кроків або 

чи не відчиняються двері в хаті  Бошко Якова. Я боявся зараз 

підходити, щоби мене не завважили. Після того я підійшов під 

хату Б[о]шко Якова, постояв около півгодини, але нічого не чув. 

Звідси я вернувся під хату  Боярського, постояв довший час, але 

і тут нічого не вчув. Відтак завернув додому і ліг спати. Коли я це 

все розповів, – то колєга спитав: А чому ти не пішов ще під хату 

 Миськів Степана? Треба ще було йти до нього. Я не мав часу так 

оббігати всі хати, – відповів я. Ну, старайся вдруге бути та добре 

слідкуй, де він піде. Після цього я почав оповідати, що в неділю 

був я з хлопцями в лісі. Вертаючи з лісу додому, я йшов з  Гірним 

Ромком і Б[о]шком  Василем, з якими я умовився йти вечером на 

село. Вечером, коли я кінчив їсти, прийшов до мене Гірний Ромко 

і ми оба вийшли на місток перед дорогою, де я сказав, зачекай, 

я піду ще по Б[о]шка Василя. Перед хатою звільнив крок і пово-

леньки підійшов під двері, які скоро відчинив. В хаті була сестра, 

брат і їхній батько Яків, сиділи спокійно. Не можна було нічого по 

них побачити. А чув те говорення в хаті, будучи під дверима? Чи 

були змішані, що робили? Я ж кажу Бошко Василь вечеряв, а вони 

сиділи на лавці, змішання ніякого не можна було завважити. То 

нічого, ти дальше старайся заходити, він ( Миськів Володимир) 

якщо там приходить, то ти зорієнтуєшся, тільки роби так, як я тобі 

вказую. Ніччю ставай під хатою або стодолою і слухай, слухай 

довго, напевно щось почуєш. Дальше я розказував, що ми всі 

три подалися на село на роздоріжжя. Там стояло більше хлопців і 

старших мужчин. В той час надійшла  Шелепінська Марія,  Хом’як 

Іванка,  Тугай Софія і  Андрущак Софія. Ми всі три їх задержали і 

повели розмову. Довго не стояли, а розійшлися. Я пішов з Хом’як 

Іванкою. З нею підійшов під хату і постояв около півгод[ини] , 

відтак замість до хати я пішов поза село в сад  Хом’яка Івана, 

підійшов під вікно, послухав около 15 хв[илин] , але в хаті не було 

нікого, було чути, як жінка тарабанила горцями. Я звідси пішов 

під церкву, станув собі під паркан і слухав, чи хто не надійде. Тут 

стояв я около 1 год[ини]  часу, в цей час надійшов якийсь мужчи-

на, який подався поміж хати в сторону господаря  Мандзиняка. Я 

постояв ще пару44 хвилин і пішов під хату Мандзеняка. Тут не чув 

нічо. Вертаючи дорогою додому, я побачив світло у  Боярського 

Михайла. З дороги зійшов на подвір’я, станув під вікно і почав 

У тексті44 : пара.
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наслухувати. В цей час я почув голос  Хом’яка Івана,  Боярського 

Михайла,  Б[о]шка Степана і Миськів Степана. Бачити їх не бачив, 

бо вікна були прислонені фіранкою. Тоді я сів собі під штахети 

 Миськів Степана, це було близько, думав ждати аж повихо-

дять. В протязі 1 год[ини]  я завважив, як попри вікно перейшли 

 Гавур Павло і невідомий мені мужчина, вони зайшли в хату. 

За 1 год[ину]  часу Гавур пішов додому, а пару хвилин пізніше 

вийшли з хати інші і також пішли спати. Не вийшов незнаний 

мені мужчина. Я задержався дальше на тому місці. В коротці 

лямпа згасла. Я ще посидів около півгод[ини] , а відтак пішов під 

вікно і почав наслухувати. Не чув нічого. Вже було пізно, перед 

світанком, як вернув додому. Вертаючи, мене побачив  Дробут 

Степан (магазинєр колгоспу, який з приходом  німців скривався, 

за другої больш[евицької]  окупації був в  ЧА, зараз засуджений на 

6 місяців тюрми за розбирання колгоспного майна). Який стояв 

на свойому подвір’ю. Він спитав мене, звідки йду. Я сказав, що зі 

села. Коли я скінчив говорити, то колєга сказав: Ти дальше роз-

відуй, не лише ніччю, а також і днем. Днем будеш бачити, чи до 

них не заходять чужі люди, дівчата, хлопці з других сіл. Я відпо-

вів, днем немаю змоги, бо мушу рознести листи і газети. Він тоді 

почав випитувати, скільки витрачую часу днем у своїй роботі. Я 

розповів, але він все одно вказував, що така можливість може 

наступити, тільки як буду хотіти. Під кінець дав мені 200 к[а]-

рб[ованців] , щоби я міг фондувати45 горілку в часі забав. Питав 

також, чи жінка  Миськів Володимира пише до других людей. 

Я сказав, що пише до  Миськів Степана. Ну, на будуче, як буде 

лист від неї, задержиш, – сказав колєга. Дальше питав, хто 

то є Гавур Павло, де він працює, скільки має років. Я відповів, 

що він з 1922 р., працює на ста[н] ції за дижурного. Ну нічово, 

харашо, – сказав на це він. Вказав мені, щоб я йшов дальше 

слідити  Хом’яка Івана,  Б[о]шка Якова і Боярського Михайла. На 

подвір’я не дозволяв мені заходити, лишень садами і городами. 

На подвір’ю може тебе часом хтось завважити. Опісля питався 

мене, коли мені найкраще до нього зайти. Я сказав, що в суботу, 

тому що маю комсомольські збори. Він визначив час перед збо-

рами, година до вечора. Зараз одержав ти 200 к[а] рб[ованців] , 

дістанеш більше як будеш харашо працювати. На цьому ми роз-

пращалися і я відійшов цею самою дорогою, що і попереднього 

разу. Розмова тривала [від]  1 до 1,5 год[ини] . Вже в час мойого 

У тексті45 : фундувати.
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відходу сказав до мене: Сматри, ти молодий чоловік, як підрос-

теш більший, харашо заживеш і де будеш хотів, там підеш, полу-

чиш гроші, тільки харашо працюй. Старайся на будуче, в суботу, 

принести якісь матеріяли, все це виконай, що я тобі сказав.

Другого дня мої родичі одержали телєграму від цьоці 

 Щербаков Михайлина, що на днях приїде до нас, вже в дорозі. 

Цею вісткою втішився я і родичі. Вона виїхала в 1916 р. в  Росію в 

час відступу царської армії з одним офіцером, який був її нарече-

ним. Від того часу ми не мали від неї жодних відомостей. Цього 

тижня я нічого не розвідував, бо немав часу, був захоплений роз-

мовою цьоці. В суботу я забрав листи, які прийшли з  Німеччини і 

пішов на стрічу до свойого колєгі. В кімнаті застав його і дівчину 

 східнячку, досить молоду, яка сейчас відійшла. Він попросив 

мене сісти і спитав:

Як діло? Я сказав:

До  Б[о]шко Якова я заніс листа, якого він в моїй присутнос-

ти читав, в ньому згадувалося, що померла дитина і що жінка 

( Миськів Володимира) працює на лісових роботах, при цьому 

дуже її жалували, що бідує, а її сестра сказала: Але мучать народ, 

мучать! На ній можна було завважити поденервування. Це все він 

собі записав і спитав, що я більше зробив. Я відповів, що нічого, 

бо приїхала до нас цьоця з  Симферополя і я проводив з нею роз-

мови. Ну що, цьоця, цьоця-цьоцею, а тобі роботу треба прово-

дити, ти не думай, ми тебе покараєм, гроші взяв, а нічого нам не 

даєш, ти ж комсомолець, повинен бути чесний, чесно виконува-

ти. Відтак спитав, що це за цьоця і що вона оповідає. Я почав роз-

казувати про цьоцю і її життя. На запитання, коли поїхала до  Росії, 

я відповів, що чув з оповідання від своєї мами, що вона поїхала 

ще десь в 1916 р. Вона тоді запізналася з одним офіцером з цар-

ської армії, яка в той час тут перебувала, і враз з ним поїхала на 

 Схід, де осталась і жила на  Криму до Жовтневої Революції 1917 р. 

Отже я вже сам чув, як вона оповідала ціле своє пережиття аж до 

сьогодні. В часі революції, коли царська армія була розгромлена, 

вийшов наказ, щоби всі старшини і підстаршини голосилися, а 

кара їм буде дарована. Коли він (наречений цьоці) зголосився, 

їх було тоді більше, забрали до вагону, замкнули, вона хотіла ще 

з ним поговорити і кричала:  Льоня!.. Льоня!, він тільки що віді-

звався з вагону, а її відігнали і так вона з ним розсталася. Він вже 

не вернув, а навіть не писав. Вона відтоді осталась сама, жила 

з праці рук, сама кравчиня. Ходила по партійних, шила блюзки, 

сорочки і так проводила своє життя. Опісля запізналася з про-

фесором, який в школі викладав як робити вино. Згаданому 
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професорові жінка померла і він зразу взяв цьоцю нібито за 

слугу, а відтак з нею оженився. Професор пишеться  Щербаков. 

Живеться їм добре, муж бере місячно 1500 к[а] рб[ованців] . Ну 

сматри, – сказав колєга, – як живеться в  Радянському Союзі, 

скілько там получають грошей. Якщо ти будеш чесно працювати, 

ми тобі будем тоже добре платити і будеш харашо жить. Поки що 

ми тобі платимо, а ти нічого не робиш. Уважай, ми будем судити, 

ти ж береш державні гроші, ти комсомолець і не здаєш собі з 

цього справи, який на тебе наложений обов’язок. Я тобі наказую: 

Прийдеш до мене в п’ятницю, але маєш принести матеріяли, 

маєш розвідати про  Б[o]шко Степана,  Боярського Михайла, 

 Миськів Степана,  Хом’як Івана, де вони сходяться, коли, в котрий 

час, до якої хати, чи може десь на дворі, як довго триває між ними 

розмова, по можности, що вони між собою говорять і хто та коли 

до них заходить з чужих людей. Головно маєш йти до  Б[о]шка 

Яцка і підслухувати, чи кого в него нема, або чи часом хто від него 

не виходить. На подвір’я ти не йди, тільки зайдеш з чужого горо-

да, так щоби ніхто не запримітив, послухаєш під хатою, а опісля 

підеш під стодолу, чи часом в ній хто не спить і не хропе, маєш 

стояти найменше півгодини, якщо підслухаєш, то не чекай46 на 

п’ятницю, а зараз приходи на другий день до мене. В кінці спитав 

мене: Розумієш все? Розумію, – відповів я. Він подав мені руку і 

сказав: Но уважай!

Я вернув47 прямо на пошту, де застанув всіх робітників. 

Незадовго почались збори, якими проводив начальник пошти 

 Даценко. На зборах були порушувані справи: недоліки роботи та 

виправлення їх. Рівнож було вказане комсомольцям, як мають 

себе поводити між населенням та вести агітацію за більшим чис-

лом принумерати газет. По зборах я вернув додому.

Другого тижня, в п’ятницю з пошти забрав я всю свою пошту 

та пішов до свойого колєги. В кімнаті застанув його самого, з 

яким привитався, він попросив мене сідати, я сів, а відтак він 

спитав: Как діло? Я почав розказувати: В неділю по полудні я, 

 Стойко Петро,  Фургала Гриць,  Ковальчук Маріян,  Хом’як Ромко і 

 Гірний Ромко зайшли до буфету на горілку. В буфеті були  Хом’як 

Іван,  Боярський Міхал,  Гурський Михайло,  Андрущак Василь 

(голова колгоспу) і  Колач Павло, – пили горілку. Ми також купи-

ли одну літру горілки і почали забавлятись. Забавлялись до 

У тексті46 : чикай.

У тексті47 : вернувши.
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вечора. Ввечір ми розійшлися. Я пішов з  Гірним Романом до 

його дівчини, переходячи попри хату  Боярського Михайла, я 

побачив  Хом’яка Івана, який стояв з Боярським Михайлом, про 

щось собі говорили. У нареченої Гірного Романа я довго не був, 

залишив його самого з нею, а відходячи, сказав, що іду додому, 

бо хочу дуже спати. Вийшов на дорогу і подався в напрям сво-

його дому. По дорозі вступив під хату Хом’яка Івана, потихенько 

підійшов під вікно, трохи послухав, одначе нічого не зачув. В хаті 

не світилося. Звідтам я перейшов під хату Боярського Михайла, 

підходячи під вікно, я зауважив світло крізь шпарку заслони. 

В хаті почув говорення мужчин, розуміти – не розумів нічого. 

З-під вікна я перейшов під стодолу  Миськів Степана, яка була 

від хати на віддаль 5-6 метрів, постояв около 1 год[ини]  часу. В 

той час з хати вийшли  Хом’як Іван,  Башко Степан і Боярський 

Михайло. Всіх 3-ох пізнав по голосі. Вони постояли під хатою 

пару48 хвилин, а відтак розійшлися домів. Я подався за Башком 

Степаном. Перейшов через подвір’я  Козака Матвія, підійшов під 

вікно хати Башка, де побачив крізь вікно, як Башко Степан розби-

рався до спання. В хаті більше не було нікого. Під вікном я стояв 

доти, доки Башко не положився спати і не загасив світла. Опісля 

перейшов городом під його стодолу, постояв около півгодини, 

не чув нічого, звідки пішов додому. В середу, перед вечером, я, 

ідучи з листом до  Колача Андрія, побачив незнаного мені осібня-

ка, літ около 22, який вийшов від  Хом’яка Івана і пішов в напрям 

с.  Ферліївка49. Смеркалося, як я вертав від Колача, по дорозі 

вступив до  Шелепінського, де в його саді стрінув свою сестрінку 

Зофію  Андрущак і  Шелепінську Марію. З ними постояв около 

1 год[ини]  часу, пожартував, а відтак подався додому. По дорозі 

зайшов під вікно хати Боярського Михайла. В хаті не було нікого, 

в той час лягали спати. Звідтам перейшов під хату  Башка Яцка, в 

хаті вже не світилося. Там постояв около півгодини, наслухуючи, 

не чув нічого. Опісля перейшов під його стодолу, там постояв 

знова около півгодини, та з нічим вернув додому. Другого дня, 

в четвер, ввечір я пішов з  Гірним Ромком до Шелепінської Марії. 

Там посидів около 1 год[ини]  часу, опісля, залишаючи їх обоє, 

вийшов з хати і прямо пішов під хату  Хом’яка Івана. Вікна були ціл-

ком заслонені. В хаті світилося, було чути говорення. Під вікном 

постояв кільканадцять хвилин слухаючи, пізнав голос Боярського 

Михайла, Башка Степана,  Миськів Степана, Хом’яка Івана і ще 

У тексті48 : пара.

У тексті49 : Ферлиївка.
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двох осібняків мені незнаних. Боячись щоб під вікном мене хтось 

не завважив, перейшов під яблуню50, яка від вікна була около 

5 м[етрів]  віддалі від хати та ждав поки не повиходять. З хати 

вийшли  Хом’як Іван і ще 2-ох мені незнаних осібняків, яких Хом’як 

відпровадив на дорогу, які дорогою подалися в напрям с.  Красне. 

Хто це був, не знаю. Після цього, по кількох хвилинах, Хом’як вер-

нув до хати, а з хати вийшли:  Боярський Михайло,  Башко Степан 

і  Миськів Степан. Під яблунею51 я постояв доти, доки в хаті не 

загасили світла. Відтак підійшов під вікно, послухав, не чув нічо-

го, а відтак пішов додому. Чи не чув, що вони говорили, – спитав 

він. Чути не можна було, – відповів я. Кілько ти разів був в Башка? 

Я йому сказав. Мало, ти від сьогодня мусиш підслухувати що 

ночі. З вечора заходити під хати, дивитись чи двері скоро зами-

кають, чи Хом’як, Боярський, Миськів сплять вдома, спитав він. 

Так я бачив, сплять вдома, відповів я. Слідкуй дальше за ними, 

чи вони дальше разом п’ють горілку і чи приходить до них хтось 

чужий, тільки, уважай, не легковаж собі цієї справи, бо досі ти 

нічого не дав, побільше треба слідіть, я плачу тобі гроші, а ти не 

виповняєш роботи як слід. Опісля переглянув листи, які я приніс 

зі собою. Переглядаючи листи, наказав мені, щоби я задержував 

всі листи, писані з  Німеччини і листи  Миськів Володимира жінки 

та приносив йому. Розмова тривала між нами около 1 год[ини]  

часу. Стрічу умовили на другий тиждень, правдоподібно, на день 

вівторок, точно не пригадую собі. Пращаючись, пригадував мені 

ще раз, щоб я виконував доручені завдання чесно. Я вийшов від 

нього, пішов на ста[н] цію, якою подався в напрям с.  Острів.

Цего самого дня, ввечір, я зайшов під хату  Блажка Якова, 

стояв довший час, одначе нічого не бачив і не чув, вернув додо-

му спати. В суботу ввечір, я з  Стойком Петром,  Гірним Ромком, 

 Ковальчук Маріяном,  Хом’яком Ромком і  Башком Петром пішов 

до  Шелепінської Марії попивати горілку. Там бавилися около 

2 год[ин]  часу, звідки розійшлися домів. Ідучи додому, бачив 

я, як на подвір’ю у  Боярського Михайла були п’яні господарі 

і вирабляли крики. Я мав на увазі зайти під хату, але коли це 

побачив, рішився зайти під хату  Башка Якова. Під хату заходив 

через подвір’я  Козака (не боявся тому, бо в цій хаті жило 2-є 

старих), відтак через базник і хащі. Під хатою постояв пару хви-

лин, відтак пішов під стодолу, де постояв около 1 год[ини]  часу, 

не почув нічого і вернув додому. Це був останній тиждень перед 

У тексті50 : яблоню.

У тексті51 : яблонею.
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війною. В неділю рано я довідався, що  НКВД забрало  Хом’яка 

Івана,  Башка Степана,  Боярського Михайла і  Гавура Павла. Їх 

забрано до  Золочева і в час вибуху війни зістали помордовані в 

тюрмі на «Замку». Рівнож цеї самої ночі НКВД шукало за  Миськів 

Степаном, але в хаті його не було. Коли я це почув, дуже впав на 

мене страх і я більше вже під хати не заходив, боявся також тому, 

щоби мене не забрали за свідка. У вівторок я пішов на стрічу до 

свого колєги. Стрічі не відбув. Кімната була зачинена. Я втішився, 

бо думав, що вже буду мати спокій. Від того дня я не ходив роз-

відувати нігде. До праці на пошту ходив нормально, і через ці дні 

за мною ніхто не пошукував.

Дня 22.06.1941 р. рідня мама мене збудила і сказала, що 

чути сильні вибухи, кажуть, що війна. Я скоро зібрався та вийшов 

на вулицю. Людей було багато. Всі говорили про війну. Я побо-

явся і вернув в хату. По якомусь часі до мене прийшов  Гірний 

Ромко. Оба вийшли за село, де стрінули  Стойка Петра,  Блажка 

Петра і Гриця  Фургала (всі комсомольці). Почали між собою гово-

рити, що з нами буде, що маєм робити, може це які маневри, а не 

війна. Один другого потішав як зумів. Стойко Петро пропонував 

іти з  больш[евиками] , одначе  Башко Петро вказував, що ми ніко-

му нічого злого не зробили. Всі разом перейшли під цвинтар, де 

просиділи аж до полудня. В обід порозходилися до домів. Я вже 

з хати не виходив – боявся. В понеділок пішов до праці на пошту. 

Начальник пошти зі всіми робітниками перевів мітинг, на якому 

вказував про силу  Радянського Союза, про війну з  германом і що 

Радянський Союз його поб’є. При цьому вказував дальше прихо-

дити до праці, чесно виконувати, ще краще як дотепер. По мітінгу 

кожний вернув до своєї праці. Я забрав пошту, розніс по селах і 

прийшов додому. З хати не виходив нігде. Вівторок рано пішов 

до  Пилищука Павла, Стойка Петра, і Башка Петра. Всі чотири, 

ідучи до  Красного до праці, перед поштою около 200 метрів з-за 

будинку  Капка, –  поляк, вийшли 2-ох мужчин. Один, це мій колє-

га, другий, бльондин, високий, сильної будови, зачіска догори, 

великі залиски, високе чоло, увальне лице, убраний, – сорочка 

біла військова, рукава закочені, без шапки, райтки, з кишені 

виставала ручка від нагана, чоботи. Мій колєга також був без 

шапки, в білій сорочці, рукави закочені, райтки, чоботи, пістолі 

не бачив, які нас задержали та почали провірювати документи. 

Перевіряючи мої документи, мій колєга покликав 3-ох бійців, які 

були на подвір’ю Капка, з ними щось поговорив, передав їм ключі, 

а відтак враз з ними підійшов до мене і сказав до них, щоби мене 

завели до ста[н] ції до його канцелярії. Другим, які були зі мною, 
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сказали відійти. Бійці під штиками завели мене до кімнати, де я 

відбував зустрічі. Около 20 хвилин прийшов мій колєга, бійцям 

сказав відійти, а зі мною почав розмову: Тебе чому не було, чому 

ти не прийшов? Я був, вас не було, – відповів я. Як був, коли я на 

тебе ждав цілий тиждень, ходив навіть52 по ста[н] ції за тобою, ти, 

сукой син, ми тебе розстріляєм, сматри, воєнноє врем’я, тим 

більше ти повинен працювати, не дивися, що війна, ми сильні, 

не дивися, що  герман нас поб’є, ми побідимо його, ти дальше 

мусиш працювати, ти ж підписав заяву, ти ж гроші взяв, ми тобі 

платимо, дивись добре, хто тішиться війною, хто не йде в армію, 

слухай, що люди говорять, слідкуй, хто читає германські листов-

ки, що люди говорять про германа, що говорять на  Радянський 

Союз. Це все добре собі затям, запиши, добре слухай. Уважай, 

бо праці багато, а тим більше у війні, треба чесно її виконувати. 

Зараз війна затяжна, може бути ріжно, ми можем звідси відступи-

ти, ти все одно мусиш з нами працювати: все добре затямлювати 

і записувати. Не дивись, що нас герман поб’є, якщо б ми навіть 

звідси і відійшли, а прийшов герман, ти все одно добре сматри, 

хто буде дерти наші портрети, хто буде помагати німцям, хто 

виступатиме з промовами проти радвлади і захвалювати німців, 

хто буде брати зброю, хто стрілятиме до  червоноармійців, – це 

все точно собі записуй. Якщо б навіть прийшов герман, то з ним 

прийдуть українські буржуї, така організація, вони будуть хотіти 

підпорядкувати народ германові, то ти добре дивись, хто вони 

такі, занотовуй, як називаються. Вони будуть в селі, дивись до 

кого заходитимуть, хто з ними буде стрічатися. Тут я йому перер-

вав і спитав: Що це за буржуї – організація?, бо я дійсно не знав 

про таких і не чув. Він дальше вияснював: Це пани, вредітелі, 

такі як  Хом’як Іван,  Боярський Михайло,  Башко,  Гавур, які хочуть 

дальше над робочими кристянами панувати, зробити з них рабів 

так, як робили польські поміщики, ти сам знаєш, як жила твоя 

мать і батько і ти разом з ними. Вони хочуть  український народ 

завести в рабство. Сматри, у нас трактори, заводи, робітники 

дістають гроші, тяжко не працюють, живеться їм харашо. Вони, 

ці пани, хочуть український народ передати німцям-людожерам-

фашистам, хочуть втопити його в крові, а самі стати панами, все 

равно наша армія, керована партією  Лєніна- Сталіна, розіб’є це 

фашистське кубло і тоді ми вернемся і заживем заможно. Ти тоді 

заживеш харашо, получиш много дєн[ь] гів, підеш на роботу, на 

яку схочеш. Може бути таке, що герман на українських землях 

У тексті52 : навідь.
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задержиться довше, рік, може два, ти, будучи в селі, веди себе 

чесно, щоб тебе люди не запідозріли, а полюбили. Коли буде 

клуб-читальня, запишися в члени, ходи разом з хлопцями, співай 

пісні, а вони тобі повірять і будуть хотіти тебе втягнути в органі-

зацію, то ти не відмовляйся, а йди, я тобі дозволяю. Якщо станеш 

членом працюй в ній чесно і при цьому розвідуй, хто є членом 

організації, їхню зв’язь, як переводитимуть збори, що на зборах 

говоритимуть, хто ними проводитиме, які чужі люди приходи-

тимуть до членів, звідки, як називатимуться, – це все пиши на 

картках, заховуй в фляшку і закопуй в землю. Коли ми прийдем, 

щоб ти нам міг про все розказати і передати, якщо мене не буде, 

до тебе прийдуть люди, а як що ні, – то ти сам повинен занести 

на органи  НКГБ. Ну, що ж скажеш ти на те все? Я знаю, – сказав 

я. Ну как нє знаєш, ти ж комсомолець, брав государственні дєнгі! 

Я побачив, що немає ради, дав згоду. Він тоді написав заяву і 

сказав підписатися. Я підписався псевдом  Гора. Заява звучала 

подібним змістом:

Друг Гора зобов’язується співпрацювати з Радянським 

Союзом під час германської окупації: розвідувати, хто  німцям 

буде помагати, хто буде виступати з промовами, хто буде нищи-

ти портрети, а також зобов’язується вступити в подпольну орга-

нізацію і дати про неї всі здобуті матеріяли, – це все буду стара-

тися виконати чесно.

Гора

Заява була писана на картці з зшитка.

Під кінець спитав мене, чи я все розумію. Так, – відповів я. Ну 

харашо, пам’ятай, щоб все було виконане вповні. Спомниш, що 

прийдем, а тоді харашо заживеш. Перед відходом вказав мені, 

щоб я нікому не говорив, навіть родичам. На самім кінці сказав: 

Зараз йди на пошту, як будуть питати, скажеш, що він мене чіпав 

за документи. Подав мені руку, попрощався і я відійшов. Розмова 

тривала около 1,30 год[ини]  часу.

Його канцелярія була в повному неладі. На долівці лежали 

порозкидувані папери, під стіною стояла валізка і два більші 

багажі завинені – обшиті сірими коцами.

Вернувши на пошту,  Пелещук Павло спитав, що в мене хотіли. 

Я сказав, що закинув мені, що мої документи не в порядку. Але я з 

того вимотався і він мене пустив. На пошті я забрав газети і, йдучи 

додому, роздав їх  червоноармійцям, які їхали на захід. Від цього 

дня я на пошту до праці вже не йшов. На село також не виходив, бо 

боявся. Час-до-часу приходила зі села мама та оповідала мені, що 

 большевики втікають, з  Красного повтікали всі партійні і  НКГБ.
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За кілька днів, під вечір, на край села прийшов один  німець, 

а двох на мотоциклях задержалися перед селом, вони позла-

зили з мотоциклів і залягли з кулеметом, про що мене повідо-

мила моя сусідка  Подорожна Стефанія. Я вийшов на дорогу і 

побачив багато людей, які стояли коло німця, а учитель  Мороз 

Климентій розмовляв з ним по-німецьки. Німець, від’їзджаючи, 

сказав, невдовзі53 прийде більше війська. Другого дня прийшло 

 німецьке військо, яке звело під с.  Русиловом і  Балучином бій з 

 большевиками, яких завважив  Блажко Василь. Німці захопили 

около 100 бійців в полон. Третього дня німці подалися дальше 

на схід. Люди розбирали в колгоспі живий і нерухомий інвентар. 

Я в той час сидів вдома, щойно по полудні зайшов до клубу, де 

застанув  Хом’яка Богдана,  Башка Василя і  Хом’яка Романа, які 

нищили портрети та большевицьку бібліотеку. Я взявся помага-

ти. Другого дня відбулося в селі проголошення Самостійности 

 України. На проголошенню промовляв  Пелещук Степан, який 

вернув з тюрми. По промові відспівали «Ще не вмерла Україна». 

Люди з радости тішилися і плакали. По закінченні деякі селяни, 

а головно  Лапка Петро, викрикували на місцевих працівників 

с[ільської]  ради і колгоспу, що це комуністи. Я побоявся і біль-

ше на село не виходив, бо другого дня  німці розстріляли голову 

с[ільської]  ради  Колача Павла. На село я не показувався аж до 

осені. В осені прийшов до мене до хати голова с[ільської]  ради 

 Качур Павло та сказав, що я маю йти на ста[н] цію с. Красне до 

роботи до фірми « Грома». Фірма «Грома» розбудовувала ста[н]-

цію. Я працював як звичайний робітник при каналах та копав 

землю, з якої робили насип. Я тут працював до весни 1942 р. 

В тому часі почали брати до  Німеччини на роботу. Брали навіть 

тих, які працювали на ста[н] ції. Я, щоб не поїхати в Німеччину, 

працю на ста[н] ції покинув, а записався до роботи на фільвар-

ку в с. Русилів. З фільварку до Німеччини не брали. Інж[енер]  

 Цімєвскі,  поляк, мене замельдував в Арбайтсамті. Цей Цімєвскі 

мав під своїм зарядом 3-и фільварки, а саме: в с. Русилів,  Куткір 

і  Безбруди. На фільварку я працював зразу як звичайний робіт-

ник, а перед жнивами одержав 2-а коні і фірманив. До часу своєї 

фірманки я ходив враз з другими хлопцями і дівчатами обсікати 

городовину, буряки та бараболю. В роботі я набрав певности, що 

мені нічого не станеться і до мене ставляться прихильно, відтоді 

я почав заходити до читальні, разом з хлопцями співати та зна-

ходитися в їхніх товариствах.

У тексті53 : в недовзі.
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Одного вечора, як пригадую собі[, б]уло це в м[ісяці]  червні, 

прийшов я під читальню і приступив під відчинене вікно та пригля-

дався хлопцям і дівчатам, як вони переводили пробу виставки – 

комедії, в 3-ох діях. Як називалася виставка, не пригадую. В цей 

час прийшов до мене  Ковальчук Іван, згинув від  больш[евиків]  

зимою [19] 45/[19] 46 р[р] ., який став зі мною говорити і сказав: 

ходи, перейдемся селом. Йдучи селом, він розповів мені про 

 Організацію та її завдання, вказував, що до Організації повинен 

вступити кожний  українець – це обов’язок кожного українця. 

В кінці спитав мене, як я думаю. Я погодився і ми умовилися 

зійтись другого вечора під двома грушами на пасовиську.

Другого дня вечером, скоро смеркло, я прийшов на озна-

чене місці, за хвилину прийшов Ковальчук і ми з-під грушок відій-

шли около 100 м[етрів]  на поле. Він поставив мене на струнко, 

виголосив Декалог, який я за ним повторив. По виголошенні 

говорив, що коли мені будуть давати якесь завдання, мушу його 

виконувати точно і солідно. Вказував мені, щоб я себе вів чесно, 

не пив горілки і не курив. Також передав мені писаний на карточці 

Декалог і казав вивчити напам’ять. Від того часу, за тиждень часу, 

пов’язав мене з  Гавур з с. Ферліївка54, який зараз на  Сибірі. На 

цій зустрічі Ковальчук сказав мені, що коли одержу якісь штафет-

ки – то маю їх занести до нього. Роботу на цій лінії я виконував 

около 3-и місяці часу. Пізніше я держав зв’язки на с.  Куткір до 

 Під’ярковський Евген, псевдо Вітер – згинув в 1945 р. під час 

облави в с. Куткір, на с.  Красне до  Сирко Павло, псевдо Лісовий, 

Районовий Провідник. На с.  Мала Вільшанка до  Горака Михайла – 

згинув від  больш[евиків]  в 1946 р., на с.  Балучин до  Романчука 

(господар). За цей час я мав 2-а рази сходини, якими прово-

див Ковальчук. На сходинах були:  Гірний Роман,  Стойка Павло, 

 Ковальчук Іван,  Фургала Григорій. Останній згинув в 1944 р. в 

с.  Стадня.

На фільварку я працював до червня 1943 р., в тому часі 

Фургала Григорій, який працював в делєгатурі  УДК, запропо-

нував одного вечора мені піти до праці на [пошту]  в с. Красне, 

вказуючи при тому, що там потрібно одного  українця, щоб мати 

змогу переглядати листи, які йдуть до  поляків. Я на це погодив-

ся. Як пригадую собі було це в неділю. Другого дня я зайшов до 

інж[енера]   Цімєского і просив у звільнення. Він погодився, але 

сказав, що це ще залежить від Арбайтсамту. Я на це не зважав, 

тільки безпосередньо пішов на пошту, де зістав принятий без 

У тексті54 : Ферлиївка.
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жодних формальностей. На пошті я працював через два місяці 

часу. Начальником пошти був  Міляновський Степан з с.  Красне 

(зараз засуджений на 10 літ тюрми),  українець. По двох міся-

цях я взяв з дому масла і муки та заніс одному українцеві в 

Артбайтсамті, який втягнув мене в реєстр працівників пошти. На 

пошті я працював листоношом на с.  Красне до м[ісяця]  верес-

ня 1943 р., час копання бараболі. В тому часі до мене прийшов 

 Фургала Гр[игорій]  і заявив мені, що йому потрібно одного 

чоловіка до відділу  УПА. Я згодився піти. За кілька днів мене від-

ставлено по зв’язку підводою до с.  Бортків, де я застав більше 

хлопців. Разом з ними я переїхав до с.  Вільшаниця, а відтак до 

с.  Трудовач. В Трудовачі ми квартирували 5 днів. По цьому ми 

перейшли в ліс, де до нас прийшов ком[андир]   Іванко і з ним 

більше хлопців. Цього дня звільнили тих, які хотіли йти додому, 

з решти створено дві чоти. Я був в першій чоті, якою команду-

вав поліцист, псевда – не пригадую. Другою чотою командував 

один хлопець з с.  Мала Вільшанка. В лісі ми перейшли короткий 

військовий вишкіл. По вишколі, одної ночі, наша чота, а з нею 

і командир Іванко пішла на засідку до с. Вільшаниця. Засідку 

зроблено на цвинтарі. Тут ми пролежали около 1,30 год[ини] . 

Звідси ми перейшли до с. Трудовач. Я був тоді хворий – про-

студився, більше маркирував, щоб дістати звільнення, яке і 

дістав від ком[андира]  Іванка. Звільнення я дістав на час виздо-

ровлення. Мене підводою відставлено під с.  Русилів, під селом я 

зліз з фіри і пішов додому. Вдома був около 3 тижні часу, нікому 

не показувався, вдавав хорого та часто лежав в ліжку. В тому 

часі до мене приходив  Фургала Григорій, який питав, що мені 

є. Я казав, що хорий, і що ком[андир]  Іванко казав, що по мене 

пришле зв’язкових. Зв’язкових не присилав і я по якомусь часі 

знова пішов до праці на пошту. Нач[альнику]  пошти сказав я, що 

мене зловили  німці і я в дорозі до  Львова вискочив з вагону і втік. 

Працюючи на пошті, я дальше сповняв функцію зв’язкового на 

села: Красне, Бортків і Мала Вільшанка. На пошті я працював до 

кінця м[ісяця]  лютого 1944 р. Фронт зближався щораз ближче55, 

пошту перейняло військо, а мені казали від’їздити разом з дру-

гими працівниками у м. Львів. Я не поїхав, а залишився в хаті. 

Будучи в хаті, я ходив копати окопи, бо німці виганяли всіх людей. 

Зразу працював у  Ферліївському56 лісі, де зрізував дерева, з яких 

будували окопи, пізніше копав рови коло с. Мала Вільшанка, 

У тексті55 : блище.

У тексті56 : Ферлиївському.
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 Скнилів,  Бортків і  Пітричі. Дуже часто я з роботи втікав, залежно 

від моєї вподоби.

В м[ісяці]  червні [1944 р.] , таки в мойому селі, мене зловили 

 німці до  СС-ів. В той час зловили багато більше хлопців, яких 

загнали під церкву, звідки я втік і почав скриватися в  Русилівському 

лісі. Зі села скривалося більше хлопців. Я крився через півтора 

тижня. В той час в с[елі]  квартирували СС-и, які ловили мужчин і 

які по якомусь часі вибралися. Тоді я вернув додому. Вдома побув 

пару день і по наказі  Фургали Григорія відійшов до самооборони 

в ліс « Бір» біля с.  Куткір. Нас було около 30 чоловіків, нами коман-

дував ком[андир]   Максим з с.  Ферліївка57. Рівно ж був  Остап, 

який був в той час тереновим, організаційним. Нас поділили на 

рої. Командиром мойого роя був  Мельник з с.  Балучин. Протягом 

2-ох тижнів ми перейшли військовий вишкіл і переробили тере-

нознавство. По тім нас фірами відставлено в  Митулинський ліс, 

звідки перейшли в ліс біля хутора  Дубаси (с. Гологори). Я стрінув 

тут багато людей зі зброєю і без неї, тут була також підстаршин-

ська школа. Другого дня перевели реорганізацію, частину хлоп-

ців забрали до відділу, частину залишено в самообороні, а части-

ну, переважно старші – жонаті, звільнено додому. Реорганізацію 

переводили пров[ідник]   Їж, ком[андир]   Печерський і Остап, який, 

як я бачив, подавав інформації відносно людей, які прийшли з 

долів. Самооборону перебрав ком[андир]  Печерський. Нас всіх 

було около 100 чоловік. Ми були поділені на 3 чоти. Моєю чотою 

командував  Довбуш з с.  Красне, другою чотою – Деркач- Кравчук 

з с. Красне, 3-ю – не пригадую. Ми переходили партизанський 

вишкіл; робили в лісі наступи і відступи. Пару день (2-3 дні) перед 

переходом фронту прийшло до ліса з гірських сіл багато мужчин. 

В той час вдруге перевели реорганізацію і около 100 чол[овік]  

забрали у відділ, з яким відійшов ком[андир]   Козак. Він, як я чув 

з оповідань, мав їх відставити до відділу  Шугая. Я дальше остав-

ся при самообороні. З нами був пров[ідник]  Їж, пригадую, що 

квартируючи над Дубасами, на нас найшли  больш[евики] , яких 

здержувала застава (я був тоді також на заставі) і вони повтіка-

ли. Після зголошення, про це, ком[андир]  Печерський дав наказ 

перейти в глубину ліса в ліс « Мельникова», тут квартирували до 

вечора. Вечером пров[ідник]  Їж, ком[андир]  Печерський і Остап 

сказали зібратись всім хлопцям з долів, яких було около 30, дали 

нам харчі і сказали: фронт вже близько і ви в другу ніч в повно-

му виряді перейдете в свої околиці і там будете сповняти свої 

У тексті57 : Ферлиївка.
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завдання. Нас, цю групу, очолив ком[андир]   Максим і пров[ідник]  

 Остап, які поносили відповідальність на час перемаршу. З цього 

місця ми перейшли в ліс над с.  Митулин, де довідалися, що в селі 

і на дорогах є повно  червоноармійців. В зв’язку з цим рішили 

заждати до другої ночі. Через день пересиділи в лісі, а вечером 

зійшли над лісничівку між с[елами]  Ми[т]улин і  Словіта. Ніхто не 

важився йти, бо кожний боявся брати відповідальність і беріг 

свойого життя. Зрештою, як я бачив, тоді всі були командира-

ми. Ми переквартирували ще один день в лісі, замагазинували 

в каміньоломах всю зброю, я навіть лишив 2 перстені: один з 

тризубом, другий з труп’ячою головою. Магазинування зброї 

тривало до пізної ночі. Ми знова полягали в лісі спати і щойно 

днем рішили відходити по 2-ох, 3-ох в свої сторони. Перед від-

ходом ми умовили алібі, на случай задержання, щоб всі однаково 

говорили, а саме: Вертаєм з  Підлипець від окопів, куди нас  німці 

загнали примусово. Точно алібі не пригадую. Знаю, що котрийсь 

з нас знав докладно Підлипці і на підставі цього нам було вказано 

навіть, в котрих господарів ми мали квартирували. 

Додому йшло нас 3-ох: я,  Фургала Григорій і  Яцко Павло. 

Останній з с.  Балучин. По дорозі ми були задержані  червоно-

армійцями 3 рази, але вироблене нами алібі впевнило червоно-

армійців, що ми направду вертаєм від окопів і вони нас пустили. 

Зайшовши до с. Балучин, я зайшов до знакомого господаря 

Фургалі Григорієві. Пригадую, що, вертаючи додому, червоно-

армійці, які їхали другою дорогою в віддалі 500 метрів, почали 

до нас стріляти. Ми попадали на землю, а Яцко витягнув хус-

тину і почав нею вимахувати. Вони під’їхали на конях, зробили 

в нас по кишенях перевірку, стягнули добровільно-примусово 

з Яцка черевики, а мені забрали портфель і від’їхали. Будучи в 

с. Балучин, 2 дні, я вислав додому  Гучок Динис, щоб мама мені 

принесла граблі та щоб він довідався, що в селі чувати. Коли 

прийшла мама, то сказала, що в селі спокійно, нікого не чіпають. 

В той час я довідався, що хлопці, які були членами  організації, є 

в хаті. Я рішився йти додому. Прийшовши додому, я застав ліка-

ря, лікарку і санітарку, які в моїй хаті квартирували. Вони питали 

мене, де я був і що я за один. Я сказав, що мене забрали  німці 

копати окопи, а  Червона Армія нас визволила і я вертаю додо-

му. Сматри, Червона Армія вас визволила, зараз треба йти в ЧА, 

захищати родіну, ти ще молодий, – говорила до мене лікарка. 

Піду, – як тільки покличуть, – відповів я. Вдома був через 2 дні. 

Мама журилася, що зі мною буде, що я буду робити, виганяла 

мене до роботи, вказуючи при тому на  Кравчука Василя. Дивися, 
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 Кравчук Василь записався на пошту, йди і ти може станеш на 

працю, не чіпають нікого і тебе не будуть чіпати. Я також був за 

тим, але трохи боявся. Другого дня після мойого повороту, прий-

шов до мене  Савчук Володимир і ми обидва почали радитись, що 

робити і рішили піти до Кравчука Василя та спитати, що він робить 

і як дістався на працю. Це58 був вечір. Як порадили, так і зробили. 

В розмові з Кравчуком я довідався, що немає нічого страшного і 

що на пошту потрібно робітників. Я і Савчук сказали Кравчукові, 

що підемо рано з ним на пошту і може станемо на працю. По роз-

мові вернули додому. Рано я зібрався, взяв німецькі документи 

і комсомольський білєт, який був схований в стрісі, і пішов до 

Савчука Володимира, звідки обидва пустилися йти до  Красного. 

Переходячи попри Краснянську  Парцеляцію, нас задержало 2-ох 

 енкаведистів, які стояли на дорозі напроти  Височанського (гос-

подар) і спитали, де ми ідемо. На пошту до роботи – відповіли, 

не звільняючи ходу. Ну, харашо, заждіть, підете разом з нами. 

Один больш[евик] , завертаючи нас, сказав: Садісь, вказуючи 

на фосу. Ми посідали. Крім нас і тих 2-ох бол[ь]ш[евиків]  сиділо 

ще 3-ох або 4-ох больш[евиків] , які пильнували кількох муж-

чин, що також сиділи коло них. Мужчини були з Парцеляції, між 

ними був сам Височанський, якого я знав. За яких 20 хв[илин]  

4-ох больш[евиків]  пригнало з Парцеляції ще кілька мужчин, між 

якими були:  Остап – зараз Районовий Провідник  Краснянського 

району і  Скалка – Районовий Провідник  Краснянського райо-

ну – вбитий в с.  Пітричі 1946 р. під час наскоку на криївку. Коли 

їх привели до нас, больш[евики] , сміючись, оповідали другим 

про Остапа, що його забрали від дєвушки і що він їй дав часи, 

бо боявся, щоб ми йому не забрали. Остап, слухаючи насмішок, 

перечив, що годинник не був його, але цеї дівчини. Ця дівчина – 

Остапова наречена, називалася  Кучикан Галина. Вона і  Сирко 

Параня йшли за Остапом, коли больш[евики]  станули, вони обі 

подались дальше в напрям с.  Красне. Нас всіх уставили в двій-

ки, мені і Остапові дали вести баньку з бензиною і поставили нас 

обох позаду. Відтак казали йти дорогою в Красне. Нас всіх було 

12-13 чоловік. По дорозі Остап питав мене, як я попав. Я сказав, 

що йшов на Парцеляцію довідатись, що мені робити. Правди я 

не сказав. Він просив мене, щоб я про нього нічого не говорив, а 

якщо будуть питати, щоб сказав, що я його не знаю. Добре, – а 

ви мене також. Більше між собою ми нічого не говорили, бо боя-

лися, щоб запримітили больш[евики] . Нас в Красному завели 

У тексті58 : Ці.
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на подвір’я  Цюпи,  поляк, виїхав за німецької окупації в  Польщу, 

будинок був порожний. На подвір’ю казали нам посідати, а самі 

сторожили. Один з них, сержант, пішов в будинок. По хвилині вий-

шов і покликав одного з нас досередини, його всередині держа-

ли около 15 хв[илин]  і звільнили. Так робили з кожним. Звільнили 

всіх за виїмком Остапа і ще одного, якого прізвища не пригадую. 

Як я в пізнішому довідався з розмови самого Остапа – то його 

забрали на базу, на  МГБ, тому що не мав документів. Відтак йому 

документи принесли і він на їх підставі зістав звільнений. Хто при-

ніс документи і які, я не питав і він мені не говорив. Розмовляючи 

про те, як відбувалася провірка в хаті Цюпи, я говорив що був 

нач[альник]   НКВД  Варака. Остап твердив, що його там не було, 

він був на базі тоді, – говорив Остап, – як мене привели. Цього я 

йому не перечив, бо знав, що Остап за попередніх  больш[евиків]  

працював на базі і Вараку повинен знати добре. Варака був 

нач[альником]  НКВД в с. Красне за першої больш[евицької]  оку-

пації і з приходом  Червоної Армії 1944 р. знова вернув.

Мене покликали передостаннього. Останній був  Савчук 

Володимир. Коли я ввійшов в першу кімнату, то побачив 5-ох 

больш[евиків] , які направляли ровер, вони мені вказали двері 

наліво до другої кімнати. В другій кімнаті при бюрку сиділо 2-ох 

больш[евиків] : перший від дверей, – високого росту, сильної 

будови, темний бльондин, зачіска догори, лице подовгасте, літ 

около 35-ть, убраний був в гранатовий кітель, гранатові райтки, 

чоботи. Кітель мав розіп’ятий; другий – був мій колєга, якого я 

відразу пізнав. Він був убраний в зелений кітель з пагонами капі-

тана, пагони жовті з синою обвідкою, на пагонах мав 4 зірки, гра-

натові райтки, чоботи, купля з портопе і на куплі пістоль, який – не 

пригадую. З хвилиною моєї появи оба больш[овики]  звернули 

на мене увагу. Я затрівожився, але скоро прийшов до себе, ска-

зав: здраствуйте. Вони відповіли. Один з них, мені не знаний, 

запитав: звідки я, де йду, чи маю документи. Я з с.  Русилів, йду 

на пошту до роботи, – сказав я і подав кенкарту та комсомоль-

ський білєт. Він взяв від мене документи, переглянув і почав ще 

раз мене питати мої генералія і писати на першій половині, якщо 

брати довжину, канцелярійного паперу. Записав також те, що 

йду на пошту до праці. Збоку, на другій половині, казав мені під-

писатися. Я підписався. На цьому папері вже було більше таких 

підписів моїх попередників. Мій колєга цілий час дивився на 

мене запитливим поглядом, але не говорив нічого. Коли я зло-

жив підпис, тоді колєга мене спитав: Чи пізнаєш мене. Чому ні, 

пізнаю, – відповів я. Помниш, що я тобі говорив. Помну, – сказав 
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я. Ну, харашо. Сегодня не вдобно (не можливо) гаваріть. Утром 

у 8 часов щоб ти тут був. Добре, – відповів я і відійшов. Руки не 

подавали ані з моїм приходом, ані з відходом. Мій колєга сидів 

цілий час гордий.

Опис будинку: хата стояла фронтом до полудня. При хаті був 

побудований ганок – в формі прибудівки, до якого заходилося 

збоку, західна сторона, з ганку входилося безпосередньо до 

сіней, які з ганком були сполучені, без дверей. З сіней йшлося в 

двері направо (тут бійці направляли ровери), з цеї кімнати через 

двері, які були на середині стіни, входилося наліво до другої кім-

нати. Напроти дверей було вікно, звернене на північ. В північно-

східному куті стояло бюрко, віддалене від стіни на розмір крісел, 

на яких сиділи згадані больш[евики] , в першій кімнаті стояли 

лавки довкола попід стіни.

За мною пішов  Савчук Володимир. Я залишився на подвір’ю 

ждати на нього. Коли він вийшов, то ми пішли на пошту. В дорозі 

я спитав Савчука, що вони говорили. Нічого, перевіряли доку-

менти і питали, де я йду, я казав, що на пошту до праці, – відповів 

Савчук. Питали також, де я працював за першої больш[евицької]  

окупації, я казав, що в МТС. Він тоді спитав, чому я тепер не йду 

до МТС, я відповів, що вол[і]ю працювати на пошті, – розказував 

Савчук.

Нач[альником]  пошти була молода дівчина, літ около 22. Я 

прийшов до неї і склав заяву прийняття на працю. Вона мене 

питала, де я працював за попередніх больш[евицької]  і німецької 

окупації. Я казав, що на пошті. Нас було більше. Після цього всіх 

нас загнали на подвір’я робити порядок. Казали спрятувати з 

долівки груз, який насипався від гуку бомб в часі фронтових дій. 

Сама (начальничка) пішла на райпартком, звідки принесла кож-

ному справку і яку кожний одержав як документ.

По обіді нас звільнено, бо ще не було жодної праці. Я, 

 Кравчук В. і  Савчук Володимир і  Колач Еміліян пішли з пошти 

прибити в Красному поштову скринку, яку нам дала начальнич-

ка пошти. Відтак вернули додому. Вдома мене питала мама, чи 

мене прийняли на працю. Я відповів, що так, показуючи справку. 

Мама була дуже задоволена. Про своє приарештування я мамі 

не говорив нічого. На другий день рано я пішов прямо до свого 

колєги. Коли ввійшов на подвір’я, мене задержав вартовий. На 

мою заяву, що я хочу бачитися з капітаном, казав мені зачекати, 

а сам пішов до кімнати. За пару хвилин вийшов і казав мені йти 

в кімнату. Я зайшов до кімнати, де був попереднього дня. Коли я 

ввійшов, колєга сидів за бюрком. Я сказав: здраствуйте. Він від-
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повів, встав, усміхнувся, подав мені руку, подав мені крісло, на 

якому попросив сісти і коли я сів, він почав говорити:

Помниш, як я говорив, що ми верним,  Червона Армія побі-

дить. Сьогодні Червона Армія, керована партією  Лєніна- Сталіна, 

вже  германа добиває, скоро буде канєц вайни, а тоді заживеш 

заможним життям. Ти певно не вірив, що ми прийдем. А як ти 

проживав тут, що работав за той час, чи сильні герман робив 

утиски, чи стягав податки, хто пропав в селі, кого вивезено в 

 Германію, хто був в селі головою!

Я почав розказувати загальниково про своє життя та життя в 

селі. Він мені перервав та сказав: слухай,  Андрущак, ти до цього 

постався серіозно, ти ж радянський чоловік, розкажи про себе 

все, що ти робив за німецької окупації.

Я почав в деталях оповідати свою автобіографію, а коли 

дійшов до часу вступлення в  самооборону, він поставив мені 

питання: що таке самооборона і які її завдання. Я йому вияснив. 

Коли оповідав йому, як я помагав дерти портрети, він видивився 

на мене і сказав: І ти то робив. Мусів, щоб виробити собі довір’я. 

Но нічово, чіпуха. Коли я скінчив розповідь, як нас звіль[не] но з 

самооборони, він поставив мені питання: Що казали при звіль-

ненню, чи покликуватимуть дальше до самооборони. Я сказав, 

що говорили, що нас про це повідомлять, по переході фронту 

знова покличуть. Коли я скінчив розповідь своєї автобіографії, він 

поставив ряд питань, а саме: Хто дер портрети, хто був при мілі-

ції, хто був головою с[ільської]  ради, мужем довір’я, в  українській 

поліції, в  німецькій поліції, хто проголошував самостійність, хто 

пішов добровільно в  СС-Дивізію, як брали людей до  Німеччини, 

хто призначував людей до Німеччини, хто поїхав добровільно до 

Німеччини, хто був начальником пошти, як приходили листи, чи 

були цензуровані, хто був зі мною в самообороні, хто є в  органі-

зації. На всі питання я дав повну вичерпуючу відповідь. Після того 

він казав мені, щоб я ще раз оповів свою автобіографію і всі події, 

які тільки заіснували в життю під час німецької окупації. Казав 

говорити поволи, точно, не поминати нічо. Я почав розказувати 

вдруге. Тут відбував довші перерви, тому що він записував мою 

розповідь до зшитка. Чи писав слово в слово не тверджу, бо я не 

бачив. Я сидів напроти бюрка і бачити не міг. Кінчаючи розповідь, 

він поставив мені питання: Що думаєш робити? Я сказав, що хочу 

працювати на пошті. Він тоді подумав і сказав: Нєт, ти радянська 

людина, комсомолець, підписав співпрацю, ти дальше повинен 

нам помагати. Я тобі доручаю дальше йти в банду, звідки будеш 

давати нам матеріяли. Чого я маю йти в банду, я ж хочу жити 
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мирним життям, – сказав я. Я тобі приказую йти, як ні, то ми тебе 

ареш туєм. Ти не думай, що як ми тебе пустим і ти нам нічого 

не будеш давати, то нічого не буде, ми тебе все равно вб’єм, в 

нас сила – армія. Сматри, какая була  Германія сильна держава, 

а ми вже її добиваєм і ми ту банду побйом. Ми її скоро побйом 

(Германію), унічножим, то саме зробимо і з лісовими бандами – 

німецько-українськими фашистами, а тоді харашо заживеш: 

Родина твоя буде вдома, дамо тобі гроші, я тобі не кажу зараз 

доносити, в 1945 году пічнеш свою роботу, тоді будеш давати 

матеріяли. Чи ти згідний з тою роботою? Чи я знаю? Слушай, ти 

панімаєш, ти ж був в армії-банді, ти ж дер портрети, ти ж мені 

нічого не дав за попередньої влади, ми тебе вивезим і цілу твою 

рідню на  Сибір. Я так не думаю, ти ж молодой, жизнь дорогая, 

тобі тільки жить, зробиш те, що я тобі кажу, тоді харашо зажив-

йом. Я погодився. Він почав дальше говорити: Тепер нада йти в 

лєс. Ти підпишеш розпіску, я тобі дам вказівки як маєш робити.

Пішов до [д]ругої книжки, яка лежала на його бюрку, витягнув 

чвертку канцелярійного паперу59 і почав писати заяву. Питав, яке 

дати мені псевдо, чи Гора розконспіроване. Я сказав, що може 

бути дальше те саме, я про це з ніким не поділявся. Він почав 

писати дальше. Заява мала вигляд слідуючого змісту:

Товариш  Гора зобов’язується піти в банду українсько-

німецьких фашистів і розвідувати про все, що лише буде міг роз-

відати, а в 1945 году почне давати про них всі здобуті матеріяли.

Гора.

Відтак почав мене вчити:

Сматри, ти від сегодня йди дамой і дальше скривайся, 

шукай за  Фургалою Грицем, ти його стрінеш. Поміж люди і перед 

ним говори, що хочеш дальше піти в підпілля самооборони, бо 

боїшся, щоб не попасти в руки  НКВД, боїшся їх, бо вони можуть 

знати про мене. Вони тебе приймуть, а коли приймуть до лєсу 

в самооборону, ти широко обзнакомлюйся з людьми, щоб ти 

знав якнайбільше людей. Підеш між других, будеш розказувати 

про себе, звідки ти, що за один, а в розмові він тобі також скаже 

про себе. Старайся жити дружньо, бути симпатичним, наводить 

бесіди, що будеш мати з харчів, ділися, давай курити папіроси, 

роботу виконуй чесно і точно. Якщо таким будеш, вони про те 

доложуть командирам і може бути таке, що командири візьмуть 

тебе до себе за зв’язкового. Будучи у них, розвідуй поміж їхніми 

бійцями про командирів, розказуй про себе, дай курить, вони 

У тексті59 : папері.
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також будуть оповідати про своє життя, в тому будеш бачити 

їхню прихильність, тоді питай, як вони живуть з своїм команди-

ром, чи він на них сварить, чи добрий чоловік, вони скажуть тобі, 

якщо скажуть, питай, що то за командир, який занимає пост, по 

якій ділянці працює. Там будуть переходити люди, вони напевно 

зупиняться, між ними будуть командири – главарі, ти за той час 

старайся довідатись про них, але уважай, роби це непомітно. 

Коли будеш між ними, вони тебе будуть брати зі собою, то, йдучи 

з ними, добре уважай на них, може бути ріжно, можуть стрінутися 

з нашими бойцами, може витворитися перестрілка, в часі якої 

сматри за командиром і як будеш бачити, що можеш стріляти 

в командира, стріляй, але саме в главного. Якщо такої нагоди 

не буде, цего тобі не вільно робити. Наші бойці будуть всюда, в 

деревні, в лєсу, може бути бій, в часі бою як будеш мати нагоду, 

стріляй главного командира або попередніх бійців, до наших 

стріляй горою і удірай, не пхайся близько, щоб тебе нє вбілі. 

Може будеш дальше в самообороні ком[андира]   Печерського, 

при нагоді його вбий або провідників чи других командирів, які 

будуть приходити і відходити. Якщо такої нагоди не буде, то стрі-

ляти тобі не вільно. Якщо застрілиш, не удірай від них, а дальше 

будь. Будучи між ними, сматри, хто саме між ними главний, хто 

заступником, як називаються, звідки вони, яка освіта в них, то 

саме і про рядових.

Затям собі про всі місця постою, магазини харчів, магазини 

зброї, криївки, в котрому лісі, під котрим селом, як стоять стійки, 

кілько, в якій віддалі від табору. Яку зброю командири носять, як 

убрані, яка зброя цілої самооборони, хто переводить вишколи, 

що за вишколи, до яких сіл заходять, до яких хат, як називаються 

господарі в яких квартирують, звідки і в який спосіб організують 

харчі, хто організує харчі, чим доставляють, хто доставляє. Які 

накази видають командири. Зимою вас дадуть на села, ви ж 

самооборона, в лєсу не будете, якщо будете в селі, розвідуй, в яких 

селах квартирують, скільки, хто їхнім командиром чи провідни-

ком, кілько осіб разом квартирує, в котрих господарів, як госпо-

дарі називаються, як до них ставиться населення, як квартиру-

ють, чи мають бункри. Що говорядь на рад[янську] владу, коли і 

де відбувають стрічі, що будуть робити через зиму, які пляни на 

будуче, наскоки, вбивання людей – це все з початком 1945 года 

маєш нам подавати.

Будучи в селі, на квартирі, щоб довідатись про господа-

ря, наводи розмови з господарем. Перше питай про голову 

с[ільської]  ради / секретаря, що це за люди, відтак за сусіди, що 
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вони за одні, як ставляться до вас. Він скаже, тоді питай його, як 

він називається, він також скаже. В розмові з дівчатами жартуй, 

від жартів старайся котрусь полюбити, будеш бачити, чи вона 

тебе любить чи ні, якщо так, обіцюй що будеш женитися, а як 

набере довір’я, питай в розмові з нею про других дівчат в селі, 

котрі з-поміж них добрі, котра може донести на  НКВД, а котра 

нє. Вона буде говорити, котра добра, як ставиться, тоді питай, 

чи часом до неї не заходять партизани, вона також скаже. Питай, 

що вона робить, чи вона станична, чи ні, чи зв’язкова, чи може 

санітарка. Питай за хлопців, як ставляться, чи помагають, котрі 

як називаються, хто має зброю, хто скривається сам. Будучи в 

селі на квартирі, заводи гостину, господар ставитиме горілки, 

пий, при тому розводи розмови з другими, під впливом горіл-

ки вони будуть розказувать широко про себе, рідню, ти також 

говори про себе, при тому добре затям собі все. Водка60 робить 

св[оє] , – сказав.

Якщо будеш мати нагоду, записуй весь командний склад, 

опис місць постою, який ліс, як називається, над котрим селом, 

над якою деброю, потоком, чи ліс грубий, рідкий чи буковий, 

сосновий, чи ялиці чи зруб, який зруб, чи замітні дерева є в 

зрубі, які дороги переходять, лінії, в яких напрямах, в яких місцях 

стоять стійкові, на якій віддалі від постою, як далеко від доріг, 

стежок, ліній, кілько стійкових, які люди переходили, звідки вони, 

звідки прийшли і де пішли, чи хтось з самооборони їх хтось від-

проваджував. Занотовуй господарів, як називаються, хто в них 

квартирує, дівчат, які партизанам помагають, чим занимаються – 

все роби в часі стійки або в часі полагоджування своїх потреб. 

Будучи в господаря на ква[р] тирі, пиши тоді, як полягають спати, 

а ти вартуватимеш61. Карточку заховай у сховище – свою шине-

лю, зроби собі дірку під підшивкою в рукаві або під гу[д] зиками. 

Довго в шинелі62 тобі держати не вільно, підшукай фляшку і в 

фляшці заховуй. Якщо такої нагоди не буде, старайся добре 

затямлювати, а в 1945 р. будеш це все подавати.

Через кого я це буду вам подавати, – спитав я. Він в той час 

задумався і по хвилині спитав, кого я маю вдома. Діда, батька 

і маму, батько завтра має йти до армії, – відповів я. Він мене 

почав питати, кілько батько має років, кілько мама, яка в нас 

господарка, що робили родичі за  німців, як родичам жилося. Я 

У тексті60 : Вотка.

У тексті61 : ватоватимеш.

У тексты:62  шенелі.
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сказав, що родичі в однакових літах, около 35-36 років, госпо-

дарка мала, маєм хату, стодолу, стайню і 1 морг поля. За німець-

кої окупації батько працював в лігеншафті, мама в хаті. Жили 

по-бідному. Коли це все розпитав, знова подумав і сказав: Через 

мать будеш мені давати. А коли мама не погодиться, – сказав я. 

Нічаво, погодиться, я звільню з армії її мужа, я її дєн[ь] гі дам. А 

як вона не схоче, ну, ми так здєлаєм, що вона схоче. Ти завтра 

або сегодня, вернувши додому, скажеш мамі, що на  Цюповій хаті 

в с.  Красному є такий капітан, який потребує людей до лісової 

роботи, скажеш її прийти до мене, але так, щоб вона не знала, 

скажеш, коли звільняє інших, то і батька звільнить від армії. Про 

те, що ми оба говорили, мамі не говори нічого. Скажеш їй, щоб 

прийшла зрана, бо пізніше він десь може відійти або буде багато 

людей і він не схоче приймати. Про себе скажеш, що в армію не 

підеш, а будеш скриватися. До роботи вже не йди. Тоді я сказав, 

що в мене є санітарка і лікар на квартирі. Він сказав: Ну нічаво, 

ти, щоб вони думали, що ти пішов в армію, зберешся, візьмеш зі 

собою білля, харч, попрощаєшся і відійдеш з хати ніби до армії. 

При кінці спитав мене, чи я це все розумію. Так, розумію, – ска-

зав я. Ну, харашо, тільки щоб ти мені це все виконував, а ми 

через [19]45 рік всіх побйом, тоді заживеш, де схочеш стати на 

працю, станеш, схочеш на пошту, станеш на пошту, схочеш бути 

начальником, станеш начальником, схочеш вдома зажити, зажи-

веш вдома. В тому часі витягнув портфель і з нього вичислив 

500 к[а]рб[ованців], які дав мені і почав продовжувати дальше: 

Зараз маєш 500 к[а]рб[ованців], то для тебе, з ними можеш зро-

бити що схочеш, коли вернеш, а ми всіх пабйом, получиш дєнгів 

стільки, скільки сам схочеш. Ми тобі заплатім, як будеш харашо 

работать, будеш нам давати матеряли, бо як ні, то ми всє равно 

всіх побйом і тебе разом з ними, мать і цілу рідню на  Сибір виве-

зем і вона там помре. Пам’ятаєш? Пам’ятаю, – я сказав. Ну, сма-

три, щоб було здєлано так, як я тобі сказав. Сейчас підеш додо-

му, а мать хай прийде до мене, я з нею поговорю, а вона тобі 

скаже про те, що вона на це погодилася і в який спосіб будеш 

контактуватися та одержувати дальше вказівки. Ми собі здєлаїм 

мертвий пункт, де буде[ш] приносити мені матер[і] яли. Де, який 

пункт, – я запитав. Він мені вияснив і ми оба договорилися про 

стрічу другого дня вечером в  Краснянському лісі –  Русилівський 

горб при шосі  Русилів–Красне. Будучи там, ще поговоримо і 

умовимо цей пункт, – сказав він. При відході подав руку і ще раз 

нагадував, щоб я в роботі був осторожний, щоб мене ніхто не 

помітив. Розмова тривала около 4 год[ин] .



105

Від нього я пішов безпосередньо додому. Вже було по 

полудні, коли я вернув до хати. Мамі сказав так, як мене поін-

структував, мама на це пішла охочо, не знаючи суттєвої справи. 

А мене спитала, що я буду робити. Я сказав, що буду скривати-

ся. Мама журилася і ріжно радила, вкінці сказала: Роби як сам 

знаєш. Другого дня рано ми всі троє, батько, мама і я, пішли 

до  Красного. Попрощалися з санітарками і лікаром, вони мені 

і батькові побажали всього доброго. Я пішов до  Подорожного 

Івана, сусіди, і просидів до вечора. Вечером прийшла до мене 

мама і я її спитав: Ну що там, мамо. Мама скрутила головою та 

злісно сказала: Сину, сину! Що ти робиш. Ну що я роблю, він 

мене заставив, – на це відповів я. Мама в дальшій розмові ска-

зала мені, що підписала співпрацю, що має від мене доносити 

всі відомості для нього, а також доносити, що діється в селі. 

За те зістав звільнений батько з  ЧА, одержав роботу лісоруба. 

Коли смерклося, я пішов в  Краснянський ліс на означене місце. 

Незадовго по мойому приході прийшов колєга з бійцями в числі 

8-10 чол. Він 3 рази легенько свиснув, я 3 рази відсвиснув – 

це був умовлений знак, і я збіг з горба до нього в долину. Він 

бійцям казав зайти в ліс, а ми сіли при краю. Він спитав: Как 

дєло, пушку маєш? Маю. Цю пушку з газмаски я взяв зі собою 

на умовлення мертвого пункту. Де закопати, чи тут при гостин-

ці, – спитав він. То не добре, тут люди, воєнні ходять, краще при 

дорозі  Скнилів– Русилів, там стоїть хрест, – відповів я. Давай 

підемо. Ми оба йшли перші, а бійці за нами у віддалі 10 метрів. 

В дорозі сказав: якщо буде 100 метрів до означеного місця, 

скажеш. Я так і зробив. Тоді він бійцям казав задержатися, а ми 

пішли закопувати пушку. Пушку вкопали зараз під хрестом, від 

поля. Хрест стояв при дорозі у віддалі 2 метрів. По закопанню 

він почав мене вчити:

У пушку будеш кидати всі доноси – матеріяли. Через мать 

будеш мене повідомляти карточкою, лякованою, що такі мате-

ріяли вкинув. Рівнож повідомиш, що ти є вдома, через той час 

можеш зі мною бути. Я сейчас по одержанню твоєї карточки, 

повідомлю тебе карточкою через мать, коли і в який час маєш 

прийти. Пам’ятаєш, що я тобі сказав. Пам’ятаю. Ну харашо, 

только смотри, роботу, яку я тобі припоручив, мусиш виконувати 

точно і чесно. Відтак спитав: А батько вдома. Вдома. Сматри, я 

батька звільнив, получив63 зараз роботу, харашо буде жить. Так 

само ти, за чесну працю дістанеш много дєнгів, стільки, скільки 

У тексті63 : полічив.
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схочеш, а як побйом бандітів, тоді заживем, ти будеш хотів бути в 

 Києві, будеш в Києві, в  Москві – в Москві, де схочеш, там будеш. 

Після цього спитав, чи я вже маю зв’язок. Ні. Ну нічаво, скривай-

ся, а вони за тобою самі будуть шукати. Повторив ще раз моє 

завдання і вказівки. Стріча тривала около 1 часу.

За 3 дні після стрічі прийшла до мене  Качур Здіслава і 

повідомила мене, що зі мною хоче бачитися  Оріховий,  Остап, 

тодішний організаційний підрайону, який квартирував у неї. З 

ним був  Борсук з с.  Красне – підрайоновий  СБ-ст. Я пішов до 

них. Оріховий питав мене, що я роблю. Я сказав, що десь хочу 

йти. Він мене вислав до Соловейка –  Фургала Григорій. Цього 

самого дня я зібрався і разом з Фургалою відійшли в гори, в ліси 

над с[ела]  Митулин,  Новосілка,  Гологори,  Гологірки,  Трудовач, 

до самооборони. Тут мене приділено до самооборонного відді-

лу ком[андира]   Летуна, чота  Омелька, ройового, не пам’ятаю. 

Самооборона складалась з 3-ох чот. Командирів чот – не знаю. 

Протягом 2-ох днів переводили впоряд. Щоденно здавали звіт, 

вечером пров[іднику]   Чуйкови – Надрайоновий Провідник. 

Бунчужним був Веселий –  Черевко Ілія з с. Красного. Звідки 

походив Летун і Чуйко – не знаю.

По 2-ох тижнях часу пров[ідник]  Чуйко вислав мене і Соло-

вейка на доли по зброю. Заквартирувавши в родини Соловейка, 

я використав нагоду, коли Соловейко вийшов на подвір’я (тоді 

ще так квартирували) і написав записку до свого колєги. Записка 

була подібного змісту:

Тов[аришу]  капітан, повідомляю вас, що я вже в само-

обороні. Подаю вам командний склад самооборони і її число. 

Самооборона начисляє около 100 чол., поділена на 3 чоти. 

Командиром самооборони – Летун. Самооборона квартирує 

в лісі над хутором  Дубаси. Самооборона переходить вишкіл. 

Бунчужним є Веселий. Щодо зв’язку – стрічі я зараз не маю 

змоги тому, що я приїхав з Соловейком – Фургала Григорій, по 

зброю. Тут я подав чотових, ройових і пров[ідника]  Чуйка, про 

якого зазначив, що він є повітовим.

Записку ввечір я передав мамі, вона принесла відповідь: 

Дружок Гора, прошу подати мені докладно цілий командний 

склад самооборони, по псевдам, як називаються, з яких сіл. 

Подати, яка в самообороні зброя. Точно описати місце постою, 

де стоять стійки, в яких напрямах, кілько, коли наступає зміна, в 

який спосіб. Старайся так себе уладити, щоб я міг з тобою стрі-

нутися. Вказівки були писані на одній картці зшиткового паперу. 

Рівнож було написано, щоб по прочитанні спалити.
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Після записки другого дня ввечір ми забрали зброю на фіру 

і від’їхали в ліс над  Дубаси. В лісі був через 3 тижні часу. В той 

час відбувався військовий вишкіл. Рівнож була облава, яка три-

вала 3 дні. Облаву ми виминули, заходячи в глубину лісу. З нами 

була сотня ком[андира]   Іванка, яка після облави пішла в свій 

напрям. Де це властиво було – не пригадую. Знаю, що по облаві 

ми з поворотом64 вернули в ліс над Дубаси. Тут нас розчленова-

но на дві самооборони. Всіх хлопців з долів відокремлено. Наш 

відділ очолив ком[андир]   Веселий і  Соловейко. Ми відійшли 

подальше від Дубасів в потік-кирниця, ліс « Колотушка». І там 

розложили свій табор. Цего самого дня Районовий Провідник 

 Лісовий вислав мене самого на доли по харчі. Відходячи, я пере-

дав кулемета, якого я носив, а одержав МП від  Зеленого. Зі мною 

йшов  Зенко, якого звільнили. Коли прийшов додому, то написав 

до свого колєги записку подібного змісту:

Тов[ариш]  капітан, зараз я находжуся вдома і буду через 3 

дні. Якщо бажаєте зі мною стрінутись, то прошу мене повідомити 

коли, в котрім місці і в котрій годині маю вийти.

Цю записку я дав мамі і казав занести до того капітана. Мама 

записку занесла і того самого дня принесла від нього відповідь. 

Він писав:

Дружок Гора! Вийдіть на умовлене місце сьогодні ноччю у 

12 часов за московським часом. Зі собою заберіть всі списки 

командного складу самооборони по тих вказівках, які ви від 

мене дістали. Ідучи на зустріч, будете співати – морморандум, 

«Катюшу» – це буде клічка. Відповіді на клічку собі не пригадую.

Вночі того самого дня, повечерявши, я взяв зі собою зброю і 

пішов на стрічу. Доходячи до умовленого місця, почав мурмутіти 

«Катюшу» і біля дороги почув, як капітан кашельнув. Прийшовши 

до нього, він подав мені руку і сказав:

Как дєло, тов[аришу]   Андрущак? Все в порядку. Но ви в 

самообороні, де стоїте, скільки вас? – Нас зараз всіх – 36 чоло-

вік, бо самооборону розчленували – поділили на групи, наш 

постій над с.  Трудовач. Ком[андирами]  є Веселий і Соловейко. 

Решта відійшла в  Гологірські ліси, точно не знаю. На запитання, 

де і як розположена стійка, я відповів, самооборона квартирує 

кінець деберки, а стійка: одна стоїть біля табору, одна 100 м від 

табору на лісовій прогалині. Стійки змінюються що 2 год[ини] . 

Озброєння 1 МГ, 5 автоматів і решта кріси. На рої не поділена, 

всі стають під одну команду. А чи є там які провідники? – Ні, про-

У тексті64 : споворотом.
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відників нема жодних. Був лише  Лісовий, який вислав мене за 

харчами, а сам пішов до с.  Трудовача. А де маєш брати харчі і 

коли маєш вернути та в яке місце? – Харчі мені заготовляють: 

 Шелепінська Марія,  Хом’як Іванка з с.  Русилова,  Гурна Марія з 

с.  Куткора,  Зуб Зоня з с.  Красного. Шелепінська і Хом’як мають 

від тамтих забрати і принести до Русилова, так що всі харчі мають 

бути в Шелепінської Марії. Опісля беру у першого-ліпшого госпо-

даря підводу, якою відставлю харч в гори. Крім цього, пригадую 

собі, випитував мене про Лісового,  Чуйка і др[угих]  повстанців. 

Я оповідав йому тільки, скільки знав. Дальше ми умовили більш 

вигідний для мене стрічний пункт і кличку. Стрічний пункт умо-

вили під с. Русилів на пасовиську біля 2-ох груш. Пригадую собі, 

кличка була числова. Також назначили день стрічі. Якщо би на 

стрічу я не мав змоги вийти, то мав написати записку і передати 

для нього через маму, в якій мав подати можливий день стрічі. На 

цій стрічі я одержав такі доручення:

Зробити список всіх людей-працівників р[айо] ну, яких знав, 

в тому подати їхню характеристику та генералію. Виготовити 

докладний план місця постою самооборони, розвідати про всіх 

провідників, які знаходяться на цьому терені і їхні пости. Рівнож 

пригадував мені, щоб я, маючи нагоду, в час зустрічі65 з больше-

виками, застрілив пр[овідника]  Чуйка або Лісового, але так, щоб 

ніхто не зор[і] єнтувався і я мав змогу бути дальше в підпіллю. Він 

давав мені більше доручень, але зараз я не пригадую. Накінець 

подав мені руку, побажав спокійної ночі, пригадував мені ще раз, 

щоб я виконував дані доручення чесно і солідно, і ми розійшлися.

Я відійшов, а він залишився. В селі я кватерував через два 

дні, а відтак підводою відставив харчі до самооборони на місце 

постою. В самообороні я був через два дні. В тих днях я добре 

розглянувся в коло постою, розглянув всі стежки дороги, а 

також замітні місця, які вказували б, чи по яких можна було ор[і]-

єнтуватися, де знаходиться постій. По двох днях мене знова 

вислали на доли по харчі. Будучи в хаті, я виготовив плян місця 

постою самооборони та список людей, яких знав. Дівчат вислав 

організувати харчі і також замовив хліб. Одного дня, ввечір, пішов 

на стрічу до свого колєги. Вийшов з хати на город. Городом дій-

шов до стежки, яка відділює колгоспне поле від городів, якою 

подався до шоси  Глиняни–Красне, її перейшов і спрямував на 

У тексті65 : зустричі.

У тексті66 : полеві.
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полеву66 доріжку, яка веде до с.  Скнилів, відтак полем дійшов до 

груш. Колєга на мене вже ждав. Ми обмінялись обидва кличкою, 

за думкою колєги, відійшли около сто м[е] тр[ів]  від грушок на 

пасовисько, посідали та почали розмову. Бійці були розставлені 

від нас у віддалі около 20-ть м[е] тр[ів] , від сторони с.  Русилів.

Колєга спитав: Чи маєш матеріяли, що робить зараз само-

оборона? Списки маю, як я відійшов, ладили буду і чистили 

амуніцію. Стоять дальше на тому самому постої, – відповів я. Чи 

немає нових провідників і командирів? Немає, є дальше ті самі. 

Що роблять з тою амуніцією? Відставляють в ліс і магазинують, 

де – не знаю. Чи ти сам возиш харчі? Сам. Ну, смотри, вони тобі 

довіряють. Після того питав мене, які настрої є серед стрільців, 

що вони говорять поміж собою, і що говорять командири та про-

відники. Коли я йому сказав, що стрільці поміж собою розказують, 

що  Радянський Союз  німці розіб’ють, він почав мене вчити: Ето 

неправильно, ти в розмові з ними говори, що Радянський Союз 

сильний, що  ЧА вже під кордонами  Німеччини, скоро перей дуть 

кордони, війна буде покінчена, а тоді настане мир, війни не буде, 

а коли їм це скажеш, слухай, що вони будуть говорити, чи будуть 

страхатися, добре це все затямлюй і в друге мені скажеш. Чи п’ють 

горілку, – спитав колєга. П’ють, – відповів я. Ну вот, доставляй їм 

горілки, давай рядовим так, щоб старшини не бачили, виробляй 

собі тим симпатію у них, при горілці розговорюйсь з ними, вони 

будуть говорити про себе, будуть висказувати свої думки, будуть 

говорити, що то з того вийде, коли війна закінчиться, це все 

добре затямлюй і при зустрічі67 зі мною, мені розкажеш68. Тут я 

йому поставив питання, що я можу не прийти на стрічу, бо не буду 

мати змоги, тому що чув я, що провідники говорили, що самому 

не вільно ходити. Колєга хвилинку подумав і сказав: Знаєш, ти 

шукай до себе однодумця, який був би такий самий, як ти, а від-

так спитав: хто з с. Русилова є в самообороні.  Фургала Григорій і 

 Миськів Степан, – відповів я. Что за адін Фургала? Я почав йому 

розказувати69, що в 1941 р. був комсомольцем, за нім[ецької]  оку-

пації працював в українському комітеті, а зараз є кущевим. Тоді 

він мене почав питати, чи він не погодився б. Коли я йому сказав, 

що він на таке ніколи не погодиться, колєга здивовано сказав: 

как не піде, та ж він комсомолець. То нічого, що він комсомолець, 

зараз він твердий  українець, намовитися не дасть, – відповів я. 

У тексті67 : зустричі.

У тексті68 : роскажеш.

У тексті69 : росказувати.
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Відтак почав питати, наскільки він боєвий, як ставиться до роди-

чів, як родичі до нього, як сам почувається. Я йому про нього 

подав як про твердого завзятого  українця. Тоді почав питати про 

 Миськів Степана. Коли я йому оповів, що він жонатий, має жінку і 

двоє дітей, дуже боїться, хоче жити, тоді колєга доручив мені: Ну 

давай з ним в розмову, говори: дивись,  Радянський Союз силь-

ний, фронти посуваються дальше на захід, що то з цего буде, що 

ми в лісі самі зробимо, йде зима, де ми подіємось, нас можуть 

побити,  Німеччина впаде, може би виробити документи, на які 

виїхав би на  Захід, старайся нав’язувати з ним дружність, він тобі 

на це щось скаже, ти будеш бачити, що він буде говорити, як він 

буде ділитись з тобою думками. На це маєш час, роби поволі, 

можеш говорити місяць-два, помало, щоб вичути, що він думає. 

Коли його відчуєш, коли він буде перехилятись своїми думками 

на твою сторону, тоді скажеш, що маєш таке місце, де можна 

виробити документи, але треба дещо зробити – помочи в зни-

щенні  організації. Коли він буде згідний з тобою, сейчас з запис-

кою через мать мене повідомиш, а дальше тобі буду давати вка-

зівки, що маєш робити. Коли згодиться на це, повідомиш мене, 

що такого маєш і зможеш з ним прийти до мене. Я тобі вкажу 

коли, на котрий день, а тоді поговоримо з ним і він стане чесним 

радянським чоловіком. Після того спитав мене, що то за бандити 

вбили в с.  Русилів  Луцишина Михайла. Тут ходить по селах боїв-

ка  СБ, на чолі з  Черешневим, є їх около 12-ть чоловік, – сказав 

я. Ти не знаєш, де вона знаходиться, в яких селах перебуває, в 

яких хатах кватирує? Не знаю, вони до самооборони не заходять, 

діють окремо. Що за один Черешневий. Не знаю. Опісля цікавив-

ся, якими дорогами ми сходимо в с.  Трудовач і якими виходимо 

до лісу, якими дорогами їдимо і ходимо на доли. Про те я йому 

оповів до подробиць. Дальше цікавився підпільниками з других 

сіл, хто ще збирає харчі, як збирають, в який спосіб, чи дають 

раду, як ставляться селяни до повстанців, що селяни думають 

про Радянський Союз. Коли я йому сказав, що селяни ставлять-

ся до повстанців прихильно, допомагають всім чим можуть, про 

Радянський Союз думають, що його тут не буде, тоді він почав 

говорити: От дураки, Радянський Союз великий, сильний, скоро 

ті банди поб’є унічтожить всіх. Ти так не думай, війни не буде, 

настане мир, а ти харашо заживеш. Ти тільки дальше подавай 

нам про стан самооборони, їхній командний склад, пляни само-

оборони, їхню роботу, старайся розвідати про Черешневого. 

З Миськів Степаном жий дружньо, наводи з ним розмови, але 

помаленько і давай мені знати, як не будеш мав змоги прийти на 
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стрічу, то запискою мене повідомиш через мать. Під кінець ми 

умовили стрічу за около тиждень часу в тому самому місці, де ми 

сиділи. Перед тим випитував мене про мо[ю] можливість відбут-

тя стрічі. Розмова тривала около години часу. Я попрощався та 

відійшов. Він залишився на місці.

Вдома я квартирував ще через два дні, зорганізував харчі, у 

свойого вуйка  Андрущака взяв підводу і поїхав в с.  Трудовач, а 

відтак в ліс. Зі мною їхала жінка Зеленого –  Миськів Степана зі 

всім своїм багажем. Другого дня з поворотом70 вернув на доли. Зі 

мною їхали  Сірко71 Параня і  Зуб Зофія, які були у таборі, які скри-

валися. Це було в м[ісяці]  вересні 1944 р. Будучи в с. Русилові, 

через пару день, відбув в означений день зустріч зі своїм колє-

гою. Стріча відбулась в такому самому порядку, як попередня. 

Коли привитався колєга спитав:

Ну, как дєло, дружок. Я почав розказувати72, що до лісу зі мною 

їхала жінка Зеленого, яка в с. Трудовач залишилася, в кого – не 

знаю. Коли приїхав до самооборони, самооборона стояла даль-

ше на старому постою, чистять зброю і копають криївку на харчі 

около 200 м[е] тр[ів]  у віддалі від постою, в розі лісу, який творить 

(ріг лісу) поляна. Перечищену зброю відставляють в глубину лісу, 

де, мені не відомо. Нових людей немає жодних. Я перебув через 

день і з поворотом вернув додому. Зі мною їхали  Сірко Параня і 

Зуб Зофія, обі з  Парциляції – хутір с. Красне, які ведуть правдопо-

дібно73 зв’язки чи розвідку, точно не знаю. Обі були в с. Трудовач. 

Тоді колєга почав мені ставити74 питання: Чи зладжені буди, де 

держать стійки, чи були якісь провідники, чи не знаю, що думають 

робити, чи мають якісь пляни, як організують харчі і чи їм цих хар-

чів вистарчає, що я їм доставляю. Я сказав йому, що є зладжені 

три буди, в яких сплять, одна стійка стоїть вдолі від дебри, друга 

у таборі, з провідників був  Лісовий, але відійшов, де – не знаю, 

про пляни праці – не знаю, харчі організує нас більше, таких як я є 

більше на другі села. В с.  Ферліївка75 організує  Козачок, який був 

в  СС–Дивізії. Про других не знаю. Тоді він почав випитувати, чи 

дальше організують харчі мені, ті самі дівчата, яких я йому подав, 

в тому випитуючи докладно про них, про що я дав йому вичерпну 

відповідь. Тоді він сказав: Ну, нічово, ми скоро здєлаєм з ними. 

У тексті70 : споворотом.

У тексті71 : Сирко.

У тексті72 : росказувати.

У тексті73 : правду подібно.

У тексті74 : ставляти.

У тексті75 : Ферлиївка.
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Опісля почав випитувати про с.  Трудовач, про повстанців в цьому 

селі, де я оповів йому, що в с. Трудовачі перебуває боївка в числі 

25-ь чоловік, якою командує  Оріх і  Дуб, подав їхній опис. Подав 

стан зброї та описав хати господарів, в яких квартирують. Колєга 

випитував мене, де держать стійки, чи держать днем і ніччю, 

чи стоять цивільні стійки, в котрих місцях, хто з цивілів держить 

стійки. На це все я відповідав настільки, наскільки знав. Відтак 

почав питати: як стрільці ставляться до командирів, командири до 

стрільців, чи серед стрільців і серед командного складу бувають 

колотнечі, на якому тлі, якої вдачі к[оманди] р  Веселий, як відно-

ситься до стрільців, чи п’є горілку. На ці питання я давав відповідь 

таку, яку зумів дати. Під кінець питав мене за провідника  Чуйка, 

що я довідався більше про нього, а також доручив мені:

Щоб я за всяку ціну довідався за провідників і командирів, 

що вони за одні, яка в них освіта, як називаються, звідки, де 

вони мають зв’язки і коли, з ким держать зв’язки, хто є їхніми 

зв’язковими, яка в них зброя. Розвідати точно і подати місце ква-

тирування боївки, в яких хатах, де держать стійки, чи, крім ці[є]ї 

боївки, є ще другі боївки і що за одні. Довідатися, де є магазини 

зброї, хто і що за одні ці люди, що заховують зброю і амуніцію, 

звідки, де є зв’язкові хати, як називаються, де і з ким має само-

оборона зв’язки. Відносно  Мисків Степана (Зеленого), проводи-

ти дальше з ними розмови, в яких вказувати силу  Радянського 

Союза, що це все, що повстанці проводять, безуспішне, не 

доцільне, йде зима, нас в зимі можуть розбити, тривожити їх, де 

ми подіємся, що то з того вийде. Не лишень з ним, рівнож до всіх 

рядових так говорити, тими розмовами вони будуть призадуму-

ватись, будуть висказувати свої думки, а ти все добре затямлюй. 

При зустрічі з  большевиками творити серед повстанців паніку, 

втікати, говорити, що нас можуть окружити. Оповідаючи йому 

про те, що я навів розмову з Зеленим при горілці, яку був при-

віз зі собою, яку пили Веселий і Зелений та питали мене, що 

чувати, я їм сказав, що фронти посуваються дальше вперід, вже 

є під кордонами  Німеччини, кінця не видко, я не знаю, що то з 

того вийде. Миськів, слухаючи моїх слів, сказав: Чи ми знаєм, 

що будем робити – побачим. На це колєга почав мене вчити: Ну, 

нічово, ти дальше давай їм горілки, побільше, розмовляй з ними, 

але помало, щоб ти не попав, піддавай думку говорячи, скоро 

зима, зимно, що будем робити, нас поб’ють, горілки доставляй 

якнайбільше, давай пити, вони тебе полюблять. Відтак спитав, 

звідки я беру горілку. Я йому сказав, що самогон гонить мій бать-

ко. Ну, харашо, хай батько жене побольше горілки, йому нічого 



113

не буде. Дальше доручив мені дослідити  Черешневого, куди він 

ходить, хто в його боївці є, яку зброю мають, де кватирують, в 

котрих селах, в котрих хатах, з ким має Черешневий зв’язок, 

хто є його зверхником, що за один зверхник і звідки. Я перечив 

йому, що не можу цього розвідати, бо з ним не стрічаюся. Ну, ти 

старайся, а зробити – зробиш, – відповів він.

Перед відходом умовили ми стрічу на  краснянському горбі, 

за около півтора тижня часу. На цій стрічі рівнож передав йому 

доноси на папері.

Як пригадую собі, я був задержаний в селі на кілька день. 

В тому часі арештовано76  Шелепінську Марію,  Хом’як Іванну з 

с.  Русилів і  Гурна Марію з с.  Куткір. Також довідався від населення, 

що наша самооборона мала заскочення в лісі на постою, витво-

рився бій, який тривав до пізного вечора, але з бою вийшли всі 

ціло. Де перейшли – не довідався я. Я вже до лісу не їхав з харча-

ми, боявся і не знав, де відставити. За два дні після бою, сестра 

 Зеленого  Башко Марія принесла мені записку від  Веселого, 

в якій вказано мені вийти на стрічу на « хорвацьке поле» (поля 

р[у]силівські). На цій стрічі я довідався від Зеленого і Веселого 

про бій, як[ий] мала самооборона, що  самооборону розприді-

лено і відіслано в свої сторони повстанців. З ними перейшов до 

с.  Скнилів, де другого дня стрінувся з провідником  Лісовим, який 

сказав мені, що моїм провідником являтиметься  Остап, якого 

мушу слухати, та вказані доручення ним – виконувати. Це було в 

хаті  Коцюруби. В сусідній хаті квартирував  Черешневий зі своєю 

боївкою, якого я перший77 раз побачив та його хлопців. Цего 

самого вечора на цю саму квартиру прийшов провідник Остап, 

з ним мене пров[ідник]  Лісовий пов’язав. Оба з Остапом пере-

йшли до с[іл]  Ферліївка78, Скнилів,  Утішків. Сконтактувалися79 з 

станичними, дали вказівки відносно магазинування збіжжя, стя-

гання білля, мундуру та взуття. Рівнож перевели інвентиризацію 

вже заготовлених товарів. До магазиновання збіжжя були при-

значені стрільці з самооборони. Вертаючи з с. Утішків, по дорозі 

вступили до с. Скнилова, де долучив до нас Зелений і Веселий. 

Разом в чвірку перейшли до с.  Русилів до  Коковського Михайла, 

з відтам пішов додому перебратися. В тому часі написав я запис-

ку до свого колєги, яку передав через маму, подібного змісту.

У тексті76 : ариштовано.

У тексті77 : першій.

У тексті78 : Ферлиївка.

У тексті79 : З контактувалися.
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Тов[аришу]  капітан, я на стрічу не вийшов, бо зайшли зміни. 

Від останньої стрічі я до лісу з харчами не їхав, бо  самооборона 

мала бій. Зараз самооборону розчленовано по селах і призначе-

но до магазинування харчів, які є підпорядковані тереновим пра-

цівникам. Мене після бою за два дні покликав на стрічу  Веселий, 

з яким я перейшов до с.  Скнилів. Там був пров[ідник]   Лісовий, 

який мене призначив до  Остапа переводити разом з ним в під-

районі заготівлю харчів, одягу, взуття та зброї. До нас призначені 

села, всі на долах  Краснянського р[айо] ну по с.  Вільшаницю, крім 

сіл  Пітричі,  Скварява і  Острівець. Я, будучи в с. Скнилові, бачив 

 Черешневого з його боївкою, подав місце кватирування – зараз 

не пригадую. На стрічу до вас не маю змоги вийти, бо сьогодня 

відходжу з  Остапом до с.  Безбруди полагоджувати господарські 

справи.

Дата....  Гора.

Записку залякував, передав мамі, та сказав: якщо буде від-

повідь, хай добре заховає до часу мойого приходу. Відтак пішов 

до  Коковського, звідки з Остапом відійшли до с. Безбруди. Оба 

з Остапом перейшли по селах  Балучин,  Куткір, Безбруди,  Острів, 

 Красне, а також були на стрічі у пров[ідника]   Сака, рай[онний]  

господарник. Це було в с.  Вільшанці. Тоді-то, пров[ідник]  Сак 

назначив мене кущевим господарником, на села Балучин, 

 Русилів, Куткір, Безбруди, Острів, Красне, дав мені потрібні 

вказівки, як вести книги товарові, касові та розпоряджати цілим 

майном. Вертаючи з с. Вільшаниці я вступив до с. Скнилів, 

де зустрівся з пров[ідником]   Лісовим, який мене викликав до 

сіней, питав мене, чи я був з пров[ідником]  Саком і давав мені 

ще раз ці самі інструкції. При цьому сказав що моїм зверхником 

являтиметься  Богдан. Я, щоб піти додому і написати записку 

до свого колєги, попросив пров[ідника]  Лісового дозвіл піти до 

с. Русилів, який одержав. Оба з Богданом відійшли до с. Русилів 

до Коковського Михайла. Я, залишаючи Богдана у Коковського, 

пішов додому перебратися. Будучи в хаті, вдома мама передала 

мені записку від колєги, яка звучала подібно:

Дружок  Гора, які причини є, що ви не вийшли на стрічу. Що ви 

робите, які вказівки дісталисьте, де є ці люди зі самооборони, що 

вони роблять, як виглядає розподіл району, хто і якого поста зани-

має і в чім працює. Шукайте до себе однодумця, як  Миськів Сте-

пан, шукайте між другими, якщо будете мати нагоду вийти на стрі-

чу, то сейчас мене повідоміть. Записку по прочитанні спалити.

Підпису ні дати в записці не було. На цю записку я йому від-

писав подібним змістом:
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Тов[аришу]  капітан, я зараз на стрічу не маю змоги прий-

ти. Ходжу з різними людьми, відірватись мені є тяжко. Мене 

назначено кущевим господарником, моїм зверхником є кущевий 

 Богдан, – з с.  Ферліївка80, рай[оновий]  пров[ідник]  господарник 

є  Сак. Від нього я одержав всі вказівки моєї роботи, а також від 

пров[ідника]   Лісового. Я призначений на села  Балучин,  Куткір, 

 Безбруди,  Русилів,  Красне,  Острів. З других долішних сіл є ство-

рений другий кущ. Зараз все ще не є оформлене. В другій записці 

подам вам докладно про цілий стан людей в терені. Зараз не маю 

часу. На мене чекають люди, в с.  Скнилів кватирує  Черешневий 

зі своєю боївкою, чи відійде – не знаю. Як тільки буду мати змогу 

вийти на стрічу, сейчас подам вам через маму відомість.

Дата...  Гора.

Цего самого вечора оба з Богданом відійшли до с. Безбруди, 

де квартирували через три дні, звідки Богдан забрав зі собою 

 Косара, – з с. Острова, – б[увший]  поліцист. В трійку ідучи до 

с. Ферліївки81 попри Русилів, Богдан, за моєю підданою думкою, 

вказав мені, що я можу піти собі окремо, взяти собі чоловіка, з 

яким лагодити всі господарські справи. Я попрощався і відійшов 

додому. Вдома, квартируючи через день, я написав записку до 

свого колєги, яку мама цего самого дня занесла, в якій повідо-

мив його лишень, що сьогодні можу відбути зустріч. Через день 

виготовив списки цілого р[айо] ну подібного змісту:

До р[айо] ну належать всі села  Краснянського р[айо] ну, за 

виїмком сіл:  Скварява,  Острівець Пільний і  Пітричі. Р[айо] н 

поділений на кущі82. Оден кущ має: Красне, Балучин, Безбруди, 

Острів, Русилів і Куткір – це мій кущ, другий кущ має:  Сторонибаби, 

 Утішків,  Ферліївка83,  Вільшанка Мала,  Скнилів,  Бортиків,  Стадня. 

За околиці  Гологірщини – не знаю. Рай[оний]  пров[ідник]   Лісовий, 

рай[оний]  госп[одарник]  Сак –  Волошин з с.  Вільшаниці, пропа-

гандист на два кущі Сокира –  С[у]с[о]ла Михайло з  Парцеляції 

Краснянської, перший84 кущ: кущевий  Богдан з с. Ферліївки85, 

кущевий військовик  Веселий, кущевий господарник я: другий 

кущ: кущевий  Соловейко з с. Русилова –  Фургала Григорій86. 

У тексті80 : Ферлиївка.

У тексті81 : Ферлиївки.

У тексті82 : кіщі.

У тексті83 : Ферлиївка.

У тексті84 : першій.

У тексті85 : Ферлиївки.

У тексті86 : Григорий.
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Кущевий військовик Дуб –  Дроздовський з с.  Ферліївка87, куще-

вого господарника також подав – зараз не пригадую. Рівнож 

подав всіх станичних зі сіл. Також повідомив його, що  Остап є 

підрайоновим організацийним на два кущі.

Коли вернула мама з р[айо] ну, передала мені записку, в якій 

була подана стріча на цей самий день, зараз звечора, на остан-

ньо умовленому місці –  Краснянський горб. Так само в записці 

колєга пригадував мені, щоб я зі собою приніс списки, про які 

згадував мені попередньо. Також подав кличку. Скоро смер-

калось, я пішов на стрічу в умовлене місце. Пригадую, мойого 

колєги ще не було. За пару хвилин надійшов, ми перегликались 

кличками, відтак я підійшов до нього, звитався. Посідали на краю 

ліса, бійців оставив позаду нас в лісі, відтак почали розмову:

Как дєло, чому ти не вийшов на стрічу, – спитав він. Я на 

стрічу не мав змоги прийти, постійно був з людьми, відбувалася 

реорганізація. Що таке реорганізація? – спитав він. Я пояснив 

йому, що з самооборони всіх передано в їхні родинні села, долу-

чено до станиць, кущевих і приділено їм роботу – магазиновання 

харчів та мундурів. Докладно розповів йому, хто і чим занимаєть-

ся, як це проводиться, кілько на кущ призначено замагазинувати 

збіжжя, стягнути мундурів, білля, взуття, скільки замагазинувати 

буряків і всілякої ярини, як проводиться магазинування, тут опо-

вів я йому детально, в який спосіб повинно ся магазинувати збіж-

жя. Тоді він почав мене питати, нащо це потрібно. Коли я йому 

сказав, що мундури, білля, взуття, товщ, наказано відставляти 

догори – в ліси. Тоді він мене почав вчити:

Коли дістанеш доручення доставити мундири, білля, взуття, 

товщ, збіжжя, до гори – в ліс, старайся проволікати, відтягати 

в пізнішому на пару день, так щоби достава була спізнена або 

взагалі не доставлена. При цьому оправдувати тим, що товари88 

зіпсувалися, зогнили, що від станичних не одержував на час і 

тому речинець достави спізнений. Доручення дані провідниками 

по магазинуванні мусиш виконати в сто процентах, при цьому 

встановляй контролю, чи дійсно замагазиновано, як і де. Про 

те мусиш мене повідомляти, де знаходяться магазини збіжжя, 

мундурів, білля, та взуття, подавати докладні пляни магазинів. 

На своїх підзвітних натискати, вимагати від них роботи, само-

му робити і їхню роботу контролювати. В часі збірки товарів до 

населення ставитись остро, якщо господар буде відмовлятися 

У тексті87 : Ферлиївка.

У тексті88 : товарі.



117

чи оправдувати, що він не має, що йому бракує самому, незва-

жати на те, а силою забирати, при цьому вказувати повстанцям, 

що той господар сукой син, що він все ставиться до справи так. 

Серед населення робити себе гордого, щоб селянин відчув анти-

патію до повстанців. В часі подачі господинею обідів чи вечер, а 

ця вечеря чи обід не смачні, чи невідповідно подані, кривитися, 

робити захмурений погляд, говорити, хиба я свиня чи що, їжте 

самі, самому не їсти. Будучи на кватирі в хаті, вимагати перини 

або господаря прямо вигнати з ліжка і сказати: ви можете одну 

ніч проспатися де-небудь, а ми хоч раз виспимося під периною, 

робити це грізно. Кватируючи з повстанцями на квартирі, намов-

ляти їх, тоді коли господар ставляє горілку на стіл, пити і самому 

пити, в тому говорити: пий, нині чи завтра і так треба вмерти, нам 

все одно. Дальше доручив мені слідкувати за будовою криївок. 

В часі кватерування нагадувати населенню, будучи у терені, а 

також повстанцям, щоби вели до доброго господаря, так щоб 

було можна в часі облави скритись там, де є криївки. В другому 

випадку говорити: щось чути, що може бути облава, де ми поді-

ємось, було б добре піти в таке місце, де можна було б скритися, 

говори, що вчера чи позавчера була облава, шукала дротами в 

тому а тому селі. Рівнож доручив мені, щоб я звіти призначені для 

пров[ідників]  виготовляв на час і вповні, щоб у звітах було все в 

порядку подане, так щоби провідники були задоволені з тебе.

Після цього питав мене за про[відників]   Чуйка,  Лісового, 

 Сака,  Черешневого і др[угих]  повстанців, що вони за одні, звід-

ки, як називаються, де перебувають, хто з ними ходить, що то 

за люди, які з ними ходять. Про це все я оповів йому, наскільки 

було мені відомо. Найбільше натискав на мене, щоб я подав точні 

дані про Черешневого, а також про[відників] : Лісового і Чуйка. 

Доручив мені подати стан людей боївки  Черешневого та всі дані 

про них, яка в них зброя, якими дорогами ходять, де квартиру-

ють, в яких хатах. Тут я йому з місця частину подав людей з боїв-

ки. Рівнож цікавився сходинами, хто переводить з ними сходини, 

в який спосіб відбуваються, де, коли, в якому місці, в якому селі, 

а довідавшись про те, сейчас через маму йому подавати. Коли я 

йому повів, в який я спосіб вийшов на стрічу, вказуючи йому, що 

зараз думаю піти до  Зеленого, забрати його зі собою та з ним 

ходити, тоді колєга сказав: Ну, старайся з ним говорити, намов-

ляти його на документи, так як я тобі вказував. Ти вичуєш його, 

він тобі на це щось скаже, роби це помаленько, а коли вдасться, 

сейчас дась мені знати. Наприкінці розмови нагадував мені, щоб 

я дані доручення виконував точно, а також розвідав докладно про 
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 Черешневого. Стріча була умовлена за около 10-ть день, на тому 

самому місці звечора. Коли відійшов я від нього, я задержався 

перед селом з цікавости побачити, де підуть  большевики. В той 

час я бачив, як пішли в другий89 кінець села. Рано довідався, що в 

згаданому кінці села господареві  Янушови Володимирови вкра-

ли кури.

Цего вечора я відшукав  Зеленого, з яким, будучи у  Коковського 

та п’ючи горілку, навів розмову на тему теперішнього часу і нашо-

го становища, втому вказуючи, що зараз большевики перево-

дять облави, роблять засідки, немає де дітись, що то далі буде, 

як то буде пережити. Розмову вів так, що Коковський чув і на це 

сказав: як виходить та ваша робота, надармо вас всіх поб’ють. 

Я тоді це все потвердив, що воно так і станеться, що таке може 

бути. Зелений не говорив нічого, сидів призадуманий. Звідтам я 

з Зеленим перейшов до с.  Скнилів, де квартирували90 через два 

дні у господаря  Білого. В тому часі я знова старався наводити 

розмови на подібні теми як попередньо, при цьому вказував 

на безвихідність нашу, краще було б, якщо б ми постарались 

документи та зажили легально. Зелений погоджувався з моїми 

думками, лишень говорив, що на вироблення документів не має 

грошей. Я доказував йому, що все є можливо зробити, тільки 

треба хотіти. Подібні розмови я наводив часто. Щоби відшукати 

Черешневого, я намовив Зеленого піти до с.  Балучин. В Балучині 

в господаря  Стойки ми стрінулися з Черешневим і його боївкою. 

Всі вони пили горілку, до цього товариства і ми приступили, де 

бавились до світанку. Відтак перейшли на квартири. Я,  Прибутий, 

 Шишка і  Вітер заквартирували у  Паращука, др[угі]  лишилися в 

Стойки. В тому селі квартирували через два дні. Кожного вечора 

сходились91 до Стойки, попивали горілку, проводили співи та 

жарти. Звідтам ми оба враз з боївкою перейшли до с. Скнилова. 

Там стрінувся я з пров[ідником]   Лісовим, який передав мені 

записку від пров[ідника]   Сака, в якій було сказано, щоби я білля, 

мундури, взуття, які маю в свойому кущі, зібрав і відставив дого-

ри та щоби виготовити місячний звіт та дати дату, коли будуть 

доставлені речі. Я з Зеленим відійшов в терен, по кількох днях 

зібрав мундури, взуття, білля, яке відставив трьома підводами 

до пров[ідника]  Сака, де заразом залишився писати звіти. Від 

пров[ідника]  Сака одержав вказівки, щоби магазинувати м’ясо, 

У тексті89 : другій.

У тексті90 : квартирівали.

У тексті91 : з ходились.
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як магазинувати, заготовити якнайбільше білля, як магазинувати 

збіжжя і як вести господарські книги. У  Вільшаниці квартирував 

я через кілька днів, а щоб стрінутись зі своїм колєгою,  Зеленого 

відправив додому враз з другими повстанцями з підводами, так, 

щоби мати змогу бути окремо. По скінченні писання звітів вернув 

до с.  Русилова. День переквартирував вдома, а ввечір пішов на 

стрічу до колєги. На умовленому місці колєга вже був. Ми оба 

посідали і я почав розказувати92 про кожний день, куда ходив, з 

ким стрічався, де, в якому селі квартирував і у кого та що робив. 

Після цього я дістав такі доручення:

Щоб я дальше точно розвідував всі квартири  Черешневого 

по всіх селах, де він найбільше заходить, про його криївки, якими 

дорогами і стежками ходить, чи постійно ходить з цілою боївкою, 

до якого господаря заходить сам, якщо йде на квартири, щоб я 

не йшов з ним, лишень приглядався, до якого господаря зай-

шов, а сам скоро щоб я побіг додому, написав записку і передав 

через маму до нього. Відносно  Зеленого, доручив мені дальше 

продовжувати розмову, в якій вказувати на вироблення докумен-

тів, про зголошення не говорити, якщо бачиш, що він до цього 

склонний, то тоді можеш сказати, що ти маєш зв’язок, що так 

можна зробити, щоби уникнути всякого нещастя, тільки уважай, 

щоб часами він тебе не запідозрів. Подані вказівки провідником 

мусиш виконати всі як слід, магазини збіжжя, м’яса мусиш знати, 

скільки є замагазиновано і мені про це подати. Розвідати про 

всі зв’язкові хати, зв’язки, коли вони відбуваються, в який час, 

з ким, розвідати, чи відбуваються сходини, де і хто ними про-

водить. Подати прихильників бандерівських, які принимають на 

картири, всю молодь, яка стрічається по дорогах з повстанцями. 

При цьому нагадував мені, щоб я згадані доручення виповнював 

чесно, солідно, за що обіцював мені орден, гроші та добре життя, 

якщо окінчим всіх бандитів.

Перед відходом умовили стрічу в тому самому місці. 

Попрощалися і я відійшов додому. Стрічу я відбував без жодних 

труднощів, бо в той час не було контролі, кожний коли схотів 

відходив на певний час від своєї групи. Вдома я перебув через 

кілька день, шукаючи за Зеленим. Зеленого не було в с.  Русилові. 

Я перейшов до с.  Скнилова, де стрінувся з Зеленим в господаря 

 Білого, в якого за намовою Зеленого ми викопали криївку. Опісля 

перейшли до с. Русилова, де викопали другу криївку в господаря 

 Коковського Михайла. Після цього я намовив Зеленого піти до 

У тексті92 : росказувати.
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с.  Балучин. Мені ходило відшукати  Черешневого, щоб доклад-

но його прослідити.  Зелений як Зелений дався скоро намови-

ти. Оба пішли до с. Балучина до  Стойки Андрія, де застанули 

Черешневого враз з боївкою. Я зайшов до хати, попросив води, 

після чого сів собі. Черешневий за пару хвилин [сказав]  йти на 

стійку. Я відмовився, оправдуючи себе, що я прийшов по своїх 

справах, він, нагнівався на мене і вигнав мене з хати та сказав: 

марш, марш, для тебе місця тут немає. Я поденервувався, вий-

шов і прямо пішов до с. Русилова та закватирував вдома. Рано 

написав записку до свого колєги, з якою вислав маму до р[айо] -

ну. В записці подав:

Тов[аришу]  капітан, Черешневий враз з боївкою квартирує в 

с. Балучин, в частині села  Кути. Сам квартирує в  Стойки Петра.

Дата...  Гора.

Мама, в р[айо] ні будучи на базарі, в часі продажі товарів стрі-

нулась з колєгою і якому передала записку. Відповіді я не одер-

жав. Мама кожночасно відбувала контакт на базарі. Постійно 

продавала бундзики, пироги, огірки, бараболю варену і навіть 

зупу. Базар був при самій ста[н]ції, голодне військо переїзджало 

на фронт, купувало дуже радо, щоби тільки заповнити голодні 

шлунки.

Цего самого дня  большевики приїхали кількома автами до 

с. Балучин і в поданому мною місці села перевели облаву, але 

нікого не знайшли. Після цього я довідався, що в часі облави 

Черешневий скрився під головками капусти, де лежав через 

цілий день і дуже змерз. Другі боєвики скрилися також в подібний 

спосіб. Ввечір Черешневий перейшов з боївкою до с.  Русилів і я 

враз [з]  Зеленим запросив Черешневого до своєї криївки. В 

Русилові квартирували через два дні. В тому часі не бракувало у 

нас горілки. Взагалі, якщо ходить про цей час, то жодна квартира 

в селі чи постій в лісі не були без горілки. Черешневий відійшов, я 

остався з Зеленим. Будучи разом, я постійно наводив з Зеленим 

розмови, в яких вказував: що то з того дальше вийде, большеви-

ки йдуть дальше вперід, щораз краще закріплюють свої позиції, 

якщо так дальше буде, прийдеться нам згинути. Зелений, слу-

хаючи мене, мені притакував, признавав рацію, одначе виходу, у 

своїх думках, не подавав. В тому часі одного дня вечір я залишив 

Зеленого у  Коковського, а сам пішов на стрічу до колєги. На це не 

звертав ніхто уваги, тоді був час прямогуляння. Оден другого не 

пильнував, а вищі провідники заходили мало або взагалі не захо-

дили, так що не було кому на це звернути уваги. Коли прийшов на 

умовлене місце, колєга на мене вже ждав, привитався і спитав: 
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Как дєло, дружок, зкого93 ти дурака валяєш, чому ти не подав 

мені, в котрих хатах  Черешневий з своєю боївкою квартирує, що 

це за робота, я тільки бійців стягнув, і нічого не здєлав? Я почав 

оправдуватися, що вони квартирували в хатах, а коли почули 

що ви їдете, скрилися в соломі та капусті. Навів йому факт, як 

Черешневий скрився в капусті і в який спосіб замаскувала його 

жінка  Стойки Андрія. Тоді він мені доручив:

Щоб я на будуче подавав йому точно означене місце квар-

тирування, скількість повстанців, де квартирують, чи на стриху в 

хаті, чи на стриху в стайні, чи в стодолі, чи в криївці, де ці криївки, 

звідки входи, хто в тих криївках квартирує, в кого є побудова-

ні криївки. На точний донос сказав мені, щоб я з повстанцями 

задержувався до самого рана на квартирі, а коли вже будуть роз-

ходитися, старатися прослідити, де, в який напрям пішли, на яку 

квартиру, хто пішов на цю квартиру, де пішли провідники кварти-

рувати, які провідники. Якщо пішли в другий кінець села, стара-

тися підійти і наслухати, де відчиняються двері, якщо не дасться 

або не має змоги відірватися від других повстанців, старатись на 

другий день зайти до тих хат. В розмові з господарями наводити 

розмови на теми людей в селі, говорити про подвиги, про пооди-

ноких повстанців, про геройства, при цьому вказувати на добрих 

і чесних провідників, що це задобрі люди94, які вони ідейні, в тому 

господар тобі звіриться і скаже, чи в нього квартирує хтось чи ні, 

головно говори про відвагу  Черешневого.

Дальше почав питати, як проходить магазинування збіжжя, 

м’яса, одягу, чи маю вже список замагазинованого збіжжя, м’яса 

і де є магазини. Коли я йому сказав, що збіжжя не магазинують 

ані жодних харчів, що списків не виготовив, бо не маю з чого, це 

що я йому подав є лишень на папері, збіжжя кожний господар 

обіцяв дати, а ніхто від нього не бере, він почав мене сварити, 

чому я цього не роблю, що я до роботи ставлюсь байдужо, що 

провідники будуть мене вважати за недбалого і ставитимуться до 

мене з недовір’ям. Опісля доручив мені:

Щоби на слідуючу стрічу приніс йому список замагазинова-

них товарів з кожного села, де знаходяться магазини, що в цих 

магазинах є, що в кожному зокрема знаходиться, список людей, 

які нам допомагають в магазинуванні, головно дівчат і хлопців, 

список людей, які ставляться до повстанців прихильно, головно 

дівчат і хлопців.

У тексті93 : ского.

У тексті94 : люде.
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Продовжуючи дальше розмову, питав мене, коли я маю стрі-

чу зі своїм пров[ідником]   Богданом. Я сказав, що 25-го кожного 

місяця у с.  Вільшаниці і що там буде пров[ідник]   Сак. Тут звернув 

мені увагу, щоб я точно виготовив звіти і, будучи на стрічі, добре 

приглянувся, хто там буде, добре слухав, що будуть говорити і 

що це за хата, в якій відбувається стріча. По тому цікавився, хто 

преводить пропаганду, в яких селах, що на цих пропагандивних 

сходинах говорять. На це я йому не міг нічого відповісти, бо 

таких сходин ніхто не переводив і я нігде не був, крім сіл  Русилів, 

 Скнилів і  Балучин. Тоді він почав мене сварити і вчити:

Ти, дружок, нічого не работаєш, нічого не знаєш, ти мусиш 

бути всюди, запізнавати людей, а якщо такі сходини будуть, роз-

відуй, де відбуваються, сам іди на ті сходини, слухай, що гово-

рять на сходинах, хто ними проводить, що говорить населення 

на сходинах, чи забирають голоси, чи задоволене населення зі 

сходин, що говорять на  Радянський Союз.

Коли я згадав йому про  Зеленого і розмову мою з ним, 

він почав цікавитись його жінкою, про відношення між жінкою 

а ним, чи любить жінку, що говорять між собою, де перебуває 

жінка, де діти. Я сказав, що жінка перебуває в с[елах] Русилів і 

Скнилів, подав в кого, діти перебувають в с. Русилові, в розмові 

з Зеленим – він дуже йойкає, питає, що то буде, нас поб’ють (в 

тому часі зістали вбиті  Соловейко і  Тополя в с.  Ферліївці95), тоді він 

почав мене вчити, як я маю вести розмову з Зеленим і другими:

Коли вернеш до Зеленого, постійно в жартах, при горіл-

ці, вказуй, що  большевики до нас забираються щораз більше, 

жартуючи, говори, що думаєш над своєю долею, нам однаково 

вмерти, нині чи взавтра нас большевики закроплять, якби хотів 

врятуватися, треба б було якихісь документів, вирвати-втікнути 

звідси, бо тут не вдержиться, не має виглядів, щоби большевиків 

звідси хтось вигнав, вони щораз дальше йдуть на  захід, в тому, 

будеш бачити, що він буде говорити, до нього все підходи з таки-

ми словами, жартами, тобі це підходить, тільки уважай на себе, 

маєш час, помаленько, а всьо буде харашо. Довідайся докладно 

про жінку, з нею також говори в жартах подібно, постійно їх драз-

ни і звертай увагу, що вони думають, як реагують на ці слова. Про 

це все розказуватимеш тоді, коли ми стрінемось:

Коли я розповів про смерть Соловейка і Тополі, він спитав, 

хто є на їх місці.  Остап є кущевим,  Чупринка з с.  Утішків куще-

вим господарником. Закінчуючи розмову, доручив мені вести 

У тексті95 : Ферлиївці.
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деморалізуючо-розкладову роботу серед повстанців і населен-

ня, а саме:

Будучи на квартирі бездільно говори до повстанців: ходім 

в село, пошукаєм горілки, поп’єм, близького колєги тягнути на 

дівчата. Від господаря вимагати горілки, харчів, м’яса, масла, 

одежі та білля. П’ючи горілку, час до часу впитися, а відтак піти до 

господаря і забрати від нього товари96 на силу, хоч про це навіть 

довідаються провідники, то це нічого, ти будеш оправданий97, 

бо це було по п’яному. Рівнож наводити розмови, в яких можна 

дечого багато довідатися, тільки уважати, щоб ніхто не зор[і]-

єнтувався.

По тому звертав мені увагу на конспиративне писання запи-

сок до нього, щоб я їх ніколи не носив при собі, а записані 

записки заховував. Це пригадував мені кожної стрічі. Під кінець 

питав мене, чи я все точно пам’ятаю та вказував, щоб дані дору-

чення я точно виконував. Також умовили стрічу та кличку, на 

котрий день – не пригадую, пригадую, що я по цій стрічі їздив до 

с.  Трудовача, де забрали мені шинелю98.

Зі стрічі я безпосередньо пішов до  Коковського Михайла до 

криївки, де застанув  Зеленого, який спав, рано, коли ми побу-

дилися, навели розмову про облави. В цій розмові я сказав до 

нього: коли б нас  большевики застукали в цій криївці, треба було 

б згинути не повояцьки, ані одного большевика не закатрупив би 

чоловік, це гріб не криївка, щоби ти робив, якби нас так застука-

ли, – спитав його. Я знаю, що робити, треба було б стрілятися, – 

відповів Зелений. Добре, а жінка, діти, – сказав я. Я знаю, що то 

робилося б, а ти, щоб робив, – сказав на це Зелений. Я побачив 

би, що я можу наперід сказати, краще, щоб такого життя не було, 

щоб чоловік міг жити інше, виробити документи, десь поїхати або 

що – говорив я. Ну, добре, де взяти грошей на документи, – гово-

рив Зелений. Хиба би взяти пару штук худоби, продати, – сказав 

я. Де продаш чоловіче, як навіть немає де, – сказав Зелений. 

Та якось зробилося би, – сказав я. Розмову ми вели довше, і в 

тому часі прийшов до нас господар та покликав до хати на сні-

дання. Цего дня [в]вечір оба пішли до с. Скнилова, де стрінулися 

з пров[ідниками]   Лісовим,  Остапом,  Чупринкою,  Черешневим і 

його боєвиками. Через день переквартирували, а вечір всі відій-

шли до с.  Трудовач, хутір  Конопли. Там були пров[ідники]   Сак, 

У тексті96 : товарі.

У тексті97 : оправдані.

У тексті98 : шенелю.
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 Ігор, і другі повстанці. Разом всі відсвяткували листопадове 

свято. Звідтам всі повстанці з долів, та одна чота з відділу, підво-

дами приїхали до с.  Бортків і там перевели збори цілого села. По 

зборах всі порозходилися у свої сторони. Я з  Зеленим пішов до 

свойого села. Перед стрічою зі своїм Колєгою виготовив списки 

всіх повстанців з кожного села зокрема, визначив пости і їхнє 

завдання. Виготовив список господарів з кожнього села, до яких 

найбільше заходять повстанці, подав зв’язкові хати в с.  Скнилові 

та  Вільшаниці. Списка замагазинованого збіжжя не подавав, бо 

таких магазинів не було. До часу стрічі оба з Зеленим квартиру-

вали в с.  Русилів.

Одного дня, ввечір, я залишив Зеленого на квартирі, а сам 

пішов на  Краснянський горб на стрічу до колєги. Колєга на мене 

вже ждав. Обмінявшись кличкою та привитавшись, він почав мене 

випитувати про мою роботу. Оповідаючи йому про свято, яке від-

булося в с.  Трудовачі, він найбільш цікавився провідниками, хто 

проводив святом і що там було обговорювано, а зокрема ціка-

вився пров[ідником]   Лісовим. Коли я йому розказав99, що провід-

ника Лісового можна стрінути найбільше в с. Скнилів в  Коцюр[у]би, 

звідки переходить з місцевим підпільником  Підковою у вулицю 

« Воля» на квартиру і там мабуть має мати криївку, тоді доручив 

мені прослідити місце криївки та квартири, подаючи мені, в який 

спосіб маю це робити, а саме:

Якщо стрінешся з пров[ідником]  Лісовим в Коцюруби, то 

добре слідкуй, коли він буде збиратися відходити на квартиру, 

тоді ти на одну-дві хвилини часу перед ним вийди нібито на сто-

рону чи по якійсь іншій справі надвір, коли він вийде з хати, то 

ти у віддалі від нього 30-50 м[е] тр[ів]  старайся йти за ним, так 

щоб він тебе не завважив, тихенько і запровадити його та зор[і] -

єнтуватись, на котре подвір’я він зайшов, якщо узнаєш, вернеш і 

скажеш Зеленому, що може ми заквартирували б раз на цій вули-

ці «Воля», а коли заквартируєте, то тільки не далеко того госпо-

даря, Зеленого висли до хати, а сам остан[ь] ся нібито послухати 

чи спокійно, тоді якраз може вони будуть заходити чи виходити з 

хати і ти будеш мати змогу зор[і] єнтуватися, де може бути криїв-

ка. В розмові з пров[ідником]  Лісовим питай його, в який спосіб 

робиться криївку, де є найкраще робити, а головно випитуй, який 

є найкращий вхід і звідки, так щоби ти міг зор[і] єнтуватися про 

його криївку і про вхід. Дальше, якщо там є дівчата на цій вулиці, 

У тексті99 : росказав.
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то ти заходи до них, нібито до дівчат, щоби не було підозріло, а 

при цьому підглядай і підслухуй за пров[ідником]   Лісовим.

Оповідаючи йому про розмови, які я наводив з  Зеленим і 

думки Зеленого та його слова, він почав мене випитувати, чи я 

маю когось знакомого у  Львові чи в інших околицях. Я сказав, що 

маю тітку у Львові. Тоді він подумав і почав мене вчити, як я маю 

дальше вести розмову з Зеленим.

Ти йому говори, що ти маєш тітку у Львові, яка може вироби-

ти документи, але це не є дуже добре, краще було би виробити 

документи у одного воєнного капітана, знакомого моєї мами, 

який має бути дуже добрим чоловіком, я післав би маму, мама 

йому дещо занесла би і він напевно виробив би документи, в 

тому побачив[ши], що він буде говорити, в першій мірі, говори 

йому, що ми ходимо за дурно, що перемога  большевиків на 

фронті і вони війну виграють, тоді нас всіх поб’ють. Дальше в роз-

мові говори, що через маму ти би міг з тим капітаном увитися, з 

ним стрінутись і напевно він би виробив нам добрі документи. 

Якщо Зелений погодиться на документи, то ти приведи його зі 

собою до мене на стрічу, якщо він не схоче піти, то мусиш його 

застрілити, бо він тебе розконспірує, стрілятимеш його тоді, коли 

будеш йти з ним удвох, потягнеш по ньому очередь з автомата, 

наробиш богато стрілів, а опісля скажеш, що найшли на засідку.

Коли я оповів йому про чоту і збори, які відбулися в с.  Бортків, 

він мені доручив: Якщо б переходив який відділ, негайно запис-

кою його повідомити через маму. В записці подати стан відділу, 

командирів, узброєння, в який напрям пішли та звідки прий-

шли. Крім цього, на цій стрічі дальше вказував мені слідкувати 

 Черешневого та других повстанців, в тому повторював згада-

ні вже вказівки. Під кінець ми умовили стрічу на  Русилівській 

цегольні коло дуба, який є зазначений на карті. Зараз ростуть 

там корчі тернини і ліщина. Стріча була умовлена зараз з вечера 

за около 10-ть день. Щоби я міг точно вказати дату стрічі – не 

можу, пригадую собі, що стрічі відбував я раз на тиждень або раз 

на півтора тижня, залежно від обставин. Якщо не міг вийти на 

означену дату, то повідомляв колєгу запискою через маму.

Одного дня, пригадую собі, до с.  Русилів приїхала боль-

шевицька кавалєрія. Я з Зеленим в той час квартирував у 

 Коковського в криївці через цілий день. Їсти нічого не їли, бо 

господар не міг подати. Криївка знаходилась на подвір’ю. Було 

трохи страху, а в додатку я Зеленого страшив після вказівок, 

поданих моїм колєгою. Рівнож навів розмову про документи. 

Зелений нічого не говорив, лишень притакував, але не погоджу-
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вався. Через той час, до часу стрічі, я з  Зеленим у свойому кущі 

постягав звіти від станичних, доручив магазинувати збіжжя. В 

с.  Безбрудах стягнув для себе кожух в одного господаря, а також 

стрічався з  Черешневим та його боївкою і другими повстанця-

ми. Одного вечора я пішов в с.  Скнилів з метою довідатися про 

пров[ідника]   Лісового. Будучи в с. Скнилів, стрінувся з  Голубом, з 

яким пішов поміж хати на вулицю  Воля за харчами. В тому часі я 

розпитував про призвіща поодиноких господарів, а також бачив, 

як зайшов до одних з хат пров[ідник]  Лісовий і  Сокира. Другого 

дня, ввечір, я знова пішов з Голубом по справах на вулицю Воля. 

Перед хатою, до котрої зайшов пров[ідник]  Лісовий, я запропо-

нував Голубови зайти до неї. Голуб тоді сказав: Чого там підемо, 

тут стало перебуває пров[ідник]  Лісовий. Що, він тут має криїв-

ку? – спитав я. Напевно має, думаю що так, той старий Сокира 

без криївки не обійдеться, – відповів Голуб. Ходім, хиба не можем 

тут заквартирувати, – сказав я. Краще не йдім, Лісовий буде зло-

ститись, – сказав Голуб. Я набрав переконання, що там напевно 

є криївка. Будучи на квартирі, я, Зелений і  Веселий довідався від 

останнього, що господар в якого перебуває пров[ідник]  Лісовий, 

називається  Стець. В вечір всі три перейшли до с.  Русилова, 

де квартирував я аж до часу стрічі з моїм колєгою. В тому часі 

я виготовив списки зв’язкових хат, хати, в яких квартирують 

повстанці та господарів, які ставляться до нашого руху прихиль-

но. Ввечір пішов на стрічу, на якій після мойого звідомлення, я 

дістав слідуючі доручення:

Слідити дальше за пров[ідником]  Лісовим, хто з ним до 

Стеця заходить, крім Сокири, прослідити де є криївка, звідки 

вхід, хто маскує, як маскується і про те його сейчас повідомити 

запискою через маму. Питався мене, що говорять повстанці про 

війну. Коли я йому сказав, що вірять що зайдуть певні зміни і що 

 большевиків тут не буде, тоді він почав говорити: От дураки, ти 

говори їм, що скоро війна скінчиться,  герман впаде,  Радянський 

Союз сильний,  ЧА побідить, Радянський Союз в союзі з  Англією 

і  Америкою, що по війні запанує мир, після чого армію стягнуть, 

зроблять великі облави, де ми подіємося, що то буде з нами, нас 

можуть побити.

Коли закінчив цю розмову, цікавився, як повстанці убрані, та 

вказував, як я маю говорити до тих, які ходять обдерті:

Коли стрінешся з повстанцями, смійся з них, що вони обдерті – 

жебраки, говори їм, дивіться, як я убраний, сьогодні дя[д]ько має, 

але сам не дасть, треба стягнути, роби так як я, пішов, забрав 

господареві, не дай навіть говорити йому, він – господар все 
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буде плакати, хоч би кілько мав, хоче-не-хоче стягнути і все. 

Коли говорите про квартири на селі, а повстанці розказують100, 

що сплять на соломі в стодолі, стриху, смійся з них, говори їм 

таке, не має як ми, маєм панські квартири, проходимо до хати, 

розбираємось скачем під перину, спимо як пани, так треба і вам 

робити, що мерзнути, дя[д]ька в кут, він може раз де-небудь про-

спатися, чоловік намерзнеться через день, ще і вночі змерзнути. 

Оповідаючи про облави – оповідай про свою в с.  Русилові і в 

с.  Балучині, але широко, як ти сидів в сіні, як  большевики розко-

пували сіно і туй туй були б знайшли, про те, як ти сидів в криївці, 

як большевики були на подвір’ю, який то страх сидіти в криївці. 

При тому другі будуть також оповідати, де вони і як перебули 

облаву, ходить про те, що б ти міг довідатися, де перебувають 

і як скриваються в часі облав. Про це все мені подаватимеш. В 

розмові з  Зеленим і другими жонатими повстанцями говори про 

жінку, питай, де перебуває, чи скривається, як живе, чи добре 

живеться її, якщо повстанець скаже, що скривається, питай де, в 

кого, при тому, жалуй, співчувай, що бідна поневіряється, питай, 

чи не має іншої ради, чому скривається, в тому говори, якщо 

не мала нічого з повстанцями, краще щоб жила лєгально, може 

 большевики не знають, чому ж має так поневірятися, господарка 

підупадає, що життя нема для такої жінки. Якщо має діти, говори 

які, чи дорослі, де вони живуть, як живуть, яку мають опіку. Коли 

повстанець буде говорити, що тиняються по сусідах чи кревних, 

вказувати йому, що шкода дітей, що треба дещо зарадити з 

жінкою і дітьми, може якісь документи дасться виробити, дітей 

здалося б післати в школу, бо виростуть на дурних і що таке 

життя взагалі не варт нічого, війна може затягнутися на довше, 

доки будуть ховатися, діти молоді, треба щось порадити. В тому 

будеш чути, що він скаже на це, якщо буде погоджувати думки з 

тобою, вказуй, щоби ішли мильдуватися, що думаєш, що воно 

не є так страшно, зрештою, що ж така жінка винна, а в додатку 

з дітьми, це жінка старша, можна пробувати, думаю. Жартуючи, 

вказувати старшим жонатим також, а вам що, вам також тільки 

сидіти на печі, а не партизанити, партизанка для молодих, а не 

для вас старих.

В розмові з хлопцями і дівчатами вказувати, чому сидять в 

хаті, чому не бавляться, чому не роблять забав, при цьому опо-

відати про своє цивільне кавалєрське життя, як я був вдома, 

бавився щонеділі, хлопці і дівчата сходились в одну хату, поспі-

У тексті100 : росказують.
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вали, принесли горілки, попили, говорити, я, будучи на вашому 

місці, та не сидів би, зараз я не можу, в таких обставинах не маю 

як, ви молоді, вам тільки бавитися. До хлопців, які хочуть йти в 

партизанку, говорити: ти, як тобі добре, сиди в хаті, розказувати 

про життя в партизанці, що не має що їсти, ніколи не виспиться, 

зимно, мокро, коли змокне, нема де висушитися, а коли так їм 

розказуватимеш101, то ані оден не схоче піти, а ті, які мимо всього 

будуть намагатися іти, тих мені давай на список. Після того почав 

випитувати про  Черешневого, де він є, де квартирує, з ким, що 

робить. Коли я йому розповів про нього, він мені доручив: Щоб 

я дальше слідкував за ним, а коли буду знати де він квартирує, 

сейчас через маму повідомити. При зустричі з Черешневим і 

провідниками вказувати про те, що в селах  Русилів,  Балучин і 

других зараз спокійно, облав нема, а навіть якщо б були, то маєш 

місце сховку, криївки, дальше говори, що квартири є добрі, є 

де заквартирувати, ходить про те, щоб тільки їх раз завести до 

криїв ки (я маю дві криївки), а вони потім самі підуть, ти про те 

довідаєшся і мені донесеш. При цьому намовляв мене, щоб я 

копав криївки і намовляв копати  Зеленого. Дальше вказував мені, 

в який спосіб я мав би здобути симпатії серед повстанців, а саме: 

оповідати різні сміховинки, анекдоти, віди, співати аморальні 

пісні, в тому дав мені большевицькі «частушки», писані на папері, 

щоб я навчився і їх серед повстанців поширював. Мельодію вчив 

мене на стрічі.

В кінці звертав увагу, щоб я всі доручення виконував чесно і 

в час, доповнював списки, а при писанні записок, списків звер-

тав мені увагу так, щоби в часі писання мене ніхто не помітив, 

вказуючи:

Записки до мене можеш писати, коли повстанці сплять, в 

тому часі розложи свої господарські книжки, переглядай їх, випи-

суй дещо з них, в другому випадку пиши пісні, а при цьому роби 

записки. 

На цій стрічі я йому розказав102 про стрічу з пров[ідником]  

 Саком у його домі в с.  Вільшаниці, на яку маю принести звіти. Тоді 

він мені наказав, щоб я виготовив звіти на час. Опісля цікавився, 

хто буде на стрічі, де пров[ідник]  Сак мешкає, чи держать стійку, і 

в якому місці. Коли я йому сказав, що стійки стоять навколо села 

поза село, він скрутив головою, не говорив нічого. Відходячи від 

нього, питав мене, чи я все пам’ятаю, умовили стрічу на тому 

У тексті101 : росказуватимеш.

У тексті102 : росказав.
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самому місці на год[ину]  10-ту, побажав мені спокойної ночки, 

попрощались і я відійшов. Він залишився на місці.

Я вернув додому. Другого дня я  Зелений і  Веселий перейшли 

до с.  Острова, де стягнув з населення кілька кожухів. Веселий 

остався з місцевими повстанцями, а я з Зеленим перейшов до 

с.  Скнилова, звідки, оставляючи Зеленого, з  Чупринкою пішов 

до с.  Вільшаниці до пров[ідника]   Сака. Там виготовив звіти та 

одержав доручення від пров[ідника]  Сака. Також провідник 

Сак доручив мені відставити зібрані кожухи мною до нього. З 

с. Вільшаниці я пішов в терен свойого куща, де до с.  Безбруди 

стягнув всіх станичних, яким передав вказівки відносно биття псів 

і роблення шкір та приказав відставити кожухи до пров[ідника]  

Сака. Сам вернув до с. Русилова. В тому часі відбув зустріч зі 

своїм колєгою.

Підходячи до умовленого місця, колєга спинив мене клич-

кою, якою я відповів. Давай сюда, – сказав колєга. Я прийшов 

до нього, привитуючись з ним, він спитав: Как дєло дружок, как 

живеш, сьогодні зимно. Добре, трохи зимно – відповів я. Чи був 

на стрічі, що було говорено, – спитав він. Я розказав103 йому, що 

одержав наказ від пров[ідника]  Сака вбивати псів, виправляти 

шкіри, з яких будуть шити кожухи, а також одержав вказівки, як 

виправляти шкіри, що на зустрічі були Чупринка, пров[ідники]  

Сак,  Надія – його заступник, що ми квартирували в другій хаті, 

від хати пров[ідника]  Сака, що одержав доручення відставити 

кожухи до нього, що вже і зробив. Нащо їм тільки шкір? – спитав 

колєга. На кожухи, які мають відставляти до відділу, – відповів я. 

Чи я не бачив  Лісового,  Черешневого, – спитав він. Черешневий 

був в с.  Русилові, а куда відійшов, не знаю, Лісового не бачив, 

Черешневому впали  Вітер і  Борсук, узброєні 3 кулемети МГ, і 

автомати. Кулеметчиком104 є  Шишка з с.  Куткора. Квартирують 

по хатах без криївок, діляться на дві-три хати. Черешневого про-

відник є  Ігор, який перебуває в с.  Трудовач. Кожного місяця має 

дві стрічі з ним, одну в половині, другу при кінці місяця, – оповів 

я. Тут він мене питав про Черешневого до подробиць, одначе 

зараз не пригадую. Відтак почав питати мене, в кого квартирував 

я в с.  Безбруди. Я оповів йому, що в господаря, біля зв’язкової 

дівчини  Касі, в якого був з підпільниками, яким оповідав, що в 

час облави в господаря  Фалинського  Голубови,  большевики були 

пробили дротом кожух, яким був собі накрив ноги, будучи закри-

У тексті103 : росказав.

У тексті104 : кулиметчиком.
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тий105 снопами в стодолі. Від них я довідався, що під час облави 

 Чуйко в своїй хаті скрився за околотом, оден  большевик його 

побачив, взяв кошик, яким його краще накрив, та сказав йому, 

щоб сам краще сховався, а сам пішов до хати, де казав собі дати 

горілки. От сволоч, знаєш, і між нашими людьми трапляються 

бандіти, – сказав колєга. А другі як скрились, – питав дальше 

колєга. Другі як звичайно по стрихах, в сіні, в соломі, хиба бойці 

шукають, виліз на стрих подивився, побачив що темно, та ска-

зав: Тут ні чорта немає і пішов. Говорили, що не шукають дуже. 

Ну, нічово ми їх ще половим, з ними поконьчим, ти дальше такі 

розмови проводи. Коли я оповів йому розмову, яку проводив з 

 Зеленим на тему його жінки та дітей, так як він мені вказував, і що 

Зелений задумався, радився мене, що робити, говорив, що жінку 

можуть арештувати106, я його переконував, що [не] може жінка 

відповідати за мужа, що жінку не мають за що арештувати107, тоді 

він сказав мені, щоб я дальше такі розмови проводив і добре слу-

хав, що він на це буде говорити. Оповідаючи про с.  Острів, колєга 

цікавився, хто вбив в Острові людей (в тому часі  Черешневий 

вбив двох мужчин і дівчину). Коли я йому сказав, що це робота 

Черешневого, він почав говорити:

Ну, смотри, який Черешневий бандіт, вбиває мирне насе-

лення, таких стариков, таку дєвушку молоду, за що постріляв, ми 

його мусим вбить, ти нам поможеш, за ним сліді, сейчас повідом-

ляй, бо ти досі нічого не даєш, Черешневий квартирує в селі, а 

ти нічого не знаєш, тобі нада смотрить, ходіть по селі ночію, а ти 

сидиш і нічого не работаєш. 

Оповідаючи йому про те, як я вів розмову з хлопцями і дівча-

тами в с.  Рус[и]лові, щоб робити забави і що вони сказали, що не 

час тепер на забави – війна, тоді колєга сказав:

Ти їм скажи, хай не дивляться на війну, все равно, не знаєш, 

коли помреш. З дівчатами коли стрінешся, говори їм, щоб схо-

дилися до одної хати, вчитись партизанських пісень, а тоді сам 

до них заходи. Будучи з ними, вчи їх нових пісень, яких ще не 

знають, вони будуть хотіти відписати, але не всі – деякі (дівчата), 

ти тоді, будеш бачити, котра з них найбільше цікавиться, котра 

найбільше повстанцям співчуває, з нею говори, чи не пішла б за 

санітарку, зв’язкову, розвідчицю. Вона щось на це тобі скаже, 

таких бери на список і передавай мені. Дальше жартуй з ними, 

У тексті105 : закритій.

У тексті106 : ариштувати.

У тексті107 : ариштувати.
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любися, жартуючи говори, чому не принимають нічим тебе, тут 

повинна бути горілка, перекуска, а вони в тому, будуть також 

призвичаюватися до тебе, поставлять горілку, самі поп’ють, при-

звичаються до гуртового життя, відтак підуть в клуб, будуть хотіти 

забави, танців.

Опісля питав мене, як населення ставиться до повстанців. 

Оповідаючи йому що населення ставиться добре, принимає, 

просить, щоби ще прийти, він сказав: Ну, нічово, ми ще насе-

лення переконаєм, воно само буде стріляти таких бандітів, як 

 Черешневий. Он стріляєт хороших людєй, воно само його уб’є. 

Дальше питав мене, чи відставляємо збіжжя. Коли я йому оповів, 

що жодного збіжжя не доставляємо, а це збіжжя, що є на папері, 

воно є в кожного господаря, який лишень обіцяв дати. Тоді колє-

га почав мене сварити і наполягати на мене, щоб я обіцяне108 

збіжжя стягав до одного господаря і магазинував. Рівнож про те 

повідомляв його. Я оправдувався, що господар не хоче дати, а 

говорить, що як вам буде потрібно, тоді дасть.

Тоді вже було досить холодно і ми умовили собі стрічу у стай-

ні на фільварку в с.  Русилів – зараз колгосп, за около тиждень 

часу на год[ину]  12-ту. Звечора боявся, щоб його ніхто не запри-

мітив. Він цього місця не знав, одначе я йому точно вияснив і він 

погодився.

На відході від нього, я другого дня пішов до с.  Безбруди з 

думкою стрінути Черешневого. Його там не було. Я стрінувся з 

 Богданом, де ми разом покарали місцевих повстанців по 25-ть 

буків. Одного за те, що повісив пса в хаті, другого за те, що при 

стяганні мундурів вкрав господареві бритву. Звідтам перейшов 

до с. Русилова сам. Я часто ходив сам і ніхто на це не звертав 

уваги. В с. Русилів стрінув Черешневого, від якого довідався, 

що він був в с.  Красне, поранив одного  большевика, забрав під-

кови, гонталі і інші товарі, які роздав господарям. Цего вечора 

Черешневий відійшов – невідомо де. Я з Зеленим пішов до 

с.  Скнилова. Там в одній хаті, при більшій кількості партизан і 

дівчат, справляли Катерини. На стіл поставили одну літру горіл-

ки та почалась забава. В той час надійшов пров[ідник]   Лісовий, 

порозганяв нас, фляшку з горілкою збив, а дівчатам казав бави-

тися, але без горілки. Я з  Зеленим перейшов до с. Русилів. За 

кілька днів, одного дня ввечір, ідучи до с.  Балучина, в Балучині 

задержав нас боєвик Черешневого коло учительки  Дичок, яка 

У тексті108 : у-біцяне.
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мешкала в школі і вела малу господарку.  Черешневий без відо-

ма учительки перевів обшук, в якому забрав 150-ть к[і] л[ограм]  

меду. Я звернув йому увагу, одначе він мене не послухав, а 

сказав: Краще без відома як повідомляти. Я бачив, що не має 

що реагувати, бо нічого не скористаю109, рішився пристати до 

нього прихильно, що йому це помогло і я одержав одно ведро 

меду, з яким вернув до с.  Русилова. Черешневий і його боєвики 

мід розпарцілювали поміж себе, а також кожний110 поніс до сво-

його дому. Пригадую собі у його боївці були майже всі боєвики 

піяки. Квартируючи в с. Русилів, одного дня ввечір покрутився 

до 12-ї по селі, а відтак подався на фільварок до кінської стайні 

на стрічу до свого колєги. Коли прийшов на умовлене місце, він 

вже на мене ждав. Привитався і спитав: Как дєло, дружок, что 

слихать, хто був у  Красному? Я почав оповідати, що це робота 

Черешневого, і що я, будучи з Черешневим, довідався, що він не 

мав доброї розвідки і плян роботи його не вдався. Рівнож оповів 

про те все, що вже згадане в протоколі, тоді колєга сказав: Вот 

сукой син, надєлал, пораніл нашого человєка, порабував, смотри 

бандіт, он обкрадає, його треба вбити, ти за ним дивись, получиш 

гроші, а відтак спитав, де він пішов. Правдо111 подібно пішов до 

с.  Задвір’я, – сказав я. Ти не знаєш Задвір’я, до кого заходить він, 

де квартирує, – спитав він. Не знаю. Ти його просліди, дай нам 

знати, він мирне населення вбиває, а відтак спитав, де він квар-

тирує. Я подав йому квартири Черешневого, він витягнув олівець 

і нотес та позаписував. Оповідаючи йому про с.  Безбруди і міс-

цевих повстанців, що вони до криївок не хочуть брати, а ведуть 

в стодолу або в хату на квартиру і що в них ріжні думки, тоді він 

доручив мені:

Ну, ти їм говори, що війна скінчиться,  Німеччина програє, 

треба копати криївки, щоб в пізнішому було де скритися, бо якщо 

не будете мати криївок, всіх можуть побити в облаві, вони в тому 

скажуть, чи мають криївки, якщо скажуть, ти в розмові старайся 

вивідати де, в кого. Ніччю, коли розходяться, дивися, хто з ким 

іде на квартиру, в який напрям, де гавкають пси. Другого вечора 

йди в той напрям полагоджувати справи, йди хата в хату, між 

тим, ти будеш мати змогу довідатися, де перебувають, а також їх 

самих стрінеш в хатах. Ходи, запізнавай людей, а тоді, буде тобі 

легше проводити роботу. Будучи з повстанцями, радься з ними, 

У тексті109 : зкористаю.

У тексті110 : кожній.

У тексті111 : Правду.
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де було б краще вибрати криївку, в який спосіб, ти будеш чути, 

що вони тобі на це скажуть, вони оповідатимуть, де найкраще 

мати криївку і в який спосіб брати. Про це все мені донесеш. 

Дальше питав, що вони думають робити, як буде сильна нажим-

ка. Як я сказав, що деякі можуть поголоситися, тоді він доручив 

мені: Ну, ти їх лише добре застрашуй, що скоро війна скінчиться, 

стягнуться армії, буде тяжко жити, вже починають притискати, а 

потім буде ще гірше

Опісля я оповів йому про забаву, яку розігнав пров[ідник]  

 Лісовий, на що колєга сказав: Вот, сукой син, його нада вбить, 

хлопці молоді, хочуть бавитися, а він не дає. Ти смотри, чи він 

дальше квартирує у  Стеця, чи має ще більше квартир, його треба 

знищити, щоб так не робив. Вони самі горілку п’ють, а вам не 

дають, вони добре живуть. Кагда була б самостоятєльна, такий 

Лісовий,  Черешневий,  Оріховий-Остап були б панами, таких як 

ви – дальше б зробили рабами і ввесь  український народ. Ето 

бандіти, вбивають і дають накази вбивати український народ. 

Якої вони хочуть  України, український народ має  Радянську 

Україну, сейчас війна, а скоро скінчиться, український народ 

заживе112 харашо, настане добробут, а тоді, ми їх всіх викінчим. Ти 

нам таких лісових, черешневих давай, де вони проживають, де 

квартирують, але точно треба виконувати, не так як ти дотепер, 

кажеш, що квартирують там а там, чорт зна, чи він є там чи ні. Ти 

мусиш прослідити точно, певно, а тоді ми їх унічтожим. Скоро їх 

не стане, заживем, ти молодой, подружишся, тобі лише жить, 

заживеш харашо мирним життям. Ти должен до Черешневого 

прикрипитися, з ним ходити, його розробити, розробити його 

квартири, будучи з ним на квартирі в пулімйот-цівку, в замок наси-

пати грузу, набої витягати, на їх місце накласти недобрих, сейчас 

їх є много (набоїв), хай їхня зброя не работає, псується,  германці 

мали такий плин (називав як називається), подібний до оливи, ти 

його постарайся, дай їм, кажи що маєш добру оливу, понасмаро-

вуй свою зброю, вони самі понасмаровують свою, по цьому плині 

зброя не дєйствує, ржавіє113, псується. Де я візьму – спитав я. Ну, 

нічово, я тобі второй раз принесу. Ти, понімаєш, кагда вони п’ють 

горілку, давай їм горілки побільше, а коли вони поп’ються, від 

них йди додому і давай мені знати. Щоб вони не знали, чому ти 

відійшов від них, в час піятики заведи з Черешневого боєвиками 

авантуру, посварися, п’ючи горілку, будеш стукать кілішками, ти 

У тексті112 : зажеве.

У тексті113 : рзавіє.



134

тоді так стукни, щоб йому очі залять, він тоді буде ругаться і тебе 

вижене, а ти сейчас давай нам знати через мать. Також, якщо 

 Черешневий буде тебе висилати на стійку, ти не йди, говори, що 

він до тебе не має права, тоді він тебе вижене з хати, ти, виходячи 

з хати, скажеш, якщо виганяєте мене, не хочете щоб я з вами був, 

я можу піти, сам зумію ходити. Це роби не лише між ними, але і 

між другими, якщо це можливе.

Оповідаючи йому про  Зеленого і розмову яку я з ним проводив, 

він вказав мені такі дальше розмови наводити та доручив мені:

Ти говори йому, що падуть люди, ще війна, а що то буде [як]

війна скінчиться, може би виробити десь документи, бо в іншому 

разі треба буде завалити кіти. Ти будеш смотрить, чи він буде 

говорити щось з  Черешневим про тебе, тоді сейчас, в дорозі, в 

селі, будучи з ним, потягнеш очередь з автомата по ньому, наро-

биш стрілів, а коли стрінешся з повстанцями, скажеш, що най-

шов на засідку. Ти добре його пильнуй, бо он тебе може зрадіть. 

Коли будеш писати записку до мене, пиши і про себе, де, на яких 

квартирах, в якому селі будеш квартирувати. Ми можем дєлать 

облаву в кількох селах, а знаючи про тебе, будем шукати також 

на твоїй квартирі, але ти не бійся, я пішлю бійців, які шукатимуть, 

але тобі нічого не станеться.

Під кінець згадував ще раз про плин, умовив стрічу в тому 

самому місці на год[ину]  12-ту ніччю. Бійці всі були в стайні 

подальше від нас, лищень один стояв при дверях на стійці.

По тій стрічі, за кілька день я пішов до  Вільшаниці до 

пров[ідника]   Сака. Його вдома не було. Там стрінув я командира, 

псевда не знаю і не знав, правдоподібно мав бути курінним, як я 

в пізнішому довідався, і його боєвика. Разом в трійку перейшли 

до с.  Трудовач. В селі, в одній хаті справляли Миколая, на якому 

були стрільці з відділу і боєвики з боївки  Оріха. Підходячи під хату, 

командир звернув увагу на брак стійки, за що покарав боєвиків, 

покликав чотового, з яким поговорив щось, і враз [з] стрільцями 

вислав на свої місця постою. В цій хаті також був пров[ідник]  Сак. 

З ним в с. Трудовачі переквартирував, через два дні полагодив 

справи та відійшов сам в свій кущ. Пригадую собі, що день перед 

святом Анни в м[ісяці]  грудні в с.  Русилові відбулися збори всіх 

повстанців цілого куща, яким проводили  Сокира, райпропаган-

дист і пров[ідник]   Лісовий. По зборах я запрошував провідника 

Лісового до себе, одначе він не пішов, а вернув до с.  Скнилова. 

Другого дня, це було на самої Анни, пров[ідники]  Лісовий, Сокира 

і ще оден повстанець впали в криївці у господаря в  Стеця. День 

після Анни я пішов на стрічу до свого колєги.
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Коли прийшов я до згаданої стайні, колєга привитався зі 

мною і спитав: Как дєло, слушай ми вбілі вашого провідника, хто 

буде на його місці? Не знаю. Може  Гасьошин-Остап? – спитав 

він. Не знаю. Ну кагда виберуть другого, сейчас дась мені знати. 

Шо говорять повстанці, населенння? – спитав він. Жалують. 

Як то жалують, так він бандіт, не дав вам забавляться, ти кажи 

їм, що шкода його, але він був недобрий чоловік, за що-небудь 

зби[в]ав хлопа, чи було за що – чи ні. Старайся підірвати його 

авторитет. Опісля почав питати мене про  Черешневого. Я ска-

зав, що Черешневий був на зборах в с. Русилові і правдоподібно 

відійшов до с. Балучин, та що Черешневий ніколи не говорить, де 

йде. Тоді він мені доручив:

Слушай, твоїм завданням є бути цілий час з Черешневим, 

слідити за ним так, як я тобі вказував. (При тому витягнув ¼-ту 

літр[а]  плину і почав говорити: Я приніс тобі плин, ти, будучи 

з Черешневим на квартирі, говори, що маєш добру оливу до 

чищення. Це говори при чищенні зброї, вони тебе попросять 

її, тоді ти сам враз з ними чисть і свою зброю – автомата, цим 

плином дуже гарно чиститься, роби це під вечір, як будуть мати 

відходити в друге місце, свого автомата не жалій, бо вони можуть 

тебе підозріти, а коли їм зброя поржавіє, тоді ти скажеш, що 

ти не знав, показуючи свойого автомата, що він такий самий зі 

зжерами і вони тобі за це нічого не скажуть. Коли висмарують 

зброю цим плином, ти будеш смотрити ввечір, куда вони підуть, 

де заквартирують і сейчас нас повідомиш.

Оповідаючи йому, що я був в с.  Трудовач у пров[ідника]   Сака, 

де, ідучи до пров[ідника]  Сака, стрінув командира і його боєви-

ка в с.  Вільшаниці і з ними перейшов до Трудовача. Тоді колєга 

випитував мене, звідки командир прийшов, куда відійшов, з ким 

був у с. Трудовач і чому я його в дорозі не вбив. Я говорив, що не 

було як, він мене вислав наперід, а свойого боєвика за мною, а 

сам йшов позаду, вбити не було можності, я почав розмову з його 

стрільцем, він крикнув до нас «мовчіть» і я вже нічого не міг гово-

рити. Вот, сукой син хитрий, коли він йшов, в якій годині? – спи-

тав колєга. Коло год[ини]  3-ї над раном. Коли б був знак, можна 

було би вбить сукого сина. А коли я йому розказав114 про те, що 

він покарав боєвиків буками за те, що не було під хатою стійки, 

він сказав: от сукой син, не дав забавлятися молодим, сейчас 

будуть дєлати, він їх не много провчив. Відтак почав випитува-

ти, хто в с. Трудовач квартирує. Я сказав, що на  Мельниках[,] 

У тексті114 : росказав.
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 Кон[о]пл[я]х квартирує боївка, а в лісі має квартирувати відділ 

 УПА, але де, я не знаю і як називається, також не знаю. Я кварти-

рував з пров[ідниками]   Саком і  Надією, провіряли мої книги, вка-

зували дальше стягати шкіри. Звідтам перейшов з пров[ідником]  

Саком до с.  Вільшаниці, а відтак сам до с.  Русилів. Тут подав я 

йому докладний опис хати провідника Сака. Тоді він мене почав 

питати, чи я маю магазини збіжжя. Коли я йому сказав, що збіж-

жя не маю жодного, а це все, що є, є лишень на папері. Ну, як 

так, дєлай дальше так, щоб нічого не було. Опісля перейшов до 

 Зеленого. Коли я йому оповів розмову з Зеленим і що він щораз 

більше призадумується, казав мені дальше проводити подібні 

розмови, постійно в них згадувати про жінку та дітей і про те 

кожночасно його повідомляти. Оповідаючи йому про збори, які 

відбувалися в с. Русилові, він в основному випитував, що було 

говорено на зборах, а коли я йому сказав, що  Лісовий говорив, 

що будуть вести [боротьбу] так довго, аж до розвалу  СССР і аж 

до здобуття  УССД і що люди ставили запити, тоді він сказав: ти 

їм говори, що жодного розвалу СССР не буде, війна скоро покін-

читься, вказуй про силу СССР. Це постійно повторював на кожній 

стрічі. Після того, обговорюючи разом про всі села і повстанців в 

мойому кущі, дав мені такі доручення:

Коли зайдеш до с[іл]  Острів,  Безбруди чи в другі села, там де 

повстанці не знають про те, чи ти маєш криївку, в розмові з ними 

оповідай, що в тебе є криївка в стайні, вхід з-під жолоба, добрий, 

такий що навіть як нема часу замаскувати землею, то вистарчить 

жолуб засунути. В тому вони оповідатимуть про свої криївки, 

входи, де мають, як маскується. Якщо вичуєш, що вони люблять 

горілку, намовляй їх та питай, де б дістати горілки, разом з ними 

пий, сам поменше, при горілці довідаєшся про їхні родини, що 

думають робити, що говорять на провідників, якщо висказива-

тимуться недобре, нарікатимуть, притакуй, співчувай з ними. 

Будучи з пров[ідником]  Саком, роби на  Черешневого доноси, що 

він в терені поступає неправильно, міняє в дядьків115 мундири, 

плащі, що неправильно забрав мід від учительки, сам розпоряд-

жається, тим виробиш собі довір’я у свого провідника. Дальше 

повторював ці самі доручення, що на попередніх зустрічах.

Перед відходом наказував мені, щоби я роботу виконував 

чесно, не прогайновував часу надармо, а за те обіцював гроші, 

добре життя. Після того умовили стрічу в тому самому місці і в тій 

самій годині.

У тексті115 : дятьків.
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Після тої стрічі я з  Зеленим, будучи в с.  Безбруди на одній 

квартирі з повстанцями, навів розмову про облави, в якій говорив, 

що я облав не боюся, маю криївку, яка знаходиться в стайні, вхід 

з-під жолуба, криївка невелика, місце на трьох – перша кляса. 

 Ворон – станичний з с. Безбруди, слухаючи моєї розповіді, роз-

казав, що має також криївку-передильованку, в якій поміщається 

5-ох осіб, вхід також з-під жолуба. Рівнож бачив в селі, що місцеві 

повстанці дуже бояться, ходять часто без зброї, а також випитують, 

що дальше будуть робити. Одного дня, коли вернув з терену свого 

куща до с.  Русилів, застанув в  Коковського  Черешневого,  Голуба, 

 Прибутого,  Шишку і  Полярного, які попивали горілку. Коковський 

постійно мав горілку, а вдостатку гонив ще самогон. Як я ор[і]-

єнтуюся, мусів мати сексот. Разом з ним я почав пити. В тому я дові-

дався від Черешневого, що він переходить на квартири в с.  Скнилів. 

Я, знаючи про його квартири здавніша, використав відповідний час, 

пішов додому, бо це зараз в сусідстві, написав записку до свого 

колєги і передав мамі, щоби занесла другого дня рано до колєги. 

Сам вернув з поворотом до Коковського, де ще бавився около 

півгодини, відтак Черешневий відійшов, а я з Зеленим оставився 

квартирувати. Записку писав подібним змістом:

Тов[аришу]  капітан! Сьогодні ввечір Черешневий був в 

с. Русилів, звідки відійшов до с. Скнилова. Є всі можливості, що 

буде там квартирувати, бо в розмові з ним я довідався від нього, 

що буде квартирувати. Думаю, що буде квартирувати в тих квар-

тирах, які я був вам вже подав. Інших квартир він не має. Я лиша-

юся з  Зеленим на квартирі у Коковського в с. Русилів.

Дата  Гора

Другого дня  больш[евики]  перевели облаву на ціле село 

с. Скнилів. Під час облави знайшли один кулемет, який був захо-

вав Черешневий, в соломі на одній господарці. Наслідків не було 

жодних. В пізнішому, як я довідався Черешневий і другі скрива-

лися по стодолах в соломі. Цего самого дня, ввечір, я з Зеленим 

пішов до с. Скнилова, де стрінувся з Черешневим, з яким квати-

рував через день. Боївка чистила зброю, я чистив також свою. 

Тоді добув з торби плин, вказуючи на нього, що маю добру оливу. 

Кожний насмарував собі зброю, крім кулеметчика  Шишки, який 

заявив, що його кулемет чистий. Ніччю я враз з Черешневим і 

його боївкою перейшли на  Підбір – хутір с.  Балучин. Рано, коли 

боєвикі побачили свою зброю заржавілою116, Черешневий почав 

У тексті116 : зарзавілою.
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сваритись зі мною і питати, де я взяв такої оливи. Я сказав, що 

на квартирі в одного господаря, а на доказ, що я не знав нічого, 

показав свойого автомата. Пригадую, що  Лозовий був насмару-

вав свою пістолю сімку, до якої заглянув по тижневі часу, з якої вже 

не було нічого. Так все поржавіло117, що навіть замком не рушив. 

Це було перед Різдвяними святами. До свят я майже цілий час 

перебував з  Черешневим і перший день святкував в с.  Русилів 

з Черешневим,  Прибутим,  Веселим і  Зеленим. Бавилися разом 

до схочу. В[в]ечір Черешневий пішов до с.  Задвір’я, а я остався і 

другого дня свят відбув стрічу з колєгою.

Коли я стрінувся з ним, він почав мене сварити і говорити, що 

я з нього дурака валяю, тому що під час облави в с.  Скнилові нічо-

го не з найшов. Я йому доказав, що Черешневий був в селі, даючи 

йому факти. Тоді він спитав, де він є. Поїхав до с. Задвір’я, – від-

повів я. Чому ти не поїхав з ним, та ж я не міг поїхати, бо мав стрі-

чу з вами. Ну, нічово, треба було їхати, а оставити лише записку. 

На будуче, щоб ти так робив, там розвідай його квартири кри-

ївки, так як я тобі вказував. Дальше я розповів йому про зброю 

і смар, яким понасмаровлювали собі боєвики, тоді колєга був 

вдоволений та сказав: Ну, харашо, тільки нада так було дєлать, 

щоб можна було їх побити. Так не далося. Я не знав, де він піде. 

Зі Скнилова він відійшов на  Підбір, а я там ще ніколи не був. А 

коли я оповів йому, що боєвик Моряк забрав від мене цей плин і 

мочить шматку в ньому та смарує кінці кульок в автоматі, кульки 

дістають ржу118, творять такі вусики, а він – Моряк вдоволений 

говорить, що така кулька вистарчить одна  большевикови лишень 

за скіру і сміється, тоді колєга подинервовано сказав: Сукой син, 

что он за адін, как його фамілія. Моряк –  Стойко Іван з с.  Красне, 

був в  Карпатах на підстаршинському вишколі, тепер вернув, та 

подав його опис. Колєга доручив мені цей плин від нього забрати 

і виляти. Після того, я оповів йому про повстанців в с.  Безбрудах 

і про те, як я говорив з ними, він вислухав мене і сказав мені, 

щоб я там більше не йшов. Відтак почав цікавитися  Зеленим і 

дальше вказував мені, щоб я проводив з ним розмови, так як він 

мене вчив. Рівнож доручив мені, щоби я постійно старався бути з 

Черешневим та його докладно прослідити. Крім цього, так само 

як на кожній попередній стрічі мене пропагував. Після чого умо-

вили стрічу і я вернув додому.

У тексті117 : порзавіло.

У тексті118 : рзу.
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Свята докінчував в с.  Русилові у своєї нареченої  Грабовської 

Анни. По святах до с. Русилова з с.  Задвір’я вернув  Черешневий, 

 Голуб,  Зелений,  Диркач і  Прибутий. Тоді-то, пригадую собі, 

Черешневий вислав мене, Зеленого, Прибутого і Диркача до 

с.  Балучина зорганізувати свиню, яку ми зорганізували та при-

везли до  Коковського Михайла. У нього, маючи 8-м літрів спірту, 

забавлялися доти, доки всего не випили. Ця забава тривала 

через пару днів. В тому часі я, Черешневий, Зелений, Голуб і 

Прибутий зробили на полю криївку. Після того ми розійшлися, 

я з Зеленим пішов до с.  Скнилів. Квартируючи в  Білого, я почав 

розмову з Зеленим, яким би то способом злегалізуватися. В цій 

розмові я спізнав, що Зелений набрав охоти, тільки що чомусь 

не може відважитися, рішити собою. Звідтам оба перейшли до 

с.  Русилова, де квартирував я аж до часу стрічі зі своїм колєгою. 

Роботи організаційної я не проводив жодної. Через той час, я в 

розмовах поважно і в жартах Зеленому постійно говорив: де вам 

зараз партизанити, вам діти бавити, пильнувати жінки та гос-

подарки. Одного вечора я, залишаючи Зеленого в Коковського 

Михайла, сказав, що йду додому перебратися, а в дійсности 

пішов на стрічу.

На цій стрічі, я переповів йому про те все, що вже згадав 

у протоколі, тоді він почав мене питати, де зараз перебуває ж 

Черешневий, чи є новий провідник, а також цікавився Голубом 

та його нареченою  Детенишин Анною з с. Русилів. Я сказав, що 

Черешневий пішов до с.  Ферліївка119, чого – не знаю, звідти має 

перейти до с.  Утішків. Районовим провідником має бути  Луна 

(Андрій), який має походити з с.  Гологори, але певно не знаю. 

Голуб має мати у своєї нареченої криївку, за яку тяжко від нього 

довідатися, а також він зі собою, ідучи до нареченої, не хоче ніко-

го брати. Після того я одержав такі доручення:

Сейчас ти мусиш бути з Черешневим в добрих відносинах, 

старайся у всім йому догодити, добре до нього відносися, слухай 

його, догаджуй йому горілкою, харчами, всім тим, що тільки він 

любить, старайся, щоби він тебе брав на свої квартири, а голов-

но до с.  Задвір’я, якщо ти там будеш, добре затямлюй120 всі його 

квартити, хати до яких заходить, чи має криївку, де, в якому місці, 

які там є підпільники, з ким він там найбільше стрічається, зреш-

тою ти ж сам повинен вже знати, що робити. Якщо будеш мати 

змогу піти з ним, а також будеш мати змогу написати записку 

У тексті119 : Ферлиївка.

У тексті120 : затамлюй.



140

до мене, то напиши, а як ні, то підеш так, а якщо тебе не буде на 

стрічі, то я буду знати, що ти пішов з  Черешневим.

Опісля я оповів йому про  Зеленого, про розмову з ним і що 

він, мабуть, погодиться, бо бачу, що має охоту, тоді колєга сказав 

мені таке:

Зеленому ти говори дальше так само як дотепер, тільки біль-

ше в жартах, при тому, уважай, щоби він тебе не підвів. А якщо він 

погодиться на документи і побачиш, що він має охоту і намага-

ється, тоді йому скажеш, щоби дістати документи, то треба щось 

зробити, треба дещо видати, якщо він погодиться, то приведеш 

його до мене, а якщо не схоче, застрашиться, то маєш його 

застрілити, бо як ні, то він тебе зрадить. Зроби так, як я тобі вка-

зував. Ну, дружок, я зараз хочу знати, де ти будеш перебувати, 

бо за день-два буде велика облава. Я буду в  Русилові. А в кого? 

В  Коковського. Ну, харашо, в Русилові війська не буде, а з ким 

ти будеш? Зі мною буде  Зелений. Ну ти ще там з ним поговори. 

Потому він почав мене вчити:

Після тої облави, яка відбудеться, слідкуй добре, що населен-

ня буде говорити, чи дуже буде нарікати на бійців за їхню пове-

дінку, чи часом не говоритиме, що то через тих, що криються, при 

зустричі з повстанцями оповідай, як ти перебував облаву, як дуже 

боявся, що бійці виробляли, як шукали, скільки було їх, кілько днів 

була облава, в тому, питай, де вони були в той час, де скрилися, 

вони самі будуть оповідати, ти лишень добре слухай і про те мені 

розкажеш – донесеш. Тоді-то, пригадую собі я, дав йому список 

всіх родин, які мали синів у повстанцях. Тоді він мені сказав, що в 

час облави всі ці родини заберуть зі села, а мама моя хай втікає з 

дому на той час. Батька не заберуть, бо це не мій рідний батько, а 

вітчим121. На цьому стрічу закінчено, а умовлено слідуючу.

Відтоді я залишився з Зеленим в с. Русилові у Коковського 

Михайла. За два дні приїхала «мітьолка» до с.  Балучин і там 

заквартирували. Третього дня переводили в с. Русилів облаву, 

яка тривала через два дні, я і Зелений сиділи у криївці. Через 

цілий час Зелений дуже боявся та молився. Я мав нагоду з ним 

говорити, застрашувати його, що ми пропадем, якщо так дальше 

буде, ще війна, а по війні буде ще гірше, нам треба шукати за 

документами, треба замільдуватися або що. Де виробити доку-

менти, Боже-Боже, що тут робити, – говорив Зелений. Тоді я ска-

зав: я маю місце, тільки треба було би зробити дещо, маю знако-

мого капітана, але він напевно схоче дещо від нас, якоїсь роботи, 

У тексті121 : відчим.
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вбити  Черешневого або когось. Та хай би було так, якщо маєш, 

ходім, підемо до нього, де можна пов’язатися з ним, – говорив 

 Зелений. Мама моя має знати, я мусів би говорити з нею, вона 

пішла б до нього, ми мусіли б умовити стрічу з ним, – говорив 

я. Добре, хай буде так, коби тільки жити і скінчити вже раз з 

таким життям, – говорив Зелений. Розмова тривала довший122 

час, одначе зараз не тямлю. «Мітьолка» була через тиждень 

часу і через той час ми оба не виходили. Коли від’їхала «мітьол-

ка», я, будучи з Зеленим в с.  Скнилів, стрінувся з Черешневим, 

 Полярним,  Лозовим,  Підковою,  Файкою і  Сурмою. Оповідаючи 

про облави, Лозовий оповідав, що його під час облави були б 

знайшли. Бракувало большевикам взяти ще одну верству снопів. 

Також розказав123, де квартирував.

Щоб замаскувати мене і мою рідню,  большевики під час 

вивожування родин підпільників на пересильний124 пункт в район 

прийшли до моєї хати за родиною. Мама втікла, а батько остався 

в хаті. Большевики батькові сказали спакувати всі хатні манелі, 

разом з батьком заладували на фіру, якою були приїхали перед 

хату. Коли вже все було зладжене до від’їзду, на подвір’я прий-

шов старший лейтінант. Батько почав проситися, що я не є його 

сином і вони його задармо вивозять. Лейтінант вислухав батька, 

покликав сусідів, провірив, чи батько справді є моїм вітчимом, а 

переконавшись ніби, сказав бійцям зповоротом125 манелі хатні з 

воза позносити до хати, після чого від’їхали.

З с.  Скнилова я і Зелений пішли з Черешневим до с.  Задвір’я. 

Там був святий спокій. Будучи там через тиждень часу, я розвідав 

про всі квартири Черешневого, а сам Черешневий квартирував у 

свойого швагра на улиці « Мартинівка» (назва одної улиці села). З 

Задвір’я всі перейшли до с.  Русилів, де були через оден день на 

квартирі у  Коковського Михайла. Ввечір Черешневий з боївкою 

відійшов до с. Скнилова, а я з Зеленим остався в селі. Через 

цілий час, будучи з Зеленим, Зелений мене намовляв, щоби піти 

до капітана, який би мав виробити документи. Я зволікав, гово-

рив йому, що маєм ще час, побачим ще, сам не знаю, що мені 

робити, може воно якось то буде. Мені ходило про те, щоб дотяг-

нути до стрічі, яка була перервалася, а то тому, що я був відійшов 

з Черешневим, а записки не мав як подати.

У тексті122 : довшій.

У тексті123 : росказав.

У тексті124 : пересильній.

У тексті125 : споворотом.



142

По відході  Черешневого, цего самого вечора, я залишив 

 Зеленого у  Коковського, сам пішов додому та написав записку 

до свого колєги подібного змісту.

Тов[аришу]  капітан! Я на стрічу не прийшов, бо був з 

Черешневим, через цілий час в с.  Задвір’ю. Зараз Черешневий 

відійшов до с.  Скнилів, чи буде квартирувати – не знаю. Я догово-

рився з Зеленим і він погодився на те. Я вдома, маю можливість 

вийти на стрічу.

Дата...  Гора

Записку залякував, передав мамі та сказав, щоб другого дня 

рано, сейчас йому віднесла до р[айо] ну. Сам вернув до Зеленого. 

Другого дня я одержав від колєги записку, в якій писав:

Дружок Гора! Приходіть на стрічу сьогодні ввечір в те саме 

місце, звідки ми останньо розходились. Приготуйте список хат, 

в яких квартирував Черешневий і всі матеріяли для мене, які 

маєте. Зеленого залишіть. На стрічу приходіть самі.

Колєга в записках ніколи не підписувався, ані не вставляв 

дати. Ввечір я відбув зустріч в колєгою. На цій стрічі я передав 

йому список квартир та оповів йому про с. Задвір’я, в якому в той 

час квартирувало около 40-к повстанців, які ходять в білий день 

по селі, а коли приїзджають  большевики лишень до c[ільської]  

ради, то повстанці мають на ріці тополю, (кладку), якою пере-

ходять ріку, відтак тополю перетягують за собою на берег126 і 

йдуть в лісок. В ліску побудуть до полудня, а опісля вертають в 

село. Колєга тоді випитував мене в подробицях про квартири, 

в яких повстанці квартирують, про швагра Черешневого, з ким 

я квартирував, чи був Черешневий з своєю жінкою і дітьми, які 

в той час вернули з  Сибіру, про що я йому дав вичерпну відпо-

відь. Опісля питав мене, як я перебув облаву, як перебули облаву 

другі. Коли оповів я йому, що під час облави у  Коковського дуже 

не шукали, тоді він сказав: Ну, бачиш, як це добре, якщо б ти не 

був з нами, були б тебе унічтожили, а коли я оповів йому про дру-

гих повстанців, яким, хоч були облави, нічого не сталося, тоді він 

сказав: Вот, нічово, ми їх ще побйом, ми підшколим лучші війська, 

вони начнуть іскать, а тоді всіх познаходять, а відтак спитав: А 

що поговорять по облаві. Сміялися, жартували. Тут оповів я йому 

про  Лозового, як він скрився, тоді він почав говорити: Ну, нічо-

во, ти нам ще поможеш, нам скажеш, де вони перебувають, де 

укриваються, ми їх всіх унічтожим, а відтак спитав: Що говорить 

У тексті126 : беріг.
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населення, які настрої по облаві. Населення говорить, що ви 

бандити, мучите народ, розбиваєте печі, в часі вивозу говорили, 

що  Сибіру не бояться. Тоді він сказав: Как, всі говорять однако-

во? То ті – куркулі, вони хочуть над народом, ми їх ще навчимо, 

вони говорять, що Сибіру не бояться, то нічово, ми їх вивезем 

в Сибір – в лєс, коли там побудуть довший час, поговорять з 

білими медведями, тоді стануть смирними. Оповідаючи йому 

про  Зеленого і його намагання за документами, він почав питати 

мене: Як живе  Черешневий з Зеленим, чи задуманий дуже, де 

він зараз є, що говорить з Черешневим. Коли я йому сказав, що 

Зелений з Черешневим жиє в згоді, тоді він мене почав вчити:

Зараз, дружок, ти нікуда не відходи від Зеленого, постійно 

будь з ним. Будучи з ним у Черешневого, добре слухай, що вони 

собі будуть говорити, чи будуть говорити шепотом між собою. 

Щоби зачути їхню розмову, ти положися недалеко них спати, 

хропи, а в тому добре слухай, що будуть говорити. Якщо гово-

ритимуть про документи і заторкуватимуть тебе, то ти уважай на 

себе, бери автомата і стріляй обох, як цего не зробиш, то вони 

тобі зроблять. Так роби до часу другої стрічі, яка відбудеться 

коло хреста, де є вкопана пушка. Якщо не будеш бачити нічого 

підозрілого, то приходи на стрічу з ним, його на сам пункт не 

веди, а остав від пункту около 200 м[е] тр[ів] . Тоді подав мені 

кличку та назначив день стрічі на 1-го березня 1945 р. на год[ину]  

11-ту ввечір. Відтак дальше почав мене інструктувати:

Слушай, щоби унічтожить всєх бандітов, ти мусиш нам прос-

лідити всі дороги, стежки, улички, куди переходять  бандєровці, 

головно прослідити Черешневого. З ним щоби ти міг бути постій-

но і щоби він тебе не вагався і не виганяв, ти старайся з його 

боєвиками і з ним жити зараз дружньо, частувати папіросами, 

горілкою, заводити на добрі квартири. Ми будем дєлать засідки, 

але ти не бійся, удавай відважного, ми тебе не нарушимо, а щоби 

не нарушити тебе, то ти все йди попереду. Йдучи попереду, під-

свистуй пісню «Он герой, герой  Чапаєв, он все время впереді», 

(ця пісня має подібну мельодію до нашої партизанської пісні 

«Там, за лісом, сонце сходить»). Тоді почуєм тебе і стріляти не 

будем, попереду йди певним кроком і все у дальші віддалі. Коли 

будем робити плянову засідку, про те ми тебе повідомимо, тоді 

ти йди позаду. Щоби не зор[і] єнтувалися другі ти в часі засідки 

будеш лишатися позаду, нібито за своєю потребою, або вернеш 

на квартиру, нібито по забуту річ. А коли буде вогонь, ти також 

стріляй, будеш мати нагоду, стріляй по главних бандерівцях, а як 

ні, то по рядових, тільки так, щоб ніхто не помітив. Як стрінешся 



144

з повстанцями після засідки, оповідай широко, як ти стріляв, 

як сипалися кулі в твій напрям. Опісля спитав мене, чи я маю 

зв’язки зі своїм провідником, а якщо буду мати, щоби я докладно 

затямив інструкції, які127 будуть передавати мені. При тому, щоб 

я добре глядів, хто там більше буде, якщо б мене покликали в 

с.  Трудовач чи в  Вільшаницю, щоб я добре затямив зв’язкову 

хату. Провідників, їхні пости, їхню роботу. Коли скінчив, питав 

мене, чи я все пам’ятаю, наказував, щоб я до роботи ставився 

серіозно – мужньо, при тому говорив, що я радянський чоловік, 

що скоро повстанців покінчимо, а тоді заживемо хорошим жит-

тям. При кінці нагадував мені ще раз, щоб я згадані доручення 

чесно [виконував] , умовив стрічу, а, пращаючись, побажав спо-

койної ночки. Я відійшов, а він остався.

При стрічі, я з  Зеленим одного дня віднайшов  Черешневого 

з боївкою в с.  Скнилів, звідки разом перейшли на  Підбір і там 

заквартирували. Одного дня Черешневий, довідавшись, що з 

с.  Полтва з спіртзаводу везуть до р[айо] ну 400 л[і] тр[ів]  спірту 

в двох бочках, вислав боєвиків на дорогу, які цей спірт забрали. 

Також забрали і коні. Через два дні бавилися, пили спірт, скільки 

хто мав сили. Я з Черешневим, пригадую собі, квартирував у гос-

подині  Возьціца. По тому я,  Зелений і  Лозовий відставили одну 

бочку спірту до с.  Трудовач. Ніччю, коли приїхали в село, ніхто 

не хотів нас впустити до хати. Я одній господині підпалив загату, 

господиня на це не звертала уваги і дальше не відчиняла хати. 

Огонь робився щораз більший128, так що я був змушений загаси-

ти. Тоді ми взялись на спосіб. Зайшли до одного господаря, дали 

йому пару літрів спірту, він відчинив хату, до якої ми зайшли і там 

заквартирували на день. Через день спірт продавали людям за 

кури. Курей нам вистарчало на кілька днів. Квартируючи там, за 

той час, я стрінувся з пров[ідником]   Саком і спірт передав йому. 

Ввечір вибралися їхати до с.  Русилова. Щоб уминути с.  Скнилів, 

бо там большевики робили засідки, пустилися їхати крізь поля. 

Переїзджаючи через фронтовий окіп, упав кінь, якого застріли-

ли, бо не могли витягнути. Одним конем приїхали в с. Русилів, 

де застанули  Черешневого з його боївкою. Від Черешневого 

я довідався, що він був в с.  Задвір’я звідки вигнали його  боль-

шевики в с.  Новосілки  Милятинського р[айо] ну, де він розброїв 

і застрілив 4-ох  большевиків та постягав з них мундури. Цего 

вечора я з Черешневим пішли до с.  Балучин до мойого вуйка 

У тексті127 : яку.

У тексті128 : більшій.
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 Гучок Андрія, від якого забрали около 30-ть штук дробу – курей, 

качок і гусей і перейшли на  Підбір, де справляли через два дні 

забаву, випиваючи решту спірту з другої бочки. Після тої забави 

 Черешневий пішов до с.  Балучин на квартири, я з  Зеленим вер-

нув до с.  Русилова і в тому часі написав записку до колєги.

Тов[аришу]  капітан! Я зараз вдома. Черешневий сьогодні 

ввечір пішов до с. Балучина на квартири. Квартируватиме певно 

на своїх квартирах в частині села « Кути», в господарів  Стойко 

Андрій і  Романчук.

Дата...  Гора

Другого дня мама віднесла записку до р[айо] ну, а коли вер-

нула, оповідала, що до с. Балучин поїхало около 80-ть  больше-

виків. Ввечір я довідався від людей, що в с. Балучин була облава, 

під час котрої Черешневий враз з 5-ма боєвиками скрився на 

стриху хати одного старенького дядька, де ніхто ніколи не захо-

див. Це було при кінці м[ісяця]  лютого [1945 р] .

Першого березня 1945 р. я з Зеленим пішов на стрічу до 

свого колєги, на означене місце. Перед стрічним пунктом, на 200 

м[е] тр[ів] , я залишив Зеленого, а сам подався дальше. Перед 

пунктом обмінялися ми кличкою, колєга покликав мене до себе, 

а коли я прийшов, побачив ще одного, з яким також привитався. 

Витаючись зі своїм колєгою, він сказав:

Как дєло, дружок? Я тобі привів нового друга, опер[у]полно-

моченого тов[ариша]   Романова. Від сегодня він буде тобою руко-

водити, а ти мусиш його слухати. Тоді Романов подав мені руку і 

представився129 – Романов. Чи ти сам прийшов? – спитав колєга. 

Я привів Зеленого –  Миськів Степана до вас, якого лишив 200 

м[е] тр[ів]  звідси, – сказав я. Що він говорить? – спитав колєга. 

Нічого. Погоджується, хоче документів, – сказав я. Тоді вони оба 

на боці щось говорили, а відтак сказали мені Зеленого приклика-

ти. Я покликав Зеленого, а коли прийшов він до них, вони подали 

йому руку, а колєга сказав: Зелений, да?! Відтак, залишаючи мене 

самого, оба з Зеленим відійшли на бік около 20-ть м[е] тр[ів]  від 

мене, посідали і говорили з ним около 20-ть хвилин. Колєга вер-

нувся до мене і почав мене визвітовлювати. Розказуючи йому, в 

який спосіб забрав Черешневий спірт і що в тому часі з ним був 

 Чайка, – ком[андир]  боївки  Глинянського р[айо] ну, колєга спи-

тав: Що він за один, як виглядає, звідки, як називається, скільки 

років. На ці питання я відповідав тільки, скільки знав. Відтак я 

У тексті129 : придставився.
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йому оповів про  Підбір та людей на Підборі, до яких заходимо 

без виїмку. Тоді питав мене, де був  Черешневий під час облави 

в с.  Балучин. Я йому вияснив, як повище вже згадано, та подав 

прізвище130 і опис цеї хати, на що колєга сказав: Вот хитрий сукой 

син Черешневий. Опісля прийшов до нас  Романов з  Зеленим, 

який почав говорити:

Від сегодня ви оба разом будете робити. Коли знищем бан-

дітів Черешневого і других, тоді заживем і ви заживете харошим, 

спокойним життям, получите документи, работу, де схочете131 

проживать, будете жити, в селі – в селі, в районі – в районі, де 

схочете132. Дєньгів получите много, тільки нада до роботи стави-

тися чесно, щоби за місяць-два всіх бандитів знищити, а головно 

Черешневого. Ви підшукайте для себе добрі квартири, чисті, де 

добре дають їсти, де є добрі люди. Маючи такі квартири, запро-

сити Черешневого до себе, він будучи з вами, сподобає собі хату, 

до якої в часі вашої навіть неприсутності буде заходити, він тоді 

бачитиме вашу дружність, з ним поводіться чесно, його поважай-

те, трактуйте папіросами, будучи з ним на квартирі, коли буде 

хотів пити води, скоро самому взяти і води подати, він каліка на 

руку, не чистить чобіт, стягнути чоботи з нього, вичистити, шану-

вати його. Радитися з ним, тоді як він до вас звертається, під-

давати думку, куди було б краще засідку, вказувати, що дорогою 

не добре йти, краще стежкою, яка веде крізь серединою села, бо 

на краю може бути засідка. Дальше слухати його, коли буде вас 

висилати на стійку, йти, не відмовлятися, самому вказувати, що 

треба стійки, як не має. Коли ви[ш]ле вас в село по харчі, треба 

піти – зорганізувати, на час бути жартівливим тоді, коли він жар-

тує. Він любить спів, співати з ним пісні. Якщо ви разом з ним в 

окремій квартирі, а його хлопці в сусідних квартирах, подальше 

від вас, самі починайте співати пісні, час до часу ставити горілку 

на стіл, перед тим питайте, чи можна поставити, а тоді він до вас 

набере довір’я, вас полюбить, буде з вами більше заприязню-

ватися, часто пропонуючи йому, ви, свою квартиру, радо піде з 

вами, залишаючи своїх боєвиків.

Він, щоб бачив вас відважними, йдіть попереду, певно, не 

бійтеся, я засідки в с.  Балучин і  Русилів дєлать не буду, буду 

дєлать час до часу на краю тих двох сіл, а по других селах буду 

робити большу нажимку. Черешневий і другі будуть змушені 

У тексті130 : призвище.

У тексті131 : схочите.

У тексті132 : схочите.
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прий ти до вас. Ви тоді, будучи з ним, робіть так як я вам вказую, 

при тому маєте його вбити, але тоді, як будете мати довір’я до 

нього. Будучи з ним на своїй квартирі, вечір він буде вертати до 

боєвиків, оден з вас, напр[иклад]  от  Зелений, буде йти разом з 

ним, ти (вказуючи на мене) підеш позаду, а тоді звів автомата, 

потягнув очередь по ньому наробите більше стрілів і удірайте 

окремо. На зв’язкову хату не біжіть разом, окремо, а прибігши, 

оповідати повстанцям про те, що ви напоролися на засідку і 

питати їх, чи не було  Черешневого чи Зеленого або противно, 

залежно, хто перший133 прилетить. Якщо Черешневий не буде 

хотіти йти з вами на квартири, тоді ви оба, будучи з ним, довіда-

йтеся, чи він залишиться квартирувати в селі, чи відійде в інше 

місце. Коли залишиться, ви щоб узнали, де він заквартирує, в 

кого, з ким, ви, виходячи з хати, задержіться на дорозі, нібито 

будете радитися, де вам піти на квартиру, в тому слухайте, який 

напрям, до кого пішов. Якщо це буде в с.  Балучин, а ще буде за 

ночі, тов[ариш]   Гора знає, підете до с.  Русилова, він повідомить 

мене запискою, а ви з поворотом вернете в с. Балучин. В записці 

будете подавати, де ви, в який спосіб квартируєте, щоб я знав, як 

буду дєлать облаву, щоб вас не побили. Там будуть також роби-

ти облаву, ви не бійтеся, перед господарем удавайте боязних. 

Ви мусите прослідити всі його квартири, дороги, стежки, куда 

ходить і подати список, подати, де він ходить на стрічі, до кого, 

як часто, чи має означені дати стріч, хто цей, що він з ним стрі-

чається, звідки, якого поста занимає, хто є на стрічі. Розвідати 

плян роботи Черешневого, в який спосіб розброюють  стрибків, 

чи бійців, якщо є в хаті, де ставлять стійки, чи під самою хатою, 

чи подальше від хати, кілько йде до кімнати, хто йде, кілько 

залишається під самою хатою, де стають, який настрій боєвиків 

перед акцією, в часі акції і по акції, чи наганяє боєвиків до роботи, 

чи з охотою боєвики виконують, хто є головним атентатчиком, 

пляни роботи подавати наперід, точно означуючи дату, місце і 

час. Подавати всіх людей цивільних, які інформують Черешневого 

і як часто стрічається з ними, подавати і тих людей, які доносять 

на чесних громадян  Радянського Союза. Подати цілий стан 

боївки  Черешневого, стан зброї, боєвиків схарактеризувати кож-

нього зокрема, що він собою представляє. Щоб довідатись про 

інформаторів, слідкувати за Черешневим, з ким він переводить 

розмови, які, чи ці розмови відбуваються шепотом, чи в час роз-

У тексті133 : першій.
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мов є якесь напруження в оповідаючого, по цьому можна ор[і] -

єн ту ватися, що можуть говорити. Дивитись, чи розмова ведена 

на самоті, так що другий134 не чує, самому підходити до них в той 

час, дати курити і розговорюватися, питати, що нового в селі, тоді 

будете бачити, чи розмову перервали, чи дальше продовжують, в 

тому, довідатися, як називається цей чоловік, з якого села. В часі 

виконування акцій, будучи на стійці, творити паніку, говорити, що 

в тому а в тому місці чути було тріскіт патика чи чого іншого, що 

хтось перелетів через дорогу, через цілий час акції тривожити. 

Якщо це є акція на  стрибків чи бійців в хаті, а хтось буде утікати, 

то перепускати утікаючого. Довідатись, де дають повстанці прати 

білля, а головно Черешневий і його боєвики, в кого перебира-

ються, як часто, чи всі в оден час. Довідатись, котрі з них мають 

наречені, в яких селах, як часто заходять до них, чи самі, чи з ким, 

що за одні ті дівчата. Подати, як марширують в час перемаршів, 

хто йде попереду, чи додержують порядку, чи зброя відтягнена, 

чи готова до стрілу, де йде Черешневий в час перемаршу, чи впе-

реді, чи взаді, чи всередині. В час організації харчів заходити до 

зам[о]жних господарів. Якщо господар не буде хотіти відчинити 

дверей, двері вивалити, господаря по лобі, харч забрати самому, 

а коли буде господар, ставити опір, вибити.

Після того  Романов покликав мене набік, а колєга  Зеленого 

забрав зі собою. Тоді Романов доручив мені:

Ти, будучи з Зеленим, заходи з ним в розмову, радься, пля-

нуй, як це б було краще вбити Черешневого. В тому слухай, що 

Зелений буде говорити, слідкуй, чи він не буде поділятися з ким 

другим, вот, напр[иклад] , з жінкою, з Черешневим, слідкуй, який 

в нього настрій, чи вдоволений з цього, чи буде ходити заду-

маний. Якщо буде вдумчивий, наводи з ним розмови, як то ми 

будем жити в добробуті, коли поб’ємо Черешневого і других, 

говори, щоб це сталося якнайскорше, а тоді напевно візьмуть 

нас в район, дадуть роботу, кожночасно вип’єм пива, забавимся, 

життя буде перша кляса. Наводячи такі розмови, ти побачиш, що 

Зелений буде говорити і про те мені скажеш.

По скінченню розмови, нас обох знова звели докупи і 

Романов ще раз пригадував нам, щоб ми дані доручення викону-

вали чесно, при тому обіцював щасливе135 і радісне життя. Відтак 

умовили стрічу за тиждень часу в розі  Ферліївського136 ліса при 

У тексті134 : другі.

У тексті135 : счасливе.

У тексті136 : Ферлиївського.
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дорозі, яка веде з  Русилова на  Ферліївку137, по лівій стороні доро-

ги, як йдеться з напрямку Русилова. Ріг лісу – високі дуби. Стрічу 

умовив на годину 12-ту вночі. Відходячи від них, мій колєга поба-

жав нам успіхів в праці, а мені зокрема, попрощалися і відійшли. 

Розмова тривала понад 2 год[ини]  часу.

По відході від них зараз в дорозі  Зелений почав нарікати: хай 

то чорт забере, що то з того вийде, я думав, що скоро дістанем138 

документи, а вони вимагають вбити  Черешневого, всіх його хлоп-

ців та ще других повстанців, що то буде робити. Я йому притаку-

вав: Зелений був дуже сумний та поденервований, а доходячи до 

с. Русилів, сказав: Ходім до  Коковського Михайла вип’єм горілки 

з того всього, полягаєм спати, та що будем робити. Так і зробили. 

Квартируючи в с. Русилові два чи три дні, ми пішли до с.  Скнилів. 

Там заквартирували у  Білого. Пригадую, в останній день ввечір 

перед нашим відходом, прийшов до нас Черешневий з боївкою, 

узброєний у дві пістолі. Від нього я довідався, що він, йдучи через 

с. Русилів дорогою, почув на подвір’ю в господаря  Кульчицького 

Івана крик курей, на що звернув увагу і завважив двох осібняків 

на подвір’ю та авто. При задержанні їх, зор[і] єнтувався, що це 

 большевики, відчинив вогонь, де вбив двох, а двох зловив живи-

ми, забрав зброю, авто спалив, а трупи заніс в ліс  Ферліївський139 

та закопав. Разом з Черешневим ми переквартирували ще оден 

день в с. Скнилові. Черешневий був тоді відійшов в гори. Ввечір 

перед стрічою з  Романовом, яка припадала на цей день, Зелений 

почав мене намовляти, щоб на стрічу не йти, говорячи: Нехай 

шляк тра[ф]ить з  большевиками, з ними зачни собі, дивись, що 

вони вимагали, а ми нічого не зробили. Одначе по довшій моїй 

намові рішився піти. Коли прийшли на умовлене місце, Романов 

на нас вже ждав. Привитався з нами і почав питати: Що сталося 

в с. Русилові? Ми не знаєм, що там було, ми чули від людей, що 

були стріли і спалено авто на подвір’ю у господаря Кульчицького 

Івана, – відповіли ми. Чому не знаєте, що ви робили, де ви були, 

куда ходили, – питав Романов. Ми, відповідаючи йому на питан-

ня, замоталися так, що Романов довів нам брехню і ми мусіли 

сказати правду. Романов розкричався, говорив що нас розстрі-

ляє, що ми такі самі бандити, як Черешневий і другі. Ми оповіли 

йому все що знали так, як вже в протоколі згадано. Тоді він почав 

питати, де зараз є Черешневий. Черешневий зі своєю боївкою 

У тексті137 : Ферлиївку.

У тексті138 : дістаним.

У тексті139 : Ферлиївський.
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пішов в с.  Трудовач в гори, чого пішов до свого пров[ідника]  – не 

знаєм. Ми бачили, що одержав записку від господаря  Коцюруби, 

але хто писав – не знаємо. Де він їх поховав – наших людей? – 

спитав  Романов. Говорив  Черешневий, що тут, в тому лісі. Що ви 

більше зробили, розвідали? – спитав Романов. Ми оба почали 

оповідати йому, що в с.  Русилові був  Веселий з якимись хлопця-

ми, яких хотів відставити до відділу, ходив з ними до с.  Бортків 

на зв’язок, одначе там нікого не було, вернув з поворотом в 

с. Русилів, звідки казав їм йти додому. Хлопці ці були з сіл  Острів 

і  Безбруди. Зараз їх не пригадую. Тоді був їх подав Романову. 

Рівнож передали йому список цілої боївки  Черешневого, подали 

дороги і стежки, якими ходить Черешневий, квартири, в яких 

квартирує в с. Русилів і с.  Балучин. Коли скінчив нас питати, тоді 

почав говорити:

Слухайте, глядіт, який бандіт Черешневий, побив 4-ох наших 

хароших в нічому невинних людей бійців – старшин. Ви, коли він 

прийде, довідайтесь, де він ходив, до кого, що йому говорили, 

які дістав доручення. Щоб довідатися, ви при стрічі з ним гово-

ріть, що по селах є багато  стрибків, їх здалося б роз[з] броїти, 

бо вони не дають нам дорогою перейти, вже роблять засідки. 

Він вам скаже140, що він буде робити, а коли довідаєтеся, то 

сейчас мене повідомити. Будучи з ним, питайте, як там в горах, 

чи сильно  большевики нажимають, що чувати, чи всі живі, чи всі 

провідники живі, в тому, питайте за пров[ідників]   Ігоря,  Сака, 

 Луну. Якщо скаже що живі, питайте, чи бачив їх, що говорили, чи 

говорили їм, чи війна скінчиться і коли, що казали нам робити. 

Тоді звернувся до Зеленого зі словами: Слухай, Зелений, (кликав 

його по псевді), ти, старик, такий самий, як Черешневий, харашо 

живете оба, тобі треба з ним говорити, він тобі все скаже, він до 

тебе має довір’я. Вказуй йому, що по селах багато сексотів, в 

тому, головів колгоспів, c[ільської]  ради, працівників районних, 

в тому питай, що провід каже робити зі сексотами, зі  стрибками, 

а він тобі про те розповість. Розповідаючи про доручення, питай, 

що він думає зараз робити, а коли скаже про свої пляни, то ви 

сейчас мене повідомите. Зараз ми будемо робити засідки, на 

краю сіл і на роздоріжжях доріг в с[елах] Русилів і Балучин. Ви, 

будучи з Черешневим, ведіть його тими дорогами, які ви мені 

подали, говоріть, що тут нікого не має, спокій, що може бути тут, 

коли в  Красному в р[айо] ні є 30-ть  большевиків, вони пильну-

У тексті140 : скажить.

У тексті141 : пільнують.
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ють141 р[айо] ну, не йдуть аж сюда. Йдучи з ним, ви оба йдіть все 

попереду на певній віддалі, співайте чи підсвистуйте пісню про 

 Чапаєва. Коли найдете на засідку, а пічнеться огонь, ви дальше 

втікайте уперід, бійці по вас не будуть стріляти, а як стрілятимуть, 

то вгору. Тут подав дні, в які відбувалися засідки, але зараз не 

пригадую. Крім цього, повторював ще раз попередні доручення 

та нагадував, щоб ми чесно їх сповняли.

Коли скінчив говорити, забрав нас в ліс, щоби ми йому пока-

зали, де є трупи побитих  большевиків. Я і  Зелений попереду і він 

разом з нами, бійці зізаду за нами пішли в цей відтинок лісу, де 

мали бути поховані большевики, за словами  Черешневого, шука-

ли довший142 час, одначе не знайшли. Пригадую, це була дуже 

гарна місячна ніч. Відходячи від нього, умовили стрічу у тому 

самому місці на год[ину]  12-ту вночі, дня – не пригадую.

Другого дня большевики шукали трупів в тому лісі, але також 

не знайшли. Пригадую, за пару днів по стрічі, до с.  Русилова 

до  Коковського Михайла прийшов Черешневий зі своєю боїв-

кою і його зверхник  Степовий зі своїм боєвиком  Оленем143. Як 

я в пізнішому дізнався, Степовий був реф[ерент]   СБ, заступав 

пров[ідника]   Ігоря, сам походив з с.  Острів. (Чим був Степовий, 

 Верлан не знав. Зам[ітка]  слід[чого] ). Тоді-то, Черешневий  мені 

і  Голубови доручив перервати телєфонічні дроти, які вели до 

с.  Красного, а сам і решта його хлопців пішли роз[з] броювати 

 стрибків на колгосп і в с[ільській]  раді. Стрибків було около 30-ть 

на чолі з участковим  Самойленком. Коли я і Голуб вертали, дохо-

дячи під с[ільську]  раду, боєвики вже виносили зброю і вивели з 

c[ільської]  ради участкового Самойленка і голову c[ільської]  ради 

 Гавура Андрія. Стрибків порозганяли. Відтак ми всі перейшли до 

с.  Балучин і на наказ Черешневого спалили клуб, сіль[ську]  раду, 

знищили телєфон та спалили всі документи c[ільської]  ради. 

Над ранком пішли на  Підбір і там заквартирували. Через день 

Степовий і Черешневий протокулували Самойленка і Гавура, 

яких під вечір вивели в ліс і зліквідували. Ввечір Черешневий 

з частиною боєвиків пішов до с.  Задвір’я, а Степовий, Олень, 

Голуб,  Диркач,  Мощак,  Листок і  Канарок пішли до с. Балучин на 

квартири. Я і Зелений пішли з ними також до села, щоб розвіда-

ти, де заквартирують. Голуб, Диркач, Мощак, Листок і Канарок 

заквартирували на  Кутах у  Погорільця, Степовий і Олень відійшли 

в село і ми оба за ними не йшли слідити. Звідтам перейшли до 

У тексті142 : довшій.

У тексті143 : Олинем.
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с.  Русилова до мойого дому. Я написав записку до  Романова 

подібного змісту:

Тов[аришу]  Романов! Я і  Зелений квартирували сьогодні на 

 Підборі з  Черешневим, його боївкою, його зверхником, який 

був зі своїм боєвиком  Олинем. Ввечір Черешневий з полови-

ною боївки відійшов до с.  Задвір’я, а його 5-ох боєвиків і зверх-

ник Степовий з Оленем144 пішли до с.  Балучин на квартиру до 

 Погорільця. Степовий і Олень пішли в село. Чи будуть з ними 

квартирувати, не знаю. Я квартируватиму в с.  Скнилів.

Дата. . .   Гора

Записку залякував, передав мамі. Відтак ми оба перейшли 

до с. Скнилова на квартиру.

На другий145 день до с. Балучин приїхало кілька  большевиків 

і около 30-ть  стрибків. Почали робити розшуки за повстанцями, 

боєвики з села не відступали, бо не боялися, лишень пере-

йшли в крайню хату від лісу і там заквартирували. Стрибки їх до 

полудня не зачіпали, по полудню почалась стрілянина з далекої 

віддалі на цю хату. Боєвики почали відстрілюватися, ранили 

кількох стрибків і стрибки відступили в село. По якомусь часі, 

до села приїхало авто большевиків з гранатометом, які почали 

з нього стріляти в напрям лісу. Боєвики, щоб обминути дальшої 

сутички, рішили піти в ліс. Підходячи до краю ліса, стрінулися зі 

заставою большевицькою, витворився бій, в якому всі 5-ть зги-

нули на  Балучинських сіножатах. Тіла  Листка,  Мощака,  Канарка і 

 Деркача146 лежали кілька днів на сіножатах. Де дівся  Голуб досі не 

відомо. Тоді одні люди говорили, що він живе.  Степовий і  Олень 

цей випадок оминули. Вони боялись квартирувати в селі і заквар-

тирували в Балучинських корчах « Дубина». По тому випадку я з 

 Зеленим цілий час квартирував в с. Скнилів і  Русилів. Між собою 

ми говорили, що тепер  Романов дасть нам спокій, буде хоч раз 

вдоволений. Оба квартирували до часу стрічі з Романовом.

Коли ми прийшли на стрічу, Романов посміхнувся подав руку 

і спитав. Як живете? Добре. Ну, харашо, ходи  Орлан поговоримо. 

Зелений залишився, а я і Романов відійшли на бік, посідали та 

почали говорити. Я розказав147 йому про роз[з] роєння  стрибків 

та зліквідовання  Самойленка і  Гавура, як переводили слідство 

У тексті144 : Олинем.

У тексті145 : другій.

У тексті146 : Диркача.

У тексті147 : росказав.
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і що  Самойленко мав про все сказати, що знав. Про що – не 

знаю. Подав  Романову точне місце, де їх закопано. Тоді Романов 

спитав: Де діли зброю. Зброю боєвики занесли на  Балучинські 

сіножат[і]. Що за оден  Степовий і  Олень? – спитав Романов. 

Степанов [Степовий] – це пров[ідник]  по СБ, який прийшов враз 

з  Черешневим з горів, облаву він виминув. Він також кликав дру-

гих боєвиків, одначе вони не хотіли йти і він пішов сам. Ну, нічово, 

ми ще всіх унічтожимо, – сказав Романов. Після того почав пита-

тися, що говорить  Зелений. Коли я оповів йому, що Зелений по 

відході від нього почав журитися, говорив, що то з того148 буде, 

що він думав, що скоро скінчиться, одержить документи, а тим 

часом йому треба багато знищити людей, говорив, що з  больше-

виками тільки собі зачни, не хотів йти на стрічу і цілий день ходить 

постійно задуманий. Тоді Романов почав мене вчити, як я маю з 

Зеленим вести розмови:

Ти дальше продовжуй з ним розмови, так як я тобі вказував. 

Говори, що ми виб’єм всіх повстанців, тоді заживем, вони дадуть 

нам, що тільки чоловік схоче, говори, що буде житися, напевно 

скажуть нам піти в район, жінка ваша буде мати спокій, діти під-

уть до школи. Дальше плянуй з ним, якби-то вбили найскорше 

Черешневого і його боєвиків, щоб скорше з ними покінчити і в 

кінці жити іншим життям. Він на це щось скаже, ти добре собі 

затям і про те мені скажеш. Він зараз задуманий, але він посмо-

трить правди, а тоді стане таким, як ти, чесним, солідним, радян-

ським чоловіком. На цьому ми розмову закінчили.

Тоді покликав до себе Зеленого і з ним говорив около півго-

дини. Відтак покликав мене і почав говорити з нами:

Вот бачите, ви харашо здєлалі, нада так дальше работать, 

нада знищить Черешневого – главного бандіта, ви маєте його 

застрілити. Тут я йому перервав розмову, сказав, що це не дасть-

ся, бо він з нами не хоче квартирувати. Цілий час квартирує зі 

своїми боєвиками. Ну, нічово, ведіть149 його на засідку, ми його 

самі вб’ємо, ви нам поможете150, їх вже небагато, а тоді як всіх 

поб’єм, заживети, получите документи, гроші, що схочите, зажи-

вете151 харошим життям. Будучи з ним, сейчас давайте знати про 

нього, ходіть цілий час з ним, разом квартируйте, узнавайте його 

пляни і роботу.

У тексті148 : стого.

У тексті149 : видіть.

У тексті150 : поможите.

У тексті151 : заживети.
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Крім цього, повтаряв ці самі вказівки, питав, чи ми все 

пам’ятаєм, говорив, щоб ми ставилися до роботи серіозно і 

чесно. Відтак умовили стрічу, попращались і відійшли.

По відході від нього я питав  Зеленого, про що вони оба гово-

рили. Він оповів мені, що  Романов питав, чи він довідався, яке 

завдання дістав  Черешневий від свого провідника і що він йому 

сказав, що довідався від Черешневого, що має роз[з] броювати 

 стрибків і ловити живими участкових, щоби від них осягнути 

язика.

Одного дня я з Зеленим стрінувся в с.  Русилові з Черешневим 

та його боївкою. Разом з ним ми ходили около трьох тижнів часу. 

В тому часі, Черешневий в с. Русилів стрінувся з  большевика-

ми, одного дня, які прийшли на засідку. Відчинив по них огонь 

та їх розігнав. При тому здобув три диски від кулемета152, також 

в с.  Мала Вільшанка і с.  Ферліївка153 порозбивав кооперативи, 

з яких частину товарів забрав собі, а частину роздавав селя-

нам. Рівнож в згаданих селах знищив сіль[ські]  ради. В с.  Борткові 

розбив кооперативу звідки забрали 200 літр[ів]  пива, 2-ть154 к[і]-

л[ограмів]  чеколяди і інші речі кавалєрські (к[о]сметика). Решту 

товарів роздав між населення. В с.  Полтві з спіртзаводу забрав 

20-ть літр[ів]  спірту і з с.  Балучин свиню. По тому шумі перейшов 

до с.  Задвір’я святкувати Великдень. По святах Великодних, при-

гадую, прийшов до нас  Клей зі своєю боївкою, який був з  СБ і ми 

всі разом по наказі Клея пішли в  Новомилятинський р[айо] н, де 

одної ночі в сс.  Лісок,  Новосілки,  Кудерявці і  Дунів вбили около 

60-ть людей – сексотів. Ліквідували цілими родинами. Цеї самої 

ночі вернули споворотом до с.  Задвір’я. У Задвір’ю квартирували 

ще через кілька день, а відтак розійшлися. Черешневий пішов до 

с.  Скнилова, а я з  Зеленим вернули до  Русилова. Я зайшов додо-

му і написав записку до  Романова. Подібного змісту:

Тов[аришу]  Романов! Ми на стрічу не вийшли, бо не мали 

нагоди. Цілий час були з Черешневим. Зараз ми є в дома і можем 

відбути стрічу. Черешневий зі своєю боївкою заквартирував в 

с. Скнилові.

Дата...  Гора

Записку залякував і передав мамі щоб віднесла до району. 

Записку цю, пригадую, писав при кінці м[ісяця]  травня [1945 р.].

У тексті152 : кулимета.

У тексті153 : Ферлиївка.

Так у документі.154 
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Вдень я одержав відповідь від  Романова, в якій писав:

Тов[аришу]   Орлан! Приходіть сьогодні ввечір на стрічу, в те 

саме місце, де ми останній раз розійшлися. Подав кличку і годину.

Романов

Кличку подав числову – ломану. Найбільше число було 25-ть. 

Підпис складав не чіткий, так що відчитати було тяжко.

Будучи через той час з  Черешневим, я впливу на нього не 

мав жодного. Щоби намовити Черешневого, щоб йшов розби-

вати кооперативи, я намовляв  Зеленого, який на Черешневого 

мав певний вплив. Зелений на це йшов і сам таку роботу любив. 

Кооперативи в сс.  Борткові і  Ферліївці155, були розбиті за намовою 

Зеленого. Намовляти не треба було багато. Вистарчало сказати, 

що в кооперативі є горілка або пиво. Черешневий горілку тягнув 

склянкою, так само його боєвики. Таку роботу вони любили.

В[в]ечір я і Зелений пішли на стрічу до Романова. На цій стрічі 

ми розповіли йому про всі акції, переведені Черешневим, про всі 

квартири в с.  Задвір’ю і про акцію в  Новомилятинському районі. 

Рівнож подали списки всіх квартир з с. Задвір’я. Романов, слу-

хаючи нашої розповіді, цікавився  Клейом та сказав: Вот бандіт, 

скільки невинних людей побив, треба всіх бандитів унічтожить. 

Тоді почав нам говорити, щоб ми за всіляку ціну застрілили 

Черешневого. Коли скінчив, [взяв мене]  набік і почав мене випи-

тувати про Зеленого. Я сказав йому, що Зелений постійно згадує 

про інше життя – життя легальне. Тоді він мені казав дальше про-

водити розмову з Зеленим так, як він мені вказував. Потім покли-

кав Зеленого щось з ним поговорив, опісля нам обом доручив:

Коли буде йти Черешневий до свого провідника, ви маєте 

піти з ним і там добре запізнати ті місця, де провідники пере-

бувають, місця їх постоїв, що за одні провідники там будуть, які 

інструкції дістане Черешневий, довідайтеся про псевда провідни-

ків, про псевда їх боєвиків, звідки вони, що за одні. Дальше дові-

дайтеся, де пербуває  Остап, якого поста занимає, якою роботою 

проводить, розвідайте про всіх підпільників, де перебувають, їхні 

пости, зв’язки та виготуйте на слідуючу стрічу список.

Перед нашим відходом від нього, він нас пропагував, вказу-

вав, щоб ми згадані доручення виконували чесно, за що обіцю-

вав нам добре життя. Опісля умовив стрічу в тому самому місці, 

попращався і ми відійшли.

У тексті155 : Ферлиївці.
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По двох тижнях, а може і більше я і  Зелений вернули з тере-

ну і заквартирували в с.  Русилові. Цего самого вечора я, будучи 

вдома, написав записку до тов[ариша]   Романова:

Тов[аришу]  Романов! Я знаходжуся в с. Русилів. Можем від-

бути стрічу. На стрічу не вийшли, бо не було змоги.

Дата...  Гора

Записку передав мамі, яка рано віднесла Романову, а коли 

вернула, передала мені відповідь, а саме:

Тов[аришу]  Орлан! Приходіть на стрічу сьогодні в те саме 

місце, де ми о[с]танн[ь]о були, на год[ину]  12-ту вечір. Зі собою 

принесіть списки, про які ми останньо говорили.

Романов

Моя мама до часу вступлення в колгосп, через цілий час 

нібито скривалася перед  большевиками, коли большевики при-

їзджали в село. Зимою в час «мітьолки» в селі большевики зор-

ганізували колгосп з тих родин, які були вивезли до району на 

пересильний156 пункт, а відтак зістали звільнені. В тому часі мама 

також враз з батьком – вітчимом157 підписали заяви до колгоспу. 

Відтоді мама не скривалась. Весною, коли до колгоспу загнано 

худобу, щоб легше було контактуватися з опер[ативним] робіт-

ником, мамі в колгоспі, за ініціятивою  МГБ, доручено її щоденно 

доставляти молоко до с.  Красного. В Краснім дано її будку158 на 

базарі, в якій вона це молоко продавала. Попри молоко прода-

вала горілку, яку брала з дому, а часто доставляв її сам Романов. 

Коли вже була ярина – городовина, продавала всяку городовину. 

При помочі того, дуже легко відбувала контакти з опер[ативним] 

робітником. В той спосіб мама відбувала контакти аж до кінця 

листопада 1945 р. Її місце заступила колгоспниця  Башко Марія з 

с.  Русилова. Звільнено маму на намагання колгоспної управи за 

те, що буцімто мама підбивала ціни на колгоспній городовині і цю 

частину грошей брала собі.

Ввечір я і Зелений пішли на стрічу. Романов почав питати нас 

обох, де ми були, чому не вийшли на стрічу і що нового. Ми поча-

ли оповідати, що на стрічу не було змоги вийти, тому що постійно 

були з людьми, а відірватися не було як. Тоді Романов взяв мене 

набік, так робив постійно і почав мене питати, де я був, що робив, 

У тексті156 : пересильній.

У тексті157 : відчимом.

У тексті158 : бутку.
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від останньої стрічі до сьогодні. Я почав оповідати: Другого дня 

ввечір, по нашому відході від вас, ми в с.  Скнилові стрінулися 

з пров[ідником]   Скалкою – заст[упником]  рай[онного]  провід-

ника,  Карим – рай[онним]  господарником,  Черешневим враз з 

боївкою і  Веселим в господаря  Коцюруби. Ніччю ми всі вийшли з 

с. Скнилів в ліс « Гайок», де заквартирували на день. Через день 

пров[ідник]  Скалка полагоджував справи з Черешневим, зі мною 

і другими, з кожним зокрема. В розмові зі мною питав, де я був, 

говорив, що вони за мною шукали по цілому  Краснянському 

р[айо] ні. Я сказав, що я був з Черешневим, за що почав мене 

сварити, чому я ходжу з боївкою, а своєї роботи не пильную159, в 

тому, заборонив мені ходити з боївкою. Проконтролював мої гос-

подарські книги, питав, чи є збіжжя. Я сказав, що нема, після чого 

казав списати акта, що збіжжя зужили господарі і на це підписа-

лися, що я і зробив. Сказав мені, щоб я ходив з Веселим, якого 

назначив кущевим тереновим, з нами також ходить  Зелений. 

Тоді  Романов спитав мене, чи нам справляє труднощі в контакті 

з ним і як ми від Веселого відірвалися. Я сказав, що походили 

кілька день з ним, а потім в с.  Русилові Веселий стрінув  Оленя з 

с.  Красне, з яким відійшов до с. Красного. Нада Веселого вбить, 

якщо він заваджатиме вам і будети дальше ходити з Черешневим, 

по чорта вам здався він, а хто такий  Карий. Карий зараз райгос-

подарник на місци  Сака, сам походить з с.  Вільшаниці. Чому 

ти не підслухував їхньої розмови, треба було наслухувати, а 

ти нічого не работаєш, – говорив Романов. Я підслухував, не 

можна було нічого чути, [ч]ув я лишень і бачив, як пров[ідник]  

Скалка говорив злісно до Черешневого щось про  Задвір’я і був 

поденервований. Що за оден цей Скалка? – спитав Романов. Він 

з с.  Острова, пишеться  Майба Григорій160. З ліса пров[ідники]  

Скалка і Карий були десь відійшли, ми лишилися квартирувати 

в с.  Скнилові. Вдень приїхали до села двох  большевиків і трьох 

 стрибків, між ними районовий начальник стрибків. Черешневий 

довідався про них, по полудню зробив засідку на дорозі Скнилів–

 Ферліївка161, а мене, Зеленого,  Веселого,  Богдана,  Файку вислав 

на дорогу  Мала Вільшаниця–Скнилів під каплицю. Вони верта-

ючи, Черешневий відкрив огонь, одначе кулемет затявся, вони 

з підводою повтікали, лише нач[альник]  стрибків вернув до 

села, якого в одній хаті боєвики застрілили. Ми всі перейшли на 

У тексті159 : пільную.

У тексті160 : Григорий.

У тексті161 : Ферлиївка.
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цвинтар, де були до вечора і ввечір розійшлися. Ну, нічого, бан-

дит, ми ще з ним розправимося, тільки треба вам узнати, куда 

він ходить і де квартирує. Тоді-то, я  Зелений і  Веселий пішли 

до с.  Острів. Там стрінулися з пров[ідником]   Скалкою і другого 

дня ввечір забрали двох зголошенців і завели в  Ферліївський162 

ліс. В лісі був  Черешневий з боївкою. Скалка і Черешневий пере-

слухали зголошенців за дві години, запротоколували163, а відтак 

боєвик  Гора їх по одному зліквідував. Тут я йому оповів, де вони 

поховані. Після того Веселий за кілька день одержав записку від 

 Коцюруби в с.  Скнилові, на яку ми всі три, крім нас, ще  Лозовий, 

 Голуб і  Крук, відійшли в гори. Там були пров[ідники]   Ігор, Скалка, 

 Луна і боєвики, яких я тоді вичислив. Пров[ідник]  Луна – Андрій 

з Веселим перевів сходини і сказав, що ми всі три лишаємся в 

цьому кущі, де маєм проводити роботу. Також одержали ми лис-

тівки «Бійці і командири  ЧА» і «За что вєдьот борбу  УПА», які маєм 

розкидувати поміж червоноармійців. Тут подав я пости і завдання 

кожного провідника, а також подав боєвиків. Зараз не пригадую. 

Відтак  Романов доручив мені:

Коли будети ходити з Веселим, нада його вбить самому, 

Зелений буде йти попереду разом з ним, а ти позаду за ними, 

тоді пусти очередь з автомата по ньому і більше ще стрілів, забе-

ри з торби всі лістовки і удірай. Лістовки після того спалиш. Вбити 

його треба в дорозі на роздоріжжах, на дорозі при корчах, як 

напр[иклад] , с.  Русилів на роздоріжжі, на цегольні  Русилівській. 

Лістовкі, які одержите, всі нищити, палити, ето обман, це фашис-

тівські. А ти сейчас маєш зі собою лістовкі? – спитав Романов. Я 

витягнув з торби листівки і показав йому. Він забрав зі собою і 

почав говорити дальше: Скалку або других провідників запрошуй 

до себе у свій терен, говори, що хочеш, щоб вони поглянули на 

наші села, що спокій, веди їх на добрі квартири, нав’язуй друж-

ність, що скажуть зробити тобі – зроби, виконай точно в 100%, 

а коли вони наберуть довір’я, до тебе зайдуть в твій кущ, то ти 

сейчас через мать мене повідоми, що вони є з тобою, де квар-

тируєте, кілько, як убрані, яка зброя, яку зброю має провідник, 

як убраний. Ми тобі напишем, де ми здєлаєм засідку, на яку їх 

заведеш і ми їх поб’єм. То само з Черешневим, он, бандіт, вбиває 

мирне населення, скоро з ним поконьчимо, ви харашо заживете, 

получите работу, подружишся, де схочиш, там будеш.

У тексті162 : Ферлеївський.

У тексті163 : запротокулували.
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Після цієї розмови мене залишив, а покликав до себе 

 Зеленого, говорив з ним около півгодини, відтак покликав мене, 

повторив ще раз всі завдання, які подав мені, нам обом. Коли 

скінчив, взяв мене набік ще раз і почав питати, що говорить і які 

настрої у Зеленого. Я оповів йому, що Зелений старий, не дуже 

то хоче робити, каже, що з його автомата кулі не будуть вбивати 

людей, хоче документів, хоче жити, питає, коли це скінчиться, 

тоді  Романов сказав до мене:

Вот слушай, я бачу, что работа постоює, кагда ти був сам 

работа йшла, тобі нада дальше його слідіть, підслухуй, що він 

говорить з другими  бандерівцями, що говорить з  Черешневим і 

уважай на себе. Якщо ти почув би щось підозрілого, сейчас авто-

матом по ньому, бо якщо так не зробиш, то він тобі це зробить, 

будь обережний.

Накінець, нам обом ще раз нагадував, щоб ми були обе-

режні та всі доручення, подані ним, виконували чесно. Визначив 

стрічу за тиждень часу, на годину 12-ту, в тому самому місці. 

Пращаючись з нами говорив: Щасливої ночі, товариші. Ця стріча 

відбулася в половині м[ісяця]  червня [1945 р.].

Через цілий тиждень ходили з Черешневим. Перед стрі-

чою з Романов[и]м відорвалися від нього і заквартирували в 

с.  Русилові. Другого дня ввечір пішли на стрічу до Романова. 

Зелений відмовляв, не хотів йти, говорив, щоб скрутити – гово-

рити неправду, що ми нічого не знаємо. 

На цій стрічі, коли лишень стрінулись з Романов[и]м, ми 

говорили що хотіли кропнути Черешневого, одначе не далось. 

Черешневий став обережний, від своїх боєвиків ніколи не від-

ходить. Романов злостився, кричав на нас, що ми нічого не 

робимо, говорив, що нас постріляє, що ми такі самі бандити, як 

Черешневий. Опісля на боці почав мене визвітовлювати з кожно-

го дня, де ми були і що робили. Я сказав правду. Ми в с.  Балучин 

стрінулися з Черешневим і з його боївкою. Через день квартиру-

вали. Ввечір я з Зеленим навів розмову, що треба щось зробити 

з Черешневим. Тоді Зелений сказав: Даймо спокій, Черешневий 

добрий хлоп, його шкода, я цього не зроблю, щоб він від моєї 

кулі згинув, зрештою зачекай164, подумаєм. Цего вечора Зелений 

пішов на квартиру Черешневого і разом з  Лозовим в трійку 

заквартирували в господаря  Кобилюх. Я не мав сам що робити, 

заквартирував з боєвиками в господині  Раковецька. Другого дня 

У тексті164 : зачикай.
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ввечір я знова пішов до  Зеленого, знова говорив, що треба буде 

щось зробити і йти на стрічу. Зелений відмовляв, говорив, даймо 

спокій, на стрічу не мусим йти, скажем, що не було як. Я переко-

нав його, що треба йти і скажемо, що ми нічого не зробили, бо не 

було як.  Романов вислухав, а відтак мені доручив:

Вот, сукой син, ми з ним здєлаєм, його треба вбить враз з 

 Черешневим, я знаю, що ти хочеш робити, але Зелений гальмує. 

Ну, нічово, я ще з Зеленим поговорю, чи він буде працювати, чи ні, 

а тоді ми з ним щось зробимо, я щось продумаю ще. По хвилині 

сказав: Зараз ми будем дєлать скоки і засади в с.  Русилів,  Скнилів 

і других селах. В с.  Балучин дамо спокій такий, щоб Черешневого 

і вас загнати в Балучин. Ти, квартируючи з ними, розвідай добре, 

де вони квартирують і куда Черешневий думає йти, розвідай, де 

ви перебуватимете ввечір. Тут почав питати, де ми перебуває-

мо в с. Балучині ввечір, де ми сходимося. Ми перебуваємо на 

зв’язковій хаті у господаря  Гудими, – оповів я. Ну, харашо, коли 

там будете пити водку, ти скажеш Черешневиму, що йдеш до 

вуйка  Андрущака по горілку, горілку забереш і вийдеш на стрічу 

до мене під стодолу господаря  Марка зараз звечора. Я буду там 

ждати через два дні на тебе і буду ждати навіть до години 12-ї. 

Тоді коли стрінемося, я тобі скажу, де буде засідка і її уложимо. З 

 Зеленим я сейчас поговорю окремо, а потім разом покличу тебе і 

дам вам наказ до тижня вбити Черешневого. Буду на вас кричати, 

що ви нічого оба не робите і скажу, що як не виконаєте наказу, я 

вас постріляю.

Мені казав відійти, а покликав Зеленого, говорив з ним около 

півгодини, відтак покликав мене, почав кричати на нас і доручив 

нам вбити Черешневого. Доручення дав слідуючі:

Вот ми зараз будемо дєлати засідки в сс. Скнилів і Р[у]силів 

та в других селах. В Балучині буде спокійно. Коли будете на квар-

тирі з Черешневим, до тижня маєте його вбити. А до Зеленого 

сказав: Зелений, ви підете з квартири з Черешневим разом, 

Орлан піде ззаду, тоді має пустити серію з автомата, наробите 

більше стрілів і при зустрічі з повстанцями будете питати, чи 

немає Черешневого і говорити, що зайшли на засідку. Робіть так, 

щоби Черешневий пішов з вами на квартиру.

Перед відходом умовив з нами стрічу у тому самому місці 

і пригадував що як цього не зробимо, нас постріляє, а родини 

зажене165 в  Сибір. Коли ми попращались, покликав мене ще раз 

У тексті165 : зажине.
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набік і сказав, щоб я точно старався бути на стрічі, а коли ми здє-

лаєм засідку, вб’єм  Черешневого і  Зеленого, щоб я на цю стрічу 

не йшов, а через маму повідомив, коли буду мати змогу з ним 

стрінутися, а якщо ні, то будем контактуватись через маму.

Йдучи від  Романова, я спитав Зеленого, що нам робити. Зелений 

говорив, що не знає, думав, а вкінці сказав: Я таки цього не зроблю, 

щоб Черешневого вбити, я більше до нього не піду, хай робиться 

що хоче. Добре, не підемо, лишень уважайте, щоби ви часом 

не сказали Черешневому, бо може бути біда, – говорив я. Таку 

розмову вели доти, доки не зайшли [в] с. Скнилів до  Коцюруби. 

Там був  Черешневий. В селі довідалися, що  большевики до села 

приходять щоденно, а часом і ніччю. Черешневий хотів йти до 

с.  Русилова, але я і Зелений сказали, що там також часто больше-

вики крутяться, рішили всі перейти до с. Балучин. В с. Балучині я, 

Черешневий,  Моряк і Зелений заквартирували в сусіди  Кобилюха 

Миколи, решта хлопці в  Гудими і  Пар[а]щука. З останної хати 

перейшли днем до Гудими. Квартирували через два дні. Другого 

дня вечером до нас прийшов  Веселий. Черешневий під вечір 

радився нас, де йому йти. В тому я довідався, що Черешневий 

має замір йти на  Підбір й там, якщо буде спокійно, заквартирує, 

а як ні, то піде до с.  Задвір’я. Розвідку має принести з Підбору 

і Задвір’я  Мисків Ольга – сестра Зеленого, до якої ввечір маєм 

піти довідатися. Звідтам перейти дальше. Коли смерклося, ми 

всі зійшлися до хати Гудими, де постави[в]   Дзівінський Марко – 

нач[альник]  стор[ожі]  пожежної району з с. Балучина, півлітри 

горілки, в тому, я запропонував Черешневому, що піду до вуйка і 

принесу ще горілки. Черешневий погодився, тільки сказав скоро 

вертати. Я зібрався і пішов безпосередньо на стрічу до  Романова 

під стодолу Дзівінського Марка. Романов вже ждав. Спитав мене, 

як я вийшов. Я сказав, що Черешневий вислав мене по горілку 

і оповів йому про наміри Черешневого і всі можливі дороги та 

стежки, куди може йти Черешневий. Романов вислухав і сказав:

Ми зробимо дві засідки. Одну на подвір’ю у господаря в 

 Андрущака Миколи, при роздоріжжі уличок і стежки, яка веде 

з городів на подвір’я, якою ви постійно переходите і виходите 

перед с[ільську]  раду. Ти, якщо Черешневий буде хотів йти туди, 

відмовляй, говори, що під с[ільську]  раду не добре пхатися, 

можуть бути  большевики, ми там часто вже переходили, краще 

буде, якщо підемо прямо доріжкою коло фільварку, коло школи 

через роздоріжжя, перетнемо гостинець, прямо на пасовись-

ко і підем на Підбір. Якщо він тебе не послухає, я другу засідку 

здєлаю на роздоріжжі доріг  Глиняни– Красне і фільварок–школа, 
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коло школи на пасовиську у ямах між вербами біля гостинця. 

Якщо  Черешневий піде на с[ільську]  раду, ти маєш йти попереду 

боївки, підходячи під місце засідки, маєш скрутити направо вбік 

від засідки около 4 м[е] тр[ів] , нібито, стати обережним і наслуху-

вати, чи когось немає. Ми не будем стріляти доти, доки вони всі 

не вийдуть на роздоріжжя. Тоді, коли відчинем огонь, ти стріляй в 

 Зеленого, а відтак по Черешневім і утікай. Якщо Черешневий піде 

на школу, то ти також йди попереду, перед роздоріжжям скрути 

направо і вийди на гостинець. Гостинцем йди два-три метри від 

того роздоріжжя в напрям школи, нібито оглядаючи і слухаючи, 

чи кого не чути. Вони вийдуть на гостинець, ми відчинем огонь і 

ти сейчас стріляй в Зеленого і Черешневого. Спитав мене, чи я 

зрозумів, витягнув в кишені півлітри горілки, дав мені, щоб я до 

вуйка вже не йшов, а сказав скоро вертатися до Черешневого.

Коли вернув до  Гудими, Черешневий вже був на подвір’ю, 

ладився до відходу, спитав мене, чи маю горілку. Я сказав що 

маю, на що Черешневий відповів, ну, то йдемо. Перейшли попри 

сіль[ську]  раду і городами прямо до  Миськів Ольги. Від неї 

довідались ми, що в сс.  Скнилів і  Русилів  большевики роблять 

скоки і засідки, що в  Задвір’ю,  Полтві і  Підборі спокій. Там 

випили мою півлітру горілки, забрали п’ять літрів спірту, який 

принесла Миськів Ольга, і повиходили на подвір’я. На подвір’ю 

Черешневий почав радитися, куда йти. Я запропонував йти на 

доріжку коло фільвар[к]у, попри школу і на пасовисько, бо коло 

c[ільської]  ради можуть бути большевики. Веди, якщо знаєш 

дорогу, – сказав Черешневий. Я попереду, за мною Черешневий 

і  Веселий почали йти. На роздоріжжю, я скрутив направо, перей-

шов около три метри буцімто приглянутися, чи когось на гос-

тинці нема. В той час підійшли всі до гостинця і на гостинець. 

Большевики відчинили огонь з кулемета166 і кидали гранати з-під 

вербів. Всі поскакали в рів і через паркани побігли в городи. Я 

пустив серію на утікаючого Зеленого, якого вбив і разом з други-

ми почав втікати. З боєвиків стріляв з кулемета167 лишень  Моряк, 

якому168 диски затнулися і я на городі подав йому запасну диску. 

Диски я взяв від д[руга]   Ярового, який ще був дуже молодий, 

буцімто я його жалую, а в дійсности, для кращого замаскування 

себе. Городами кожний біг, випереджуючи169 оден другого. Відтак 

У тексті166 : кулимета.

У тексті167 : кулимета.

У тексті168 : якомі.

У тексті169 : випиреджуючи.
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через пасовисько подалися на  Підбір. В дорозі  Веселий кричав, 

що він ранений, одначе ніхто його не слухав. Перед Підбором 

в корчах,  Моряк зробив Веселому перев’язку, який – Веселий 

зістав ранений в ліве рам’я. З Підбору перейшли до с.  Полтви і 

заквартирували на день.

Другого дня прийшли до нас жінка Зеленого і сестра 

Зеленого, говорили що  Зелений вбитий170, що тіло забрали до 

с.  Ферліївки171 на гарнізон, нарікала жінка на  Черешневого, що 

йому не хотілося йти полем, лишень дорогою. В тому не бра-

кувало і плачу. Ввечір ми пішли всі до с.  Задвір’я. Довідавшись 

що в с. Задвір’ю квартирує військо, яке вертає з фронту, пере-

йшли на сіножати і в корчах над річкою  Яричівкою квартирували 

через два тижні часу. Їсти нам доноси[ли] дівчата. Черешневий 

і  Лозовий пішли до села до швагра Черешневого. Моряк,  Грім і 

 Яровий пішли до с.  Красне, а я з Веселим пішов в  Русилівський 

ліс. Квартируючи в ліс[і] ввечір, ми підійшли на край лісу, де я 

побачив маму і батька, які везли з поля сумішку для худоби. Маму 

прикликав до себе, довідався, що в селі і інших селах є багато 

війська і що була – мама з  Романов[и]м, який питав за мною, де я 

є. Я тоді був написав записку, до Романова, подібного змісту:

Тов[аришу]  Романов! Я від часу засідки в с.  Балучин цілий 

час квартирував на сіножатах над річкою Яричівкою з Веселим, 

Яровим, Моряком і Громом. Веселий на засідці зістав ранений 

в ліве рам’я. Черешневий і Лозовий пішли до  Задвір’я до криїв-

ки, яка є в Черешневого швагра. В якому місці – точно не знаю. 

Війська всюди наїхало і ми лишилися самі. Яровий, Моряк і Грім 

пішли до с. Красне, а я і Веселий заквартирували сьогодні в 

Русилівському лісі. Думаєм піти до с. Красне. На стрічу не маю як 

вийти, бо цілий час є з Веселим.

Дата...  Гора

Записку передав мамі, щоби занесла Романову. В розмові 

з мамою, мама питала мене, що сталося з Зеленим, що його 

вбито. Краще не питайте нічого і не говоріть, – відповів я. Мама 

більше не питала нічого.

З Веселим заквартирували в с. Красне, де квартирували 

через оден місяць часу. До мене приходила мама, приносила 

їсти і записки від Романова. В одній записці, яку я одержав від 

нього, було писано:

У тексті170 : вбитій.

У тексті171 : Ферлиївки.
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Тов[аришу]   Орлан! Чому ви сидите на місці. Чому не йдете в 

терен. Ідіть в терен відшукати боєвиків і своїх провідників та дові-

датися, де вони перебувають. Якщо відшукаєте зв’язки, сейчас 

мені подати людей, де перебувають і що за люди. Війська скоро 

випровадяться.

 Романов

Я відписав:

Тов[аришу]  Романов! Я відійти не можу, не маю з ким. Веселий 

ще хорий, не хоче нігде йти. Не знаю, де шукати зв’язку. Повстанці, 

які є, напевно квартирують у своїх селах. Де квартирують – не 

знаю. Якщо Веселий виздоровіє, піду в терен. Зараз ніхто не 

ходить, тому що повно війська.

Дата... Гора

В  Красному ми квартирували у швагра Веселого  Ласка Івана. 

Коло нас, після моєї записки, щоденно майже товклися  больше-

вики по хатах поблизу нас. Веселий зразу не боявся, одначе по 

якомусь часі набрав пуда і ми з Красного вибралися в  Куткірський 

лісок « Винна». Відходячи з с. Красне, я сказав в хаті, якщо прийде 

мама, щоб сказали її, що ми квартируємо в лісі і сказав, де має 

прийти до мене, якщо схоче. Другого дня, перед вечором, прий-

шла до мене мама, принесла для мене харчі. Тоді-то, пригадую 

собі, оповідала мені, що Русилівські жінки гуляють з  большевика-

ми. Коли відходила, сказала, що прийде на другий день до мене і 

принесе їсти. Так і зробила. Перед вечером прийшла до мене, я, 

розмовляючи з мамою на боці, мама передала мені записку, від 

 Романова подібного змісту:

Тов[аришу]  Орлан! Прошу вийти на стрічу в ліс на годину 

1-шу за в східним часом на ріг дороги, яка веде з с.  Русилова на 

 Острів, а лінією, яка йде через ліс прямо  Краснянської Парциляції 

і перетинає острівську дорогу. До цього підшукайте собі відпо-

відний час. Якщо буде питати Веселий, де ви йдете, скажите, що 

збирати оріхи. Подав дату.

Романов

В той час мені стріча з Романовом не справляла жодних 

труднощів. Часто  Веселий окремо, а я собі окремо, ходили по 

лісі збирали оріхи. В лісі мали зроблену буду з ч[а]тиння і листя, 

в якій постійно перебували.

В день стрічі ми оба спали, перед полуднем я збудив Веселого 

і сказав йому, щоби не спав, бо можуть  большевики зловити 
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його живим, а сам йду на оріхи. Добре, – відповів  Веселий. Від 

нашого постою на місце стрічі було около одного кільометра. Я 

пішов в ліщину, походив по ній, віддалився від постою, а відтак 

прямо пішов на стрічу. Коли підходив на умовлене місце, коло 

 Романова було двох чи трьох бійців, точно не пригадую, які сей-

час відійшли, ще перед моїм приходом до нього і посідали собі 

подальше. Романов ждав мене на вінклю дороги а лінії на краю в 

лісі грубому з молодим підшиттям. Коли ми привитались, відій-

шли дальше в глубину ліса, посідали і почали розмову. Більше 

бійців я не бачив.

Оповідаючи йому про те, в який спосіб відбулась засідка і як 

я вбив  Зеленого, він питав мене, чому я не вбив  Черешневого. 

Я не знав, що взагалі робиться зі мною, стріли, гранати, я навіть 

не мав часу подумати, – відповів я. Ну, понімаєш, треба було 

вбити Черешневого і других, а ти нічого не сдєлав, ти нічого не 

варт. Ми убили Черешневого і без тебе в с.  Задвір’ю, – сказав 

тоді Романов. Після того спитав мене, де є решта боєвики, де є 

 Скалка і чому я не шукаю зв’язків. Я оправдовувався, що не знаю, 

де вони є, та де їх відшукувати. Тоді він злостився і говорив.

Треба піти в  Красне, питати за  Моряком,  Яровим,  Громом 

людей – люди тобі скажуть, треба йти в  Острів відшукати 

пров[ідника]  Скалку172 і других, нав’язати зв’язки, а ти сидиш как 

баран і нічого не робиш, хто хоче все зробить.

Я оправдовувався, що я хотів відшукати Ярового, Моряка і 

Грома, так само хотів зробити і  Веселий, питали людей за ними і 

ніхто нам нічого не сказав, люди бояться, тому що повно війська. 

На це він сказав:

Ну, нічово, скоро війська випровадяться, то ти сейчас їх 

мусиш відшукати, йти в Острів, Красне і в другі села, а напевно 

знайдеш. Про те мене сейчас повідомиш. Я стрічатись з тобою 

не буду. Якщо будеш мати зв’язок, сейчас мене повідоми через 

мать, коли будеш мати час відбути стрічу зі мною. Одержавши 

зв’язок з провідниками, напевно дістанеш нові інструкції, то ти всі 

інструкції спиши на карточці, так само спиши всіх людей, які ще є, 

де перебувають, в яких селах, які пости занимають. Карточку при 

собі не держи, її сейчас заховаєш в пушку, яку мусиш постарати-

ся сам і її вкопати в землю.

Тоді оба пішли недалеко від того місця, де ми сиділи, на він-

кіль дороги а лінії. Від цього вінкля в ліс около 4-ри метри, стояв 

У тексті172 : Скалки.
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дуб кривий, який мав два корені, які – корені трохи виставали на 

поверхню землі. Між тими коренями173 казав мені вкопати пушку 

і там залишати для нього карточки. Відтак ми звернули з поворо-

том на своє місце.  Романов почав говорити:

Вот понімаєш, завдання які маєш, треба виконувати чесно, 

треба доложити всіх старань, не треба сидіти, а йти відшукувати 

людей, а хто хоче, все зробить, думаю, що тобі залежно на цьому, 

щоб скоро покінчити з рештками бандітів, скорше з ними покін-

чемо і ти харашо заживеш.

На цій стрічі він говорив багато, але я зараз не пригадую. Під 

кінець, на відході питав мене, чи я про все пам’ятаю і зроблю, 

подав руку і я відійшов.

В лісі квартирували около місяць часу. До мене приходила моя 

мама, а в неділю з мамою приходила жінка  Веселого. Час до часу 

заходили ми до  Мартинюк Броніслав[а]  на хутір  Винна с.  Куткір.

Щоб наладнати зв’язок і відшукати повстанців, одного вечо-

ра ходили до с.  Острів. В Острові стрінулись з  большевиками, 

які нас обстріляли і від того часу Веселий боявся йти. З почат-

ком жовтня 1945 р. я і Веселий, шукаючи зв’язку, стрінули в 

с.  Скнилові  Лозового,  Голуба і  Крука, через яких ми пов’язалися з 

пров[ідниками]   Скалкою та  Андрієм. Від них одержали інструкції 

відносно зимівлі і листівок. Після того, я з Веселим, будучи в лісі, 

написав записку до тов[ариша]   Романова.

Тов[аришу]  Романов! Я, шукаючи зв’язку, в с. Скнилові стрі-

нув Лозового, Голуба і Крука. За пару день до с. Скнилова прий-

шли пров[ідники]  Скалка і Андрій, які мене вислали шукати за 

 Громом і  Моряком. По кількох днях я віднайшов сестру Моряка, 

через яку викликав Моряка і Грома. Це було в с. Острові. З 

Острова я, Веселий, Моряк і Грім пішли до с. Скнилів, де були 

пров[ідники]  Скалка і Андрій та другі повстанці. Всі разом пішли 

в  Скнилівський ліс  Гайок квартирувати. Через день пров[ідник]  

Андрій перевів реорганізацію боївки, доручив, щоб копали криїв-

ки на зимівлю, розкинути174 решти листівок, які ще маєм, а з вес-

ною будем дальше братися до роботи. До цеї записки долучив 

список всіх провідників та боєвиків їхні пости та функції.

 Гора

В тому дні, цю записку, переходячи попри пункт, залишив 

записку у пушці. Цего самого дня прийшла до мене мама і я 

У тексті173 : корінями.

У тексті174 : роскинути.
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написав другу записку до  Романова, яку передав через маму. В 

записці подав:

Тов[аришу]  Романов! Я пов’язався з повстанцями і можу 

завтра відбути стрічу з вами. Вийду на те місце, де ми останній 

раз стрічалися.

Дата...  Гора

Другого дня, вечером, прийшла до мене мама і принесла 

мені записку від Романова. Романов писав:

Тов[аришу]  Орлан! Вийдіть на стрічу по полудні (назначив 

годину) в те місце, де останній раз ми були. Зі собою принесіть 

списки, про які я вам говорив.

Романов

Квартируючи в лісі в криївці, яку викопали скорше, я зали-

шив Веселого, а сам пішов на стрічу до Романова. Це було перед 

полуднем. На умовленому місці Романов вже ждав в корчах. З 

цего місця ми перейшли около 20 м[е] тр[ів]  в глубину ліса посі-

дали і почали розмову. Від нас на віддалі 15-ть м[е] тр[ів]  сиділо 

4-ох бійців.

На цій стрічі я оповів йому, в який спосіб я віднайшов про-

відників і других повстанців, подав вказівки, одержані від провід-

ників, місце стрічі та пости провідників. Після цього одержав такі 

доручення:

Ти мусиш подані доручення відносно криївок виповнити, 

мусиш такі криївки викопати і то добрі, щоби ти міг до себе 

запросити когось з провідників  Артема чи  Лозового або дру-

гих повстанців. Маючи ти кілька таких криївок, до тебе можуть 

прийти на зимівлю, а ти старайся їх запросити і розмістити по 

криївках. Якщо прийдуть, мусиш сейчас мене повідомити. Свої 

криївки як зробиш, подась мені пляни криївок, в котрому лісі зна-

ходяться і позазначуєш числом, напр[иклад]  1, 2, 3. Тоді, якщо в 

котрій криїв ці заквартирують повстанці, ти не мусиш подавати 

місця криївки, лишень напишеш, що під числом таким-то – а 

таким квартирують такі-то люди. Так само будеш мене повідом-

ляти і про себе. Записки будеш давати мамі, а якщо не будеш 

мати змоги, то через пункт. Я кожної п’ятниці раз в тиждень буду 

приходити на мертвий пункт і пушку буду провіряти. До пушки 

кидатимеш матеріяли, а ще з пушки, якщо не будеш мати змоги 

контактуватись з мамою, будеш вибирати записки від мене. 

Подаючи пляни криївок, мусиш подавати точно їхнє розположен-

ня, означити північ полудне, в якому напрямку вхід, в який спосіб 
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побудовані, як маскуються, кілько метрів має тунель до криївки і 

в який спосіб побудовані, яка велика криївка, з чого побудована, 

де знаходяться люфти, кілько, як люфти розміщені, де є полиці, 

що знаходяться в криївці, де держать воду, в який спосіб достав-

ляється воду до криївки, де є уміщені харчі, де держиться зброю, 

як сплять, чи постійно зброю мають при собі, чи визуваються і 

розбираються лягаючи спати, як через день сидять, чи повбирані 

чи ні, кілько осіб може поміщуватися, куди лягають спати голова-

ми, чи всі лягають спати, чи держить оден стійку, коли виходять з 

криївки і входять в криївку. Будучи в криївці, що говорять повстанці 

між собою, хто якого наставлення, на провідників і на поодиноких 

повстанців, яка життєва дружність між повстанцями, хто любить 

вести колотнечу, за що, які причини складаються на колотнечу, 

хто найбільше авторитетні між повстанцями. Дальше будеш мені 

подавати точно щотижня у пушку про свою роботу, куда ходили, з 

ким стрічалися, до яких хат будете заходити, як люди ставляться до 

вас, подаватимеш всіх людей, котрі допомагають харчами, грішми 

і всіх тих, які ставляться до рад[янської]  влади ворожо. Будучи на 

квартирах, приглянься, в який спосіб [ви] ставляють стійку, хто 

посилає на стійку, чи є означені зміни за часом, чи постійно все ті 

самі держать стійку, хто найбільше наполягає на стійку, хто любить 

держати стійку будучи в хатах і котрих.

Обговорюючи неможливість зустрічі175 моєї з ним  Романов 

сказав:

Якщо ми не будемо мати змоги особисто стрінутися, я тебе 

повідомлю, в який спосіб відбудеться між нами стріча, я буду 

робити такі можливості, що коли ви будети в хаті на квартирі чи 

під хатою, я буду стріляти, а ти в тому часі прибіжиш до мене, 

але про це поговоримо пізніше або я тебе повідомлю запискою. 

Коли підеш на стрічі, то добре собі затямлюй всіх людей, які там 

будуть, провідників, в котрому місці відбувається стріча, в котрі 

дні і хто на ці стрічі приходить. Про те сказав звідомляти. 

Подаючи руку, побажав мені добрих успіхів і ми розійшлися. 

Крім цього, на цій стрічі сказав мені, що в с.  Русилові і на хуторі 

 Винна він дасть спокій.

По стрічі, пригадую собі, я з  Веселим йшов на стрічу, яка була 

над річкою між с[елами]   Вільшаниця та  Бортків, на якій лежали 

шини. Там були  В’юн,  Синиця і ще оден повстанець. Також прий-

шов  Лозовий,  Дуб,  Оріх,  Моряк і  Грім. Всі перейшли до ліса над 

с.  Митулин. Там застанули пров[ідника]   Скалку,  Ігоря, провід-

У тексті175 : зустричі.
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ника з реф[ерентури]  господарчої, рай[онного]  пропагандиста 

 Вітра і других повстанців. На третому дні ми розійшлися тому, 

що довідались, що зловили  большевики якогось повстанця, який 

мав знати про цей постій. Я з  Веселим пішов до с.  Острів. Там 

стрінувся по трьох днях з  Громом і  Моряком, звідки всі разом 

пішли до с.  Скнилів. Переходячи лісом попри пункт, я оставив 

записку на пункті. В ній подав плян місця стрічі між  Бортковом і 

 Вільшаницею над річкою, подав список людей, з якими стрічався 

і подав місце постою в лісі над с.  Митулин. До мене записки не 

було жодної. Від того часу я, Веселий, Моряк і Грім побудували 

криївку на полі господаря  Кіт Осип. Також ходили на стрічу, яка 

відбулася між Скниловом і Бортковом біля грушки. На стрічі були 

 Лозовий,  Скалка, Вітер,  Остап. На цій стрічі одержали літера-

туру « Деклярацію Проводу ОУН», « Стрілецькі Вісті» і другу, якої 

не пригадую. На стрічі провідники щось між собою поговорили 

і ми розійшлися. Веселий і Грім, про що я довідався, пішли до 

с.  Острів робити криївку, з якими я і Моряк умовили стрічу за 4-ри 

дні у  Мартинюк Бронислава на  Винна. Квартирували в с.  Русилові 

у  Подорожного Івана в стодолі на сіні, я залишив Моряка само-

го, сам зійшов на тік і виготовив список всіх людей, яких бачив 

на стрічі, подав їхні функції та пости, скількість примірників 

літератури, по одному примірникови приготовив для  Романова і 

плян криївки, який назвав Ч. 1. Плян криївки виготовив на картці 

зшитка. Означив північ–полудне, схід–захід, відтак вирисував всі 

полеві дороги, гостинець, сіножати, стежку, яка веде зі села від 

города  Божовича Юліяна просто на полудне аж до сіножати. Тоді 

від сіножати на ліво трета нива, у віддалі 80-ть кроків, від стежки, 

на якій – ниві знаходилась криївка. Кроками вичисляти, вказу-

вав мені Романов, це все спакував в оден пакунок і заховав в 

торбу. Боятися, я не боявся. Йдучи на стрічу до Грома і Веселого 

попри пункт, я залишив записку, а з пушки витягнув записку від 

Романова. Цего вечора я не мав можливості записки перечитати. 

Другого дня квартируючи в лісі в криївці, рано я, йдучи на сторо-

ну, зайшов в корчі і записку відчитав. В ній Романов писав:

Тов[аришу]   Орлан! Копайте дальше криївки і робіть для мене 

пляни криївок. Подайте мені дати стріч всіх, які маєте, а також 

пляни місця стріч так, як ви мені зладили останньо. Подайте 

список людей, які виходять на стрічі і що обговорюють на цих 

стрічах. Якщо одержите літературу, сейчас для мене подайте 

по одному примірникови і подайте скількість примірників літере-

тури. Старайтеся за всіляку ціну подати мені про пляни роботи 

в терені щотижня у п’ятницю. Подавайте свіжі квартири, до яких 
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заходять повстанці, як називаються господарі, в якому селі і хто 

повстанцям допомагає. По прочитанні записки сейчас спалити.

 Романов

Записки до мене Романов старався писати чітко і 

по-українськи.

По одержаній записці, до часу другої записки, мною напи-

саної, ми побудували другу криївку на полі коло  Мартинюка 

Броніслава на  Винній. До помочі ми собі взяли ще боєвика 

 Шишку і господаря Мартинюка Броніслава. Відтак почали орга-

нізувати харчі та роздавати літературу по селах. Одного дня, 

будучи в с.  Острові на квартирі в стайні на стриху, я перейшов в 

другій кінець стриху до віконця і написав записку та виготовив 

плян другої криївки для Романова. Плян другої криївки назвав 

Ч. 2. В записці писав:

Тов[аришу]  Романов! Подаю вам квартири, які запізнав. 

 Шевчук Ксеня і  Матвіїв з с.  Безбруди,  Саламаха Михайло з 

с.  Куткір,  Стойка Степан і  Сорока Ксеня з с. Острів. До тих гос-

подарів приходять повстанці квартирувати. Криївку Ч. 2. знає 

Мартинюк.  Турови з с. Безбруди передав дві Деклярації і одну 

шт[уку]   Стрілецькі Вісті.

Дата... Гора

Переходячи цего дня ввечір попри пункт, я записку вкинув 

до пушки. В п’ятку заквартирували в с.  Русилові,  Грім,  Веселий 

і  Шишка в господаря в  Качур Павліни, я і  Моряк в господаря 

 Подорожного Івана. Другого дня ввечір оба перейшли до мойо-

го дому перебратися в білля. Мама передала мені записку від 

 Романова, яку читав другого дня в лісі коло криївки. Цего вечора 

не мав як читати тому, що відійли ми під с. Скнилів біля грушки на 

стрічу, де були  Скалка,  Вітер,  Лозовий і  Остап.  Романов в записці 

писав, щоб я до п’ятниці вкинув до пушки записку і подав мож-

ливість стрічі. По прочитанні я записку закопав в землю. Записки 

до Романова я зараз не писав, бо не мав змоги. Цего дня вечір 

ми всі перейшли на вечерю до Мартинюка. Веселий, Грім і Моряк 

відійшли до с. Острів, а мені сказав піти до Куткора до  Саламахи 

Михайла по консерву.  Шишка, маючи наречену в с. Куткорі 

 Шевчук Марію, не дуже хотів, щоб я пішов з ним. Я дуже радо на 

це пішов, щоб мати змогу відбути зустріч з Романовом. Шишка 

відійшов, а я залишився. Через день я квартирував у Мартинюка 

в хаті, написав записку і цего вечора заніс до пушки. В записці 

зазначив стрічу на день суботу вечір. Це була п’ятниця. В суботу 
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ввечір я пішов на стрічу до  Романова. Перед стрічним пунктом 

на кільканадцять176 метрів Романов мене задержав кличкою, яку 

я був подав сам. Коли Романов побачив – пізнав мене, вийшов 

з корчів до мене, привитався і спитав, як я вийшов на стрічу. Я 

сказав так як було. Тоді він почав мене сварити: чому ти не пра-

цюєш так, як я тобі вказував, ти ж радянська людина, ти ж підпи-

сав заяву, ти ж мені нічого не подаєш, куда ходиш, що робиш, не 

подаєш плянів стріч, криївок, про хати, які ви запізнали. Я оправ-

дувався, що роблю якнайкраще. Тоді він знова почав говорити 

піднесеним тоном: я ж тобі говорив, що маєш мені щоп’ятниці 

подавати до пушки звідомлення, а ти чому цього не робиш, як так 

дальше буде, я  Лозовому підкину письмо і ти зараз підеш на гіля-

ку. У мене не було можливости, не було як, я був в терені, оповів, 

де, що робив і з ким ходив, – говорив я. Тоді він почав мене вчити: 

ти зобов’язаний мені кожної п’ятниці залишити в пушці записку 

про хід роботи в терені, подати всі дати стріч, пляни криївок, в 

яких і котрих криївках перебувають люди, що за одні, кілько їх, чи 

сидять постійно, чи доривочно, чи хто був в них в той час (йому 

ходило про людей перехідних як зв’язкових), чи це часами люди 

з інших теренів, що за одні, які пости занимають. Дальше, коли 

сидять в криївках, в який час, чи мають контакт з цивільними 

людьми, хто їх маскує, до кого заходять. Будучи на стрічі, якщо 

будуть питати вас провідники  Скалка чи другі, що чувати в вашо-

му терені і чи маєте криївки, говоріть, що в терені спокійно, що 

часами  большевики покрутяться, але це нічого, що маєте добрі 

криївки, запрошуйте і говоріть, ходіть до нас трохи подивитися, 

харчі маємо, сухарі, сало, масло є. За харчі мусите подбати, 

щоби постійно були в криївці, щоб ніколи вам не бракувало. 

Коли провідник зайде, побачить що у вас добре, не буде хотіти 

навіть вилазити, а тоді ти сейчас дась мені знати. Щоб вони не 

боялися прийти до вас, я не буду робити жодних засідок, буде 

спокійно, ти можеш по  Русилові ходити куда схочеш. Коли вони 

зайдуть до криївки оден-два рази, побачать, що в тебе є що 

кушать, добре місце, спокійно, вони тобі скажуть цю криївку 

відпустити, ти їм відпусти, а тоді ми їх унічтожим, здєлаєм так, 

що навіть вони, ані люди не будуть знати що сталося. Після того 

спитав мене, чи я не знаю про другі криївки. Знаю, що має бути 

ще одна криївка на  Острівському полі, яку побудували  Веселий, 

 Грім і  Громик, – Острівський підпільник (подав його прізви-

У тексті176 : кільканайцять.
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ще177), – оповів я. Тоді дальше почав мене вчити: Ти старайся 

піти з  Веселим до  Острова, квартируючи в селі, говори, що в селі 

небезпечно178, можуть прийти босяки, ходіть в криївку – в поле, а 

тоді, коли він тебе візьме, добре розглянься, вироби плян криївки і 

мені подай. Коли закінчив, я сказав йому, що я кожної п’ятниці не 

можу давати звідомлення, бо не мав тоді змоги і, по-друге, що я 

якщо буду задержуватися в одному місці постійно, може хтось на 

мене звернути увагу. На це  Романов сказав:

Правильно, ми здєлаєм ще оден пункт, щоб ти мав змогу 

кожної п’ятниці вкладали до пушки записки. Оден раз до одної, а 

другий раз до другої, на яку ми сейчас підем і підберем місце, а 

я сам пушку вкопаю. Я буду контролювати обі, бо може бути слу-

чай, що будеш мати нагоду вкинути дві записки за порядком до 

одної пушки. Відтак спитав мене, де буде мені найкраще відпо-

відати пункт. Як ліс  Винна а  Русилівський ліс, на розі лісу. Ми туди 

часто переходимо від  Мартинюка до  Русилова і до  Куткора, – 

сказав я. Я і Романов попереду, бійці зізаду у віддалі 10-ть метрів 

за нами, подалися лінією на край лісу. Попід край лісу, дійшли 

на згаданий ріг лісу. В розі стоїть грушка-дичка у віддалі трьох 

метрів від поля, під яку ми підійшли і я сказав, що може бути тут 

під грушкою. Романов подивився і сказав: Добре. Я вкопаю тут 

пушку від півночі, при самому пні, вказуючи рукою місце. З-під 

грушки ми відійшли пару метрів в ліс і Романов почав говорити:

Якщо я буду хотів з тобою стрінутись, то я тебе повідомлю 

через пушку, в цій записці буде сказано, коли і як маєш відбути 

стрічу. Вот я наведу тобі примєр: Я буду дєлать засідку на доро-

зі, ти підеш попереду, будеш співать або свистать пєсню про 

 Чапаєва, тоді коли пічнуться стріли, ти удірай вперіод, ніколи 

не вліво, ані не вправо. В записці я тобі подам місце стрічі, ти 

будеш знати, де це місце. Добігаючи до місця стрічі, я там буду, 

тебе задержу «стой», ти в бігу скажеш «стою» і дальше бігом біжи 

до мене, а я вже буду знати, що це ти. Другий примєр: Якщо ви 

будете в хаті, а буде стійка, ми, підходячи під хату, дамо можність 

стійковому нас почути чи побачити, так що ви будете мати час 

повиходити з хати, тоді коли повиходите, ми будем стріляти і тоді 

ти, втікаючи, полетиш в то місце, де я тобі вкажу. При тому стрі-

ляй, щоб ти мав вистрілені набої, стріляй вгору.

Кінчаючи зі мною розмову, спитав, чи я пам’ятаю, пригаду-

вав, щоб я точно все виконував, пропагував мене, відтак попро-

У тексті177 : призвище.

У тексті178 : небеспечно.
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щався і я відійшов прямо до  Мартинюка. Він залишився в лісі. 

Розмова тривала около дві години. Ця стріча відбулася при кінці 

м[ісяця]  листопада [1945 р] . 

В Мартинюка квартирував я через день. Ввечір прийшов 

 Шишка, приніс смалець і консерву і ми цего вечора занесли в 

криївку, за пару день прийшли до нас  Веселий,  Грім і  Моряк. Від 

того часу ми готовилися до зими – заготовляли харчі. Заходили 

до с.  Русилова і на  Винну, а квартирували в криївках. Рівнож 

відбували [стрічі] два рази в місяць з пров[ідником]   Скалкою. 

Я кожного разу на означений день і п’ятницю писав записки до 

 Романова, в яких подавав про хід нашої роботи, хати, до яких 

заходимо, з ким відбуваємо стрічі, хто приходив до нас на стрічі. 

Від нього одержував записки, в яких Романов вимагав, щоб я 

подавав нові хати, до яких повстанці заходять, які нові люди при-

ходять на стрічу, чи немає людей, чужих в терені, чи до мене в 

криївку не заходять провідники.

Пригадую собі, що 20-го листопада 1945 р. ми в п’ятку пішли 

на стрічу між сс.  Бортків– Скнилів біля грушки. На стрічі були 

пров[ідники]  Скалка,  Остап,  Лозовий,  Вітер,  Струсь,  Пімста, 

 Бігун,  Кармілюк і станичний з с.  Ферліївки179. Пров[ідник]  Скалка 

полагоджував справи з Веселим, Остапом і другими, а також 

питався мене, чи маєм криївки. Я сказав, що маєм, запрошував 

його, одначе пров[ідник]  Скалка обіцював майже кожної стрі-

чі, що прийде, але ніколи не йшов. По цій стрічі з нами пішов 

Лозовий до наших криївок. Лозовий, Грім і Веселий закварти-

рували в криївці Ч. 1., а я, Моряк і Шишка в дугій криївці на полі 

під с. Русиловом. Про цю криївку я, Романова не повідомляв 

і пляну не подавав, сказав лишень йому, що криївку маю і він 

мене не допитував про неї. Другого дня ввечір ми всі зійшлися в 

 Дзиндзилюка Степана в с.  Русилові, я тоді пішов додому переб-

ратися в білля. Будучи вдома, написав записку до тов[ариша]  

Романова подібним змістом:

Тов[аришу]  Романов! Я дальше квартирую в своїх криївках 

на зміну з тими людьми, з якими я ходжу. Дня 20-го листопада 

[1945 р.] я був на стрічі між сс.  Скнилів– Бортків біля грушки. На 

цій стрічі були пров[ідники]  Скалка, Вітер, Остап і боєвики, про 

які я вам вже згадував. Провідник Скалка полагоджував справи 

з Веселим і Остапом. Про що говорили, не знаю. Довідатися не 

можна було. Я в розмові з Остапом довідався від нього, що він 

має дуже добру криївку, коло с.  Утішків в німецьких окопах, вхід 

У тексті179 : Ферлиївки.
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з бункру, який – бункир побудований в часі фронту. Пров[ідник]  

 Скалка мене питав, чи маєм криївки, я сказав, що маємо, запро-

шував його до себе, він обіцяв, що прийде. Зараз до нас прий-

шов  Лозовий, був через день і думає відходити, де – не знаю. 

Якщо підуть на  Острів, я буду робити всі можливості, щоб піти з 

ними. Про криївку Острівську як довідаюся, подам вам плян. 

Дня 31-го листопада 1945 р.

Гора

Записку залякував, сховав до кишені, вернув до  Дзиндзилюка. 

Від нього пішли ми всі до  Мартинюка на  Винну. Переходячи 

попри пункт, я попросив, щоб зачекали180, бо я хочу перезутися 

(полагодити свої фізіологічні потреби). Вони сказали, що чека-

ти не будуть. Хоч вкинення записки тривало пару секунд, я так і 

постояв, щоб це дійсно виглядало, що я перезуваюсь, а відтак до 

них долучив. В Мартинюка повечеряли і попили горілки, звідки 

я,  Веселий і  Грім пішли до с.  Острова.  Лозовий,  Моряк і  Шишка 

лишились в криївці Ч. 2. Перед с. Острів я спитав Веселого, де 

підем на квартиру. Десь зайдем, – відповів Веселий. То недобре 

йти тепер до села, пізна ніч, можуть бути  большевики, краще 

ходім до криївки, – говорив я. Можем, маєм смалець і хліб в 

криївці, – сказав Веселий. Тоді ми пішли до криївки, яка була на 

полі. Де просиділи до передвечера. Перед вечером я відчинив 

вічко, щоб напустити воздуха і в тому, подивився доокола кри-

ївки, щоб можна було виготовити плян. Напротів криївки стояла 

над ровом тополя біла – тріпанка. Ввечір, виходячи з криївки 

в напрям цеї тополі, я вичислив від вічка до тополі 46 кроків і 

22 ниви від цвинтару. На 22-гій ниві була криївка. Квартируючи в 

с. Острів в  Стойки Степана на стайні, я виготовив плян цеї криїв-

ки для  Романова. В с. Острові ми квартирували через кілька день. 

Пригадую собі, що тоді до нас прийшов, до Стойки, священик 

Острівський, який разом з нами співав пісні, жартував і говорив, 

що піде з нами та буде стріляти так само  большевиків, як і ми. 

Зараз цей священик має бути у  Львові і працювати в одній біб-

льотеці за якогось секретаря. Вертаючи на  Винну до  Мартинюка 

попри пункт, я залишив плян криївки, який назвав Ч. 3. З пушки 

забрав записку від Романова, в якій Романов вказував мені, щоб 

я подав йому плян Острівської криївки, людей до яких ми заходи-

мо, та звідки побираєм харчі, а також людей, які знають про наші 

криївки. Записку прочитав і закопав в землю.

У тексті180 : зачикали.
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З початком грудня 1945 р., будучи в с.  Русилові, я,  Моряк 

і  Шишка за ініціятивою Моряка з с. Русилів забрали сексота 

 Саламаха Івана – інвалід Вітчизняної війни, і зліквідували. За пару 

день я, переходячи попри пункт Ч. 2., вкинув записку до пушки і 

забрав для себе. В ній він запитував, де дівся Саламаха Іван і хто 

його забрав. Я йому сейчас відписав, що його забрав Моряк на 

 Винну в ліс і, переслухуючи його в фронтових окопах, Саламаха 

признався, що він підписав співпрацю з  МГБ і що йому сказано 

доносити. Рівнож подав точне місце, де його поховано. По яко-

мусь часі я, кидаючи записку до пушки Ч. 1., витягнув з пушки 

записку від  Романова, в якій мене вчив:

На будуче, якщо буде хотів  Лозовий чи другі повстанці лікві-

дувати людей, то ти в розмові з ними говори, що невідомо, чи він 

винен, що, чи ні, може люди тільки на нього так говорять, краще 

буде якщо ми задержимся, провіримо, а тоді доперва можна буде 

його взяти. Коли вони схочуть цего самого дня забрати, говори, 

що невідомо, чи він є в хаті, що треба було б перше розвідати, 

підем і його не застанем в хаті, він може тоді зор[і] єнтуватися і 

втече, він і так вдома не сидить в хаті вечорами, десь йде в село. 

Робити всі неможливості, щоб його не забрали. Тоді сейчас, 

скоро запискою мене повідом181 через маму, а якщо випаде на 

п’ятницю, то через пушку. В тому подати людей, які на цих людей 

вказують, що ті люди сексоти, подати, які матеріяли вони на них 

подали, старатися довідатись від кого вони ці матеріяли одержа-

ли, в який спосіб і де. Дальше вказував, щоб я йому точно пода-

вав дати стріч і хто свіжий був на стрічі, щоб я не сидів на місці, а 

говорив другим: ходім на села, що будем сидіти. Коли підемо на 

села, розвідати хто і як ставиться до повстанців, що говорять на 

 большевиків, подати йому свіжі хати, до яких ми заходимо і в яких 

квартируємо. Пригадував мені, якщо прийде якась література, 

подати кількість примірників і по одному переслати йому. Також 

на стрічі запрошувати пров[ідника]   Скалку до криївки.

20 грудня 1945 р. ми всі в шістку пішли на стрічу між 

сс.  Бортків [і]   Скнилів біля грушки. Там відсвяткували смерть 

сл[авної]  п[ам’яті]  пров[ідника]   Лісового. Зі стрічі з нами пішов 

до с.  Русилова пров[ідник]  Скалка до Ольги  Беркети. Пров[ідник]  

Скалка розподілив листівки противиборчі і розіслав нас в терен. 

Сам з  Веселим,  Вітром і  Струсем – його боєвик, пішов на  Острів. 

Я і  Шишка пішли на  Куткір і  Безбруди,  Грім і  Моряк пішли на 

 Красне,  Лозовий зі стрічі відійшов на с.  Скнилів. Листівки мали 

У тексті181 : повідоми.
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ми роздати по селах, які мали бути розкинені на наш Новий 

Рік (14 січень 1946 р.). Квартируючи в с.  Безбруди в  Шевчук 

Катерини, я виготовив записку для  Романова.

Тов[аришу]  Романов! Я, будучи на стрічі 20 грудня 1945 р. 

між сс.  Скнилів– Бортків біля грушки, стрічний пункт перенесено 

від грушки на захід около 500 м[е] тр[ів]  в корчики, які є при самій 

дорозі, яка веде з с.  Ферліївки182 на с.  Митулин (тут вирисував 

йому плян місця стрічі). На тому пункті відбулося свято, де від-

святковано річницю смерті сл[авної]  п[ам’яті]   Лісового. На пункті 

були пров[ідники]   Скалка,  Вітер,  Андрій,  Січовий – повітовий 

по  СБ і боєвики  Струсь,  Незнаний,  Пімста,  Оріх,  Богдан,  Дуб, 

 Файка,  Підкова,  Голуб,  Моряк,  Шишка,  Грім, а також були  Остап, 

 Лозовий і  Веселий. (Тут подав кожного, звідки походить і поста). 

Зі стрічі пров[ідники]  Скалка і Вітер пішли з нами до  Русилова до 

 Беркети Ольги, де одержали ми противиборчі листівки, які дору-

чив нам пров[ідник]  Скалка розкинути на 14-го січня [19] 46 р. 

Цего самого дня ввечір пров[ідник]  Скалка з Вітром і Веселим 

відійшов в с.  Острів. (Подав йому число одержаних листівок на 

сс.  Безбруди і  Бортків).

Дата...  Гора

При пакуванні записки вложив по одній листівці кожної, від-

так залякував і сховав в торбу.

За кілька днів я, будучи в  Мартинюка на  Винній, записку вки-

нув до пушки Ч. 2. Я робив це дуже легенько, без жодних трудно-

щів, бо згаданий пункт від Мартинюка був около 200 м[е] тр[ів] , а 

може і менше, при стежці, якою ми постійно переходили з Винної 

на  Русилів і на відворот. По цій записці я, переходячи попри пункт 

Ч. 2., забрав записку від  Романова, в якій доручив мені, щоб я 

подав людей зі сіл, які одержали від нас листівки і в який спосіб 

доручено їм розкидувати. Я йому відписав і подав список людей, 

а саме:  Майба Павло з с.  Куткір,  Тур з с. Безбруди,  Краєвський 

Евген з с. Русилів,  Паращук Евген з с.  Балучин. Записку вкинув 

до пушки Ч. 2.

З початком січня [1946 р.]  я був одержав записку від Романова 

розвідати про квартири  Грома,  Моряка і  Веселого в с.  Краснім та 

старатися за всіляку ціну піти з ними до криївки Ч. 3. та розвіда-

ти, чи вона постійна, [чи] коли приходять до с.  Острова, кварти-

рують в криївці. Я намагався йти з ними до с. Красного, одначе 

вони мене зі собою не хотіли взяти, старався наводити розмови, 

У тексті182 : Ферлиївки.
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щоб осягнути свою ціль. Одного разу, коли вернув до мене  Грім, 

 Моряк і  Веселий, оповідали, що були в облаві, яку перебули на 

стриху в сіні. Грім оповідав, що під час облави квартирував з 

 Оленем в стодолі,  большевикам мало що бракувало, щоб їх не 

знайшли. Олень хотів вилазити з-під соломи і зголоситися, одна-

че Грім йому загрозив розстрілом і в той спосіб врятувалися. 

Потім я зор[і] єнтувався, що вони криївки не мають, лишень квар-

тирують по хатах. Тоді я відписав  Романову:

Тов[аришу]  Романов! Я хотів піти до  Красного, одначе вони 

мене зі собою не хочуть взяти. Думаю, що криївок не мають, 

а квартирують по хатах у своїх кревних, тому що в розмові з 

ними довідався я, що під час облави вони сиділи в соломі [на] 

стрихах. (Написав розповідь Грома). Відносно Ч. 3. Я не можу 

точно вам сказати, як часто заходять там. Знаю, що заходять 

і квартирують по кілька день і виходять та заквартировують в 

селі. Від Веселого довідався, що про їхню криївку знає господар 

 Слівінський Михайло, який доставляв матеріял на її побудову. До 

неї сам не хочу йти, а вони не беруть мене.

Дата...  Гора

По тій записці я одержав від Романова більшу записку, в якій 

мене інструктував:

Тов[аришу]  Орлан! Зараз твори між  Моряком,  Громом і 

 Веселим роздор, ворожнечу, будучи в криївці, роби порядок 

постійно, вони якщо не будуть робити, то ти в часі порядкування 

кажи, нехай шляк трапить з такими порядками, як я не зроблю 

порядку, то ніхто не зробить, всьо порозкидуване, ніхто нічого 

свойого не пильнує, вже видержати не можна. Якщо буде зброя 

не на місці, звертай увагу, чому її – зброю не ставлять на місці, 

при тому говори, що ти сам можеш квартирувати, ви можите собі 

йти до  Красного чи  Острова, я тут можу лишитися сам з  Шишкою 

і  Лозовим, ми тут знаєм терен, самі собі дамо раду, а ви знаєте 

там людей, можете183 бути там, там маєте криївки – сидіть там. В 

жартах, жартуючи, говори про жінку Грома чи сестру Моряка 

що-небудь на них, вони – Грім і Моряк будуть ще гірше на тебе 

злоститися, ти тоді говори, досить мені з вас, ані жартів не зна-

єте, ні нічого, з вами не має права жити. Будучи на квартирі, не 

йди на стійку, а коли будуть висилати, не похочуй, крутися по хаті. 

Вони вдруге будуть казати тобі йти на стійку, тоді ти скажеш, що 

ви до мене не маєте права, мені стійки не потрібно, якщо хоче-

У тексті183 : можите.
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те, йдіть самі, вони тоді ще більше злоститимуться. Старайся 

творити всі можливості їх вигнати від себе. З  Лозовим старайся 

жити в згоді, його слухати, а коли скаже йти тобі на стійку, то йди, 

коли висилатиме тебе по білля – принеси, будучи в криївці, коли 

скаже подати собі що – подати. Нав’язувати з ним розмови, в 

тому говорити йому, вони як хочуть, можуть собі йти, ми можем 

залишитися тут, тут краще, маєм криївки, а вони мають одну і то 

таку, що можна подуситися, а в додатку йти через ці ріки ( Полтва 

і  Гологірка), можна пропасти, можуть чоловіка вбити, не досить 

вбити, але і скупатися в цій смердячій воді. Якщо вони відійдуть, 

ти сейчас давай мені знати, де вони вибралися на квартири, чи 

пішли до Ч. 2., чи до Ч. 3. і чи приходять до тебе (ми цілий час 

квартирували Ч. 1.) Внедовзі до сіл прийде військо, ти можеш 

спокійно сидіти в своїх криївках, можеш ходити спокійно по 

 Винній,  Балучин –  Кути від ліса. Якщо лишитися з Лозовим, а 

Лозовий схоче піти до с.  Скнилів, то ти, будучи на його квартирах, 

точно розвідай квартири і мені докладно подай. Дальше подавай 

мені дати стріч і місця стріч, напиши, що за оден пров[ідник]  

 Січовий, з ким приходить на стрічу, з якого напрямку, з якого 

села, з ким відходить, де, в який напрям пішов.

 Романов

Щоб добитися успіхів у свойому завданні, хоч я часто і перед 

тим вів таку колотнечу, бо в мене вже така вдача, я почав заводи-

ти часті непорозуміння з  Громом і  Моряком. Одного разу, будучи 

в криївці, я завів колотнечу між Громом і Моряком за непорядки 

в криївці. Дійшло до того, що ми так посварилися, що цілий день 

аж до вечора оден до другого нічого не говорили. Другу коло-

тнечу я завів у криївці. Тоді-то ми були в с.  Русилів у  Подорожної 

Стефи. Грім від неї довідався, що моя мама оповідала її, що жінка 

Грома цілувалася з  большевиком на улиці. (Це був старшина з 

 ЧА, якого вона знала ще за попередних большевиків. Прим[і] т[ка]  

слідчого). Оповідаючи, сміялась з неї. Цего вечора я, Грім і Моряк 

зайшли до криївки та почали пити горілку. При горілці Грім мені 

сказав – питав мене, що моя мама хоче від його жінки і що ходить 

поміж люди, тріпає язиком, що моя жінка цілується з большеви-

ками, а сама – моя мама вигулює з большевиками кожної неділі 

та п’є горілку. Між мною з Громом і Моряком, який також вмішав-

ся до цього, витворилась сварня. Дійшло до того, що Грім сказав: 

Знаєш як така жінка називається, що ходить на забави і п’є горіл-

ку з большевиками – «курва». Тоді я рівнож сказав таким самим 

словом на жінку Грома і сестру Моряка. Третю таку колотнечу я 
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завів, будучи в  Мартинюка на вечері за стійку.  Грім казав мені йти 

на стійку, а я не йшов. Ми тоді співали в хаті. Грім позлостився 

і назвав мене паном. Я його також прозвав великим провідни-

ком. В дальшій колотнечі ми порушили свої родини. Одну таку 

колотнечу найбільшу завів я на третому дні Різдвяних свят – на 

Степана у господаря Мартинюка на  Винні. Ввечір я, Грім,  Моряк, 

 Веселий,  Лозовий,  Шишка і  Яровий справляли Степана. Шишка 

був Степан, привіз одну четверту гектолітр[а] 184 пива. Почалась 

забава. Забавляючися, під хату прийшли колядники колядувати. 

За моєю пропозицією ми скрились до другої кімнати. Слухаючи 

співу дівчат, Грім наперся йти на подвір’я. Я вказував, що не 

треба йти. Він, незважаючи на мої слова – пішов. Побув около 

півгодини часу і вернув. Тоді я до нього сказав, що ви доброго 

зробили, ви ніколи не звертаєте уваги на хату, маєм ту одну хату, 

до якої заходимо і то розконспіровлюєте. Хиба вони знають, що 

я за оден, я ж зброї не мав, пані господиня можуть сказати, що я 

зі  Львова приїхав на свята, – говорив Грім. Що ви дурні, щоб так 

подумали, між ними можуть бути сексоти, – продовжував я. Грім 

поденервований сказав: Що ти мені маєш до розказу185, мені так 

хотілося. Що хотілося, вам може хотітися в себе вдома, – відпо-

відав я. Що ти до мене маєш, ти, я тобі насеру матері, – сказав 

Грім. Я тобі насеру аж недобре зробиться, – сказав я, приска-

куючи до нього, з наміром вдарити його. Грім вимахнув рукою, 

хотів мене вдарити. В той час господиня і  Лозовий почали нас 

розганяти, просити, щоб ми успокоїлися. По тому ще довший час 

йшла довша перемова, в яку вмішався  Моряк і Лозовий. В довшій 

перемові я сказав, що як так має бути дальше, я волю кварти-

рувати сам, досить, що чоловік старається, подбав за криївки, 

а тепер постійно сварня186 і сварня. На це Моряк сказав: Що ти 

думаєш, що нам залежно на тобі і на твоїх криївках, ми можем 

квартирувати де схочем і маєм де. Як маєте, то добре, я вам там 

не піду, – сказав я. Лозовий, слухаючи нашої колотнечі, твердив, 

що я маю рацію відносно конспірації. Забава дальше не тривала. 

Грім, Моряк,  Яровий і  Веселий відійшли. Я, Шишка і Лозовий 

пішли до криївки, про яку я пляну  Романову не висилав, лишень 

подав йому приблизно місце. За три дні по святах я ходив на 

стрічу до пров[ідника]  Скалки, носив машину до писання. На цій 

стрічі пров[ідник]   Скалка умовив зі мною стрічу у  Мартинюка в 

1 гекалітр = 100 літрів.184 

У тексті185 : росказу.

У тексті186 : сварна.
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хаті на вечір перед самим[и] Йорданськими святами. Коли вер-

нув зі стрічі, я написав записку до  Романова:

Тов[аришу]  Романов! Повідомляю вас, що,  Грім,  Веселий 

і  Моряк від мене відійшли. На самі свята посварився з ними у 

 Мартинюка. Зараз квартирую з  Шишкою і  Лозовим. Рівнож від-

був зустріч з пров[ідником]   Скалкою, якому передав машину 

до писання. На стрічі з нових людей не було нікого. Стріча від-

булася в тому місці, де я вам подав. Маю стрічу у Мартинюка з 

пров[ідником]  Скалкою (подав дату).

Дата...  Гора

Записку залишив на пункті Ч. 2. Від того часу я, Лозовий і 

Шишка квартирували в криївці Ч. 2., бо на сам наш Новий Рік 

заїхали до сіл гарнізони, так було до початку лютого 1946 р. Тоді 

я одержав записку від Романова, яку забрав з пункту Ч. 1. В ній 

Романов писав:

Тов[аришу]  Орлан ! Дня ...... Ввечір маєте зайти на вечерю до 

Мартинюка. Під хатою старайся виставити стійку, на яку постав 

сина  Мартинюка, Романа. Це зроби зараз звечера. Ми будем під-

ходити з пасовиська під хату, під хату будем йти голосно так, що 

Роман нас почує і буде мати змогу вас повідомити. Ви, виходячи 

з хати, маєте йти за хату на поля в напрям  Куткора. Ти маєш йти 

з правого боку від півночі, тоді як розпічнуться стріли, ти маєш 

бігти просто на північ, в напрям б[увшого]  ставу – зараз яма, який 

є не далеко Мартинюка хати, коли я тебе буду здержувати «стой», 

ти в бігу кричи «стою» і біжи дальше до ями. Стріляй з автомата 

вгору або під ноги. В ставі я на тебе буду ждати.

Романов

В умовлений день з Романовом – ввечір я, Лозовий і Шишка 

зайшли до Мартинюка на вечерю. Я вислав Мартинюка на стійку. 

Ми повечеряли і закурили папіроси, в тім часі прибіг хлопець і 

сказав: Втікайте! Чути якісь кроки, мабуть187 йдуть якісь  боль-

шевики з пасовиська! Ми схопили[ся] за зброю і подались до 

сінних дверей. Двері були зачинені на ключ, які зачинив за собою 

Мартинюк Роман. Ми ще більше змішалися [та] вернули в хат[у], 

відтак відчинили двері ключем, який мав хлопець, і вийшли під 

хату. Не було чути нічого. Ми наслухували. Я тоді сказав: Чого 

будем стояти, може якраз большевики, краще ходім за хату 

на поле, бо хто знає, хто це був. Вийшли за хату на другу ниву 

У тексті187 : мабудь.
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і в той час  большевики вистрілили ракету і почал[и] стріляти з 

напрямку пасовиська. Ми розбіглися. Я побіг на означене місце. 

Добігаючи до місця, почув голос «стой». Я відповів «стою», прибіг 

до Романова, він подав мені руку і сказав: Сідай, настрашився 

чи ні, хто ще був з тобою. Я оповів йому, хто зі мною був і в який 

спосіб це зробив. Після того ми оба обговорили до подробиць 

про всі справи  організації, а також мої родинні. Обговорюючи 

про мою рідню,  Романов говорив: Ну, вот так, тов[аришу] О рлан, 

я мушу арештовать188 твою маму, бо вона забагато болтає язи-

ком. Ти знаєш, мать твоя сказала  Подорожній Стефі, що вона 

знається зі мною і рівнож ти так само. Ти ж щоби не обіжался (не 

гнівався) про мать, воно для тебе буде краще, коли я арештую 

маму і Подорожну Стефу, тоді ніхто не буде знати, справа, яку ми 

маєм, залишиться в тайні, бо інакше, то  СБ може тебе вбити. Ти 

буть спокійний, мамі буде добре, вона до тюрми не піде. А коли 

ми уконьчим решта банди, то мать приїде додому і ти разом з 

мамою харашо заживеш. Но, зараз тов[аришу] О рлан, ти мусиш 

ще краще попрацювати як досі, ти ж хароший радянський чоло-

вік, ти мусиш бути чесним супроти рад[янської] влади, ти знаєш 

свій обов’язок. Вот зараз мусиш доложити всіх зусиль, щоб ті 

решта банди знищити. Зараз ми ту криївку біля  Марти[н]юка роз-

копаєм, бо про неї знає дуже багато людей, щоби до тої криївки не 

заходили, не квартирували і не в’язались через хату Мартинюка. 

До Мартинюка твоя мать, так само Подорожна Стефа, приходять, 

а вони знають про наші зв’язки і можуть Мартинячці розказати189, 

а може вже і розказали190. Отже, я арештую191 мать, Подорожну 

Стефу і мушу її – Мартинюк арештувати192, то буде добре раз тому, 

що пірветься їхній зв’язок і не викриють вони жодної таємниці, 

по-друге, тому, що буду знати, де відшукати  Веселого,  Грома і 

 Моряка, як не буде криївки і тебе не буде ніхто підозрівати.

Тобі, щоб було краще зі мною стрічатися, я тобі дам чоло-

віка, чесного, він не зрадить, з ніким не поділиться, він з нами 

працює, хароший чоловік, ти через нього будеш мати з нами 

зв’язки, ми так здєлаєм, що ми тебе через нас пов’яжем з ним, 

дамо тобі кличку, ти з ним пов’яжишся і через нього будеш мати 

зв’язь до нас. Цей чоловік, це  Бекар з  Куткора, голова коопе-

У тексті188 : ариштовать.

У тексті189 : росказати.

У тексті190 : росказали.

У тексті191 : ариштую.

У тексті192 : ариштувати.
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ративи. Спитав мене, чи я його знаю. Знаю, – відповів я. Тоді 

 Романов дав мені до нього кличку, а саме: чи можна дістати у 

вас матерії – Ні, я не продаю. Контрольна була числова – зараз 

не пригадую. Кличку казав задержати до того часу, доки він 

мене не повідомить. Розмову я йому перервав, питаючи його, 

де я дінусь, коли він розіб’є хату  Мартинюка і забере мені маму. 

Тоді він сказав: Нічого, підеш до  Куткора до  Безбруд до  Шевчук 

Катерини, в Безбрудах гарнізону не буде, я буду знати про тебе, 

там можеш квартирувати скільки схочеш. Будучи в Безбрудах, 

ти мусиш узнати хати і людей і мені подати. Зараз підеш до кри-

ївки біля с.  Русилова, стрінешся з  Лозовим і  Шишкою, Лозовому 

скажеш, що тут зараз є небезпека, треба на якийсь193 час сту-

питися, він тебе запровадить до с.  Скнилів і ти там, узнаєш де 

є криївки і які там ще є підпільники. Дальше маєш відшукати 

 Веселого,  Грома і  Моряка, узнати, де вони квартирують чи в 

криївці, чи в с.  Острові. Крім цього, подав мені інструктаж, від-

носно листівок, такий194:

Якщо одержиш вдруге листівки противиборчі, то їх не роз-

кидуй, а знищ, а якщо скажуть тобі дати цивільним людям, щоби 

порозкидували, то дай, а мені подаш список цих людей і що ці 

люди говорили. Зараз про все будеш мене повідомляти через 

пункт Ч. 1. і Ч. 2., а коли буде мати відбутися стріча зі мною, то 

про те, я тебе повідомлю. До пушки заноси записки, так як я тобі 

вказував.

Під кінець ще мене пропагував, питав, чи я все зрозумів, 

а, відходячи від нього, бажав мені успіхів в роботі. Розмова між 

нами тривала около години часу.

Я вернув до криївки біля с. Русилова, де застанув самого 

Шишку. На Лозового чекали більше години часу. Він не приходив. 

Тоді оба з Шишкою пішли до криївки Ч. 3. біля с. Острова. В ній не 

застанули нікого. Через день переквартирували, а ввечір пішли 

до  Стойки Степана, де переквартирували через день і довідали-

ся про Веселого, Грома і Моряка. Через день я написав записку 

до Романова: 

Тов[аришу]  Романов! В криївці біля Русилова застав я само-

го Шишку. Лозовий правдоподібно195 втік до с. Скнилова. Оба 

перей шли до Ч. 3., де також нікого не застанули. Ввечір я довіда-

вся від Стойки Степана, що Веселий, Грім і Моряк квартирували 

У тексті193 : якиїсь.

У тексті194 : такі.

У тексті195 : правду подібно.
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три дні тому в с.  Острові, через три дні і відійшли до с.  Красне. Я 

відійду до криївки біля с.  Русилова.

Дата...  Гора

Цего вечора, переходячи попри пункт Ч. 2., я вкинув 

записку до пушки. В криївці оба квартирували около тижня 

часу, доти, доки вистарчило нам харчів. Пригадую, з криївки 

ми пішли на  Винну до господаря  Пулик, де довідалися, що 

 Мартинюк скривається, жінку арештовано (зараз засуджено 

на 10-ть років), довідалися що в сс.  Балучин, Русилів,  боль-

шевики виарештували всіх людей, до яких ми заходили і другі 

повстанці, в тому і арештували мою маму. Оба перейшли до 

с.  Куткір, де квартирували тиждень часу в господаря  Дацька 

Григорія (зараз арештований, родина вивезена на  Сибір). 

Звідтам пішли до криївки біля Русилова. В криївці не далось 

сидіти, були розтопи196, до криївки підходила вода і ми змушені 

були вийти і піти до  Безбрудів, де через місяць часу квартиру-

вали у  Шевчук Катерини. Через той час я контакту не відбував, 

ані не писав записок. Від  Шишки не було як відорватися, а, 

по-друге, в кожному селі були гарнізони, а також були розто-

пи, треба було переходити через ріки  Полтву і  Думну, які в той 

час були повні водою. З початку квітня [1946 р.] ми вийшли з 

с. Безбруд і пішли до с. Куткір до  Бекара Івана. Там дістали 5-ть 

к[і] л[ограмів]  праніків (тісток), 2-і копи яєць, сала і хліба. З тим 

вийшли в ліс Винна. Квартируючи в лісі, я пішов на пункт Ч. 2., 

звідки забрав записку, в котрій  Романов писав:

Тов[аришу]  Орлан! Що ви робите! Чому не даєте про себе 

знати, якщо візьмете цю записку, напішіть, коли будете мати 

змогу вийти на стрічу.

Романов

Я йому відписав:

Тов[аришу]  Романов! Я перебуваю в лісі Винна. Можу відбути 

з вами стрічу кожного дня в день.

Дата...  Гора

На третому дні нашого постою в лісі я знова пішов на пункт 

Ч. 2. і забрав записку:

Тов[аришу]  Орлан! Вийдіть до мене на пункт Ч. 2. після обіду 

на годину 4-ту. (Подав день – зараз не пригадую).

Романов

У тексті196 : ростопи.
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В означений день стрічі [з]   Романовом, по обіді  Шишка писав 

якогось листа. Я звернувся до нього і сказав, що піду перейти-

ся по лісі. (Ми так часто ходили). Тоді я прямо пішов на пункт, 

Романов на мене вже ждав. Від пункту около 20-ть метрів сиділи 

бійці. Коли я прийшов до нього, звитався зі мною і сказав: Но що 

ж, тов[аришу]   Орлан, де ж ти так довго був, чому не приходив 

ні разу до пушки. (В тому часі ми перейшли від пункту в глубину 

ліса около 10-ть метрів і посідали). Я почав йому оповідати, де я 

був та що робив. Подав йому всі квартири, в яких я квартирував в 

с. Безбруди, сказав, де квартирує підпільник  Тур. Романов в тому 

часі записував мої доноси. Відтак почав питати, чи я маю який 

зв’язок. Коли я йому сказав, що не маю жодного, тоді він мені 

казав йти в с.  Ферліївку197 і там відшукати  Дроздовського – Дуба 

і  Гасьошина – Остапа, впевняючи мене, що вони там є і з ними 

пов’яжуся. А відтак почав мене вчити:

Коли з ними пов’яжешся, тоді їх запроси до себе, в розмові з 

ними довідайся від них, з ким вони мають зв’язок, бо в с.  Борткові 

має бути ще трьох підпільників і провідник  Андрій десь має бути. 

Ти старайся від них довідати, чи вони мають з ними зв’язки, які 

є зараз провідники, де перебувають, де перебували через зиму 

і про те мене повідомиш. Ми з ними так мусим зробити, як з 

 Веселим і другими, а тоді вже буде добре. Будучи з  Шишкою, 

говори йому – питай, що ми тепер будем робити, всіх побили, не 

має нікого, не має жодного зв’язку, не знати, що робити дальше, 

не відомо, чи ми кого відшукаєм, а в кінці жартом скажи: Хиба 

треба зголоситися, а в тому, будеш бачити, що він скаже, підходи 

його різно тільки жартами і будеш слухати, що він буде говорити 

і про те, будеш мене інформувати через пункти або на особистій 

стрічі, а я тобі буду вказувати, що маєш дальше робити.

Під кінець умовили стрічу за 10-ть днів на тому самому місці 

на годину 5-ту по полудню. Також сказав мені, якщо б я пов’язався 

з повстанцями скорше, то сейчас мав вкинути записку на пункт. 

Розмова тривала між нами около години часу. Пригадую, це 

було з початком квітня [1946 р.], на полі господарі вже волочили. 

Коли вернув на постій, Шишки не було. Я пішов на край ліса від 

с.  Русилова, де його стрінув. Була гарна погода, сонце світило, 

люди вже робили на полі, оглядаючи околиці, я навів розмову з 

Шишкою про гарний весняний час, про те, що ми будем робити, 

нікого не має, люди попадали, зв’язку не має, краще було б, щоб 

ми щось зі собою зробили. В жартах сказав я, слухай, ти маєш 

У тексті197 : Ферлиївку.
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наречену, я ще собі підшукаю і будем якось жити, поженимся, 

дивись, які гарні часи.  Шишка мені притакував, одначе говорив, 

зачекай, маєм час, все [ж] ще хтось лишився, розвідаєм, віднай-

дем, якось воно буде.

Від часу наскоку на хату  Мартинюка на  Винній до квітня 

1946 р. згинули в криївках: в криївці на полі біля с.  Острова  Грім, 

 Моряк,  Веселий і  Громик, – стрілець  УПА, брат Грома, дня 22 чи 

25-го березня [1946 р.]; в  Ферліївському198 лісі згинули:  Богдан, 

 Оріх і  Стріла; застукані в хаті в с.  Пітричі згинули: пров[ідники]  

 Скалка  Вітер і  Струсь.

До часу стрічі ми постійно квартирували в лісі і через той 

час оба викопали собі криївку, а також одного вечора ходили до 

с.  Ферліївки199, але зв’язку не знайшли. До села ми не заходи-

ли, ходили під с.  Куткір на умовлене200 місце нами а між  Дацком 

Григорій і  Бекар Текля, які постійно виносили нам харчі. Коли 

виходила Бекара Текля, я часто з нею нав’язував розмови на 

кавалєрські теми і вона до мене прив’язувалася, а я до неї.

Квартируючи в лісі на означений день стрічі з  Романовом, 

я залишив  Шишку на постою, а сам пішов на край лісу, буцімто 

пооглядати с.  Русилів, а в дійсности пішов на стрічу до  Романова. 

Доходячи до умовленого місця, Романов з боку завваж[и]в мене, 

(я в той час пристанув і розглядався), махнув на мене рукою, я 

підійшов до нього, привитався і ми відійшли подальше від бійців, 

посідали в окопах і почали розмову. Бійці лежали в окопах на 

краю ліса.

Як проживаєш, чи маєш зв’язь з повстанцями? – спитав 

Романов. Проживаю як звичайно, зв’язку не маю і не знаю де 

шукати. За той час ми викопали криївку (подав місце криївки), 

ходили під с.  Куткір, де на умовлене місце виносять нам Дацко 

Гр[игорій] і Бекар Текля харчі. Ну, вот, бандьори є, є в  Ферліївці201, 

я тобі скажу, є  Гасьошин і  Дроздовський, вони заходять на край-

ну хату під лісом до  Костишин Анни. Ти йди там, вона работає 

телєфоністкою на почті, ти скажеш, що ти з с. Русилова, що 

ти хотівбись нав’язати зв’язок з повстанцями. Якщо вона буде 

говорити, що вона нікого не знає, що ніхто не приходить, то ти 

напиши записку до Дроздовського і залиши у неї навіть щоб не 

хотіла брати, скажеш її, що як прийдуть якісь партизани, щоб цю 

У тексті198 : Ферлиївському.

У тексті199 : Ферлиївки.

У тексті200 : умовлине.

У тексті201 : Ферлиївці.
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записку передала їм. Коли нав’яжете202 зв’язок з ними, сейчас 

мене повідоми, а потому я тобі дальше вкажу що робити. Якщо не 

будеш мати зв’язку, то приходи на стрічу, а на стрічі я тобі скажу, 

що маєш робити.

Коли я оповів йому проведену розмову з  Шишкою, він мені 

доручив:

Ти дальше веди203 з ним такі розмови, говори, тепер весна, 

гарно, нам тільки гуляти, ми такі молоді, що ми тут висидимо в тім 

лісі, [с]тільки людей попадало, треба щось робити зі собою. Вказуй 

йому, тепер напевно родину тобі вивезуть, так як мою, а коли б ти 

злегалізувався, родина була б вдома і ти живий був би, в тому, ти 

будеш чути, що він на це скаже і мене про те повідомиш, а коли 

я сказав  Романову, що він має наречену  Шевчук Марію, а я маю 

 Арабську Анну в с.  Русилів, тоді Романов сказав: Ну нічово, скоро 

гарнізони вибєруться, підеш до своєї дєвушки, а Шишці вказуй – 

говори ти маєш наречену і я маю, помільдуймося, поженімся204, 

будем жити, що ми тут зробимо,  Німеччина мала військо, мага-

зини, а ми в лісі, що маєм – нічого, шкода тратити такий гарний 

час. Говори йому про те більше в жартах, тобі це підходить. Відтак 

почав питати, що говорить населення і як ставиться до повстан-

ців. Населення ставиться добре, хоче вас позбутися, – говорив я. 

Тоді він сказав: Ну, то самі куркулі, ми самі раду з ними дамо, вони 

не хочуть позбутися своїх маєтків. По тому спитав, де перебуває 

 Мартинючка і де її син, де вона живе у  Львові і казав мені розвіда-

ти. Під кінець вказував мені йти до с.  Скнилів шукати  Лозового, 

питався за криївку, чи я не знаю, де він має. Умовляючи стрічний 

пункт зі мною, питав мене, де мені буде краще виходити. Я вка-

зував, що тут, в лісі. Тоді ми оба від того місця, де сиділи, пішли 

около 100 метрів в глубину ліса, піднайшли дуб, під яким умовили 

місце стрічі недалеко від пункту Ч. 2. Також обговорюючи, коли 

мені буде краще виходити на стрічу, я сказав, що до полудня, 

тому що Шишка зрана спить і він на це погодився і вказував мені, 

щоб я відходив від нього частіше – майже щоденно, щоби не було 

нічим підозріле, а не лишень в день стрічі. Ця стріча відбулася між 

15 а 20-им квітня 1946 р. Рівнож умовили другу стрічу, на день, не 

пригадую собі, перед полуднем. 

Одного дня, будучи під селом  Куткір, до нас вийшли  Дацко 

Григорій і Шишки брат  Береза Михайло, який мав наречену в 

У тексті202 : нав’яжите.

У тексті203 : види.

У тексті204 : пожинімся.
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 Ферліївці205, який оповів нам, що до його нареченої заходять 

повстанці і може нас пов’язати з ними. Ми сказали йому, щоб ці 

повстанці написали записку, умовили стрічу і подали, що вони 

за одні. Я вже до Ферліївки206 не йшов, а чекав на зв’язок через 

 Березу Михайла.

Одного дня, будучи в криївці, ми оба пили горілку. При горілці 

жартами я почав говорити  Шишці, що ми в лісі висидимо, краще 

женімся, я тобі буду за дружбу, бо таке життя пса варта, нема 

що чекати на зв’язок, чорт зна, коли він буде. Шишка, думаю-

чи, сказав: Та це правда, але знаєш, тепер літо, почекаєм ще 

трохи, може воно якось буде, будем бачити, як пов’яжемся з 

Ферліївкою207.

В день стрічі я залишив Шишку в криївці, заткав денком, а 

сам подався на стрічний пункт. Романова ще не було. Я чекав 

около півгодини. Романов йшов з бійцями попереду. Перед пунк-

том Романов залишив бійців коло гіляк зваленого дуба, на який 

бійці собі посідали. Сам прийшов до мене, привитався, (я в той 

час сидів і він не казав мені навіть вставати), сів собі коло мене і 

ми почали розмову.

Я оповів йому, в який спосіб ладнав зв’язок з партизанами, 

за що він мене почав сварити, чому я сам не ходив на вказане 

місце. Я оправдувався, що мені не було чого йти, бо полаго-

дить це Шишки брат, і також тим, що я не міг Шишці перечити. 

Тоді він спитав, що це за дівчина, де мешкає, і що за партизани 

приходять і щоби я про це довідався і його повідомив. От зараз 

коли зв’язок нав’яжеш, сейчас давай мені знати. Опісля сказав 

йому, що  Мартинюк муж її доставляє два рази в тиждень їсти до 

 Львова. Коли розповів я розмову мою зі Шишкою, він сказав: Ну, 

не жалко йому? Ні. Вот сучой син, більше його не трогай, залиши 

його в спокою. Потому почав мене інструктувати:

Сейчас зі сіл  Русилів і  Балучин вибралися гарнізони, ти 

зайдеш до господаря, в розмові з ним питайся, що чувати, як ви 

проживали в час виборів, як поводились гарнізонці, чи сильно 

грабили. Господар буде тобі розказувати208, що робили гарнізон-

ці, як зганяли людей на вибори, як били, буде тобі жалуватися, 

проклинати їх, ти також співчувай з ним, говори на  Сталіна і пар-

тію, що Сталін злодій – бандит, людей силою зганяє голосувати 

У тексті205 : Ферлиївці.

У тексті206 : Ферлиївки.

У тексті207 : Ферлиївкою.

У тексті208 : росказувати.



188

на тих що граблять, а в тому, господар буде докладно оповіда-

ти, як в селі людей виганяли на голосовання, кого арештовано, 

як він ходив голосувати, ти щоб довідатися точно, як він ходив 

голосувати питай, як виглядали бюлетені виборчі – картки, що на 

них було писано, що господар зробив з тою карточкою, чи пере-

черкнув написане, чи дописав щось, він тобі скаже все про себе і 

других, буде говорити, як то він робив, тоді ти добре затям собі і 

про те все мені подаш на карточці, як той господар називається, 

коли ходив голосувати, чи до полудня чи по полудю, що зробив з 

карткою, що написав на карточці, чи ходив чи ні до голосування. 

Ти не лишень сиди в  Русилові і  Балучині, йди на  Підбір до  Капій 

Івана,  Коверка, з ними вступай в розмову, також довідуйся, чи 

не було повстанців з  Глинянського району, якщо були, старайся 

через них пов’язатись. Ці всі справи будеш кидати до пушки. Я 

тоді сказав, що це не добре, бо цей пункт для мене не вигідний, 

бо мені до нього не вигідно заходити. Він подумав і спитав, де 

мені буде найкраще. Я сказав, що найкраще буде пушку пере-

нести в ріг лісу  Винна від сс.  Куткір а  Балучин, тому, що попри 

нього веде дорога Русилів–Куткір і доріжка від рога ліса Винна, 

яка виходить до дороги Куткір–Русилів. Туди я буду мати змогу 

часто заходити.  Романов на це погодився. Тоді ми оба пішли на 

пункт Ч. 2., викопали пушку, Романов пушку завинув в палатку, 

яку мав зі собою, мене залишив на боці, сам пішов по бійців, від 

них забрав другу палатку, щось поговорив з бійцями і вернув до 

мене. Я вбрався в палатку і буркою закрутив голову. Тоді бійцям 

казав марширувати. Попереду йшли бійці, а ми позаду около 

10-ть метрів в віддалі оба разом. Йшли серединою ліса ліній-

кою, яка веде попри шкілкі з півночі на південь, відтак перетяли 

лінію, яка веде впоперек ліса Балучин–Винна, зайшли на ріг ліса. 

Бійцям сказав йти в напрям  куткірської цегольні й там зачекати, 

сам добув ніж з кишені, вирізав кавалок патика, зробив з нього 

шпадку, якою на розі ліса під липою почав копати яму на пушку. 

Я йому також помагав, а коли я копав, то він відгортав землю на 

палатку. Відтак він вложив пушку, (пушка з газмаски), а я за той 

час виніс землю подальше пару метрів і замаскував листям. Коли 

пушка була вкопана і замаскована, пригадував мені, щоби я на 

кожну п’ятницю вкладав до неї доноси, а він кожної п’ятниці буде 

вибирати. Коли я йому сказав, що мені буде тут добре навіть 

виходити на стрічі, тоді він сказав мені:

То не добре, це є день, в лісі може хтось зауважити, а відтак 

почав питати, коли я виходжу з ліса до села, коли я вертаю до 

ліса. Вертаємо до ліса звичайно над раном, я оповідав йому. Де 
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буде краще нам стрінутися над раном? – спитав  Романов. Хіба 

на дорозі, якою ми все йдемо. Ну, харашо. Тоді ми від рога ліса а 

дороги около 30-ть метр[ів]  відійшли на стежку, яка веде корчами, 

підібрали молодого дуба – місце стрічі, у віддалі від криївки около 

150-ть метрів. Під дубом посідали і Романов почав мене інструк-

товати: Коли будете вертати зі села, то ти перед чи за стрічним 

пунктом скажеш  Шишці, хай зачекає на тебе, бо ти хочеш пола-

годити свої потреби, якщо він не схоче чекати, тільки прямо 

під[е] до криївки, то ти приходи до мене. Якщо він схоче чекати, 

то ти скочеш на хвилину в корчі, а відтак вийдеш і підеш з ним 

до криївки. В криївці посидиш трохи [і] скажеш, що тебе всере-

дині болить шлунок, енергічно зірвешся і скоро просто до входу, 

щоб він дійсно думав, що ти хорий, а коли вийдеш, тоді підеш 

до мене. В другому случаю знова скажеш, що дуже тобі голова 

закрутилася, не знаєш чому, будеш говорити, чи воздуха бракує 

чи що і хочеш вийти на свіжий воздух. [Б]агато можна видумати: 

вот йдеш зі села, несеш хліб чи іші харчі, перед криївкою сідаєш 

на сторону, одно з харчів (хліб) або торбу залишаєш в корчах. 

Приходячи до криївки, розбираючися, скажеш: нехай його чорт 

забере, на с..ю хліб чоловік залишив, тоді скоро вийдеш і відбу-

деш стрічу. Щоб вертати над раном, зайдеш в село до дєвушок, 

з ними пожартуй, посидиш з ними, можна положиться спати 

вот так до 4-ри часа або підеш в стодолу положитися спати, або 

вертаючи до лісу, в дорозі вдавай змученого, говори, чекай від-

пічнем, підшукай сіножать, посидьте, покуріть папіроси, засни, а 

тоді в 4-ри часа давай далі, годинник маєш, спитав мене. Маю. 

 Романов продовжував дальше: Інший раз, ідучи зі села, питайся, 

куда краще йти, якщо він скаже на одну дорогу, то ти говори що 

другою дорогою краще йти, тоді посварися й йди сам, а він піде 

сам. Перед тим питав мене, який є  Шишка. Я сказав, що він є 

впертий. Ще іншим разом, продовжував Романов, коли спите 

через ніч, над раном станеш і вийдеш нібито на сторону і прий-

деш до мене. Записки, якщо будеш писати, напр[иклад] , маєш 

тетрадь, пишеш пісню на одній карточці, тоді одну картку залиши 

чисту, на третій знова пиши пісню або на двох пишеш картках 

пісню, одну лишаєш чисту. Тоді, коли маєш такий співаник, на 

одній чистій картці пишеш до мене, відтак віддираєш і заховуєш 

в спеціяльну кишеню, яку мусиш зробити собі в маринарці ілі в 

штанах. Якщо в той час, коли пишеш, навіть до тебе прийшов і 

спитав, що пишеш, тоді скажеш, що пісню, він навіть коли погля-

не, то буде бачити, що це співаник. Відходячи, пригадував ще 

раз, щоб я все йому подавав, тоді я попрощався і відійшов.
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Я скоро подався до криївки,  Шишка стояв на вході, дивився 

на світ. Де ти ходив? – спитав мене Шишка. Був на краю ліса, 

посидів трохи, так гарно, а ти тут сидиш. Нічого, я зато виспав-

ся, – відповів Шишка на це. 11-го травня [1946 р.] над ранком я 

пішов на стрічу до  Романова.

На цій стрічі, коли прийшов я до нього, Романов почав пита-

ти, як я вийшов. Ми були в с.  Балучині і вернули о першій годині 

до криївки. В криївці випили горілки (яка, горілка, у нас в криївці 

стояла постійно), посиділи трохи, а відтак полягали спати. Шишка 

спав, а я пішов до вас, – оповідав я. Відтак оповів я йому, що 

будучи у  Стойки Михайла в с.  Русилові, довідався від нього, що 

він перечеркнув виборчу карточку вздовж і поперек та написав 

«смерть  Сталіну». Рівнож що я одержав записку від  Остапа і що 

буду мати стрічу на 12-го травня [1946 р.] між сс.  Скнилів– Бортків 

біля грушки. Так само був у  Капія на  Підборі, який вийшов до 

нас перед вечером під ліс і говорив, що їсти нам не дасть, бо ви 

зголоситеся так само, як  Лозовий та ще будете сипати. Романов 

доручив мені дальше проводити такі розмови з господарями і 

подавати йому на список та сказав, що такі, як Стойко Михайло 

будуть такі покірні, як овечки. Опісля почав мене інструктувати:

Якщо будете на стрічі, в розмові з Остапом питайся, чи 

має зв’язок з провідниками, якщо мають, говори, що ти також 

[хочеш]  пов’язатися і дальше працювати, не знаю які вказівки 

зараз, чи одержали вказівки і які, запроси їх до себе, говори, 

що в нас спокійно, питай, як вони зимували, де, як населення 

ставиться до них, чи радо принимають, чи плачуть як побачать 

повстанця, як проходили вибори, чи йшли люди до голосовання, 

як кидали виборчі карточки, питай, як повстанці живуть, які є про-

відники, чи живе  Андрій, чи пров[ідник]   Січовий живе, де зараз 

перебувають, чи мають криївки, чи сидять в них. Якщо будуть на 

стрічі провідники і ти з ними пов’яжешся, говори, запрошуй, що 

в нас спокійно,  большевики засідок не роблять, можна у нас в 

лісі квартирувати, нема чого боятися, якщо навіть прийдуть, ми 

засадів дєлать не будем, а коли прийдуть – посмотрять, що спо-

кійно, будуть хотіти вдруге зайти до тебе. Ти говори, що маєш в 

лісі криївку, яку з  Шишкою викопав. Якщо б тебе забрали зі собою 

Остап чи другі провідники, то ти йди з ними, будучи там, добре 

розглядайся де, в кого вони квартирують, як називаються госпо-

дарі, як ставляться до повстанців, до кого заходять більше, крім 

квартир. З господарями на квартирі говори про вибори, позику, 

контингент, колгосп, в тому добре затямлюй собі, що господар 

скаже. Якщо будеш в лісі, добре затям собі місця постою, який 
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ліс, дороги, стежки, лінії. В розмові з повстанцями довідайся 

про провідників, що за одні, де були через зиму, де зараз пере-

бувають. Будучи на стрічі, якщо вони вас заберуть зі собою, тоді 

ти добре запам’ятуй собі всі дороги, стежки, хати, куда вони 

ходять, в тому, старайся прийти в той ліс і мене повідомити через 

пушку, бо може бути така можливість, що ми не будемо мати 

змоги з тобою стрічатися. Знаючи всі дороги, з ким ви ходите, я 

буду дєлать засади – всі можливості, щоб з тобою відбути стрічу, 

про те я тебе повідомлятиму через пушку, де, коли і в який час я 

буду хотіти з тобою бути. Будем стрічатися так, як ми стрічалися 

у  Мартинюка. Коли вернеш з поворотом, може бути таке, що з 

 Остапом вернеш, ти сейчас залиши записку, хто з тобою є, які 

інструкції одержав і від кого. Щоби не бачили, то ти, ідучи в село, 

чи зі села в ліс відійдеш за своєю потребою і вкинеш записку до 

пушки.

Під кінець умовили стрічу, питав мене, чи я все зрозумів, про-

пагував мене, а відтак попрощалися і я відійшов. Коли вернув до 

криївки, Шишка спав. Я про те, що я виходив, йому не говорив і 

він мене не питав.

Дня 13-го травня 1946 р., ідучи на стрічу до Остапа, на 

оден кільометер перед стрічним пунктом, налізли ми на спля-

чих  стрибків з с.  Скнилова, про що я довідався в пізнішому, які 

держали засідку на полі коло криївки Ч. 1, про яку знав  Лозовий, 

який зголосився та став нач[альником]  стрибків в с. Скнилові, 

і через це ми стрічі не відбули. Вернули до  Русилівського лісу і 

через брата Шишки я написав записку до Остапа, що сталося і 

щоби видав стрічу вдруге на кілька днів наперід, в тому часі я від-

був зустріч з  Романовом. Ніччю ми були у  Шевчук Марії, звідки 

пішли до ліса. Зайшли до криївки, посиділи, а щоб піти на стрічу, 

сказав, що мене дуже голова болить (ми у Шевчук Марії добре 

попили) і вийшов наверх. Сів собі коло вічка, яке було на самій 

середині криївки. Над вічком сидів доти, доки не впевнив себе, 

що Шишка спить, опісля легенько віддалився від криївки і пішов 

на місце стрічі. На стрічі Романов вже ждав. Перекликались пів-

голосом кличкою, Романов спиняв безпосередньо кличкою. Я 

підійшов до нього, звитався посідали під дубом, я оповів йому, 

як я вийшов, що на стрічі з Остапом не був та які причини на це 

склалися. Тоді він був дуже недобрий і сказав, що то напевно був 

Лозовий на засідці, бо йому припоручено вбити двох повстанців, 

та спитав мене, в який спосіб пов’яжуся вдруге і коли. Коли я 

йому оповів, він наполягав на мене, щоб я йшов до с.  Куткора до 

брата Шишки і сейчас його вислав зі запискою до с.  Ферліївки209. 
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Після того питав мене, що говорить населення за позику. Якась 

така держава, що постійно давай і давай, а вона нічого не дає – 

говорить населення, – оповідав я. Вот дураки, поволі, зараз 

пятилєтка, треба відбудувать фабрики, заводи, зробить ману-

фактуру, а вони нічого не понімають. Дальше в розмові зі мною 

випитував про поодиноких господарів, я вияснював, а відтак 

він натискав на мене, щоб я найскорше пов’язався, і ті рештки 

скоро скінчимо – смєтьом, харашо заживем, поїдеш до мате-

рі або мать тобі привезем, як хочеш, що схочеш, поступиш на 

працю, яку схочеш, будеш хотів носити дальше оружжьо – будеш 

носити, схочеш бути вдома – будеш, харашо тобі буде, – говорив 

 Романов. Рівнож, обговорюючи зв’язки між мною а ним, прига-

дав мені подану ним кличку і вказав, щоб я з цею кличкою пішов 

до  Бекар Івана та з ним пов’язався. Також сказав мені, що через 

Бекара я маю подавати лишень, де я знаходжуся, з ким, які люди 

є, значить, всі алярмові справи. А записки, в яких подаватиму 

людей і опис їх та їхню роботу, вкидати до пушки. Під кінець ми 

умовили стрічу у тому самому місці на годину 4-ту над раном 

під кінець м[ісяця]  травня [1946 р.], дати точно не пригадую. Ця 

стріча відбулася 18-го травня 1946 р.

Вертаючи зі стрічі, потихенько підійшов перед криївкою над 

саму криївку, посидів, покашляв, а відтак зайшов досередини. 

Шишка питав мене, що мені є. Я сказав, що випив горілки та 

трохи голова завернулася. До часу другої стрічі, через цілий час 

ми крутилися в с.  Балучин,  Куткір і  Русилів. Серед тиждень я діс-

тав записку від  Остапа, в якій була дата стрічі, одначе не йшов, 

бо дата стрічі була спізнена. В записці Остап визначив три дати 

стріч з перервами, одна від другої на тиждень часу. Ми були зму-

шені чекати до другої дати. В тому часі, одного дня я з Шишкою 

пішов до с. Куткора до Бекара Івана. Пригадую, в хаті вже спали. 

Шишка застукав до вікна, з хати вийшла  Текля і її брат  Евген. На 

подвір’ю стали говорити. За якийсь210 час прийшов до нас Бекар 

Іван, Текля запросила Шишку до хати як краяна, а я Евгена післав 

в браму, щоби дивився на улицю, чи часом не йдуть  большевики. 

За той час навів розмову зі старим Бекаром про село, про коопе-

ративу, про товари, які зараз є, чи є матерія, і в тому часі подав 

йому кличку, питаючи: «Чи можна у вас купити матерії (була вка-

зана яка) на штани». Бекар подумав і по хвилі сказав: «Я матерії 

вам не продаю, а можу дати». Відтак подали ми собі контрольну 

У тексті209 : Ферлиївки.

У тексті210 : якиїсь.
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числову. Після того спитав мене, чи я маю що до  Романова. Не 

маю нічо, я тільки прийшов наладнати зв’язок, – відповів я. Тоді я 

почав питати його, що він – Романов говорив йому. Нічого, казав, 

говорив, що до мене має прийти хлопець з  Шишкою, який зі мною 

має пов’язатися, – говорив  Бекар. Опісля ми пішли до хати, гос-

подиня подала вечерю, старий Бекар поставив півлітри211 горілки 

на стіл, ми повечеряли, випили горілку, посиділи поговорили і 

пішли до лісу. Від того часу я почав частіше заходити до Бекара, 

що було причиною нав’язання між мною а  Бекар Теклею симпатії, 

а в дальшому часі Бекар Текля стала моєю нареченою.

Тому що дата стрічі з  Остапом була спізнена, мене захопила 

стріча з Романов[и]м. Одного дня вечір, вертаючи з с.  Русилова 

від  Башко Анни, перед стрічним місцем, я захотів на сторону і про-

сив Шишку зачекати, а де-факто хотів піти до Романова. Шишка 

зачекав, я посидів в корчах около дві години [хвилини], вийшов 

і пішли оба до криївки. Шишка вліз перший212, я подавав зброю, 

харчі і торбу. Свою торбу в тому часі залишив подальше від кри-

ївки в корчі. Спитав в Шишки, чи є всі решти. Шишка переглянув і 

сказав, що не має моєї торби. Я буцімто почав шукати за торбою 

по корчах і сказав: Моєї торби немає. Напевно ти лишив там, де 

перезувався, – сказав Шишка. Може бути, а то в мене дурна голо-

ва, але не йду – піду над раном, як буде розвиднятися213, – сказав я 

і скочив в криївку. В криївці сидів доти, доки не побачив, що Шишку 

збирає добре на сон, тоді сказав: Краще тепер, бо можу заснути 

до білого дня і ще торба пропаде. Вийшов і пішов до Романова.

На цій стрічі Романов доручив мені:

Ти піди до  Клімчака Павла с.  Куткір, наведи розмову з ним, 

питай, що в селі чувати, в тому, говори, що в с. Куткорі самі каца-

пи, що не має жодного чесного  українця, хиба за  німців було пару, 

з якими можна було поговорити, а тепер самі сексоти, Куткір 

цілий час відстале село і тепер і за німців, що не було  організації, 

ні нічого. Він буде щось говорити на те, буде ставати в обороні 

села, якщо працював за німецької окупації в організації, то він 

напевно скаже, а коли скаже, то ти мене повідомиш. Рівнож випи-

туй Шишку за нього, вони з одного села, Шишка може знати, чи 

він був в організації, чи ні. Також зайди до  Романишина Григорія 

секр[етаря]  c[ільської]  ради з с. Куткора, заведи подібну розмову 

з ним, питай, де його син знаходиться, чи не пише і про те мені 

У тексті211 : півлітрі.

У тексті212 : першій.

У тексті213 : розвіднятися.
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скажеш. Зайди в розмову з  Романишином про  Папроцького і свя-

щеника  Гал[и]ша, він з ними добре жив, він тобі скаже, де вони, 

якщо знає. Підеш до  Цьокан Григорій, – голова c[ільської]  ради, 

до нього постався грізно, говори, що він сталінський вислужник, 

він буде оправдуватися, а ти мені скажеш, як він буде говори-

ти. Крім того,  Романов питав мене ще за багато більше людей і 

вказував мені йти до них та водити подібні розмови. Я щоб хотів 

сказати – не пригадую. На цій стрічі ми обговорювали подібних 

справ багато більше. Стрічу умовили на 10-го червня [1946 р.] в 

лісі коло криївки на годину 4-ту рано. Також взяли можливість не 

пов’язання, то через пушку в тому самому місці.

Я заходив до згаданих осібняків у протоколі, наводив розмо-

ви, одначе нічого не довідався.

6-го червня [1946 р.] ми пішли на стрічу до  Остапа і тоді-то 

з ними пов’язалися. На стрічі був Остап і  Дуб, від яких довідався 

я, що мають зв’язок з  Незнаним,  Бігуном,  Пімстою і  Сумним – всі 

з с.  Бортків, а вони мають з повстанцями з с.  Вільшаниця і що з 

провідниками зв’язку не мають. Самі квартирують по хатах, добре 

їм зимувалося, що мають зв’язок з  Бузецькими повстанцями, а 

також Остап говорив, що роботу дальше продовжувати і вести 

пропаганду, що Остап має з повстанцями з с. Борткова другого 

дня стрічу. Цеї ночі, за моєю пропозицією ми заквартирували в 

лісі  Винна. Другого дня вечір ми пішли на стрічу до  Бортківських 

повстанців. Від них ми довідалися, що вони зловили зв’язок з 

Горою, який має відбутися за 4-ри дні. Після цеї стрічі, ми умови-

ли за 4-ри дні стрічу під с.  Скниловом коло  Муляк хати між Дубом 

і Остапом. Дуб і Остап пішли до с.  Утішків, а я з Шишкою вернув в 

ліс Винна до криївки, де квартирували до часу стрічі з Романов[и]

м. На цій стрічі я одержав такий інструктаж:

Ти дальше йди на зв’язок, старайся пов’язати з провідника-

ми, одержите інструктаж, добре вивідати орг[анізаційну]  побудо-

ву р[айо] ну і вищих клітин. З пров[ідником]  Остапом йди в його 

терен, розвідай про його квартири, чи має криївку, розвідай про 

повстанців з с. Борткова, де їхні квартири. Як підеш в ліс, роз-

відай про місця постоїв, які провідники, як убрані, яка зброя, чи 

мають повстанці багато амуніції. З повстанцями живи чесно, в 

розмові з ними довідайся, чи з району є зв’язок до проводу, хто є 

зв’язковим до проводу, які повстанці сидять з провідниками, звід-

ки вони, що за одні. В розмові з повстанцями можна довідатися 

дуже багато, на це є різні способи: Ось приміром: Будучи серед 

них, поводитися чесно, дружньо, трактувати папіросами, в тому 

говорити, як тобі зимувалося, які застукання мали, як цілу зиму 
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по стрихах намерзся, як  большевики шпігали, як облави пере-

ходив. Вони будуть розказувати214, як вони зимували, як жили, 

будуть оповідати, в якому вони були застуканню, в якій облаві. 

Дальше, щоб довідатися, можна говорити: Ви, певно, сиділи 

десь в криївках і дмухалисьте лишень на бороду, в тому питати, 

порадьте мене, може я від вас набрався б якої практики, ска-

жіть, яку криївку добре зробити, як то вхід добре зробити, щоби 

большевики не знайшли. Щоб довідатися про квартири, говори 

про те, що в нас люди недобрі, а такі що з хати виганяють, їсти 

не хочуть дати, говорять, що я вам дам їсти, а ви завтра підете 

замільдуватися, маєм пару хат добрих – решта нічого не варта. 

Вони – повстанці в тому, будуть розказувати215, чи в них так само 

люди ставляться, чи є такі, що запрошують до себе, чи бояться. 

Ти слухай лишень добре, запам’ятуй добре. Щоб довідатися про 

засідки, оповідати про засідки в свойому терені, що роблять по 

дорогах, попід хати, в городах, на полі, на роздоріжжях, а ми 

поміж то ходимо, як поміж бурю – дощ, даєм собі раду, ми хлопці 

живі, в тому питатися, чи роблять засідки в їхньому терені, куда 

роблять засідки, а коли вони скажуть, де роблять, тоді питати, ну, 

а куда ви ходите, якщо такі засідки у вас. Вони тобі скажуть, тільки 

то добре собі затямлюй, а все буде харашо. Щоб довідатися звід-

ки беруть амуніцію, оглядати їхню зброю, в тому питати, скільки 

маєте набоїв, де беруть набої, при тому вказувати, що ми маєм 

своїх  стрибків, добрих хлопців – своїх, вказати на одного неак-

тивного, в тому питати, чи в них є такі стрибки, як називаються, 

питатися, чи є багато активних, чи є багато таких, які стрічаються 

з ними, чи одержують від них амуніцію, хто дає, як називається. В 

другому випадку, щоб довідатися, говори, що в нас є такі стриб-

ки, що йдуть попереду, а ми за ними, нам розвідку дають, все, а у 

вас напевно самі шандари, самі активні. Вони – повстанці будуть 

перечити, в тому скажуть, де є добрі, де ні. Щоб довідатися про 

сексотів, питайся, чи в них є сексоти, в тому говори, що в нас 

як які є – підем виб’ємо по морді і він тихо сидить, ви десь своїх 

попустили геть, вони десь гуляють, ви навіть до села не можете216 

приступити, в вас десь сама комунарія. Вони будуть оправдувати 

своє село, будуть вказувати на деяких людей, що вони сексоти, 

тоді в тому питай, що вони за одні, що вони роблять, що ви на них 

маєте, що вони сексоти, що то за одні, як називаються. В тому 

У тексті214 : росказувати.

У тексті215 : росказувати.

У тексті216 : можите.
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добре запам’ятуй, використай час, відійди набік в корчі і зано-

туй собі. Говори про голів c[ільської]  ради: В нас є добрі голови 

c[ільської]  ради, в тому вказуй – говори, маєм лишень одного 

сукого сина в с.  Балучині  Гульдена, але ми з ним порадимо, до 

решти ми заходимо, в тому питайся, які в них є голови c[ільської]  

ради, чи вони заходять до них, чи помагають їм – голови, в тому 

вони вкажуть, чи такі є, чи нема. Щоб довідатися від кого діс-

тають газети, питайся, чи читають пресу, якщо читають, звідки 

одержують, хто їм доставляє. Щоб розмова була незамітною, 

говори, якщо заведуть тему про газети, таке: Та що вони ходять 

як барани, де вони бачать газету, хто їм доставить, нам – ми маєм 

своїх поштарів, терен схоплений вповні, газети нам достарчають 

поштарі, в тому питай, що в вас поштарів немає, вони в розмові 

скажуть, чи мають своїх поштарів і в яких селах, в тому питай, хто 

є поштарем в селі, якщо він добрий чоловік, питай, чи до нього 

повстанці заходять. Ти повинний мати постійно кольонську воду, 

миделко, вазелінку217, крем. Коли будуть митись повстанці, або 

голитись давати, вони будуть говорити, що ви пани, в тому гово-

ри, певно що маєм, маєм по селах своїх крамарів, до яких захо-

димо, вони нам все дають що нам потрібно, в тому питатися, що у 

вас не має кольонської води по кооперативах, в тому питати, хто 

є крамарем в селі, як ставиться до повстанців, чи там заходять. 

Якщо це дівчина є крамаркою, питати, чи гарна, чи молода, якщо 

гарна і молода, закинути йому – повстанцеви, це десь певно 

ваша дівчина, до неї копаєтеся, тоді ти зразу пізнаєш по ньому – 

по лиці, він зміниться, якщо вона його наречена. Ідучи на стрічу, 

візьми зі собою білий хліб, коли вони побачать хліб, будуть зараз 

питати, де ти такого взяв, ти говори, що маєш голів колгоспів, 

c[ільської]  ради, секр[етарів]  c[ільської]  ради, першаків – вони 

дають, в тому питай, що, ви до своїх не заходите, що в вас немає 

голів колгоспів, с[ільських]  рад, що до них не заходите, а вони 

тобі розкажуть все, тільки ти добре затямлюй і занотовуй218. Щоб 

довідатися звідки беруть гроші, ти, маючи добрий219 костюм, вони 

будуть питати, звідки ти одержав його, звідки гроші взяв, тоді ти 

говори, в нас є люди, які тільки поглянуть що ви обдерті – вистар-

чить – самі дають, говори, в нас є першаки, добрі господарі, як 

тільки скажеш за гроші, сейчас витягає і дає. В тому говори, що у 

вас немає першаків, чи такі люди бідні, чи не хочуть давати, чи до 

У тексті217 : василінку.

У тексті218 : за нутовлюй.

У тексті219 : добрій.
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них не заходите, чи що. Вони тобі скажуть про людей, чи мають 

добрих, чи ні і хто є добрий, до кого заходять. Другий примір: 

хтось зробив собі добрі сапоги, питай, хто такі робить, оглядаючи 

сапоги, говори, може я дав би собі такі зробити або дам гроші, 

вони тобі вкажуть, що то за оден швець робить чоботи, звідки, 

звідки шкіру брав, хто купував. Дальше хтось має гарну вишив-

ку220, питати, де такі вишивки вишивають, хто такі гарні вишиває, 

в тому говорити, в мене таких дівчат немає, щоб вишити гарну 

сорочку, може б я дав собі вишити, я дав би гроші, а він тобі скаже 

де вишивають і хто. Коли провідник подає доручення, питай, як 

їх виконувати, питай в деталях, хай він розказує широко, щоб на 

стрічі вміти мені пояснити. Питати, коли буде війна і при тому ще 

якісь питання, на те, щоб довідатись, наскільки цей провідник 

сильний, з літератури питати, про незнані поодинокі слова, ти 

будеш бачити, чи провідник знає, наскільки він ор[і] єнтується, 

наскільки вироблений політично. Коли одержите літературу, 

оглядаючи її, говори, що гарна, як з друкарень, але не питай, 

де то роблять, якщо вони будуть гов[о]рити самі, що це роблять 

в криївках, що на це є великі криївки, тоді ти питай, як можна 

побудувати такі криївки в сьогоднішніх умовинах, в тому будеш 

бачити, хто старається більше вияснювати про ці справи. Гляди, 

звідки приносять літературу, хто приносить, чи провідники, чи 

боєвики і з якого напрямку.

Відходячи від нього, умовили стрічу та кличку, я попращався 

і відійшов. Дати стрічі не пригадую. Перед криївкою я звільнив 

крок, легенько підійшов, послухав, чи спить  Шишка (він до спан-

ня надавався), Шишка спав, я вліз до криївки і положився коло 

нього спати.

 Після стрічі з  Романов[и]м, до дня 14.06.1946 р. ми оба з 

Шишкою постійно ходили до с.  Куткір. Там був спокій. Вечори221 

збували: я у своєї дівчини  Бекар Теклі, Шишка у своєї  Шевчук 

Марії.

14.06.1946 р. ми пішли на стрічу під с.  Скнилів коло хати 

 Муляк. На стрічі були  Остап і  Дуб. Разом в чвірку пішли до 

 Борткова на стрічу до  бортківських повстанців. Я, щоб мати змогу 

довідатися про них, лишився з Остапом квартирувати з ними у 

збіжжу на полі. Квартируючи через три дні з ними, щовечора ми 

заходили на вечерю в с. Бортків – частина села  Королева, до 

хати, де був артіль колодіжний. Я довідався, що вони стрічаються 

У тексті220 : вишівку.

У тексті221 : Вечорі.
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з місцевими  стрибками, які їм подають розвідку. Опісля я,  Остап і 

 Незнаний відбули стрічу під с.  Вільшаниця – частина села  Ходак. 

На стрічі були:  Синиця – підрайоновий, і другі, яких не пригадую. 

Тоді я довідався від них, що вони всі квартирують на полі в криїв-

ках. Від Синиці одержав доручення, щоби з  Веселого куща зібра-

ти дані про голів колгоспів, c[ільської]  ради, кооператив, стреб-

ків222, цілої большевицької адміністрації. Рівнож умовив стрічу під 

с. Бортковом від с.  Стадня на городцях за тиждень часу. Цего 

вечора я, Остап пішли в ліс  Винна, а вони відійшли з поворотом 

до с. Борткова. Через день переквартирували в лісі. Остап і  Дуб 

відійшли, а я остався з  Шишкою стягати дані про больш[евицьку]  

адміністрацію. В означений день стрічі з  Романов[и]м, над ран-

ком, йдучи до лісу до криївки, я залишився буцімто полагоджува-

ти свої потреби, відбув зустріч з Романовим.

Коли прийшов на стрічу, побачив я Романова і ще одного з 

ним. Романов привитався зі мною і представив223 мені цего друго-

го осібняка, а саме: Ето тов[ариш]  опер-ополномочений  Івашков. 

Івашков, подаючи мені руку, сказав: Ну, як друг прожеваєш, маєш 

зв’язок. Маю, добре живу, – сказав я. Ми посідали коло дуба, я 

між ними всередині і почали говорити. Оповідаючи про повстан-

ців з с. Борткова, Романов цікавився кожним224 зокрема, так само 

цікавився і про повстанців з с.  Вільшаниця. Я роз’яснював про 

кожнього [с]тільки, скільки знав. А коли оповів я про доручен-

ня, питав мене, в якій я спосіб стягну дані з р[айо] ну. Я не дав 

йому відповіді, бо сам не знав, як це зробити. Коли оповів я, що 

Синиця говорив про міжнародне положення, Романов питав чи 

мають радіо, а Івашков сказав: напевно, не мають, а інформації 

одержують, напевно, від  проводу, видко, що мусять мати зв’язки. 

Після нашої розмови, Івашков дав мені доручення: На стрічі, яку 

маєш і які будеш мати, мусиш виходити точно. Там, будучи з про-

відниками, добре собі затям всі інструкції, щоб в пізнійшому ви 

могли мені подати на письмі і вияснити. В розмові запрошувати 

до себе, він схоче прийти, посмотрить в терен, ви говоріть, що 

 большевиків не чути тут, що не товчуться. Якщо прийде до тебе, 

то ти довідуйся, коли буде відходити, говори з ним, коли підем 

на стрічу, чи коли буде відходити, чи сам відходитеме, тоді коли 

узнаєш, чи відходить, в який день, куди, в який напрям, з ким, то 

сейчас давай мені знати запискою. Якщо це буде перед днем – 

У тексті222 : стрепків.

У тексті223 : придставив.

У тексті224 : кожнім.
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п’ятницею, то записку передай через  Бекара, якщо це буде в 

п’ятницю, а я буду міг забрати цю записку вчасно, кидай записку 

до пушки. В записці подай мені, що за оден провідник, хто ще 

більше з ним є, які люди, коли він відійде, якими дорогами думає 

йти, чи сам піде, чи ти його будеш вести. Ми тоді будемо дєлати 

засади на тих дорогах, якими він може йти, якщо б ти йшов з 

ними, то підеш наперід, йдучи попереду, співай мормурандум чи 

підсвистуй пісню про  Чапаєва. Про те ми тебе докладно повідо-

мимо. Повідомлення, якщо буде час, залишимо в Бекара, а якщо 

бракуватиме часу, то лишимо того самого дня в пушці. Ти будеш 

бачив, чи буде чи ні. Будучи на стрічі з  Остапом, іди з ним в його 

терен. Там добре приглянься, де він заходить, де квартирують, 

якими дорогами ходять, де мають криївки і про те будеш мене 

повідомляти. Відтак  Івашков спитав мене, як я вийшов до них, а 

коли я сказав, що, йдучи зі села до криївки, залишився полагоди-

ти свої потреби, він звернув мені увагу, щоб я більше в той спо-

сіб не виходив, а почав мене вчити: Зараз, коли вернеш, скажи 

Шишці, в тому кривлячись, що тебе сильно в животі225 ріже, зак 

я тут зайшов, мусів кілька разів скидати штани, напився чоловік 

молока, яке мені пошкодило. На будуче226, коли підеш до нас, 

все йди з криївки (тут згадав про вказівки, які подавав  Романов). 

З постою, йдучи до пушки, все підбирай собі причини, вот 

прим[ір] : Скажеш провідникові, що йдеш до криївки по речі свої, 

як літературу (якщо маєш), набої, хліб запасний, другий прим[ір] : 

Зараз літо, скажеш що хочеш води принести напитися, помитись 

і хлопці помиються, до господині  Пуличкі (хата при самому лісі), 

третий прим[ір] : Коли будуть овочі у саді  Каляндрика (колись гос-

подарка під лісом, зараз знищена), попросиш провідників піти по 

овочі, в тому, підеш на сторону і залишиш227 чи забереш записку. 

Сейчас будем розходитися. Від сегодня будем работать в дво-

йко, буде харашо, я буду дєлати тобі всі можливости, щоб нам 

ішла робота якнайкраще, щоб тебе ніхто не запримітив, зараз 

здєлали ми пункт, маєш  Бекара, не будеш міг доставити записки 

на пункт, то доставиш до Бекара, а я дальше тобі поможу, якщо 

в тебе будуть якісь неможливости піти на пункт чи до Бекара, ти 

мене про те повідомиш, а я буду дєлать так, щоб ті можливости 

були, я тобі вкажу все, тільки ти щоб ставився до роботи чесно, 

солідно, пам’ятай, що ти радянсь ка людина, молодий, роботу 

У тексті225 : жевоті.

У тексті226 : бодуче.

У тексті227 : залишеш.
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мусиш виконувати як слід, щоб знищити рештки українсько-

німецьких націоналістів – бандитів, а тоді коли знищем, ти зажи-

веш і твоя мама.

Опісля умовили стрічу, кличку, в тому самому місці. Прощаю-

чись зі мною  Романов сказав до мене: Прощай Орлан, больше ми 

нє будем стрічатися. В той час Івашков звернув увагу Романови, 

чому він мене кличе Орлан, кажучи: «Та ж ти мені говорив, що він 

« Гора». Я помилився228, – відповів Романов. Так нє нада работать, 

дурніцу стругать, – сказав  Івашков. Відходячи від них, я одержав 

від Романова 20-ть штук папіросів «Екстра» на тутках.

Романов – високого росту, сильної будови, похилий, голову 

носив вдолину, ясно-бльондин, догори зачіска, високе чоло, малі 

залиски, ніс напіворлиний – довгий, повне лице – півокругле, 

сині очі, убраний ходив: звичайна рубашка – засмарована, райт-

ки гранатові, чоботи різінові, шапка кругла з чорною обвідкою, 

дашок піддертий догори, озброєний229: пістоль 7,65 мм., мала 

вишнева шкіряна кабура. Зброю довгу часто міняв. Нераз носив 

ППС, нераз МКБ, нераз ППШ, нераз німецьку зарядку. Ходив 

без пагонів, ніколи не мав чистого уніформу. Говорив русскою 

мовою, мову мав лагідну і повільну, виглядав на жида. Зараз має 

бути засуджений на 10-ть років за вбиття одного хлопця- східняка 

під час облави в с.  Женів  Глинянського р[айо] ну. Про це, що 

попав в тюрму, я довідався від Івашкова.

До часу слідуючої230 стрічі з Івашковом, оба з Шишкою ходили 

на стрічу під с.  Бортків на горо[д]ці, з якої з нами до нас прийшов 

 Андрій і ще один, якого зараз не пригадую. Андрій, квартируючи 

з нами в лісі, через день передав мені вказівки, назначив мене 

кущевим231 і цего самого дня перед вечером відійшов лісом в 

 Фирлеївський ліс. Я не мав змоги повідомити Івашкова. До вечо-

ра було ще далеко. Оба з Шишкою пішли на край ліса під  Винну. 

 Шишка пішов в сад госп[одаря]   Млотів, а я собі сів на розі ліса і 

написав записку до Івашкова.

Тов[аришу]  Івашко[в] ! Сьогодня у мене зі мною в лісі квар-

тирував Андрій Рай[онний] Пров[ідник] , який відійшов перед 

вечером в Ферліївський232 ліс і правдоподібно мають там кварти-

рувати. З ним пішли  Остап,  Дуб і  Незнаний.

Дата...  Гора

У тексті228 : помелився.

У тексті229 : узброєний.

У тексті230 : слідоючої.

У тексті231 : кушчевим.

У тексті232 : Ферлиївський.
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Цего дня ввечір, я будучи в с.  Куткір, заніс записку до  Бекара 

і сказав, щоби цю записку сейчас відніс. За два дні після233 запис-

ки234 я відбув зустріч з  Романов[и]м. На цій стрічі я передав йому 

вказівки, подані пров[ідником]   Андрієм мені235, після чого дістав 

доручення:

Вказівки, дані  проводом, мусити виконувати точно, лишень 

коли одержити опис людей з партії,  МВД і  МГБ подавайте їх 

лишень прізвища, національність, його роботу та партійність. 

Опису не подавати. Вказувати на це, що тяжко дістати, або пода-

вати інакше. Людей, від яких будете236 діставати списки, мені237 

подавати їхні прізвища, звідки і де працюють.

Коли я сказав, що я одержав перестороги до  стрибків, які 

маю висилати, тоді  Івашков спитав, чи я маю зі собою пересто-

роги. Я витягнув з кишені (яку був приготовив) і подав йому. Він 

накрився палаткою, засвітив електричну лямпу, перечитав пере-

сторогу і спитав, що ми будем робити після перестороги. Коли я 

йому сказав, що будем стріляти, він сказав:

Хай спробують. Якщо маєш більше таких пересторог, то їх 

треба знищити, не давати. Якщо будуть питати провідники238, чи 

вислав перестороги, то скажеш, що вислав, через пошту, лишень 

не знаю, чи дійшли. Де пішов пров[ідник]  Андрій? – спитав 

Івашков. Пішов до с.  Ферліївка239, звідки, правдоподібно, має піти 

в сс.  Сторонибаби,  Утішків. Опісля до мене мають прийти  Остап і 

 Дуб до ліса. Тут я подав йому докладний плян місця стрічі, а також 

подав розподіл двох кущів сіл на долах. Тоді він подав мені такі 

доручення: Коли підеш в гори, докладно сматри, кілько в р[айо] ні 

є кущів. Андрій буде кликати тебе, Остапа і других, буде давати 

вам вказівки й ти по тому можеш довідатися, кілько є кущів і хто є 

кущевий. Якщо будуть люди тобі незнані, то ти добре смотри що 

вони за одні, котрий з них провідник, якщо провідник, докладно 

затям собі й мені опишеш. Якщо прийде література, то ти мене 

повідомиш, яка література, чи це для молоді, як ви її маєте роз-

повсюджувати. Питайся, що роблять з комсомольцями, а коли 

я йому сказав, що маєм забирати білєти, активних, які ходять 

зі зброєю, стріляти, він сказав: Ти етого нє дєлай, говори, що в 

У тексті233 : пісьля.

У тексті234 : запискі.

У тексті235 : мині.

У тексті236 : будети.

У тексті237 : мині.

У тексті238 : провідникі.

У тексті239 : Ферлиївка.



202

тебе немає активних – самі добрі. Питався, чи маємо легальні 

зв’язки, чи є станичні, як організують харчі. Коли я сказав, що 

пров[ідник]   Андрій вказув іти до господаря, говорити з ним, що 

нам треба харчів, так щоб господар розумів і давав з доброї волі, 

тоді він сказав: Ти йди до господаря, говори, що тобі треба хар-

чів, якщо не схоче дати, сам забири. Опісля почав мене вчити, 

як я маю писати записку до нього. Він говорив: Ти, пишучи звіт, 

сядеш собі набоці, розложиш свої папери, в тому, візьмеш карто-

чку та будеш писати до мене. Писати будеш коротко, а мудро. От 

прим[ір] : господар такий-то а такий, з села240  Русилів говорив, 

дня того і того, таке а таке. Не писати багато, коротко, а всьо.

Крім цього, повторював скорше мені дані доручення. Умовили 

ми стрічу і я відійшов. Коли прийшов до криївки,  Шишка спав. 

Розмова між нами тривала около півгодини.

До слідуючої стрічі з  Івашковом, я цілий час ходив по терені, 

збирав матеріали про больш[евицьку]  адміністрацію, враз з  Дубом 

і  Остапом викопали криївку в  куткірському лісі « Бір». Пригадую, 

коли ми скінчили криївку, цего вечора всі чотири були в с.  Куткорі 

і я, будучи в  Бекара, передав записку до Івашкова. В ній подав 

людей, які давали інформації про больш[евицьку]  адміністрацію. 

Другого дня, щоб осягнути відомості про больш[евицьку]  адміні-

страцію з с.  Красне, я вислав Дуба і Шишку до с. Красне, а сам 

з Остапом пішов в його кущ. Будучи з ним, я довідався від нього 

про його криївку в лісі, одержав від нього 12-ть прикмет харак-

теру, 44 правил[а] Українського Націоналіста. Звідтам пішли на 

стрічу біля с.  Ферліївки241 під могилу поль[ських]  стрільців, до 

Дуба і Шишки. Під  Роживоля – хутір  Стадня, ми заквартирували 

в збіжжу. Було дуже гарячо і ми пішли в рівчик до води. Тоді-то на 

нас вліз  китаєць, з яким почали говорити, та від нього довідалися, 

що він за  Польщі був приїхав до  Львова на Східні Торги, і в тому 

часі заскочила його війна і він був залишився. У Львові запізнався 

з дівчиною з с.  Мала Вільшанка, яка в той час служила у Львові, а 

відтак з нею оженився. В той час перебував у с. Мала Вільшанка. 

Оповідаючи йому про нашу боротьбу, він дуже радо слухав, ціка-

вився і був задоволений, що бачив партизан. На  Рад[янський]  

Союз нарікав, що тут недобре, робітник погано живе. Говорив, 

що поїде242 з поворотом в  Китай.
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Цего дня, ввечір, ми пішли в с.  Ферліївка243. В селі було 

весілля.  Дуб по знакомості одержав ведро244 пива і весільного. 

Ми в сусідній хаті від хати, де відбувалося весілля245, забавились. 

На цьому весіллю були воєнні і один  стрибок  Кусьо, якого Дуб 

наперся забрати.  Остап непохочував, одначе246 Дуб незважав 

на те, зайшов на весілля і його забрав. Воєнні не говорили нічо-

го. Ми їм сказали, щоб нас не зачіпали і ми їх не будемо. Куся 

забрали в ліс  Бір і там по переслуханню Остап його звільнив. 

Звільняючи його, Остап дав йому лєгенду: Як я розійшовся з 

Дубом і Остапом, не пригадую собі. Пригадую, що ми умови-

ли247 стрічу між собою на день 25-го липня 1946 р. Щоб відбути 

стрічу з  Івашковом, я, будучи з  Шишкою в с.  Куткір і організуючи 

харчі, посварився з Шишкою за це, що він хотів йти до  Заліско 

Ольги – дівчина, а я не хотів, так що я пішов собі до ліса сам, а він 

лишився в селі в згаданої дівчини. В лісі на умовленому248 місці з 

Івашковом, я чекав249 около дві години на нього. На стрічи пере-

повів я Івашкови про цілий перебіг своєї роботи, як я вже згадав. 

Тоді він почав мені ставити250 різні питання:

Як ставиться населення до нас, чи радо помагає, чи дає нам 

харчі, чи запрошує, чи боїться, чи маю звіти з с.  Красного, звідки 

я одержав відомості і ряду інших питань, яких собі не пригадую. 

Після того, коли я йому відповів, він казав мені йти з Дубом до 

с. Красне довідатися, хто йому подає інформації, до кого він 

заходить і де його квартири. Опісля почав мене інструктувати: На 

будуче251, як прийде до тебе провідник, старайся задержати його 

довше, говорити, що в нас спокійно, маєм гарну криївку, давати 

добрі харчі, в розмові з ним питати його, коли буде відходити, 

коли він скаже час відходу, то ти говори, чого так скоро відходите, 

бутьте з нами ще трохи, розповідьте нам дещо цікавого, в тому 

питай про міжнародне політичне положення, коли війни не буде, 

що будем дальше робити, але так, щоб він не ор[і] єнтувався. 

Те, що він тобі скаже, мені напишеш і через  Бекара або пушку 

мене повідомиш. Напишеш коли будуть відходити, а ми всіх 
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побйом, ти нє бойся, ми так зробимо, що ніхто не буде знати. 

В часі постою, вечір, заводи їх на с.  Русилів, якщо це буде в лісі 

 Винна, а ми тоді здєлаєм засідку за селом252 Русилів в ровах при 

дорозі, яка веде  Скнилів–Русилів а доріжкою, яка веде від цеї 

дороги на  Русилівські сіножат[і]. Якщо будети квартирувати в лісі 

 Бір, веди253 їх дорогою, яка йде з Бору на с. Русилів, ми здєлаєм 

засаду перед роздоріжжям доріг  Балучин– Куткір, Русилів–Бір в 

корчах у віддалі 100 метр[ів]  від роздоріжжя. На засаду веди254 

всіх:  Остапа,  Дуба,  Андрія, всіх хто буде. Якщо б хотіли іти іншою 

дорогою, вказувати, що туди найкраща дорога. Вот, ти не маєш 

чого боятися, будеш іти наперід, будеш бумкотати пісню, тоді 

коли пічнеться огонь, то ти прямо вперід попід заставу, не бійся, 

тебе ніхто не уб’є, лишень втікай. Ніхто не буде знати, ніхто не 

зор[і] єнтується, що сталося, ми тобі за ето заплатім, получиш 

дєн[ь] гів, собі покупиш, що тобі нада. Зараз ми в сс. Русилів, 

Балучин і Куткір не будемо показуватися людям, буде спокійно. 

Засадів робити не будемо. Якщо будуть у тебе провідники255 і 

другі, тоді будем робити засади в тих місцях, де я тобі сказав. 

Про такі пляни засідок він подав багато більше.

Стріча тривала около півгодини. Слідуючу стрічу умовили на 

день около 25-го липня 1946 р., пригадую собі, по Ільї256 за два 

дні.

Коли прийшов до криївки, Шишки ще не було. Я положився 

спати. Коли прийшов  Шишка, я не знаю, бо я спав. Через кіль-

ка днів я виготовив звіти до стрічі з провідником. 25-го липня 

1946 р. пішли на стрічу на городці. На стрічі були  Синиця,  Остап, 

 Дуб,  Незнаний і другі повстанці. Я передав звіти. Умовили стрічу 

на около 15-го серпня 1946 р. Синиця доручив мені роз[з] б  рою-

вати  стрибків. Також одержав літературу і листівки, які, зараз 

собі не пригадую. Зі стрічі, пригадую собі, я, Остап, Дуб і Шишка 

пішли квартирувати в ліс Бір. Відтак Остап і Дуб відій шли, а я 

і Шишка заквартирували в с.  Острів в  Кісіль Ольги. Це було на 

празник Ілиї. На празнику ми довідалися від Кисіль Ольги, що 

в селі257 є двох стрибків,  Нєдзєльській і другий, якого не при-

гадую, з с.  Скнилів. Шишка наперся йти їх застрілити. Я відмов-
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ляв, одначе258 він, незважаючи на ніщо, пішов і я був змушений з 

ним йти. Їх застанув в хаті, роззброїв, але не вбивав, бо я цілий 

час обстоював за ними, вказуючи йому, що  Остап не казав їх 

стріляти259. Їм – тим стрибкам, сказали нас завести до началь-

ника стрибків з с.  Острів. Під хатою стрибки застукали до нього 

і сказали:  Митьо, ходи, вставай, до села260 прийшли Куткірські 

кавалєри і роблять авантуру, ходи, підем порозганяєм. Зараз, 

зараз, – відповів Митьо. По хвилині вийшов з хати, я з-за рога 

хати встрілив до нього з автомата пару261 набоїв, відтак  Шишка зі 

свойого і його ранив. Він відстрілювався з автомата, вкинув гра-

нату і ми повтікали з-під хати за село262. Про те, що ті стрибки263 

були в с.  Острові, сказав нам також Остап, одначе264 не казав 

стріляти265. За селом266 попробували автомати, які вже добре 

стріляли267. Цеї ночі заквартирували в с.  Куткорі, на день. Другого 

дня, ввечір, будучи в с.  Русилів і вертаючи з села268 в ліс, зайшли 

до криївки спати. Я не спав, а лежав, коли Шишка заснув, я вий-

шов на стрічу до  Івашкова.

Підходячи під пункт, Івашков подав кличку, я відповів (кличка 

була числова), він вийшов до мене з корчів, подав руку і сказав: 

здоров, маладєц. Здоров, – відповів я. Как дєло? Добре. Тоді 

почали ми розмову. Оповідаючи йому про  стрибків, яких ми роз 

[з]броїли і стрілянину269 до Митя, він почав мене сварити, чого 

я там йшов, чому я так роблю на свою руку. Я оправдувався, що 

я не хотів, лишень Шишка намагався і я мусів іти. Він дальше 

сварив мене, вказуючи, що я провідник, що Шишка має мене 

слухати, а не я його, що я повинен держати авторитет, так щоб 

він – Шишка мене слухав, а не я його, щоб я так робив, щоб цього 

на будуче не було, вказував, що нам не вдаст[ь] ся це зробити, 

а навіть якщо зробимо,  большевики зачнуть товктися так, що 

не будем мати місця для себе, відраджувати, то лишень люди 
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(вказати лише на одного зі села270) так говорять, але по правді 

не знати чи він активний, говорити, я не думаю, щоб він був аж 

такий, я його знаю здавнійша, він був не злий чоловік, (люди 

говорили), зачекай він поправиться. Опісля перейшов на тему 

стріч. Оповідаючи про стрічу, я подав йому місце стрічі, дату стрі-

чі, дав йому листівки, сказав, що  Синиця казав роз[з] броювати 

 стрибків, стріляти271 активних стрибків, ініціяторів колгоспів, голів 

колгоспів і сказав палити колгоспи, але збіжжа заборонив пали-

ти. А почому не вільно палити збіжжя? – спитав  Івашков. Тому 

що це – народне добро, – відповів я. Вот хитрий, – сказав на це 

Івашков. Тоді мені доручив:

Роз[з] броювати стрибків таких, які сидять вдома і нігде не 

виходять, нічого не работають, в тому говори, ходім роз[з] броємо, 

що з того, що він неактивний, роз[з] броємо, буде менше в селі, 

а коли так будеш говорив, мусиш піти і роз[з] броїти. Тут подав 

мені котрих. Пригадую, що вказав на:  Кісіль з с.  Острів і на всіх з 

 Русилова. Тоді дальше продовжував: Всіх нараз не роз[з] броюй, 

постепенно, зайдьош в село, забери272 оружжо від одного-двох, 

потому вдруге від одного-двох і так тоді і про тебе скажуть, як про 

доброго, виробиш собі в  організації опінію. Коли їх роз[з] броїш, 

а ми з ними здєлаємо что нам нада будєт – посадьом. Вот, на 

наших людей вказувати, що ми їм не дамо ради, вони всі разом 

ходять, пильнуються, колись вдруге зайдем з ними собі пора-

димо, сьогодня ні, відтягати, а в тому мене повідомляти про те. 

В часі акції творити паніку273, говорити, ходім звідси, ще через 

стрибки голову загубим. Голів колгоспів, таких як в  Балучині 

 Микитів,  Ковальчук Петро, – куркулів, вони – сучой сини, таких 

стріляти274, говорити на них, що вони до колгоспу агітують, тис-

нуть людей на заяву, ето тих гадів, вони маскуються. Вот, батра-

ков, бідняків – це наші люди, хароші, нє нада стрєлять, говори-

ти, та він дурний, де він здібний що зробити, до нього тре піти 

поговорити, листа заслати, він не буде того робити. Якщо будуть 

хотіти йти палити колгосп, відраджувати, що там  большевики 

сидять, стрибки, говорити, підем і ще там голову загубимо. Між 

населенням говорити, якщо населення буде питати: що робити, 

чи йти в колгосп; говорити, робіть як знаєте, робіть так, як усі, ми 
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ж тут нічого не вдієм, вони і так примусово заложать, чи сьогодня 

чи завтра, ми безборонний народ, терпимо, на це н[е]ма ради, 

говори, що то колгосп, вот на  Україні колгосп вже тридцять275 

років, на  Русилові колгосп, будуть тягнути за податки, контінгент, 

а так позбудетися всього, і не будете276 терпіти. Дальше вказував 

мені: Як даш кому літературу, якомусь господареві, так вже не 

відбирай, маючи літературу в криївці, вилий воду, що-небуть, 

щоб вона знищилася, спали, щоб її не було,  Шишка щоб не 

смотрив на неї. Людей, які читають з захопленням і вимагають 

іще – літератури, людям інтелігентним – їм давай, а відтак подай 

мені прізвища їхні. Між населенням довідуйся, хто має зброю, 

амуніцію, де має заховану, в якому місці, зброю забрати, скла-

дати в однім місці – крийовці, а відтак ми підемо, все заберемо. 

Ті які не хочуть дати зброї, сейчас їх на список, а ми собі з ними 

порадимо, розчитаємся, з них витиснем. Щоб довідатися, чи 

має господар зброю, говори з ними, чи має набої до автомата, 

чи має до кріса, якщо має, говори, що маєш карабінів досить, 

можеш йому дати, він – господар, якщо не має карабіна, скаже 

собі принести, а якщо має, скаже що має, або буде підсміхува-

тися, в тому говори, зараз такий час, що треба мати зброю, а ну 

ж війна, треба брати кріса. В другому случаї, посміхаючися до 

господаря, говори, поміняймо, господар зараз очима запитає, 

буде глядів на зброю, а ти лишень смотри на його очі. Кінчаючи 

стрічу, умовили другу, а відтак він говорив: Ну, маладєц, вже 

час тобі йти, Шишка буде смотріть, де ти подівся, подав руку, 

попращався, побажав мені спокійної ночі і ми розійшлися. Я 

вернув до криївки. Шишка спав.

15-го серпня [1946 р.]  я пішов на стрічу, яка відбулася на 

городцях. На цій стрічі були  Остап,  Дуб,  Незнаний і  Пімста. Всі 

разом, пішли в ліс на  Підлису277 гору. Там квартирували через 

день. Нас було около двадцять278.  Андрій з кущевими повто-

рював старі вказівки, наказував копати криївки та переводити 

акції на  стрибків і ліквідувати сексотів. Ввечір всі разом пішли 

під с.  Вільшаниця і думали в цьому селі перевести акцію на двох 

сексотів, яку не переведено, з яких причин – не знаю. Тоді я, 

Шишка, Остап і Дуб заквартирували на день в лісі  Бір. Через день 

У тексті275 : трийцять.

У тексті276 : будети.

У тексті277 : Підлисі.

У тексті278 : двайцять.



208

я написав записку до  Івашкова, в якій подав стрічу, яку я відбув, 

людей, яких279 бачив і місце постою в лісі. Записку передав через 

 Бекара. Разом ми квартирували около тижня часу. Я мав відбути 

в тому часі стрічу з Івашковом, одначе не мав змоги відійти. Тоді 

я написав другу записку, яку передав через Бекара, слідуючого280 

змісту:

Тов[аришу]  Івашко! Я квартирую з  Остапом,  Дубом і  Шишкою 

в лісі  Бір. Не маю змоги бути з вами. Відорватися не маю як. Я 

часто є в с.  Куткір у Бекар Івана. Коло нього можу відбути стрічу з 

вами. Подайте дату і місце стрічі.

Дата...  Гора.

Другого дня, ввечір, після цеї записки, я будучи у Бекара, 

одержав записку від Івашкова. Івашков писав:

Друг Гора! Прийдіть до мене під шопу  Тарнавського Івана. Я 

буду ждати на вас до 12-ої години вночі (подав день і кличку).

Дата... Благодарю

Івашков

Підпис в записках Івашков складав нечіткий – нечитальний.

В означену дату стрічі з Івашковом, я, Шишка, Остап і Дуб 

пішли до с. Куткора до  Подоляка Павла. Там була дівчина  Евгенія, 

до якої прийшла  Заліско Ольга, з якими Остап і Дуб лишилися 

романсувати, а я і Шишка пішли в село організувати харчі. Перед 

відходом ми умовились, що стрінемся у лісі. Ми так часто умов-

лялись, навіть281 тоді, коли нас було двох, кожний мав дівчину – 

наречену, якщо не мав – шукав принагі[д] ну. Організуючи харчі, 

Шишка пішов до  Шевчук Марії (його наречена), а я до  Бекар Теклі 

(зараз сусідня хата), так щоби Шишка не ор[і] єнтувався. У Теклі 

посидів трохи – поговорив, а відтак вийшов, перейшов через 

Бекара сад, через город Тарнавського і подався в напрям стодо-

ли під шопу Тарнавського, яка стояла при стодолі. Підходячи під 

шопу, обмінялись кличкою (Івашков подавав кличку усе перший, 

притишеним голосом), я підійшов до нього, та привитався. Бійці 

сиділи в другому розі шопи. Витаючись Івашков спитав мене:

Ну, товариш, как дєло, з ким282 ти прийшов? З Шишкою, він 

у своєї нареченої Шевчук Марії, я сказав йому, що йду до Бекар 

У тексті279 : якіх.

У тексті280 : слідоючого.

У тексті281 : навідь.

У тексті282 : ским.
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 Теклі, – відповів я. Чому не вийшов на стрічу. Я квартирую з 

 Остапом,  Дубом в лісі  Бір. Де вони є? У  Подоляка. Підуть прямо 

до лісу. Ну, нєчьово, – сказав  Івашков. Відтак я оповів йому про 

роботу в терені, про партизан, яких я бачив, про дальші вказівки і 

вказівки, в який спосіб збирати матеряли на сексотів283 і їх стреля-

ти, дані пров[ідником]   Андрієм, він спитав: А ти що робиш? Нічого, 

я таких сексотів не маю, – відповів я. Ну, я ж тобі вказував, яких 

маєш вбивати, вот,  Ковальчука,  Арабського Павла з с.  Русилова, 

це нехароші люди, це бляді. При тому повторив попередні вказів-

ки. Оповідаючи йому, що ми ішли на с.  Вільшаниця вбити сексо-

тів, одначе284 не знаю, з яких причин не перевели акції, він спитав: 

Хто давав наказ, хто командував? Андрій, – відповів я. Чи не хоче 

Андрій прийти до тебе? Не хоче, не знаю чому. От сукой син, 

хитрий. Як ти живеш з Андрієм? – спитав Івашков. Як звичайно, 

з ним добре живе Остап, – відповів я. Тоді Івашков почав говори-

ти: Збирати по селах доноси – це все єрунда, ти дєлай, как вони 

тобі вказують, помалєньку, копай крийовкі з Остапом і Дубом, 

запрошуй до себе Остапа, а тоді коли Андрій з Остапом буде, ти 

лишень даш нам плян криївок, щоб ми знали, де вони знаходять-

ся. Тут буде спокойно, запрошуй їх сюди – Андрія,  Синицю, щоби 

прийшли до вас кватирувати. Це роби – запрошуй коли будеш на 

стрічі з ним. А коли ти будеш в горах з Андрієм, розпитуватися285, 

чи ми маємо зв’язки з закордоном, в тому говори, якщо скаже 

що маєм, як то сьогодня можна робити, як то є, він тобі скаже, ти 

собі добре затям і мені скажеш. Там добре смотри, які провідникі 

перебувають, подай пляни постоїв, що говорять, їхній опис, які 

мають знаки на лиці, як живуть з боєвиками. Смотри за криїв-

ками, вони підуть десь з постою, смотри, за кілько вернуть, що 

принесуть зі собою, ти будеш ор[і] єнтуватися де, в якому місці 

це може бути. Провідників спрашуй, як добре брати криївки, в 

яких місцях, як денко робити, як маскувати. Якщо прийдеш в 

гори, підшукай собі чаловєка, з ним дружньо жий, так щоб ти міг 

від нього довідатися про те, що я тобі вказую. До Дуба говори, 

що тобі потрібно матерялів до звіту, з ним піди до с.  Красне, там 

посмотриш, до кого він заходить. Він має свого швагра, чи до 

нього заходить. Довідайся від  Остапа, які він має матеряли на 

наших людей і на котрих, що він думає з ними зробити і про те 

мені будеш подавати.

У тексті283 : сиксотів.

У тексті284 : одначи.

У тексті285 : роспитуватися.
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Перед відходом моїм від нього, питав286 мене, де буде мені 

добре відбувати стрічу з ним. Коли я сказав, що тут, у  Бекара, бо 

я заходжу до  Теклі, а  Шишка до  Шевчук Марії, яка є його наре-

ченою, він погодився, визначили ми тоді стрічу під тою самою 

шопою під конець серпня 1946 р. Бійців було понад 10-ть.

Я пішов до Шевчук Марії, звідки з Шишкою вийшли до 

ліса. На постої вже були  Остап і  Дуб. Квартируючи разом, ми 

побуд[у]вали криївку. Рівнож перед 26-им серпня287 1946 р. 

виготовили звіти. Остап зі свойого, а я зі свойого кущів. 26-го 

серпня 1946 р. з нами зі стрічі прийшов  Андрій в ліс  Бір. Через 

день пров[ідник]  Андрій передав нам досить велику інструкцію, 

в якій вказувалося: Від партизанки, перехід в глубоке підпіл-

ля, мертві пункти, виховання молоді, підшукання членів в  ОУН, 

постава до  стрибків, ініціяторів колгоспів, постава до населен-

ня, як організувати харчі, писати некрологи288. Цю інструкцію я і 

Остап собі переписали. Рівнож пров[ідник]  Андрій передав нам 

літературу і листівки: « Українці західних обл[астей]   України», 

«Брати з-над  Дніпра», «Українська молоди з схід[них]  обл[астей]  

України» і другі. Пров[ідник]  Андрій сварив Остапа, чому сидить 

в мойому кущі та питав289 мене, чи Остап постійно зі мною пере-

буває, на що я відповів, що деколи. Я тоді мав нагоду Андрія 

всипати, але тому що Андрій був добрий чоловік, мені було жалко 

і я цього не робив. Андрій з нами кватирував два дні. Опісля відій-

шов з Остапом і Дубом в Остапа кущ. Я з Остапом умовив стрічу 

в розі лісу на  Винна – хутір. З пров[ідником]  Андрієм я стрічі не 

умовляв, цілий час в’язався через Остапа. Нераз я з Остапом на 

стрічу до Андрія виходили разом, а нераз один за другого пола-

годжували орг[анізаційні]  справи з пров[ідником]  Андрієм. По 

відході Андрія, я з Шишкою квартирував сам, до часу стрічі з 

 Івашковом. Цего дня, пригадую, ми оба квартирували через день 

у  Бекар Івана. Ввечір  Шишка спитав мене, що ми будем робити, 

я сказав, що роботи такої немає, як хоче, може йти в село, а я тут 

залишуся з  Теклею. Шишка пішов до  Шевчук Марії, а я остався в 

хаті з Теклею. Щоб відбути стрічу з Івашковом, я вислав Теклю на 

подвір’я, подивитися на подвір’я нібито чи кого немає і по хвилині 

сам вийшов за нею. Під хатою романсував з Теклею довший час, 

а коли приходила година стрічі, попращався з нею і ніби пішов до 

У тексті286 : петав.

У тексті287 : серпним.

У тексті288 : мікролоки.

У тексті289 : петав.
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 Шишки290, а в дійсности пішов під шопу. На цій стрічі я переповів 

і передав повище згадану інструкцію та свою роботу  Івашкови. 

Тоді він мені доручив і подав вказівки:

Ти етого нє дєлай, з населенням не надо291 стрєчаться, літе-

ратуру не роздавай поміж населення, залишай в криївці, поло-

жи в кут, щоб миші погризли, щоб плісню зайшли, вогкістю292 

так, щоби не можна було її брати до ужитку. А коли стрінешся 

з провідниками і коли будуть питати, то скажеш, що ти не мав 

часу рознести листівок ані літератури, шукай всіляких викрутів. 

Якщо будеш мати мертві пункти і лєгальні зв’язки, сейчас мене 

про це повідомиш. Юнаків і лєгальних членів дєлай так, як тобі 

вказано і мені подавай на список. Юнакам і лєгальним членам 

давай читати літературу, в тому будеш питатися, чи він з охотою 

вчиться чи ні, і мені293 будеш подавати про них. Ми на них маємо 

місце –  Донбас, вони там зайдуть і не вернуть. З населенням 

поводися в хаті чесно, наводи з ними розмови, в тому довідуйся, 

що вони думають, що будуть говорити на  Рад[янський]  Союз. 

Харчі організуй силою, кабанчика294 забери295 навіть нічого не 

говори господареві, вот, зайди в сарай, до першого ліпшого 

хазяя, не питай нічого, не повідомляй, а сам бери. Горілку пити, 

вот, ходити по селі296, збирайти горілку, робіть празники, забави, 

баль з дєвушками, з хазяями, їх – хазяїв і повстанців наповать 

водкою. Вот, понємаєш, а ті люди самі куркулі, врєдітєлі, котрим 

робитися не хоче297 в колгоспі, такиї самі куркулі, як ті, що в вас 

(в мойому селі298), що не хочуть робити, а тільки хочуть, щоб на 

них робив батрак, а вони їли, пили, наживалися. Роботи много 

є в колгоспах, тільки їм робитися не хоче і хліба много є, якщо б 

вони робили, то було би всего подостатком, але вони, самі врєді-

тєлі Рад[янського]  Союза, то самі є жулєкі, котрі звикли кармани 

обчищувать, коли ти з ними стрінешся, ти понємаєш, говори до 

них, що їм робитися не хоче, подивіться, у нас люди роблять і 

мають, що ви тут прийшли нас обкрадати, ви, большевики, самі 

сексоти, виганяти їх, виганяти їх зі села і з місць, в котрих замеш-

У тексті290 : Шишкі.
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кують. Між населенням вказувати, щоб їх виганяло, не давало 

їсти, їм робитися не хоче, то самі  москалі, хай йдуть до роботи, не 

будуть так голодні, як будуть працювати. До  східняків не заходити, 

а йдучи до східняка, до якого не можна зайти у хату, ти витягнеш 

лістовку і ніби йдеш підкинути, а під хатою скрути в жменю і сховай 

у кишеню, а потім в лєсу бросиш у землю або спалиш. До котрих 

ви будети заходити, сейчас їх давай мені, що вони говорять, яку 

літературу одержали, як цікавляться, коли зайдеш до такої люди-

ни чи до хати, питай, як вони проживали, де її родичі знаходяться, 

звідки вони, вона тобі розкриє всьо, а тоді мені299 донесеш. В хаті 

веди себе гордо, посміхатися з неї, говорити, що то в вас самі 

діди, робити не хочуть, дивіться в нас кожний робить, і має вона 

тебе переконувати, чому воно так сталося, а ти мені донесеш. Між 

повстанцями, в розмові з ними говори, як у вас в терені, чи є схід-

няки, чи заходити до них, в тому оповідай, що в нас добрі східняки 

і гарні дівчата, а він тобі про все розкаже. Дальше, йдучи на стрічу, 

зі собою бери горілку, частуй повстанців, в тому, вони будуть роз-

говорюватися і ти будеш мати можливість дечого від них довіда-

тися. На стрічі між повстанцями питати, як молодь у вас в терені, 

чи революційна, щоб довідатися ти говори, в нас, по селах співа-

ють революційні пісні, хочуть йти у повстанці, вказати на одного, 

вони тобі скажуть, чи в них такі є, в тому питати, хто він такий, 

як називається. Це все добре мусиш запам’ятувати. Будучи на 

постої, добре приглянься, як сплять, чи разом, у якій віддалі, чому 

не разом, де держать стійку, чи держать стійку. Вказував також 

вказівки, вже мною подані у протоколі. Оповідаючи йому про глу-

боке підпілля,  Івашков сказав, що вони познаходять всіх навіть під 

землею. Після того я сказав йому, що мені невигідно заходити до 

пушки300, в ліс  Винна і кидати записки, тоді він почав мене питати, 

де б було найкраще. Я йому сказав, щоб десь тут коло  Бекара, він 

на це погодився, оба перейшли через город  Тарнавського, через 

город Бекара під Бекара стодолу. Зайшли на ріг стодоли від горо-

да Бекара а хати, Івашков показав мені місце на розі стодоли, де 

вкопає пушку та пригадував мені, щоб я точно до цеї пушки вкла-

дав доноси. Після того я передав йому інструкцію на папері і по 

одному примірнику листівок і літератури. Умовили стрічу в тому 

самому місці під шопою Тарнавського.

Я прямо пішов під хату на подвір’я  Шевчук Марії. На подвір’ю 

посидів трохи, відтак застукав до вікна, викликав  Шишку і оба 

У тексті299 : мині.

У тексті300 : пушкі.



213

вийшли в ліс. Ввечір оба з  Шишкою пішли до с.  Безбруди. Там 

передали листівки301 і дав я вказівки  Турови (околотник) як має 

їх розкидувати і рівнож умовив з ним стрічу в лісі  Бір за тиждень 

часу. Самі пішли до с.  Куткора, перекватирували302 і другого дня 

ввечір пішли на стрічу на ріг ліса  Винна, де були  Остап,  Дуб і 

 Яровий. Всі разом пішли квартирувати в ліс Бір, звідки Ярового 

вислали до с.  Красне самого по інформації больш[евицької]  

адміністрації. Самі пішли в Остапа кущ. Будучи у нього, Остап 

мене завів до своєї криївки, яку мав в  Сторонибабському лісі, 

яку собі добре затямив. По кількох днях ми вернули в ліс Бір. 

На нас ждали Яровий і Тур. Цего дня ввечір Остап і Дуб пішли 

на стрічу до пров[ідника]   Андрія, а я, Яровий і Шишка пішли до 

с. Куткора до  Бекара. Тур пішов сам до с.  Безбруди. У Бекара 

по вечері Шишка пішов до  Шевчук Марійки303, я Яровому сказав 

зачекати в хаті (Яровий мене вже розумів, думав що я направду 

лишень йду на стійку з  Теклею), сам вийшов з Теклею на подвір’я. 

На подвір’ю з нею побалакав пару304 хвилин, вислав її до  Пьміги 

по папіроси, а сам пішов на стрічу до  Івашкова. Тоді було дуже 

темно. Підходячи під шопу, Івашков подав кличку, я відповів, тоді 

сказав Івашков: Давай сюда. Я підійшов до нього, звитався і він 

спитав: Що нового, як ти вийшов сюди? Я йому оповів. Що маєш 

для мене, – спитав Івашков. Маю трохи матерялів, – відповів я. 

Тоді був дав йому список лєгальників, а саме:  Льотка – прізвища 

не пригадую,  Шивалу Володимира і ще одного з с.  Сторонибаби; 

 Дробут Михайло і  Фургало Михайло з с.  Русилів;  Ковальчук 

Петро – зараз засуджений на 15-ть років, з с.  Куткір, а також 

подав учительку  Ніну з с.  Утішків, до якої заходив  Остап. Вона 

вийшла заміж за  мгб-иста. Зараз виїхала зі села, де – не знаю. 

Івашков цікавився, що учителька говорила з Остапом. Я йому не 

міг дати повної відповіди, бо сам не знав. Рівнож тоді подав плян 

криївки Остапа. По тому Івашков закинув мені, що я роз[з] броїв в 

с.  Острові  стрибка і забрав автомата. Пригадую, я про те нічо не 

знав і не міг в той час перед ним оправдатися. Як в пізнійшому я 

довідався, що це зробив  Дробут Михайло, про що в пізнійшому я 

Івашкови вияснив. Оповідаючи йому дальше, що Остап пішов на 

стрічу до пров[ідника]  Андрія і є така можливість, що  Андрій може 

прийти до мене, тоді Івашков почав мене інструктувати:

У тексті301 : лестівки.

У тексті302 : перекватерували.

У тексті303 : Марійкі.

У тексті304 : паро.
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Вот, коли до тебе прийде  Андрій, ти сейчас запискою давай 

мені знати через  Бекара. В записці подай, кілько днів буде у вас 

Андрій. Якщо буде три чи більше днів, я тоді буду через ті дні 

дєлать засади на тих дорогах, які я тобі вказував, а саме: Межи305 

 Русиловом а лісом  Бором,  Балучині на  Кутах коло  Гучка, під 

с.  Куткір коло рампи колійової. Ти веди їх цими дорогами, не бійся 

нічого, іди собі прямо наперід, підсвистуй пісню про  Чапаєва, а 

коли пічнуться стріли, втікай допереду прямо дорогою. На цій 

стрічі питав мене, чи я був у  східняків. Коли я сказав, що не був 

і що зі східняками не вмію говорити, тоді він мене сварив: Як, 

не знаєш що говорити, не вмієш дати літератури, попитати306, з 

якої обл[асті] , району, села і що говорить довідатися? Треба йти, 

говорити, а навчишся. Під кінець умовили стрічу в тому самому 

місці, [я] попращався і відійшов. Він остався під шопою.

Від того часу стрічі, другого дня прийшли до нас  Остап і  Дуб. 

Разом в п’ятку квартирували цілий час аж до 25-го вересня307 

1946 р. до часу стрічі з пров[ідником]  Андрієм. Робити – майже 

нічого не робили. Заходили до сс. Куткір, Балучин, Русилів і 

 Підбір. Ночі прогайновували з дівчатами. Найбільше у с. Куткорі. 

Дуб заходив до  Подоляк Евгенії,  Заліско Ольги,  Ліпка, – крамарка 

в с. Куткорі; Остап –  Березової Марійки308 і Ліпки309; Я –  Колтун 

Марії і  Бекар Теклі, заходили ми. Часто відбували зміни, залежно 

як кому підпало.  Ярового, щоб нам не заваджав, часто висилали 

до  Красного за звітами.

Перед стрічою з пров[ідником]  Андрієм ми пішли по спірт до 

с.  Сторонибаби до спіртзаводу, який другого дня ввечір, ідучи на 

стрічу до пров[ідника]  Андрія, забрали зі собою. Стріча відбулася 

на городцях. Зі стрічі ми всі в п’ятку вернули з поворотом в ліс 

 Бір. Через день перекватирували. Ввечір  Остап з  Дубом відій-

шли в свій кущ. По їхньому відході за кілька днів я відбув зустріч з 

 Івашковом. Пригадую, я з Шишкою був у  Бекара. Там була прий-

шла  Шевчук Марія. Разом посиділи довший час, відтак  Шишка 

з Марійкою пішли до її хати. Я вийшов разом з ними на подвір’я 

Бекара та сказав Шишці, що я не маю чого з ним йти, лишуся тут, 

а потім його закличу. Я остався ще трохи на подвір’ю, а відтак 

пішов під шопу. Підходячи під шопу, побачив Івашкова і двох бій-

У тексті305 : Меже.

У тексті306 : попетати.

У тексті307 : віресня.

У тексті308 : Марійкі.

У тексті:309  Ліпкі.
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ців коло нього, які зауважили мене і сейчас відійшли від  Івашкова. 

Оба перекликались кличкою, привиталися і він спитав:

Ну, маладєц, как дєло? Та добре, – відповів я. Как добре, ні 

чорта не дєлаєш, тільки по бабах ходиш (тут почав вичисляти: 

 Березові двє,  Свободзяна чотири, в  Бекара маєш,  Ковтунову, 

 Заліскову,  Подолякову310, всі твої. То не є всі мої дівчата; (тоді 

почав я вичисляти, чия дівчина є нареченою  Остапа,  Дуба і 

 Шишки311. Ну, вот, харошо дєлаєти. Одна не вистарчить, 10-ть 

на ніч обійти, – сказав Івашков. Відтак почав питати, чи я був на 

стрічі і чи одержав інструкції. Я оповів йому, що будучи на стрічі з 

пров[ідником]   Андрієм, пров[ідник]  Андрій доручив нам готови-

тись до зими, копати криївки в полі, лісі, в селі, хто де має місце, 

пригадував, щоб дальше роботу виконувати по даних вже вказів-

ках. Ми оба почали обговорювати про моє місце в зимівлі, в тому 

брали всі можливости, де б було найкраще, щоби мати змогу кон-

тактуватися з ним і розвідувати312. Опісля Івашков сказав: Вот, тобі 

в лєсу зимовать, в  Борові, я там нє пайду, можети313 зимувати314 і 

без крийовкі, хіба ті з залєзного моста на кабани можуть йти в лєс 

(між с.  Полтва а ліс Бір є залізний міст на ріці  Полтві, якого пиль-

нують  большевики, прим[ітка]  слід[чого] 315). В дальшій розмові, 

коли я йому давав список сексотів і список людей, які на сексотів 

говорили, він мені316 сказав, щоби сексотів не подавати Андрієві, 

а знищити, а коли будуть питати, говорити, що з них ще будуть 

люди, вони направляться. Рівно ж висилав мене до с.  Красне виві-

дати, до кого заходить Дуб, в тому почався цікавити[ся]  Яровим, 

що він за оден, як називається, де він перебуває в Красному, а 

коли я йому сказав, що він ще молодий, де його пішле, там він 

піде, зараз ми його вислали до Красного, тоді він сказав: вот, пус-

кай його, нє трогай, не бери зі собою, він походить сам і замель-

дується. А гдє он сідєт? Не знаю, десь у своєї фамілії, – відповів 

я. Тоді почав цікавитися, до кого ми заходимо на  Підбір, питаючи 

на господарів:  Капія,  Білика,  Возьніци,  Коверка,  Кусого і багато 

ін[ших]. Питав про кожнього, зокрема, як ставляться до партизан, 

чи радо помагають і до кого ми заходимо. Коли я сказав що захо-

димо до кожної хати на Підборі, тоді він сказав: Ну заходіть, там 

У тексті310 : Подулякову.

У тексті311 : Шишкі.

У тексті312 : розвідовати.

У тексті313 : можити.

У тексті314 : зимовати.

У тексті315 : сліт[чого] .

У тексті316 : мині.
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буде спокійно. Ми колись здєлаємо оба лапку, но ніщо, можети317 

зараз заходіть. Чи маєш там дєвушку? – спитав він. Маю,  Шевців 

Михалінку, – відповів я. А  Коверкова чія?  Дроздовського – Дуба. 

Вот, це фамілія? Що з того, що фамілія, – сказав я. Вот, це не 

по-моралістічєскому, – сказав  Івашков. Чия  Возьніца Іванка? – 

спитав Івашков.  Остапова, – відповів я. Ну, вот, хароша дєвушка, – 

сказав Івашков. Тоді почав давати мені вказівки:

Зараз спокойно будєт, ти говори Остапові, що добре було 

б, щоб  Андрій прийшов сюда на зиму або якийсь другий провід-

ник, щоб можна було дечого навчитися, що ми самі навчимося, 

викопаймо собі криївки, хто буде знати, що ми тут є. А тоді, коли 

прийде Андрій, а може больший ще, тоді ми здєлаєм лапку, от 

на  Підборі, на тих хатах, що навіть ані один не втече, ти нє бойся, 

ми на лєс не будєм дєлать нічого, облав не буде, ні на криївку не 

підемо, тільки ти серіозно стався до роботи, не боятися, ніхто 

не буде знати, ти собі дальше будеш продовжувать роботу, ми 

коли хотіли б, вас би всєх накрилі в етом лєсу, нам нє нада, нам 

потрібно Андрія, больших ще провідніків, нам етих нада, ми на 

вас нє стойом. Кагда будеш харашо дєлать, дєн[ь] гі получиш, как 

робота харошо пройдьот, за ето ми тобі заплотім, только нада 

дєлать в один бік, а не на два боки дєлать, а кагда не схочеш, ми 

вас всєх побйом. Ти, коли б хотів, пішов би в  Полтву, то зараз в 

сусідстві, розвідав, а досі ти нічого не работаєш. Сейчас зайди в 

Полтву, довідайся, чи там повстанці заходять, подшукать хлоп-

ців, по-вашому, юнаков, запізнати хати, втягати їх в работу вашу, 

давати літературу, при тому дивитися, як вони ставляться, що 

говорять. Зайдіть в Полтву на дєвушкі, їх там много, вона – дєвуш-

ка всьо розкаже. Котра була станичною, зв’язковою, санітаркою. 

Пайді в с.  Безбруди, розвідай, де перебуває  Тур, де його кварти-

ри, де він заходить. Тут я йому сказав про дві квартири:  Шевчук 

Катерину318 і  Юськів. Він говорив дальше: Пам’ятай маладєц, як я 

говорив, щоби работа була должно виконана як слід319. Два рази 

в місяць будеш мати з нами стрічу, а через  Бекара подаватимеш 

записки. Хвилинку подумав і почав говорити: Знаєш та стріча 

недобра тут, може хтось зауважити і з тобою320 буде боятися під 

цю хату заходити (мав на увазі хату Бекара). Ми умовимо321 стрі-

У тексті317 : можити.

У тексті318 : Катарину.

У тексті319 : сліт.

У тексті320 : стобою.

У тексті321 : омовимо.
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чу, вот, коло  Дацка Евгена в саді  Саламахи322 Михайла. Тоді я ска-

зав, що то недобре для мене, я не маю потреби там пхатися. Тоді 

він сказав: Вот, то під стодолою  Сташкова, який мешкає перший 

коло дороги, яка веде від  Злодійської рампи (очерет323, в якому 

злодії ховали краджені кури), третя324 господарка від Бекара на 

північ. Тоді оба вийшли під шопи і він мені вказав рукою на стодо-

лу. Опісля умовив стрічу за два дні по стрічі моїй з пров[ідником]  

 Андрієм. Ця стріча випала по Покрові за три дні. З пров[ідником]  

Андрієм я мав стрічі в половині місяця і при кінці.

Зі стрічі я ішов до  Теклі, побув з нею около двох годин, відтак 

пішов до  Шевчук Марії, покликав  Шишку і вийшли до ліса. Другого 

дня по стрічі з  Івашковом прийшли до нас  Остап і  Дуб і ми цего 

дня ввечір забрали в с.  Балучині, без відома господаря, яливку, 

яку перегнали до с.  Красне до масара  Кричковського Миколи. 

Після того, день пізніше325, в с. Балучині в подібний спосіб забра-

ли півсвині і також відставили до Кричковського. З цего всего 

Кричковський зробив нам 80-ть кілограмів ковбас. Ми дальше 

квартирували в лісі  Борі. Тоді-то я з Дубом пішли на стрічу до 

пров[ідника]  Андрія. Остап і  Шишка лишились на місці. Зі стрічі, 

яка відбулася на городцях, ми перейшли в ліс на  Підлису, звідки 

перейшли на  Майданський ліс. Через день я відписав допо-

внення до інструкції від пров[ідника]  Андрія, а також пров[ідник]  

Андрій вказував, щоби підшукати лєгальний зв’язок, вирівняти 

рахунки326 залеглі за бефони327, бо прийдуть свіжі бефони328 та 

готовитись дальше до зими. Ввечір ми вернули в свій терен. 

Другого дня я і Остап пішли до с.  Русилів до  Подорожного Івана, 

умовили з ним кличку на лєгальний зв’язок. Кличка звучала: Чи 

можна у вас купити дощок на стелю. – Я дощок на стелю не маю, 

тільки на підлогу. Контрольна була числова, зараз не пригадую 

собі.

Одного дня, будучи в с.  Куткорі на вечері у  Шевчук Марії, по 

вечері329, я сказав Шишці, що я йду, а пізніше330 прийду до тебе. 

Шишка мене розумів, де я можу йти – думав що до  Теклі, а в 

У тексті322 : Саламахі.

У тексті323 : очеред.

У тексті324 : трета.

У тексті325 : пізнійши.

У тексті326 : рахункі.

У тексті327 : бифони.

У тексті328 : бифони.

У тексті329 : вічері.

У тексті330 : пізнійши.
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дійсності я пішов на стрічу до  Івашкова. Під стодолою  Сташка 

Федора він на мене вже ждав. Обмінялись кличкою, привитались 

і він мене спитав: 

Ну, що ж, маладєц. Нічого, – відповів я. Давай, зайдем в 

клуню. Пхнув двері, двері відчинилися. Ми ввійшли на тік, я 

побачив бійців в стодолі, які лежали на соломі в засіці. Івашков 

двері заченив331, а відтак сказав: Вот, ту ж харошо332, гарно. Ми 

посідали на околот на тоці в куті і почали говорити: Як робота, що 

ти маєш? – питав мене Івашков. Я оповідав, що я був на стрічі з 

 Андрієм, завели мене в ліс десь під  Майдан Гологірський, де це 

саме, я точно не сказав, бо я там був перший раз. Від Андрія діс-

тав доповнення до попередньої інструкції (тоді передав інструк-

цію), пров[ідник]  Андрій вказував, щоб готовитися дальше до 

зими, можуть прийти люди. Які люди? – спитав Івашков. Не 

говорив, тільки казав, що така можливість є, – відповів я. Вот, 

харашо, коли прийдуть, сейчас докладно про них списать і через 

 Бекара, а якщо буде близько333 стрічі, то на стрічу пренесеш. 

Також, пров[ідник]  Андрій говорив, що треба підобрати лєгаль-

ний зв’язок, який ми вже з  Остапом підобрали у  Подорожного 

Івана в с.  Русилові (тут подав кличку), на зимовий час, говорив 

також, щоби замовляти гроші, бо прийдуть нові бефони на 1-го 

листопада. Тоді він питав: В який спосіб будем в’язатися через 

лєгальний зв’язок, хто укладав кличку, які бефони, чому на пер-

шого листопада. Про це, я йому пояснив. Вот, коли прийдуть 

бефони, то мені334 їх даш, – сказав Івашков. Я не можу дати, бо за 

це треба заплатити, – сказав я. Но, ніцєво, я тобі заплачу. Коли 

прийдуть бефони, продавай побільше, так щоби ти щось з того 

мав, зайдеш до хати хазяя, даш йому на двадцать335 руб[лів] , а 

візьми від нього 100 руб[лів] . Назбирай грошей багато, а тоді 

поп’єм пива за ті гроші. Після того переглядав інструкцію, питав-

ся мене, я пояснював, а він давав мені вказівки. Зараз я точно 

не пригадую собі. Знаю, що в ній вказувалося «наступ на всхід», 

коли він прочитав ці слова, спитав: що за наступ на схід. Я пояс-

нив, тоді він доручив мені: Я тобі вже говорив, що маєш роби-

ти, не заходити, нищити літературу, якщо зайдеш, тоді дивись 

докладно, як вона – людина ставиться до вас, до етої вашої  орга-

У тексті331 : зачинив.

У тексті332 : харошу.

У тексті333 : блисько.

У тексті334 : мині.

У тексті335 : двайцать.
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нізації, слухай, що буде говорити, в тому питай її, чи немає у вас 

такої організації, чи не було в 18-му году, чи її батько не був тоді 

в організації, де її родичі проживають зараз, чим займаються336, 

розпитуй337 про неї, і її родичів, про їхню політичну автобіографію 

коротко, а тоді мені подаш на списку або розкажеш на стрічі.

Коли ми говорили про постій в лісі під  Майданом Голо гірсь-

ким, тоді він мене почав вчити, як я маю розвідувати, в якому 

місці338 знаходяться постої:

Я ж тобі казав, як розвідувати місце постою. Підшукай собі 

друга, візьми зі собою горілки, забери339 його в корчі, попий з ним, 

водка340 все тобі скаже, а тоді веди розмову, питай, куда тут вийти 

з тих корчів, якби чоловіка нагнали  большевики, навіть би не втік, 

він тобі скаже лінію, тоді питай, чи далеко, що то за лінійка, де 

вона веде, почуєш, що пси брешуть, питай, де то, кілько до того 

села кілометрів, кілько до другого, якщо він тобі скаже де веде 

лінія, чи до поля чи до села341, то ти старайся затямити напроти 

місця постою якесь замітне дерево або щось іншого, окремий рід 

лісу, пооглядати стежки чи доріжки, а щоб не забути, зайти в корч, 

витягнути зшиток, зробити шкіц головних доріг, роздоріж, роздо-

ріжок, стежок і саме місце постою. Зазначити в тій секції кілько 

метрів від даних ліній, доріжок і в який342 напрям є постій. Такого 

дружка, з котрим ти добре живеш, коли він тобі скаже, що до того 

місця – місця постою є лінія около 100 чи 50-ть метрів, ти говори, 

що то не добре, небезпечно, питай, що тут немає кращих місць, 

чи що. Питай, он тобі все скаже. Ведучи343 з ним розмову, говори, 

що тут недобре місце, краще було б десь ближче344 води, питай, 

чи є де тут вода, він тобі розкаже, чи є вода, в тому говори, як ви 

тут живете в лісі, навіть немає де вмитися, в нас добре, заходимо 

щоденно до хати, до села, а тут треба терпіти345. Цілий день без 

води. Він буде говорити, що є хароша вода, він тобі скаже, що 

небезпечно там квартирувати, ти тоді розпитуй, де то саме, в 

якому місці, чи далеко звідси до цего місця, після того питайся, 

У тексті336 : занемаються.

У тексті337 : роспитуй.
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який настрій серед повстанців, що говорять про війну, коли війна 

буде. Вот, ти заводи такі розмови: Чоловіче346, то все пропало, так 

чи так завезуть тебе до ями, дивись скілько впало людей, а якщо 

ще так потриває рік-два, то все виб’ють, дивись, як прийде зима, 

морози, де то подітися, в тому питай, як ти думаєш, на зиму, де 

ти подієшся, говори, я взагалі не знаю, що то робити, люди не 

хочуть прийняти, в полі криївку сніг завіє ані вилізти347, ані води, 

в тому питай, як ти думаєш зимувати, говори, вже осінь – зимно, 

листя впало, на верху не можна спати, не даст[ь] ся348 спати, все-

то по селах ліпше, господар дасть щось теплого з’їсти, я взагалі 

не знаю, як у лісі можна жити, вдень нема що з’їсти, ані пообіда-

ти, ані повечеряти, питай в тому, як тут населення чи добре, чи ні, 

якщо скаже, що добре, говори, я так би робив, якщо добрі люди, 

я собі замовив би, щоби винесли до ліса, замовив би собі дівчат, 

щоб виносили, та тут великі ліси, немає чого боятися, повикопу-

вав би собі криївки, якісь діри, сиділи б ми та свистали, бувши на 

вашому місці. На це він тобі щось скаже, що вони не мерзнуть, що 

то лишень як ви тут є, то не так як бачите349, ми маєм харчі. Тоді 

ти все собі добре затям, занотуй і подаш мені. Коли стрінешся з 

повстанцями з долів, вот з  Вільшаниці напримір, чи других сіл, 

де немає ліса, з ними наводи розмову, питай, де ви перебуваєте, 

де ви сидите, я взагалі не можу піднайти місця на криївку, а з тим 

входом тілько клопоту, питай, як найкраще робити вхід, де копа-

ти найкраще криївку, щоб сліду не зробити, як до неї заходити, 

коли добре виходити, як замаскувати добре сліди, як доставляти 

харчі, при тому говорити, що добре було б мати господаря,  який 

би350 возив – доставляв харчі, бо до села взагалі не можливо. 

Вони тобі вкажуть, як вони роблять, про все, про криївки, де, як 

входи, як маскують, коли виходять, хто доставляє харчі, в який351 

спосіб і коли. В розмові з ними, питай, як вони підходять до села, 

хто їм виносить розвідку, чи мають якісь знаки352, хто ті знаки353 зі 

села354 їм робить, а головно в ночі.
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Коли скінчив говорити, нагадував мені, щоб я це все пам’ятав, 

виконував чесно роботу, бо як ні, то страшив мене, що я голову 

загублю. Так само на цій стрічі сказав мені, що при кінці жовтня 

[1946 р.] будуть переходити війська, але чи будуть переводити 

облави – не знав, говорив мені, щоб я в селі не був – не квартиру-

вав, а в лісі. Опісля омовили стрічу під кінець місяця жовтня 1946 р. 

в тому самому місці. Я відійшов, а він залишився в стодолі.

Я вернув до  Теклі, до її хати, вона постійно спала в окре-

мій кімнаті сама, де з нею побув около три години часу, а від-

так покликав  Шишку від  Шевчук Марійки355 і пішли до ліса. До 

слідуючої стрічі з  Івашковом, я  Остап,  Дуб і  Шишка викопали 

криївку в лісі  Бір, в с.  Балучині356 у  Кравчук Еміліян забрали 

одну свиню, в с.  Сторонибаби зі спіртзаводу дістали 20-ть 

літер спірту і позамовляли сухарів в с.  Куткорі у  Стельмах Анни, 

 Цьокана Григорія і  Романишина. Також всі чотири були на стрічі 

з пров[ідником]   Андрієм, на якій одержали бефонів на 50,000 – 

тисяч карб[ованців] . З цеї стрічі ми розійшлися. І я з Шишкою 

вернув в свій кущ,  Остап в свій кущ. Пригадую, одного дня ввечір, 

збираючи гроші на бефони в с. Куткорі, ми собі добре підпили 

горілки. До ліса вже не йшли, а заквартирували у господаря 

 Кисіль. Рано заїхали до села автами  большевики, перевели обла-

ву, в якій мало що бракувало357 був хлоп пропав. Другого дня, 

після цеї облави, ми оба ввечір зайшли на вечерю до  Бекара. По 

вечері Шишка пішов в село, кликав мене зі собою, одначе я не 

йшов, а сказав, що прийду до нього до  Шевчук Марійки358. Сам 

пішов до  Івашкова на стрічу. Під стодолу підійшов техенько аж під 

самі двері і нічого не бачив, ані не чув. В тому Івашков відчинив 

двері і сказав:

Заходи сюди. Я зайшов. Що чувати? – спитав Івашков. Та 

що, були ви мене застрілили, – відповів я і почав оповідати, як 

то я був в облаві. Вот, я ж тобі говорив, що можуть переходити 

війська, ти чого тут йшов квартирувати. Маєш щастя. А хто був 

з тобою, може був Андрій? – говорив і питав Івашков. Андрія не 

було, – відповів я. А на стрічі Андрій був? Був. Я почав розказу-

вати, про зв’язки, бефони, криївки, свято і що я був на стрічі. 

Коли сказав, що ми одержали бефонів на 50 тисяч карб[ованців]  

і що протягом одного вечора в с. Куткорі зібрали понад 5 тисяч 

У тексті355 : Марійкі.

У тексті356 : Балочині.

У тексті357 : браковало.

У тексті358 : Марійкі.
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карб[ованців] ,  Івашков здивувався і сказав: Вот, сучой сини 

люди, для нас немає, а банд[ь]орам єсть. Опісля питав359, як роз-

продується бефони, кому, по кілько дають люди, як ми говоримо 

з господарями, коли даєм їм бефони, що господар говорить, 

як ставиться. Про те я йому розказав, тоді взяв від мене чотири 

бефони на 25-ть карб[ованців] , за які заплатив. Не хотів платити, 

казав мені стягнути з людей, одначе360 щось подумав і запла-

тив. Доручив мені піти в с.  Куткір до господарів  Клімчака Павла, 

 Романишина Гр[игорія]  і  Цьокана Гр[игорія] ; в с.  Русилів до 

 Фургали Василя,  Луцишина Демка і  Гірного Миколи; в с.  Балучин 

також вказував господарів, одначе не пригадую, з бефонами, а 

опісля, щоб я йому подав, скільки кожний з них дав грошей, як 

ставився до збірки та до нашої боротьби. Що говорив на стрічі 

 Андрій? – питав Івашков. Пров[ідник]  Андрій говорив, щоби на 

зиму мали повстанці криївки, заготовляли харчі до криївок так, 

щоби зимою не вилазити, якщо буде сніг, – відповідав я. А він 

тут прийде? – спитав Івашко. Не знаю, нічого не говорив, хіба 

що з  Остапом, про те мені Остап не говорив, – відповів я. Ну, що 

ти говорив з повстанцями, будучи з ними на стрічі? Я говорив 

з Незнаним і другими. Всі разом говорили, в тому я довідався, 

що  вільшаницькі повстанці мають на полі криївки, що зимою є 

добре заходити по груд[д]ях скиб, якщо є сніг, а якщо немає, то 

межою. Входи мають при межах і в межах. Говорили, що навесні 

мали криївку на парині під с.  Прогноєвом і денко накривали дер-

нею або п[и]рієм. Говорили, що дальше ладяться на зиму, що на 

полі найкраще, харчів з осені нанесуть і цілий час с[и]дять. Тоді 

Івашков почав питати, чи я не знаю, в якому полі роблять криївки 

і де вже мають. Я сказав, що цего не говорили. Тоді він доручив 

мені: Нада так дєлать, щоб довідатися, вказувати, що на тихто а 

тих полях добре було б будувати криївки, в тому вони скажуть, 

чи добре чи ні. Якщо скажуть, що це не добре, то знак, що вони 

там вже пробували робити крийовкі, ходить лишень, щоб дові-

датися, на якому полі. Коли я йому розказав про те, що Андрій 

вказував щоб через зиму вчитися Історії  України, читати книж-

ки і подав які, вивчати літературу, він – Івашков мені перервав і 

сказав: Ето сама історія буржуазна361 – видумка  Грушевського і 

його націоналістичного кодла, нада вчиться нашої історії ВКП(б). 

Цеї історії також казав вчитися, – сказав я. На що це? – спитав 

У тексті359 : петав.
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 Івашков. Пров[ідник]   Андрій говорив, що ми організація полі-

тична, яка веде боротьбу з вами, а щоби побивати вас, мусить і 

вашу історію знати кожний, сказав вчитися, бо з весною362 може 

бути війна, так щоб ми могли з бочки щось говорити. Івашков роз 

[з] лостився і сказав: Ну, ета історія правильна, нада її вивчать, а 

ета історія  України неправильна, ето  Грушевський навєрзіл, какая 

там Україна, от  Рад[янська]  Україна, а ми того Андрія навесну не 

на бочку, а в бочку посадім і ще запхаєм. Він довго гуляти не буде, 

коби сюда прийшов, ми з ним здєлаєм. Нада його вбіть, запро-

сить сюда, так зразу накриєм. Коли я оповів йому, що Андрій 

вказував, щоби господарі, які мають фамілію в  Америці,  Канаді, 

 Франції і других країнах, писали листи до них, в яких – листах, 

щоб писали про вибори, як живеться їм зараз, тоді він – Івашков 

зацікавлено почав питати, які зв’язки363, якою підпільною поштою 

і куда. Опісля подумав і сказав мені: Слушай, хто такі листи буде 

писати, ти їх не неси364 до Андрія, а зразу давай нам, а ми з ними 

розчитаємся. Питав, чи буде приходити відповідь. А коли я ска-

зав, що Андрій говорив, що буде, він питав, в який це спосіб вони 

роблять. Не знаю, – відповів я. Тоді Івашков говорив: Ти поніма-

єш, не говори хазяям про такі листи, можеш з ними – листами 

йти до к[у]ркульов, таких як  Романишин, хай напише до свойого 

сина, а тоді давай мені, ми проверим. Опісля питав, чи немає лінії 

зв’язкової і багато інших питань ставляв мені, одначе я не при-

гадую. Оповідаючи йому про зимівлю і що я буду зимувати в лісі 

 Бір з  Остапом,  Дубом і  Шишкою, він сказав: Ну, харашо можети 

сидіти, я на лєс облави дєлать не буду. Зимою побольше горілки 

пити, грати в карти, на дєвушкі хадіть. Работай так, щоб не вчити-

ся а перешкаджати. Наприкінці нагадував мені, якщо будуть нові 

вказівки, щоби сейчас його повідомити. Умовили стрічу в тому 

самому місці, попращалися і я відійшов.

По відході від нього, я з Шишкою заходив до вище поданих 

господарів, вказаних мені Івашковом, з бефонами365 та наво-

див розмови з ними, в який спосіб – не пригадую. Пригадую 

лишень, що  Клімчак дав тоді 1000 к[а] рб[ованців] . Рівнож від-

був я з пров[ідником]  Андрієм стрічу, на якій я передав 15 тисяч 

к[а] рб[ованців] . Після цеї стрічі я відбув стрічу з Івашковом, на 

якій передав йому список господарів тих, яких він мені подав, 

У тексті362 : висною.

У тексті363 : звязкі.

У тексті364 : ниси.

У тексті365 : бифонами.
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і кілько кожний з них дав грошей. На цій стрічі не було нічого 

особливого, а також не пригадую. Відходячи від нього, умовили 

стрічу в цьому самому місці, означуючи час і кличку. Тоді-то до 

нас прийшов  Яровий. Нас було п’ять: Я,  Остап,  Дуб,  Шишка і 

Яровий. Разом ми готовились до зими. Пригадую, одного вечора 

Дуб і Яровий пішли до с.  Красне, а ми втрійку дальше організува-

ли366 харчі. Одного разу, будучи в с.  Куткір у  Дацка Гр[игорія]  під 

стайнею, Дацко зауважив  Бабух Бондяр з с.  Куткір, який підслу-

ховував нашу розмову. Шишка вибіг за стайні і зловив його, вивів 

на городи і застрілив. Я відмовляв, одначе367 Шишка впертий, не 

слухав мене. Щоб оминути облави, яка могла відбутися в селі 

після цього факту, ми пішли оба до с.  Сторонибаби, де перебу-

ли аж до стрічі з пров[ідником]   Андрієм. Також зорганізували368 

8 літер спірту, який, йдучи на стрічу до Андрія, забрали зі собою. 

Пригадую, тоді-то на стрічі з пров[ідником]  Андрієм було бага-

то хлопців. З них, пригадую, були: пров[ідник]  Андрій,  Синиця, 

 Незнаний,  Дуб,  Пімста,  Бігун,  Сумний. На цій стрічі я передав 

5000 к[а] рб[ованців] , спірт і подав лєгальний зв’язок. Пров[ідник]  

Андрій визначив стрічу ще на місяць грудень [1946 р.] і сказав, 

що в час зими, яка буде література приходити, то через лєгаль-

ний зв’язок. Так само і всякі доручення. Зі стрічі оба з Шишкою 

вернули в свій кущ. З  Остапом умовив стрічу за три дні. В тому 

часі відбув стрічу з  Івашковом. На цій стрічі я переповів йому про 

те, що вже у протоколі я згадав. Тоді він мені сказав і доручив:

Шишку треба разом з Остапом вбити за етого бєдного чело-

вєка, он бил хароший чаловєк. (Як казав вбити і де, не говорив). 

Коли не буде снігу, ми зробимо засідку на стрічному пункті. Ми 

там пооглядаємо, в якому місці буде найкраще зробити. Я здєлаю 

засідку в рові під самим місцем стрічі, під вербами і тополями. Ти 

підеш каналом, який іде з с.  Стадня і впадає до річки  Гологірки, 

але так, щоби ти прийшов до місця стрічі на першу годину. Ідучи, 

співай пісню  Чапаєва. (Стріча була означена від год[ини]  12-ої 

до 1-ої вночі). Коли пічнеться огонь, ти убий Шишку і удєрай. З 

ким369 я буду ходити? – спитав я. Ну, ні[ч]єво, ми всєх нє побйом, 

ще  Вовчик – Яровий є, будеш з ним ходіть. Ми побйом головорє-

зов, вони будують370 самостоятєльную, какую самостоятєльную, 

У тексті366 : організовали.

У тексті367 : одначи.

У тексті368 : зорганізовали.

У тексті369 : Ским.

У тексті370 : бодують.
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нє якої самостоятєльної, они вбивають мирних людєй, таких бєд-

них, нада всєх побіть. Вже не принесе371 етих лістовок до виборів 

(На увазі372 мав  Андрія).

Рівнож на цій стрічі доручив мені на час зими розробляти 

хати, хлопців в с.  Полтві і по других селах та йому подавати. 

Стрічу назначив на 17-го грудня 1946 р. зараз по засідці, на стрічі 

[в] Городці, в тому самому місці. Подав годину.

Я вернув до  Бекара, посидів з  Теклею до надран[н] я, від-

так пішов до  Шевчук Марії, викликав  Шишку і пішли до ліса  Бір. 

За около тиждень часу прийшли до нас  Остап і  Дуб, не в день 

стрічі, визначеної між нами, а пізніше373 які оповідали, що хотіли 

вбити сексота в с.  Ферліївці374 (забув, як називається), одначе 

через автомат, який затявся Дубови, не застрілили, а ранили, 

якій зараз перебуває у шпиталі у с.  Куткір. Остап доручив мені і 

Шишці піти в шпиталь і там його зліквідувати375. Тоді я з Шишкою, 

будучи у Бекара, написав записку, ввечір, до  Івашкова, яку пере-

дав через Бекара.

Тов[аришу]  Івашков! Остап доручив мені і Шишці вбити 

сексота, якого ранив Дуб в с. Ферліївці376, який зараз лежить у 

Куткірському шпиталі. Я намагався, щоби цього не робити, одна-

че Шишка сказав, що він це зробить. Подайте, що мені зробити.

Дата...  Гора

Другого дня я одержав від Івашкова записку, через Бекара. 

В ній писав:

Тов[аришу]  Гора! Дєло нада виконать, нехай тебе не уважа-

ють боягузом. Там буде спокойно. Работу веди377 дальше так, як 

я тобі вказував.

Благодарю

Івашков

3-го грудня 1946 р. оба з Шишкою зайшли до  Майби Миколи, 

який працював у шпиталі і який нам вів розвідку. Він оповів нам 

про розположення кімнат, коридора, та місце, де лежав сексот на 

першому поверсі. В цю ніч Майба Микола мав дижурку у шпиталі. 

У тексті371 : пренесе.

У тексті372 : овазі.

У тексті373 : пізнійши.

У тексті374 : Ферлеївці.

У тексті375 : зліквідовати.

У тексті376 : Ферлеївці.

У тексті377 : види.
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Він пішов до шпиталя, а ми по якомусь часі за ним. Коли ми прий-

шли під шпиталь, двері були зачинені, він –  Майба двері нам не 

відчиняв, щоб замаскувати себе, а вказав нам на драбину, яку ми 

приставили до вікна і влізли через вікно, яке відчинив перед тим 

Майба, на перший поверх на коридор. На коридорі ми зблудили 

і почали дзвонити. Медсестри, повибігали на коридор і ми їх 

стали питати, де є ч. 6., в тому вийшов лікар  Безручка з  Глинян – 

дир[ектор]  шпиталя, з крісом. Шишка впустив чергу з автомата і 

його вбив, вбиваючи при тому одну медсестру. Тоді медсестри, 

на наше доручення, завели нас до кімнати ч. 6., де убили сек-

сота і вийшли крізь двері, які відчинив Майба по нашому наказі. 

Звідтам вернули до ліса, і від того часу я цілий час квартирував з 

 Остапом,  Дубом і Шишкою. На стрічу до  Андрія не йшли, бо впав 

сніг. Пригадую, що в день стрічі з  Івашковом, ми всі чотири були 

в с.  Куткір у  Подолюк Павла. Я з Шишкою пішов в село, Остап і 

Дуб залишилися. Будучи в селі, Шишка пішов до  Шевчук Марії, 

я буцімто до  Теклі, пішов до Івашкова на стрічу. Коли звитався з 

Івашковом, Івашков сказав:

Как дєло, по чему378 ти вбил врача? Я не винен тому, це зро-

бив Шишка, коли побачив його з крісом, – відповів я. Надо било 

так здєлать, щоб врача не вбивати. Вот, ти такий самий бандит, 

як Шишка, я ж тобі вказував Шишку вбить, он вбиває людєй чес-

них в нічому не винних. Чому ви не ходили на стрічу? – говорив 

і питав Івашков. Був сніг, – відповів я. Нада йти на зв’язок до 

 Подорожного, він – Андрій напевно напише, коли буде стріча, 

тоді, я тебе поінформую, що дальше дєлати. З ким ти зимуєш? 

З Дубом і Остапом. Ну, харашо, там буде спокойно, а коли прий-

де Андрій, ти сейчас мене повідом379, а ми тоді здєлаєм таку 

штучку, що всєх накриєм. А коли Андрія не буде, ми його весною 

спіймаєм, а ти дальше будеш мати зв’язки про які нас380 повідом-

лятимеш. Через зиму будеш подавати списки про людей раз в 

тижні, до яких ви заходите, з якими хлопцями стрічаєтеся і як до 

вас ставляться. Ви собі, всі чотири, можете381 сидіть в лєсу, по 

чорта ви нам здались, а весною почнем работу. Опісля умовили 

стрічу в тому самому місці на день 25-го чи 26-го грудня 1946 р. 

Дати точно не пригадую.

У тексті378 : чому.

У тексті379 : повідоми.

У тексті380 : наш.

У тексті381 : можите.
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Квартируючи разом з  Остапом і  Д[у]бом в лісі  Бір, ми майже 

нічого не робили: Через день були у лісі, а вечори382 збували 

в с.  Куткір, рідше в с.  Русилів. Заходили до дівчат і заводили 

кавалєрку. Скажу, за висловом моєї нареченої  Бекар Теклі, яка 

сказала: Обі... всі дівчата в  Німеччині, а тепер хоче в с. Куткорі. В 

тому селі всі дівчата однаково про нас в подібний спосіб говори-

ли та думали. Дійшло до того, що з весною 1947 р. перестали з 

нами говорити та стрічатися. Уважали нас як не повстанців, а як 

деморалізаторів. Ми, одначе, дальше робили те саме, вже не в 

Куткорі, а в с.  Полтві, де ще нас не знали. 

Стріча, яку я мав визначену на 25-го чи 26-го грудня [1946 р.] , 

не відбулася.  Івашков написав до мене записку, яку я одержав від 

 Бекара. В ній писав:

Тов[аришу]   Гора! Я до вас не прийду, не маю возможности. 

Мені дальше подавайте списки, так як я вам вказував. Коли одер-

жите зв’язок, сейчас мене повідоміть.

Благодарю

Івашков

14-го січня 1947 р. до нас долучив  Яровий. Тоді-то я одержав 

записку від Івашкова, в якій писав:

Тов[аришу]  Гора! Подайте мені, чи маєте зв’язок з 

пров[ідником]   Андрієм. Подавайте дальше списки людей і де 

перебуваєте.

Благодарю

Івашков

На цю записку я відписав, що я дальше перебуваю на цьому 

самому місці. Списки людей, до яких ми заходимо, з якими стрі-

чаємося, я йому висилав кожного тижня й так. При кінці міс[яця]  

лютого 1947 р. я, будучи у  Бекара з  Остапом і Яровим, одержав 

записку від Івашкова через Бекара. Цего вечера я не мав змоги 

читати в хаті Бекара, її відчитав другого дня в криївці в лісі  Бір, як 

всі спали. Івашков писав:

Тов[аришу]  Гора! Приходіть до мене 4-го березня 1947 р. на 

місце, де ми останний раз стрічалися. Я буду ждати тебе зараз 

звечора до 12-ої години. Чи маєте зв’язок? Проводіть роботу.

Благодарю

Івашков

У тексті382 : вечорі.
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4-го березня 1947 р. я з  Шишкою пішли на  Куткір.  Остап,  Дуб 

і  Яровий відійшли до с.  Красне. На вечерю зайшли до  Слободзян. 

В цій хаті є 4-ри дівчини,  Марійка,  Анна,  Іванна і  Любомира, з 

якими ми всі чотири провели не один вечір. По вечері я пішов до 

 Бекар Теклі, а Шишка до  Шевчук Марії. Дійсно, я лишень постояв 

трохи під хатою  Бекара, щоб Шишка часами не заглянув мене, а 

відтак пішов прямо на стрічу до  Івашкова. Івашков стояв перед 

дверима стодоли, спинив мене кличкою, я відповів, підійшов до 

нього, привитався і оба зайшли в стодолу. Івашков поставив 2-х 

бійців під стодолою, а решта спали в стодолі, в соломі на засіку. 

Ми посідали оба на тоці і почали розмову:

Как, молодєц, проживав зиму? – спитав Івашков. Добре, – 

відповів я на це. Я смотрив, як ви удіралі в лєс з  Підбору. (Він нас 

бачив на Підборі.) Ну, нічово. Чи маєш зв’язок? Ми ще не ходи-

ли, ще сніг, – відповів я. Нада йти на зв’язок до Подорожного, 

написати, що ви всі живі, здорові і що хочетеся пов’язати з 

 Андрієм, а якщо одержите зв’язок, сейчас повідомиш мене. 

Коли маєте зв’язок з  бортківськими партизанами? – говорив 

і питав Івашков. На 25-того березня 1947 р. має Остап, – від-

повів я. Ти довідайся де, в якому місці мають стрічу, – сказав 

на це Івашков. Оповідаючи йому про нашу зимівлю, Івашков 

цікавився до подробиць, а коли я оповів йому про дир[ектора]  

спіртзаводу з с.  Полтви, до якого ми заходили і який нам дав 

20-ть літер спірту на зиму і що до нас ставиться прихильно, 

цікавиться нашою боротьбою, читає літературу, що говорив, що 

його родичі вивезені на  Сибір, що в  Рад[янському]  Союзі живуть 

добре лишень партійці, тоді Івашков сказав: Вот, сучой син, він 

такий самий, як і його родичі, нічово, ми з ним здєлаєм. Тоді 

сказав собі дати список всіх людей, до яких ми заходили через 

зиму. Відтак почав цікавитися, що ми вчилися через зиму. Коли 

я сказав, що нічого, що мали ми лишень 5-ть книжок: «Чорна 

рада» і другі, які перечитали, а поза тим грали в карти, співали 

і ходили по дівчатах, Івашков сказав: Вот, я ж тобі вказав, як 

нада било дєлать, книжок не треба било читать, це дурман. Я, 

оправдуючи себе в тому і характерезуючи Остапа і Дуба, що ми 

нічого не робили, що цілий час лише383 грали в карти і ходили 

до дівчат, Івашков сказав: Ну, харашо, ти їх лишень384 поучуй. 

Що, я їх буду поучував, коли вони мене самі ще вчать, – відпо-

вів я. Ну, вот, харашо дєлають, нада так дальше дєлать, якщо б 

У тексті383 : леше.

У тексті384 : лешень.
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 Організація мала б таких, як  Остап і  Дуб, люді їх би цепом побілі. 

Коли я подав характиристику про  Ярового, що він хлопець чес-

ний, чемний, що скажуть йому все зробить, нічого не говорить, 

лишень385 слухає, тоді  Івашков сказав: Його нада брать зі собою 

до дєвушок, по больше водкі386 давать піть, он призвичаїться 

до того. Опісля питав де є  Тур, одначе я нічого не сказав про 

нього – бо не знав, тоді він доручив мені нав’язати з ним зв’язок. 

Він, визвітовлював мене з цілої зими. Під кінець питав мене за 

мою дівчину Теклю  Бекар. Коли я сказав, що я її люблю, він мені 

казав дальше до неї ходити і захвалював її. Опісля говорив: 

Вот, як ти будеш харошо з нами работати, ми скоро поконьчим 

з бандітами, одружишся з своєю нареченою Теклею, заживеш, 

получиш харошу роботу, якую схочеш і де схочеш. Схочеш пої-

хати у  Львів,  Київ поїдеш, получиш директора якогось заводу, з 

малжонкою будєш харошо прожєвать, за етою работу получєш 

дєн[ь] гів скільки схочеш, только нада работу виконувать так, 

як я тобі вказував. Тут пропагував мене довший час, обіцюючи 

золоті гори. Опісля визначив стрічу в тому самому місці на день 

22 чи 28 березня 1947 р. Точно не пригадую. Відходяи від нього, 

ще раз нагадував мені, щоб я до роботи ставився чесно і сер-

йозно, попращався і я відійшов.

Я пішов до Бекар Теклі, з нею побув довший час, а коли 

зближався ранок, я вийшов від неї, покликав  Шишку від  Шевчук 

Марії і оба пішли в ліс до криївки. В лісі квартирували довший 

час. Тоді-то, почали топитися сніги, поля позаливала вода так, 

що ми не ходили нігде за виїмком  Підбора і  Полтви. У Полтві 

Дуб заходив до дівчини  Фургала Данка, Шишка до  Миськів 

Степанії387, я до  Шевців Михайліни. Яровий ходив зі мною, часто 

держав стійку під хатою, а часто просиджував в хаті, розмовляю-

чи з хатніми. Остап йшов сам на Підбір до  Вожніци Іванни, де до 

ран[н] я просиджував. Рівнож в тому часі я і Шишка [в]ставляли 

собі зуби в с. Куткорі у  Кузя Бронислава –  поляк, до якого при-

їздив [в]  динтистві388 зі  Львова. Також я і Остап були в с.  Русилові 

у  Подорожного, де нічого не довідалися про зв’язок і були в 

с.  Безбруди у брата  Тура, де довідалися, що він лежить у шпиталі 

у Львові хворий, де я сказав його братові, якщо верне зі Львова 

здоровий, хай напише записку до мене.

У тексті385 : лешень.

У тексті386 : воткі.

У тексті387 : Стипанії.

У тексті388 : динтиста.
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Одного дня ввечір, будучи з  Шишкою у  Кузя, вертаючи від 

нього, сказав до Шишки389: Ходім до  Шевчук Марійки390 і  Бекар 

Теклі, маєш нові зуби, ходи покажешся з ними. Оба пішли до 

Шевчук Марії, повечеряли, Шишка лишився, а я пішов на стрічу 

до  Івашкова.

Підходячи під стодолу, Івашков спинив мене кличкою, я від-

повів і підійшов до нього. Він стояв в дверях. Двох бійців стояло 

на розі стодоли від  Бекара від півдня. Ми ввійшли оба в стодолу і 

посідали в запіллю. Я оповів йому про все сказане вже у протоколі. 

Тоді він почав мене питати, чи ми маємо зв’язок з  бортківськими 

повстанцями. При шосі, яка веде з  Балучина на  Русилів, в ліску. Від 

крайніх хат с. Балучина треба йти около 100 метрів шосою, відтак 

скрутити направо около 250 метрів. Там має  Остап стрічу з ними. 

Ця стріча має відбутися при кінці березня [1947 р.] (я подав точну 

дату). Потому питав мене Івашков зокрема за  Незнаного,  Бігуна, 

 Пімсту і  Сумного. Характеризуючи всіх, я сказав що Незнаний між 

ними є найбільш авторитетним і він їх держить, тоді Івашков ска-

зав: Вот, цего Незнаного нам поймать, кагда Незнаного зловимо, 

то другі поголосяться. Коли підеш на стрічу до них, говори з ними, 

де вони зимували, як зимували, тим двом старикам в жартах – 

жартуючи, говори, де вам старим партизанити, вам сидіти в хаті 

за печею391, при тому і розказуй сам про себе, як то ви зимували, 

як то до вас (криївці) переходили гарнізонці, якії пильнують392 

моста, які ходили на полювання, говори, яке вражіння викликало 

на вас, коли ви почули кроки393, як скоро схопили за зброю. То 

саме говори з провідниками, в тому вказуй, чому вас не було, 

чому нічого не писали394, жартуючи між боєвиками, говори, вкопа-

листися десь в бункри кілька метрів під землю і не вилазилисьти 

через цілу зиму. Тоді вони тобі на це щось скажуть, будуть опові-

дати, як вони жили, чи стрічалися з  большевиками і про те добре 

затям, запиши і мені подаш і розкажеш. Дальше пригадував мені, 

щоб я розрабляв хати і хлопців. Питав, чи ми дальше заходимо до 

директора спіртзаводу в с.  Полтві, а коли я сказав, що заходимо, 

він сказав: Я б тобі совєтував (радив) не іти, пусть вони собі хай 

йдуть, щоб ти голови не потерял. Стрічу умовили на 4-го квітня 

У тексті389 : Шишкі.

У тексті390 : Марійкі.

У тексті391 : пичею.

У тексті392 : пельнують.

У тексті393 : крокі.

У тексті394 : песали.
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1947 р. під стодолою до години 12-ої в ночі. Відходячи від нього, 

нагадував, щоб я йшов – брався до роботи, шукав зв’язків, гово-

рив: нам етих,  Остапа і  Дуба, нє нада, нам нада інструкцій, ми етіх 

любої хвилини накриїм. Перед самим відходом бажав мені успіхів 

в роботі, подав руку і я відійшов.

Я пішов до  Бекар Теклі. Над ранком  Шишка покликав мене 

і ми оба вийшли до ліса. Пригадую що тоді-то, день чи два дні 

після стрічі з  Івашковом, я, Остап, Дуб, Шишка і  Яровий, йдучи 

на стрічу до  Незнаного, вступили до с.  Балучин до  Романишин 

Анни, – дівчина з 23-го року, на вечерю. Зайшли під шопу, під яку 

винесла вона нам молока і хліба. Ми з’їли. Тоді Остап сказав до 

нас, щоб ми всі чотири пішли до стайні покурити папіроса. Ми 

вже розуміли о що ходить. Оден другого знав. Зайшли в стайню 

і позакурювали. За кільканайцять хвилин прийшов до нас Остап і 

сказав до мене: йдіть,  Верлан. Я пішов під шопу, вона Анна, сто-

яла. Богато не надумуючись, відбув тілесні зносини з нею, її [в] 

лежачій поставі лишив на бальках, а сам пішов до стайні і вислав 

Дуба до неї. Дуб пішов. Коли вернув, пішов Шишка до неї. За кіль-

канайцять хвилин вернув Шишка. Тоді Дуб сказав йти Яровому. 

Яровий сказав: Що, ви смішні. Позбиралисьти сметану, йдіть, 

пийте молоко. Не пішов. Тоді всі вийшли зі стайні, Романчук Анна 

ще стояла під шопою, всі подали її руку, подякували за вечерю, 

попращалися і відійшли.

Така неморальна поведінка була в нас частіше. Подібних 

фактів, а може ще більших – неморальних, бо при родичах, від-

бувались в хаті, було більше. Коли приходив в наш терен хтось 

чужий, а заходячи в хату з ним, ми в хаті держали корект. Рівнож 

при зустрічі з провідниками, один про другого, навіть як провід-

ники питали, не сказав нічого. Це був час нашого гуляння. Зараз 

від половини 1947 р. цего ми не робили. Причиною стала вене-

рична хвороба – трипер, який я зафасував в Великодну П’ятницю 

1947 р., спілкуючи з  Гурна Евгенія з с.  Куткора, який відновився 

мені в місяці грудні 1947 р., а в місяці липні 1948 р. другий раз. 

Також зафасував трипера395 Дуб при кінці місяця грудня 1947 р. 

від кого зафасовав – не знаю. Про те я довідався одного разу на 

постої в лісі від самого Дуба.

На стрічі були  Незнаний,  Бігун,  Пімста і  Сумний. В розмові 

з ними я довідався, що вони зимували в  Балучинських396 полях 

У тексті395 : трипира.

У тексті396 : Балочинських.
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в криївці, нігде не виходили як западував сніг, що воду черпали 

горщиком397, яка підходила до криївки і що  Снігового зліквідо-

вали таки в криївці за те, що мав якісь записки в торбі і хотів 

зголоситися. Рівнож довідався я, що вони заходили до господині 

 Трухорської з с.  Балучин, яку в пізнішому  большевики арештува-

ли. Умовили стрічу на 15-го квітня 1947 р. в тому самому місці. 

Відтак вернули до ліса  Бір. Зв’язку з пров[ідником]   Андрієм не 

мали дальше. Одного дня я будучи в с.  Куткорі пішов на стрічу 

до  Івашкова. Підходячи під стодолу, оба обмінялись кличкою і я 

прийшов до нього. З ним стояв ще один. Івашков, подаючи мені 

руку, сказав: Ну маладєц, як проживаєш398, я привів тобі нового 

друга, з которим будєш работать, старший оперуполномоче-

ний399 тов[ариш]   Панов. Панов звитався зі мною і сказав: Панов. 

Всі три посідали на запіллю на соломі і Івашков почав говорити: 

Від сьогодня, я не буду туди ходити, тут маєш нового друга, він 

хароший чоловік, вот з ним будеш работать, зуміє харошо дєло 

повести400. Тоді почав питати мене про зв’язки. Я, оповідаючи 

йому, що ще не маю, Панов сказав: Ну, може він вбитий. Ні, не 

вбитий, – сказав Івашков. Що сталося, що немає зв’язку, – спи-

тав Панов. Не знаю. Я ходив до  Подорожного і не було жодної 

відомості, також оповів йому, при тому, про стрічу з  бортківськи-

ми повстанцями. Тоді Івашков почав мене вчити:

Почему401 ти не розпитував його, вот, знаєш, треба було з 

ними говорити про дороги на етих полях, куда вони ведуть, чи є 

ще якісь инші дороги, якими можна ходити, щоб оминути води, 

засідки, а в тому вони тобі скажуть, котрі і які дороги знають. Ти 

будеш ор[і] єнтуватися, куди і якими дорогами вони ходять і в тому, 

можна узнати, де вони можуть мати криївку. Питайся за рови, 

пасовиська, за кирничку, де б можна було б води напитися, чиє 

це пасовисько, де ці рови ведуть, вони тобі скажуть, а якщо ска-

жуть, можна думати, що там-туди ходять. Дальше, оповідаючи я 

їм про те, що говорили, що буде війна, на це Панов сказав: Війни 

нє будьот, вот, ета вайна, яка була, має рани, вони хочуть мира 

(на увазі мав західні держави). Ми ж,  Рад[янський]  Союз, маєм 

союзніков  Польщу,  Югославію,  Румунію402,  Болгарію,  Чехію, а так 

У тексті397 : горшком.

У тексті398 : прожеваєш.

У тексті399 : оперополномочений.

У тексті400 : повисти.

У тексті401 : Почому.

У тексті402 : Ромунію.
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само  Англію,  Францію і  Америку, всі вони – населення хочуть мира, 

вони зараз союзники. Вот, горстка тих палійов вайни на чолі з 

 Черчілем брязкають403 оружжям, їм нужна вайна, щоб дєн[ь] гі зби-

вать – капітали, але весь рабочий клас і люд не хоче вайни – хоче 

мира. Ти не слухай, что вони говорять, вайни нє будьот, вони так 

піддержують, це буржуї, вони хочуть роздмуховать вайну, щоби 

маєткі дальше їхні були. Ми ето всьо придушим, етих куркульов 

вивезем404 на  Сибір, а ти нам поможеш винищити решту405 банд, 

а тоді заживйом харошим життям.  Рад[янський]  Союз великий, 

могучий, богатий, харошо заживем, вот, тільки ти мусиш до робо-

ти ставитися серйозно, виконувати всі накази, які я тобі дам, а тоді 

поконьчим решткі банд, а відтак харошо заживйом. Сейчас, коли 

наладнаєш зв’язок, мене про те повідомиш, а ми тобі скажем, що 

ти маєш робити. Ти мусиш виконувати те все, що ми тобі скажемо, 

тільки ти мусиш ставитися до нас з довір’ям, нам про все розказу-

вати про себе, як ти роботу проводиш, що говориш і в який спосіб 

з другими, що робиш з ними, як во[д]ку п[и]ти. Зараз, не виривайся 

на перід, роби це що роблять другі, ніколи перший не починай, між 

повстанцями оповідай про себе, своє життя, своє пережиття, в 

тому лишень406 слухай, їм не ставляй дурних питань, щоб не попав, 

нє думай, до справи треба братися серйозно, ми ще боротьбу з 

німі розчисляєм на пару407 год. А кагда ти нам не будеш408 характе-

ризувать себе і других точно, солідно работа нє пайдьот. Тому не 

можна легковажити своєї работи, а приступити до неї серйозно. 

Кагда одержиш інструкції від провідника, тоді питай, як їх викону-

вати, це тобі не пошкодить, це твоє діло. Опісля питав мене за мою 

наречену  Теклю, наскільки вона мене любить, чи дуже409 любить, 

а коли я сказав що так, він тоді говорив: Ти з нею дальше говори, 

шануй її, говори, що ти її любиш, що коли переживеш той час – 

оженишся, а я з нею ще поговорю, от так ми здєлаєм і ти через неї 

будеш мати зв’язки, Бекар, он вже старик, з ним дєло нє падходіт, 

він хворіє410, він не має ініціятиви, а вона молода, вона хароша і ми 

через неї будем мати зв’язки. Після того питав мене, де ми пере-

буваєм, а коли я сказав, що в  Борі, тоді він сказав: 

У тексті403 : бряскають.

У тексті404 : вивизим.

У тексті405 : решто.

У тексті406 : лешонь.

У тексті407 : паро.

У тексті408 : небудиш.

У тексті409 : дужи.

У тексті410 : хорії.



234

Тобі нада мати в  Борі пушку. Як ми це зробимо? – спитав я. 

Тоді  Панов доручив  Івашкови піти і викопати пушку з-під стодоли. 

Івашков пішов, а до мене сказав: Пушку закопаєм на краю ліса 

Бір при лінії, яка виходить в напрям  Дубники, – хутір с.  Балучин. 

Ти сей час іди до  Шишки411, побудь412 з ним около години часу, а я 

піду наперід413 до ліса, де буду ждати на краю ліса на тебе. Подав 

мені кличку. Ти на краю ліса, підеш на сторону за своєю потребою 

і ми тоді там тобі вкажемо, де буде стояти пушка. В пушку цю 

будеш кидати всі списки – інструкції, пляни стрічі, що говорять 

про війну414, характеристику поодиноких повстанців, людей, які 

ставляться до вас прихильно. Алярмові справи, як плян роботи 

в цілому терені, акції, свята, людей, які переходитимуть через 

твій терен, провідників, які будуть, подаватимеш через  Бекара. 

Опісля визначив стрічу в тому самому місці около половини 

місяця квітня [1947 р.]. За той час вернув Івашков з пушкою. Ну, 

маладєц, іди, а за півтора часа будь на місце. Ми на тебе будем 

ждати, – скавав Панов. Я відійшов.

Я вернув до  Шевчук Марії, посиділи з Шишкою около години 

і відійшли в ліс. Зайшли около 20-ть метр[ів]  на край ліса, я зали-

шився на сторону. Шишка пішов. Коли впевнив415 себе, що Шишка 

на мене не жде, вернув на сам край, перекликався з Пановом 

кличкою і прийшов до нього. Я, Панов і Івашков пішов під молоду 

липку, де вказали мені місце пушки. Показуючи, Панов сказав: 

Ну, сматри, так поводи дело, як я тобі вказував. Пращаючись з 

Івашковом, він сказав: Маладєц, ми расходимося, жалко разс-

таваться, але416 ніщо я вірю, що ми ще стрінемся, а тоді разом 

заживем417, только щоб ти харошо виконував завдання, які будеш 

діставати, будь здоров. Тоді подав мені руку і в тому сказав: Я 

їду у  Львов до своєї улюбленої418. Я рівнож побажав йому всього 

доброго, відтак попращався з Пановом і відійшов.

І в а ш к о в – середн[ь] ого росту, сильної будови, чорне 

волосся, зачіска догори, низьке чоло, очі темні, лице овальне, 

чорний – рідкий заріст, в горішній щоці з правого боку золотий 

зуб, з вигляду на перший погляд чорнявий, літ около 30-ть, – 

У тексті411 : Шишкі.

У тексті412 : побуть.

У тексті413 : напирід.

У тексті414 : вийну.

У тексті415 : впивнив.

У тексті416 : али.

У тексті417 : зажевем.

У тексті418 : олюбленої.
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убраний ходив: кангаровий кітель, пагони лєйтінанта  МГБ, грана-

тові райтки, чоботи гармонійка, шапка з синою обвідкою – МГБ, 

часто ходив в темно-сірій шенелі або куртка цивільна з німець-

кого військового сукна, – узброєний: пістоль Токар, ППШ на 

ріжок, часто ходив без ППШ, – говорив не твердо рускою мовою, 

уживав багато українських слів, мова лагідна сильно зм’яхчена, 

в розмові часто вживав слова: «я тобі скажу», в ході хитався на 

боки, як качка, в поведінці зі мною інтелєгентний, на обличчі 

також інтелєгентний.

Я вернув до криївки.  Шишка ще не спав. Спали  Остап,  Дуб, і 

 Яровий. Питати, не питав мене нічо.

6-го квітня 1947 р. ми одержали записку від пров[ідника]  

 Андрія через  Подорожного. Андрій писав, щоб виготовити ціло-

річний звіт, постягати решта грошей за бефони, зробити роз-

числення та принести419 на стрічу, яку визначив, на 25-го квітня 

1947 р. на городцях. Подав годину. Рівнож згадав, що прийдуть 

нові бефони і щоби роботу по пропаганді і всіляку іншу дальше 

проводити. Після записки я повідомив про це Панова через 

 Бекара. За пару420 день я відбув стрічу з  Пановом. Це було 12-го 

чи 13-го квітня 1947 р..

Підходячи під стодолу, Панов мене спинив кличкою, я відпо-

вів, оба зайшли в стодолу на засіку, посідали в куті. Бійці лежали421 

в стодолі по другі[й]  стороні току на засіці, двох стояло під сто-

долою. Ми почали розмову. Як робота? – спитав Панов. Добре. 

Нічого не робим, заходимо до дівчат ввечір, а над ранком йдемо 

в ліс, – відповів я. До яких дівчат ви заходити? Шишка заходить 

до  Миськів Стефанії в с.  Полтві,  Остап до  Возьніци Іванни на 

 Підбір, Дуб заходить до  Коверко Степанії на Підбір. А котра твоя? 

Моя  Бекар Текля. А на Підборі? Я не маю. Ну, як не маєш, коли я 

знаю. Я тільки що там заходжу до  Шевців Михайліни422. Почому ти 

мене обманюєш, коли я такий короткий час, а знаю. Котру краще 

любиш? Бекар Теклю. Вот, вона хароша дєвушка, ходи до неї, я 

вже з нею говорив, її спрашував, що до неї бандьори ходять, що 

має нареченого, вона спал[е]ніла, я відразу по обличчю пізнав, 

але423 нічого її за це не говорив. Я її візьму ще раз, буду з нею 

говорити, вона тобі напевно скаже і буде тебе напевно намов-

У тексті419 : пиринести.

У тексті420 : паро.

У тексті421 : лижали.

У тексті422 : Мехайліни.

У тексті423 : али.
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ляти, щоб ти з нею оженився, зголосився, а ти, слухаючи її, не 

погоджуйся, будеш вказувать, що ти не знаєш що робити, що 

як ти сегодня пішов на боротьбу за нарід, а зголосишся, люди 

будуть сміятися, пальцями вказували б, що я не мав би місця між 

людьми, що я не мав би де подітися, тоді будеш чути, що вона 

тобі скаже, але ти все равно не погоджуйся. Вот, я її за два дні 

заарештую і ти після того зайдьош до неї, поговориш, а я дальше 

по тому [буду] дєло проводіть з нею. А коли я сказав про стрічу з 

пров[ідником]   Андрієм і записку, тоді він сказав:

Коли будеш у провідника, спрашуй його про вказівки, 

запрошуй до себе. Подав ці самі вказівки, що я вже згадував. 

Коли ми говорили про повстанців з с.  Борткова і що  Незнаний 

їх піддержує і вони через нього не голосяться,  Панов сказав: Ти, 

будучи серед повстанців, а вони пічнуть говорити про війну, то 

ти в тому говори, що, на твою думку, війни не буде, по газетах 

пишуть за штрайки, що в краях відбуваються, війни ніхто не 

хоче, а та босячня закорінилась тут, хто її вижене424, вони навіть 

якщо б була війна, будуть воювати, ті сталінські соколи вони 

підуть вперід, вони призвичаяні до холоду і голоду, він буде 

воювати за кусок хліба, так як воював з  німцями. Обговорюючи 

про звіти, казав так мені робити, як вказують провідники. Під 

кінець мене пропагував і напоминав, щоб я до роботи ставився 

серйозно в подібний спосіб: 

Ну, друг  Гора, должно виконувать так, як я тобі вказую. Ти 

ще мене не знаєш, я людина бувала, я був в  Литві,  Латвії, про-

летів літаком цілу  Германію,  Японію, ти мене не обдуриш, должно 

ставіться серйозно до роботи, бо кагда ми узнаєм, что ти врйош, 

ми з тобою425 розправимся. Ти від нас не втечеш426, ми знаємо 

всі твої сховки, кагда ти заходіш, де перебуваєш, кагда ми хотіли 

б ми любого дня вас унєчтожили би. Нам нє нада вас, нам нада 

ваших провідников, головорєзов, тих, які вам дають работу. 

Помніш, що я тобі говорив. Помн[ю], – відповів я. Опісля ми омо-

вили стрічу в тому самому місці на годину від вечора до першої в 

ночі під кінець місяця квітня [1947 р.]. Я відійшов.

Я зайшов до  Бекар Теклі, яка оповідала мені, що, будучи у 

свойого брата  Бекар Василя, прийшов до нього Панов з боївкою, 

почав її питати, що вона за одна, як називається, де мешкає і чи 

У тексті:424  вижени.

У тексті425 : с тобою.

У тексті426 : втичеш.
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має хлопця. Вона відпиралася, що вона ще молода, що має ще 

час на хлопця, а тоді  Панов сказав її: Ти не відпирайся, я всйо 

знаю, що ти за одна, до тебе бандіти заходять, цей бандіт з 

 Русилова твій наречений, я з тобою ще поговорю, ти ще мене не 

знаєш, як попадеш в мої руки доперва довідаєшся. Оповідала, 

що по цих словах, почервоніла, не знала, що говорити, але від-

перлася і він – Панов пішов з хати. Говорила мені, що він сказав, 

що ще з нею поговорить. Ну, то уважай, що би ти дещо не сказала 

як набереш трохи по штанятах, бо як би ти що сказала, то сейчас 

я тебе покину, – сказав я.  Текля присягалась, плакала, що нічо-

го не скаже про мене. Пригадую, в тому часі прийшов до мене 

 Шишка з  Яровим, в хаті пожартували і вийшли до ліса.

15 квітня 1947 р. я з  Остапом був на стрічі у  Незнаного. На цій 

стрічі Остап передав Незнаному вказівки, подані пров[ідником]  

 Андрієм в записці. Я, розмовляючи зі  Сумним, жартуючи з нього, 

сміявся, що він до партизанки427 не надається, що він старий, при 

тому говорив, що війни не буде. Він притакував, журився, що він 

не переживе. Пригадую, що перед 25-им травням [1947 р.] я був у 

Теклі, яка оповідала мені про її арештовання  Пановом. Це було за 

хатою в саді. Коли я сказав її оповісти собі про те, тоді вона почала 

плакати і мовчала, али поволеньки розговорилася та сказала, що 

Панов про все знає, коли я до неї заходжу, коли був останній раз, 

відколи ми любимося, що казав її говорити до мене, щоби я зго-

лосився. Коли я заявив її що я цього не зроблю, вона ще більше 

плакала, нарікала на себе і на мене, говорила, що я хочу, щоб вона в 

тюрмі зігнила і її родичі, що я її не люблю. В той час прийшов до нас 

Яровий і ми втрійку зайшли до хати. В хаті Яровий говорив з старим 

 Бекаром, який був дуже балакучий, а я пішов з Теклею до другої 

кімнати, там де вона спала. Вона мені віддалася всеціло, плакала і 

говорила, що Панов її сказав говорити до мене і намовляти428 мене, 

щоб я зголосився і що має про те повідомити Панова. Я сказав її, 

щоб вона сказала, що я з нею не був. Вона не вірила в те, нарікала 

на сусідів429, що про все доносять, вказуючи мені, щоб я, йдучи до 

неї, йшов обережно, іншими дорогами, так щоб сусіди430 не бачили. 

Під кінець був ще один момент найбільшої напруги і я відійшов.

25-го квітня 1947 р. я був на стрічі у пров[ідника]   Андрія. На 

цій стрічі одержав бефони «Христос Воскрес», вказівки відносно 

У тексті427 : партизанкі.

У тексті428 : намавляти.

У тексті429 : сосідів.

У тексті430 : сосіди.
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роботи в терені, умовили стрічу на 15-го травня 1947 р. на город-

цях. Зі стрічі я,  Яровий і  Шишка вернули до  Бору. Другого дня я 

 Ярового вислав самого в с.  Красне з бефонами, а сам з  Шишкою 

пішов до  Куткора, в селі були в кількох хатах з бефонами, відтак 

Шишка пішов до  Шевчук Марії, а я, буцімто до  Теклі, пішов на 

стрічу до  Панова. Оба з Пановом звиталися, в стодолі посідали 

на засіку і я почав оповідати про цілий перебіг моєї роботи та про 

стрічу з пров[ідником]   Андрієм. Коли розказав про нашу поставу 

до  стрибків431, Панов доручив мені:

Ти цього не роби, говори, що вони добрі люди, нічого не 

роблять, пересторогу можеш вислати декому, але не всім. Я 

йому перервав і сказав, що пров[ідник]  Андрій буде кричати 

на мене, тоді Панов дальше говорив: Ну, можеш роз[з] броїти 

одного-двох, таких, які взяли зброю і нічого не роблять, такі, 

які з нами не хочуть робити. Станиць цілих не роз[з] броювати, 

говорити, що то не вдаст[ь] ся, що вони всі сплять разом, що 

можуть стріляти432. Відносно ініціяторів колгоспу, Панов доручив: 

Перестороги можеш підкидати, стріляти не потрібно, не треба, 

вказуй провідникові, що вони підписали заяву примусово, що 

вони не є жодними ініціяторами, що дійсних ініціяторів в селі 

немає, що не сплять вдома і невідомо, де вони заходять спати, 

що їм нічого не вдіє. Колгоспу не палити, що колгосп пильнують 

стребки, що не можна підійти, а ми колгоспів будем пільнува-

ти433. Якщо схочуть йти на колгосп, то і так нічого не вдіють. Коли 

я йому розказав, що пров[ідник]  Андрій дав наказ знищити 2-го 

травня [1947 р.]  телєфони і апарати в с[ільських]  радах, тоді 

Панов сказав: Харашо, якщо підуть нищити, ти не йди, а коли 

будуть другі напиратися, то ти йди позаду. В ту ніч веди434 їх до 

с.  Русилова, ми там будем, люди цивільні будуть знати про нас, 

що ми є в селі, тоді ти вкажеш їм: Ходім до с.  Балучин якщо тут 

 большевики є, тоді підет[е] там і ми також там будемо. Люди 

будуть знати про нас і ви від них довідаєтеся435 і рівнож нічого не 

зробит[е]. Ти, при тому, виказуй, що ти дійсно хочеш436 знищити 

телєфони і апарати і говорити, що большевики не дають – пиль-

нують. Слухай, зараз на свята Великодні прийдуть гарнізони 

на села, будь обережний, можеш заходити на  Підбір,  Куткор до 

У тексті431 : стребків.

У тексті432 : стреляти.

У тексті433 : пільновати.

У тексті434 : види.

У тексті435 : довідаєтися.

У тексті436 : хочиш.
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 Бекара, а вони – другі пусть хай йдуть, куда хочуть, ти їм нічого 

не говори. Коли я оповів йому про бефони, він подивився, накри-

ваючись палаткою і присвічував лямпкою, а тоді сказав: Роби так, 

як вони тобі вказують, коли люди дураки, дають гроші – бери. 

Дальше, обговорюючи про  східняків, він сказав, ти цего не роби, 

а щоби написати щось у звіті, стрінься з ними – східняками раз 

або два рази в місяць. При зустрічі дай їм кавалок хліба так, як 

жебракові, щоб вони відчули до тебе антипатію, при тому вка-

зуй – питай, чого вони сюди крутяться, а у звіті подай розмову в 

іншій437 формі. До учителів казав заходити і дав самі такі вказівки, 

як  Івашков. Оповідаючи про стрічу з пров[ідником]   Андрієм, він 

мені доручив: Коли будеш на стрічі говорити, щоб зайшов до нас, 

подивився в терен, поговорив з людьми, бо ми самі438 не можем 

людям всего добре вияснити, ви більше знаєте, люди питають, 

коли буде війна, як так довго буде. Він напевно до вас прийде, а 

коли прийде, то ти старайся його харошо прийняти, добрі харчі, 

водкі439, а коли водкі440 не схоче пити, постарайся пива (тут дав 

мені 400 к[а] рб[ованців] , пиво було в  Куткорі в кооперативі). Він 

посмотрить, що так харошо в тебе, буде заходіть все сюди. Тоді 

даш мені знати, пайдьош в Куткор, напишеш записку, що є про-

відник441, опишеш, що він говорить, як він ставиться до тебе, коли 

буде відходити, а ми тебе поінформуєм, що дєлать. Ми здєлаєм 

так, що ніхто не буде орієнтуватися, що ти в тому дєлі вмішаний. 

Я, оповідаючи про  Незнаного і других повстанців з с.  Бортків, 

Панов доручив мені запросити Незнаного до себе в ліс, а якщо 

прийде, він – Панов сказав: ми здєлаєм на нього таку смикал-

ку, что он навіть не стямиться, а тамті самі до нас пайдуть. Тоді 

Панов перекинув розмову про мою дівчину  Теклю. Я оповів йому 

цілу розмову між мною а нею, він тоді доручив мені: Ти дальше 

в розмові з нею не похочуй мельдуватися, а тоді вона тобі буде 

вказувати, що Панов говорив, що він хоче, щоб ти не мельдував-

ся, тільки хоче поговорити пару442 слів, нічого тобі не станеться. 

Таку розмову вона буде443 переводити з тобою довший час, а ти 

тоді часто до неї заходи, люби її, хай вона бачить це – цю любов, а 

У тексті437 : иншій.

У тексті438 : сами.

У тексті439 : воткі.

У тексті440 : воткі.
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У тексті443 : буди.
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на 16-го травня 1947 р. прийдеш до мене. Заким підеш до мене, 

зайди до неї, вона тебе дальше буде намовляти, ти ще непо-

хочуй, питайся, що то з того вийде вдавай, що боїшся444 а відтак 

піди. Она тебе має привести до мене тут під стодолу. Ти удавай, 

що боїшся445, вона буде хотіти, щоб ти пішов без зброї, ти зброї 

не дай, йди зі зброєю. 

На цьому стрічу закінчено. Я пішов прямо до  Теклі. З нею 

перевів довшу розмову, а відтак викликав  Шишку від  Шевчук 

Марії і ми вийшли в ліс.

Я на 15-го травня 1947 р. з пров[ідником]   Андрієм не був. До 

нього на стрічу ходив  Остап,  Дуб і  Яровий. 2-го травня [1947 р.]  

я, Остап, Дуб, Шишка і Яровий за моєю ініціятивою пішли до 

с.  Русилів з думкою знищити телєфонічний апарат в с[ільській]  

раді. В селі довідалися, що є  Панов і  Варака, – нач[альник]  МВД 

 Краснянського р[айо] ну і ми завернули та пішли до с.  Балучин. 

По дорозі Шишка пірвав телєфонічні дроти. В с. Балучині зайшли 

до  Я[ц]ка Павла, від якого довідалися, що в с[ільській]  раді є 

 большевики. Тоді пішли на весілля до  Фургали Павла, а Я[ц]ка 

вислали перед тим, чи спокійно на весіллю. Коли прийшли під 

хату, Я[ц]ко Павло, який також був гостем446 на весіллю, на нас 

під хатою вже ждав з весільним та пивом. Ми гідно повечеряли. 

Я і  Дуб перебралися на цивіля ( Остап ніколи перший не починав, 

дивився, як хтось перший зробить, а тоді сам робив), зайшли 

в хату танцювати, за нами прийшов Остап, рубнув собі кілька 

танців разом з нами. На весіллю побалакали з дівчатами, кожній 

зокрема і на самоті. Відходячи з весілля, музика заграла нам 

марша і ми пішли до ліса. На другий день раненько  большевики 

арештували молоду і молодого і цілу рідню їхню.

Пригадую, що по відході Остапа і Дуба на стрічу до пров[ідника]  

Андрія, я ввечір пішов з Шишкою і Яровим до с.  Куткір купив 1/4-ту 

гект[а] літ[а]  пива, яке винесли до лісу і залишили в корчах подаль-

ше від постою. Над ранком прийшли пров[ідник]   Андрій, Остап, Дуб 

і  Ярко, – рай[онний]  реф[ерент]   СБ, про якого я довідався в пізній-

шому по його відході. Була гарна погода через день. Пригадую, 

в той день ми пили пиво, а також робили знимки Дубовим апа-

ратом. Щоб повідомити Панова про прихід пров[ідника]  Андрія, 

я перед відходом ввечір до села вказав пров[ідникові]  Андрієві, 

що треба відставити бочку до Куткора, бо можуть питати крамар-

У тексті444 : боїжся.

У тексті445 : боїжся.

У тексті446 : гостим.
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ки447, де є пиво і бочка.  Андрій погодився. Я і  Шишка пішли до 

 Куткора, пров[ідник]  Андрій,  Остап і  Ярко на  Підбір,  Яровий і  Дуб 

до с.  Полтви. Бочку оба занесли до кооперативи, а самі пішли до 

 Шевчук Марії на вечерю. В той час, зараз за нами, прийшла до 

хати  Текля, стала коло Шевчук Марійки448, дивилась на мене як не 

своя, допитливими очима. Ми вечеряли. По вечері я бачив, що хоче 

Текля зі мною говорити, вийшов з хати. Шишка остався в хаті. Вона 

вийшла за мною. Обо[є] пішли в її сад, посідали під яблунею на 

лавці. Вона почала мене намовляти, щоб я зголосився. Я говорив, 

що цього не зроблю, одначе449 по її довшому плачі, наріканню, що 

вона і родичі її в тюрмі загинуть, я сказав: Як я там до нього піду, 

коли він мене може застрілити. Ні, не бійся, він хоче450 щоб ти не 

мільдовався, він хоче л[и]шень з тобою поговорити, – говорила 

вона. Я таки не піду, – сказав я. Текля, злісна, плакала, говорила, 

що він –  Панов тебе вб’є, ти мене не любиш, а в кінці почала мене 

страшити, якщо я не піду, то піде і скаже йому, щоб нас обоє побив. 

Де підеш сказати? – спитав я. Та тут під стодолу  Сташкова, він там 

на мене чекає451 і на тебе, – говорила вона. Як то йти зі зброєю, чи 

без зброї? – спитав я. Без зброї казав прийти. Я без зброї не піду, 

а як він мене схоче застрілити. Ні, він говорив, що лишень452 хоче з 

тобою поговорити. Я так піду, зі зброєю. Нехай буде зі зброєю. Я не 

знаю, де йти, веди, – сказав я. Ходи разом, – просила мене. Я таки 

боюся. Ну йди наперід, я піду за тобою, – говорив я. Вона почала 

йти, а я за нею. Час до часу оглядалася, чи я йду. Я взяв фінку попе-

реду, буцімто готову до стрілу. Перед стодолою Панов обізвався, 

вона як почула, почала кричати: Пани Панов, Пани Панов то я, то я 

йду до вас. Ціша, ціша, дура, какая ти дура, – говорив Панов. В той 

час мене і її обскочили бійці, які стояли на вінклю стодоли і держали 

автомати готові до стрілу. Вона прибігла до Панова, почала плакати 

і просити, щоб мене не стріляв453. Тоді Панов сказав: Ціша, дура, 

ціша дура (вона припала до нього, правдоподібно, хотіла цілува-

ти454 в руку, чи поціловала не знаю, було темно) я йому нічого не 

здєлаю. Тоді лишив її455, почав мені приглядатися, а відтак сказав: 

У тексті447 : крамаркі.

У тексті448 : Марійкі.

У тексті449 : одначи.

У тексті450 : хочи.

У тексті451 : чикає.

У тексті452 : лешень.

У тексті453 : стриляв.

У тексті454 : ціловати.

У тексті455 : єї.
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Етой  Орлан, в тому подав мені руку, а до неї сказав: Вот, бачиш, я 

йому нічого не роблю. Тоді до нас обоїх сказав: Заходітє в клуню, 

а там поговоримо. Ми всі троє зайшли в стодолу, бійці сховали-

ся за стодолу від поля, а двох лишилося під стодолою від села. 

В стодолі ми посідали на пересік, на який вказав  Панов, а тоді 

сказав: Вот, сматри, я йому нічого не здєлаю, звертаючись в той 

час до мене, спитав мене: Как проживаєш. Та живу, день за днем, 

коби дальше, – відповів я. Вот, хароший маладєц, такой харошой, 

а зблуділ, но, нічєво, я його направлю. Вот, ти нє бойса, ми його 

не убйом, ми тільки поговорим пару456 слів, он дальше пайдьот в 

сваю работу, а ти л[и]шень будеш з ним вдвойко працьовать, ми 

будем запіскі до нього через тебе посилать. Я тебе не арештую, 

а не його, він буде до тебе дальше заходіть, подружитися, харо-

шо зажевете. Після того звернувся до неї і сказав її йти додому. 

Вона плакала і заявляла, що не піде додому, бо мене вб’ють, 

якщо мають мене вбити, то хай вбивають її. Панов бачив, що 

вона не хоче відходити, сказав її зачекати, а ми оба відійшли в 

засіку і почали розмову. Ну, вот дура, вона цілковито тобі відда-

лася, вона ні чорта не понємає, сказав про неї  Панов. Чи ти був 

на стрічі? – спитав Панов. Був  Остап, з яким прийшов  Андрій та 

ще з одним, який правдоподібно має бути заступником Андрія, – 

відповів я. При тому оповів я йому, про пиво, що ми робили через 

день і про те, що вони оповідали, що в мойому терені добре та 

що будуть через кілька днів. Тоді Панов подумав і сказав: Ні[ч]єво, 

хай будуть, ти харошо їх принимай457, питайся про вказівки від-

носно орг[анізаційної]  роботи, вони тобі будуть говорити, а ти 

собі добре затямлюй і про те мені розкажеш. Ти так роби, щоб 

ти з ними ходив, слухай їх, може він –  Ярко, тебе візьме в терен, 

може до нього хтось буде приходити, а потому ми щось запляну-

єм. Повідомлятимеш мене запискою через  Теклю. Відтак спитав: 

Що сталося в  Балучині458. Я оповів йому про весілля і нашу пове-

дінку на весіллю, і він на це сказав: Вот харошо, зайшли, погу-

ляли, пощо апарати нищити. Опісля умовили дату стрічі в тому 

самому місці, вийшли з засіки на тік і Панов звернувся до Теклі 

та сказав: Вот, сматри, ти думала, що я його вб’ю, а я поговорив 

з ним чотири слова і відпускаю додому, йдіть собі і проживайте 

обоє. Смотри, Текля, зараз будете459 обоє працювати, тільки 

У тексті456 : паро.

У тексті457 : принемай.

У тексті458 : Балочині.

У тексті459 : будети.
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щоб ти нікому не говорила, я буду давав тобі записки до нього, 

а ти будеш передавати від мене для нього і забирати від нього 

для мене, а побольше я з тобою буду ще говорити. Тоді покликав 

мене набік і мені сказав: Ти її скажи, щоб вона нікому про те не 

говорила, бо якщо скаже, то скажи її, що вона і ти пропали. Я буду 

з нею стрічатися, її поучувати, слідити, випробовувати460, чи вона 

що скаже чи ні. Наприкінці, перед наш[и]м відходом, бажав нам 

всього доброго.

Коли ми вийшли зі стодоли,  Текля почала підскакувати, тіши-

тися і говорити: я тобі говорила, що тобі нічого не станеться, та 

питати мене що  Панов зі мною говорив. Я відповідав її, що я не 

знав, що Панов такий добрий хлоп та що Панов говорив, щоб 

я її сказав, щоб вона нічого не говорила, що обоє поженимося, 

будем добре жити, а також про записки, які буде передавати для 

мене і для Панова. Текля запевняла461 мене, що вона нікому не 

скаже, навіть батькові ані мамі. Я з нею пішов до її хати, де провів 

ніч майже до світанку. Опісля покликав  Шишку від  Шевчук Марії 

і оба вийшли до ліса. Через день читали літературу, пров[ідник]  

 Андрій подав мені і  Остапові вказівки та формуляр звіту. Разом 

квартирували через чотири дні. В тому часі я написав записку 

до Панова, залучив в записці формуляр звіту, яку передав через 

Теклю. Пригадую, що в цей день ввечір пров[ідник]  Андрій,  Ярко 

відійшли в кущ  Остапа. Яровий лишився з нами. З пров[ідником]  

Андрієм умовили стрічу на 25-го травня 1947 р. на городцях. 

Що я робив до часу стрічі, не пригадую. 25-го травня 1947 р. я з 

Остапом пішов на стрічу до пров[ідника]  Андрія. Звідтам перей-

шли в ліс над с.  Ляц[ь] ке. Там було около двадцять партизан. 

Через день пров[ідник]   Зловіщий і пров[ідник]  Андрій нас пита-

ли історію  України, географію України та декалог. Майже ніхто 

з нас нічого не знав. Про пров[ідника]  Зловіщого я довідався 

від  Козака. Ввечір я з Остапом відійшов. Стрічу з пров[ідником]  

Андрієм умовили на 15-го червня 1947 р. Тому що я відійшов 

догори, стрічу з  Пановом перервав, і квартируючи через день в 

лісі  Бір, написав записку до Панова подібного змісту:

Тов[аришу]  Панов! Я на стрічу не вийшов тому, бо зі стрічі, яка 

була в дні 25-го травня 1947 р., мене забрано в ліс над с. Ляцьке, 

де квартирував через день. Будучи там, бачив пров[ідника]  

Зловіщого, який є надрайоновим пров[ідником]  і який питав пар-

тизан історію України, географію України, декалог та про роботу. 

У тексті460 : випрубовувати.

У тексті461 : запивняла.
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З пров[ідником]   Андрієм маю умовлену стрічу на 15-го червня 

1947 р. в тому самому місці, де я вже вам згадував. Зараз я в лісі 

 Борі, можу відбути стрічу з вами.

Дата 27-го травня 1947 р.   Гора

Цего вечора, будучи в с.  Куткорі, записку передав через 

 Теклю. Другого дня я одержав записку від  Панова через Теклю, 

в якій визначив стрічу на день 29-го травня* 1947 р., в стодолі. 

На цій стрічі я розказав про все, що довідався, що бачив та що 

говорили провідники, будучи з ними в лісі. Тоді Панов почав мене 

сварити і вчити:

Ти ні чорта не работаєш, ти хочеш лишень добре жити, 

хочеш, щоби це все скінчилося, але462 роботи немає жодної. Ти 

мусиш когось вбити, ми можемо зробити те самі, але я не хочу 

вас всіх накрити, ти мусиш сам трохи працювати. Я оправдував-

ся, що я працюю і що мені немає як вбити повстанця, тоді Панов 

сказав: Нічого не бійся, вот, ти знаєш, куди ходять повстанці, ти 

собі сядеш463 в такому місці, де вони переходять, буцімто відпо-

чивати і якщо вони будуть йти, то ти їх спиняй «стой хто йдьот», 

перед тим положися на землю, займи добре становище, бо 

інакше можуть тебе вбити. Коли з повстанців хтось буде питати 

«а то кто», то ти відразу стріляй, а якщо таке случилося б, що на 

твою зупинку повстанці пічнуть стріляти, то ти не втікай, а стрі-

ляй. Вони – повстанці самі будуть втікати. До себе підпусти їх 

на близьку464 віддаль так, щоб ти міг когось вбити, напр[иклад] , 

етого  Шишку, він бандіт, стріляє наших людєй. Це мусиш викона-

ти до слідуючої стрічі зі мною.

Дальше почав говорити: Я ж тобі вказував, щоби ти вчився, 

а ти не хочеш. Він –  Зловіщий готов тебе скинути465 з кущевого, 

тому що ти нічого не знаєш, а коли ти не будеш кущевим, то ти не 

будеш мав змоги піти догори і нічого не розвідаєш, будеш сидіти 

в хаті – в тому лісі і нічого не робитимеш. Нада тобі вчитися, а 

коли будеш вчився, будеш знати, тоді вони будуть тебе любити, 

будуть брати зі собою, а при тому ти будеш мати змогу про все 

подавати.

Оповідаючи йому про пров[ідника]  Зловіщого і про те, що він 

зокрема з кожним кущевим говорив і що в горах є кущевим  Крук 

 * У тексті: червня

У тексті462 : али.

У тексті463 : сядиш.

У тексті464 : блиську.

У тексті465 : зкинути.
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і що я довідався про це від  Козака, – з  Русилова, називається 

 Мороз Лесько,  Панов сказав:

Вот, з етим Козаком жий дружньо, в розмові з ним помалень-

ко466 розпитуй, що за оден пров[ідник]   Зловіщий, звідки він, що 

за одні люди з ним ходять, де квартирує, чи в лісі чи в селі, з ким 

стрічається.

Коли я сказав, що пров[ідник]  Зловіщий питав про  Тура, де 

він перебуває і чи здоровий, на що я відповів йому – провідни-

кові, що Тур у  Львові лікується і що пров[ідник]  Зловіщий сказав 

мені, що коли верне Тур зі Львова, можу з ним стрічатися, тільки, 

щоб я не подавав йому зв’язкових місць, постоїв, доти, доки його 

не провірять, тоді Панов сказав: Я тобі скажу, чи ти будеш могти з 

ним стрічатися чи ні. Першу стрічу з ним відбудь, а другу, то я тобі 

скажу, що маєш робити.

Коли оповів йому про листівки і як маю їх розкидувати, Панов 

сказав:

Якщо будеш розкидувати листівки, розкидуй всі листівки 

разом в одному місці і в такому, щоб ми могли бачити та скоро їх 

позбирати.

Обговорюючи звіти, Панов казав мені писати звіти на час, у 

звітах не подавати всіх засідок, ні облав, а також, якщо б случи-

лося б, що під час облави бійці розвалили декому пічку чи дещо 

іншого467, цего не подавати. Рівнож на цій стрічі доручив мені 

виготовити плян місця постою в лісі над с.  Ляц[ь] ке. Стрічу умо-

вили в цьому самому місці, а тому що ночі короткі, видовжили час 

стрічі від вечора до другої години вночі, вчисляючи мою немож-

ливість. Дати стрічі – не пригадую. 

Пригадую, що тоді-то, около тижня часу я,  Остап,  Дуб, 

 Яровий і  Шишка цілий час квартирували в лісі  Борі. Відтак Остап і 

Дуб відійшли в свій кущ, звідки мали піти на стрічу до пров[ідника]  

 Андрія. Після 15-го червня 1947 р. Остап вернув до мене, розка-

зав мені, що пров[ідника]  Андрія не було на стрічі, через день 

переквартирували разом і цего самого дня ввечір Остап і Дуб, 

забираючи468 зі собою Шишку, пішли до с.  Сторонибаби за хар-

чами, де мали вернути за два дні в ліс Бір до криївки. Я і Яровий 

також пішли до с.  Красного за харчами. Це було вночі з четвер-

га469 зеленого на п’ятницю зелену. Цеї самої ночі я з Яровим вер-

У тексті466 : помалинько.

У тексті467 : иншого.

У тексті468 : забераючи.

У тексті469 : четвирга.
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нули над ранком в ліс  Бір, змучені посідали на краю ліса відпочи-

вати. До криївки було около 700 метрів. В тому часі я почув тріскіт 

патиків і побачив, що хтось до нас зближається. Я заліг на стежці, 

автомата мав відтягненого, це було у корчах, у віддалі около 

10-ть–15-ть метрів, я крикнув «стой, кто йдьот». А то хто? – відіз-

вався470  Шишка. Какоє тобі дєло, – відповів я і в тому часі потяг-

нув серію з автомата, вхопив палатку і з Яровим побігли до криїв-

ки. Відчиняючи вхід до криївки, знова почули, що хтось підходить. 

 Яровий спитав: хто йде.  Остап, – відповів Остап, прийшов до нас 

та почав оповідати, що хтось на них стріляв і питав чи ми чули. 

В тому я сказав, що то я стріляв. За Остапом прийшов  Дуб. Ми 

післали Дуба подивитися в те місце, що сталося зі  Шишкою, бо 

він не приходив471. Самі забрали з криївки примус і ще деякі речі 

та подались йти на постій. До нас прибіг Дуб і сказав що Шишка 

вбитий. Всі разом пішли до нього, був ранений в голову. Дуб 

зробив перев’язку, Шишку взяли на палатку і занесли на місце 

постою. Шишка не говорив нічого. Ввечір, цего дня, Дуб і Яровий 

пішли до с.  Красного замовити лікаря. Остап сам пішов на  Підбір. 

Я остався коло Шишки472. Над ранком прийшли Дуб і Яровий, 

розказували, як лікар  Мізюк відмовлявся їхати до Шишки473, а 

хотів, щоби привезти474 його до нього. Але по довшій намові зго-

дився приїхати на Підбір вдень. За ними вернув Остап. Тоді я з 

Остапом пішли вдруге на Підбір до господаря  Данила (прізвища 

не пригадую), з ним договорилися, що має привезти475 лікаря. 

Остап написав записку, на яку лікар мав приїхати. Оба вернули на 

місце постою. Шишку перенесли на край ліса під самі хати. Вдень 

Данило привіз Мізюка, ми Шишку занесли до Данила, де Мізюк 

зробив йому перев’язку і сказав, якщо ранений буде жити через 

три дні, тоді ще раз приїде до нього, зробить перев’язку, а відтак 

буде можна робити нам самим. Також лишив ліки476. Раненого 

Шишку ми перенесли з поворотом на місце постою. Ранений 

Шишка над ранком помер. Це було на самі Зелені свята. Того 

самого дня ми збили пачку і в лісі Шишку похоронили.

В тому дні, як Шишка був ранений, я мав відбути стрічу 

з  Пановом, але не відбув, тому що мусів бути при ньому. По 

У тексті470 : відозвався.

У тексті471 : преходив.

У тексті472 : Шишкі.

У тексті473 : Шишкі.

У тексті474 : привести.

У тексті475 : привести.

У тексті476 : лешив лікі.
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Зелених святах я будучи з  Яровим в с.  Куткорі у  Теклі, написав 

записку до  Панова.

Тов[аришу]  Панов! На стрічу я до вас не вийшов. Я прострі-

лив  Шишку і мусів бути коло нього. Назначіть стрічу, навіть на 

завтра. Я прийду. Про решту оповім вам на стрічі.

Дата...  Гора

Другого дня ввечір я,  Остап,  Дуб і Яровий пішли до с. Куткора 

до  Свободзяна. Я їх там залишив, а сам пішов до Теклі, яка пере-

дала мені записку від Панова. Записка звучала:

Тов[аришу]  Гора! Вийдіть на стрічу в то саме місце де попе-

редньо (подав дату).

Панов

Я прочитав записку і дату, яка була визначена на цей самий 

вечір, прямо пішов на стрічу до Панова.

На цій стрічі я розказав Пановові, в який спосіб я застрілив 

Шишку, про лікаря  Мізюка і де Шишку поховано, після чого Панов 

спитав: А чому ти більше не стріляв. Мені затявся автомат, – від-

повів я. Ну ні[ч]єво і то харашо, сказав на це Панов. Оповідаючи 

про лікаря, Панов дивувався, що він – лікар відважився їхати до 

раненого та сказав: Ні[ч]єво, він мене не удурить, я з ним справ-

люся, я скоро не буду його трогати, маю час. Розповідаючи про 

стрічу, яка мала відбутися з пров[ідником]   Андрієм, а не відбу-

лася, Панов сказав: Но ви маєте лєгальний зв’язок, пішліть цего 

господаря, хай наладнає зв’язок. Якщо пов’яжетеся477, сейчас 

мене повідомиш. Відтак почав мене питати478, що говорили 

повстанці про Шишку і про мене. Коли я сказав, що жалували і 

говорили, що це випадок, тоді Панов сказав: Больше такого не 

роби, таке вдається лишень479 один раз. Можеш стріляти480, але 

на нашій засідці, тоді ніхто не буде ор[і] єнтуватися. Під кінець 

мене пропагував як кожної стрічі. Умовили стрічу, попрощалися481 

і я відійшов. Стріча тривала коротко, около двадцять482 хвилин.

Я прямо пішов до Слободзяна. Там посиділи около годи-

ни часу і вийшли до ліса. До 28-го червня 1947 р. цілий час ми 

У тексті477 : повяжетися.

У тексті478 : петати.

У тексті479 : лешень.

У тексті480 : стриляти.

У тексті481 : попращалися.

У тексті482 : двайцять.
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квартирували в лісі  Бір. Заходили до с.  Куткір, на  Підбір та до 

с.  Полтви. Вечори483 майже прогайновлювали з дівчатами.

28-го червня 1947 р. до нас до криївки прийшли  Андрій, 

 Чайка і  Козак. Через день пров[ідник]  Андрій писав звіти, ося-

гаючи від мене й від  Остапа інформації з наших кущів. Ввечір 

пров[ідник]  Андрій відійшов з Чайкою, Остапом і  Дубом, а Козака 

оставив при мені та сказав, що Козак буде мені до помочі. 

Умовив стрічу на 15-го липня 1947 р. на городцях. Так само 

умовив стрічу з Остапом на кілька днів по відході пров[ідника]  

Андрія. Квартируючи з  Козаком, я довідався від нього, що він 

зимував в  Рогатинщині, що він у відділах був чотовим, а останьо 

через два місяці був сотенним, що з весною, по наказі проводу, 

відійшов в  Золочівщину, де ходить з пров[ідником]   Зловіщим 

по сс.  Белзець,  Почапи,  Скварява,  Княже та  Бонишин, що в 

цих селах є дуже добрі люди (тут оповідав мені про поодиноких 

господарів, яких зараз не пригадую). Через час, до часу стрічі з 

 Пановом я,  Яровий і Козак заходили на  Підбір і до с.  Полтви. В 

день стрічі, ввечір всі три пішли до с.  Куткір до  С[л]ободзяна. Я 

лишив їх, а сам пішов до Панова на стрічу, а їм сказав, що йду до 

 Теклі. Козак ще краще надавався мені до цього як  Шишка, часто 

йшов сам в село, не питаючися мене, ані Ярового нічого.

На цій стрічі я подав йому все повище сказане вже у про-

токолі. Тоді Панов почав цікавитися  Чайкою і Козаком. Я сказав, 

що Чайка походить з с.  Мала Вільшанка (подав прізвище484). 

Оповідаючи про Козака і його попередній485 пост, Панов спитав: 

Чому вони його не дали на вищий пост. Не знаю, одначе486 він про 

себе так оповідав, а також другі повстанці. Тут почав випитувати 

мене, про його цілу характеристику, а потім сказав: Ну нічово, ти 

лутше його узнаєш і мені про нього розкажеш. Опісля я розказав 

йому, що  Андрій доручив, а радше хотів доручити мені, щоб я 

відставив черенки й рамки до друкарки, які були в моїй криївці, 

які принесли  Дуб й  Яровий з с.  Красне, одначе перед відходом 

подумав і сказав мені задержатися до часу стрічі до дня 15-го 

липня [1947 р.] , на якій мене повідомить, на котрий день маю 

відставити до господаря  Подорожного в с.  Русилів, до якого має 

приїхати невідомий мені господар і це забрати. Панов питав, що 

то за черенки, звідки Дуб їх взяв, а по тому почав говорити: 

У тексті483 : Вечорі.

У тексті484 : призвіщи.

У тексті485 : попередний.

У тексті486 : одначи.
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Нада продовжувать дальше дєло, нада дєйствувать дальше, 

бо что з того, ми убілі одного, а на його місце є другий. Ти мусиш 

мені, через  Теклю, подавати про всі пляни роботи, звідомляти 

про всі місця постоїв, доріг, хат і час перебування пров[ідників]  

на постоях. А тоді я тобі відпишу, здєлаєм плян такої роботи, в 

котрій накриєм людей, а тобі скажемо, як ти маєш вийти з тої 

ситуації. Ми такій плян можемо здєлати в лєсу, але мені того не 

потрібно, я хочу, щоб до ліса приходили, а ми помаленько будем 

діло продовжувать.

Після того доказував мені, що  Шишка не є похований в тому 

місці, яке я йому вказував і що це не є правдою, що я його вбив. Я 

твердив своє, та казав йому йти ще раз та провірити. На це  Панов 

сказав: Ну нічово, то чіпуха. Не казав сипати могили, а якщо 

будуть хотіти повстанці могилу висипати, казав мені говорити їм, 

що могили зараз не потрібно сипати, бо можуть прийти  больше-

вики і могилу розкопати та в додатку в лісі не будем мати спокою. 

Оповідаючи йому, що  Незнаний,  Бігун і  Пімста, квартируючи на 

полі через день, ввечір йшли до керниці по воду, стрінулися зі 

засідкою під керницею. Незнаний йшов попереду і коли больше-

вик пустив серію з кулемета487, Незнаний заліг, а тамті повтікали. 

Большевик думав, що Незнаний вбитий488, встав і почав йти до 

нього. Незнаний пустив серію з автомата і вбив большевика, а 

сам втік. На це Панов сказав: Сукой син, какой он холодний, нада 

його вбить, такого харошого бійця вбив, ти запрошуй його до 

себе до ліса на квартири, а ми з ним здєлаєм, притримуй його 

довше коло себе. На цьому стрічу закінчено, а умовлено в тому 

самому місці на день 16-го липня 1947 р.

Від Панова я пішов до Теклі, а відтак до  Слободзяна. Разом 

втрійку вийшли до ліса. За пару день прийшли до нас  Остап і  Дуб. 

Ми квартирували разом через довшій час. В тому часі я подавав 

записки до Панова через Бекар Теклю, в яких повідомляв про 

мою роботу і других повстанців. Пригадую собі, я одержав запис-

ку від Панова, в якій Панов вказував, щоб я не ходив на  Підбір і до 

с.  Полтви, бо він буде робити засідки. Пригадую, що такі засідки 

були. По цій записці я одержав другу записку від Панова, в якій 

відповідав мені на мою записку, в котрій я писав до нього, що 

відходжу до с.  Острова і заквартирую враз з  Козаком і  Яровим 

у  Майби Михайла. Панов мені писав, що буде робити перевірку 

в сусідній хаті нашої квартири, а я маю вийти зі стодоли і пода-

У тексті487 : кулимета.

У тексті488 : Незнаній вбитій.
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тися в поле в напрям с.  Полтви. Казав мені втікати першому, не 

боятися, бо він не буде по мені стріляти. Я,  Козак і  Яровий пішли 

до с.  Острова і заквартирували в згаданого господаря в стодолі. 

Коло полудня прибіг до стодоли до нас господар і сказав, щоб 

ми утікали, бо  большевики роблять в сусідній хаті перевірку. Ми 

позбиралися, я запропонував втікати зі стодоли на поля. Козак 

не хотів, мотивуючи тим, що большевики можуть нас на полі 

завважити. Ми ще раз покликали господаря, який сказав, що зі 

стодоли можна вийти і большевики бачити не будуть. Я, робля-

чися відважним, перший489 вийшов зі стодоли, вони за мною, 

ми подалися в городи і на поле. Полем дійшли до ріки  Полтви і 

понад ріку подались в ліс  Журатинський. Стрілів за нами не було 

жодних, ані застав. Перед вечером зайшли до  Козова – хутір 

с.  Безбруди, там повечеряли і заквартирували цего вечора на 

другий день в с.  Куткорі у  Бекара Івана. Це було свято Петра і 

Павла.  Яровий називається Петро і ми через день справляли 

його іменини. На цій забаві не бракувало горілки ані до горілки. 

 Бекар кожночасно нас угощував добрими харчами і горілкою. Не 

знаю, з яких причин, я не пішов на стрічу до пров[ідника]   Андрія. 

З 15-го на 16-го липня [1947 р.] до нас в ліс прийшли  Остап,  Дуб 

і  Незнаний. Від Андрія я одержав записку через Остапа, в якій 

писав, щоби на 23-го липня [1947 р.] відставити до  Подорожного 

черенки, звідки має забрати другий490 господар. Рівнож в цій 

записці писав, щоби я виготовив звіти на 25-го липня [1947 р.] 

і приніс на постій в ліс над с.  Ляцьке, на який мене мав завести 

Козак. Цего дня ввечір я, Дуб, Козак пішли до с.  Куткора. Вони 

залишилися у  Слободзяна а я пішов, буцімто до  Теклі, до  Панова 

на стрічу. Коли прийшов, привитався з ним і почали розмову:

Что молодєц, я дєлав засади на  Підбору і нічого не було, – 

говорив Панов. Були Остап і Дуб, але почули гавкання псів і 

вийшли на поле не від лісу і говорили, що засідку вашу омину-

ли491, – відповів я. Ну, нічово, ми в друге зайдемо так, що собаки 

не будуть чути. Чи був ти з Андрієм, – говорив і спитав Панов. Я 

оповів про записку, про яку вже згадав у протоколі. Тоді Панов 

доручив мені:

Ну, понімаєш, щоб вони мали до тебе довір’я, нада тобі щось 

здєлать. У с.  Безбрудах є голова c[ільської]  ради і нач[альник]  

 стрибків, вони разом оба ходять, п’ють, вони хароші люди, 

У тексті489 : першій.

У тексті490 : другій.

У тексті491 : оменули.
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але тобі нада їх постріляти. Підеш з ким це не попало би, з 

 Яровим чи  Козаком, зайдеш під хату голови с[ільської]  ради, він 

і нач[альник]   стрибків оба разом ходять по селі зараз звечора, 

а ночію йдуть спати до голови c[ільської]  ради. Ти там здєлаєш 

засаду і їх постріляєш. Але заким їх постріляєш, нада вбити кіль-

кох бандитів. Ну, вот, перед 22-м липнем [1947 р.]  скажеш до 

 Остапа, що підеш на  Русилів і розвідаєш, що чувати, чи можна 

занести черенки і там зайдеш до Дємка  Луцишина або до  Лапки 

Петра, до етої дівчини  Анни, замовиш вечерю на 22-го липня 

[1947 р.] , вернеш до ліса і скажеш Остапови, що можна нести, 

спокійно. (Будучи з Остапом на постої, оба договорилися, що 

черенки віднесемо до  Подорожного 22-го липня [1947 р.]  ввечір, 

про що я сказав  Панову.) Тоді цего дня забереш зі собою Остапа, 

 Дуба,  Незнаного, сильних хлопів і підеш до Подорожного, зане-

сеш черенки і скажеш, що ти замовив вечерю в Демка Луцишина. 

В деревні буде спокійно, нас ніхто не буде бачити. Ви зайдьоті 

на вечерю, ти їх запросиш всіх до хати, скажеш, що спокійно, що 

стійки не потрібно, а вислеш на стійку Демка Луцишина. Демко 

поставить водку, харашо попйотє, він – Демко пізніше зайде в 

хату, а тоді, коли будете збиратися, а Демко буде хотіти вихо-

дити з хати подивитися, чи нікого немає, ти йому скажеш, щоб 

він зачекав492, щоб ми позбиралися за той час. Коли вже будуть 

всі зібрані, скажеш Демкови щоб ішов подивитися на дорогу і 

за ним перший493 виходи з хати. Перед порогом в сінях скажеш 

їм, – повстанцям, щоб зачекали494, а сам підеш подивитися на 

дорогу, чи кого немає і що підемо городами. Підеш прямо до 

воріт, удірай через дорогу до бухгалтера495 колгоспу  Пелещука 

Степана, а відтак куда тобі нада. Ми в тому часі, як ти будеш йти 

до воріт, пічнем відразу огонь по хаті і подвір’ю. Ти, коли вони 

будуть питатися, де ти був, то скажеш, що ти пішов на дорогу, 

почув шелест на сусіднім подвір’ю, в той час відчинився огонь, ти 

стрілив чергу з автомата, перебіг через дорогу та втік на городи. 

Підеш собі на свій постій, звідки ви розійшлися. По етому дєлі, 

ми всіх не побйом, ще хтось останеться, ти скажеш до них, що 

треба  большевиків помстіть за те, будеш вказувати, на голову 

c[ільської]  ради і нач[альника]  стрибків в с.  Безбрудах, будеш 

говорити, що вони сексоти, сукі сини, підеш з ними, здєлаєш 

У тексті492 : зачикав.

У тексті493 : першій.

У тексті494 : зачикали.

У тексті495 : бохгалтера.
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засаду і їх постріляєш. Тоді тобі ніхто нічого не закине за  Русилів. 

Застрілиш голову c[ільської]  ради і нач[альника]   стрибків, тоді, 

коли провідник скаже тобі побільше так робити, скажеш, що не 

має зараз як, бо вони по цьому випадкові всі насторожені, бере-

жуться, сплять разом, та держать стійки. Коли я оповів йому, що 

я маю відійти 25-го липня в ліс над  Ляц[ь] ке на стрічу, тоді  Панов 

сказав: Ти на той день не йди, зробися слабим, хорим, скажи, що 

тебе голова болить ілі что-небудь і залишися. Ви[ш]ли Козака 

ілі кого другого. День перед умовленим пляном, мене запискою 

повідомиш через  Бекар Теклю. При кінці стрічі питав мене, чи я 

зрозумів вище поданий його плян, та наказував мені, щоб я не 

виконував атентату в с.  Безбрудах наперід. Умовили стрічу на 

кінець м[ісяця]  липня [1947 р] . Дати точно не пригадую.

Я вернув до  Слободзяна, звідки вийшли ми до ліса. 20-го 

липня я написав записку до Панова, в якій подав, що плян нашої 

роботи той самий. 21-го липня [1947 р.] я,  Козак і  Яровий пішли 

до с.  Русилів. В селі походили по хатах, Козак заходив до своїх 

знакомих, а також я завів їх до Демка.  Демко врадуваний нами, 

а особливо Козаком, бо його перший496 раз побачив, хотів нас 

гостити, але оправдувався, що не приготовлений, бо несподі-

вався, що буде мати таких гостей. Тоді я сказав Демкови, що 

якщо хоче він нас при[й] няти, хай зладить вечерю на завтра, на 

кілька осіб, на що Демко погодився. Від нього ми вийшли до ліса. 

Дня 22-го липня [1947 р.]  перед вечером ми почались догово-

рюватися, хто понесе черенки. Я сказав, що я піду і самі сильні 

хлопи, звертаючися до  Дуба і  Остапа сказав: О ви Дуб, Остап. 

Дуб і Козак відмовилися. Вони оба пішли до  С[л]ободзяна до 

дівчат. Я, Остап,  Яровий і  Незнаний забрали черенки і пішли в 

с. Русилів. Зайшли до  Гірного, розпитали його, що в селі чувати. 

Було спокійно. Тоді Остап спитав, де ми повечеряєм. У Демка, я 

вчера, будучи у нього, замовив вечерю на кількох, – відповів я. 

Тоді я з Остапом забрали черенки і понесли до  Подорожного, а 

Незнаному і Яровому сказав я піти прямо до Демка. Коли вер-

нули оба до Демка, вечеря ще не була готова. Демко сказав 

нам йти до  Лапки, зачекати, запевняючи нас, що тут спокійно, 

а жінка його  Зоська вечерю принесе. Всі чотири і Демко з нами 

зайшли до хати Лапки, заслонили вікна, а Остап спитав: Може, 

стійку треба виставити. Не потрібно, раз в селі спокійно, вікна 

позаслонювані, нащо стійка, я піду, буду глядіти, – сказав на це 

Демко. Демко вийшов з хати. За 15-ть хвилин Зоська принесла 

У тексті496 : першій.
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вечерю і враз з нею прийшов  Демко, поставив на стіл одну літру 

московки. Всі вп’ятку випили горілку та повечеряли. Демко з 

 Незнаним навів розмову, в якій Демко вказував, що Незнаного 

знає. Про стійку навіть не згадували.  Остап в тому спішився йти 

і говорив: Ходім, щось пси брешуть. Чого нам спішитися, маєм 

час, – говорив я. Остап, сидячи на ліжку, перевернувся і заснув. 

Розмова велася довший час. В тому Демко сказав: Я йду подиви-

тися надвір чи що не чути. Зачекайте, позбираємося підем всі, – 

сказав я. Коли всі були готові до відходу, Демко вийшов, я хотів 

йти зараз за ним, тим часом Незнаний випередив мене, вийшов 

перший497 на подвір’я прямуючи на дорогу. В той час посипа-

лись стріли на хату, я цофнувся до хати, і крізь вікно з противної 

сторони вогню вискочив на подвір’я, перескочив пліт, перей-

шов дорогу на подвір’я господаря  Вальчака і подався в горо-

ди. За мною так само зробив  Яровий. Оба пішли в напрям ліса 

 Русилівського, краєм ліса оминули498 село, перейшли  Куткірські 

сіножата і на краю ліса  Бір посідали відпочивати. Опісля пішли на 

постій, де стрінули раненого в ногу  Остапа. Остап втікав через 

це саме вікно куди я, на шосу, шосою499 в напрям колгоспу і 

коло господаря  Пелищука Михайла зістав ранений легко в ногу. 

 Незнаний в тому самому місці зістав вбитий500. Остап говорив, 

що вистріляв цілий ріжок, а Яровий пустив лишень одну серію. 

Над ранком прийшли  Дуб і  Козак. Цего дня ввечір я і Козак пішли 

до с.  Куткора за харчами, Дуб і Яровий пішли на  Підбір зі штанами 

Остапа, які понесли прати501 з крови. Цего вечора я відбув стрічу 

з  Пановом. 

На цій стрічі я оповів йому про цілий перебіг наскоку і що 

Остап ранений і що я вирвався щасливо. Тоді Панов сказав:

Вот маєш щастя, ну, дурак, чого ти удірав через вікно, ну 

нічово, харашо і то. Тепер можеш йти на  Безбруди і убити голо-

ву c[ільської]  ради і нач[альника]   стрибків. Зараз по етій стрічі 

пайдьош, забереш зі собою Ярового, Козака і Дуба, на Безбруди. 

Там заквартируєте в лісі, а другого дня ввечір підійдеш під 

хату голови c[ільської]  ради – тут подав точно опис господар-

ки, – засядеш, а коли він вертатиме зі села, під його дверима їх 

постріляєш. Забереш зі собою їхню зброю і вернеш на постій. 

У тексті497 : першій.

У тексті498 : уминули.

У тексті499 : шосую.

У тексті500 : вбитій.

У тексті501 : пряти.
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Це покриє  Шишку і те, що на  Русилові, а також провідники поба-

чать, що ти виповняєш наказ. Вони тим будуть цікавитися, будуть 

хотіти провірити, схочуть до тебе прийти, а коли прийдуть, ти 

напишеш до мене записку, ми здєлаєм засаду, тебе про це пові-

домимо, як це маєш зробити і в тому їх постріляєм – завершим 

дєло. Провідник не прийде, він буде боятися, – сказав я. Ну, нічо-

во, он прийдьот, ми тут не будемо нічого дєлать, ані на лєс, ані на 

 Балучин,  Куткір і  Підбір, он посмотрить що спокойно – прийдьот. 

Кагда будуть спрашувати, з чиєї це причини сталося, скажеш, 

що можливо, що це зробив  Дробут Михайло, який ходить до 

 Куковської Іванни, зараз в сусідстві, міг він підглянути. Так гово-

ри перед всіми повстанцями, вказуй, що  Демко був з ними і він 

в тому нічого не винен. Вказуй на Дробута Михайла, що батько 

його злодій, бандит, ще за  Польщі бився, кров з лиця пускав 

людям і такий його син. Коли сказав я, що  Дуб і  Козак не хотіли 

нести черенок, лишень пішли на дівчата до  Слободзяна,  Панов 

сказав: Ну нічово, хай ходять дальше, ми ще на них зробим лапку. 

На стрічу не казав мені йти до пров[ідника]   Андрія, а вислати 

Козака і  Ярового. Також цікавився господарем, який мав забрати 

черенки від  Подорожного, одначе я не міг нічого сказати, бо не 

знав. Нагадував мені, щоб я дальше виконував роботу як слід і 

щоби всі вказівки дані проводом йому сейчас подавати. Стрічу 

умовлено в тому самому місці. Я відійшов.

Я пішов до  Теклі, де посидів з нею довший502 час, відтак 

покликав Козака і Ярового від Слободзяна і разом вийшли до 

ліса. В лісі виготовили оба з  Остапом звіти, з якими вислав 

Ярового і Козака до пров[ідника]  Андрія. Сам від часу наскоку, 

щоб не йти на стрічу почав кривати на ногу і вказував, що вона 

мене дуже болить. 26-го липня [1947 р.]  Яровий і Козак вер-

нули від пров[ідника]  Андрія, принесли до мене записку, в якій 

пров[ідник]  Андрій вказував, щоб дальше проводити роботу в 

терені. 27-го липня [1947 р.]  я намітив собі піти до  Безбруд і 

через цілий день намовляв і вказував на голову c[ільської]  ради 

і нач[альника]   стрибків, що вони сексоти, що про них всі люди 

говорять, що вони не дають жити людям в селі та що треба піти 

і застрілити їх. Цего дня ввечір я, Козак і Дуб, будучи в с.  Куткорі 

у  Бекар Теклі, передав її записку до Панова, яку написав через 

день. В записці писав:

Тов[аришу]  Панов! Козак і Яровий вернули зі стрічі, принес-

ли записку від Андрія, в якій вказував, щоб роботу проводити в 

У тексті502 : довшій.
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терені після старих вказівок. Сам до нас не прийшов. Я сьогодні 

йду з  Дубом і  Козаком до ліса над с.  Безбруди, а завтра ввечір 

зробимо акцію на голову c[ільської]  ради і нач[альника]   стрибків. 

Звідтам вернемо з поворотом в ліс  Бір.

Дата...  Гора

Цего вечора ми заквартирували в лісі над с. Безбруди. 

Другого дня ввечір зайшли до с. Безбруд до  Шевчук Катерини. 

Вона, побачивши нас, почала говорити на голову c[ільської]  

ради, нач[альника]  стрибків і других, що їх треба постріляти і 

чому ми тут не приходимо. Розказала503 нам, де мешкає голо-

ва c[ільської]  ради, показала дорогу до нього, та описала їх. Ми 

пійшли під господарку голови c[ільської]  ради, засіли при стежці, 

яка веде від сусіди на його подвір’я. Сиділи около дві годині часу. 

По селі було чути крики «стой, кто йдьот» та стріли. В той час 

вони ввійшли оба на подвір’я, зачинили фіртку за собою, в ході 

оба зрівнялися разом, а ми по них відчинили огонь. Вони попа-

дали. Ми забрали зброю і відійшли. За селом Дуб пустив дві білі 

ракети. На постою в лісі Бір оповіли Остапови і Яровому про наш 

подвиг, яким кожний тішився, а також і зброєю.

15-го серпня я був на стрічі на городцях з пров[ідником]  

 Андрієм. Тоді-то пров[ідник]  Андрій з  Пімстою прийшли разом 

зі мною в ліс  Бір. 16-го серпня ввечір я, будучи в с.  Куткорі з 

Пімстою і Козаком, відбув стрічу з  Пановом. Пімсту і Козака 

лишив у  С[л]ободзяна, а сам пішов, буцім-то до  Теклі, до Панова. 

Коли стрінувся з Пановом, він говорив:

Вот харашо, тепер будеш мати довір’я у провідників, будеш 

мати авторитет. Та власне ні, пров[ідник]  Андрій говорив сьогод-

ні, що мій кущ передасть до  Остапа, – сказав я. Чому? – спитав 

Панов. Я не знаю. Може він не має довір’я або ти не вчишся. Чи 

я знаю, що це є, я тепер вчуся, одначе ніхто мене не питає. Вот, 

сукой син, ми єго в лєсу на постою накриєм. Коли він буде відходи-

ти? – спитав Панов. Завтра, на самого Спаса (свято), – відповів я. 

Тоді Панов подумав і сказав: В лєсу не добре, короткий час. Коли 

він від тебе піде, якими дорогами? – питав Панов. Я оповів йому 

про всі можливі дороги, куди може вертати пров[ідник]  Андрій, 

тоді Панов сказав: Я здєлав би засаду під лісом, але не хочу, бо 

може падати підозріння, я здєлаю подальше від ліса, на дорогах: 

на роздоріжжю доріг  Русилів–Бір і Куткір– Балучин в корчиках, 

У тексті503 : Росказала.
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другу засаду здєлаю на роздоріжжю  Русилів– Балучин а доріжки 

 Бір– Бортків в ямах порослих корчами, третю засаду здєлаю на 

 Хорвицким, в рові при дорозі  Русилів– Митулин в полі, де є сім 

панських моргів а хлопське поле. Якщо він буде питати тебе, куди 

йти, то ти вказуй йому всі три дороги, а ніколи не говори йому про 

одну, якою можна йти. Він залізе на засаду, його вбйом і ти даль-

ше будеш кущевим провідником. Про ці пляни, які він подав, ніхто 

не буде знати. Ти далі вчися, роби, коли  Андрій впаде, а хтось 

прийде другий на його місце і тебе буде питати, щоб ти знав все 

з літератури, з якої тобі вказано вчитися. Може бути таке, що 

Андрій тебе візьме, щоб ти показав йому дорогу, вивів з ліса, то 

виведи, а на краю ліса вказуй йому на всі три дороги, про які я 

згадав. По тому питав мене за  Остапа, чи він здоровий. Коли ска-

зав я, що вже рана згоїлася, присхла як на псови,  Панов сказав: 

сильний дядьо, нічого, ми йому ще так з другою здєлаєм. (Панов 

Остапа цілий час називав дядьо, тому що він був між нами най-

старший постом). По тому Панов мене пропагував, говорячи: Я 

тобі роблю всі можливості, щоб ти дальше був кущевим, я тобі 

пожертвував хароших двох людей, а тепер знов дєлаю от такую 

роботу, яка тебе знова вдержить на свойому посту. Я всьо для 

тебе, щоб ти мав авторитет між провідниками, тільки тобі нада 

вчиться і виконувати всі мої доручення, а тоді буде харашо. 

Розумієш, так маєш виконувати, як я тобі вказував. Розумію, – 

відповів я. Ну, харашо, запізнавай партизанську тактику, як вони 

ходять, якими дорогами, в який час, як організують харчі, де і як 

квартирують, та де ставляють стійки. Повторював вже згадані 

мною доручення. Опісля умовили ми стрічу у тому самому місці, 

я попращався з ним і відійшов.

Зі стрічі я пішов до  Теклі, звідки перейшов до  Слободзяна і 

враз з  Козаком і  Яровим вийшли до ліса. Через день ми справля-

ли празник. Випили одну літру горілки, більше не пили, не далося, 

бо був пров[ідник]   Андрій. Пров[ідник]  Андрій передав Остапови 

мій кущ, а мені сказав, що я буду йому до помочі. Ввечір я вивів 

пров[ідника]  Андрія на край ліса, показав йому дороги так, як мені 

вказував Панов, попращався з пров[ідником]  Андрієм і відійшов. 

Андрій на засідку не наліз. Як я в пізнішому довідався, Андрій 

зблудив, що виратувало його життя. Цего вечера Остап і Яровий 

пішли на  Підбір, а я, Козак і  Дуб до с. Куткір на празник. На праз-

нику були у  Романишина,  Клімчака та  Бекара Івана. Всюди нас 

частували горілкою та гостили. В останнього було 4-ри дівчини, 

які пішли до стодоли спати, і ми з ними. Над ранком вийшли до 

ліса. Пригадую, цего самого вечора, ми в с. Куткорі стрінули двох 
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 большевиків, яких провірили і пустили. До кінця м[ісяця]  серпня 

ми квартирували в лісі  Бір. 25-го серпня [1947 р.]   Остап і  Козак 

пішли на стрічу до пров[ідника]   Андрія і за кілька день вернули з 

пров[ідником]   Мироном, – рай[оновий]  реф[ерент]   СБ. Цего дня 

ми всі разом відсвяткували Свято Зброї. Пров[ідника]  Мирона я 

ще тоді не знав, через день питав Остапа, що це за оден, одначе 

нічого не довідався, бо сам Остап не знав. Ввечір Остап Мирона 

завів на  Підбір, а я,  Дуб і  Яровий пішли до  С[л]ободзяна. Остап 

вернув з Мироном сам,  Козак залишився в горах. У Слободзяна я 

залишив Дуба і Ярового, а сам пішов до  Панова на стрічу. На цій 

стрічі Панов з моїм приходом відразу мене спитав:

Що сталося, де він пішов. Я оповів йому так, як вдійсності 

було. Тоді Панов почав мене питати, чи я був на стрічі. Коли я ска-

зав, що на стрічу ходив Остап і Козак, бо так сказав пров[ідник]  

 Андрій і що Остап вернув з пров[ідником]  Мироном, а Козак 

залишився, Панов почав цікавитися Мироном. Я йому тоді не міг 

дати докладних даних, тільки сказав, що він правдоподібно504 має 

бути заступником пров[ідника]  Андрія, що має бути з нами і що 

хтось з нас, Дуб або я, будемо з ним ходити. Тоді Панов сказав: 

Вот ти, понімаєш, коли прийдеш на постій, бери щось і читай, 

чемно з ним обходися, що він схоче, його задовольни, подай 

йому хліб, потрактуй папіросами, що-небудь, щоб він побачив, 

що ти добрий чоловік, а тоді він тебе візьме з собою, а коли 

візьме, ти підеш з ним і побачиш, з якими він провідниками стрі-

чається, по якому ділі він працює, ти будеш ор[і] єнтуватися, мені 

скажеш, а я тобі буду давати інструкції, що маєш дальше робити. 

Так само розвідай про Козака, де він перебуває. Про те будеш 

мене повідомляти запискою. Рівнож на цій стрічі, розпитував 

мене про стрічу, яка відбулась з пров[ідником]  Андрієм. Зараз 

не можу сказати, бо не пригадую. Стрічу умовили в половині 

м[ісяця]  вересня 1947 р.

Я пішов до  Теклі, посидів, побалакав, відтак вернув до С[л]обо-

дзяна і разом вийшли до ліса. Другого дня, пригадую, на наш 

постій найшли равбшіцери –  большевики, яких ми обстріляли, 

залишаючи на постою харчі. Ввечір, коли вернули на постій, харчі 

були забрані. Ми квартирували в лозах  Балучинських. Тоді-то 

був Мирон з Остапом і Дубом відійшли, а я і Яровий осталися. 

Оба разом квартирували аж до часу стрічі з Пановом. В тому 

часі підшукали505 собі місце на криївку в с.  Красне в господаря 

У тексті504 : правду подібно.

У тексті505 : підшукала.
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 Кричковського Миколи. Перед стрічою з  Пановом квартирували 

в  Русилівському лісі. Ввечір зайшли до  Бекар Теклі на вечерю. По 

вечері я шепнув на вухо  Яровому, щоб посидів трохи в хаті, а сам 

з Теклею вийшов надвір. Її сказав під хатою зачекати – покрути-

тися, а сам пішов до Панова. Панов мене питав:

Як дєло, що за провідник цей  Мирон. Заступник пров[ідника]  

 Андрія. Зараз відійшов догори, не знаю, чи верне. Подав повну 

його характеристику, після чого Панов сказав: Ну, певно що 

заступник Андрія. Може, його за яку кару бросили тут. Може він 

свій чоловік. Не знаю, – відповів я. Ну, коли він прийде, смотри за 

ним, старайся бути з ним, може він тебе візьме, зараз іде зима, 

ти вибери добру криївку, коли він тебе буде питати, чи маєш 

місце на криївку на зиму, ти скажеш, що маєш, то він зараз піде 

з тобою, а коли будеш з ним і робота інакше буде йти, будеш з 

ним всюда ходити, підеш в гори, запізнаєш більше людей, квар-

тир і будеш мені подавати, а так сидиш на одному місці і ні чорта 

не дєлаєш, стрічаєшся з  Остапом, на чорта він мені здався, як 

би я його хотів, я б його любої хвилини міг накрити. Оповідаючи 

я йому про те що в с.  Борткові заквартирували пров[ідник]  

 Зловіщий, його боєвик, Остап,  Козак і  Пімста і ввечір довідалися, 

що завідуючий комсомолу справляє забаву в клубі, рішили його 

забрати. Клуб вже обставили і в тому часі над’їхали фірою  больше-

вики, стали перед клубом, оден большевик зліз з воза, по якому 

Козак пустив чергу з автомата і його вбив. Цего вечера Пімста і він 

прийшли до  Куткора, забрали собі білля і відійшли. Козак зараз є 

кущевим в горах, а  Крук його боєвиком. Панов почав цікавитися 

розподілом району та його обсадою. Я вияснював так як було. 

Що сталося в с.  Ферліївці506? – спитав Панов. Не знаю, там пішли 

 Дуб, Мирон і Остап, більше ніхто там не міг бути, – відповів я. 

Вот сучой син Дуб, ми його прикоротимо, він так довго гуляти не 

буде. Де квартируєте? – говорив і спитав Панов. Квартируємо по 

селах, від того часу як найшли на нас равбшіцери, ніхто не хоче 

йти квартирувати в ліс, – відповів я. Квартируйте дальше, там 

буде спокійно, більше там нікого не буде, вони зараз бояться, а 

в пізнішому усвояться. Якщо не прийде Мирон, то квартирувати-

меш ти напевно з Яровим через зиму, а з ким буде Остап зимува-

ти? – говорив і спитав Панов. З Дубом, про їхню криївку не знаю, 

але я певний507 цього, що вони ще не мають, – відповів я. Ну, ти 

з ними говори про криївки, довідуйся, в якому селі будуть мати 

У тексті506 : Ферлиївці.

У тексті507 : певній.



259

криївку. Коли узнаєш, про це мені скажеш. На цій стрічі вказував 

мені, щоб я вибрав криївку у  Бекар Теклі, криївку добру і запевняв 

мене, що можу спокійно сидіти через зиму, що він не буде роби-

ти ніяких провірок ані облав. Також не казав мені йти на  Підбір, 

 Ферліївку508, і  Балучин, а дозволив мені ходити по с.  Куткорі, 

 Русилові і  Острові. Стріча довго не тривала, тому, щоби часом 

 Яровий не звернув на мене уваги.

Я вернув під хату. Текля на мене ждала і разом зайшли до хати. 

На день заквартирували у неї. Ввечір пішли під с.  Сторонибаби 

над ріку  Буг, де стрінулися з  Остапом. Остап доручив мені 

готовитися до зими, брати криївки, організувати харчі та ска-

зав, що є така можливість, що будем разом квартирувати або 

з  Мироном. Стрічу умовили ми оба в лісі  Бір на 20-го жовтня 

1947 р. Пригадую, що Остап говорив, що скорше неможлива 

стріча, бо має багато праці. Зі стрічі оба з Яровим пішли до 

с. Острів,  Красне і вернули до Куткора. В Куткорі були через цілий 

час організували харчі та розвідували, де є добрі свині. В тому 

часі я написав записку до Панова, в якій повідомив, що стрічу 

з Остапом маю на 20-го жовтня [1947 р.] , та подав доручення, 

вказані Остапом. При кінці м[ісяця]  вересня, будучи у  Бекара, 

вийшов з Теклею надвір, її залишив на подвір’ю, а сам пішов до 

 Панова.

Коли я прийшов до Панова, він спитав: Як дєло, що ти з 

Яровим ходиш, як Мирон. Я не знаю, Остап говорив, що невідо-

мо, чи буде Мирон тут в терені чи ні. Ну, нічого, він певно прийде, 

а коли б не прийшов, зимуй з Яровим. Через зиму треба тобі вчи-

тися, так, коли прийде весна, а тебе попитають провідники, щоби 

ти знав, що сказати. Вони будуть бачити, що ти ор[і] єнтуєшся 

в політиці, будуть інакше оцінювати509 тебе, припоручать тобі 

якусь роботу, або візьмуть зі собою, а ти тоді будеш нам давати 

матеріяли. Якщо б прийшов Мирон, будеш дивитися, що він буде 

робити, будеш смотрить, які в нього пляни роботи і про те мене 

повідомиш. Коли не буде змоги зі мною стрічатися, то будеш 

писати через Бекар Теклю, а я придумаю таку штучку, що ми стрі-

немося. Чи ти говорив з Бекаром про криївку? – спитав Панов. Я 

говорив з ним і він сказав, що ще подумає, – відповів я. Ну, вот, 

ти з ним говори, він погодиться, дєлай харошу криївку, а кабан-

чика, забери в першого ліпшого дядька, бери цілого, кабанчиків 

є много, а коли будеш мати кабанчика можеш жити. Тобі нада 

У тексті508 : Ферлиївку.

У тексті509 : уцінювати.
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вчитися, читати літературу, щоб ти знав з людьми поговорити, бо 

що ж ти будеш вартувати, як нічого не будеш знати, зайдьош до 

любого хазяя і нічого не довідаєшся, а коли ти будеш орієнтува-

тися в політиці, ти наведеш розмову з хазяйом чи з учителькою, а 

в тому, узнаєш, наскільки вони ор[і] єнтуються, що вони говорять 

на [ Рад. С]оюз, що будуть висказувати свої погляди, а ти тоді 

таких людей давай нам. На чорта мені здалися етії люди всі, до 

котрих ти заходиш, нам нужно тих головних, я всіх не дам ради 

арештовать510 чи вивезти – не маєм місця на всіх, а тих мені глав-

них – мудрих, ми з тими всіма в колгосп, колгосп – це школа, а на 

етих главних – мудрих місця маємо – лєс пилять, в глибоку  Росію, 

лєсу много, є що дєлать. Він говорив багато, пропагував мене, 

але я не пригадую. Стрічу умовив, по стрічі з  Остапом.

20-го жовтня [1947 р.]  ранком я стрінувся в лісі з Остапом, 

 Мироном і  Дубом в криївці. Рано Остап покликав мене набік і 

почав питати, чи я маю криївку. Я сказав, що маю місця, лишень 

вибрати. Де, я йому не сказав. Опісля Остап пішов до Мирона, 

щось собі поговорили і Мирон покликав мене до себе і в тій самій 

справі питав мене знова. Я сказав йому, що маю в с.  Краснім і в 

с.  Куткорі місце на криївку. Мирон випитував, що це за люди, я 

говорив так, щоб його запевнити в певності цих людей. Мирон 

вислухав, і хотів йти зі мною до с. Красного копати криївку, я від-

мовив, мотивуючи тим, що господар, коли побачить третього і 

то ще не знаного, не буде хотіти погодитися. Мирон відійшов від 

мене, покликав ще раз Остапа, довший511 час оба говорили і, як я 

ор[і] єнтуюся, Остап не хотів його брати зі собою, одначе Мирон 

сказав, що піде з ним і Остап не мав що говорити. Цего дня розі-

йшлися. Остап, Мирон і Дуб відійшли, а я і  Яровий лишились. 

Цего самого дня ввечір я, будучи в  Бекара, був на стрічі у  Панова. 

Про те я розказав512 йому. Тоді Панов доручив мені:

Вот, харашо, коли будеш з Мироном зимувати, старайся наво-

дити розмови на тему літератури, питай його про незнані слова 

для тебе, він тобі буде вияснювати, він буде бачити, що ти хочеш 

вчитися, а ти будеш ор[і] єнтуватися, наскільки він вироблений. 

Він, якщо буде щось читати, старайся підглядіти, що він читає, 

вот, підмов хазяя, щоби поставив водки, будеш бачити, чи він п’є, 

якщо п’є, чи дуже любить пити. Заводи з ним розмову про дєвуш-

ки, говори, що тут не має гарних, в тому питай, чи в вас там, де 

У тексті510 : ариштовать.

У тексті511 : довшій.

У тексті512 : росказав.
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ви були, є дівчата, він тобі буде говорити, що є, в тому скаже на 

котресь село і ти будеш ор[і] єнтуватися, де він був і звідки, він тебе 

буде питати про людей, ти йому будеш вказувати, що в вас є бага-

то сексотів, треба вважати, він буде питати, хто такий, ти скажеш, 

що  Британ Григорій,  Романишин з с.  Куткора, будеш говорити, що 

люди на него говорять, що вони сексоти, будеш говорити про їх 

минувшину і про те, що  нквд нічого їм не робить. Він на це щось 

скаже. Коли буде витягати з торби літературу, ти смотри, питай, 

що то є таке гарне, питай, що то за карикатури, в тому смотри, що 

більше має в торбі. Коли не дасться тобі підглянути, а він тобі не 

буде розказувати, тоді513, коли він спить, а торбу залишить на боці, 

поволеньки візьми її, переглянь літературу, інструкції і вказівки та 

відпиши заголовки, ти будеш ор[і] єнтуватися, чи це буде інструкція 

чи література. Зараз іди копай криївку, наводи з  Остапом розмову, 

чи він вже має місце або криївку на зиму. Коли будеш з  Мироном, 

поводися так, як я тобі вказував. Якщо не будеш мати змоги вийти 

на стрічу, пиши через  Бекар Теклю до мене, а я тобі відпишу. Коли 

я сказав, що Остап з Мироном пішов до с.  Сторонибаби,  Панов, 

випитуючи мене, твердив, що, напевно, пішли копати криївку. 

Опісля питався мене, чи Остап заходить до с.  Полтви до батька 

 Возьніци Іванни з хутора  Підбір і чи старий  Возьніца приходить на 

хутір Підбір до своєї доні Іванни. Кінчаючи розмову, ще раз при-

гадував Панов, щоб я якнайскорше копав криївку у Бекара, бажав 

мені доброго життя і успіхів в роботі.

Я вернув під хату до Теклі, постояв з нею трохи, а відтак зай-

шов в хату. В хаті на кавалєрці просидів з нею около три години. 

Цеї ночі ми пішли до с.  Красне до  Кричковського, де вибрали кри-

ївку і за кілька днів вернули в ліс  Бір. В лісі на нас ждали Мирон, 

Остап і Дуб. Тоді-то Мирон, я і Яровий, пригадую собі, пішли до 

 Бекара, договорились з ним за криївку і почали її копати. Криївку 

копали около тижня часу. В тому часі я довідався, що Мирон є 

рай[оновий]  реф[ерент]   СБ, бо в часі копання криївки я поставив 

йому питання, чому берете таку велику криївку, він відповів мені: 

треба, може нам часом прийдеться якого типа привести сюди. 

Піля того я написав записку до  Панова, в якій схарактеризував 

Мирона, подав, що показував мені знимку своєї жінки і подав, що 

він СБ-іст. Рівнож написав йому, що в с. Краснім у Кричковського 

криївка вже готова, а у Бекара беремо. Від Панова другого дня 

одержав записку, в якій писав:

У тексті513 : тобі.
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Тов[аришу]   Гора! Коли він по  СБ, то ти йому вказуй, що в 

с.  Острові є нач[альник]   стрибків514, сучой син, його треба забра-

ти, а коли заберете його або іншого типа, ти докладно слухай, 

як він буде його протокулувати і що він йому буде вказувати та 

що буде відповідати допитуваний. Про те все докладно мені 

з’ясуєш, ти будеш мене інформувати, а в пізнішому, якщо унор-

мується, то я здєлаю так, що ми стрінемося у  Бекара або десь 

близько Бекара і поговоримо. Подайте дату стрічі з  Остапом і де 

має Остап криївку.

Благодарю

 Панов

Панов записку писав до мене на грубшій білі[й] або сірій 

пелюрці. Звивав в тупку, чорним ляком лякував з причолків, а 

також і середину та бив печатку, на причолках, звізду з віноч-

ком, величини два мм. Писав по-руски українськими буквами. 

Записка була величиною, звичайно, одна четверта аркушевого515 

паперу. Нераз вставляв дату в записці, нераз ні. Часто підпису-

вався «Панов» або нач[альник]  (нач. було вгорі в дужках) Панов. 

Часто випитував мене, чи записка була в порядку.

По одержаній записці я в розмові з  Мироном вказував на 

нач[альника]  стрибків в с. Острові. Мирон, слухаючи мене, пого-

дився його забрати. З  Куткора ми пішли до с.  Красного, де були 

у  Зелененького, – фірман на  МВД, який возить нач[альника]  

МВД  Вараку. Від нього Мирон осягав інформації про  МВД і  МГБ, 

Зелененькому Мирон вказав, як має зробити список МВД-ів. 

Опісля ми були в с.  Острові і забрали нач[альника]   стрибків, 

завели в ліс  Бір до криївки. Через день Мирон перевів слідство, 

списав протокол і під вечір згаданого зліквідовано. Згаданий 

признався до співпраці з  мгб, роблення засідок і про господаря, 

на якого був не добрий516 і тому підкинув йому в стодолу куплю, 

що[б] в той спосіб його обвинувачувати. По тому, пригадую, 

прийшов до нас  Остап, де від нього я довідався, що він має криїв-

ку в с.  Сторонибаби. З ліса ми перейшли до с.  Балучин до  Бекара 

викінчувати будову криївки. Зараз першого дня, будучи у Бекара, 

я написав записку до Панова.

Тов[аришу]  Панов. Я зараз квартирую з Мироном і Яровим 

у Бекара. Кінчимо криївку. З Острова забрали ми нач[альника]  

У тексті514 : стрібків.

У тексті515 : аркушового.

У тексті516 : добрій.
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 стрибків, через день  Мирон перевів слідство, в якому признався 

про співпрацю, засідки та куплю, яку був підкинув одному госпо-

дареві. Він зістав зліквідований. Я можу відбути з вами стрічу.

 Гора

Записку передав через  Теклю і другого дня одержав відпо-

відь від  Панова.

Друг Гора! Мені нада з тобою стрінутися. Завтра прийдьош 

зараз звечора під шопу  Тарнавського. Я буду на тебе ждати. Ти 

завагайся на сторону, чи по дошки на криївку, вот, підбери собі 

час, бо мені конче з тобою стрінутися і порозгаварювати пару 

слів.

Дата... Здоровлю

Панов

Як мені говорила  Текля, записки носила до його приватно-

го мешкання в с.  Красне. Заходила до нього стежкою, яка вела 

городом від штреки. Його мешкання є за водокачкою в домі був-

шої нареченої  Остапа –  Кочекан Галини.

По одержаній записці, другого дня ввечір ми продовжували 

брати криївку.  Мирон цілий час був у середині криївки враз з 

 Яровим, який подавав землю наверха мені. Я носив надвір. В тому 

я питав Мирона, чи потрібно дошок, бо я можу скочити до сусіди 

першого ліпшого та видерти пару дошок, з якої-небудь шопи, 

так, що господар навіть не буде знати. Мирон на це погодився. 

Я вийшов з хати і пішов до  Панова. Під шопою Панов спинив мене 

кличкою, я відповів і підійшов до нього. Подальше, кілька метрів 

від Панова, стояло двох бійців під шопою. Коли привиталися, 

Панов спитав мене, як я вийшов з хати. Я оповів йому так, як вже 

згадав у протоколі, після чого ми ввійшли в шопу. Тут Панов почав 

питати, що зараз Мирон робить, чи Мирон знає, де я пішов, чи 

Мирон знає, з якої я шопи буду брати дошки, про місце криївки і 

її вхід. Відповідаючи Панову на поставлені питання, я сказав, що 

Мирон знає, з якої я шопи буду брати дошки, а саме тому; бо я 

вчера ходив по хліб до  Гринчишина Петра, а коли вернув, Мирон 

питався мене, де я був, і сказав, щоб я більше без його відома 

нігде не ходив. Нічово, скоро пайдьош, – сказав Панов. Коли я 

йому оповів про нач[альника]   стрибків, Панов питав: як ми його 

забрали, де ми перед тим квартирували, хто вів нам розвідку, де 

ми його переслухували, як Мирон протукулував. Я сказав тоді 

Панову, що ми заквартирували на день в  Литвина Евгена, який 

нам повів розвідку ввечір і ми разом з ним пішли до нач[альника]  
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 стрибків і забрали його. Завели до криївки, а другого дня рано 

 Мирон сказав йому оповісти автобіографію через два рази, а 

потім ставив йому питання: коли він вступив в стрибки, чому, 

коли підписав заяву співпраці, що доніс на  мгб. Зразу він не 

хотів говорити, але коли Мирон йому почав говорити, що коли 

скаже правду, візьме його в партизанку, що він зробив помилку, 

що він ще молодий, що життя його дороге, тоді він повірив в це 

і признався до всього. Мирон протокулував на картках, відтак 

переписав в [з]шиток, перечитав йому, нащо він підписався. 

Ввечір ми його зліквідували. Тоді Панов спитав: чи Мирон, в часі 

допиту, заглядав у свою торбу – в які документи, чи бив його. В 

торбу не заглядав, я не бачив, бити не бив, лишень  Яровий вда-

рив його раз чи два рази по лиці, – сказав я. Ну, і він сейчас при-

знався? – спитав Панов. Признався, – відповів я. Я не думав, що 

він так скоро признається, вот, дурак, повірив в пропаганду. Що 

думає дальше Мирон робити? – говорив і спитав Панов. До мене 

говорив, щоб постаратися книжок, маєм літературу і через зиму 

будем вчитися, – сказав я. Ну да, ти коло нього вчися, сказав 

Панов. Він сам мало знає, я його питав, він не зумів мені відпо-

вісти. Нічово, сам вчися, читай і на етому слові задумуйся. (Тут я 

згадав  Панову про чужомовне слово, про яке Мирон не зумів мені 

відповісти). Коли, з ким і де має стрічу Мирон? – спитав Панов. 

Я не знаю, він мені не говорить, доперва як піду, то буду знати, – 

відповів я. Вот, коли підеш, посмотри добре і мені скажеш. Відтак 

доручив мені:

Кагда будеш ходити з Мироном, він буде списувать мате-

ріяли на сексотів від людей, ти будеш добре смотрить, што за 

люді, які йому подають матеріяли і на кого, здєлаєш табелю і в ній 

будеш вписувати людей, які подають йому матеріяли і людей, на 

кого подані матеріяли. (Тут повчив мене, як я маю це робити). Цю 

табелю будеш мені подавати через  Теклю, харашо запакуєш – 

залакуєш517, щоб ніхто не читав.

Тоді я оповів йому, що Мирон був в с.  Красне в  Зелененького, 

якому показав зробити список  мвд-ів (опис, ранги, пост, заняття, 

адреса, партійний). Зелененький обіцяв, що це зробить. Панов 

на це сказав: какой вредний, получив в нас харошу работу, а на 

таке пускається, он того не здєлає, я з ним поговорю, а ти до 

Зелененького не йди, там  Романський дєлає засади, ти їм від-

раджуй, що там небезпечно, говори, що можна голову загубить 

а якщо Мирон буде йти, говори, що думаю, що це неспішно, 

У тексті517 : залякуєш.
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старайся відтягнути якнайдовше. Опісля спитав  Панов, де має 

 Остап криївку. Знаю, що в с.  Сторонибаби, на подвір’ю вхід, гос-

подиня, як рубає дрова, лишень кашильне, а Остап вже знає, що 

в селі  большевики, – розповів я. (Про це я довідався від Остапа). 

Ну нічово, ми ще підождем – поіскаєм, – сказав Панов, а відтак 

говорив:

Слушай, молодєц, работай так, як я тобі вказую, мені пода-

вай через  Теклю, коли будеш квартирувати у  Бекара. Також, 

коли будеш мати возможність стрінутися зі мною, напиши, а я 

тобі подам місце і час стрічі. Сейчас, коли вернеш до  Мирона, а 

він буде питати, то скажеш, що ти послухував під хатою  Чалапіт, 

який було чути в городі, скажеш, що хтось йшов і я, будучи вже 

під хатою з дошкою, це почув, скажеш, що слухав, слухав, більш 

не чув нічого. Гдє будеш дошку брати? – спитав Панов. Тут зі сто-

доли або шопи, – відповів я.

Оба пооглядали дошки, віддерли з-під шопи одну дошку, а, 

віддераючи, Панов сказав: Я тобі також помагаю крийовку дєла-

ти, бери дошку і йди бистрей, подав руку мені і я скоро пішов до 

хати. Мирон був на хаті, Яровий довбав криївку. Мирон спитав 

мене де я так довго забавився. Коли я розповів йому так, як мене 

повчив Панов, Мирон заінтересувався518, хто то міг йти города-

ми, казав Яровому вилізти з криївки, ми позбиралися, загасили 

лямпу, наслухували і крізь вікно заглядали. Через цю ніч не роби-

ли нічого. Ранком порізали дошки і вкинули у криївку. Через день 

квартирували в хаті.

25-го листопада 1947 р. Мирон, я і Яровий пішли на стрічу 

на городці до пров[ідника]   Андрія. Звідтам перейшли в ліс над 

с.  Ляц[ь]ке. Це вже було над ранком. Пров[ідник]   Андрій з  Чайкою 

відійшов від нас, сказав, що йде і верне. Через день палили ми 

огонь, бо було дуже зимно. Під вечір прийшов Андрій з  Дубом і 

передав нам машинки до писання і скрин[ь] ку (правдоподібно, 

радіоапарат). З цими машинками ввечір зайшли до с.  Бонишин 

до одної хати, відтак вийшли за село. Де це було зараз не при-

гадую. До нас прийшли  Славко і  Василь, з Мироном щось пого-

ворили і відійшли. Ми всі три вернули до згаданої хати. Там були 

пров[ідники]   Зловіщий і  Січовий та їхні боєвики. Я нічого там 

не довідався, бо був змучений – заснув. Мирон щось говорив з 

пров[ідниками]  Зловіщим і Січовим. Залишаючи машинки в цій 

хаті, ми вийшли до ліса в те саме місце, де були попереднього 

дня. Вечером прийшов до нас пров[ідник]  Андрій, викликав мене 

У тексті518 : заінтиресувався.
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набік та почав питати про мою кавалєрську хворобу, притому, 

звертаючи мені увагу, щоб я на себе вважав та лікувався. Цего дня 

вечір ми відійшли і заквартирували в с.  Красне у  Кричковського 

через около тиждень часу. В тому часі пров[ідник]   Мирон вислав 

мене і  Ярового, хоч я відмовляв, але нічого не помогло, до 

 Зелененького по списки  мвд-ів, які передав і сказав, що решту 

зробить в пізнішому. Мирон, переглядаючи списки, сказав, що 

все донічого, що не може нічого визнатися з цих списків. Тоді-то 

я ходив до лікаря  Мізюка, – лікар райветлікарні,  західняк з-за лінії 

 Керзона, по застрики. Уколи519 давав мені сам Мирон. Одного 

дня ми мали стрічу на  Винній ріг ліса з  Остапом. До стрічі ще 

було досить520 часу і ми зайшли в хату  Герич, – переселен[е]ць з 

с.  Вишиньки. Там між мною а Мироном дійшло до непорозумінь 

через горілку. Мирон закинув мені, що я в часі вечері, яку пода-

вала господиня, просив горілки. Це не була правда. Господиня 

говорила про горілку і перепрошувала нас, що не може подати до 

стола, бо не має. Мирон в той час не вечеряв, розмовляв з хатною 

дівчиною і чув нашу розмову, одначе невповні. Непорозуміння521 

оправдав  Яровий, який сказав, що я горілки не просив, а лишень 

господиня сама згадувала. По вечері вийшли на стрічний пункт, 

де був  Остап і  Дуб. Я бачив, що Остап і Дуб відійшли в напрям 

ліса  Бір, а ми пішли до с.  Куткора і заквартирували у  Бекара. 

Криївка вже була опорядкована, докінчили її хатні. Вдень я пішов 

до не окінченої кімнати, де стояв кібель, ніби на сторону і в тому 

часі написав записку до Панова.

Тов[аришу]   Панов! Я є на місці, можу відбути стрічу з вами. Я 

був на стрічі у пров[ідника]   Андрія, звідки перейшли в ліс. Другого 

дня був у  Бонишині, там були пров[ідники]   Зловіщий і  Січовий та 

їхні люди. Також ходив до  Красного до Зелененького по список 

мвд-ів. Про все скажу вам, як буду з вами.

Дата...  Гора

Записку залякував, сховав в піч, а пізніше передав  Теклі522, 

щоб занесла до Панова. Другого дня по полудню я одержав 

записку від Панова. В ній писав, щоб я вийшов цего дня на стрі-

чу під шопу  Тарнавського і щоб я підобрав таку нагоду, яка би 

сприяла мойому виході з хати. Ввечір ми всі три, будучи в хаті, з 

У тексті519 : Околи.

У тексті520 : досіть.

У тексті521 : Не порузуміння.

У тексті522 : Текли.
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говорилися з хатними про викликування духів.  Мирон запевняв 

нас, що він викличе духа якщо схоче. Ми почали його намовляти і 

він рішився викликати духа тарілкою. Викликуючи духа, я почався 

сміяти[ся]  з того і сказав: Мені з того всього аж захотілося... Йду 

перезуюся і заразом винесу кібель. Я скоро вийшов з кібльом 

з хати, поставив його під керницею, а сам пішов під шопу до 

 Панова. 

Як ти вийшов? – спитав Панов. Викликаємо духи і я вийшов 

на сторону, – відповів я. Які духи? Я пояснив йому, на що Панов 

сказав: Что дураки, какі є духи, хто то викликує. Мирон, – від-

повів я. Вот дурак, что он тут дєлає, рунда, гдє ти бил за той 

час? – спитав мене. Я переповів все сказане вже у протоколі, а 

коли він почав мене питати що Мирон говорив з пров[ідниками]  

 Зловіщим і  Січовим, а я сказав, що не знаю, бо я заснув, він 

почав мене сварити, за те що я заснув. Опісля питався, чи 

Мирон не читав щось на стрічі, чи не витягає такої літератури 

з торби, яку лишень сам читає, коли слідуюча стріча є. Коли 

я відповів йому, що Мирон про дату стрічі говорить мені вже 

в сам час відходу, Панов сказав: какий конспіратор, а відтак 

почав цікавитися  Остапом і твердити, що неможливим є, щоб 

Остап в с.  Сторонибаби мав криївку, бо там є багато воєнних 

так, що навіть до села не можна підійти. Коли я йому розказав, 

що я був у  Зелененького, Панов казав мені не йти, бо там можу 

голову загубити, а Мирон, якщо схоче, хай йде сам, а ми йому 

списки передамо. Оповідаючи я йому про те, що після остан-

ної стрічі коли вернув я до Мирона до хати, розповів Миронові 

про чалапіт на городі, він – Мирон перестав робити, загасили 

лямпу, наслухували і заглядали крізь вікно, Панов сказав: обе-

режний523, дурак ми й так знаєм. Оповідаючи йому про непоро-

зуміння524 між мною а Мироном, Панов сварив мене, чому я до 

нього ставився – говорив піднесеним тоном і щоб більше того 

не було, тоді почав мене вчити:

Коли таке станеться, то ти повинен525 його перепросити, ти 

скажи, друже провідник, я знаю, що я зле зробив, більше того не 

повториться, ти повинен йти під ласку, заводити з ним розмови, 

питатися про роботу, як її виконати, доручення його виконувати 

точно, бо інакше він з тобою ходити не схоче. Кагда хочеш526 

У тексті523 : обережній.

У тексті524 : не порузуміння.

У тексті525 : повиній.

У тексті526 : хочиш.
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водку випить, скажи господареві хай ставить на стіл, але так, щоб 

він не бачив, господареві скажи хай п’є перший527 до  Мирона, 

Мирон коли вип’є до тебе і ти випий528 тоді. Як він більше не 

буде пити, ти також не пий. Будучи з ним, а він читає літературу, 

проси його, щоб дав тобі щось прочитати, тоді він буде бачити, 

що в тебе є запал до науки, тоді він тебе полюбить, тоді буде 

розказувати, а ти будеш мав змогу, де чого довідатися, тільки 

так роби, як я тобі вказую. Коли підеш на стрічу, ти приглянься, в 

якому місці є стріча, хто є на стрічі, які провідники, з якими про-

відниками Мирон говорить, як довго, що він від нього одержує, 

яку літературу, інструкцію, будеш смотреть529, як він прийдьот 

зі стрічі, що він буде читати, чи таку літературу для людей, чи 

таку, що сам лишень читає, ти харашо придивися, какой наголо-

вок тої літератури і мені опишиш. Будучи з ним, довідайся про 

плани його роботи, що заміряє робити, чи думає нищити сек-

сотів, голів с[ільських]  рад, колгоспів, клубів, стрибків, а якщо 

викриєш, сейчас повідомляй. Ну йді в чортуву мать, кагда второй 

раз будеш спати, ми з тобою інакше здєлаєм, ми тебе маєм как 

в клітці, ти не думай, що ти на дурака попав, іді работать, так як 

я тобі вказую.

Тоді подав мені руку і ми розійшлися.

Я вернув в хату, Мирон дальше продовжував викликувати 

духа. Мирон спитав мене, де я так довго був. В стайні стояв, на 

подвір’ю у  Шевчук Марії були якісь люди і дорогою йшли і я не 

мав як перейти до хати, – сказав я. Духи викликували дальше.

В місяці грудні перед самим Миколаєм ми пішли до 

с.  Красного до  Кричковського Миколи. Тут справляли ми через 

три дні Миколая. Опісля пішли до с.  Бонишин і с.  Вороняки, де 

закваритрували у  Марійки, – дівчина, яка мешкала в частині села 

 Закордін, зараз вивезена на  Сибір, через два дні. З Вороняк вер-

нули на  Винну, де стрінулися з  Остапом і  Дубом. Разом заквар-

тирували в лісі  Бір і ввечір другого дня в с.  Балучині в колгоспі 

забрали свиню і розійшлися. Я,  Мирон і  Яровий заквартирували у 

 Бекара, Остап і Дуб пішли у напрям  Підбору. Другого дня я напи-

сав записку до  Панова.

Тов[аришу]  Начальник530! Дня... ходив з пров[ідником]  

Мироном на стрічу до с. Бонишин, одначе нікого не застанули, 

У тексті527 : першій.

У тексті528 : випій.

У тексті529 : смотрить.

У тексті530 : Начальний.
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звідки перейшли до с.  Вороняки і квартирували у  Марійки через 

два дні. До неї приходила  Люба – дівчина, Марійки товаришка. 

Звідтам перейшли до  Борткова і заквартирували в господаря 

(подав прізвище531, зараз не пригадую) через день. Другого дня 

ніччю стрінулися на  Винній з  Остапом і  Дубом. На день кварти-

рували в лісі  Бір. Ввечір забрали свиню в с.  Балучині і розійшли-

ся. Дуб і Остап пішли на  Підбір. Зараз квартируємо цілий час у 

 Бекара. Жодної нової літератури не одержали.

Дата...  Гора

На цю записку я не одержав жодної відповіді. У Бекара ми 

квартирували до 18-го січня 1948 р. Оден раз ходили я і  Яровий 

до с.  Красного до  Зелененького по списки. Список робив сам 

Яровий. Це було на сам наш Новий Рік. Першого дня по Різдвяних 

святах  Текля була у свойого брата  Бекара Василя.  Панов був в 

с[ільській]  раді і бачив, як вона йшла, прийшов за нею до Бекара 

Василя. Там брат її гостив Панова і в тому часі передав записку 

через Теклю до мене. В ній визначив стрічу у Бекара в стодолі 

зараз звечора на другий532 день. В означений533 день я лишень з 

пістолею пішов прямо до стодоли. Двері були легенько [в]ідхиле-

ні, в стодолі був Панов і ще оден  большевик. Панов привитався зі 

мною і навів розмову:

Що робите? – спитав мене. Нічого, сидимо в хаті, читаємо 

книжки та літературу, – відповів я. Що  Мирон читає? То саме. Ну, 

а таких матеріялів, яких тобі не дає читати, не читає? Я не бачу, 

хиба тоді, як я з  Яровим йду в село. Знаєш, ти повинен прослі-

дити, вот, як вернеш із села, сейчас зайди до нього до кухні, де 

він сидить і будеш бачити, чи він що робить, чи ні, чи читає щось, 

ти зор[і] єнтуєшся по його фізіономії, будеш дивитися, чи він в 

той час чогось не заховує. Це тобі нада прослідити. Опісля питав 

мене за Остапа і Дуба, де вони можуть перебувати. Я твердив, 

що в  Сторонибабах і що останнього534 разу вони оба пішли на 

 Підбір або до  Полтви. Ну, Підбір я добре знаю, хиба в Полтві, я 

ще провірю, – говорив Панов. На цій стрічі я подав місце стрічі на 

 Винній. Панов пригадував мені, щоб я вчився, добре обходився з 

Мироном, бо він при зустрічі з другими провідниками буде мене 

хвалити, в тому втягне мене в свою [боївку] та стану  СБ-том.

У тексті531 : призвище.

У тексті532 : другій.

У тексті533 : означеній.

У тексті534 : останново.
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Стріча тривала коротко,  Панов не хотів держати мене довго, 

щоб  Мирон не звернув уваги. Перед нашим Новим Роком, 

ми, будучи в с.  Красне у  Кричковського Миколи, стрінулися 

з пров[ідником]   Андрієм,  Остапом і  Дубом які передали нам 

літературу вишкільну та листівки «Селяни Захі[д] них Областей 

 України». Від них я довідався, що вони прийшли з с.  Сторонибаби, 

бо ввечір наїхало повно війська і що правдоподібно535 буде обла-

ва. Коли ми вернули до  Бекара, я написав записку до  Панова.

Тов[аришу]  Начальник! Я з  Яровим дня 13-го І. 1948 р. 

я, будучи в с. Краснім, стрінувся з пров[ідником]  Андрієм, 

Остапом і Дубом, які передали листівки і літературу, які прийшли 

з с. Сторонибаби, а де пішли – не знаю

Дата...  Гора

Дня 17-го січня 1948 р. ми заквартирували в с. Красне у 

Кричковського, там святкували Йорданські свята. Вертаючи 

звідтам, на  Винній відбули стрічу з пров[ідником]  Андрієм і 

Остапом. Зі стрічі ми вернули до Бекара. Цего дня Текля переда-

ла мені записку від  Панова.

Тов[аришу]  Гора! Точно довідайся, де перебуває пров[ідник]  

Андрій і мені скажеш на стрічі. Що робить пров[ідник]   Мирон, що 

читає. На стрічу вийди на день ...

Панов

Тому що дата була спізнена, я сейчас відписав Панову.

Тов[аришу]  Панов! На стрічу я не вийшов, бо записку одержав 

багато пізніше. Ми квартирували в с. Краснім у Кричковського 

і щойно вчера вернули до  Куткора. Де находиться пров[ідник]  

Андрій, не знаю. Дня 17-го січня малисьмо стрічу з пров[ідником]  

Андрієм, який з Остапом відійшов в напрям  Підбора. Мирон 

читає ту саму літературу, що і я. Квартируємо у  Бекара і будемо 

пару днів.

Дата...  Гора

Другого дня я одержав відповідь від Панова, який визначив 

мені стрічу під стодолою  Тарнавського, там де я виходив попе-

редньо. Цего дня ввечір я не мав, як вийти з хати до Панова. В 

хаті було багато людей, а ми сиділи в кухні. Я цілий час говорив 

до Мирона і Ярового, що конечно хочу йти на сторону. Тоді прий-

шла була до нас  Текля, я сказав її, щоб вийшла до сіней, робила 

У тексті535 : правдуподібно.
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тріскіт, а я за той час відчиню двері і потихенько вийду за своєю 

потребою. Так і зроблено.  Мирон відчиняв двері і замикав. Я 

прямо пішов на стрічу до  Панова. Коли прийшов до нього Панов 

спитав:

Що дєлаєте? Нічого, читаємо книжки (тут я подав йому всі 

книжки, які мали ми і всю вишкільну літературу та другу). Панов 

хотів, щоб я дав йому кожної по одному примірникови, але я 

цего не міг зробити, тому що ми лишень мали самі по одно-

му. Вичисляючи літературу, згадав я про  Мазепу. Панов, коли 

почув, сказав: Мазепа – то зраднік, ну, нічово, вчися. А що читає 

Мирон? – спитав Панов. Читає то саме, що і ми, я не бачу іншої в 

нього літератури. В торбі має дві папки, з одної витягає літерату-

ру, а другу постійно держить в торбі і нікому не показує, – сказав 

я. А де має протокол нач[альника]   стрибків536? В торбі. Ну, слу-

шай, питай його, чи не має якоїсь іншої літератури, щось кращо-

го, питай, може маєте якийсь вишкіл есбівський, який нам можна 

знати, він тобі щось скаже, чи має, чи не має, чи можна тобі 

читати, чи ні. Коли він тобі скаже, що нічого не має, то ти йому 

візьми торбу тоді, як він десь буде виходити, скоро переглянь 

етую літературу, яку він не показує, переглянь лише наголовки, а 

тоді нам скажеш. Чи не має якогось архіву? Не має. Як ти живеш 

з ним? Добре, не сваримося, він мені довіряє. А водку п’є, а 

дєвушки любить? З дівчатами говорить, але дівчини не має, мав 

жінку в підпіллю, яка зістала вбита, яка походила з с.  Вороняків, 

горілку п’є, але мало, – говорив я. Як називалася його жінка? – 

спитав Панов. Не знаю. Чи тужить за жінкою? Тужить, часто 

молиться, сказав на це я. Як молиться кагда в нього руки по 

локті в крові, як він руки складає до мольби, як він може бить 

богомольній, ну нічово, а ти молишся? – говорив і спитав Панов. 

Молюсь тоді, коли є в хаті на квартирі, а коли самі партизани, не 

молюся. Тут оповів я Панову, що вчимося «Молитву Українського 

Революціонера». Какая молитва і ти вчишся її, знаєш її? Знаю. 

Ну скажи! Я не хотів говорити. А Панов сказав: Нє бойса, говори, 

говори. Я почав говорити скоро. Помалєнько, – сказав Панов. 

Тоді я помаленько розказав. Вот запальна, – сказав на це Панов. 

Я оповів йому, коли повстанці відмовляють молитву Українського 

Революціонера і що кожний повинен знати напам’ять. А де пере-

буває  Андрій? – спитав Панов. Коли я розповів про останнню 

стрічу, Панов зробив висновок, що напевно мають криївку в 

с.  Полтві. Опісля почав говорити. О ти понімаєш, радянський 

У тексті536 : стрібків.
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чоловік, ти повинен ставитися до роботи всеціло, ти повинен 

виконувати всі накази, які поклало на тебе велике отєчество ти 

не дивись, що вони тобі говорять, то що читаєш, тобі должно 

знать для того, щоб ти мав авторитет між повстанцями і людьми, 

щоб ти міг проводити роботу. Еті головорізи, етою літературою 

брехливою [хочуть] підманити  український народ, відірвати від 

братнього  руського народу, которий вказав кр[а]щий шлях укра-

їнському народові. Де ти бачив за  Польщі стільки шкіл що тепер, 

це все за помочю братнього руського народу, український народ 

не добився тільки шкіл, тілько учебних закладів та таких успіхів. 

Сегодня етії бандіти, как  Бандьора,  Мельник і інші вони запро-

далися прямо американським фашистам і за щербату копєйку 

хочуть запродати ввесь український народ. Але вони до того не 

дійдуть,  Радянський Союз великий, могучий,  красна армія, яка 

перейшла від  Сталінграда до  Берліна, сильна, а коли нужно буде, 

пайдьот далі. Ми суділі  японців,  німців і будем судіть етих бандьо-

ров,  Черчіля,  Маршала та  Трумена. Ти панімаєш, етих бандітів є 

горстка, за нами ввесь рабочий клас, еті работніки, але не такі, 

как в нас, вони живуть ще хуже, вони вайни не хачуть. Етую вайну 

розпалює горстка капіталістів, але братні радянські народи, 

красная армія ще їх унічтожить і етих работніков визволить від 

етого рабства. А ти должен дальше проводіть работу, щоб укон-

чить етії горстки бандітов, а потому подружишся, будеш жить, 

какую работу з[а] хочеш, будеш робить, будеш начальником, 

получиш дєн[ь] гів много, сколько схочеш, можеш пить, бавить-

ся, ніхто тобі нічого не буде забороняти. Коли скінчив говорити, 

попрощався537 зі мною і я відійшов. 

В хаті були ще люди і я мусів під хатою чекати, доки не 

вийдуть. Коли вийшли, я ввійшов в хату. З мене сміялися, що я 

був змушений стояти на подвір’ю та мерзнути.

13-го ІІ. 1948 р. над ранком Мирон вийшов з кібльом надвір. 

На подвір’ю його стрінула Марійка  Шевчук, яка йшла нас повідо-

мити, що в неї в хаті є  большевики. Мирон прибіг до хати, скоро 

відчинив вхід до криївки і перший538 скочив. В криївці була вода, 

так що він скупався вище колін. За ним то саме зробив  Яровий. Я 

певний цього, що большевики тут не підуть, сказав до них заче-

кайте, а я піду до вікна другої кімнати, подивлюся, де є больше-

вики. Большевики були на дорозі і пішли догори селом. Мирон і 

У тексті537 : попращався.

У тексті538 : першій.
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 Яровий вилізли. Через той день ще квартирували в хаті, ввечір 

 Мирон, боячись квартирувати без криївки, сказав, що будем від-

ходити. Я скоро написав записку до  Панова. 

Тов[аришу]  Начальник! Я відходжу до с.  Красного до 

 Кричковського Миколи. Мирон боїться квартирувати в хаті, тому 

що до криївки найшла вода. Там буду через кілька день.

Дата...  Гора

Цего дня [в]вечір в с.  Куткір у господаря  Бабух Іван – бу[х] галтер 

колгоспу, забрали свиню, занесли до  Дацька Евгена, щоб нам спо-

рядив, а самі пішли до  Красного. Там стрінулися з  Остапом і 

 Дубом, які того самого дня також прийшли. Остап говорив, що 

хоче дещо побалакати з  Мироном і, за пропозицією його, Мирон 

погодився піти в ліс  Бір на день квартирувати. В лісі Мирон і Остап 

щось собі говорили. Ввечір Мирон, залишаючи мене на пару день 

з Остапом і Дубом, відійшов з Яровим до Кричковського на квар-

тиру. Остап, Дуб і я мали піти до  Ферліївки539 забрати свиню. Цего 

вечора пішли на  Підбір до  Вузьніци Іванни. Остап цілу ніч був у 

кімнаті окремій, де спала лишень Іванна, а я з Дубом спали на 

ліжку в другій кімнаті. Над ранком вийшли в ліс. Остап поставив 

пропозицію йти до криївки. В криївці було трохи води, ми нарі-

зали кругляків і чатиння, накрили воду та позаходили до криївки. 

Падав сніг в той час. Денко було не заткане. Остап звернувся до 

Дуба, щоби зачинив денко – що боїшся, – відповів Дуб і денка не 

зачиняв. За пару хвилин я і Остап почули стукіт. Тоді до Дуба ска-

зав я: Дуб, там хтось пішов. Де там хто пішов, то хиба коза поле-

тіла, – сказав Дуб. В тому дався чути другий стукіт над самою 

криївкою. Дуб, почувши стукіт, схопив за пістолю, вистрілив і 

вискочив наверх та полетів. Остап і я повилізали з криївки пізніше. 

Остап взяв автомата і пішов в корчі, за хвилину-дві вернув Дуб і 

сказав мені, що зловив равбшіцера. Оба з Дубом замаскували 

криївку і пішли до Остапа, Остап стояв з равбшицером – говорив 

з ним. Від нього довідалися, що він працює охран[н] иком у шкір-

заводі в м.  Львові, що з ним був ще оден охранник з шкірзаводу 

і трьох руских, між якими був старий віком равбшицер, з яким 

Остап і Дуб ходили полювати по тому лісі. Всі останні повтікали. 

Придержаний говорив ще, що цей старий близький його сусід. 

Говорив, що за  Польщі був шість літ членом  КПЗУ, що у Львові 

на валах робили сходини члени КПЗУ, а від них кавалок в корчах 

українські націоналісти. Говорив, що зараз побачив большевиць-

У тексті539 : Ферлиївки.
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ку дійсність і перестав працювати як член партії.  Остап дав йому 

листівку «Українські робітники, селяни і інтелігенціє» і «За що 

бореться  УПА». Крім цього, з ним поговорили і пустили його. Самі 

перейшли в інший напрям ліса.

Опис равбшіцера: середнього росту, делікатної будови, 

темно бльондин, лице костисте – худе, ніс орлий, чоло високе, 

заріст рудий, літ около 35-ть, говорив польською мовою та вмі-

шував українські слова, говорив, що він  українець і документи 

мав, які вказували національність українську, говорив що сам 

зі  Львова, мешкає на  Левандівці540, – убраний: шапка-сибірка, 

ватованка чорна, ватовані штани, гумові чоботи подерті, – стріль-

ба поодинка, дротом зв’язаний приклад.

Цего дня, на дві годині перед вечером, ми зайшли до  Данила 

на  Підбір. Під хатою поставили стійку цивільну. Самі почали 

викликувати духи. В той час хлопець повідомив нас, що йдуть 

 большевики. Ми вибігли в ліс, большевики почали стріляти за 

нами. Ми втікли в глубину ліса і подалися в напрям  Балучин. 

Переходячи лінією, яка веде Підбір– Балучин, я йшов перший541, 

Остап останній. Остап крикнув увага і почав стріляти. Большевики 

відчинили огонь по нас, ми повтікали на край ліса від с.  Русилова. 

Вже стемніло, тоді всі три пішли до  Красного. Остап і Дуб цеї 

ночі відійшли, а я залишився, кажучи Остапові, що Мирон казав 

на нього чекати у  Кричковського, про що повідомила мене дочка 

 Кричковського Євця. Мирон так намовив її говорити – конспірую-

чи криївку перед Остапом і Дубом.

З 25-го на 26-го лютого 1948 р. до Кричковського Миколи 

прийшла міліція під вікно і почала стукати. Ми спали в хаті. Скоро 

схопили за зброю і вийшли до стайні через сіни. За той час Євця 

питала, хто то є і опісля впустила542 їх до хати. Ми за той час, як 

вони і міліція були в хаті, тихенько повилазили дірою, яка була в 

дилях, надвір і поза хату подалися в село. Коли відійшли від хати 

около 80-ть метрів, міліція почала за нами стріляти, але ми, діс-

тавшися до ровів, які були викопані  німцями, і тими ровами дійшли 

на край села. Мирон хотів забрати коні в когось, бо це вже було 

над ранком, а до ліса далеко, одначе стайні були позачинювані і 

ми були змушені відступати в  Ферліївський543 ліс, відтак дісталися 

в  Русилівський. Вже світало, як зайшли до  Куткора до  Стельмах 

У тексті540 : Лівандівці.

У тексті541 : першій.

У тексті542 : в пістила.

У тексті543 : Ферлиївський.
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Анни і там заквартирували. По двох днях перейшли до  Бекара на 

квартиру. Тоді-то я відбув зустріч з  Пановом, який визначив мені 

дату стрічі запискою і місце під шопою  Тарнавського.

На цій стрічі я оповів Панову про все вище сказане. Панов, 

оправдуючи перестрілку в лісі  Бір тим, що думав, що це  Остап, 

 Андрій і  Дуб. Наскок на хату  Кричковського оправдував, що він 

про це не знав, а міліція зайшла до нього тому, бо в той час хтось 

обікрав райбазу, а Кричковський був її сторожем. Також я подав з 

с.  Бортків квартири Остапа, а саме:  Сулима Марія, дівчину  Ольгу – 

крамарка і ще одного господаря на  Бриханівці (зараз прізвища544 

не пригадую). Сказав я, що довідався від Остапа і Дуба, що Андрія 

відвели в с.  Ляц[ь] ке, де з ним квартирували через два дні. Панов 

цікавився  Мироном, чи він боїться. А коли я сказав, що зараз 

боїться, бо його перегнали, Панов доручив мені:

Вот, понімаєш, я зараз буду дєлати в с.  Куткорі перевірки, 

он ще больше напугається545, ти в тому говори йому, що біда, 

можуть  большевики прийти сюди, криївки немає – вода, де ми 

підемо, в  Красному таке сталося, сніг, в тому говори до нього, 

може ви маєте в своїх сторонах які криївки або квартири, щоб ми 

до весни якось пережили. Тоді він сам буде бачити, що небезпеч-

но, тобі на це щось скаже, буде радитись і напевно піде з тобою 

на  Вороняки. В тому коли він запропонує, що піде на Вороняки, 

ти говори, ходім, може знайдемо яких провідників або других. 

Пов’яжемся з ними. Коли будете на Вороняках, розвідай, куди 

він заходить, хто до нього приходить, чи має криївки і де, з ким 

стрічається. Будучи з ним на квартирі, провіриш йому торбу, 

шукай такої нагоди, щоб ти лишився сам, вот прим[єром] : буду-

чи на стриху, він злізе надолину до господині чи дівчини і  Яровий 

також, а ти удавай, що спиш, а в тому візьми торбу, переглянь, що 

він такого має, запиши заголовки і мені подаш. Якщо Мирон не 

схоче піти на Вороняки, говори йому, ходім відшукаємо  Остапа, 

Остап має дві криївки, можемо поміститися, двох до одної, трьох 

до другої. Коли Остапа відшукаєте і будете розділюватися, дєлай 

так, щоб ти міг лишитися з Остапом, щоб довідатися про його 

крийовки, а Мирона, Дуба і Ярового, пусть хай ідуть в друге місце 

або хай іде Мирон з Дубом, а ви всі три залишайтеся. В розмові 

з Остапом довідуйся, де квартирує  Андрій, звідки він одержує 

літературу, хто це робить, чи сам перебиває її. Щоб навести роз-

мову, питайся, як Остапови квартирувалось, як довго квартиру-

У тексті544 : призвища.

У тексті545 : напугіється.
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вав з  Андрієм, що навчився від нього,  Остап тобі скаже все, тоді 

питай, коли відійшов і з ким, хто по нього приходив, а коли скаже, 

питай, чи там  большевики сильно товчуться. Якщо скаже, що так 

само як і тут, говори, де вони сидять, чи в таких самих дірах, як 

ми, в тому говори, що вони мусять мати кращі криївки, бо вони 

б’ють літературу і тому потрібно їм більше місця. Якщо скаже, що 

б’ють літературу, питай, хто б’є її, чи сам Андрій чи другі. Вот, ти 

ето всьо узнаєш точно, тоді вернеш до  Куткора мене повідомиш 

і ми тоді побалакаєм. Сейчас підеш додому, тільки, молодєц, 

пам’ятай, утром я буду дєлати в Куткорі провєрки, люди будуть 

говорити про те, ти кажи  Миронові, що по селі  Панов крутиться, 

що треба нам звідси ступитися і дєлай так, як я тобі вказую. На 

цьому стрічу закінчено.

Коли вернув до хати, Мирон питав мене, чи спокійно, на 

що я відповів, що так. Другого дня ранком до  Бекара прийшла 

 Шевчук Марія і почала оповідати, що Панов робить перевірки по 

хатах та чогось шукає. Ми сиділи в кухні, де було чути розмову. 

Мирон настрашився, скоро відчинив вхід до криївки, зброю поски-

дали до входу, готові кожної хвилини скочити до криївки в воду, 

якщо  большевики підуть до нас. Марійка Шевчук вийшла, Мирон 

покликав  Теклю і вислав її в село подивитися, де є Панов. Коли 

вернула, сказала, що Панов в с[ільській]  раді, Мирон вдруге 

вислав Теклю надвір, щоб п[и]льнувала большевиків, а коли підуть до 

нас, щоб повідомила. В той час ми вели розмову, де нам дітися. 

Мирон твердив, що Панов буде тут товктися і радився мене, що 

робити. Я запропонував йому піти до  Остапа, якщо має стрічу з 

ним. Мирон говорив, що стріча є за тиждень часу. Зле, не має де 

піти, може ви маєте в себе якесь місце, а якщо маєте, то цей час 

можем перебути у вас, ходім, лишень щоб перебути до весни, це 

вже не довго, а потім свищем, – говорив я до Мирона. По полудню 

вислали Теклю в друге в село, яка, вернувши із села, сказала, що 

Панов відійшов на с.  Безбруди. Мирон тоді сказав: за два три дні 

він тут знову прийде. Та прийде, ми тут цілий час по селі крутили-

ся, міг нас хтось підглянути, – говорив я. В[в]ечір оба з Мироном 

зібралися, вийшли з хати і доперва під хатою я довідався від 

Мирона, що підемо на  Вороняки. Тому що дорога далека, ми в 

цю ніч заквартирували в с.  Бортків в господаря (зараз не при-

гадую). Другого дня ввечір перейшли на Вороняки до  Марійки. 

Вже було над ранком. Стара спала на стайні. Мирон стукав, сту-

кав довший546 час, вона [в]стала, дала нам ключ до старої хати, 

У тексті546 : довшій.
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винесла кожух, кожушок і подушку, ми полягали спати. Там були 

протягом п’ять день. До  Мирона приходили:  Люба, Люби брат, 

той що перстені робить, і ще якісь хлопці. Звідтам перейшли на 

квартиру до кравця – кревний Мирона, де були через три дні. За 

той час Мирон ходив до якихісь хлопців, я хотів іти з ним, одначе 

він мене не брав. Одного дня, квартируючи в  Марійки на стриху, 

до Мирона прийшла  Маринка – жінка кревна його і він зліз зі 

стриху до неї в стайні. Я поліз також за ним. Мирон почав з нею 

говорити, я постояв трохи, перепросив їх і відійшов, заявляючи, 

що йду дальше спати. Прийшов до  Ярового, накрив його кожу-

хом і другим барахлом, сам взяв Мирона торбу, витягнув з неї 

папку, з якої Мирон ніколи при мені з неї не витягав, переглянув 

і сховав з поворотом. В стрісі була дірка, якою падало світло, я 

скоро взяв нотес і відписав заголовки цих брошур, картку видер 

з нотеса, сховав до кишені і положився спати около Ярового. В 

тій папці, пригадую, був протокол і дві чи три есбівські брошури 

чи вказівки. Квартируючи там, я довідався від Мирона, що він 

має товариша в партизанці з  Вороняк, за яким Мирон тоді питав, 

думав що віднайде і разом з ним заквартируємо. Від Марійки 

я довідався, що вона мала брата у повстанцях, який згинув від 

гранати, а також оповідала мені, як то вона вечорі просиджувала 

в цвітнику з другими партизанами, які заходили до її хати. Щоб 

я міг зараз сказати про них – не пригадую. 7-го березня 1948 р. 

ми вернули до с.  Борткова, а 8-го березня [1948 р.] стрінули-

ся з  Остапом і  Дубом. Квартируючи разом вп’ятку, я намовляв 

Мирона, щоб ми ішли до Остапа і Дуба, говорячи, що вони мають 

криївки, можем розділитися і той час перебути. Але мені цей плян 

не вдався. Мирон мене і Ярового вислав до с.  Острова підшукати 

хату на перешитку, а сам пішов з Дубом і Остапом. На це визна-

чив нам два дні. Як я ор[і] єнтувався, що вони також пішли робити 

перешитку. В Острові хати не підшукали і при зустрічі з Мироном, 

Мирон вислав мене в друге з Остапом шукати хати, а сам пішов 

з Дубом. Ми покрутилися пару днів у Острові і за моєю намовою 

вернули в с.  Куткір до  Бекара і там заквартирували. Я сейчас 

написав записку до  Панова, що можу відбути стрічу. Дргугого дня 

я одержав відповідь, щоб я вийшов до нього дня 14-го березня 

[1948 р.]  під шопу  Тарнавського і приніс зі собою матеріяли для 

Панова.

В означений день стрічі, перед сумерком на годину часу 

Остап, я і Яровий були в кімнаті, де перебуває родина. Жінка 

Бекара направляла піч, яка повалилася. Остап і Яровий її пома-

гали. Я моргнув на  Теклю і вийшов до кухні. По хвилині прийшла 
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 Текля, я почав говорити її, що потребую вийти сьогодні і треба 

щось зробити. В тому часі до хати ввійшов  Бекар Іван – вуйко 

Теклі і застанув  Ярового і  Остапа в хаті. Вони всі три навели роз-

мову. Я буцімто крився – не виходив, а в дійсности використав 

час на зустріч з  Пановом.

На цій стрічі я передав йому список, який зробив в 

с.  Вороняках. Панов взяв від мене, забрав від бійця палатку, якою 

накрився, посвітив електричною лямпкою та відчитав заголовки 

есбівських брошур. Після того вернув до мене і сказав:

Якщо будеш мати змогу, то одну з цих брошур принеси мені 

на стрічу, подав яку, зараз не пригадую. Якщо не будеш могти її 

взяти, то відпиши дещо, бодай по пунктах так, щоби мені було 

ясно, про що в ній пишеться. Вот, колись він вийде на сторону чи 

в інше місце, а ти візьми з торби, якщо будеш мати час, то від-

пиши зараз, а як ні, то десь в такому місці, щоб ніхто не бачив. 

Опісля знова вложиш йому до торби. Роби це так, щоб ніхто не 

завважив.

Коли я розказав про те, що  Андрій зимує в лісі над с.  Ляц[ь]-

ким, що має одного господаря, який їх маскує, приносить розвід-

ку547 і харчі, що з Андрієм є  Чайка і  Дуб, що Чайка пише на машині, 

а деколи Андрій, про що я довідався з розмови з  Остапом. Панов 

вислухав, сказав мені дальше наводити з Остапом розмови про 

літературу молодіжну, питати його, кому дає, хто її читає, що гово-

рять по прочитанні, щоб довідатися про те, Панов мене вчив:

Ти, будучи з Остапом, вказуй йому про добрих хлопців, гово-

ри, що вони цікавляться революційним рухом, люблять читати 

нашу літературу, що з них можуть бути люди, говори так, щоби 

ти вичув, чи яка робота проводиться серед молоді. Якщо про-

водиться, то з котрими хлопцями, старайся доглянути, з ким він 

стрічається і про це мене повідомиш. Будучи з Остапом, поста-

райся витягнути по одному примірникови літератури для мене, 

а головно ті, в котрій є Молитва Українського Революціонера, 

Ідеологічні Тези і таку, якої я ще не бачив. Довідайся про його 

комбіновану криївку, про яку він так говорить, в кого вона є, в 

якому селі.

Зараз коли вернеш до хати, а будуть питати тебе, де ти був, 

скажеш, що вийшов з кімнати на подвір’я під стайню, вертати 

зараз не хотів, бо хтось переходив дорогою. Пращаючись, нага-

дував мені, щоб я всі його доручення виконував точно і солідно. 

Стріча відбулась дуже коротко.

У тексті547 : розвітку.
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Одного дня, не пригадую дати, будучи на стрічі у пров[ідника]  

 Андрія, яка відбулася між  Бортковом а  Стаднею. На цій стрічі 

пров[ідник]  Андрій приділив мене до  Остапа,  Дуба забрав зі 

собою, а  Яровий залишився з  Мироном. Всі вони відійшли до 

ліса, а я з Остапом лишилися на долах. Тоді-то пров[ідник]  Андрій 

умовив з нами стрічу в лісі над с.  Ляц[ь]ким в Лозову неділю. Я 

з Остапом, квартируючи в  Куткорі у  Бекара, написав записку до 

 Панова і того самого дня Текля занесла. В ній писав про мою 

зміну, про дату стрічі, місце стрічі і хто відійшов в ліс.

Цего самого дня я одержав записку від Панова, в якій 

наказав мені цего самого вечора вийти на стрічу під нову хату 

 Гринчишина Петра на год[ину]  12-ту ніччю.

Ця стріча мені не справляла труднощів. Остап пішов до 

 Шевчук Марії, а я залишився в хаті Бекара. Тоді-то я пішов до 

Панова. Перейшов попри стодолу Бекара, попід Гринчишина 

цвітник, який стоїть перед старою хатою, і зайшов з причолка 

нової невикінченої хати Гринчишина. Під хатою спинив мене 

Панов «стой кто йдьот». Я, – відповів я. Панов мій голос вже знав, 

так що нам навіть не потрібно було клички. Ну, заході сюди, – ска-

зав Панов. Панов сидів за хатою на бальках, а подальше від нього 

сиділо 6-ох бійців, ми привиталися і Панов почав хвалити нове 

місце стрічі і говорити, що зумів таке підібрати. Він говорив:

Гринчишин – харошій чоловік, хазяїв близько не має, город, 

сад, хароше місце, а відтак спитав, що я роблю і з ким я є. Я 

оповів йому про сказане вже у протоколі, тоді він почав здиво-

вано мене питати, що сталося зі мною і чи я не посварився з 

Мироном. Коли я твердив, що я поводився якнайкраще і що між 

нами нічого не було, Панов сказав: Плохе дєло. Тоді почав пита-

ти, в який548 я спосіб вийшов до нього. Я оповів, що Остап пішов 

до Шевчук Марії, а я залишився буцімто з  Теклею549. Ну, харашо, 

йому тільки побольше баб, он тим задовольняється, а что зараз 

є  Остап? – говорив і спитав Панов. Кущевим, розповсюджує лис-

тівки, літературу серед населення, серед молоді, між населен-

ням веде пропаганду, роз’яснює, за що ми боремося, як повина 

виглядати  Українська Держава, збирає матеріяли до звіту як: 

облави, засідки, адміністрацію і в тому я пояснив йому, в який 

спосіб це все робиться. Тоді Панов доручив мені:

Нє нада цего робити, ти його пугай, щоб він етого не дєлав, 

говори, що по деревні дєлають засади, що можна голову загу-

У тексті548 : якій.

У тексті549 : Теклію.
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бить, лучче зайти до дєвушки, посидіти, поговорити. Якщо ви 

квартируєте десь на квартирі, а він має замір йти в село до хазяя 

з літературою, ти йому говори, что там хазяй, йому шкода давати 

цю літературу, він її і так не читає, де йому до літератури, хиба її 

знищить, сьогодні хазяя радянська влада трогаєт, він не знає, що 

робити, де йому та література в голові, краще йти і виспатися, 

чим собі голову морочити. А ти імеєш для мене літературу? – 

спитав Панов.

Я витягнув з торби всю літературу яку забрав з криївки  Остапа 

і свою, а саме: «Відповідь Діденкові» і Постанови  ІІІ-го НВЗ  ОУН 

та передав йому. Відповідь  Діденкові і Постанови це є мої і я маю 

лишень одні, мені вони потрібні, бо мене може за них хтось спи-

тати, – сказав я. Ну да, я тобі віддам, тільки посмотрю, что пишуть 

головорези. А ти ще тої літератури не вивчив? – спитав  Панов. 

Ще ні, не хоче лізти в голову, – відповів я. Нада учитися, щоб ти 

заступив Остапа, пішов на вищій пост, а де пішов  Мирон і коли? – 

говорив і питав Панов. Він ходить по цілому районі. Остап має з 

ними стрічу дня 24-го квітня550 на 25-го квітня [1948 р.]  на краю 

ліса коло кернички між горою  Лисою а  Ляцьким551. Там мають 

вийти до нього люди, з якими маємо відійти в гори в ліс. Панов 

вислухав і почав мене вчити:

Коли ти підеш на ту стрічу, добре смотри на етой постой – 

мєсто, де будете квартирувати, які люди там будуть, скільки, 

які провідники, чи держать стійку. З місця стрічі здєлай плян, а 

так само з місця постою. На постою встрявай з кожним552 в роз-

говор, чтоби ти узнал, як вони зимували, чи заходили до сіл, чи 

сиділи на місці, чи не було облав коло них, як вони переживали 

облави, якщо були, ти їм будеш розказувати про себе, ти маєш 

що розказувати, вони також будуть говорити, а ти лишень добре 

затямлюй. Кагда підеш в етії гори над с. Ляц[ь] ке, коли зайдеш на 

постій, докладно розпитуйся в лініях, де ця лінія іде, коли узнаєш, 

де ця лінія іде, я (Панов) етой лєс студіював, там іде дорога прямо 

з над Лисой гори ген аж за Ляц[ь] ке. Є дорога з  Буди Хилецької 

аж на Ляц[ь] ке, они перехрещуються – ці дороги, ну, там ще є 

вежа – камінь недалеко цего перехрестя, коли узнаєш ті дві доро-

ги, будеш питатися повстанців на постою, а коли вони тобі ска жуть 

про те, питай, чи ці дороги є близько, а тоді будеш ор[і]єн туватися, 

де ти є. Коли вийдеш з постою на доріжку чи лінійку, попитаєш, 

У тексті550 : 14-го квітня.

У тексті551 : Ляцкем.

У тексті552 : скожним.
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де вона веде чи до тої головної дороги, вони тобі скажуть і в той 

спосіб зпевниш553 себе про місце постою. А щоби ти пам’ятав, 

здєлаєш плян, на картці означиш північ – полудне, схід – захід, 

зміряєш кроками, скільки від постою до першої лінійки, нарису-

єш лінійку, відтак лінійкою напрям до постою, узначиш постій і 

стійкового місце. Ету лінійку зведеш до головної лінійки чи доро-

ги. Коли ми стрінемся, я принесу карту і ти мені покажеш етоє 

мєсто. Вот, смотри по горах, де є большій вершок, головне дере-

во, лєс який відріжняється від других, смотри такоє место, щоб 

ти міг ор[і] єнтуватися де і як далеко від замітних місць є постій. 

Можна ор[і] єнтуватися по яругах, бо в горах яруги тягнуться в 

оден напрям і коли ти завважиш таку яругу зор[і] єнтуєшся і про 

місце постою. Коли це буде ніч, вийдеш з постою, знайдеш собі 

запримітне місце і від того місця дивишся за  Медведицею на 

небі (тут мені вказував багато інших звізд – зараз не пригадую), 

по якій зор[і] єнтуєшся куди північ і з того місця зор[і] єнтуєшся, в 

якому напрямі є постій від того місця і кілько метрів. Коли буде це 

ніччю, а ліс розвинений, можна ор[і] єнтуватися, куди північ, куди 

полудне по листю на деревах. Листя з півночі в більшій частині є 

звернене верхньою частиною – кінцями на південь. Коли підеш 

на постій з головного пункту, на головному пункті зломи одну 

гіл[л] ячку маленьку, так щоб було запримітно в напрям пункту 

з правої руки, тоді що сто-сто п’ятдесят554 метрів дальше ломи 

все справа555. Не мусить бути якраз гілячка, може бути трава, 

яка має листя, візьмеш за траву рукою, потягнеш руку по ній і 

це листя, що залишиться в руці, розсиплеш в напрям постою і 

воно буде знаком, куди веде дорога до постою. Так роби близько 

постою на головних замітних місцях. Перед самим постойом у 

віддалі сто п’ятдесят556-двіста метрів зломи дві галузки у напрям 

постою. Коли будеш на постою, підеш за своєю потребою і в тому 

у віддалі 150-т метрів від постою перейдеш в коло постій, якщо 

це гущавник, ломи що 100 метрів у віддалі від постою галузки в 

напрям постою. Якщо дуже малий гущавник, візьмеш рукою за 

чубок дерева чи галузки і цим листям, яке тобі останеться в руці, 

посиплеш в напрям постою. Ідучи на постій, а є роздоріжжя, 

також перед кожним роздоріжжям зроби знак галузкою або лис-

тям. Якщо є постій, а в коло нього є трава, можна значити травою, 

У тексті553 : зїпевниш.

У тексті554 : пядесять.

У тексті555 : з права.

У тексті556 : п’ятдесять.
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от, взяв траву в руку і посипав в напрям постою. Коли відходите 

і маскуєте постій, залишити около 10-ть-20-ть метрів одну річ 

таку, якої не має в лісі. Прим[єром] : пуделко з папіросів, картка з 

нотеса, стара помазана, кавальчик газети, сплести гил[л] ячки від 

дерева до дерева, зігнути і переломати грубше557 дерево, в коло 

постою обломлювати патички, настругати кори з дерева, будучи 

на постою, наробити гиблівок. Коли підеш на постій, гил[л] ячки 

ломи на висоті свойого рамена, коли підеш з постою на стрічні 

пункти так само, затямлюй добре головні дороги, лінії і віддаль 

від того місця до стрічного пункту.

Коли я сказав йому, що  Дуб правдоподібно558 пішов в гори і 

буде кущевим,  Панов дивувався, чому мене не назначено, сва-

рив мене, що я не вчуся, казав мені вчитися і доручив мені: 

От ти роби доноси на Дуба перед провідниками, коли стрі-

нешся з  Мироном чи  Андрієм, скажи їм, що він робив ранше, який 

з нього хуліган, ето всьо розкажи, вони його усунуть і він не буде 

кущевим, а ти харашо тільки работай, а ми цего Дуба вполюємо.

Відтак почав мене питати, чи я заходжу до  Луцишина Демка – 

мій брат з двох рідних, зараз голова колгоспу в с.  Русилів. Коли я 

сказав, що заходжу,  Панов сказав: ето хароший человєк і спитав, 

що він зі мною говорить. Зі мною він нічого не говорив на такі 

теми, – відповів я. Тоді Панов сказав мені:

Ти не маєш чого його боятися, він тобі буде передавать 

інформації, так як я. Мені з тобою не вдобно, може хтось підгля-

нути або тебе, або мене, знаєш, сьогодні треба більше конспі-

руватися, а ти з ним можеш стрічатися в любий час, коли тільки 

маєш нагоду, ти до нього можеш зайти покушать, він голова 

колгоспу, можеш зайти до нього за зерном або щось покупіть – 

білля, сапоги, можеш йти за хлєбом, костюмом, він твій брат. 

Коли тебе буде хтось спрашувати, то скажеш, де піду – іду до 

голови колгоспу в нього все дістане, він може бути і типом, але 

нічого, сьогодні нема такого чоловіка, щоб всипав відразу, а я як 

зайду до нього, що мені треба, хай дає, якщо має, беру і йду далі, 

і то ніхто не зор[і] єнтується, про те, що ти маєш з ним якісь спра-

ви. Ти все собі підбереш якусь потребу і зайдеш до нього. Він тобі 

буде передавати всі інструкції, так як я, а ти, заходячи до нього, 

даш йому літературу читати і вложиш в цю літературу що-небудь, 

як: список людей, плян праці, нові інструкції та накази і ніхто тобі 

нічого не скаже. Він – Демко буде передавати мені. Я з ним вже 

У тексті557 : глубше.

У тексті558 : правду подібно.
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розгаварював і ще буду говорити про те, щоб він тебе намовляв 

на співпрацю з мгб. Коли до нього зайдеш, він тебе буде намов-

ляти на роботу з  мгб, а ти понімаєш зразу не погодися, а коли він 

тобі дальше буде говорити протягом довшого часу, тоді погод-

жуйся, але заявляй що ти даром етого дєла робити не будеш, 

щоб він тобі дєн[ь] гі давав, сапоги559, покупал560 костюм. А коли 

він скаже, що буде давати, можеш починати з ним роботу. Ти 

йому говори, що будеш робити, але щоб він тебе получив з мгб, 

з вищими органами мгб, ти говори йому таке: що я буду давати 

тобі доноси, а ти будеш гроші брати. Коли він скаже, що пов’яже 

тебе з мгб, тоді домагайся з ним стрічі. Заким пов’яжешся, так ти 

дальше передавай через  Теклю доноси до мене. Коли ти до нього 

зайдеш? – спитав мене Панов. Я можу завтра або після завтра, – 

відповів я. Так і зайді, побачиш, що он тобі буде вказувать, тільки 

зразу не погоджуйся, ти знаєш, ти вже мав такоє дєло, а я його – 

Демка буду подгрівать (натискати).

Опісля, обговорюючи ми можливість стрічі, умовили на сам 

на Великдень ніччю в тому самому місці, бо я сказав, що на 

Великдень буду у Теклі. Перед відходом пригадував мені, щоб я 

все виконував точно.

Коли вернув до Теклі, то  Остапа ще не було. Він вернув над 

ранком. Другого дня я запропонував Остапови піти до с.  Русилів 

до Луцишина Демка замовити собі чоботи. Ввечір ми зайшли до 

с. Русилів [до]  Пелещука Степана під стодолу, викликали з хати 

жінку Пелещука, яку я вислав до Луцишина Демка, щоб він прий-

шов під стодолу до мене. Коли прийшов Демко, ми зразу почали 

питати його, що чувати в селі, чи спокійно чи заходять  больше-

вики, про колгосп, а Остап замовив у нього ярої пшениці, яку ми 

були приобіцяли  Бекарови Іванови. Я замовив чоботи і сказав, 

щоб приніс цукру цего самого вечора. Коли Демко вернув з 

цукром, Остап був за стодолою, наслухуючи, чи немає больше-

виків, Демко цукор передав мені і почав сміятися. Чого смієшся, 

може з мене, тому що я такий обдертий – не так добре зібра-

ний, – сказав я. Та я з того не сміюся, якбись був добрій хлоп, то 

я тебе зібрав би, – відповів Демко. Як би ти мене зібрав, що, я не 

добрий, – говорив я. Знаєш (тут затявся), я не знаю чи тобі каза-

ти, чи тебе боятися. Чого маєш боятися, не бійся, я тобі нічого 

не зроблю, говори, що хочеш. Знаєш, мене тиснуть на всі боки з 

колгоспу і з району. Ну то що, як тебе тиснуть, ти ж голова колгос-

У тексті559 : сапуги.

У тексті560 : покупіл.
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пу, тебе можуть тиснути, – говорив я. Знаєш що,  Панов говорив, 

що то все пропаде, він тебе і так заб’є, шкода тобі скриватися, 

з того і так нічого не вийде, краще, щоб ти мені розказував про 

 організацію, до яких ви людей заходите, які люди вам помага-

ють, а я тобі розказував би, в яких місцях роблять  большевики 

засідки, ти жив би добре і на большевиків би не наліз. Звідки ти 

можеш знати, куди большевики ходять і роблять засідки, – ска-

зав я на це  Демкови. Тут Демко зам’явся, а відтак сказав: Та я тобі 

скажу, мене зі всіх сторін тиснуть і я підписав заяву, мене тиснуть 

за матеріяли, а я не маю де взяти того, я тобі дам, що схочеш, 

щоб ти мені тільки подавав дещо про організацію. Я не знаю, що 

ти власне хочеш, чоловіче? – відповів я. В той час надійшов до 

нас Остап і ми розмову перервали. Тоді я Демка вислав вдруге 

додому по хліб і молоко. Ми повечеряли. Демко взяв горнець в 

руки, моргнув до мене, Остап в той час попращався з Демком 

і відійшов, я, подаючи руку Демкови, Демко сказав: Ти слухай 

тільки тому і другому нічого не говори, але краще було б, щоб ти 

послухав мене. Що ти дурний, я пустився в одну дорогу, а не в 

дві, – сказав я і відійшов. Остап вже був на дорозі.

24-го квітня 1948 р. я з Остапом пішов на стрічу на край ліса 

між с.  Ляц[ь] ке а  Лисою горою під керничку. Звідтам  Дуб і  Пімста 

завели нас на постій над с. Ляц[ь] ке, майже в то саме місце, 

де я був восени561 1947 р. На постою були: пров[ідник]   Андрій, 

 Дуб,  Дуб з горів і другі боєвики. Через день  Остап одержував від 

пров[ідника]  Андрія вказівки і ввечір ми розійшлися. Я з Остапом 

вернув в свій терен. До Великодня я був оден раз в Демка за 

пшеницею і, говорячи з ним, Демко мене знова намовляв, на що 

я йому відповів, що я в пустився на оден шлях і його тримаюся. 

Пшеницю обіцяв дати по Великодних святах. Ми продали йому 

на 200 карб[ованців]  б[о]фонів, взяли від нього 2 кг. сала, хліб 

і вийшли в  Русилівський ліс квартирувати. Пригадую собі, ми 

застали в лісі пров[ідників]   Мирона,  Ярового і  Мазепу (про якого 

я довідався в пізнішому, що він за оден). Другого дня ввечір я 

з Мироном пішов до  Куткора, Яровий з Остапом до  Острова, 

а Мазепа лишився в лісі, – над[районний]  реф[ерент]   СБ. Ми, 

будучи у  Бекара на вечері, прийшли до нас Остап і Яровий, які 

заявили, що під Островом почули в корчах тріскіт патиків і тому 

завернули. Остап заявив Миронови, що до ліса не піде квартиру-

вати, бо в 5-ку забагато і небезпечно. Тоді Остап і я залишилися 

у Бекара на квартирі, а Мирон з Яровим вийшли до ліса. Від того 

У тексті561 : в осіни.
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часу я з  Остапом квартирував аж до Великодних свят. За той час 

ми заготовляли на свята харчі, горілку і пиво. На свята, кварти-

руючи в хаті  Бекара Івана, всі пішли до церкви, лишень лишився 

старий Бекар з нами. Коли вернули, засіли всі до обіду старий 

Бекар побажав нам щасливих свят, роздав яйце, Остап рівнож 

сказав пару слів, після обіду прийшли до нас  Тарнавський Іван, 

його жінка, Марійка  Шевчук і разом забавлялися аж до вечора. 

Ввечір розійшлися. Остап позичив в мене одної гранати, одну 

мав свою, перебрався на цивіля і лишень з пістолею пішов до 

Шевчук Марії. Кликав мене, але я сказав, що мене сильно голо-

ва болить. По тому, за короткий час, я пішов на стрічу до  Панова. 

Був трохи підхмелений.

Попіл собі, дружок, – сказав Панов. Та трохи попив, – від-

повів я. А що є піво? Та ще є. А хто з тобою? Остап, зараз пішов 

до Шевчук Марійки. Ну, нічого пускай, хай іде. Що ж ти дєлав за 

весь час? – спитав мене. Я оповів йому про все повище сказане 

у протоколі. А плян постою маєш? – спитав Панов. Я дав йому 

цей плян, який був виготовив перед стрічою, він пішов до бійців, 

взяв палатку, якою в кутику в хаті накрився, засвітив електричну 

лямпку, подивився і сказав: ні чорта не розберу, давай сюда. Я 

прийшов до нього, він накрив мене палаткою, розложив мапу, 

засвітив лямпку, повчив мене на карті ор[і] єнтуватися і казав мені 

показати місце постою та дороги, які я вирисував у пляні. Я це 

зробив. Після того Панов сказав, якщо я буду на цьому постою, з 

якого виготовив плян, щоби я позначив гіл[л] ячками напрям місця 

постою, почавши від каміня (вежі), а якщо буду мати можливість, 

щоб я означив рівнож постій, так як він мені вказував. Також 

доручив мені розвідати все про  Мазепу. Оповідаючи йому роз-

мову Демка зі мною і те, що  Демко признався, що підписав заяву 

співпраці, Панов сказав: Сукой син, він тобі сказав, що підписав 

заяву, я його повчу, він буде знати, хто такий Панов, а ти з ним 

продовжуй дальше роботу. Відтак Панов почав оповідати мені, 

що він, ідучи через село  Куткір, чув, як народ співає по-п’яному 

бандитські пісні, що оден молодєц спиняв його по-руски «стой 

хто йдьот», після чого почав мене вчити, як я маю робити:

Ти іди в село і таких, які здержують по-руски, стріляй, тих, 

які співають, вибий так, щоб він бачив, хто його б’є, або сам 

скажи, що то б’ють українські повстанці, не жалуй їх, хлопців 

наганяти спати, щоб не ходили по селі і при тому заявляти їм, 

чого верещиш на ціле горло. В часі організування харчів зайди 

до хазяя, хазяй, коли не хоче дати, тоді скажеш  Остапови, що ми 

будем ходити надармо, зайдім в курник, покрути головки курам, 
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кури под паху і давай в лєс. Хазяйови нічого не говори. То саме 

з кабанчиками, зайдете, застрілите кабанчика, ножем сюди не 

туди, середину і голову бросьте хазяйови, а сам решта на плечі 

і пашол. От, йдьош крізь подвір’я, висять горщики562 на паркані, 

притиснув рукою 1–2–3 і пішов. Кагда я почую такий маневр на 

деревні, от будеш у міня харошій парінь. Кагда йдьош з  Мироном 

ілі з  Остапом чи другими, стріляй навмисно – не хотячи, робити 

паніку, а тоді будеш бачити, що вони будуть дєлати і мені всьо 

розкажеш.

По цій розмові  Панов сказав: Ну давай, пайдьом, попйом 

пива твого, а водку маєш, от для ребят563. Тоді вислав мене на 

перід подивитися, чи кого немає у  Бекара, а сам сказав, що 

прийде під вікно від саду. Я перейшов через Бекара сад, прий-

шов на подвір’я, пооглядав і ввійшов в хату Бекара. Хатні вже 

спали. Зайшов до кухні, наточив збанок пива, наляв одну гальбу 

відчинив вікно і подав Панову гальбу пива, який вже стояв під 

вікном. Панов випив. Я спитав, чи ще. Нєт, нєт, хватіт. Може маєш 

водки для ребят564. Я з кухні взяв півлітри горілки і передав йому. 

Спасибі, харошої забави, – сказав Панов і відійшов.

Я розібрався, положився спати до ліжка враз з  Теклею.  Остап 

прийшов над ранком.

В другий день свят ми оба задумали піти на свята до  Дацька 

Григорія. Під хатою Дацька, тому що вже спав, завернули і ішли 

до  Шевчук Марії. Ідучи уличкою  Тхоровського, я по одній сто-

роні, Остап по другій стороні улички. Доходячи до господаря 

Тхоровського, я завважив  Лапка – робітник на ста[н]ції з с.  Куткір, 

Остап засвітив лямпку, а я за той час виміряв автоматом і його 

застрілив. Остап зі страху почав тікати, я за ним, здержуючи 

його: куди втікаєте. Хто то був, москаль чи хто? – питав Остап. Чи 

я знаю, хто то був, напевно, якийсь565  москаль, бо в рускій шапці, 

напевно  большевики робили засідку – говорив я. Вириваймо зі 

села, – сказав на це Остап. Ми перейшли до с.  Борткова і заквар-

тирували у  Сулими. Коли стрінулися з пров[ідником]   Андрієм, 

сказали йому, що Лапка спиняв нас «стой» і тому я його застрі-

лив, думаючи, що це большевик.

З початку місяця травня [1948 р.]  я, пров[ідники]   Мазепа, 

 Чабан – рай[онний]  реф[ерент]   СБ  Глинянського р[айо] ну і його 

У тексті562 : горшки.

У тексті563 : рибят.

У тексті564 : рибят.

У тексті565 : якиїсь.
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боєвик  Мирко заквартирували в с.  Куткорі у  Бекара. До нього 

прийшли около півночі. До ран[н] я сиділи в кімнаті, а потім виліз-

ли на стрих. Я остався в хаті і написав записку до  Панова, подіб-

ного змісту:

Тов[аришу]  Начальник! Дня 6-го травня [1948 р.]  вночі я був 

на стрічі у пров[ідника]   Андрія, після якої він заквартирував з 

нами в  Русилівському лісі. Хотів іти роз[з] броювати  стрибків у 

с.  Бортків, а я йому відмовив, мотивуючи, що вони можуть до нас 

стріляти. 7-го травня [1948 р.]  я відійшов з пров[ідником]  Андрієм 

в ліс над с.  Митулин. Там були пров[ідники]   Січовий,  Мазепа, 

 Чабан і боєвики: Мирко,  Сорока і  Івась з  Глинянського р[айо] ну, 

а також боєвики пров[ідників]  Січового  Коля і  Міко. В лісі кварти-

рували через ...566 днів і з цього постою розійшлися. Пров[ідник]  

Андрій мене назначив як охорону до пров[ідника]  Мазепи. З ліса 

я, пров[ідник]  Мазепа, Чабан,  Мирон,  Дуб,  Яровий і Мирко 

зайшли під с.  Русилів і там стали спочивати. Тоді Мазепа доручив 

нам роз[з] броїти  стрибків в с.  Острові. Мирона, Дуба і Ярового 

вислав в с. Острів повести розвідку через день і там квартирува-

ти будуть, а я їх решта завів до  Бекара. Ввечір маєм стрінутися 

під с. Острів коло тернового корча від напрямку  Куткора. На стрі-

чу до вас не маю як вийти, бо не знаю, що буде дальше.

Дата...  Гора

Цего самого дня я одержав записку від  Панова. В ній писав:

Друг Гора! Кагда пайдьоті на ету работу, веди їх дорогою, яка 

веде Русилів–Острів. Я здєлаю під селом засідку. Ти іди попереду 

перший567 сам або ще з одним. Коли пічнуться стріли, втікай даль-

ше вперід в село поміж будинки. Якщо б ви йшли іншою дорогою 

в село, я здєлаю другу засаду під будинком стрибків. Там не 

пхайся попереду. Якщо пічнеться огонь під будинком, стріляй 

першого любого повстанця. Якщо б підходячи під будинок ви 

щось запримітили, – якісь рухи, то ти старайся їх вивести на цю 

засаду, яка буде здєлана на краю села і дороги Русилів–Острів. 

Там, коли пічнеться огонь або де б це не було, то ти удірай на 

 Острівське кладовище під каплицю. Я буду ждати там на тебе (тут 

подав кличку числову – ломану). Якщо б ми не стрінулися, подай 

мені можливу дату стрічі з тобою.

Дата Благодарю

Панов

Так у тексті.566 

У тексті567 : першій.
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По вечері ми прямо пішли на умовлене місце стрічі з 

 Мироном. Ждали около годину часу і чули в с.  Острові стріли. 

В тому часі прийшов до нас Мирон з  Яровим і  Дубом, принесли 

6-ть крісів і оповіли, що стрибки вже роз[з] броєні та оден вби-

тий568 Мироном, який намагався до нього стріляти. Плян мій не 

вдався. З цего місця  Чабан,  Мирко і Дуб забрали кріси і відійшли, 

а ми вернули в с.  Куткір квартирувати у  Бекара. Вони пішли спати 

на стрих, я лишився з  Теклею на її кавалєрці. За короткій час я 

пішов до кухні, прислонив вікно, засвітив лямпу і написав записку 

до  Панова.

Тов[аришу]  Начальник! Плян, який ми плянували, не вдався, 

тому що Мирон скоро тілько почало смеркати зловив одного 

стрибка в хаті, який завів їх до других стрибків і при помочі його 

роз[з] броїв їх. Оден стрибок зістав вбитий569 Мироном, який 

намагався до нього стріляти. Городами зі села вийшли до нас на 

стрічу. Зі собою принесли 6-ть крісів, які забрали в  Глинянщину570. 

Перед відходом Мазепа, Чабан і Мирон довший571 час щось собі 

набоці говорили. Зараз квартируємо всі 4-ри у Бекара і будем 

квартирувати більше днів. Я можу відбути з вами стрічу сьогодня 

ввечір, подайте місце.

 Гора

Записку заклеїв572 і передав Теклі, а також з нею проспався 

до ранку.

Другого дня Текля принесла записку від Панова, в якій визна-

чив на цей самий день стрічу під хатою  Гринчишина від вечора до 

12-тої години ночі. Також пригадував, щоб я це зробив незамітно.

Ввечір я і  Яровий пішли в село за харчами і вернули по двох 

годинах. Мирон і Мазепа були вже на стриху. Оба ми посиділи 

пару хвилин в хаті і Яровий, не маючи що робити, бо я говорив з 

Теклею, пішов спати на стрих. По якомусь часі я відчинив легень-

ко двері, на пальцях вийшов на подвір’я і тихенько подався до 

Панова на стрічу. Коли прийшов, Панов спитав:

У тексті568 : вбитій.

У тексті569 : вбитій.

В оперативному зведені ж чекісти подали, що в ніч на 10.05.1948 р. у 570 

с.  Острів  Краснянського р-ну  Львівської обл. винищувальна група, що охороняла 

село зіткнулася з двома невідомими повстанцями. Під час перестрілки був вби-

тий боєць  винищувальної групи  Сливинский Богдан 1929 р.н. Повстанці, захо-

пивши гвинтівку Сливинского, скрилися.

У тексті571 : довшій.

У тексті572 : заклиїв.
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Як ти вийшов? Вийшов, вони всі три сплять на стриху. Вони 

не злізуть, не мають драбини і не мають чого, кібель постійно сто-

їть на стриху, а щоби злізти, треба перше приставити табореток. 

Ну харашо, а кто спортіл плян, що сталося, роз’ясни мені, – гово-

рив  Панов. Я оповів йому все так, як було, тоді він сказав: Вот, 

ето  Мирон і  Дуб заплянували, нічово, я їх ще обчищу. Що робить 

Дуб? Не знаю, я оповів йому це все що бачив про нього, а також 

про  Остапа і  Дуба з горів і подав всі села, які до них належать. 

Рівнож сказав про кущ  Козака. Оповідаючи йому в який спосіб я 

вбив  Лапку, Панов був задоволений і говорив: Харашо, побольше 

нада робить, коли тільки будеш мати, нагодую. В дальшій роз-

мові Панов цікавився, до яких ми людей заходили в сс.  Митулин 

і  Словіта, як до нас ставляться люди, чи радо дають харчі, а коли 

я сказав, що радо, Панов говорив: ми їх ще прибирем, наразі 

ми дєлать нічого не будем, хай ходять, а відтак спитав: а де був 

ваш постій. Оповідаючи йому про місце постою, Панов перер-

вав мені розмову, оба зайшли до кімнати, він витягнув карту з 

торби, накрилися палаткою, він посвітив лямпкою на карту і я 

почав йому роз’яснювати на карті місце постою. Опісля він мені 

казав його означити, коли я буду вдруге на ньому. Я доказуючи 

йому, що його не потреба означувати, бо він і так значний, неда-

леко нього стоїть розвалена буда, в коло нього є повиломлювані 

галузки і він знаходиться недалеко дороги, тоді Панов сказав, що 

піде посмотрить. Рівнож вказував мені, щоб я добре затямлював, 

хто з ким веде розмови, як довго, як ведені розмови, чи набоці чи 

шепотом і про те йому розказав. Крім цього, доручив мені:

Ти, будучи з  Мазепою, поводися з ним чемно, так як я тобі 

вказував. Ти будеш бачити, що він любить. Тут я йому перервав 

і оповів йому, що Мазепа є балакун, любить спів, жарти, віци, 

любить, як до нього звертаються з порадою, любить вияснювати 

з літератури, тоді Панов продовжував дальше. От харошого чоло-

віка маєш зі собою, від нього буде можна осягнути всі матеріяли, 

які мені нужно буде. А ти умієш віци розказувать? Умію, – відпо-

вів я. Ну от, розказуй, вчися більше віців, пісні співай, а також і 

пісні хуліганські. Коло нього злегка поводися, він тебе полюбить, 

берися читати літературу і питай його, хай тобі вияснює. Что 

імєєт зі собою він? Зі собою має мапник, в якому має кілька бро-

шур – які не знаю, і кілька зошитів. Він мені говорив, що як буду з 

ним, викопаєм собі криївку, принесем машину, будем мати літе-

ратуру і будем вчитися. Також говорив, що йому дуже сподобав-

ся терен, люди. Панов думав хвилинку і сказав: хароша штука, я б 

його накрив сьогодня, але не хочу, он застрелиться, мені ходить 
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про матеріяли, які він принесе. Ти йому скажи, що тут добрі люди, 

вказуй на  Бекара, що можем і тут в хаті на машині писати, про-

мишляй крийовку, місце на криївку, але тоді коли він тебе буде 

питати. Будучи з ним, він тебе буде спрашувати про  стрибків, 

сексотів твойого терену. Ти будеш йому розказувати про стриб-

ків, сексотів, про котрих люди говорять, в тому будеш спрашу-

вать, що будем з ними робити, він тобі скаже, що він буде робити. 

Ти про його намічені діла будеш мене повідомляти через  Теклю. А 

щоб краще було, старайся скорше нав’язатися з  Демком, заходи 

частіше до нього, питай, чи ладить чоботи, він тебе буде спра-

шувати, щоб ти погодився йому доносити і в тому буде573 тобі 

обіцював, що зробить чоботи, костюм купить. Ти не похочуй, а в 

кінці погодися, але жадай, щоб нав’язав тебе з  Пановом. Якщо 

б ти не мав змоги повідомити мене про намічений плян роботи, 

роби всі не можливості, от прим[єром] : коли ввійдете в село, 

довідайтеся, що в селі спокійно, а ідете роз[з] броювати стриб-

ків, то ти от йдьош наперід, зашпортаєшся, стряскаєш зброєю, 

стрибок почує, почне стріляти, а ти крикни «втікаймо», бо можуть 

нас постріляти, роби паніку, втікай сам. Також відраджувати, вка-

зувати на небезпечне місце. Ну, час тобі йти додому роби так, як 

я тобі вказував, подав руку і я відійшов.

Перед хатою я звільнив крок, потихенько підійшов під хату, 

відчинив двері і ввійшов до кімнати Теклі. Теклю вислав надвір, 

вона зробила свою потребу і позамикала за мною двері. З нею 

проспався до світанку. Тоді вийшов на стрих, Мазепа почав мене 

натягати, як мені спалося, як снилася нога і як я чуюся. Мазепа 

любив дівчат і жартувати з дівчатами. Квартируючи у Бекара через 

кілька днів, я довідався від Мазепи, що він походить з околиць 

 Брідщини574, що працював рай[оновим]  провідником в  Олещині. В 

останній день перед відходом з  Куткора, я довідався від Мазепи, 

що підемо на стрічу, питав його де, він не сказав, бо сам не знав. 

Про це знав  Мирон. Тоді я написав записку до  Панова.

Тов[аришу]  Начальник! Сьогодні відходимо з с. Куткора на 

стрічу. Де – не знаю. Мазепа також не знає лишень Мирон. Я 

живу з Мазепою добре, він мене полюбив. Я довідався від нього, 

що він був рай[оновим]  провідником в Олещині, а сам походить 

з Брідщини575.

Дата...  Гора

У тексті573 : беде.

У тексті574 : брідчини.

У тексті575 : Брідчини.



291

Записку лишив у  Теклі, а самі пішли на стрічу на  Винну на спа-

лену576 господарку  Мартинюка. Там стрінулися з пров[ідниками]  

 Андрієм,  Остапом,  Пімстою і обома  Дубами.  На стрічі пров[ідник]  

Андрій, Остап,  Мазепа і  Мирон довший577 час щось собі балакали 

піднесеним тоном, як я в пізнішому довідався від Мирона, що 

Остап сварився, чому без його відома роз[з] броєно  стрибків в 

с.  Острові і ставив домагання, що він мусить бути повідомлений 

про кожну справу. Відходячи з місця стрічі, Мазепа сказав мені, що 

йдемо квартирувати в ліс, а завтра спалимо ваш – Русилівський 

колгосп. Я почав намовляти Мазепу і других, що можем квартиру-

вати в  Куткорі, бо в  Русилівському лісі недобре, люди часто бачать 

 большевиків. Мої намагання не довели до успіху. З мене почали 

сміятися, що я боюся і говорили, що нас 9-ть навіть як прий дуть 

большевики, то всіх поб’єм. Останні слова говорив Мирон. Через 

день в лісі я дальше доказував, що це не добре робити, говорив, 

що місяць, дуже видкося, що це не дасться зробити, що стриб-

ки пільнують колгоспу, але не знав, як вони це будуть робити. 

Ввечір Мазепа приділив мене, Мирона,  Пімсту і Остапа знищити 

с[ільську]  раду і роз[з] броїти стрибків в селі, а опісля ми мали 

долучити до нього, Андрія і других та підпалити колгосп. В 4-ку 

ми підійшли під с[ільську]  раду, де спав оден стрибок. Мирон 

дав мені наказ піти під вікно, застукати до стрибка, щоб відчинив 

с[ільську]  раду. Я відмовляв, говорив, що стрибок може стріляти. 

Мирон вдруге дав мені наказ, що я мусів зробити. Стрибок пізнав 

мене, відчинив двері, Мирон забрав від нього кріса і сказав йому 

вести нас до хат стрибків прямо дорогою. Я доказував Миронови, 

що дорогою недобре, бо можуть бути большевики або стрибки 

нас завважуть, пічнуть стріляти і тому краще йти городами. Мирон 

на це погодився. Я щоб не роз[з] броїти стрибків, почав водити 

по городах, садах та стежках так, що це збавило багато часу. 

Тамті, чекаючи на нас, – не дочекалися578, самі підпалили колгосп 

і ми на огонь мусіли зі села вийти. В той спосіб я не допустив до 

роз[з] броєння стрибків. Всі ми стрінулися на  Русилівських сіно-

жатах т[ак]  зв[ана]   Гора, звідки, крім Остапа і Пімсти, відійшли 

ми в ліс над с.  Митулин. Квартируючи в лісі через кілька день, за 

той час, пров[ідник]   Січовий одного дня ввечір арештував579 двох 

повстанців, яких зліквідовано. Третій, який був з ними, прийшов 

У тексті576 : спалину.

У тексті577 : довшій.

У тексті578 : дочикалися.

У тексті579 : ариштував.
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на постій цего самого дня, втік. Другого дня ми розійшлися. Я, 

 Мирон,  Мазепа і  Яровий пішли в с.  Куткір до  Бекара. Над ранком 

ми вийшли на стрих. Коли заснули, я зійшов на долину написав 

записку до  Панова, в якій подав хто зі мною квартирує і що можу 

відбути стрічу. Це було около 25-го травня 1948 р.

Записки  Текля переносила дуже легко. До  Красного було не 

сповна 4-ри к[і] л[ометри] . Не раз бувало так, що Текля віднесла 

і принесла відповідь, що навіть повстанці не знали, що вона була 

в Красному.

Цего дня я одержав відповідь від Панова, в якій вказав мені, 

щоб я прийшов в останне місце стрічі з ним, цего самого дня. Цего 

вечора  Мазепа мене з  Яровим вислав по папіроси, мило, пасту, 

до голови кооперативи  Дацька Евгена. Папіросів не одержали в 

нього, лишень у  Мочія Петра, – буфетчик в с.  Куткір. З тим верну-

ли до Бекара. Я знова лишився з Теклею в кімнаті, а Яровий пішов 

спати на стрих до Мирона і Мазепи. Я щоб впевнити себе і їх подав 

на стрих свою фінку і торбу. Будучи в кімнаті, відчинив вікно, пере-

ліз через нього і пішов до  Панова. Панов мене навіть не спиняв і 

тому я його спитав, чому мене не спиняє, нащо він відповів:

Я ж тебе по сапуті (віддиху) пізнаю, не тільки по вигляді. Як 

ти вийшов? – спитав Панов. Я переповів йому. А де тамті? Сплять 

на стриху. Хай сплять, гдє ти бил так довго, что ви дєлалі, що ста-

лося на  Русилові, чому ти мене не повідомив? – спитав Панов. 

Я не мав як вас повідомити. Тут оповів йому про все сказане в 

протоколі. Чому Мирон так натискає на тебе, щоб ти дєлав? Не 

знаю. Він мусить тобі не довіряти. Не знаю, я з ним живу добре, 

але чого він так серіозно до роботи взявся – не знаю. Сукой 

син, сегодня він близько мене, але я його трогати не буду, от ти 

понімаєш, ідеш попереду, тоді з автомата давай одну очередь, 

другу – удірай. Тоді вони всі повтікають і ні чорта не здєлають, 

почому ти так не работаєш, куди ви з Русилова пішли, – говорив 

і питав Панов. Я почав оповідати дальше, а коли скінчив оповіда-

ти про зліквідованих, Панов говорив: Постріляли, вот понімаєш, 

бандіти, як вони своїх людей стріляють. Нічово, ми ще з ними 

розрахуємся, де вони поховані? – спитав. Від цего постою, який 

я вам вказував на карті 200 метрів на захід, є другій постій. Від 

нього в напрям полудневого заходу около 70-ть метрів є вони 

поховані. От, смотри что вони хотять, что дєлають, ето запроданці 

американські, котрі стріляють мирних людей, де лишень людей, 

але своїх ребят580, котрі їм підчиняються. Пощо їх жалувати, етих 

У тексті580 : рибят.
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головорезов, нада їх всіх пострілять, от ти должен нам подавать 

всі матеріяли про них, де вони перебувають, де їхні постої, коли 

стрічі і де приходять етії провідники. Ти подавай точно, а ми їх 

скоро сконьчим. Та я подаю. Ну, нам треба кожночасно. Я не 

можу кожночасно. Ну от, я сейчас здєлаю, давай сюди.  Панов 

встав з цего місця, де ми сиділи, оба зайшли в хату, він розгорнув 

карту на землі, палаткою заслонив світло елєктричне і почав мені 

пояснювати:

Кагда вийде з постою на ріг смеричини, на дорогу, котра іде 

понад смеречину до села, а друга дорога від рогу смеричини 

крутить на право вскіс і виходить нище на поляну, а ще нище до 

кернички під селом. Отже, на тій другій дорозі, що розгалужу-

ється на розі смеричини, від цего розгалуження, ідучи до села 

на ліво 150-ть метрів, буде зломана берізка за висока на бороду. 

Вершок цеї берізки буде вказувати пушку, яка буде від берізки 

6-ть кроків. На пушці буде лежати камінець, завеликий кулака 

руки, а під самою берізкою на дорозі буде лежати папірчик, на 

який ти звернеш увагу. Кагда ти ідеш з постою в село або зі села, 

на тому місці пристанеш, полагодиш свою потребу і бросиш 

записку до етої пушки. Етую пушку буде хтось контролювати581 

що три дні. Коли ти вкинеш записку, від того часу довідуйся до неї 

щодня, а там одержиш вказівки, що маєш дальше робити. Камінь 

з пушки вкинеш подальше від пушки. Коли будеш на постою тиж-

день, два чи більше, постій значи так, як я тобі вказував. Ми тебе 

будем дальше інформувати, коли буде наскок. Час наскоку ти 

будеш знати, а коли пічнеться огонь несподіваний, сейчас заля-

гай до землі, автомата бери вгору, понад голову на поперек себе 

оден раз, другий так, щоб бійці тебе могли запримітити. Тоді уді-

рай в напрям, куди тобі нужно буде, але ніколи разом з другими. 

Коли на постою почують і зловлять за зброю, то ти також автома-

та бери на поперек себе і держучи, рухай автоматом, щоб бійці 

тебе запримітили і заходи набік від других. Коли заляжуть, також 

автомата бери поперек себе понад голову і підноси. Не бійся, мої 

бійці мають добрі глази, вони сейчас посмотрять, вони по тобі не 

будуть стрілять. Перед наскоком тобі не вільно опускати постою. 

В час огню, ти, перебігаючи через доріжки, лінії, стежки держи 

автомата в той сам спосіб.

Коли я оглядав карту, то в коло постою на карті  Панов мав 

позначені всі стежки звіринні, партизанські, всі доріжки, лінійки, 

дороги і лінії. Як я ор[і] єнтуюся, йому мусів хтось це все подати.

У тексті581 : контрулювати.
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Опісля цікавився  Мазепою, як я з ним живу, чи він мене 

любить чи коли сварилися і його характером. Коли я сказав, що 

живу з ним добре,  Панов наказував мені, щоб я дальше вів себе 

чесно, а тоді Мазепа буде мені довіряти, буде розказувати про 

свої пляни роботи, а відтак спитав: а водку п’є. П’є, – відповів я. 

Ну, вот, харашо дєло, коли він з тобою582 водки поп’є, то при водці 

він тобі цікавого дечого розкаже, а ти мені про те будеш мені роз-

казувати. Чи він тут довго тут думає бути? – спитав Панов, так як 

я ор[і] єнтуюся, він тут хоче зимувати, говорив, що він має радіо, 

яке принесе, а до мене говорив. Що буде зі мною переводити 

 СБ-івський вишкіл, сказав, що бачить мої здібнощі, що до цього 

я надаюся. Ну вот харашо, коли зробите криївку, ти мені подаш 

плян з неї, напишеш, що в ній знаходиться, яка література, який 

архів, а тоді впляную наскок, а коли будуть хароші матеріяли, я їх 

живими половлю. Ти не маєш чого боятися, я загазую крийовку, 

по одному з вас повитягую і відратую назад і ніхто не буде знати 

хто їх зрадив. Тебе ми заберем, завезем583 на  Україну і там будеш 

харашо проживати. Це було б хароше дєло для тебе, одначе 

я в це не вірю, щоб це була правда. Коли я сказав йому, бо він 

цікавився, що  Мирона  Мазепа не любить, що говорив Мазепа, 

що Мирон є така нюнтка, не життєвий хлоп, а хвалив  Чабана, 

що вони між собою не живуть добре – не любляться, тоді Панов 

сказав: нада побольше такого. Говори до Мазепи, що Мирон, 

недобрий чоловік, що ти сам бачиш, що він може сказати все 

провідникови, що ми горілку п’єм, краще робити без його відо-

ма. Дальше Панов вказував мені, щоб я зайшов якнайскорше до 

 Демка, наводив з ним розмови, в яких погоджувався на роботу 

з  мгб. Пригадував мені, щоб я своїй  Теклі говорив, щоб вона не 

виговорилась часом, і вказував:

Звертай її увагу на те, щоб вона не мала жодних товаришок. 

Хоч я знаю, – говорив Панов, – що вона всего не скаже, одначе 

дещо може висловитися. В розмові з нею старайся узнати, чи 

вона дещо говорила чи ні. Ти знаєш, ета  Шевчучка, її товариш-

ка, до неї заходять бандіти, вона недобра на тебе, вона може 

дещо догадуватися щодо  Шишки, що ти його убив, вона з нею 

говорить і часом, а, по-другому, вона зла на тебе, що ти живеш, 

ходиш до Теклі, а її хлопця немає, вона б тебе з’їла. Ти її бере-

жись і наказуй своїй дєвушці, щоб з нею не товаришувала. Ти 

свою дєвушку повинен вчити, коли вона йде до  Красного, щоб 

У тексті582 : стобою.

У тексті583 : завизем.
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не збиралась так, як в виходной день, тільки хай бере на себе 

мужиський пінджак, щоб її здалека ніхто не пізнав. Ти її наказуй, 

щоб вона не встрявала в розмови ані з  Мироном, ані з  Мазепою, 

щоб здержувалася від того. Вони можуть щось помічати, вона 

може дещо виговоритися, хай вдає перед ними маломовною. 

Ти, натомість, коли будеш харашо працювати, получиш у  Демка 

сапоги, костюм, тільки пам’ятай, де б ти не був, в яких обставинах 

не знаходився, все виконуй роботу точно, так як я тобі вказую. Я 

тобі сам сейчас можу дати сапоги ілі що-небудь, але знаєш, тобі 

це може пошкодити, хтось може запримітити, а коли пов’яжешся 

з Демком, я тобі через нього дам сапоги, що схочеш, получиш. 

Зараз іді домой, під хатою потихонько іди, наслухай, потихенько 

влізь крізь вікно так, щоб ніхто не підслухав. Подав руку, попра-

щався і я відійшов.

Стрічі не умовляв, лишень казав повідомити, якщо я буду 

відходити від  Бекара. Також повідомити де йду, який плян робо-

ти, якщо буду знати. Я перейшов через Бекара сад, легенько 

підійшов під хату, послухав, відчинив вікно, переліз до кімна-

ти, де спала  Текля. З нею побув около години і пішов на стрих 

спати. Робив це обережно, так що вони не чули. В день Мазепа 

питав мене, коли я прийшов. А коли я сказав, що зараз звечера, 

Мазепа сміявся з мене і натягав за Теклю.

Квартируючи через кільканайцять день у Бекара, Мазепі 

захотілося пива, який сказав що може написати записку в 

с.  Підгориць  Олеського р[айо] ну до директора гуральні, подасть 

йому кличку, лишень треба підшукати господаря, який би мав свої 

бочки і з цею запискою поїхав по пиво. Ввечір ми були зайшли до 

 Даць[ко] Григорія у цій справі. В розмові з ним Мазепа довідався 

від нього, що господар Креніцкий, – член управління колгоспу, з 

за лінії  Керзона є сексот. Рівнож Дацько вказував на  Романишина 

і  Криштальського, – бригадир колгоспу є сексоти. Мазепа, слу-

хаючи його, сказав до нього: що прочистить  Куткір як годинник. 

Останного дня перед відходом з с. Куткора я зараз зран[н] я 

довідався, що ввечір підемо повісити Креніцкого. Довідатись 

було легко, бо  Яровий через день виготовляв оголошення на 

доручення Мазепи. Тоді я написав записку до  Панова про те, і 

що ввечір відходжу, де – не знаю. Панов мені відписав такими 

словами: Криніцкого можна знищити. Повісь його на найвищу 

гіл[л] яку. Ввечір всі чотири зайшли до  Криніцкого до хати. В хаті 

була жінка, мила долівку. Мазепа навів з нею розмову за колгосп, 

говорячи, що колгоспи сьогодня розв’яжуть. Жінка вдоволена, 

що позбудеться колгоспу, почала говорити, як в колгоспі погано 
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жити. В той час надійшов  Криніцкий,  Мазепа звернувся до нього 

і сказав себе вести до  Романишина. Господар радо погодився, 

почав нас вести, ідучи наперід. В саді, через який ми переходили, 

Мазепа задержав Креніцкого584 і доручив нам його повісити. А я 

ще додав словами: повісьте на найвищу гіл[л] яку. Так зроблено. 

На ньому прибито карточку. Цего вечора ми відійшли в с.  Бортків 

і по двох днях перейшли в ліс над  Ляц[ь] ке, де стрінули  Богуна 

і  Бориса з  Бузецького р[айо] ну, та  Краснянських партизан. Це 

було на старому постою, про який я вже згадував.

Другого дня нас перевели на постій коло кринички, де були 

пров[ідник]   Січовий, пров[ідник]   Зловіщий і ще оден провідник 

низького росту, якого я перший585 раз бачив. Ввечір я, Мазепа, 

Борис і Богун перейшли в Бузецький район. В лісі через 3-4 дні 

квартирували над автострадою, звідки перейшли за автостраду 

 Заболот[не –]  Чучмани, де були 4-ри чи 5-ть день. В Зелену субо-

ту квартирували в лісі  Боложінівському і там справляли Зелені 

свята. По святах за около тижня часу я з Мазепою перейшов під 

 Гумниска квартирувати, де мала відбутися стріча, на яку ніхто 

не вийшов. Тоді я, Мазепа,  Стрілка і  Корбан (останніх586 тільки 

знаю по псевді) перейшли під  Красне і заквартирували в збіж-

жю. Ввечір Стрілка і Корбан вернулися в  Бузечину, а я і Мазепа 

за моєю намовою подалися до с. Куткора. Ідучи до Куткора, під 

селом я подумав настрашити Мазепу за те, що він через день заї-

хав мені в шкіру словами та за те, що я за час цеї подорожі з ним 

сильно змок та і недоїв. Перед селом, ідучи дорогою, були корчі 

і я, доходячи до тих корчів, пустив чергу з автомата і подався 

взад. Мазепа настрашився і почав втікати, а я за ним. Втікаючи, 

Мазепа загубив шапку, палатку та потовк собі руку, держучи 

автомата в руці. Я задержав його. Він почав випитувати мене, 

що то було. Я оповів, що лежало щось в збіжжю і я, доходячи 

до цего місця, побачив, що щось ворухнулось і стверджував, 

що це, напевно,  большевики були на засідці. Ми оба вернулись 

шукати палатки і шапки. Палатку знайшли. Шукаючи за шапкою, 

на полі почали дзвонити бляшки, які відстрашують воронів та 

всяку пташину. Мазепа, питаючи мене, що це може бути, я ска-

зав, що, напевно, большевики забігають нас. Він почав втікати, 

а я за ним. Коли змучився, ми повставали. Я почав намовляти 

його, щоб ми ішли до  Куткора на квартиру, але він, боячись, не 

У тексті584 : Криніцкого.

У тексті585 : першій.

У тексті586 : останих.
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погодився, і я був змушений піти в  Русилівський ліс до криївки. 

Під криївкою стали спочивати. Тоді почули стукіт і тріскіт патиків, 

 Мазепа мене спитав, хто це може бути. Я, щоб ще більше його 

настрашити, твердив, що це  большевики і почав робити тріскіт. 

Мазепа мене успокоював587, казав брати мені автомата до рук і 

тихо сидіти. Тріскіт зближався щораз ближче588 до нас і я спитав, 

хто є. Це був  Яровий і  Остап. Мазепа, врадуваний ними, почав 

їм широко оповідати про нашу пригоду цего вечора. На день ми 

заквартирували коло криївки. Ця подорож по  Бузецькому районі 

так мене змучила, і знесилила, що мені відновилася кавалєрська 

хвороба – трипер.

Другого дня ми в 4-ку відійшли в  Митулинський ліс. Пригадую, 

що з цего ліса перейшли до ліса над с.  Ляц[ь]ке. По 2-ох днях я 

повідомив про свою кавалєрську хворобу пров[ідників]   Андрія 

і  Мазепу, який написав записку до  Остапа, щоб завів мене до 

лікаря  Мізюка в с.  Красне, з якою мене і  Пімсту вислав до Остапа 

на стрічу в  Ферліївський589 ліс. Зі стрічі я з Яровим (Пімста лишив-

ся з Остапом) пішов до с.  Куткора до  Бекара. Тоді-то я написав 

записку до  Панова, що я є, Панов мені відписав і назначив стрічу. 

Дати не пригадую. Стрічу з Пановом мені було легко відбути. 

Яровий спав сам в кухні, а я з  Теклею в другій кімнаті. Назначений 

день стрічі я виліз вікном і пішов до Панова.

На цій стрічі я оповів про те, куди я ходив і що робив. Панов 

коли вислухав, цікавився провідниками, що говорять серед 

повстанців, як поводяться, який настрій серед них, який настрій 

серед рядових, цікавився, що це за провідник в окулярах590, якого 

я бачив в лісі на постою. Я сказав його докладний опис, його 

поведінку, його зброю, що він може бути обласним провідником 

та що він повинен походити з  Бродів, як я зор[і] єнтувався по його 

розповіді. Чого ти сюда прийшов? – спитав мене Панов. Я прий-

шов по білля і до лікаря, бо мені відновився трипер. А Мазепа 

знає, що ти маєш цю хворобу? Знає. Чому ти йому сказав, він з 

тобою не схоче ходити, нада било так здєлать, щоб він не знав, 

он тебе буде бридитися. Мазепа і так має десь відходити. Де? 

Не знаю, говорив мені, що відійде. Сукой син, я думав, що він тут 

буде, має щастя. А з ким ти будеш ходити? Я не знаю, маю верну-

ти за чотири дні з поворотом на цей самий постій звідки вийшов. 

У тексті587 : оспокоював.

У тексті588 : близче.

У тексті589 : Ферлиївський.

У тексті590 : околярах.
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Я, ідучи з ліса до  Остапа,  Андрій мені вказав, щоб я переказав 

Остапови, щоб Остап виконав якусь роботу, роз[з] броїв стриб-

ків чи застрілив сексотів, сказав мені, що Остап знає про те. Де 

відійшов Остап з  Пімстою? Пішли до с.  Утішків, може квартирува-

ти на сіножатах  Утішківських або у  Ласки Степана, який працює в 

рай[онній]  пекарні. Коли розмовляли ми про провідників,  Панов 

доручив мені:

Сейчас іди до лікаря  Мізюка, хай він тобі купить ліки і лікуйся. 

Коли будеш на постою з провідниками, підшукай собі, як я тобі 

вже вказував, друга, від якого довідуйся про тих людей, які є тобі 

не знані, про їхні постої, звідки вони, що за одні. Постої узначуй 

так, як я тобі вказував і кидай записку до пушки. Коли вкинеш 

після того, коли будеш мати нагоду, контролюй591 цю пушку кож-

ного дня. Знаки, які ти поробиш в коло постою, опиши в записці. 

Коли не одержиш відповіді, тоді кожного дня можеш сподіватися 

наскоку. Коли пічнеться огонь, ти залягай десь збоку, взагалі 

цілий час старайся бути набоці від інших повстанців, в той час 

давай знак, щоби тебе бійці запримітили. В момент стрілянини 

стріляй за втікаючими провідниками, вибирай самих главних, от 

напр[иклад] , обласного, надрайонового, районового чи других. 

Сам удірай в противний592 напрям. Коли будеш мати такую наго-

ду, як ти мав, що будеш іти з одним чи з двома провідниками, 

то автоматом по них. Коли вони попадають, ти переглянь їх, чи 

вони ще рухаються. Якщо рухаються, добий їх, щоб більше не 

дєлалі, щоби вони не притаїлися, нароби більше стрілів і удірай 

на постой. На постою скажеш, що воєнні593 стріляли, що сталося, 

не знаєш, будеш оповідати широко, ти продумаєш сам, ти вже 

то дєлав і продумати знаєш (перед цею стрічою з Пановом, я, 

будучи в горах, переходив з ліса  Ляц[ь] кого в ліс  Митулинський з 

пров[ідником]   Буря, пров[ідником в]  окулярах,  Андрієм,  Кольою 

і  Лисим. Під селом  Митулин Коля і Лисий594 пішли в село і також 

Андрій, а я з провідниками сам пішов до ліса. Оповідаючи про 

це Панову, він дав мені на підставі цього останні інструкції. Коли 

будеш ходити по терені  Краснянського району, ти будеш мав 

змогу стрічатися з різними людьми і тому старайся повідомля-

ти мене через  Теклю, а також через  Демка, з яким пов’яжешся 

запискою. В записці будеш подавати про головніші справи, 

У тексті591 : контрулюй

У тексті592 : противній.

У тексті593 : воєння.

У тексті594 : Лисій.
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про пляни роботи, дати виконання, матеріяли про людей, яких 

розробляє595  СБ, чоловіка, який подає ці матеріяли, про місця 

постоїв, час квартирування людей і яких на цих постоях. Цю 

записку добре скрутиш в рольку, лякуватимеш з двох причолків 

і сере дини, щоби ніхто не розклеював. Тут  Панов мене спитав, 

чи я маю щось такого, щоб міг я бити печатки на лякови. Коли я 

сказав, що не маю, він мені обіцяв принести перстенець на другу 

стрічу, яким я мав вибивати печатки. Коли кінчали ми розмову, 

Панов нагадував мені щоб я роботу виконував чесно, побажав 

мені, спокійної ночі і я відійшов.

Вернувши зі стрічі, потихенько переліз крізь вікно до кімнати 

та положився спати з  Теклею. Другого дня оба пішли до лікаря 

 Мізюка, який другого дня постарався мені ліків і грошей за них 

не брав. Повчив мене, як я маю їх заживати, заборонив пити 

горілку та мати тілесні зносини з дівчатами. Цего дня ми пішли до 

 Русилівського ліса на день. Після того я був у  Демка в с.  Русилові. 

Я з ним навів розмову за чоботи. Чобіт ще немає, будуть, як 

будеш своїм хлопом, – сказав Демко. А що я не свій, яким же ж 

можна бути, – сказав на це я. Чого я тебе маю боятись, знаєш, 

ми обидва брати і можем собі все сказати, знаєш що, я тебе хочу 

спитати, доки ти думаєш так ходити, – говорив Демко. Доки не 

скінчиться, – відповів я. Але ти дурак, це все і так задурно, не 

краще було б, коли б ти жив легально і себе не мучив, – говорив 

Демко. А як же ж можна жити легально? – спитав я. Ти знаєш, я 

маю такого, що з ним можна всьо зробити, будеш ходити безпеч-

но, нічого не будеш боятися, ні засідки ні облави і скоро можна 

вийти на волю. А як...? – спитав я. То ніхто не буде знати, ти мені 

коли розкажеш дещо про  організацію, куди ви ходите і хто ходить 

тоді буде все в порядку. А нащо тобі того? Я тобі буду говорити, а  

ти комусь нібито від себе і за це гроші596 будеш брати, а я що? – 

спитав я. Я власне хотів би знати того, якого і ти знаєш. Я тобі 

скажу, тільки нікому не говори, це є  Панов, він є файній хлоп. Но 

то добре, я бим з ним хотів бути – сказав я. Добре, я тебе з ним 

запізнаю, скажи коли прийдеш. Я прийду десь так за пару день, а 

може і більше часу. Коли прийдеш другим разом, то я тобі скажу 

точніше, – говорив Демко. Я з Демком попращався, покликав 

 Ярового зі стійки, повечеряли ми у  Пелещук Анни і пішли прямо 

до  Митулинського ліса на постій в смеричину. На цей постій прий-

шли пров[ідник]   Зловіщий,  Мирон,  Ромко і  Клим. Пров[ідник]  

У тексті595 : розрабляє.

У тексті596 : грошу.
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 Зловіщий з  Климом відійшов, а ми в 5-ку осталися. Цего дня 

ввечір, ідучи до села по хліб, я думав відшукати пушку, означену 

 Пановом. Але так склалося, що ми цею доріжкою не йшли, аж, 

вертаючи зі села з хлібом попри означене місце, завважив я 

на стежці білий папірчик і з правої597 сторони зломаний вершок 

берези, поданий в напрям корчів. Я зацікавлений подумав погля-

нути. Перейшов кілька кроків поза означене місце, сказав, щоб 

зачекали598 на мене, бо хочу на сторону, але тому що було вже 

недалеко постою, вони не чекали599, а пішли. Я скинув з плечей 

мішок з хлібом, вернувся до берези, від якої відчислив 6-ть кро-

ків в показаний мені напрям зломаним вершком берези і почав 

шукати за пушкою. Скоро знайшов камінь, а також пушку. Камінь 

відкинув, добре приглянувся і скоро, забираючи хліб, прийшов 

на постій. Вони вже полягали спати. Як це сталося, що ми пере-

йшли під  Дубаси на постій – зараз не пригадую. Пригадую собі, 

що під Дубасами були пров[ідник]  Зловіщий,  Андрій,  Крук,  Клим, 

 Козак,  Дуб і  Чайка. Там квартирували через кілька день. Тоді-то 

я попросив  Мирона, щоби мене впустив на доли зорганізувати 

собі чоботи. Дозвіл дістав на 5-ть днів. Цего дня я пішов в корчі і 

написав записку до Панова.

Тов[аришу]  Начальник! На постою під Дубасами квартирують 

пров[ідники]  Зловіщий, Мирон, Андрій, Козак, Клим, Ромко, Дуб, 

Чайка і Крук. Постій міститься в розі зрубу 30-ть метрів наліво від 

дороги, яка веде з  Митулина на Дубаси, ідучи в напрям Дубасів, 

а 400-ста метрів від Дубасів, ідучи дорогою з Дубасів. На окремій 

карточці зробив плян місця постою. Також в записці я подав свій 

відхід на доли.

Записку залякував і вернув на постій. Ввечір, ідучи з  Яровим на 

доли і переходячи попри пушку, записку вкинув до пушки. Пушка 

була з покостової фарби, величини одної літри, яка під корчиком 

бучини була вкопана в траві. Цеї ночі ми безпосередньо зайшли в 

 Русилівський ліс і там заквартирували. Другого дня я зайшов до 

Демка.  Демко в стодолі складав сіно. Я Ярового залишив на стійці 

в саді, а сам під стодолою з Демком розмовляв. Ми оба догово-

рилися що за кілька днів (два-три) я буду в Демка вдруге і Демко 

сказав, що він покличе Панова і я з ним буду могти стрінутися. 

Також Демко приніс мені чоботи з хати, які були на мене завеликі і 

я йому прикинув. Він обіцяв мені зробити кращі. Забрав я від нього 

У тексті597 : справої.

У тексті598 : зачикали.

У тексті599 : чикали.



301

хліба і сала, повечеряли і пішли в с.  Красне та заквартирували у 

 Кравчука Івана. По 3-ох днях я вернув з поворотом до  Демка під 

хату. Малий станув на стійці (малий – це  Яровий) під хатою, я підій-

шов під вікно, застукав оден раз і другий600, Демко прийшов до 

вікна, подивився, і почав мене кликати досередини, запевняючи 

мене, що в селі спокійно. Чого я піду до хати, не маю чого, – гово-

рив я. Ходи, спробуєш чоботи, я купив для тебе, – говорив Демко. 

Добре, зараз йду, – сказав я. Я підійшов до Ярового і сказав йому, 

щоб зачекав601 тут під хатою, а я піду в хату попробую чоботи, які 

купив мені Демко. Я пішов під поріг хати, Демко вже двері від-

чинив і сказав:  Панов є, не маєш чого боятися, ходи. А хто з ним 

є? – спитав я. Немає нікого, він сам, я тобі ручу, не маєш чого боя-

тися, він з тобою поговорить лишень пару слів і підеш собі дальше 

і говорив Демко. Ну, всьо одно, йдемо, – сказав я і ввійшов в сіни. 

Демко замкнув за собою двері, а до мене сказав: іди. Я не піду, йди 

ти перший602 – відповів я. Демко попереду, я за ним ввійшли до 

кімнати. Діти спали (дві малі дівчини), жінки не було, і з цеї кімнати 

перейшли в другу кімнату. Кімната була освічена, вікна заслонені. 

Панов сидів на кріслі при столі, звернений до дверей, курив папі-

роса, Демко, звертаючись до Панова, сказав: Слухай, я привів тобі 

 Андрущака, він дуже боїться тебе, щоб ти його не впустив. Панов 

усміхнувся, встав з крісла, підійшов до мене, подав руку і сказав: 

Маладєц, коли ти мене узнаєш, не будеш боятися, я харошій чоло-

вік, давай садісь ближче, поговоримо. Демко приставив мені кріс-

ло і сказав: Я тобі казав, що не маєш чого боятися, що Панов фай-

ний603 хлоп. Ну, маладєц, розкажи мені, как ти проживав? – сказав 

Панов. Добре жилось, – відповів я. Де там добре, все в лєсу, в лєсу 

день і ніч, гдє там добре. Ти кагда мені розкажеш про всі крийовки, 

розположення района, какії бандіти є в районі, хто є провідником, 

гдє ви стрічаєтеся і ето всьо розкажеш мені або будеш подавати 

писемно через Демка. Про ето ніхто не буде знати, ми тобі, тоді 

звернувся до Демка і сказав: Ти йому маєш справіть хароші сап[о]ги 

і в той час дивився на мої подерті чоботи, ти йому мусиш справити 

костюм, дєн[ь] ги, папіроси йому давать, все, що потрібно йому. 

Ну, говорячи до мене, коли ти годишся на ето, что я тобі вказую. 

Годжуся, якби не годився, я не прийшов би сюда. Ну да, маладєц, 

харошій парінь. Ти дай водки, запйом604, – звернувя до Демка. Я не 

У тексті600 : другій.

У тексті601 : зачикав.

У тексті602 : першій.

У тексті603 : файні.
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маю часу, там під хатою стоїть Яровий, – сказав я. Хто він такий? – 

спитав  Панов.  Вовчук з с.  Красне, – відповів я. Ну нічово зараз 

підеш.  Демко витягнув з шафи півлітри горілки і три малі склянки 

та поставив на стіл. Панов наляв горілку і сказав: я водки не п’ю, 

але з тобою вип’ю, за здравіє. Ми всі три випили і закусили салом, 

яке подав на стіл Демко. Тоді Панов почав говорити: Ти сейчас 

мусиш розказувать, как є розположеніє вашого района, хто про-

відником районовим. Я почав оповідати про район і повстанців, 

а Панов ставляв мені постійно запити, буцімто дуже не ор[і]-

єнтується. Рівнож коли я скінчив оповідати, він мені доручив:

Ти должен добре розвідувати, как дєйствує  організація, какії 

люді дєйствують в районі, что оні за одні, коли і де стрічаються, 

мені нада етих постоїв і мусиш мені давати їхні пляни роботи. 

Коли говорив до мене Панов, Демко підморгував і сміявся. А 

коли Панов його спитав, чого смієшся, Демко сказав: Я вже 

старий пес. Ну, что ти усмотрил? – спитав Панов. Гм.., що я дур-

ний, – відповів Демко. Брось етой разгавор, – сказав Панов до 

Демка і почав дальше говорити до мене такими словами: мала-

дєц, ти маєш виконувати роботу так, як я тобі вказував, це все 

пиши на картках і через Демка будеш передавати. Я тобі буду 

через нього подавати вказівки, як дальше проводити роботу, а 

коли буду хотів з тобою стрінутися, то Демко тобі вкаже, де я 

буду. Від сегодня ви оба в 2-ку будете робити, ви радянські люди, 

оба брати, ви должні ставитися до роботи серіозно, виповнювати 

всі накази, за невиконання наказів тебе Демку жде  Сибір, а його 

куля. А коли будете виконувати всі накази харошо, скоро сконь-

чим ті банди, а тоді ти заживйош. Тоді получиш много дєн[ь] гів, 

получиш харошу працю, будеш хотів вчитися, підеш в школу, 

після школи станеш яким начальником, чим схочеш можеш бути. 

Тепер іди, бо може прийти Яровий сюда, а он водку п’є? – спитав 

мене Панов. П’є, – сказав я. То візьми горілки, а ти Демку іди з 

ним, візьми хліба і сала і там разом покушайте, щоби Яровий 

не думав, що ти кушав в хаті, – говорив Панов. Я попращався з 

Пановом, Демко взяв хліб і сало і ми вийшли з хати до Ярового. 

Під хатою оба з Яровим випили оба горілки, повечеряли, Демко 

сала дав на дорогу. Під час вечері Яровий питав мене за чоботи, 

а я сказав: які там чоботи, та то якісь шкраби мені показував. На 

відході від Демка, я Демкови наказував, щоб мені купив шкіри на 

чоботи, а не якісь шкраби старався для мене. Я маскувався в той 

спосіб перед Яровим. 

У тексті604 : запіом.
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За два чи за три дні я відійшов в  Митулинський ліс. Кварти-

руючи в лісі, якось так складалося, що я не міг вкинути записки до 

пушки. Часто змінювали постій. Одного дня були привели корови 

на постій під  Дубаси. Вдень я довідався з розмови пров[ідника]  

 Андрія, що одну ялівку ввечір відпровадять до с.  Митулина. Я тоді 

через день написав записку до  Панова:

Тов[аришу]  Начальник! Я, пров[ідник]  Андрій,  Чабан,  Мирон, 

 Мирко,  Козак,  Ромко, і  Дуб з горів квартируємо на постою під 

Дубасами. На постою маємо 6-ть штук худоби, які привели з 

с.  Липівці з  Перемишлянського району. Пров[ідник]  Андрій має 

в пляні їх різати і м’ясо закопати в землю. Також виготовив плян 

місця постою.

Дата...  Гора

Ввечір Андрій мене і Козака вислав з ялівкою до с. Митулин. 

Вертаючи зі села до ліса, на краю ліса полягали спати при доріж-

ці. В тому часі долучив до нас припадково  Канарок, – боєвик, який 

напоровся на  большевиків під с.  Ляц[ь] ке. Разом в 3-ку проспа-

лись до світанку, тоді повставали і почали йти. Переходячи попри 

пушку, я лишився позаду і в тому часі кинув записку. В пушці не 

було нічого. Козак і Канарок навіть на це не звернули уваги. На 

постою застанули лишень пров[ідника]  Андрія, Дуба з горів і 

Ромка та дві штуки худоби, які через день зарізали і замагазину-

вали. Увечір перейшли в ліс над Ляц[ь] ке на постій « Криміналька». 

В тому лісі я через кільканайцять день враз з  Круком організува-

ли харчі для тих, які переходили  СБ-івський вишкіл, який пере-

водив пров[ідник]   Січовий. По закінченю вишколу я з  Мироном 

вернули на доли і заквартирували у  Бекара. В тому часі, будучи 

на квартирі у Бекара, я відбув стрічу з  Пановом. З хати виходив 

крізь вікно. Мирон спав на стриху.

На цій стрічі я оповів Панову про СБ-івський вишкіл, який 

переходили  Бузько рай[онний]  реф[ерент]   Золочівського р[айо]-

ну і Мирон, а також про все те, що я бачив, а саме: що в часі 

вишколу вони цілий час щось писали, але я не міг підглянути ані 

чути, що вони собі говорили, бо це відбувалося на боці, подальше 

від мене. Ці нотатки Мирон має в торбі. Тоді Панов почав питати 

мене, як ми оба квартируємо, чи цілий день сидимо на стриху, 

і коли сходимо до хати. Я оповів Панову, що ми через день на 

стриху, а під вечір, залишаючи довгу зброю і торби на стриху, 

сходимо605 до кімнати. Тоді Панов доручив мені:

У тексті605 : з ходимо.
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Як так, то ти обов’язково його ці зошити мусиш мені при-

нести завтра ввечір. Вот понімаєш, він ніччю не читає. Перед 

вечером зійдете обидва до хати,  Мирона лишиш в хаті, а сам 

полізеш606 на стрих, нібито щось забув як: мило чи якусь іншу річ, 

витягнеш зшиток з його торби і заховаєш десь в сінях, щоби вве-

чір було тобі добре взяти. Коли Мирон піде спати, ти знова так як 

сьогодня прийдеш до мене сюда, в те місце. Я з тим погодився. 

А який в Мирона плян роботи? – спитав  Панов. Він думає зараз 

забрати крамарку з  Совиск – хутір села  Утішків чи  Сторонибаби, 

за те, бо там зістав ранений  Остап, а  Пімста вбитий, – сказав 

я. Хай пробує, ще він візьме так, як Остап взяв. А  стрибків не 

думає роз[з] броювати? – питав Панов. Наразі не знаю, про те 

нічого не говорить. Тоді Панов почав мене вчити: Вот, дружок, 

ти колись Мирона напугай, в такому місці, де б відповідало на 

засідку, потягни серію з автомата і удірай. Тоді будеш бачити, що 

він буде робити і що скаже на це. Якщо б ви йшли роз[з] броювати 

стрибків, то ти іди вперед і доходячи до стрибків, пускай чергу з 

автомата і удірай. Тобі нада все так робити, щоби не допустити до 

роз[з] броєння, а Мирон коли спитає, чому ти стріляв, то скажеш, 

що щось було, що, правдоподібно607,  большевики, навіть в тім 

часі можеш крикнути «хто є». А вони не будуть провіряти, чи там 

хтось був чи ні. Слушай, ти зараз ходиш з  есбістом, ти должен 

знать всі його пляни роботи, як він проводить роботу, які в нього 

інформаторі, з ким він веде розмови, хто йому наказує і про те 

мене інформувати. Якщо б він когось забрав такого, на якого 

хтось наговорив з людей, або такого, який вписався до колгос-

пу, таких пускай, хай стріляє, ми [є]що таких маєм много. Якщо 

б ти ор[і] єнтувався, що він хароший чоловік, то дєлай так, щоб 

він удрал. Вот прим[єром] : ідете дорогою, ти йдеш вперед, тоді 

давай чергу з автомата одну-другу, роби найбільше стрілів і уді-

рай. Другий примєр: коли бережеш на постою, то ти на нього не 

звертай дуже уваги, а він буде удірати, а коли побачиш, що уді-

рає, тоді стріляй, тільки не по нім, вгору чи вбік, все так, щобись 

не ранив ані не вбив. Третій примєр: якщо будуть переслухувати, 

то ти старайся бути при тому і добре слухай, що допитуваний 

буде говорити, чи кого не розкриває, з ким він працював, відколи 

і про те мені розказуватимеш. Так само сліди, де такі слідства 

відбуваються, як довго, хто проводить, а також щобись знав, де 

його похоронено. 

У тексті606 : полізиш.

У тексті607 : правду подібно.
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На цій стрічі я подав йому пляни місця постою « Криміналька» 

і замагазинованого м’яса (в осені 1948 р.  большевики коло 

того м’яса держали довший608 час засідку. Зам[ітка]  слід[чого] ). 

Відходячи від нього, наказував мені, щоб я на слідуючий вечір 

постарався конечно прийти [з]  зшитком пров[ідника]   Мирона.

До хати я вернув крізь вікно. Полежав трохи з  Теклею, а від-

так виліз на стрих і положився спати враз з Мироном. Через день 

я добре609 приглянувся, де саме Мирон ховає свій зшиток, який 

через день читав і заховав з поворотом в торбу. Година була 

до вечора, як я зліз до хати, а Мирон залишився. Я тоді вислав 

Теклю, щоби покликала Мирона. Вже смеркало, коли Мирон 

зійшов до хати. За кілька хвилин я виліз на стрих, перед тим ска-

зав Миронови, що йду зняти кібель і принести пасту до зубів, з 

торби витягнув зшиток, взяв пасту, кібель і зліз до сіней. В сінях 

зшиток сховав в мішок, який стояв зі збіжжям. По вечері посиділи 

довший610 час в хаті, опісля Мирон виліз на стрих, а я залишився 

з Теклею в хаті. Коли сподівався, що Мирон може спати, виняв 

зшиток з мішка, сховав до кишені і потихенько крізь вікно подав-

ся на стрічу до  Панова. 

Коли переглянув Панов зшиток, який оглядав около півгоди-

ни, прийшов до мене, сказав, що харошій матеріял і питав, як я 

його витягнув. Відтак почав мене вчити, як я маю його з поворо-

том сховати та як дальше проводити роботу:

Нада і так дєлать з поворотом, коли прийдеш ніччю до нього, 

послухаєш, чи він спить, а коли переконаєшся, візьмеш торбу, 

поволеньки відчинеш і вложиш в той пол, де он бил. Де Мирон 

спить? – питав Панов. На стриху. А вчера де ти спав? Зараз від вас 

прямо пішов до нього спати. Ну і сегодня так само, коли прийдеш, 

лягай спати сейчас. Коли він ще получить якісь матеріяли, а буде 

така нагода як сьогодня і будеш мати стрічу зі мною, візьмеш ці 

матеріяли, а я перегляну і віддам тобі з поворотом. Якщо Мирон 

буде мати якісь матеріяли, а ти будеш бачити, то при нагоді, яку 

будеш мати, сейчас переглянь і занотуй заголовки. Я на стрічі чи 

запискою тобі вкажу, котру маєш мені принести. Коли відпишеш 

ці заголовки, ховай так, щоб ніхто не міг запримітити. В торбі ані в 

кишені не держи. Заховай під підш[и]вку в опаковання (штивняк). 

Вони можуть часом тебе, твої кишені і торбу контролювати611. 

У тексті608 : довшій.

У тексті609 : добри.

У тексті610 : довшій.

У тексті611 : контрулювати.
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Уважай на себе, зараз тобі буде легше. Коли пічнешся стрічати 

з  Демком, будеш йому усно переповідати про місця постоїв, 

про повстанців, якими дорогами ходять, що за одні, які псевда і 

яка література буде приходити, будеш давати йому читати. Коли 

буде важна справа, то ти пиши записку. На цій записці напиши 

«срочно», Демко, коли це прочитає, буде знати що має з цим 

зробити, я йому вже вказував. Тут дав мені ляк, задовгий612 5-ть 

см. і вказав мені, щоби я не носив цілого кусника, тільки вломив 

кавальчик – величини нігтя613, а решта сховав. Наказував, що 

мені не вільно більше ляку носити. Наприкінці хотів визначити 

стрічу, одначе я сказав, що не знаю, де опинюся. Тоді він з тим 

погодився і почав мене знова вчити: коли будеш тут, зайдеш до 

 Бекара на квартиру, напишеш і ми стрінемося, а коли не будеш 

мати змоги прийти, підеш до Демка і переповіш йому етоє дєло, 

которіє ти узнал і передаш записку. Зараз, коли ідеш до хати то 

так, щоби не було чути жодного шмеру, іди півгодини, але щоб 

Мирон не почув і так само зайди в кімнату. В кімнаті також пово-

дися тихенько. Бо він – Мирон – може спать ілі не спать, а ти іди 

так, щоб він не почув. Попращався зі мною і я відійшов.

До хати відійшов тихенько, посидів трохи з  Теклею, відтак 

приставив табореток на стрих, Текля мене підсадила догори, 

щоб я нічого не тріскав. Вона кожночасно, коли я вилізав, мені 

помагала. Коли прийшов я на стрих, положився коло Мирона, 

впевнив себе, що він спить, посвітив лямпкою, подивився, де 

його торба. За пару хвилин легенько614 торбу відчинив, вложив 

зшиток і почав дрімати, доки не заснув.

Одного дня ми оба враз з  Остапом,  Богуном,  Стрілкою, 

 Корбаном і  Борисом, – останні з  Бузецького р[айо] ну, заквар-

тирували на  Сторонибабських сіножатах. Мирон хотів забрати 

крамарку, одначе не забрав, бо  большевики вдень і вночі пильну-

вали. Звідтам я, Мирон і Остап зайшли в с.  Острів, звідки Мирон 

рішив забрати секретаря c[ільської]  ради  Хрима. Зараз звечера 

зайшли до нього. Мирон почав питати його, що нового в селі. 

Секретар оповідав, що до нього майже щодня заходять боль-

шевики. В той час прийшла зі села секретаря доня, яка сказала, 

що недалеко в сусіди чути голоси. Ми повиходили з хати. Я на 

подвір’ю сказав: рвім якнайскорше з-під хати, бо можуть прийти 

большевики. Не думаючи багато, подався в сад. Мирон за мною 

У тексті612 : довгій.

У тексті613 : ніхтя.

У тексті614 : лигенько.
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і мене в саді задержав. Вернув до хати, секретареві сказав, щоб 

показав йому дорогу, на що він погодився. Коли відійшли від хати 

кавалок,  Мирон заявив йому, що він арештований615 і зв’язав 

руки. З ним ми подалися в напрям  Митулинського лісу. До 

с.  Митулина конвоював його Мирон. Під селом порадились зор-

ганізувати харчі. Я і  Остап зайшли до одної хати, звідки одержали 

горщик616 молока і хліб та довідалися, що в с[елі]  є  большевики, 

які щоночі роблять засідку на краю ліса від с.  Словіти. Ми скоро 

випили молоко і за моєю пропозицією пішли під керничку напи-

тися води. Ця хата і керничка містилася під самим лісом, а сади 

майже получувалися з лісом. Мирон з секретарем стояв в саді. В 

той час секретар вирвався Миронови з рук, але Мирон його зло-

вив. Тому що сильно кричав, його зліквідовано, затягнено в ліс і 

похоронено. Самі днем перейшли в ліс над  Дубаси на постій, де 

різали худобу. Через день я довідався від Мирона, що піду ввечір 

краще поховати зліквідованого, а також зорганізувати харчів в 

с. Митулин. Користаючи з нагоди, що буду в Митулині, я написав 

записку до  Панова.

Тов[аришу]  Начальник! Я зараз з Мироном і Остапом квар-

тирую в лісі під Дубасами, 20-ть метрів від постою старого. 

Мирон забрав секретаря з c[ільської]  ради з с.  Острова, якого 

зліквідували і похоронили над с. Митулин недалеко дороги, яка 

веде попри наше умовлене місце. Ввечір Мирон має стрічу з 

пров[ідником]   Андрієм. Де будем квартирувати – не знаю. Якщо 

заквартируємо на довше – повідомлю.

Дата...  Гора

Цего вечера я, будучи в с. Митулині і переходячи попри пункт, 

вкинув записку до пушки. В лісі я квартирував через кілька днів на 

постою  Мельники. За той час пров[ідник]   Січовий переслухував 

одного господаря з  Борткова, якого звільнив. Цего самого дня 

ми роз[з] броїли в с.  Новосілках 4-ох  стрибків і перейшли в ліс 

над  Майдан Гологірський, звідки я ходив на с.  Вороняки, квар-

тирував в  Вороняцькому лісі і з поворотом вернув під Майдан. 

Під Майданом на постою пров[ідники]   Андрій і  Мирон, тому 

що моя  Текля зайшла втяж зі мною, вказували мені женитися. 

Я погоджувався і просив їх, щоб пішли зі мною і поговорили з 

її родичами, бо я сам встидаюся говорити. Другого дня після 

цеї розмови пров[ідники]  Андрій, Мирон і я пішли на доли і на 

У тексті615 : ариштований.

У тексті616 : горщок.



308

 Винній стрінулися з  Остапом, з яким умовили стрічу за 2-а дні. 

Пров[ідник]   Андрій йшов на доли з метою роз[з] броїти  стрибків 

в с.  Русилові і мене оженити. Ми всі три заквартирували у  Куткорі 

у  Бекара. Тому що було горячо, ми пішли до стодоли спати. Я 

вийшов зі стодоли і пішов до  Теклі. Її розповів, що зі мною прий-

шов пров[ідник]  Андрій і Мирон, які будуть говорити тобі і твоїм 

родичам, щоб ми обоє взяли шлюб617. Що з того, це було б добре, 

але ти не будеш зі мною. Добре було б щоб ми разом в хаті меш-

кали, а тут кінця не видко. Панов тебе постійно покликає, оба собі 

постійно щось говорите, чорт знає, що з того вийде. Краще було 

би, якби ми виробили собі якісь документи і виїхали на  Польщу, я 

там маю цьоцю, яка допомагала би нам, може якось би ми жили. 

Знаєш, я думала інакше, він – Панов обіцював мені, що ми обоє 

поженимося618, будемо обоє жити, що з тобою лишень погово-

рить і дальше обіцює, а нічого не дає. Я бачу, що ані тобі, ані мені 

життя не має. Він тебе вб’є, а я лишуся з дитиною сама і яку раду 

собі дам. Кидай цю роботу, а я поїду до цьоці, вироблю докумен-

ти і втікнем на Польщу. Ти сам повинен щось робити, або йди до 

Панова і кажи йому, хай дає документи або що зробить з тобою, 

говори доки так буде, – говорила  Текля. Тоді я сказав: я думаю 

написати записку сьогодні до Панова, з ним стрінуся, поговорю і 

тут є Андрій і Мирон, може часом він – Панов схоче з ними щось 

зробити. Я тут не хочу, щоб в мене це сталося, тато і мама будуть 

на мене нарікати, спалять стодолу, що люди скажуть, пічнуть 

пальцями на мене показувати, він – Панов мене тільки надурив, 

нехай робить собі, де схоче619, тільки не в мене, – говорила Текля. 

Чого ти така дурненька, Панов подумає так, що половить їх живи-

ми, навіть ніхто не буде знати, що сталося, – сказав я її. Я не хочу, 

якщо таке має статися, то я не понесу твоєї записки, – сказала 

на це Текля. Панов зараз не полетить на стодолу, він подумає, 

він зробить де в іншому місці, але не тут, – потішував я її. Яка я 

дурна, чого я така дурна, краще волілибим на  Сибір поїхати чи в 

тюрмі сидіти, чим в такому становищі знаходитися. Не журися, то 

все дурниця, якось то буде, мені на це Панов дещо скаже, я з ним 

поговорю, а ти постарайся на завтра горілки, бо Андрій і Мирон 

будуть говорити з родичами і з тобою, хай мають кращий620 

гумор, а, по-друге, я ввечір буду хотів вийти, а вони як нап’ються 

У тексті617 : слюб.

У тексті618 : поженемося.

У тексті619 : з хоче.

У тексті620 : кращій.
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будуть краще спати. Я постараюся горілки, всего, одначе роби 

так, щоби в нашій стодолі не було нічого, я б на село не мала 

права вийти, людям показатися в очі. Між мною а нею розмова 

тривала около 2 години. Опісля я пішов до кухні, прислонив вікно 

і написав записку до  Панова. 

Тов[аришу]  Начальник! Я на місці з пров[ідниками]   Андрієм і 

 Мироном. Буду через 2-а дні. Можу відбути з вами стрічу. Андрій 

прийшов мені в старости, хоче, щоб я женився621.

Дата...  Гора

Записку залякував, дав  Теклі і сказав її, щоб вона, будучи з 

ним, говорила йому також і від себе про ту справу, сказав її, щоб 

говорила йому, щоб дав горілки і щоб сказала йому, що вона не 

має за що купити. На це Текля сказала: я його горілки не буду 

просити, я піду до  Сторонибаб до цьоці, там напевно дістану. 

Ще довший622 час я з нею вів розмову, а тоді пішов спати до 

стодоли. Рано стара  Бекариха принесла снідання і пров[ідник]  

Андрій почав говорити, щоб я постарався горілки для старостів. 

Я сказав, що вислав Теклю до Сторонибаб до її цьоці. В полу-

дне покликали старого  Бекара і Теклю поговорили з ними, ста-

рий Бекар погодився, тоді разом випили одну літру горілки. Це 

забавило до самого вечора. Ввечір Текля принесла вечерю, ми 

повечеряли і пров[ідники]  Андрій і Мирон положилися спати. Я 

з Теклею пішов до хати, перечитав записку від  Панова, де вказу-

вав стрічу під хатою  Гринчишина. Від Теклі довідався я, що вона 

йому оповіла про пров[ідників]  Андрія і Мирона, що прийшли в 

старости, на що Панов сказав: От, да, да, харошо, нада женіться, 

на етой празнік маєш літру горілки, яку витягнув з кишені і дав її. 

Коли вже добре смеркло, я поволеньки вийшов з хати і пішов на 

стрічу до Панова. Коли прийшов, Панов мене спитав:

Что ти дєлаєш, як ти відійшов від них. Андрій і Мирон сплять, 

через день попили горілки, а я легенько вийшов з хати і прий-

шов до вас. Ну от, щоби вони не почули. Ні, вони сплять високо 

на соломі в стодолі. Що, ти свадьбу справляєш. Так, сьогодні 

ми говорили зі старим і старою, які погодилися. Коли будеш 

справляти весілля? Не знаю, наразі ще не маю чобіт, ви обіцяли 

мені чоботи і  Демко також і нічого досі не маю. Іди до Демка, 

натискай на нього, він тобі дасть, а що говорить Андрій і Мирон 

про твою Теклю, що вона така? Кажуть, щоб я женився, в  органі-

У тексті621 : жинився.

У тексті622 : довшій.
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зації є такий наказ. Навіть як ти її не любиш? – спитав здивовано 

 Панов. Так, говорять, що якщо не любиш, то не треба до неї йти. 

Что,  Андрій спеціяльно прийшов тебе женити623? – питав дальше 

Панов. Спеціяльно ні, він ще хоче позавтра роз[з] броїти  стриб-

ків в с.  Русилові. Сукой син, хай он тихо сяде, я сейчас можу 

піти його роз[з] броїти, але не хочу, тому що мені не час і знаєш, 

свадьба, але ми з ним здєлаєм іншу штуку, а відтак спитав: А куди 

будеш йти на Русилів. Я йому розповів про всі можливі дороги до 

Русилова, куди ми можемо йти, тоді Панов сказав:

Ну от, харашо, я здєлаю засаду на кінці села Русилова у 

вивозі в корчах. Вони тебе будуть спрашувати, куда краще йти. 

Ти будеш їм вказувати на ету дорогу і будеш говорити, що нею 

ніхто не ходить, будеш їм говорити, що в тих хатах люди, які 

мешкають, є добрі, від них можна потягнути розвідку, що в селі і 

на колгоспі, коли вони погодяться, поведеш їх на ету дорогу. Сам 

підеш впереді, коли пічнеться огонь, то ти удірай прямо дорогою, 

не бійся, нічого тобі не станеться, а тоді обернешся і коли поба-

чиш когось за собою з бандітів, то посип очередь з автомата по 

ньому, а тоді удірай далі. Убий  Мирона або Андрія. В той день, 

коли підете на роботу, я буду робити засади по дорогах. Одну 

на роздоріжжю доріг  Русилів– Скнилів, другу на роздоріжжі доріг 

 Балучин–Скнилів а Русилів– Ферліївка624– Митулин. Перед вашою 

роботою ви, напевно, собі умовите стрічний пункт вразі якогось 

наскоку, щоб ви могли стрінутися. Ти поведеш їх знова на ті 

засідки, на котрі я тобі вказував. Вот, коли ти підходиш під село, 

заряди автомата так як всі. Відтягаючи – відтягай так, щоб всі 

чули, а тоді будеш йшов в ето місце, яке я тобі вказував. Автомата 

держи готового до стрілу. Коли пічнеться огонь, зразу по них, які 

будуть коло тебе, Андрія або Мирона. Коли стрінешся з ними на 

стрічному пункті, ти, ідучи попереду, будеш вести їх далі, бо ти тут 

найкраще знаєш терен. Якщо не схочуть іти дорогою, так ти веди 

їх близько засідок, переходячи попри засідку, забрязкай зброєю 

або чоботом або впадь так, щоби можна було почути. Як пічнеть-

ся огонь, стріляй найближчого коло себе або другого, якщо його 

ще куля не попала. Ти як виведеш їх добре, з них ані оден не 

вийде, всі попадуть. Ти тоді шукай дальше за зв’язком, іди в гори 

до  Дуба чи других. Розкажеш їм що сталося, скажеш, що  боль-

шевики ростягнули лінію, якесь чудо, що я вирятувався з цього 

пекла, що з тамтими сталося – не знаю. Хто це буде іти з вами 

У тексті623 : жинити.

У тексті624 : Ферлиївка.
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на  Русилів? – спитав  Панов.  Остап і  Яровий, який – Остап вже 

здоровий, – відповів я. Тепер вже не вийде, два рази бил ранін, а 

третього разу дядьо попаде. Тут широко мене розпитував625 про 

лікаря з с.  Утішкова, який робив перев’язку Остапови і про пар-

тизан з  Бузецького району, одначе я не міг нічого сказати, крім 

цього, що  Бузецькі партизани квартирують в корчах на сіножатах 

під с. Утішків, або в лісі під самою автострадою недалеко села 

 Гумниськ в зрубі, на що Панов сказав, що вони їх там знайдуть. 

Оповідаючи йому про те, як  Мирон забрав секретаря c[ільської]  

ради і чому його зліквідовано, Панов говорив: 

Етой Мирон – бандіт, його і  Андрія треба вбити. Доки вони 

будуть жити, не буде спокою, всегда населення будуть трога-

ти – вбивати. А коли їх уб’ємо, населення спокійно буде жити. 

Якщо ми сюда в  Русилові з ними нічого не здєлаємо, ми будем 

дєлать всюди по гірських селах засади. Коли ти будеш іти з ними, 

всегда іди наперід, ідучи, іди сміло, роби стукіт, брязкай зброєю 

або камінець затягни ногою, щоби він затарабанив, тоді засада 

почує, розпічне огонь, а ти смотри, де є Андрій або Мирон і стрі-

ляй по них. Коли ти їх не постріляєш, то так здєлаю, що вони тебе 

застрілять. Де б ти не був, ставай все коло якогось провідника, 

вот, коло  Січового, Андрія, Мирона чи других, а коли пічнеться 

огонь, стріляй по провідниках і удірай, а коли попаде під руку 

другий626 стріляй другого. Ти собі не вибирай – не легковаж, бо 

коли цего не зробиш, я напишу бумагу до бандьорів, вони тебе 

самі вб’ють. Я тебе вбивать не хочу. Коли скінчив говорити, почав 

цікавитися про  Митулинський ліс, як часто ходимо до села, з ким 

ходжу, кілько нас ходить, куда сходимо в село, якими дорогами, 

на які хати сходимо перше. Це все я йому розказав, тоді він мені 

доручив: Де б ти не був, з ким не ішов би, старайся з кожним жити 

добре. Коли ідуть в село, а підходять обережно, ти іди вперід не 

бійся. Коли будеш іти в село  Митулин, старайся вести в той кінець 

села від с.  Словіти. Коли вони тобі будуть вказувати, щоб не йти 

цею дорогою, чи зле йдеш, скажеш, що то є, що ви боїтеся, там 

перейдем садами і все. Веди на дорогу, яка виходить на кінець 

села Митулин і на дорогу, яка виходить з ліса прямо до кернички, 

з якої люди воду беруть і на дорогу з каміниська веде до церкви. 

Будеш іти з ними, на краю ліса або в саді зашпортаєшся, впадеш, 

стряскаєш зброєю і помало вставай так, щоби бійці, які на заса-

ді є, почули, відчинили огонь, а тоді ти по провіднику очередь з 

У тексті625 : роспитував.

У тексті626 : другій.
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автомата і давай далі – удірай, а коли підпаде другій – другого 

автоматом. Будучи на постою, ти намовляй  Мирона, щоби піти 

в село, скажи, що ти був в  Митулині і довідався, що дядько оден 

має гарну свинку, тільки не знаю, як називається, ходім заберем, 

говори їм, що будем натягати те худе м’ясо як можем їсти сало, в 

тому витягни ніж і скажи йому, глядіть, який ніж добрий до свині, 

ходім – підемо – заберемо – будемо їсти. Це все оповідай жар-

том. Ідучи в село, намовляй, що краще йти на крайні хати, роз-

питати627, що чувати, а потім в деревню. Вот ти, понімаєш, маєш 

сам промишлять, как знаєш. Ти за етих два тижні часу маєш вбить 

Мирона або  Андрія. Что ти понімаєш, будеш болтаться і нічого не 

дєлать. Он я з тобою інакше буду дєлать, імєєш строк, виполніш 

харашо, а як ні, то так здєлаю, як вказував, бандьорам бумажку 

подброшу і всьо. Ти понімаєш, я пролетів цілий світ на літаку, я 

вчився, а ти мені не виповнюєш наказів, не хочеш мене слухати. 

Вженишся тоді, коли виповниш етоє дєло. Тоді получиш сапоги, 

що схочеш, а як ні, то будеш босий ходіть. Після того я опо-

вів йому, хто переслухував господаря з с.  Борткова і чому його 

звільнено, яку лєгенду йому дав пров[ідник]   Січовий. Тоді Панов 

сказав: Ну, ми про етоє дєло знаєм, ми його трогать сейчас не 

будем, а ти Січового, кагда буде нагода, убий. Під кінець вказував 

мені, щоб я всі подані доручення виконав солідно, а також сказав: 

зараз коли підеш додому, подході потихенько, зайді в комнату 

до своєї дєвушки, візьми її в стодолу спати, а кагда буде Андрій 

спрашувать, скажеш, що говорив зі старими. Розмова тривала 

около години часу, а може більше.

Коли вернув,  Текля спитала, що  Панов говорив і чи не хотів 

іти до стодоли. Не хотів, казав що має час це зробити. А ти йому 

говорив за документи? – питала мене Текля. Говорив Панов, що 

дасть, але пізніше, якщо партизан поб’ю. Я йому не вірю, я дума-

ла зразу, що він правду говорить, але переконалася, що він нас 

дурить, говорила на це вона. Не вір, тобі так лишень здається. 

А...я..., мені не здається, а правда, обіцяє золоті гори, а нічого не 

дає, – говорила Текля. Я щоб розмови дальше не продовжувати, 

сказав її, щоб зібралася і пішла зі мною до стодоли спати, а коли 

будуть питати, щоб сказала, що ми говорили з родичами. Текля 

мене послухала і ми так зробили. Мирон і Андрій спали – нічого 

не чули.

Другого дня, по стрічі, ми стрінулися на  Винні з  Остапом і 

 Яровим. Там обговорили плян роз[з] броєння  стрибків і рішили 

У тексті627 : роспитати.
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кватерувати в  Русилівському лісі.  Остап до ліса не похочував йти, 

а поставив пропозицію пров[ідникові]   Андрієви, що піде заквар-

тирувати на день в с.  Русилові і поведе краще розвідку. Андрій 

погодився. Отже628 Остап і  Яровий заквартирували у  Сороки 

Анни, а ми всі три в лісі. Другого дня, ідучи на стрічу до Остапа, 

ми стрінули колгоспного пастуха, який нам сказав, що в селі є 

багато  большевиків, а по полудні двох наших повстанців втекло629 

зі села кіньми на  Хорвацьке. Ми зараз зор[і] єнтувалися, що це 

був Остап і Яровий. Цеї ночі ми перейшли в  Митулинський630 ліс, 

а по полудні під  Дубаси, де стрінули Остапа і Ярового. Остап роз-

казував, що їх всипала господиня, в якої вони квартирували, перед 

участковим, який пішов у с[ільську]  раду дзвонити по військо. 

Тоді господині зробилося жаль нас, прийшла і нам сказала втіка-

ти, бо участковий нас підглянув, як був в сусіди631. Під Дубасами 

квартирували два дні. Другого дня під вечір, Андрій почав ради-

тися нас де то зайти на вечерю, а в додатку ще так місяць світить. 

Я тоді сказав: що будемо так ходити, ходім візьмемо десь поло-

винку свинки632 і буде що їсти і не треба буде ходити щоденно 

до села тільки людей. А де є свинка? – спитав Андрій. Я знаю є 

в  Митулині, я можу запровадити, – сказав я. Якщо так, – сказав 

Андрій, – підемо всі в с. Митулин скоро зорганізуєм харчі і пороз-

продуєм бефони. Всі зібралися і лісом підійшли під село. Там 

стали радитися, куди сходити до села. Коли  Чайка сказав, що 

має білля в селі в хаті від с.  Словіти, я тоді додав такими слова-

ми: ходім, звідтам недалеко по свинку і я подався вперед, відтак 

Чайка і другі за нами. Зайшли ми на сам край села від с. Словіти 

в сад. Я, Остап,  Дуб і Яровий посідали п’ятнадцять633 метрів від 

хати, а тридцять634 до сорок метрів від ліса біля ями на горбочку. 

Пров[ідник]  Андрій,  Мирон і  Чайка пішли під хату за розвідкою. 

Нараз я і Дуб сказали: пс..си..., хтось йде. Коли я глянув під ліс, 

побачив як з під ліса нижче хати йшло двох  большевиків попри 

корчики. Я сказав: іду скажу тим, що під хатою. Тихо, не йди, вони 

перейдуть, – сказав Остап. Але я таки встав, зробив два кроки і 

впав, щоби наробити лопуту, тоді підвівся, подався під хату, де 

У тексті628 : Одже.

У тексті629 : втикло.

У тексті630 : Метулинський.

У тексті631 : сосіди.

У тексті632 : свинкі.

У тесті:633  пятнайцять.

У тексті634 : трийцять.
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побачив  Андрія. В тій хвилині  большевики впустили ракету635. 

Андрій зірвався з під хати утікати, тільки що зробив пару636 кроків, 

як я зізаду потягнув серію з автомата по Андрієви. Андрій впав, 

а я попри нього і попри хату побіг на подвір’я хати і на дорогу. На 

дорозі стрінулися в бігу всі і через село попри церкву перебігли 

в другий кінець637 лісу. На краю ліса ждали на Андрія, одначе не 

діждались, тоді перейшли лісом на ріг смеречини, де  Мирон ска-

зав нам тут ждати буцімто мавби хтось прийти. На постій вислав 

 Чайку,  Ярового і  Остапа подивитися чи часом немає Андрія. 

Коли вони вернули і заявили, що немає, ми всі перейшли в ліс 

під  Дубаси на новий постій недалеко старого постою, де різали 

худобу. Через день кожний був пригноблений638. Цего дня ввечір 

Мирон вислав мене з Остапом і Яровим зорганізувати собі чобо-

ти639 та наказував мені, щоб я не вів їх на квартиру  Ласки Івана в 

с.  Красне, де думаєм копати криївку640. Стрічу умовили на цему 

постої. Пров[ідника]  Андрія я застрілив 9-го вересня 1948 р. 

Будучи на долах, ми квартирували в с[елах]  Борткові,  Утішкові і 

 Куткорі. Квартируючи у  Бекара в стодолі, рано – д[о] дня я зійшов 

на тік, щоби когось покликати з хати і повідомити, що ми є. В тому 

часі написав записку до  Панова, в якій повідомив його що можу 

відбути стрічу сьогодня641 з ним. Коли покликав  Теклю, записку 

передав її і замовив снідання. По полудні я одержав слідуючу 

відповідь:

Друг  Гора! Харошо здєлалі. Наказую вам прийти в останнє642 

місце, де ми розійшлися.

Дата... Благодарю

Панов

На стрічу йшов крізь643 вікно. Коли прийшов до Панова, Панов 

сказав до мене:

Давай сюди. Він попереду, я за ним зайшли в хату, посідали 

на кастру, в якій мулярі мішають вапно з піском до м[у]р[у]вання. 

Я почав розказувати, в який спосіб я вбив  Андрія, а коли скінчив, 

У тексті635 : ракиту.

У тексті636 : паро.

У тексті637 : другі конець.
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 Панов спитав: А чому ти не вбив етого другого бандіта –  Мирона, 

нада било його ще вбить. Я не бачив, він полетів і я не знав де, 

а потому не було як, – говорив я. Ну, треба піднайти відповідний 

час – момент, коли ти йдеш з ним вдвійку, піднайдеш собі добре 

місце, напр[иклад] : роздоріжжа, корчі, шкарп і в тому місці оче-

реть по ньому одну-другу-третю. Тоді забери документи  СБівські 

з торби, а все єнше залиши. Документи добре заховай, а потому 

доставиш мені. От, смотри, зайдеш в деревню між хати в такоє 

мєсто, де є сутики, сад, дорога, де може бить засада, тоді оче-

редь644 по ньому, а тоді підеш шукати за зв’язком. А коли знайдеш, 

розказуй щось, зайшов на засідку в тому а в тому мєсту, скажеш 

що Мирона забили, тоді пов’яжешся з  Остапом і будеш ходіть, 

будеш дальше стрєлять еті решткі і так здєлаєм, що будеш райо-

новим. Тоді коли будеш районовим, добре работа буде йшла. Ти 

мені все розкажеш, я тобі буду давать вказівки, як робити. Тоді 

будеш знати, де є надрайоновий провід, тоді ми їх зкінчимо, а 

ти получиш документи, виїдеш645 на  Україну і навіть не буде ніхто 

знати, що злучилося. А що розказував Мирон, як і що говорив про 

Андрія? – спитав Панов. Нічого не говорив, щоби мене підозрі-

вав, я цього не бачу. Ну, уважай, нада так дєлать, щоб була робо-

та і ніхто не бачив. Тоді питав мене, як я вийшов до нього, про що 

я оповів йому докладно, а також сказав, що я зараз є з  Остапом 

і  Яровим, а Мирон лишився в лісі, ми до нього маєм долучити. 

Тоді Панов почав цікавитися, хто буде на місце Андрія, і питав, 

чи Остап не може бути, опираючися646 на тому, що Остап був за 

нім[ецької]  окупації підрайоновим. Коли я не міг нічого конкрет-

ного сказати,  Панов сказав: Коли хто буде, ти сей час скажи мені, 

а я тобі скажу, що маєш робити. Опісля Панов цікавився  Теклею 

і говорив мені: Я побачив, що твоя дєвушка нєхарошо виполняєт 

накази, вона з неохотою це робить, вона в повнос тю не віддалася 

рад[янській] владі, що вона говорить до тєбя? – спитав Панов. 

Говорить, що вона недовіряє вам, що ви її все обіцюєте, а ніколи 

нічого не даєте і тому знеохочено ставиться до роботи. Ти скажи 

її, хай вона так не говорить, бо я її візьму в свої руки. Вона казала, 

що вас не боїться, що втікне. Ти скажи її, що вона від мене нігде 

не втече, ти її кажи, щоб вона слухала, робила, бо як ні, то ти її 

покинеш або скажи Панову. Пугай її і слухай, що вона тобі буде 

говорити. Ти не спішися з шлюбом, я ще її провірю, чи вона харо-

У тексті644 : очереть.

У тексті645 : виїдиш.

У тексті646 : операючися.
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ша дєвушка, а потому тобі скажу чи можеш женитися647. Сейчас 

йди до  Демка по сапогі, він на тебе жде, проводи з ним роботу, 

свою дєвушку залиши, через неї поменше давай записок. Йому – 

Демкові вказуй про терен, коли будеш з  Остапом у нього, скажи 

Остапови, хай дасть Демкови літературу до читання, скажеш, він 

голова колгоспу, хай знає троха правди про рад[янський] союз. 

Наприкінці Панов витягнув з кишені 400-та карб[ованців]  і сказав: 

еті гроші маєш на пиво, папіроску, горілку, что тобі нада, покупі 

собі. Якщо буде тебе питати648, скажи що ти дістав від голови 

колгоспу, що він має, від кого потягну як не від нього. Коли будеш 

продовжувати так роботу, то получиш больше ден[ь] гів. Зараз 

йди домой, работай з Демком, а коли буде мені тебе потрібно і 

через Демка пов’яжемся. Я попрощався649 і відійшов.

До кімнати вліз через вікно.  Текля мене випитувала і твер-

дила, що то я вбив  Андрія, тільки перед нею не хочу признатись. 

Я її потішав – говорив, що  Панов дав нам на весілля 400-та 

карб[ованців] , що обіцяв зробити мені чоботи, бо так не піду в 

подертих, на що вона сказала: Іди, йди з твоїми чобітьми, коли 

то буде, я... час минає650, потім що зроблю, ти йому віриш, я 

йому не вірю, що він говорить. Не журися, якось то буде, Панов 

говорив, що зробить документи, зачекай651 ще трохи, видержи, 

говорив мені, щоби ти з ніким не поділялася, не шукала собі 

товаришок, щоби часами дещо не сказала. Я з ніким не говорю, 

маю лише652 одну  Шевчук Марійку, але я її нічого не сказала і 

не скажу. Часом до неї зайду і тільки всего, – говорила Текля. 

Уважай, бо він за тобою слідить на кожному кроці, краще з ніким 

нічого не мати. Після розмови я пішов в стодолу і положився 

спати. 

Ходячи по терені свойого куща, одного дня зайшов я до 

Демка буцімто за чоботами, а в дійсности переповів йому про 

хід моєї роботи і  Остапа та передав літературу. Також повідомив 

його, що відходжу в гори. Будучи в горах, пригадую собі, ми ходи-

ли дня 1-го жовтня [1948 р.] до с.  Залісся,  Золочівського району, 

роз[з] броювати  стрибків653. Відтак перейшли в  Краснянський 

район, де на  Винній  Мирон при зустрічі з  Остапом дав йому 

У тексті647 : жинитися.

У тексті648 : петати.

У тексті649 : попращався.

У тексті650 : менає.

У тексті651 : зачикай.

У тексті652 : леше.

У тексті653 : стребків.
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наказ роз[з] броїти другого дня  стрибків654 в с.  Балучині, а відтак 

в других селах. До  Остапа приділив:  Дуба,  Ярового,  Дуба з горів, 

 Крука і  Вітра з  Золочівського району. Я з  Мироном відійшли до 

с.  Куткора на квартиру. Тоді я написав записку до  Панова.

Тов[аришу]  Начальник! Я дальше ходжу з Мироном, який 

зараз являється рай[онним]  пров[ідником]  на місце Андрія. 

Сьогодня ввечір відходжу копати криївку до с.  Красне до госпо-

даря  Ласки Івана. Мирон говорив, що треба викопати криївку, 

бо прийдуть на зиму до нас люди, а може пров[ідник]   Січовий. 

Мирон дав наказ Остапові сьогодня ввечір роз[з] броїти стриб-

ків655 в с. Балучині. З Остапом є: Яровий, Дуб, Дуб з горів, Крук 

і Вітер, – останні з  Золочівщини, які мають зі собою кулемета 

«Токарова». Мають квартирувати в с.  Балучині. Певно, не знаю я.

Дата 3-го жовтня 1948 р.  Гора

Записки від  Панова  Текля не принесла, лишень656 говорила, 

що Панов хотів би бути зі мною конечно.

Цего вечора ми пішли до с.  Красного і через 5-ть день копа-

ли криївку. Опісля відбули стрічу з Остапом і другими повстан-

цями та разом всі перейшли в  Майданський ліс. В лісі кварти-

рували під  Майданом,  Шпиколосами657 і  Вороняками аж658 до 

14-го жовтня [1948 р] . 13-го жовтня [1948 р.]  вночі всі пере-

йшли в ліс  Митулинський659 і там відсвяткували660 свято  УПА. З 

Митулинського661 ліса я  Мирон і  Остап пішли на доли. Я завів їх 

до  Русилова до  Демка на вечеру і думав переповісти Демкови 

про все, що я робив і бачив. Одначе Мирон цілий час був при 

мені і я немав змоги з Демком говорити. Використав лишень662 

пар[у] хвилин, коли Мирон вечеряв, і сказав Демкови що я при-

йду вдруге до нього около 28-го жовтня [1948 р.]  і тоді прине-

су663 йому літературу і листівки664, які маєм одержати, а також 

може буде можливість стрінутися з  Пановим665. Демко говорив 

У тексті654 : стребків.

У тексті655 : стребків.

У тексті656 : не пренесла, лешень.

У тексті657 : Шпиколицами.

У тексті658 : аш.

У тексті659 : Метолиньський.

У тексті660 : відсвядкували.

У тексті661 : Митулиньського.

У тексті662 : лешень.

У тексті663 : пренесу.

У тексті664 : лестівки.

У тексті665 : Пановом.
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мені, що  Панов конечно хоче бути зі мною. Дальше розмови я 

не міг вести, бо  Мирон вдруге прийшов до нас. Пригадую собі, 

що другого дня, ми стрінулися в  Ферліївському666 лісі з  Дубом і 

 Яровим, яким Мирон передав літературу та всі вп’ятку закварти-

рували в с.  Скнилові з метою667 роз[з] броїти  стрибків668. Це нам 

не вдалося, бо стрибки669 ще за дня зорганізовано ішли спати в 

один будинок. Розвідку Миронови вів один стрибок, який погод-

жувався відчинити будинок, в якому сплять стрибки, але з тим, 

щоби всіх стрибків постріляти670. Стрибок671 цей, це секретарової 

жінки сестри672 син. Другого дня ми перейшли до с.  Борткова в 

цілі роз[з] броєння стрибків. Там також плян не вдався, бо не було 

доброї розвідки і стрибки673 були зорганізовані разом. З Борткова 

ми пішли всі до ліса в гори під с.  Буду Хєлецьку, переквартирува-

ли через день і перейшли в ліс під с.  Вороняки, де квартирували 

кілька днів.  Мирон від про[відника]   Зловіщого одержав листівки, 

з якими ми оба вернули в наш терен, пров[ідник]  Мирон роздав 

листівки по кущам і частину забрав зі собою. Ми пішли на доли. 

Я хотів йти до  Бекар Теклі на квартиру, одначе Мирон не йшов, я 

в той час побачив, що він мені недовіряє, пильнує мене, куди я 

тільки піду, старається бути постійно зі мною. Тоді-то ми заквар-

тирували у  Короля Михайла. Через день я від Мирона довідався, 

що ми будем квартирувати через два-три дні в лісі і кожного дня 

ввечір [в] одному з сіл розкинемо листівки. Також Мирон дав 

Королеви листівки і сказав йому, як має він розкинути по селі. Я 

хотів написати записку до  Панова і ввечір піти до Теклі та переда-

ти через неї674. Писати не мав як. Постійно Мирон був зі мною – 

прямо пільнував мене. Коли ми вийшли від Короля, я знова 

сказав Миронови, щоб можна було піти до  Бекара перебратися 

в білля, на що Мирон погодився. У Бекара, щоб написати запис-

ку, я пішов до другої кімнати і Мирон за мною прийшов також. 

Я записки не писав, лишень використав пару хвилин як Мирон 

пішов до кухні – не пригадую за чим і сказав Теклі, щоб пішла до 

Панова і сказала йому, щоби він завтра зараз зрання або після-

У тексті666 : Ферлеївському.

У тексті667 : митою.

У тексті668 : стребків.
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завтра прийшов в  Русилівський ліс, а  Панов вже буде знати де і я 

до нього вийду і щоби сказала йому, що я не маю змоги написати 

записки. Від  Бекара ми пішли до с.  Балучин,  Мирон передав лис-

тівки  Паращук Евгенові, а самі заквартирували в Русилівському 

лісі. В криївці полягали спати. Коли зробився день, я пішов на 

стрічу до  Панова і вернув з нічим. Панова не було. З ліса ми пішли 

до с.  Красного до  Домбровського Ромка і від його сестри довіда-

лися, що в сільсохні675 є машина до писання, яку можна забрати. 

Ми пішли під цей будинок враз з Домбровським Ромком, але 

тому що кімната була загратована залізними гратами676 машини 

не забрали. Ми вернули з поворотом до ліса до криївки. Над ран-

ком Мирон встав, вийшов з криївки і покликав мене, щоб я пола-

годив свою потребу, бо в пізнішому – вдень не буде можна вийти 

з криївки. Я мусів, хоч думав піти на стрічу до  Панова, це зробити. 

Мирон чекав на мене, доки я себе не полагоджу і тоді пішов до 

криївки і мені сказав замаскувати сліди і криївку та влізати всере-

дину. Я скоро вийшов на лєнійку, яка віддалена на схід від криївки 

около 30-ть метрів, перейшов її та пішов в зруб дубовий, а зараз 

порослий ліщиною, під липу. Підходячи під липу, Панов сказав: 

ходи сюди. Я прийшов, бійці лежали в розтрільній позаду нього 

кілька метрів, відтак ми оба перейшли за бійців, посідали і почали 

говорити. Я скоро переповів йому коротко про те, як мене Мирон 

пільнує, Панов вислухав і доручив мені:

Він тебе пільнує, коли ти його не вб’єш, то він зробить це з 

тобою. Ти маєш його вбити. Я тобі даю строк до тижня, щоб ти 

його вбив. Якщо не застрілиш, то я напишу карточку до Мирона, 

що ти  Андрія вбив, а він тебе за то застрілить, якщо узнає. Я тобі 

вказував не раз, а десять разів, як ти маєш його вбити. Коли 

цього не зробиш, то і від мене не втечеш. Ти знаєш, хто такий 

Панов. Я тебе знайду хоч під землею, а знайду. Лучше, щоб етого 

не було, ти його вбий, харошо здєлається, дєн[ь] ги получиш, что 

схочеш677 за них покупиш і ми дружньо будем дальше жити. Будет 

харашо, район стане не дєйствітельний, а тоді побйом решту – 

 Дуба і  Крука і ти заживеш харошим життям. Кагда ти його вбйош, 

другого на його місце не буде, район впаде, а ми харошо за той 

час розбудуєм колгоспи,  стрибків, так здєлаєм, що ніхто не при-

ступить до тих сіл. Ну, как я тобі вказував, імєєш речінець, маєш 

його виповнити. Но іді до нього і так дєлай. Я відійшов.

Так у тексті.675 

У тексті676 : закратована залізними кратами.

У677  тексты: схочиш.
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Коли відійшов від  Панова, я оглянувся, Панов дивився за 

мною, куда я пішов. Розмова тривала около 10-ть хвилин. Коли 

вернув до криївки,  Мирон з  Остапом лежали, а може спали і я 

положився коло них. Ввечір ми пішли в с.  Острів до  Домбровської 

Евгенії. Мирон дав її листівки, вказав як має розкинути і там пове-

черяли. Домбровська Евгенія оповіла Миронови, що напротів її 

господарки стоїть колгоспна стодола з половою, яку можна під-

палити. Коли вийшли з хати Мирон задумав підпалити стодолу. Я 

відмовляв. Мирон мене не слухав, він постійно зі собою носив 

запали з порохна, витягнув такий оден запал з кишені, підійшли 

під стодолу і її запалили. До ліса вернули з поворотом. Другого 

дня, через день, обговорювали ми справи зимівлі і рішили піти до 

с.  Балучина, взяти ялівку від господаря  Старосельського та піти 

до бугалтера колгоспу, від якого мали одержати дані про кол-

госп. Ввечір зайшли до бугалтера колгоспу, Мирон і Остап спису-

вали дані про колгосп около три години часу. Я стояв на стійці. 

Коли вони вийшли, я спитав: Чи ви повечеряли? Ні, – відповів 

Мирон. Чому вечері не замовили? – спитав я. Я не хотів вечері 

замовляти, тут ми перший678 раз, вибили шибу, – сказав Мирон. 

А де ж тепер повечеряєм, в кого, треба було тут замовити вече-

рю, – говорив я це піднесеним тоном. Чого кричите, ще повече-

ряєм, ви тут людей знаєте, а як ні то і без вечері підем до ліса, – 

говорив Мирон. Я тоді подумав, що він сьогодня наїсться. Я 

попереду, Остап за мною, Мирон позаду перейшли через пасо-

висько, городами поміж зати і зайшли до  Романчук. Я пішов до 

хати, попросив цьоцю повечеряти, яка сказала, що має молоко і 

хліб, яке може дати. Я вийшов надвір, покликав Мирона і Остапа 

до хати. Остап хотівся залишити на стійці, одначе Мирон сказав 

зайти в хату та говорив: В селі спокійно – пси не брешуть. В хаті 

повечеряли. Коли вийшли з хати, було дуже темно – падав мрак 

так, що на два кроки оден другого не бачив. Мирон сказав: Ідемо, 

ідемо не маєм чого стояти. Чого і де підем, як я нікого не бачу, 

краще ходім під хату і зачекаймо, може трохи нам в очах розви-

днеться, – сказав я. Мирон з тим погодився. Ми зайшли в шопу, 

яка виходить в город. В шопі по одній і другій стороні стін лежали 

матеріяли на будівлю – бальки. Остап сів собі на цьому матеріялі 

в розі шопи направо як ідеться з подвір’я. Мирон хотів також, але 

тому що там були курійки (лайно куряче), перейшов на другу сто-

рону. Я був на правому розі, де вийшов на ріг шопи за своєю 

першою потребою. Коли полагодив себе, притулився цілим тілом 

У тексті678 : першій.
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до шопи, щоби до горизонту бачити  Мирона, автомата, який був 

відтягнений, наставив прямо в голову Миронови так, що цівка від 

голови Мирона була на віддаль автомата. Тоді півголосом крик-

нув «хто такой» і в тому пустив серію з автомата в Мирона (на 6-ть 

набоїв, як я впізнішому числив), і сам вскочив за шопу.  Остап не 

стріляв, лишень зірвався і полетів за мною на город, питаючи 

мене:  Верлан, Верлан, хто стріляв, що сталося, зачекайте. Я не 

знаю що сталося, – сказав я. А ви ранені? – питав Остап. Ні, я не 

ранений, – відповів на це я. Ну, а хто стріляв? – питав Остап. Я не 

знаю, я брав фінку в руки і може бути, що мимоволі фінка вистрі-

лила679 – відповів я. Давай сюда фінку, я понюхаю цівку, сказав на 

це Остап і взяв від мене фінку, понюхав і ствердив, що стріляна та 

почав журитися, що сталося з Мироном. То неправда, щоб моя 

фінка стріляла, відбираючи фінку і нюхаю, – говорив на це я, а 

коли нібито переконався, що фінка стріляна, сказав: нехай то 

чорт візьме. Ідемо подивитися, що сталося з Мироном, бо я 

бачив, що огонь був звернений на Мирона – говорив Остап. Та я 

якось так брав фінку, – відповів я. Ми прийшли під шопу до 

Мирона, Остап почав мацати по тому місці, де сидів Мирон і 

подальше від цього місця. Намацав рукою вбитого Мирона, 

намацав пальцями кров на голові, засвітив електричну лямпку і 

ствердив, що Мирон дістав дві кулі в саме чоло, одну над правим 

оком, а другу більш вліво від першої. Обі кулі вийшли чашкою 

зізаду вириваючи680 велику діру. Нехай то чорт візьме, що ви 

наробили, – сказав Остап, коли побачив Мирона. Слухай, Остап, 

щось треба зробити, скажемо, що найшли ми на засідку і почала-

ся стрілянина і ми повтікали, я сам не знаю що сталося, – просив 

і оправдувався я. Остап довший681 час думав, а відтак сказав: Не 

знати, чи хто схоче нам повірити, нас двох місцевих втікло, а він 

чужий і впав, як то може бути так. Я ж не хотів, якось подумаєм, 

подумаєм на тому, щось зробимо, лишимо його так, його боль-

шевики і так заберуть, нічого не будемо рухати, нехай так буде, 

навіть ніхто не буде знати що сталося,  большевики забили і все, 

хто це ствердить, – говорив в цей спосіб я. Но як, нікого не вбили 

лишень його, – говорив Остап. Візьмете мене – прострілите, ска-

жемо що оден вбитий, а оден ранений, не має чого боятися, що 

вам з Мирона, ви і так з ним зле жили, – говорив я. Добре, але це 

часом може вийти наверх[,] сказав Остап. Чого має вийти, як нас 

У тексті679 : вистрілела.

У тексті680 : вериваючи.

У тексті681 : довшій.
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тілько двох, біль[ше]  ніхто не бачив і не буде знати, уложимо собі 

лєгенду як це сталося і так скажемо, ходім, не має чого коло 

нього стояти, був стріл, на який готові прийти  большевики, – 

говорив я.  Остап погодився з моєю думкою, тоді ми перед від-

ходом перевірили  Миронові кишені. Я перевірив сам. В кишенях 

мав: нотес, папіросницю, яку зараз маю (коли зізнавав, витягнув 

з кишені папіросницю і вказав, що це та сама, зам[ітка]  слід[чого] ). 

Забрав я гранату репанку і знимку його жінки. Зброю залишили. 

Коли сказав я, що Мирон мав мати гроші, Остап казав мені добре 

перешукати, бо шкода грошей. В тому часі, шукаючи, витягнув 

багнет, з-за халяви, який до сьогодні носить Остап. Це все забра-

ли і відійшли до ліса до криївки. Остап в криївці взявся до торби, 

перечислив перше гроші і дав мені 460-ть карб[ованців]  і таку 

правдоподібно суму взяв собі. Переглянув документи, які були в 

торбі, а я собі взяв з торби пагони офіцерські без звіздок. З доку-

ментів не брали нічого. Це була торба Мирона. Другого дня коли 

лишень пробудились, говорили, творили, і створену лєгенду 

поправляли та ніяк не виходило добре, все падало підозріння, 

чому зістав вбитий682 Мирон, а нам нічого не сталося. В кінці 

Остап сказав: Добре було би, щоб ще до цеї лєгенди був хтось з 

нас ранений, яке би нас оправдувало. Тоді я сказав: То стріляйте 

мене. Я боюся, не знаю, чи мені вдасться, – сказав Остап. То я 

вас прострілю, – відповів на це я. Я вже два рази ранений, а ви ще 

ані разу, – говорив Остап. То мене прострільте, – сказав я на це. 

Ви це самі зробіть, – відповів на це Остап. Добре, а де ранити 

себе, – спитав я. Тоді знова почалася довша розмова, де було би 

найкраще683 себе ранити. Отже, ми продумали що в груди тому, 

що цим пострілом вкажемо, що буцімто серія яка летіла – летіла 

на мене і Мирона. Серія з автомата. Рішили прострілити мене в 

груди і наробити дір в куфайці та маринарці. По полудню на дві 

години перед вечером ми вийшли з криївки около 10-ть – 15-ть 

метрів від криївки і поставали коло двох дубів. З криївки взяли 

калісони, приготовили бандаж, тоді я оперся правим боком до 

дуба, перед тим [с]кинув маринарку зі себе, і сорочку, Остап з 

ріжка від автомата викинув684 всі набої, крім одного, який зали-

шив, ріжок вложив в автомата, автомата опер в гіл[л] ячку ліщини, 

кінцем – кожухом з автомата приложив мені до лівої грудної кліт-

ки вище цицки. Я ліву грудну клітку випняв допереду, замкнув очі, 

У тексті682 : вбитій.

У тексті683 : наікраще.

У тексті684 : викінув.
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голову скрутив набік, а тоді  Остап встрілив. Огонь спалив мені 

шкіру, що почало дуже печи. Сейчас Остап обандажував мені 

бандажом і калісонами рану. Я зібрався, тоді Остап сказав: До 

цього ще треба прострілити автомата в цей спосіб, щоби вигля-

дало, що кулі які летіли в напрям Мирона, були звернені також на 

тебе. Я взяв автомата в руку, перевісив через рамено, Остап 

встрілив з фінки між спусковий механізм, а охорону спускового 

механізма так незручно, що осколки з кулі чи спускового механіз-

му поранили мене в руку і я їх ношу до сьогодні. (Об’єкт був ране-

ний коло кістки в підрам’я, а одну осколку мав за шкірою на самій 

кістці. Зам[ітка]  слід[чого] ). Під кінець Остап взяв мойого штилє-

та, перетягнув ним куфайку на плечах, напереді та через правий 

рукав, буцімто кулі подіравили куфайку. Щоб виглядало, що це 

кулі зробили діри, не різав куфайки штилєтом звичайно як хліб 

ріжуть, лишень впоперек так, бо ріжучи поперек, лишаються 

волокна. Опісля затягнув на мене куфайку, ми вийшли на край 

ліса, покурили папіроса і пішли до  Бекара. Оба з Остапом квар-

тирували около десять день. До  Панова записки не писав, бо 

боліла мене рука, лишень переказав через  Теклю, що я ранений. 

Коли Остап відійшов від мене, я написав записку, бо вже міг 

писати, до Панова.

Тов[аришу]  Начальник! Я ранений. Квартирую сам, Остап 

відійшов на стрічу. Можу відбути з вами зустріч.

Дата...  Гора

Я одержав відповідь:

Друг Гора! Приходи на стрічу в то місце, де ми останньо стрі-

чалися. Що з тобою сталося. Вот жалко мені тебя.

Дата... Благодарю

Панов

Цего вечера, коли прийшов я до Панова, він почав мене огля-

дати (мої рани) і питати, що сталося. Коли я оповів йому, Панов 

здивовано спитав: Як то, Остап погодився на це. Погодився, – 

відповів я. От харошу штуку придумав, не знати, чи хто повірить 

в ето, а гдє Миронові документи. В криївці Ч. 2 – в  Русилівському 

лісі, там є Миронова торба і можете685 піти сміло та пооглядати. 

А де  Остап? Десь пішов на стрічу до  Дуба і мають іти до провід-

ників в гори. Де мають стрічу, не знаю, Остап мені сказав би. Тоді 

Панов почав говорити:

У тексті685 : можите.



324

Тепер будеш ходіть з  Остапом. Районового провідника нєт. 

Тепер буде добре, буде спокійно, ми краще район приберем, а 

ти з Остапом будеш гулять. Ти, коли виздоровієш, нада дальше 

дєйствувать, вот, стрінешся з  Дубом і  Яровим, будеш їх розпиту-

вати, куди вони ходять, по яких селах найбільше, де квартирують, 

а тоді узнаєш менш більш, де вони можуть мати криївку, мені 

скажеш про те, а я знайду їх, побйом етого Дуба, а потому хто 

буде ще в районі. Ти з Остапом вдвуйку будете686 работать, а тоді 

работа харашо нам пайдьот. Будеш ходити з Остапом і глядіти, з 

якими хлопцями він стрічається, ну, і ти сам з ними говори, давай 

літературу читати, а коли будеш відбирати від них, питай, що він 

читав, тоді будеш бачити, як він цікавиться нею, що він знає чи 

захоплюється і етих всіх збереш687 на список і донесеш688 мені. 

Ми їх судити не будемо всіх, тільки заберем689 в  Донбас, а звідтам 

не вийдуть. Лістовкі коли будеш розкидувать, то в таких місцях, 

де всі бачать. У нас є такі люди і міліція або  стрибки, що зран[н] я 

позбирають. Але краще щоб взагалі не розкидувати. Коли я йому 

розказав, що зараз маємо багато карикатур, літератури і листі-

вок в криївці,  Панов сказав: Ету всю бандітську бумагу не рухати, 

хай зогниє – знищити. Коли будеш з хлопцями, питай, хто з них 

має оружжьо, коли скаже, що має, питай, яку має зброю, коли до 

неї заглядав, чи чистить. Якщо скаже, що чистить, питай, де ти 

маєш сховок до неї, он тобі скаже, питай, нащо вона тобі здалася, 

он буде сміяться, он тобі скаже, нащо йому потрібна зброя. Якщо 

не має, он буде спрашувати, щоб ти йому постарався, тоді питай, 

нащо йому, якої потрібно йому зброї, он буде тобі говорити, кого 

він думає вбити, за що, ти сам йому піддавай думку вбити когось, 

а он тобі на це щось скаже. Про ето дєло мені розкажеш. Серед 

дєвушок зайдьош, будеш говорити, чи читають нашу літературу, 

як читають, чи цікавляться. Ти будеш бачити, вони тобі скажуть, 

до таких дєвушок прив’язуйся, старайся полюбіть одну, а потому 

другу, але так, щоби одна про другу знала. Вони пічнуться між 

собою сваритись, ти нам про це скажеш, а ми одну візьмем, а 

потому другу і помаленько прибирем. Кагда верне Остап до тебе, 

ти його питай про те, хто його спрашував, як впав  Мирон, як він 

говорив, які питання йому ставили, хто там на постою був і де, які 

вказівки одержали на зиму, яку літературу. Ти должен дати мені 

всі відомості. Спрашувати будеш помаленько, розпитуй про всьо, 

У тексті686 : будети.

У тексті687 : збиреш.

У тексті688 : донисеш.

У тексті689 : забирем.
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так щоб він не ор[і] єнтувався, а тобі все сказав. Коли прийде 

 Остап або другий690, то зачнеш говорити, як мені скучно самому 

сидіти, скажеш, я вже хотів би піти, побачити людей, поговорити 

з ними, в тому питай, хто був, що говорили, ти вже знаєш сам, як 

маєш говорити. Опісля питав мене, чи я розказав про цей випадок 

своїй  Теклі, а коли я сказав, що ні, він говорив: Ти смотри, з нею 

щось недобре, я узнав, що вона не є хароша радянська людина. 

Я знаю, що ти її любиш, мені жалко її, вона і роботу попов няє, 

але что, от, вона забагато язиком болтає і тобі це загрожує. От 

такая  Шевчучка може розказать691 і дальше подпольніки можуть 

дізнатися, а тоді всьо і тобі жизні не буде. Я тобі посовітував би, 

я знаю, що тобі жалко було б, чтоби її забрать, їй нічого не буде, 

ми нібито арештуєм692 її. Заберем і Шевчучку з нею так, що ніхто 

не буде знати, що сталося. Тоді ти будеш спокійний693 і про себе. 

Ніхто нічого не буде знати. А ти нам ще поможеш, скінчимо всіх 

бандитів, а потому поїдеш до неї, подружишся694 і будеш хара-

шо жити. Я ще того дєлать не буду, але хотів би, тому щоби тобі 

було краще. Зв’язок будеш дальше мати через  Демка або через 

пункти Ч. 1, 2, 3. Будучи з Демком, скажеш йому під котрим 

ч[ислом]  будеш ти і котрим числом будеш пользуватися. Будеш 

мені про все подавати, я тобі буду на ето давати відповідь і буде-

мо проводити дальше роботу. Коли верне  Остап, докладно його 

розпитай про те, хто його розпитував про  Мирона і сейчас мені 

буде потрібно з тобою стрінутися. Я тобі вкажу, що маєш дальше 

робити. Про це, що я тобі говорив за твою дєвушку, її не вказуй 

нічого, скажи її, щоби вона нічого не говорила і не мала жодних 

товаришок. Опісля спитав мене: Чи маю криївку вже скінчену. Ще 

ні, – і відповів я. Нічого, підеш укінчеш, будеш собі проживать. 

Кабанчика забери де попаде, так щоби ти мав що кушать. Коли 

б прийшли до тебе люди на зиму, сейчас мене повідоми. Коли 

прийдуть, поводися з ними чемно, культурно, щоби вони поба-

чили, що ти гарний695 парінь, а коли я одержу від тебе бумажку, 

тобі скажу, що дальше робити. Коли будеш з провідниками, тобі 

нада вчитися, бачиш, що в тому районі людей немає. Коли не 

будеш вчитися, тебе дадуть в кутик – до якоїсь деревні запхають 

і будеш сидіти, не будеш знати нічого, часом прийде до тебе яки-

У тексті690 : другій.

У тексті691 : росказать.

У тексті692 : ариштуєм.

У тексті693 : спокійній.

У тексті694 : подружешся.

У тексті695 : гарній.
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їсь кущевий і більше нічого. Тобі треба вчитися, більше вчитися, 

щоби ти міг вести працю. Читай бандєрівську літературу, історію 

вкпб і притому вчися про  Лєніна– Сталіна. Коли ми скінчим бан-

дітів, щоби ти зумів вийти і промовити до людей, що вони тебе 

обманули, щоби ти зумів сказати, здєсь правильна дорога. Нада 

вчиться і ще раз вчиться. Ти не смотри на своє оружжйо, что ти 

ним воюєш і убиваєш людей радянській родіні, ето скончиться, а 

як ти будеш вчитися, тоді нада буде словом воювать, слово має 

заступити оружжя. Тоді будеш вказувати людям святую правду, 

как живеться в  Радянському Союзі, немає кращої країни в світі 

від Радянського Союза, кожний робітник, селянин, інтелігент 

живе вільно, має кіно, радіо, школу, культурно проживає і вчить-

ся. При тому треба виконувати всі накази, так як я тобі вказую, а 

тоді Радянська держава тебе нагородить. Коли я відходив,  Панов 

нагадував мені, щоби я, будучи з провідниками, не виривався 

зі словами наперід, щоби виконував накази всі, а він мені буде 

давати дальші інструкції, побажав мені здоровля, подав руку і я 

пішов до  Бекара. Розмова тривала около дві години.

Я прийшов під хату, двері були зачинені. Застукав до вікна, 

 Текля встала відчинила двері і я ввійшов в кімнату. Де так довго 

був, що він оповідав? – питала Текля. Говорив, що скоро скінчить-

ся, заживемо обоє, – говорив я. Він нас тішить добром, тоді буде 

добре, як нас не стане. Ти не віриш в це, чому ти попала в таку 

зневіру. Певно що так, все харашо і харашо, а кінця не видко, від-

коли це вже. Що він говорив про мене? – спитала Текля. Говорив, 

щоби ти з  Шевчук Марійкою нічого не мала. Що він в мене хоче, 

що він тобі так постійно нагадує про мене, я мушу сама з ним 

поговорити. Так найкраще, – відповів я. Розмова тривала довго, 

Текля плакала та жалувала за тим, що зробила. Ладилася втікати 

до свойого вуйка в с.  Якторів  Глинянського району.

Другого дня ніччю прийшов до мене  Остап і  Михасько – 

боєвик за лінії  Керзона. Остап прийшов до хати, попитав що 

чувати і розказав мені, що він дістав наказ від пров[ідника]  

 Зловіщого, щоби я до 24-ри години від Бекара випровадився та 

про Михаська. Ми оба поговорили і вирішили ще оден день квар-

тирувати. Михасько положився спати на бамбетіль, а я з Остапом 

продовжував розмову. Остап оповів мені, що бачив одного незна-

ного провідника, який враз з пров[ідником]  Зловіщим випитував 

дуже докладно про смерть  Мирона і так як Остап зорієнтував-

ся696, що щось йому не довіряв. Щоб себе запевнити в однаковій 

У тексті696 : з орянтувався.
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розповіді нами продуманої лєгенди,  Остап повторював через 

кілька разів лєгенду мені так, як оповідав перед провідниками. 

Після чого я повторив також і в тому ми узгіднювали. Другого 

дня я довідався від  Михаська, що він за лінії  Керзона, а також про 

бої відділів  УПА, в яких він був учасником. Щоб розмова краще 

йшла, я вислав  Бекара Евгена по горілку, який приніс три чверти 

літри лякеру. Ввечір Остап і Михасько пішли на  Підбір, а зі мною 

умовили стрічу за селом. До  Панова записки я не писав, бо знав, 

що за три дня Остап відійде, а я хворий697 з поворотом верну до 

 Бекара і буду мати змогу бути з Пановом. О год[ині]  12-ій вночі, 

ми стрінулися за селом і всі три пішли в с.  Красне до  Ласки 

Івана кінчити криївку. Будучи там, я довідався від Михаська, як 

він переходив кордон і від Остапа, що цей незнаний провідник 

певно буде по  СБ. На третьому дні698 ми пішли в  Русилівський ліс 

до криївки і другого дня Остап з Михаськом, забираючи торбу 

 Мирона, відійшли на стрічу. Я остався сам і сказав Остапови, що 

іду до  Бекара на квартиру, а якщо будуть питати провідники, то 

хай скаже, що я квартирую в с.  Куткорі у  Короля Василя. Остап 

дав згоду, що скаже. В Куткорі я написав записку до Панова, що 

можу відбути зустріч та про Остапа і Михаська. Цего самого дня 

я одержав відповідь від Панова, щоби вийшов я на стрічу ввечір 

на годину 10-ту, в останне місце стрічі.

На цій стрічі я оповів Панову про все, що довідався від 

Михаська [і]  Остапа. Тоді Панов спитав: з ким Михасько ходить. 

Як Остап говорив, ходить з провідником, який має бути правдо-

подібно699 есбістом надрайоновим, – відповів я. А що  Січовий? Не 

знаю, Остап говорив, що був  Зловіщий і цей другий. Що спрашу-

вали Остапа? Говорив Остап, що цей другий провідник докладно 

опитував, як це сталося, де Остап сидів, де Мирон, звідки було 

чути голос, питав докладно про все, казав собі нарисувати шопу, 

а на останку казав, це все списати Остапові. Що він говорив, коли 

скінчив Остап розповідати700? Казав Остап, що нічого не говорив, 

лишень Остапові виглядало, що він йому не довіряє. А Остапові 

пров[ідник]  Зловіщий дав наказ, щоби я до 24-ри години випро-

вадився від Бекара і говорив, що про цю криївку знає півсела. 

Хто міг про це їм сказати? – спитав Панов. Зловіщому міг сказати 

хиба  Дуб. Тоді Панов почав говорити:

У тексті697 : хорій.

У тексті698 : третому дня.

У тексті699 : правду подібно.

У тексті700 : росповідати.
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Етого  Дуба ти повинен вислідити або вбити. Шукай такої 

нагоди, щоби з ним скінчити. Ето, що він наболтал перед провід-

ніком на тебе, я справлю. Ти до  Бекара і так ходити не будеш, бо 

наказ даний нада виполніть, а ми ето використаємо.  Шевчучка і 

 Текля поділиться думками своїми, коли б прийшов який провід-

нік. Вона так би розказувала, що навіть не стямиться коли. Али 

я до того недопущу, я зроблю так, щоби створити тобі довір’я і 

[у]сунути людей, які тобі і нам можуть пошкодити. Ми здєлаєм 

так, щоби тобі було добре, здєлаєм ноччю скок на хату, я пошлю 

лєйтенанта і сєржанта в комнату, а ти їх влучно пострєляєш. Я 

обкружу хату бойцами, їм вкажу помєщеніє комнат, до котрих 

мають заходити вперше. Ти будеш в другій комнаті, не гарячись, 

вони підуть в кімнату. Ти тоді помаленько вийдеш до сіней, звідки 

вкинеш гранату або очередь701 впустиш. Бойців під хатою вже 

не буде. Тамті в кімнаті стрівожаться, пічнуть виходити надвір, 

а ти собі добре стань і очередь702 з автомата по них. Тоді втікай 

прямо на подвір’я, не бійся, по тобі ніхто не буде стріляти703. 

Коли уб’єш лєйтенанта704 і сєржанта, підеш між бандіти, будеш 

їм розказувати, що було з тобою, здобудеш довір’я в провідніків 

і в других бандітів. Вони будуть подивляти тебе, що ти в такому 

наскоці зумів вбити лєйтинанта і сєржанта. Я ще до того арештую 

 Бекарів, Шевчучку, всьо провірю як слід. За свою дєвушку будь 

спокійний. Вона буде харошо жить і тобі не буде мішати. А як 

оконьчим за рік-два роки бандітів, тоді поїдеш до своєї дєвушкі, 

або вона до тебе приїде, одружишся і будете705 харошо жити. Ну, 

смотри, але щоби ти дальше роботу проводив, я для тебе жерт-

вую лєйтенанта, сєржанта, ти розумієш що то за люди – офіце-

ри войск  МВД. Такого человєка як уб’єш, будуть всі подивляти 

тебе, а ти помаленько поміж них лишень706 вивідуй, слухай, що 

вони будуть говорити, на це слухай, як вони проживають, де їхні 

квартири, це все узнай і мені скажеш. Коли прийде  Остап або ще 

дехто, ти зараз здєлай бумажку707, в якій скажеш, що ти є гото-

вий до наскоку. Бумажку708 добре залякуй, а дєвушці даш в той 

час, коли вона буде вже зібрана і буде готова відходити, щоби 

У тексті701 : очереть.

У тексті702 : очереть.

У тексті703 : стреляти.

У тексті704 : лєйтинанта.

У тексті705 : будети.

У тексті706 : лешень.

У тексті707 : бумашку.

У тексті708 : Бумашку.
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не мала часу прочитати. Коли це зробиш, ти мені напиши через 

 Демка, куди тобі найкраще, як часто попри котрий пункт буде 

ходити і в якому місці, так щоби ми мали оба постійно контакт. 

А я тобі вкажу – може тобі буде потрібно зробити інший пункт. 

Зараз зима, коли  Остап верне, він тобі скаже, що будеш робити, і 

з ким будеш ходити. Тоді ти мені напишеш через Демка або через 

пункт. Це буде залежати, де тобі буде вигідніше709. Я тобі скажу, 

що ти маєш дальше робити. Попитаєш Остапа, хто є районовим, 

які вказівки. Я тобі вкажу, що маєш робити. Зараз вернеш домой, 

а коли буде дєвушка питати, що  Панов з тобою говорив, скажеш 

її, що Панов дозволив тобі з нею взяти шлюб, тільки щоб вона про 

те з ніким не поділялася, що скоро будете разом, що звільнять 

тебе з роботи, тільки щоби це було в тайні. Скажеш її також, що 

Панов приобіцяв, що виїдите обоє на  Україну, ніхто не буде знати 

і там будете жити, що ден[ь] гі там получити, хароший будинок. 

Так її розкажеш, а ніколи про те, що ми собі говорили. Так здє-

лай, як я тобі вказував, а коли будеш виповнювати все добре і 

тобі нічого не станеться. Пам’ятай все, що роботу треба робити 

по тих вказівках, які давали тобі мої товариші – попередникі, які я 

тобі даю, ти вже сам знаєш їх вповні, не гайнуй часу, пам’ятай, що 

ти радянський чоловік, використовуй кожну хвилину на роботу, 

де б це не було, чи серед бандітів, чи серед населення, моло-

діжи, хлопців і дівчат. Все працюй. Постійною працею ти будеш 

здобувати знання. От, маладєц, пам’ятаєш, що я тобі сказав? 

Пам’ятаю – відповів я. Так зроби, як я тобі вказував. Іди додому 

і нічого не говори, про що ми оба собі говорили. Я попращався і 

відійшов.

Я вернув до  Теклі і вона мене питала, що Панов говорив. А 

коли я її розказав так, як мені Панов вказував, Текля сказала: 

Щоби то раз правда була, щоби то раз скінчилося, було би добре. 

Але він лишень710 тішить мене і тебе. Відколи він обіцює, а ніколи 

того не видко711. Я подивлюся, яка це правда буде. Розмова три-

вала довше і як звичайно закінчилася плачем Теклі.

Дня 23-го листопада 1948 р. до мене прийшов  Остап,  Зірка 

і  Степан712 – останні боєвики. Остап Степана приділив до мене і 

сказав, що я з ним буду ходити. Рівнож говорив, що він являється 

відповідальний за цілий район та подав мені вказівки роботи в 

У тексті709 : вигіднійши.

У тексті710 : лешень.

У тексті711 : витко.

У тексті712 : Стипан.
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терені. Пригадую собі, що ми квартирували вчвірку в лісі в криїв-

ці, звідки  Остап із  Зіркою пішов на стрічу до  Дуба. Я із  Степаном 

вернув до  Бекара на квартиру. Другого дня зран[н] я я написав 

записку до  Панова.

Тов[аришу]  начальник! Я довідався від Остапа, що він явля-

ється відповідальним за цілий район і проводить роботу в своєму 

кущі. До мене привів713 свіжо прийнятого хлопця псевдо Степан, 

з яким маю ходити. Остап дав мені вказівки устні, як вести пропа-

гандивну акцію проти колгоспу та серед молоді. Сьогодні маю з 

Остапом стрічу в  Ферліївському714 лісі – ріг лісу від с.  Ферліївка715 

о годині 12-ті[й] вночі. Мимо всего сьогодня може відбутися це, 

що ми говорили.

Дата 25 листопада 1948 р.  Гора

Записку  Текля віднесла до Панова і принесла відповідь слі-

дуючу:

Слушай, друг Гора, я здєлаю о 10-ть часов. Ти так здєлай, як 

я тобі вказував. Нє бойса. Тебе ані другого ми не убйом. Тільки 

сміло. Вироби собі довір’я. Дальше яку роботу будете716 проводи-

ти, сейчас його (значить  Демка зам[ітка]  слід[чого] ) повідомляй.

Панов

Ввечір Степан хотів йти в село за торбою, але я йому від-

мовив. На стрічу я мав час йти. Я Степанові постелив мантлю 

на долівку, а сам положився на бамбетель і ми почали дрімати. 

Около 10-ої години принесла до кімнати Текля вечерю. В тому 

часі брехав пес на подвір’ю. Текля збудила мене, а я Степана і 

сказав йому, що сильно пси брешуть і що можуть бути  большеви-

ки. Я почав заглядати крізь вікно. Степан збирався717. Пес пере-

став брехати. Текля стояла коло мене і сказала: Я піду подивлюся 

надвір. Вийшла з хати на подвір’я, тоді большевик заревів718 до 

неї «давай сюда» і старабанив якоюсь бляхою чи ведром719. Текля 

страшилася, крикнула маму і втікла в хату, засуваючи за собою 

двері. Прибігла до нас і сказала, що большевики і щоб ми тихо 

були в хаті. В той час один большевик почав гримати до вікна 

У тексті713 : превів.

У тексті714 : Ферлеївському.

У тексті715 : Ферлеївка.

У тексті716 : будети.

У тексті717 : зберався.

У тексті718 : заривів.

У тексті719 : видром.



331

ППС-ом і кричав: «Открой».  Текля коли почула, взивала Бога і 

просила що коли будемо себе стріляти, щоб і її застрілити. Ми 

скоро втрійку перейшли з кімнати до кухні. Я казав Теклі від-

чиняти криївку, але Степан сказав: Хто тепер піде до криївки720. 

Що ви дурні. За той час большевики виломили двері і пішли до 

кімнати, де були старі  Бекарі. Я відбеспечив721 гранату штилів-

ку, відтягнув фінку, відчинив легенько двері з кухні і ввійшов в 

сіни. Чув, як  большевики говорили в кімнаті зі старими. Тоді я 

подивився надвір і вкинув гранату, яка вибухнула. Степан вкинув 

другу, одначе722 не вибухнула. Крім цього, я з автомата стрілив 

два набої, а  Степан723 зі зарядки один набій. В той момент від-

чинилися двері з кімнати, де були большевики. Я, тому що авто-

мат затявся, вистрілив в двері два набої з токара і большевики 

цофнулися до хати. Оба вибігли на подвір’я. Я подався на дорогу, 

яка веде селом, а відтак скрутив в  Королеву вуличку. На скруті 

я почув стріли і ракети724. Степан біг позаду около 10-ть метрів. 

Коли відбіг около 150-ть метрів від хати  Бекара, Степан почав 

кричати: Я ранений, ранений, зачекайте. Давайти за мною, – 

говорив я, бо бачив, що він добре біжить. Коли прибігли до 

ставчини, я побачив, що Степан не має зарядки. Де ваша заряд-

ка? – спитав я Степана. Я вкинув на большевика, який відразу 

перестав стріляти725, перенесіть мене, бо я ранений, – говорив 

Степан. Тут неглубоко, можна перескочити, сказав я Степанові, 

але він зловився мене за рамено і, йдучи, твердив, що він ране-

ний. Я думав, що він дійсно ранений, боявся, щоб непристанути 

і відпочати, бо в пізнійшому був би з ним клопіт. З ним йшов аж 

на місце стрічі. На стрічному пункті я сказав скидати йому штани 

і чоботи та оглянути рану. Степан так зробив. Почали оглядати 

ногу – рани не було, лишень726 потовк собі сильно коліно. Я почав 

з нього сміятися і сварити його, чого вкинув зарядку. Степан 

оправдував, що вкинув тому, що зарядка не хотіла стріляти727. 

В дійсности зарядку Степан вкинув не на большевика, а около 

200-та метрів від Бекарової хати коло господаря  Гурного Василя. 

В тому наскоці большевики підпалили хату Бекара, яка згоріла, 
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арештували цілу рідню і  Шевчук Марію. Старого і стару за тиж-

день звільнили.  Текля і Шевчук Марія до серпня 1949 р. сиділа в 

тюрмі на Лонцького728 у  Львові. А при кінці місяця серпня 1949 р. 

засуджені на 25-ть років і вивизені на  Сибір.

В місяці січні 1949 р. Текля породила сина, з яким була 6-ть 

тижнів. По 6-х тижнях старі Бекарі забрали дитину до себе до 

с.  Куткора729, сина охрещено і названо  Олег і Василь. Ім’я Олег 

подано за моєю пропозицією.

На стрічі, оповідаючи про наскок  Остапови і  Зіркови, Остап 

зі мною сварився, чого я там йшов квартирувати. Звідтам ми 

пішли до с.  Скваряви і там заквартирували. Другого чи третого 

дня  Степана730 самого вислали до с.  Белзця731. В с. Скваряві ми 

квартирували по хатах до кінця місяця грудня. За той час я виго-

товив список всіх господарів з с. Скваряви, в яких ми квартирува-

ли і людей, з якими стрічалисьмося, для  Панова. В ньому подав: 

 Боцько Марія і її швагра  Петра,  Грицина Зенко, його сестру, яка 

є учителькою в с.  Ферліївці732,  Наквацька Стефа,  Макаровська 

Стефа, – учениця733 СШ, з с.  Черемошні,  Олеського району, 

 Сагатій Марія, – учениця734 СШ з с.  Бонишин735, дяка, де був 

пров[ідник]   Зловіщий і богато інших, яких зараз не пригадую.

Дня 31-го грудня 1948 р. ми всі три були на стрічі під 

с.  Вільшаницею. Вертаючи зі стрічі, я намовив  Остапа піти в 

с.  Русилів до  Демка в справі моїх чобіт і збіжжа, а також з метою 

сконтактуватися736 з Пановом. Тодіто будучи в с. Русилові, пере-

дав Демкові список, переповів йому про роботу  організації в 

терені і про себе. Від Демка одержав записку писану Пановом, в 

якій питав мене, що зі мною є, чому не приходжу і чому не подаю 

жодних відомостей а головно де квартирую.

Через зиму ми квартирували в с.  Скварява у Наквацької 

Стефи і у Грицини, в с.  Красне у  Ласки Івана, в с.  Полтві у 

 Возьніци – батько  Возьніци Іванни. Квартируючи в с. Скваряві, 

щовечера заходили ми до ріжних хат. Часто ішов з нас кожний737 
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зокрема.  Зірка ходив часто в село738 і вертав над раном. В міся-

ці березні [1949 р.] я і Зірка, квартируючи у  Грицини, Зірка був 

пішов з Зенком Грицином в село. Зенко вернув зараз, а Зірка за 

около дві години часу. Я звернув йому увагу, чому сам ходить, на 

що він сказав: Що я маю вам звітувати. Мені  Остап припоручив739 

певну роботу. Я з вами не маю нічого.

Дня 15-го лютого 1949 р. ми з с.  Скваряви йшли до с.  Красне 

і по дорозі вступили до с.  Русилів до  Демка. Я вдруге залишив 

список цивільних людей і записку, в якій подав йому, що йду на 

квартиру до  Ласки Івана і дня 16-го лютого 1949 р. можу відбути 

стрічу зараз звечера за стодолою Ласки Івана, для  Панова. Панов 

добре знав забудування740 Ласки Івана, бо недалеко нього в сусід-

стві Панов мешкав враз зі жінкою і дітьми в одному будинку.

16-го лютого 1949 р. ввечір, щоб вийти з криївки, яка була в 

стайні і піти під стодолу, я забрав горщики741, які були залишили-

ся з обіду в криївці і пішов до хати. Остап і Зірка читали книжки742 

і не мали потреби виходити до хати, тим більше, що хата була 

окремо від стайні. Коли приніс горщики743 до хати, по кількох хви-

линах вийшов і пішов під стодолу. Під стодолою постояв около 

10-ть хвилин і в той час побачив Панова, який йшов стежкою744, 

яка веде попри стодолу, з напрямку свойого помешкання. Бійців 

зі собою не вів жодних. Коли зближався до стодоли, я вийшов на 

ріг стодоли, щоб мене зауважив. Панов, побачивши745 мене, нор-

мальним голосом спитав: Хто такой? Я, – відповів я. Він підійшов 

до мене, ми звиталися і Панов почав випитуватися, як я вийшов, 

з ким квартирую, чи маєм зв’язки746 з горою та питав про літера-

туру і листівки. Коли я сказав, що зв’язку не маєм жодного і не 

знаєм де шукати і що ми ходили на лєгальний зв’язок до  Шури 

Катарини з с.  Скваряви кілька разів і нічого там не довідалися, 

Панов сказав мені: Ви дєлайте747 работу, розкидуйте лєстовки, 

роздавайте748 літературу читать цивільним людям в с. Скваряві. 
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 Скварява – село бандіцкє і там напевно хтось мусить бути, а 

тоді відізветься. При тому подавай мені людей тих, які читають 

літературу. А коли я йому сказав, що  Остап всю літературу має в 

криївці і частину дав заховати  Грицинові Зенкові,  Панов цікавив-

ся Грицином, а відтак доручив мені:

Коли будеш в криївці, кожний раз коли виходиш з криївки, 

бери кільканадцять749 в кишеню і їх спали, але так, щоб ніхто не 

бачив. Літературу, яку маєте наверху в криївці, візьми один при-

мірник, заховай десь в кутик межи иншу літературу чи листівки. 

Коли буде хтось питати, шукати, де вона ділась, ти будеш ор[і]-

єнтуватися, що він – Остап,  Зірка чи другі будуть говорити, а тоді 

коли перестануть шукати, ти в відповідний час цей примірник 

витягни, брось так, щоб більше його нігде не було. Вони не стям-

ляться, де ця література ділась. Як Остап проводить організаційну 

роботу, чи він ставиться серйозно750 до роботи? Що до роботи, то 

він робить так, що наперід не виходить і позаду не лишається751. 

Але, як бачу, до роботи ставиться байдуже, – говорив я. Чи пля-

нує якісь акції? На разі я не чую і не бачу. Пров[ідник]   Зловіщий 

дав йому наказ вбити участ[кового]   Мерешку, але Остап навіть 

розвідки не вів за ним. А що робити? Нічого, маєм літературу, 

Історію  України, які читаєм. Ну, нада тобі вчитися ВКП(б), читать 

газети, вчитися русского язика. Я вмію читати, читаю, але не 

розумію. Ну, нада вивчати, русская мова культурна752, многа, 

постійно треба читати, вивчати, ти ж радянська людина.

По цих словах питав мене про  Дуба і наказував мені, що коли 

ми пов’яжемся з ним, за всяку ціну довідався, де він перебуває. 

Дальшу розмову звернув, як я часто перебуваю у  Ласки. Коли я 

сказав, що в місяці 3-4 дні  Панов говорив:

Ми здєлаєм тут пушку, ти до неї, через ту пушку будеш 

нав’язуватися. Я все раз в тижні буду заходити в середу або в 

четвер і ти коли будеш виходити звідси, будеш знати, де підеш, а 

тоді напишеш і бросиш в ету пушку, щоби я знав, де ти перебува-

єш. Так само, коли прийдеш з терену напишеш753, що ти прийшов 

тоді-то а тоді-то, що нового в терені і що харашого узнал. Коли 

ти вкинеш, то за день-два дні поглянь в пушку, а я тобі відпишу на 

твою записку, стрічу визначу або вказівки дам.
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Після цих слів ми пішли оба за ріг стодоли,  Панов вказав мені 

місце при самій підвалині стодоли від заходу і сказав, що вкопає 

там пушку. Оповідаючи йому про людей з с.  Скваряви, які не хочуть 

іти в колгосп, кажуть, що колгосп це голодова смерть (тоді від-

бувалася організація колгоспу в с. Скваряві), тоді Панов сказав: 

Яка голодова смерть. Дивись, кілько в районі колгоспів і ніхто ще 

не помер. Скварява – самі куркулі, вони підривають нашу роботу, 

наші пляни. Ти повинен тих куркулів не жалувати, а йти з  Остапом 

і  Зіркою накладати на них податки, забрати збіжжа, кабаньчики. 

Вони мають вказувати Остапові на них, що вони мають, а не хочуть 

давати партизанам. А коли заберете754 від нього, він – господар 

побачить, що партизан значить, тоді сам візьме оружжя і буде тих 

бандітів гонити від себе. Кінчаючи розмову, не нагадував мені як 

кожночасно, щоб я все виконував точно і чесно.

Вертаючи від Панова, я пішов ще до хати, взяв дволітрову 

баньку води і вернув до криївки. Остап питав755 що чувати, я від-

повів, що спокійно.

По кількох днях ми вийшли до  Дуба на стрічу в ріг 

 Ферліївського756 ліса. Відходячи від  Ласки, повідомив Панова, де 

йду. На стрічному пункті були Дуб і  Яровий, з якими ми поговори-

ли, одначе я нічого не довідався конкретного. Дуб зуміє конспіро-

вати свою криївку. Зі стрічі Остап, Дуб і Зірка відійшли в с.  Бортків 

запізнавати хати, а я і Яровий пішли в с.  Балучин і [с.]   Безбруди757 

стягнути матеріяли758 до звіту. По кількох днях ми знова мали 

стрічу з Остапом, на якій до мене приділено Зірку і ми оба ходи-

ли довший час по терені. Були в с.  Скваряві,  Русилові. При кінці 

місяця березня [1949 р.] ми прийшли до  Ласки Івана в с.  Красне. 

Квартирували через чотири дні. Я написав тоді записку до 

Панова про можливість стрічі з ним. На відповідь ждав через два 

дні і її одержав, в якій Панов визначив лишень759 саму дату стрічі. 

Зараз дати не пригадую. Пригадую собі, що в цей вечір господар 

дому приніс нам вечерю до стайні. Ми повечеряли і стали жар-

тувати. Господар, який любив дуже жартувати, жартуючи, назвав 

Зірку «Цюхрай». Зірка дуже був недобрий, пішов до криївки. Я з 

господарем760 пішов до хати, посидів трохи, а коли зближалася 
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година стрічі, пішов під стодолу. Перейшов попід стайню, попід 

другу стайню мами  Ласки Івана і прийшов під стодолу. Вийшов на 

ріг стодоли, скрутив на північ і побачив  Панова, який мене також 

зауважив. В руці держав ППС-а і спитав: Хто такой? Я, – відповів 

я. Я підійшов до нього, ми звиталися і почали розмову: 

На цій стрічі я оповів Панову, що  Остап,  Дуб і  Яровий стріну-

лися з  большевиками під с.  Красне і Дуб відчинив по них огонь 

і вбив одного бійця і про те, що в с.  Борткові Дуб застрілив 

участ[кового]   Кохана та забрав зброю і документи, тоді Панов 

злостився, казав мені його вбити або вислідити його криївку. 

А коли я казав, що немає як, тоді Панов доручив мені: Ти коли 

стрінешся з Дубом, говори на Остапа, що він говорив на нього 

погані слова, видумай, говори, що він ходить по бабах, що він 

роботи не проводить. Тоді Дуб тобі скаже на Остапа, а ти про це 

скажеш Остапові, а Остап тобі скаже про Дуба і в тому будеш 

мав змогу довідатися, куди Дуб ходить і де квартирує. Дєлай так, 

щоби ти зі всіми добре жив. Якщо говориш, говори незамітно, а 

коли скажеш Дубови про Остапа, проси його, щоб він Остапові 

не сказав і так цілий час продовжуй. Ми з часом здєлаєм такий 

роздор, що люди взагалі не будуть мати довір’я до повстанців. 

Тоді буде харашо, скоро скончим з повстанським рухом і буде 

кінець з етим дєлом. Таку саму розмову, як з Дубом, наводи з 

Зіркою і з Остапом на Зірку. Коли я йому сказав, що люди Зірку не 

люблять, що говорять, що краще було б як щоби був впав Зірка, 

чим  Мороз, що Зірка ходить по дівчатах, Панов сказав: Харашо, 

було би добре, щоби люди всіх повстанців так оцінювали. Коли я 

відходив від Панова, Панов говорив, роби так, як я тобі вказував. 

Стрінемся тоді, коли ви стрінетися з провідніками. А сейчас йди, 

зайди в кімнату, забери761 дещо і вертай до криївки. Подав руку 

і я відійшов. Панов був убраний в мантлю, незапоясаний і шапку 

кубанку.

Коли вернув в криївку, Зірка читав Історію  України. Щось 

вичитав? – спитав я. Нічого – переглядаю. І тоді я навів дальшу 

розмову.

15-го квітня 1949 р. я Остап і Зірка ходили на стрічу між 

с[елами]  Вільшаниця– Стадня над річку коло моста на дорозі 

цих сіл. На стрічі були  Чайка і Дуб, які сказали нам, що зв’язку762 

з горою не мають, доперва будуть шукати. Також був на стрічі 

Дуб і Яровий. Остап і Зірка відійшли в гори з Чайкою і Дубом, 
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а ми лишилися на долах. За два дні стрінулися з поворотом з 

 Остапом. Тоді-то я, Остап і  Зірка пішли в  Русилівський ліс квар-

тирувати. Через день я написав записку до  Панова:

Тов[аришу]  Начальник! Я, будучи з  Дубом, зор[і] єнтувався 

по його розмові і роботі, що він має криївку в с.  Краснім. Ми 

забрали свиню директорови763 сільсохна в с.  Борткові. Він – Дуб 

з цею половиною свині пішов до с.  Ферліївки764, забрав дручка і 

подався в напрям Красного. Говорив, що дручок потрібний йому 

для перекинення через ріку. Остап, Дуб і  Яровий в с.  Утішків 

вбили бригадира колгоспу. Застрілив Яровий. Це було зроблено 

за ініціятивою Остапа. Зв’язку765 з горою не маєм. Були ми на 

стрічі з  Чайкою і  Дубом з горів, які говорили, що також не мають 

зв’язку766. Я дальше ходжу по терені з Остапом і Зіркою і так, як 

ви мені вказували, роблю. Зараз квартирую в лісі Русилівському.

Дня 18-го квітня 1949 р.  Гора

Записку залякував і сховав до кишені. Спеціяльного сховку 

я не мав. Я не мав чого боятися, бо знав, що Остап ані другі, які 

є на рівні майже зі мною, не будуть контролювати. Через день я 

намовив Остапа піти в с.  Русилів до  Демка по чоботи. Будучи вве-

чір в Демка, я передав Демкови записку і оба з Остапом сварили 

Демка, чому не постарається чоботів, бо ці обіцянки цілий рік. Від 

Демка забрали паску і ковбасу та відійшли. Це була Великодка 

П’ятниця.

Другого дня Великодних свят я відійшов з Остапом в гори під 

 Дубаси. Квартирував під Дубасами через два дні і розійшлися. Я 

з Зіркою заквартирував на долах в лісі  Бір і через день я написав 

записку до  Панова.

Тов[аришу]  Начальник! Дня 26 і 27-го квітня я був в лісі під 

Дубасами, в тому місці, де осінню 1948 р. різали худобу. Бачив 

провідника по  СБ, який в осені питав про Остапа, як зістав вби-

тий767  Мирон і  Андрій. Цей провідник на постою говорив з  Дубом 

з долів, Остапом і  Дубом з горів. Також бачив, що їм передавав 

літературу, всі розійшлися з цего постою. З Остапом маю стрічу в 

лісі  Бір на день 26-го квітня 1949 р. Остап лишився в лісі.

Дня 28 квітня 1949 р. Гора

У тексті763 : деректорови.

У тексті764 : Ферлиївки.

У тексті765 : Звяску.

У тексті766 : звяску.

У тексті767 : вбитій.



338

Ввечір, будучи у  Демка, передав йому записку. Демко в роз-

мові зі мною сказав мені, що в нього є апарат, який дав йому 

 Панов та сказав, що на случай алярмової справи, сейчас цим 

апаратом його повідомляти до району. Прим[єром] : якщо будуть 

переходити якісь люди768 через терен або заквартирують, або 

якась почта буде іти. Так само Демко мені наказував, щоб я про 

те, будучи з Пановом, Панову не говорив, бо Панов Демка потяг-

нув би до відповідальности. Я переповів Демкови, що маю стрічу 

з Остапом та про те, що на днях я буду у нього і скажу про можли-

вість стрічі з Пановом. Також просив, щоби зладив конечно мені 

чоботи.

З початком м[ісяця]  травня [1949 р.]  я зайшов до Демка 

з  Зіркою. Демко вказував мені, що Панов хоче бути конечно зі 

мною. Чоботи вже були готові. Щоб мати змогу прийти вдруге 

до Демка і відбути стрічу з Пановом, я чоботів не брав. Демкови 

сказав, що прийду за два дні, нехай Панов щось придумає, де 

я з ним можу стрінутися. По двох днях я прийшов під вікно до 

Демка, Зірка станув на стійці. Під вікном я почав питати Демка, 

чи нарешті чоботи має. Є готові, крізь вікно передав мені і я почав 

взуватися. Демко почав мене інформувати:

Панов чекає на тебе у невикінченій хаті  Кравчука Петра. Ти 

іди дорогою попереду. Напротів  Божович Магди будуть бійці, 

які відчинять огонь. Ти в той час біжи дальше вперід дорогою і 

залетиш [до]  хати Кравчука. Там з ним стрінешся і поговориш. 

Тільки уважай, не говори йому про апарат. Це буде около години 

12-ї вночі.

Щоби вичекати години 12-ї, я і Зірка посідали під хатою 

вечеряти. Демко вийшов з хати і нас забавляв розмовою. Коли 

зближалася година 12-та, я вийшов поза городи на дорогу прямо 

перед хату Божовича. Переходячи попри хату, стрілів не було. Я 

станув, оглянувся і в тому часі почув: «стой, хто такой». Рівнож 

вилетіла769 ракета і серія з автомата. Я заліг, а Зірка полетів поміж 

городи. Тоді я зірвався і побіг до Панова. Коли прибіг, Панов смі-

явся і говорив, що я настрашився. Відтак почав питати, з ким я 

був, чи маю з Зіркою умовлений пункт та казав собі описати того 

провідника по  СБ. Коли я описав, Панов спитав: звідки він може 

бути? Не знаю. Нада було розпитать770 його боєвика. Боєвика не 

було і я не мав кого питати. Що він з тобою говорив? Зі мною не 

У тексті768 : люде.

У тексті769 : вилітіла.

У тексті770 : роспитать.
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говорив нічого, говорив в гурті зі всіма, сам поважний771 захму-

рений і багато не говорить. Другого дня на постою мене і  Зірку 

залишив, а з другими щось говорив і читав якусь літературу. Тобі 

треба розвідати, що він там їм читав. Я думаю, що секретів не 

читав, бо був би не кликав  Ярового і  Дуба. А коли стріча з тим 

провідником? Не знаю, знаю стрічу з  Остапом в лісі над с.  Ляц[ь]-

ке, як ідеться з пасовиська772 доріжкою на поляну. По правій сто-

роні 100 метрів. Хто буде на стрічі, не знаю. Тоді Панов доручив 

мені: 

Коли підеш на цю стрічу, ти харашо приглянься, хто там буде, 

що вони будуть говорити. В тому будеш ор[і] єнтуватися, коли 

буде друга стріча і хто буде на ній. Рівнож питай Остапа, він тобі 

скаже. Тоді коли узнаєш, в які дати приходять провідники і які, 

де є постій, де є стрічний пункт, мені про ето розкажеш перед 

стрічою. Ідучи на стрічу, зі стрічного пункту будеш значити гіл-

лячками773 або травою на роздоріжжях в напрям постою. Перед 

постоєм на 100 метрів у віддалі зломиш дві гіл[л] ячки або трави 

посиплеш в напрям постою. На постою обійдеш навколо, позна-

чиш так само. Коли буде наскок, роби так, як я тобі вказував і 

оглядайся, де є главній провідник і стріляй по ньому. Не бійся, 

бійці тебе не вб’ють. Тоді втікай прямо на бійців. Вони тебе тро-

гати не будуть. Коли уб’єш такого провідника, получиш дєнги 

много і покупиш собі, що тобі потрібно. Я зрозумів його так, що 

коли я піду на стрічу, він так само там буде. Панов продовжував 

дальше: От, смотри, ти по етому терені крутишся, знаєш, в  Демка 

є апарат алярмовий, которій викликає мене в любій час, коли 

йому нужно, коли є якась робота. Ти смотри, ти будеш знати, де 

квартирують деякі люди, де пішли. Ти сейчас напишеш774 запис-

ку і подаш Демкови та скажеш йому, що це алярмова справа. Я 

тоді приїду, справу узнаю, в чом дєло. Етой апарат, це хароша 

штука, от так що навіть ніхто не узнає що сталося. Що це за апа-

рат, – спитав я  Панова. Знаєш, на  нкгб є централя. В централі 

постійно сидить оден чоловік, який обслуговлює цей апарат. В 

централі такий апарат, який є в Демка, є заномерованій. Коли 

Демко подзвонить, в централі відзивається і вказує, котрий апа-

рат дзвонить. Коло НКВД стоїть постійно авто, готове до від’їзду. 

Коли Демко подзвонить раз, значить, що має їхати з військом, а 

У тексті771 : поважній.

У тексті772 : спасовиська.
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коли два рази дзвонить, то значить, що викликає мене самого. Ти 

смотри, щоб ти нікому не говорив про те, бо це є тайна і нікому 

не треба знати. Що то за тайна, що всі партизани знають, сказав 

я на це. Хто?  Остап говорив, що такий апарат має  Дацько Евген в 

с.  Куткорі, а також Демко передо мною і Остапом висказався про 

нього, сказав я Панову. Ех, бляді прокляті. Я з них шкіру постягаю. 

Я їм вказував, щоби вони нікому не говорили. Я їх ще навчу, вони 

будуть вміти держати язик за зубами. Чому Демко такий дурак. 

Як він так висказався. Я з ними ще переведу пробу. Ну, нічого, так 

як я тобі вказував, треба робити. Коли маєш якісь срочні дєла, то 

по етому апараті нада дєйствувать. Перед відходом, сказав мені, 

що коли я стрінуся з  Зіркою, щоби говорити, що я біг аж попід 

 Ферліївський775 ліс, сів відпочивати, а потому прийшов до него. 

Подав руку мені і я відійшов.

Я найкоротшою дорогою прийшов в ліс до Зірки. Зірка мене 

задержав «хто є». Я відповів і почав питати, куди він втікав і чому 

відорвався, про що почав оповідати Зірка і я йому.

17-го травня 1949 р. я пішов в гори [у]  Майданський ліс 

на стрічу до Остапа. Зі стрічі я перейшов на постій в корчі під 

с.  Буду Хилецьку. Там були: пров[ідник]  по  СБ, пров[ідник]  

 Січовий,  Остап,  Дуб з горів,  Чайка,  Василь,  Михасько і  Коля. 

Будучи на постою, пров[ідник]  СБ казав мені читати літературу, 

казав вчитися і в пізнішому покликав мене і других, вголос читав 

Повстанські Марші та пояснював.

На постою жартував і мене застановило, що це може бути і 

подумав: перший776 раз коли я його стрінув, мало говорив, був 

захмурений, а тепер жартує і сміється. Я виніс думку з того, що він 

нічого не ор[і] єнтується. Я зробився поважним і майже цілий день 

читав літературу. Рівнож перед відходом з постою пров[ідник]  СБ 

покликав мене набік, де вказував мені, щоб я добре поводився з 

 Степаном, шанував його, та вважав на нього, бо він ще молодий. 

На постою ми квартирували два дні. Я вернув на доли і по селах 

пороздавав цивільним хлопцям листівки на Свято Героїв. В тому 

вказував, щоби порозкидували по дорогах, на одних місцях, а не 

так, як мені доручено проводом. Ми квартирували в лісі, перед 

23-м травнем [1949 р.]  я написав записку до  Панова.

Тов[аришу]  Начальник! Дня 18 і 19-го травня 1949 р. я був в 

лісі в корчах на постою під Будою Хилецькою. Я одержав літера-

туру, листівки протиколгоспні, листівки на 23-го травня і кари-

У тексті775 : Ферлиївський.

У тексті776 : першій.
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катури. Листівки на 23-го травня передав хлопцям: в с.  Стадня 

 Покотинському Іванови, в с.  Скнилові  Яворському Василеви, в 

с.  Балучин  Романчук Степанови, в с.  Куткорі  Дацько Григорієви і 

через Дацька передав листівки до  Борткова, який має дати робіт-

никови, з яким працює на ста[н]ції в с.  Красне. Листівки проти 

колгоспні вказано мені розкинути в с[елах] Стадня і Бортків. Я 

зараз ходжу зі  Степаном. Стрічу з  Остапом маю завтра в лісі 

 Бір. Рівнож даю вам по одному примірникови кожної листівки та 

карикатури.

Дня 21 травня 1949 р.  Гора

Цю записку, будучи цего дня ввечір в  Русилові, передав 

 Демкови. Степана поставив під хатою на стійці, а Демкови почав 

я розказувати про всі вказівки, дані провідником, а саме: що не 

вільно нам ліквідувати без доручення проводу сексотів, бо коли 

знищимо сексота, то на його місце буде десять свіжих, що не 

вільно нам палити колгоспу зі збіжжям, хиба порожні будинки; 

щоби вести в незакріплених колгоспах акцію і як; як вести про-

паганду з молодіжжю і серед населення; як вести акцію в селах 

де немає колгоспу і де вже є старий колгосп; що можна стріляти 

всіх тих, які ходять зі зброєю проти нас; як вести пропаганду 

серед  східняків  українців, як серед  москалів та людей іншої 

націо нальности. Рівнож розповів777 я йому, хто був на постою в 

горах, що говорили провідники, коли і де маю стрічу з Остапом 

та як маєм розповсюджувати літературу. Демко вислухав і гні-

вався на мене, чому я сказав Панову про апарат, і говорив, що 

він дістав покликання до банку у  Львові і коли прийшов до банку 

на портієрку, там стрінув його Панов і  Актифеєв, опер[ативний]  

робітник  Краснянського р[айо] ну, які забрали Демка на  МГБ, де 

держали його через день і ніч, били за те, що сказав мені про 

апарат. Тоді-то Демко сказав мені, що більше зі мною з нічим не 

поділиться. Рівнож наказував мені, щоби я роботу проводив так, 

як Панов вказує.

За кілька днів я знова прийшов до Демка і Демко передав 

мені доручення Панова:

Коли дістанеш доручення спалити колгосп, нищити молотар-

ки, трактори, то ти старайся цього не робити. Говори  Остапови 

і другим, що дуже пильнують, не знаєш чому, чи  большевики 

знають про те, що маєм нищити чи що, кажи, що ти намагався 

йти палити, але не вдалося. Таке намагання можеш робити. От 

У тексті777 : росповів.
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підеш під колгосп, почуєш дещо і вернеш. Вказуй, що на полі 

також постійно пильнують, говори, що молотарки всі в МТС-х, де 

є пильновані, жниварки також пильнують, відтягай, говори, що 

не маєш такого дроту, щоби вложити, говори, на то треба дроту 

грубого, а я такого не маю. Коли будуть давати наказ, скажи, що 

зробиш, але не роби. Вказуй, що  большевики роблять засідку, це 

не вдасться зробити, а, по-друге, через дурну молотарку можна 

голову загубити. Коли будуть хотіти роз[з] броїти  стрибків, вка-

зуй, що вони всі сплять в одному будинку, озброєні в гранати і 

кріси, що їм нічого не зробимо, то шкода тільки зачинати, по тім 

до села не приступимо, зрештою вони нам нічого не роблять, 

по селі не ходять, сидять і пильнують колгоспу. А як схочуть778 

іти, скажи, як так дуже хочете779, я вас можу завести, але сам не 

піду – не хочу голови загубити. Якщо будуть тебе висилати на 

розвідку в село відносно стрибків, вернувши, будеш розказува-

ти780 що в селі щоночі крутяться большевики, роблять засідки, 

люди бояться, навіть харчів тяжко дістати. Якщо будуть хотіти 

когось застрілити – відмовляй, а коли будеш мати нагоду і зна-

тимеш, кого думають ліквідувати, сейчас запискою повідоми 

 Панова. Як будеш висилати перестороги – не пересилай, ска-

жеш, що ти переслав тільки не знаєш чи подіставали. Коли будеш 

висилати, то лишень через почту. Коли підеш усно його пересте-

рігати, то в розмові з ним постався до нього остро, загрози йому 

словами так, щоби він перестрашився і щоби вдома не спав. При 

пересторозі не пояснювати йому боротьби нашої, а настраш 

його, що його застрілиш і других. Тоді цей другий, який буде з 

тобою, щоби навіть йому говорив – вияснював нашу боротьбу, 

то все одно він не буде розуміти. По такій зустрічі, якщо тебе 

будуть питати за дану людину, скажеш, що він поправився, дещо 

люди на нього говорять, але люди є людьми – всім не догодиш, 

він мусить робити, знищимо781 його то на його місце прийде 

другий782 такий самий, а може ще гірший783. Стрибкам пересто-

роги не висилати, говорити їм, що немає активних, взяв кріса 

зпримусу784, він навіть щоби хотів кріса вкинути, большевики і 

так не візьмуть, а так хай буде, він і так нічого не робить, бо коли 

У тексті778 : з хочуть.

У тексті779 : хочите.

У тексті780 : росказувати.

У тексті781 : знищемо.

У тексті782 : другій.

У тексті783 : гіршій.

У тексті784 : спримусу.
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кине кріса,  большевики його заберуть, і вивезуть на  Донбас, і 

так хлопців не має, нехай буде тут на місці. Ти говори, щоби хотів 

навіть кріса відобрати, то зараз звечера він –  стрибок звичай-

но разом з участковим чи  большевиками, підемо до них, буде 

стріляти, тоді буде змушений стріляти, хоч він напевно не буде 

стріляти по нас, але вгору, ми навіть щоб хотіли їх роз[з] броїти і 

роз[з] броїмо, то в пізнішом[у]  так боль[ш] евиків насторожемо і їх 

самих, що через село не дадуть перейти. Якщо будуть питати про 

комсомольців то скажеш, що таких немає, а якщо є, то хіба тайні 

і нічого неактивні, вони всі зпримусу785 є втягнені в комсомол. 

Скажи, що є завідуючий клубу і не знаєш, чи він комсомолець чи 

ні. А якщо будуть дуже намагатися, то подай кілька зі села, про 

котрих люди786 говорять.

Якщо дістанеш листівки пер[е] д святами чи акціями (проти-

колгоспні, протиалькогольні, проти забав), частину давай хлоп-

цям цивільним, щоби розкидували і вказуй, щоби розкидали на 

видних місцях. В тому подаш мені список цих людей кілька днів 

перед розкиненням листівок. Другу частину листівок старайся 

нищити, палити чи закопати в землю. До звіту на папері подаш 

кількість листівок, розкинених в той спосіб, щоби покрити стан 

одержаних. Літературу давай людям, які ор[і] єнтуються в політи-

ці, відбирай якнайпізніше і при тому говори з ними, щоби з ніким 

не поділялися, другому не давали читати. З ними будеш наводити 

розмову на тему прочитаної літератури і про большевиків. Вони 

тобі вискажуть свої погляди і таких людей подаватимеш на спис-

ку. Розмовляючи з людиною, будеш говорити про нашу боротьбу, 

силу  організації, як буде виглядати  Українська Держава, як інші 

народи будуть жити, які зараз є під большевиками, а тоді він 

буде ставити тобі питання, буде цікавитися. Ти, слухаючи, добре 

затямлюй, що він скаже і таких на список. З такими, як і не визна-

ються – з ними не веди розмов. До них іди, забери хліб, сало, 

яйця і все. У звіті подай, що перевів тільки а тільки розмов. Цего 

і так ніхто не буде контролювати787. Якщо зайдеш між хлопців, 

заходи до студентів і давай їм літературу читати. А вдруге коли 

зайдеш до студента, питай його, чи читав літературу, що в ній 

написано, чи цікава, чи гарна література. Він тобі буде розказу-

вати, в тому питай, як там в школі, чи є комсомол, чи всі в ком-

сомолі, а при тому питай, чи є ще добрі хлопці, котрі, чи хочуть 

У тексті785 : спримусу.

У тексті786 : люде.

У тексті787 : контрулювати.
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читати літературу, чи читають, чи є такі, які хочуть іти в підпілля. 

Коли підшукаєш такого доброго хлопця, давай йому постійно 

читати літературу, а коли він зживеться з тобою, вказуй йому, хай 

дає другим добрим хлопцям в школі читати, хай вчаться, хай під-

шукає собі хлопців, разом читайте, переробляйте, а тоді питайся 

за тих хлопців, що за одні, вивідай і подай їх на список. Зайдеш 

між молодь – хлопців, говори про революційний рух, яка затяжна 

боротьба, як партизани живуть, де на кожному кроці жде його 

смерть, засідка, облава, холод, як трудно дістати харчів, взуття, 

убрання, як не раз треба бути голодному і холодному, як тяжко 

жити в криївках, я в тому, вони слухаючи – одні будуть втікати, 

будуть боятися іти в підпілля, а другі ще більше будуть цікавити-

ся, будуть співчувати, будуть хотіти пoмочи харчами, розвідкою 

або самі будуть хотіти іти в підпілля. Останніх788 давай на список. 

Якщо зайдеш до дівчат – гарних, мудрих, то старайся їх розлю-

бити, одну, другу, трету, що собі будеш жалувати. Ти молодий. 

Коли будеш бавитися, як будеш старий чи що. Намовляй їх до 

тілесних зносин, не жалій собі. А коли я спитав  Демка, а радше 

сказав, як так можна братися до дівчат, тоді Демко почав мене 

вчити: Я тобі скажу, на це є рада. Якщо не хоче тобі піддатися, та 

ти ходиш по лісi, корчах, назбирай майок (мушки). Тим мушкам 

повідривай крильцята, ці крильцята висуши, зітри на порох, а тоді 

коли зайдеш до хати, а є гарна дівчина, а частує родина горіл-

кою чи чаєм, чи кавою, найкраще при горілці – в забаві, всипеш 

дівчині до килішка цего порошку. Вона як вип’є, будеш бачити за 

20-30-ть хвилин, що вона буде тобі робити, полізе тобі на шию. 

Не мусиш якраз до горілки, от купиш цукорків, посиплеш перші 

два червоні чи зелені, яко[го] би це не було кольору і її почасту-

єш. Можеш провертіти дірку в орісі і всипати там порошку. На 

це є способів, тільки продумати. Можна зробити також плин. 

От, наловиш мушок, вложиш в пляшку і на таку саму височину, 

скільки є мушок налиєш до пляшки спірту. Так подержиш через 

7 днів, відтак мушки повитягаєш і плин готовий. Про те, розкажи в 

жартах другим партизанам, оповідаючи, скажи, що ти знаєш таку 

штуку, таким партизанам, що тебе не знають.

До  східняків старайся не заходити, а якщо будуть дуже 

натискати, зайди до одного-двох. Говори про неможливість 

зустрічі, говори, мешкають в таких місцях, де постійно  больше-

вики ходять та сидять. А якщо зайдеш, веди пропаганду про нашу 

боротьбу, давай читати літературу, а в тому вони тобі скажуть, 

У тексті788 : Останних.



345

будуть говорити. Якщо це дівчина, старайся навести розмову на 

любовні теми, з нею запізнаєшся, вона тобі буде розказувати про 

себе, родичів, про свої околиці, а ти тоді питай її, чи в них колись 

велася така боротьба. Вона тобі скаже про батьків і дідів своїх, 

як вони жили, чи вели боротьбу, а ти лишень789 добре затямлюй. 

Будучи у  східняка, докладно старайся затямити, чим він цікавить-

ся найбільше, чи літературою, чи вашим життям, що говоритиме 

на  большевиків, як ставиться до партизан, чи скаже дати собі ще 

літературу до читання. Щоб довідатися про юнаків, ти, будучи з 

 Остапом чи  Яровим, вони тебе будуть питати за хлопців в селі. 

Ти, оповідаючи їм, вказуй на хлопців, що цей а цей є добрий, з 

доброї родини, чесний. А потому, ходячи з ними по терені, диви-

ся добре, з котрими хлопцями вони стрічаються, де, коли, в який 

час, як часто, і про те повідомляй.

З початком місяця червня [1949 р.], знаючи про те, що відійду 

на стрічу до  Остапа в гори, на три дні перед відходом я зайшов 

до  Демка за харчами, а також повідомити  Панова, що відходжу в 

гори і одержати дальші вказівки. Демко сварився зі мною, чому я 

нічого не даю і не приходжу до нього та говорив, що Панов казав, 

що конечно хоче бути зі мною. У відповідь Демкові, я сказав, що 

я майже жодної роботи не проводив і Остап на мене не натискає. 

Також сказав Демкові, щоб себе оправдати, що я зробив досі. А 

щоби відбути стрічу з Пановом, сказав я Демкові, що прийду до 

нього за два дні і щоби Панов продумав добре стрічу, бо  Степан, 

з яким я ходжу, держиться мене так, що не можу від нього відірва-

тися. Також оповів я йому, що, ідучи в гори, маю стрічу з  Дубом 

і  Яровим і ми всі вчвірку маєм забрати по дорозі ялівку до ліса і 

там правдоподібно790 маємо переходити якийсь вишкіл, про що 

я довідався від Остапа. Відходячи від Демка, Демко мені нака-

зував, щоб я за всіляку ціну прийшов до нього і вимагав від мене 

роботи. Демко нічим не різнився від Панова. Він був вже добре 

вишколений. Ми вернули до лісу. За два дні прийшов до нас в 

ліс Дуб і Яровий. Цего дня ввечір Дуб і Яровий пішли на  Підбір, 

а я зі Степаном пішов до Демка. В нього повечеряли, я Степана 

поставив на стійці в саді, а Демко за той час дав вказівки, де маю 

стрінутися з Пановом. Демко говорив:

Сьогодня на годину дванадцяту791 Панов жде на тебе біля 

криниці на панськім пасовиську. Ти будеш йти на хатки біля 

У тексті789 : лешень.

У тексті790 : провдо подібно.

У тексті791 : дванайцяту.
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Вольги  Беркити і там буде засідка. Коли пічнуться стріли, то біжи 

просто, але так, щоби відлучитися від  Степана. А коли відлучиш-

ся792, то біжи до  Панова.

До години 12-ої було ще кавалок, я з Степаном пішли до 

 Башка Славка, від нього взяв 500 к[а] рб[ованців] , відтак пішли до 

 Мазинюк, де дістали харчів. Ходячи по селі, я омовив зі Степаном 

стрічний пункт вразі розбиття. Тоді пішли попри Беркиту Вольгу 

дорогою, яка веде до  Куткора. Минаючи Беркитуву хату, посипа-

лися стріли з автоматів і крісів. Я з місця заліг, а Степан скрутив 

направо в якісь дроти, подер штани і полетів на поле. Я встав і 

побіг до Панова. Добігаючи до кринички793, Панов спитав мене 

«кто такой». Я, – відповів я. Панов встав, підійшов до мене, ми 

звиталися, відійшли подальше від кринички, полягали і почали 

говорити. За нами п’ять до шість метрів лежало794 5-ть  больше-

виків, які не вставали. На цій стрічі я переповів йому про стрічу в 

горах, яку я мав і яку буду мати. Панов повторив мені ще раз ці 

самі інструкції, які дав мені  Демко, а також доручив мені:

Коли сам будеш розкидувати листівки, кидай в такі місця, 

коли будуть на тебе сильно натискати, на таку господарку, що 

цей хазяй не вміє читати. Він – хазяй как візьме до рук, сейчас 

вкине в пічку, бо буде боятися дати комусь читати. Якщо даєш 

хлопцям в селі, то давай небагато і вказуй їм, де мають пороз-

кидувати і мене про це повідомиш. Коли будеш з  Остапом, а він 

тебе буде питати про молодих хлопців, то ти йому скажи, котрі є 

найкращі. А коли зайдеш до одного або другого, добре смотри, 

що Остап буде з ним говорити, як говорити, як довго і чи роздає 

літературу. Коли ти будеш бачити етих хлопців, тоді коли не буде 

Остапа, тоді з ними заводи розмову. Вот, давай йому літературу, 

повчи його, як має читати, говори про конспірацію, питай, чи він 

коли читав літературу, як скаже, що читав, питай, що навчився, 

говори йому про повстанську боротьбу, а в кінці видавай йому 

стрічу, щоби вийшов десь під стодолу чи в поле. Якщо такий 

юнак скаже, що він читав літературу і стрічаєся з кимсь, то ти 

скажеш до нього, ну, добре, що ви маєте таке джерело795 звідки 

дістаєте літературу, ти скажеш, що ти не знав, що ти хотів йому 

дати. Більше796 з ним нічого не говори. А коли би давав літературу 

такому юнакови, а він не хотів брати і нічого з тобою говорити, то 

У тексті792 : відлучишьстя.

У тексті793 : криничкі.

У тексті794 : лижало.

У тексті795 : таки жерело.

У тексті796 : Більши.
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ти добре розвідай, з якими він хлопцями товаришує і що з ними 

говорить. Коли узнаєш його товариша, дай йому літературу і при 

тому розпитуй про всіх хлопців і про того, що не хотів з тобою 

говорити і брати літературу. Тоді узнаєш, чи він літературу не 

удержує від кого іншого, чи з нього направду дурак, який нічим 

не інтересується. Етих всіх, що інтересуються літературою і 

рев[олюційною]  боротьбою, бери на список.

Зараз коли йдеш в гори, якщо прийдеш в ліс на цей пункт (я мав 

стрічний пункт з  Остапом на старому постої в  Митулинському797 

лісі, про який знав  Панов ще попередного року і я йому про це 

сказав), а з того місця, де ви будете798 переходити, якщо будуть 

провіднікі в друге місце, то позначиш цілу дорогу, не всюди, 

а тільки на роздоріжжах, закрутах, щоби можна було б зор[і]-

єнтуватися, в котрий напрям пішли. Якщо будеш квартирувати на 

тому самому постої, то назначиш цей постій на лінійці двома зло-

маними гіл[л] ячками, які будуть вказувати напрям етого постою і 

що ви там перебуваєте. Якщо не буде провідніків, цего не роби. 

Коли будуть провіднікі, а ти позначиш постій і дорогу, тобі треба 

сподіватися наскоку. В наскоці нада тобі так робити, як я тобі 

вказував (знаки автоматом) і старайся убити головного провід-

ніка. Коли не буде провідніків, в розмові з Остапом питай799 його, 

чи прийдуть до нас провідники на контролю терену. Он вкаже, 

чи прийдуть. А коли прийдуть, питай коли, в тому говори, що 

добре було би щоби прийшли, поговорили би з людьми, зараз 

до нас люди йнакше ставилися б і нам було би, краще партиза-

нити. От, коли прийдуть, ти сейчас дай нам знати через  Демка 

і ми ето дєло накриєм. Я так зроблю, що він – провідник звідси 

не вийде. Вказуй Остапови, що в нас є багато сексотів, потрібно 

 СБіста, щоби привів до порядку терен. Сам до провідників цього 

не говори, коли тебе будуть питати, то ти вказуй, що сексотів є 

багато і подай такого  Дробута з с.  Русилова,  Британа Григорія 

з с.  Куткора і більше яких знаєш – таких активних, які вдома не 

сплять. Говори, що не маєш права перейти через село, а коли 

перейдеш800 раз, так зараз засідка за засідкою, а то все з їхньої 

причини. Вони послухають і напевно прийде  Січовий або етот 

другий, а тоді ми скінчим з одним, а потому з другим. А гдє ялівку 

будети брати? Я сам не знаю, – сказав на це я. От сматри,  Дуб 

У тексті797 : Митулиньському.

У тексті798 : будети.

У тексті799 : петай.

У тексті800 : перейдиш.
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ані  Степан не знають людей. Коли будуть хотіти брати ялівку, ти 

заведи801 їх до доброго – чесного чоловіка, до якого ви заходи-

те802, а він є добрий для вас, от такого вказати їм і забрати ялівку, 

щоби ви мали що їсти. Як будете803 брати кабанчика чи що инши, 

то в цей самий спосіб. А з чого804 ти живеш? Залежно що діста-

ну, хліб, масло, як немає масла, то цибуля з хлібом, – відповів я. 

Какой ти дурак, дивись, як люди живуть, мають що їсти, пити, а ти 

зайди в курник, візьми пару805 курей і будеш мати що їсти. Коли 

будуть питати, звідки ти взяв, скажеш що зайшов до тітки і вона 

тобі дала. По багато не бери, одну-дві, але постійно. Степанові806 

скажи, що як не візьмемо, то не будемо їсти, так його повчи, щоби 

він про те нікому не говорив. Говори йому, що треба собі давати 

раду самому, бо інакше не зможемо ходити. Дивись, я тобі добре 

раджу, то є для тебе, щоби тобі добре жилося. Такий хазяй – він 

має і молоко, і сало, і всьо, а тобі не хоче дати. А ти щоби добре 

жив, роби так, як я тобі вказую. Ну, по етих вказівках, які я тобі 

дав, а так само накази виконуй ті, які дістаєш, проводи роботу, 

лишень807 не в повністю. Всегда так дєлай, тільки сам не питай 

про юнаків, провідників, де вони перебувають, тільки тоді коли 

хтось з них буде заводити розмови про те, можеш питати. Вчися, 

вчися так, як я тобі вказував, щоби ти мав довір’я, авторитет808 

серед других. З всіма добре старайся жити, не сваритися, так 

щоби тебе любили. Якщо на провідників хтось наговорив пога-

ного, а ти про це довідався, то розкажи провіднікам, але нічого 

не придумуй, лишень809 скажи дійсно так, як було. Ну, от і про ето 

будіш ходіть до  Демка, будеш йому розказувати, а він тебе буде 

інформувати. Коли заходиш до Демка, всегда підшукай собі таку 

нагоду, щоби мав якусь справу. Коли прийдеш, постав на стійці 

Степана чи другого, а сам за той час поговориш з ним. Коли тебе 

мені буде потрібно, то умовлю ст[р] ічі через Демка, а коли ти 

будеш мати якісь справи, то скажеш Демкови, що хочеш бути зі 

мною або напишеш до мене, а я видам тобі стрічу або відпишу, де 

вкажу, що маєш дальше робити.

У тексті801 : завиди.

У тексті802 : заходити.

У тексті803 : будети.

У тексті804 : щого.

У тексті805 : паро.

У тексті806 : Стипанові.

У тексті807 : лешень.

У тексті808 : авторетет.

У тексті809 : лешень.
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На цій стрічі я  Пановови розказав, бо він питав, кого і в який 

спосіб принимають810 в підпілля, на що Панов сказав: Ну, нічого, 

коли  МГБ схоче пропхати, то таку штуку продумає, що  СБ навіть 

не стямиться. Дальше говорив: Коли підеш на постій до  Степана, 

будеш говорити, що ти втікав ген попід  Балучин, не хотів вказува-

ти дороги – напряму куда втікаєш і в тому питай його, куди він вті-

кав, чи дуже настрашився. Будеш слухати, що він буде говорив. 

Коли він буде питати, чому ти не стріляв811, скажеш, що ти не був 

приготовлений, ішов собі байдужо, а як розпочався стріл, то ти 

кавалок відлетів, а потім не хотів стріляти812, щоби  большевики не 

зор[і] єнтувалися, де ти побіг. Прощаючись813, Панов говорив: От, 

маладєц, я всегда на тебе уважаю, щоби тобі нічого не сталося, а 

ти все повністю814 виконуй, всі накази, які я тобі вказую. Іди, спо-

кійної ночкі, харошая путь.

Коли вернув на постій, розказав Степанові так, як мені вказав 

Панов, а потому  Дубови і  Яровому, які прийшли до ліса пізніше815. 

В  Митулинський ліс ми пішли без ялівки. З провідників там не 

було нікого, крім  Остапа. Через день переквартирували і розій-

шлися. Я з поворотом повернув на доли. В лісі  Бір квартирував 

з Степанком до около 17-го чи 18-го червня [1949 р] . За той час 

я виконував доручення, так як вказував Панов. Кожного вечора, 

ідучи в село за харчами, я витягнув або Степан кілька листівок з 

торби і розкинути в селі так, щоби не попадало в руки селянам і я 

був оправданий перед  організацією. Я листівки давав Степанові 

і, ідучи попереду, звертався до Степана при вказаних місцях 

Пановом і говорив: Степане816! Вкинь тут листівки. Степан, не 

ор[і] єнтуючися, робив, захоплюючися тим, що робота прово-

диться. Коли питав Остап, чи розкидуєм листівки, я говорив, що 

так, а Степан потверджував. Щовечора ми заходили в с.  Балучин 

на вечерю. По вечері йшли до хат за хлібом і до хліба. Звичайно 

діставали лишень817 хліб. Я, щоби брати кури, до Степана гово-

рив: Що, самий хліб, треба дещо більше, а тут нічого не дістанеш, 

ходім самі заберемо курку-дві, будемо їсти, сьогодня господар 

не хоче дати, як сам не візьмеш. Робіть як уважаєте, я тут нічого 

У тексті810 : принемають.

У тексті811 : нестриляв.

У тексті812 : стреляти.

У тексті813 : Пращаючись.

У тексті814 : вповнустю.

У тексті815 : пізнійши.

У тексті816 : Степани.

У тексті817 : лешень.
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не скажу, – говорив  Степан. Тоді я наперід, Степан за мною часто 

заходили до курників, брали кури одну-дві і йшли до ліса. Рівнож 

замовляли в господині масло. Таку організацію курей я міг про-

водити більшу, тільки мені не хотілося з тими818 курками бавитися 

(скубати та порядкувати). 

В тому часі я намовив Степана, хоч він боявся йти, піти 

до с.  Русилова до  Демка за салом і хлібом. Будучи у Демка, 

Степана поставив на стійці, а сам крісь вікно відбув розмову з 

Демком. Я переповів йому про цілий час зробленої мною робо-

ти і що  Остап доручив мені обов’язково заходити до  східняків та 

нищити жниварки.

Незадовго я зайшов вдруге до Демка і Демко мені доручив:

 Панов сказав, якщо так мається справа зі східняками, то 

ти зайди до одного східняка поговори з ним так, щоби Панов 

зор[і] єнтувався, наскільки східняк цікавиться, чи захоплюється 

вашою боротьбою, що говорить і про те йому напиши. Рівнож 

будеш мати до звіту. Щоб ти був оправданий, що ти дійсно хочеш 

робити перешкоди в час жнив, піди ще з одним на поле, запхай 

кілька дротів в землю сам, але819 так глубоко, щоби жниварка не 

зловила. Щодо молотарок, то скажеш, що молотаркам нічого не 

зробить. Дальше в розмові Панов вказував тобі, щоби ти більше 

стрічався з молоддю і давав йому матер[і]яли.

По проведеній розмові ми повечеряли в саді, Демко дав хліба 

і сала і ми вийшли до лісу. Дня 18-го чи 19-го червня [1949 р.]  до 

нас в ліс прийшли  Остап,  Дуб,  Яровий і  Зірка. Від них я довіда-

вся, що є новий надрайоновий провідник, який ор[і] єнтується в 

політиці, добрий балакун, вміє жартувати, який прийшов з про-

відником  СБ. Що з ними були  Грабовий – рай[онний]  пров[ідник]  

 Глинянського району і  Лесь – його боєвик. Тоді-то Остап радився 

мене, де було би можна викопати криївку, щоби заховати літера-

туру і говорив, що є така можливість, що дістанемо820 машину або 

самі собі вкупимо. Дальше доручив мені, щоби я обов’язково від-

відав двох східняків через місяць та вів пропаганду серед насе-

лення. Я доказував йому, що це не даст[ь] ся зробити, бо повно 

сексотів, що не можна собі з ними ради дати. Остап вказав мені, 

щоби їх [о]минати. По двох днях вони відійшли. Я тоді написав 

записку до Панова, в якій подав те, що довідався від них, та про 

доручення, дані мені Остапом.

У тексті818 : стими.

У тексті819 : али.

У тексті820 : дістанимо.
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28-го червня 1949 р. я був в лісі над с.  Ляц[ь] ким, де були 

провідник  СБ,  Грабов[и] й,  Лесь,  Остап,  Дуб,  Яровий,  Дуб з горів і 

 Михасько. Через день провідник СБ передав  Остапови і Грабовому 

літературу, а вечір я побачив, як ми розходилися, що провідник 

СБ зі своїм боєвиком Михаськом, Дубом і Яровим відійшов на 

доли в  Дуба кущ. Я намовляв Остапа, щоби йти безпосередньо 

на  Підбір, одначе Остап не дався намовити, лишень забираю-

чи821 мене зі собою, пішов з Грабовим і Лесем на с.  Вільшаницю 

запізнавати хати і зорганізувати свиню. З Вільшаниці пішли на 

с.  Женева822 і  Перегноєва823  Глинянського району, де були через 

два дні. Опісля я з Остапом відійшов до с.  Полтви в справі криїв-

ки (так мені говорив Остап), одначе824 як я бачив, Остап зайшов 

до дівчини  Мілі, – батько її є обходчиком на штр[е]ці, де заквар-

тирували на день. Через день Міля приходила на тік до Остапа, 

де полягали обоє на солому і лизалися (цілувалися825). З Полтви 

перейшли в ліс  Бір на день. Я написав записку до  Панова, в якій 

повідомив його про стрічу над с. Ляц[ь] ким, хто був на постої і що 

пров[ідник]   СБ відійшов в кущ  Дуба тому чотири дні. Про те я не 

міг скорше повідомити тому, що був у с[елах]  Вільшаниці, Женеві, 

Перегноєві826 та Полтві. Цего дня ввечір я, будучи з Остапом в 

 Русилові, передав записку  Демкові і сказав, що це справа аляр-

мова. Розмови я тоді з Демком не переводив, бо Остап цілий 

час був зі мною. Ми, вертаючи до ліса Бір, чули, як їхало авто з 

 Красного до Русилова і під цвинтаром стануло.

Дня 6-го липня 1949 р. оба з Остапом пішли на стрічу в гори 

до  Дуба з горів. Про цю стрічу я не знав нічого. Стріча була в 

 Митулинському827 лісі на  Мельниках. Там були провідник  СБ, 

 Чайка,  Зірка,  Дуб, і  Грицько – боєвик. В тому самому місці ми 

заквартирували. Через день провідник СБ питав мене автобіо-

графію та що я навчився через зиму. В початках розповіді828 авто-

біографії я затривожився829, але в пізнішому, коли він – провідник 

почав мені помагати оповідати та питати, що я навчився і в тому 

сказав мені, що я людина росту, я прийшов до себе і впевнив830 

У тексті821 : лешень забераючи.

У тексті822 : Женива.

У тексті823 : Прогноєва.

У тексті824 : одначи.

У тексті825 : ціловалися.

У тексті826 : Прогноєві.
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У тексті828 : росповіді.
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У тексті830 : впивнив.
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себе, що нічого про мене не знають. Оповідаючи автобіографію, 

з нами був присутній  Остап, якого я також заторкнув в розповіді, 

що він в час переходу фронту був придержаний831 враз зі мною 

 большевиками. Провідник  СБ нічого мені не говорив і не встав-

ляв жодних питань. Коли відійшов від нас обох, Остап говорив 

до мене, чому я безпотрібно заторкнув його в розповіді своєї 

автобіографії. Цего дня я і  Степан відійшли на доли в ліс  Бір. Я 

написав записку до  Панова.

Тов[аришу]  Начальник! Дня 7-го липня 1949 р. я був в горах 

в  Митулинському лісі на  Мельниках. Провідник СБ питав мене 

автобіографію і що я навчився через зиму. Розповідаючи832 

автобіографію, був присутній833 Остап. Я є зі  Степаном і маю з 

Остапом стрічу в лісі  Борі. З Митулинського ліса всі розійшлися.

Дата 8-го липня 1949 р.  Гора

Цего вечора я пішов до  Русилова і передав записку  Демкови, 

вказуючи йому, щоби другого дня постарався передати. Тоді 

Демко почав мене питати, що це була за алярмова справа і чому 

я скорше не повідомив та говорив, що це не був жодний алярм, 

коли проминуло кілька днів. Говорив мені, що Панов злостився на 

мене і на будуче834 про такі справи повідомляти його скорше – з 

місця, не легковажити собі і такі справи трактувати835 серйозно. 

Також Демко почав мене сварити і від себе, хоча я йому також 

відповідав піднесеним тоном оправдуючи себе. Демкові пере-

повів я про стрічу в Митулинському836 лісі і про те, що мене про-

відник СБ питав автобіографію. У Демка повечеряли і вийшли в 

ліс. За кілька днів (два-три дні) я, будучи в Русилові837 у Демка, 

одержав838 від Панова записку, яку перечитав в лісі. Він писав:

Друг Гора! Напиши мені, які питання ставив тобі етой про-

відник по  СБ. Як закінчилася розмова між тобою а ним. Які нові 

інструкції ти одержав і як вказував виконувати. Напиши мені, що 

ти розповідав про юнаків, яких виховує  організація. Чи такі юнаки 

є чи немає. Як узнаєш їх, подай деревню і їхні прізвища839. Подай, 

У тексті831 : предержаний.

У тексті832 : Росповідаючи.

У тексті833 : присутний.

У тексті834 : будучи.
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У тексті837 : Росилові.
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коли має  Остап стрічу з провідниками. Роботу проводи так, як я 

тобі вказував, і повідомляй мене, що ти зробив. Коли прийшли 

провідники в етой терен, сейчас давай знати, але не так як ти 

мене повідомив кілька днів позаду. Передай літературу, про якусь 

говорив, а я сейчас тобі зверну.

Дата...  Панов

Коли прочитав записку, я відписав Панову цего самого дня, 

а другого дня ввечір передав  Демкови, будучи в с.  Русилові. 

Записка звучала:

Тов[аришу]  Начальник! При розповіді автобіографії про-

в[ідник]   СБ зараз на початку спитав мене, як я називаюся. В піз-

нішому жодних питань не вставляв. Коли я скінчив свою розпо-

відь, почав мене питати, що я через зиму навчився. Я відповідав 

йому на поодинокі питання стільки, кільки знав, в тому оправдую-

чи себе, що я не маю доброї пам’яти. Він сказав, що це не є прав-

дою, що він бачить у мене здібнощі, тільки треба мені вчитися. 

Нових інструкцій не подавав жодних. Про жодні акції не говорив 

нічого. Щодо юнаків, я не бачив досі в нікого жодної роботи ані в 

 Остапа, ані в  Дуба, ані в  Ярового. Про стрічу з провідниками не 

знаю. Я хотів би бути з вами і про свою розповідь автобіографії 

хотів би вам докладно розказати.

Дата...  Гора

По кількох днях, дати не пригадую, я записку передав через 

Демка Панову. При передачі записки Демко питав мене, коли я 

маю стрічу з провідником. Коли я відповів, що не знаю, Демко 

почав говорити, що я кручу перед Пановом, не хочу сказати 

правди. Я оправдувався перед ним, що я лишень маю стрічу 

з  Остапом, а він мені про стрічу з провідниками не говорить, 

лишень останній840 день перед відходом. Також сказав я йому, 

що Остап має стрічу з провідниками два рази в місяці, при кінці 

і на початку. Демко вказував мені, щоб я не легковажив собі 

роботи, що він зі мною не хоче говорити, і сказав, що Панов 

хоче стрінутися зі мною і сам особисто поговорить. Що можу, то 

роблю, більше нічого не знаю, що ж можу подати, – відповідав я 

Демкови. Тоді Демко сказав, щоби я прийшов за три дні до нього 

і він мені вкаже, де я маю відбути стрічу з Пановом. Я на це пого-

дився. Тоді Демко почав питати мене про акції жнивної кампанії 

та доручив мені:

У тексті840 : останний.
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Жниварок, молотарок  Панов казав взагалі не нищити, а як 

хто схоче, хай іде сам. Листівок по селах не розкидуй, а якщо 

буде загальна акція, то повідоми Панова кілька днів наперед. 

Копай криївку з  Остапом, а коли Остап знесе літературу до 

криївки, то подай мені стан сієї літератури. Пам’ятай, якщо при-

йдуть провідники, сейчас мене повідоми. Панов тебе виспові-

дає за спізнення. Як подаєш, то подавай вчас, а не відтягай на 

кілька день.

Розмова була ведена під вікном. Остап стояв на стійці. Цего 

вечора ми відійшли до ліса. Над ранком прийшли до нас Остап, 

 Дуб,  Яровий і  Зірка. Другого дня ввечір Дуб з  Степаном відійшов в 

свій кущ, а ми осталися в лісі копати криївку. Ввечір Остап вислав 

мене за лопатками в ліс  Винна. По дорозі я з Зіркою вступив до 

 Демка, який сказав мені, що Панов говорив дальше провадити 

роботу, а стрічу визначив пізніше та казав мені прийти за два дні. 

Від Демка пішли в ліс Винна, забрали лопатки і вернули в ліс  Бір. 

Днем підшукали місце на криївку, а перед вечером взялися до 

роботи. Ввечір Остап і Яровий ходили на  Підбір і скоро вернули з 

поворотом. До ран[н] я ми викопали криївку. Через день не роби-

ли нічого. Ввечір Остап висилав мене під штреку по паркан, але я 

на це не погодився, вказуючи йому, що це є час зробити, я тут на 

місці зроблю сам, що до села я не ходив вчера – не вечеряв і що 

піду до  Русилова, принесу хліба та деяких харчів. Остап з моєю 

думкою погодився. Я з Зіркою пішов до Русилова до Демка. Зірку 

поставив в садочку коло хати, а сам пішов під вікно, яке є зверне-

не841 до полудня в східній частині хати. Застукав до вікна, Демко 

відчинив вікно і я спитав: що чувати. Спокійно, тут є  Панов в хаті, 

хоче з тобою говорити, – говорив Демко. Добре, відповів я. Я 

оперся на вікно так, що голову я мав в кімнаті. Тоді Панов, сидячи 

збоку вікна, сказав:

Здоров, молодєц, як проживаєш, яку ти роботу проводиш. 

Роблю це, що кажете, відносно літератури не розповсюджую – 

нищу, відносно юнаків, ніхто нічого не робить. Хлопців, яких я 

підшукав, я вам подав. Більше таких не маю і бачу, що ніхто жод-

ної роботи не проводить. Щодо молотарок і жниварок, я цего не 

роблю, і так само вказую Остапови, що не дасться зробити, – 

говорив я. Ну харашо, розкажи842 мені, що отой провідник по  СБ 

з тобою говорив. Питав мене автобіографію, що я читав з літе-

ратури і як я собі засвоїв. Я оповів йому і він говорив, що я здіб-

У тексті841 : звернине.

У тексті842 : роскажи.
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ний, тільки треба учитися мені. Розмови закінченої зі мною не 

було, був обід і так ми розійшлися. Розкажи843 ти мені, як ти йому 

переповідав від 1941 р., – сказав на це  Панов. Я почав оповідати. 

Панов перервав мені розмову і сказав: Розкажи844 ті моменти, як 

ти станув на роботу в  мгб. Я почав говорити від 1941 р. я вступив 

на пошту до праці – носив пошту ... А ти не говорив, що ти був 

комсомольцем? – спитав Панов. Ні, я про те не розказував. Ну, 

ладно. Дальше в розповіді я сказав, що з вибухом війни, ідучи на 

пошту, мене на дорозі арештовано845 і заведено на ста[н]цію, та 

що я: по цих словах Панов перервав і сказав: Ну, який ти дурак, 

чого ти згадував, що тебе забрали і провірили та пустили. Тобі 

треба було говорити, що ти ходив кілька днів на пошту, а потому 

не йшов, бо все розлетілося. Чого ти згадував, що тебе забрано 

до воєнного коменданта. Треба було сказати, якщо ти вже це 

сказав, що всіх забрали і провірили, провірили та пустили. Що 

він запитував? – говорив і питав Панов. Нічого не питав, тільки 

дивився в очі мені, – відповів я. Ну, розказуй846 дальше. Я почав 

розказувати847. Коли розповів про арештування848 в 1944 р. в час 

переходу фронту, тоді Панов сказав: Чого ти вказував, що забра-

ли тебе до  Красного, що ти там підписував і що воєнний водив 

тебе на пошту провірити, чи ти там работаєш. Нє нада було цего 

розказувать849, що він – пров[ідник]  по  СБ на це говорив? Нічого, 

лишень слухав. От, смотри, більше тебе нічого не спрашував? Он 

навєрно харашо зор[і] єнтувався. Я не знав, що ти такий дурак, 

смотри вже маєш 5 год подполля ну, і стільки работаєш з мгб, 

чому ти дурницю впоров, смотри, коли ти його не вб’єш, то він 

тебе прибере до рук і з тобою укончить. Всегда нада так рабо-

тать, як я тобі вказував. Кагда ти імєєш стрічу з провідниками, ти 

мені вкажи, якого числа і де ваш стрічний пункт. Від того стріч-

ного пункту, узначи дорогу аж до постою і постій так, як я тобі 

вказував, ну от, при етом дожидай наскоку. А коли буде наскок, 

ти не дивись на ніщо, лишень смотри за етим провідником. Коли 

розпічнеться огонь, а він підривається втікати, ти тоді очередь 

по ньому з автомата, давай знак автоматом і удірай, куда тобі 

нужно. Ти смотри, я тобі хочу зробити якнайкраще, але ти должен 

У тексті843 : Роскажи.

У тексті844 : Роскажи.

У тексті845 : ариштовано.

У тексті846 : росказуй.

У тексті847 : росказувати.

У тексті848 : ариштування.

У тексті849 : росказувать.
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ставитися до етой справи се[р] іозно. Ето не в мойому дєлі, що 

ти так наболтав – наболтав для себе. Коли не вб’єш його, то він 

тебе вб’є. Понімаєш, ти, будучи на постої, смотри, что вони роз-

казують850, куди він має йти, звідки приходить і з ким приходить, а 

кагда схоче йти в твій терен, ти сейчас повідомляй. А я в тому дєлі 

тобі поможу, а не так, як ти здєлав – написав за 4-ри дні, що етой 

провідник пішов з  Дубом. Я дєлав засади, провєрку по етих селах 

і ні чорта не усмотрив. Нада, понімаєш, кагда пашол в еті села, то 

сейчас повідомляй, а ні, аж за 4-ри дні. Ти спрашуй  Остапа, коли 

прийдуть провідники провіряти терен, вказуй йому, що багато 

сексотів, щоби прийшли щось з ними зробили. Яких знаєш сек-

сотів – всіх вказуй, он тобі щось скаже на ето, чи прийдуть чи не 

прийдуть, а ти нам сейчас повідоми. Я тобі в тому дєлу поможу, я 

його унічтожу і ти дальше собі будеш робити і ніхто не буде про це 

знати. Ти мені вказував, що є надр[айонний]  провідник, розкажи 

про нього. Я ще з ним не був, довідався про нього від Остапа, 

що має бути приємний чоловік, жартівливий, поговорить, так як 

Остап вказував – є життєвий хлоп, добрий. Ти на те не дивися, що 

він хароший чоловік, він тільки зверху такий, щоб ти подивився 

всередину його, побачив би ти, скільки він має жертв, він цілий в 

крові, він тільки так говорить, щоби притягнути більше рядових, 

щоби його любили, тоді він що скаже, рядові будуть все виконува-

ти. Ти не смотри, що він так харашо розмовляє. Коли ти підеш на 

постій, а він буде, приглянься харашо як виглядає, слухай, що він 

буде говорити, що він буде політикувати і про те мені розкажеш. 

Він буде хотіти йти в терен – посмотрить села, де ви перебуваєте, 

тоді коли піде, ти немедліно нас повідомляй, щоби ми його тут 

зловили. Звідки ці провідники приходять, звідки вони беруться, 

что чи вони імєють які школи? Я цього не знаю. Пров[ідник]   СБ має 

бути [з-]за [лінії]  Керзона, а цього другого не знаю. А та літерату-

ра, що ви її тільки получаєте, де вона береться, хто її приносить, 

де її пишуть? Я цего не знаю. Досі приносив то провідник по  СБ. А 

у  Краснянському районі немає таких людей, щоби ето дєлалі? Тут 

не має, не чую і не вірю, щоб таке було. А де роблять? Хиба в лісі 

в криївках – в більших лісах. Ти не знаєш такого місця? Не знаю, 

бачу, що пров[ідник]  по СБ приходить з Золочівщини: Звідки і 

де б’ється література – не знаю. От, коли підеш на стрічу, будеш 

дивитися звідки, з ким етой провідник приходить, як ця література 

запакована, чи обшита полотном, чи як небудь851 запакована і про 

У тексті850 : росказують.

У тексті851 : небуть.
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ето будеш мені вказувати, а також будеш ор[і] єнтуватися звідки 

вони можуть нести. Коли розпакують, то ти вказуй, що вона дуже 

гарна, проси, щоби вони тобі дали, говори, що сьогодні такий час, 

а ще таку гарну літературу вибивають. Вони тобі щось скажуть на 

це, а ти слухай, больше нічого не розгаваруй і про ето що довіда-

єшся, мене повідоми. Коли одержиш нову літературу, давай мені, 

а я тобі зверну. Де  Остап держить літературу? Цего я не знаю. 

Мені все приносить в торбі. Ми викопали зараз криївку в лісі  Бір 

і Остап говорив, що часом можна буде літературу заховати. Де 

вона знаходиться? Від криївки Ч. 1 около 200 м[е] тр[ів]  на полу-

дне, в самому розі ліса. Коли окінчите цю криївку, ти мені злади 

план так, щоби я знав, де вона знаходиться і будеш подавав, що 

в ній є і хто в ній перебуває. Роби харошу крийовку, щоби про-

відник прийшов – побачив, а коли йому подобається, він схоче 

побути пару день, а тоді ми його зловимо в етому лєсу. Нада так 

дєлать, як я тобі вказую і як тобі вказує  Демко, а ти з ним ругаєш-

ся852, ти повинен його шанувати, он старший человєк, має жінку, 

діти, а коли його вже не шануєш, то шануй не його особу, тільки 

поста, на який поставила його радянська влада, он радянський 

человєк. Так як він тобі вказує, так треба виконувати, коли він з 

тобою говорить, то так як ти зі мною. Всегда виконуй, що він тобі 

вказує все в повністю. Вчися, щоби ти знав, коли тебе будуть про-

відники питати. Коли не будеш вчитися – будеш постійно сидіти в 

 Куткірському лісі, нігде тебе не візьмуть, а коли будеш знати, тебе 

візьмуть зі собою, а тоді будеш мати змогу і працювати. Вчися, 

щоби тебе провідники оцінювали як мудрого чоловіка, а не як 

дурака, бо інакше говорити з тобою не схочуть. Пам’ятай, щоб ти 

роботу виконував так, як я тобі вказую.

По скінченій розмові Демко подав молоко і хліб мені і я пішов 

в сад та враз з  Зіркою повечеряв. Коли відносив горщик853, 

попросив Демка о хліб. Коли Демко подавав мені хліб, Панов 

сказав: А до хліба не маєш нічого? Не маю, – відповів Демко. Ну, 

іди, поіскай, поіскай, – сказав Панов. Демко пішов до другої кім-

нати, приніс коло одного кільограма сала і дві пачки папіросів. Я 

подякував і пішов до Зірки. Разом відійшли в ліс.

Розмову з Пановом вів шепотом, Демко стояв напроти мене, 

а Панов збоку. Стріча ця відбулася в половині місяця липня 1949 р. 

Тривала около півгодини. Другого дня ввечір Остап і  Яровий відій-

У тексті852 : рогаєшся.

У тексті853 : горшок.
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шли, а я до кінця липня з  Зіркою квартирував в лісі. В останніх854 

днях липня [1949 р.]  до нас прийшов  Остап з  Степаном і  Лесем – 

боєвик при рай[оновому]  пров[ідникові]   Глинянського району. 

Мене і Леся вислав в Глинянський район по літературу і машину.

По двох днях ми вернули з літературою і машиною до ліса 

 Бір та заквартирували на день. Другого дня ввечір перенесли 

машину на стрічний пункт в ліс під  Буду Хилецьку. Там стрінувся з 

Остапом, Степаном, пров[ідником]  надрайоновим і з  Чайкою. Це 

була ніч. Машину передав цему провідникови, який нас і Степана 

вислав з поворотом в Глинянський район вести організаційну 

роботу. В  Глинянщині ми були около два тижні, де продавали 

б[о]фони, розкидували листівки по с[елах]  Словіта,  К[о]сичі, 

Ляшке [ Ляшки Королівські],  Женів і  Вижняни. Опісля вернули 

до ліса  Бору, де стрінули  Остапа і  Ярового. Др[у]гого дня [в]вечір 

 Остап,  Степан і  Лесь відійшли в  Глинянщину, а я з  Яровим лишив-

ся. Остап доручив мені зорганізувати збіжжя в с[елах]  Балучин, 

 Куткір і  Русилів. Це вже було кінець серпня. В тому часі я від-

був стрічу, в хаті Демка з  Пановом. Одного вечора я зайшов до 

Демка з Яровим. Яровий стояв на стійці, а я з Демком перевів 

розмову, в якій йому розповів про свою роботу, та про роботу 

в  Глинянському районі. Також описав йому провідника, якого 

перший855 раз бачив, але недобре, бо було темно.  Демко в роз-

мові зі мною, вказував мені, щоби я запізнавав нові хати – їх 

розрабляв, розрабляв хлопців і таких, які ставляться прихильно 

до повстанців, подавав їх на список Панову. Сварив мене, чому 

я досі не даю. Я оправдувався, що зараз ночі короткі і коли захо-

джу в село, люди вже сплять. Крім цього, пригадував мені, що на 

коли прийде свіжа література, чи прийдуть якісь свіжі доручення, 

то сейчас повідомляти. Кінчаючи розмову, я умовився з ним, що 

прийду за два-три дні до него і якщо хоче бути Панов зі мною, 

можу відбути стрічу. Опісля Демко виніс молоко і хліб в сад, ми 

повечеряли і відійшли. Цеї ночі я був у  Куткорі у голови колгоспу, 

в якого замовив три метри збіжжя. По двох днях, щоби піти до 

с.  Русилова, я сказав  Яровому, що Демко приобіцяв дати збіжжя, 

тільки мусить поговорити з бугалтером колгоспу і що треба в цій 

справі піти до с. Русилова до Демка та бугалтера. Отже Яровий 

згодився і ми так зробили. Я зайшов до Демка під вікно хати, 

Яровий стояв на стійці в саді, Демко відчинив вікно, а я буцімто 

У тексті854 : останних.

У тексті855 : першій.
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питаюся, що нового в селі, спитав Демка, чи є  Панов.  Демко ска-

зав: що є. В тому часі прийшов Панов до вікна – сказав:

Как дєло, молодєц, хто з тобою є, давай зайди в комнату. 

 Яровий, зараз зайду, – відповів я. Демко зачинив вікно, я пішов 

до Ярового і сказав до нього, щоби зачекав856 на стійці, а сам 

піду до хати перебратися в білля та поговорю за збіжжя. Коли 

ввійшов в хату, Панов звитався зі мною і сказав: Как прожива-

єш, скажи дещо, ти Демкови говорив, що ходив в  Глинянський 

район? Я розказав857 все це, що Демкови. Ну, як ставляться люди 

в  Глинянщині? Та добре ставляться, ми квартирували в  Глинянах 

та в  Женеві і в  К[о]сичах, а коли відходили, то просили нас, щоби 

за них не забути, щоби ще колись зайти. Ну, а що то за люди? Я 

їх фамілії не знаю, а питати не хотів і не було як,  Леська так само 

не хотів питати. А що, ти може будеш в Глинянському районі? Ні, 

але буду часто ходити я або  Остап тому, що там впали всі люди. 

Панов вислухав і почав мене вчити:

Вот понімаєш, ти як підеш вдруге, то узнай всі хати, в котрих 

будеш, їх фамілію, їх ставлення до рад[янської] влади. Леська 

не питай про фамілію, хиба якщо він в розмові сам скаже. В 

господаря коли будеш, а не вичуєш його фамілії, то питай того 

господаря про його сусіди з одної і другої сторони його хати, 

про те мені розкажеш858, а ми вже собі віднайдемо. Будучи з 

Леськом, питай його, які і де є партизани з Глинянського району 

і чи вже прийдуть сюди. Якщо прийдуть люди, то узнай, що вони 

за одні, кілько їх прийшло, відки прийшли, їх псевда, функції та 

котрий з них провідник.

А відки ви забирали машину і літературу? Нам винесли двох 

хлопців на поле, що це за хлопці і з якого села – не знаю, але, як 

ор[і] єнтуюсь, мали б бути з с.  Розворяни. А що Лесько говорив 

про криївки? Говорив, коли ми вертали з  Глинянщини, що знає ще 

одну криївку в лісі над с.  Лагодовом, в якій мають бути машинка, 

фарби і папір. А чия це криївка? Лесь говорив, що в тій криївці 

писав якийсь859 директор школи, який є вбитий860, говорив, що 

криївка дуже порядна. Але коли ми були на стрічі з новим про-

відником і Лесь, оповідаючи йому про цю криївку, то провідник 

вислухав і сказав до неї не йти. Казав, що там прийдуть люди, 

У тексті856 : зачикав.

У тексті857 : росказав.

У тексті858 : роскажеш.

У тексті859 : якиїсь.

У тексті860 : вбитій.
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які заберуть речі з цеї криївки. Ну, а що етой провідник, ти мені 

розкажи861, як він виглядає? Я його бачив тільки на темно, досить 

мали[й] , делікатний, рухливий, має малі вусика, а коли світилось, 

бачив, що бльондин. Ну, а що він говорив? Говорив багато, жар-

тував, оповідав віци, говорив про антинорманську теорію історію 

 України, я ще його багато не слухав, але як хлопці оповідають, 

що має бути і політик. Ну, а ти не спрашував  Остапа, чи він до вас 

не прийде? Про це не знаю, тільки Остап говорив, що провідник 

казав робити криївку, бо за зиму до нас прийде хтось і ще двох 

людей – хто, не знаю. А робите вже криївки? Ми ще не робили, 

тяжко підшукати місця. Ну, нічово, якщо ти не підшукаєш, то я тобі 

вкажу де робити, я тобі місце дам, але поки що з криївками зволі-

кай, говори, що нема де, що не знаю, в якому селі, в яких людей. 

Так роби, щоби Остап тобі вказував, в якому селі, в яких людей, 

чи в багатих чи бідних і про те мені скажи. Ти не журися, я тобі 

при кінці вкажу, де робити криївку. Ти должен підійти до Остапа і 

довідатися від нього про стрічі, які він має з провідниками, місця 

стріч і дати. А які інструкції маєте нові? Зараз маєм заходити до 

учителів,  східняків вести серед них пропаганду, давати літерату-

ру читати, роз’яснювати про революційну боротьбу, наставляти 

їх ворожо супроти рад[янської] влади. Ну харашо, вот, ти зайдеш 

до  Балучина до учителя (прізвища862 зараз не пригадую), ти йому 

даш літературу, харошенько з ним поговориш, добре з ним обій-

дешся, будеш слухати, що він буде говорити. До нього зайдеш 

раз і другий863 або кілька разів і узнаєш, якого він наставлення, 

які в нього погляди, докладно його проконтролюй і про все мені 

розкажеш864. А як крийовка в лєсу? Готова. Тут я подав плян 

криївки, який був зробив перед стрічею. А хто в ній квартирує? 

Я,  Остап,  Яровий і  Степан. Смотри, в тій криївці, щоб ви мали 

постійно харчі, білий хліб, папіроси, вот, пива принеси, так, якщо 

прийдуть провідники, то щоб вони собі вподобали цю криївку. 

Якщо криївка буде хароша, то вони будуть довший865 час, якщо б 

прийшов котрой з провідників, цей переселенець по  СБ чи новий 

цей малий провідник, то скоро дай мені знати запискою через 

 Демка. А що провід говорить на ето, що ідуть в  красну армію. 

Кажуть, іти вчитися, здобувати знання, присвоювати військову 

У тексті861 : роскажи.
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техніку, а коли вибухне війна, хай піддаються в полон, деби то не 

було: чи до  Англійської чи  американської армій. А коли дістануть-

ся там, щоби домагалися їх відставлення до  українського лєгіо-

ну – армії, щоби говорили, що вони хочуть воювати проти  боль-

шевиків за добро  українського народу. Ну, а чому? Кажуть, що на 

 Донбасі експлуатують українську молодь, фізично винищують, а 

до того економічно грабують  Україну, все забирають в  Москву. 

Вот, неправильно, до Москви вугля не беруть, Москва має бага-

то свого вугля, а те що добувають на Україні, воно залишаєть-

ся тут. Вот, смотри, сколько вугля на ста[н]ції, скільки заводів, 

фабрик, в них палять українським вуглям, но і люди тоже палять 

вуглям. Такого не говори нігде, бо то неправильно. А більше про-

відники тебе нічого не питали? Нічого. Ну смотри, бо по тій твоїй 

автобіографії, ти уважай, ти нікого і нігде нічого не спрашуй, чи це 

на постою чи де інше. Коли говориш, то нічого не допитуйся, бо 

щобись не попав. Вот, роби так як я тобі вказую, тоді все буде в 

порядку.  Демко як говорить, то он не говорить від себе, а так, як 

я, говорить від влади і должно все виполнювати. Коли мені буде 

з тобою потреба стрінутися, то я скажу Демкови, а ти до нього 

часто заходи, он тобі скаже, що дальше дєлать.

По розмові я взяв вечерю виніс в сад і з  Яровим повечеряв. 

Відтак відніс горщик866, попращався з Демком і  Пановом і ми 

відій шли до с.  Балучин. Там заквартирували у  Паращука Левонка. 

Другого дня вечір ми замовили в голови колгоспу збіжжя, а 

також цеї ночі були в с.  Куткір. Оба з Яровим в свойому терені 

були до початку місяця вересня [1949 р.]. Пригадую собі стрічу 

з  Остапом за горою під с.  Русиловом, звідки вернули з Остапом 

в ліс  Бір. Через день Остап повторив вже дані – старі доручення 

і цего вечора відійшов. Я остався з  Степаном в лісі. Роботи не 

проводив жодної. 5-го вересня [1949 р.] я будучи в Демка, відбув 

з ним розмову. Степан стояв на стійці, а я, розмовляв крізь вікно 

з Демком. Демкови сказав про мої намагання зайти до учителя 

с. Балучин, одначе він не впустив в хату і нічого не відзивався та 

сказані доручення старі Остапом. Тоді Демко говорив до мене:

Ти роби так, як маєш сказано. До  східняків не заходи, тільки 

що можеш зайти до того в Балучині. Літературу можеш дава-

ти тому, котрі бавляться політикою і з ними вести розмови на 

політичні теми. До темних – дурних не йди. Частину літератури 

нищ, а частину магазинуй, хай лежить. Листівок старайся не 

У тексті866 : горшок.
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розкидувати, а якщо мусиш, то роби так, як ми тобі вже говори-

ли. Повідомляй про стрічі, якщо тільки будеш знати. А де стрічі 

найбільше відбуваються, чи в  Митулинському чи над  Ляц[ь] ким 

в лісах? – питав  Демко. Не скажу, відбуваються ту і там. А чи кри-

ївки мають вразі облав? Ні не мають, коли облава, то стріляють – 

пробиваються і тікають.

Подібні розмови з Демком я відбував два три рази в місяці, а 

не раз і більше. Найбільше тоді, коли був з  Степаном. По цій стрічі 

около тиждень часу я знова зайшов до Демка, Степана лишив на 

стійці в саді, як кожночасно, а сам пішов під вікно, застукав, Демко 

відчинив вікно, я попитав, що нового в селі, після чого Демко почав 

мене питати: Чи я був на стрічі і чому я нічого не роблю. Я почав 

оправдуватися і дійшло до того, що ми посварилися. З тим я відій-

шов до ліса. Незадовго до нас, дати не пригадую, прийшов до нас 

 Остап з  Леськом і на доручення Остапа я з Леськом відійшов на 

 Глинянщину. В половині жовтня [1949 р.] я вернув в свій терен і 

зайшов до Демка. Демкови розказав867, що одного дня з Остапом 

прийшов Лесь, з яким Остап мене вислав в  Глинянський район та 

сказав мені, що я буду з ним доти, доки не прийдуть там люди, 

які – не знаю, що про те знає Лесь що має робити. Також передав 

літературу. Це було в лісі  Бір. Цего вечора ми відійшли в  Глинянщину 

і заквартирували в  Женівському лісі. Через день Лесь розприділив 

літературу і листівки на села, а ввечір пішли до с.  Задвір’я. Там 

зайшли до одного колєйовця, який мешкає за ста[н]цією і покли-

кали сл[авної]  п[а] м[‘яті]   Чабана вуйка, дали йому літературу і 

листівки на 14-го жовтня [1949 р.]  та вказали, як має їх розкинути. 

Звідтам перейшли в  Богданівський ліс квартирувати. Другого дня 

пішли в  Полтву до  Ярешкового, дали йому листівки та вказали, 

коли і як має їх розкинути. Звідтам пішли до с.  Женів до  Хом’яка, – 

вет[е] ринар, який мав купити фарби. Його не було в хаті і ми чека-

ли на нього цілу ніч, та не дочекались. Над ранком вийшли в 

Женівський ліс. Другого дня вечір пішли знова до с. Женів до кра-

маря кооперативи, в нього лишили листівки і кличі, від нього 

забрали 20-ть шитків, кольонську воду, пару штук толєтмила, ска-

зали йому купити палатку. Від нього пішли до  Розворян і закварти-

рували в господаря, в переселенця, від хутора  Мельників (прізви-

ща868 господаря не пригадую). В нього  Лесько лишив листівки і 

замовив вічко до криївки і мату, які другого дня мав вивезти до 

ліса. Він – господар мав ці речі вивезти до ліса в означене місце 

У тексті867 : росказав.
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Леськом. Ввечір пішли до бу[х] галтера колгоспу і  Лесько в нього 

замовив 10-ть метрів збіжжя, які приобіцяв дати. По тому пішли до 

секретаря c[ільської]  ради, звідки Лесько забрав шкіру на чоботи. 

На день заквартирували в  Женівському лісі. Лесько тут мені пока-

зав невикінчену криївку і цего дня господар вивіз на місце криївки 

пачку і мапу. Цего дня ввечір ми пішли до с.  Вижняни, але тому що 

сильно брехали пси, ми з-під села завернули до с.  Ляшки. Там 

заквартирували. В тій хаті, де ми квартирували Лесько доручив 

господині пошити прапорці на 14-го жовтня [1949 р.] , дав кличі і 

листівки та доручив її прапорці вивісити в селі та розкинути кличі 

по селі. Звідтам ми перейшли до Вижнян на квартиру до одного 

десятника, де квартирували через чотири дні. Там Лесь покликав 

собі жінку одного підпільника з с.  Солови, дав її кличі і прапорці та 

сказав, як вона має прапорці розвісити, а кличі розкинути. З 

Вижнян пішли до с.  Погорілиць до одної кравчині, яка пошила нам 

прапорці і цеї самої ночі заквартирували над  Лагодовом. Другого 

дня пішли до брата одного підпільника, який працював в техзвені, 

по якусь записку. Записки не було і ми пішли над с. Словіту в ліс. В 

день стрінули одного господаря в лісі, Лесь дав йому прапорці і 

кличі та сказав, як має прапорці вивісити, а кличі розкинути. Як я 

довідався від Леся, господар цей колись скривався, що мешкає 

від  Якторова. Лісом перейшли в ліс  Гологірський і ввечір зайшли на 

хутір  Дубаси до  Городецького. Там повечеряли і прямо пішли до 

ліса під  Буду Хилецьку на стрічний пункт. До нас прийшли  Михасько, 

 Василь і  Дуб і ми разом перейшли на постій під Буду, недалеко 

поля. На постою були пров[ідник]  малий і пров[ідник]  переселе-

нець, які з  Леськом через день щось говорили. Зі мною нічого. 

Ввечір того дня я  Степан і  Яровий пішли до  Борткова, заквартиру-

вали у  Сулими, лишили кличі  Василькови з  Бреханівки. Звідтам 

перейшли в  Балучин, через день переквартирували, а відтак пішли 

на стрічу – ріг  Ферліївського869 ліса до  Остапа,  Дуба і  Зірки. Яровий 

дав Остапови пошту від малого провідника і по перегляненні 

пошти Остап доручив нам розкинути кличі на 13-го жовтня [1949 р] . 

Мене зі Степаном вислав в свій терен. Тоді-то я  Демкови передав 

список людей з  Глинянщини, в котрих ми квартирували і до яких 

заходили. Демко повторював, а радше пригадував доручення дані 

 Пановом мені та вказував, щоб я виконував роботу чесно і солідно. 

Опісля ми повечеряли і вийшли в ліс. Через три дні я був в 

с.  Балучин, де передав  Паращукови Евгенови листівки, в с.  Куткір 

 Боднарському Іванови та поінформував їх коли і як мають розкину-

У тексті869 : Ферлиївського.
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ти. Розкидувати казав по видних місцях. По тому до нас прийшли 

 Остап і  Яровий і в криївці перебивали на машині міжнародний 

огляд і некрологи870 впавших повстанців. З нами були три чи чоти-

ри дні. Вечорами я з Остапом ходили на  Підбір,  Степан і Яровий 

ходили по других селах розкидувати листівки. Коли відходив 

Остап, казав мені підшукати місце на криївку. Де я буду шукав, вза-

галі не маю місця, – говорив я. Тоді Остап казав йти мені на 

 Безбруди і там шукати. Також розказав я йому про замовлене 

збіжжя у  Демка та свиню, яку піднайшов я у с.  Русилові, яку кожно-

часно можем забрати. По відході Остапа я з Степаном пішли до 

 Дацька Григорія, який скривається перед  большевиками поради-

тися, чи можна зорганізувати на  Марушці, – хутір с.  Безбруд, ялів-

ку. Дацько відрадив мені, вказуючи, що там є  стрибки, світить 

місяць і близько ліса. Тоді я запропонував піти до  Женева до пер-

шого ліпшого дядька871 забрати одну штуку худоби і про те нікому 

не говорити. А якщо будуть питати, сказати, що ялівку забрали з 

Марушки тому, щоби не сварилися, що ми ходимо в другій район. 

Цего самого дня ввечір були в Женеві, зайшли до одної стайні, де 

були корова, бичок – річняк і теля. Забрали бичка і другого дня в 

лісі  Бір зарізали. Частину дали Дацкови, а решта замагазинували. 

По тому, через три дні, копали криївку для Дацка Григорія. Після 

того, ніччю прийшов до нас  Остап до криївки. Говорив, що дуже 

змучений, питав, що чувати по селах Безбруди, Марушці,  Підборі, 

 Куткорі і  Русилові, а також про всі дороги та засідки, куда роблять 

 большевики. Опісля вийшов. Я з криївки не вилазив, не хотілось 

мені, бо був заспаний, одначе чув, як попри криївку через лінію 

переходили люди, около 5-ть чоловік, як я ор[і] єнтувався по стуко-

ті. Рано вийшов з криївки і недалеко від неї побачив кавалок хліба, 

який мене ще біль[ше]  запевнив, що мусів з Остапом хтось пере-

ходити. Я зробив висновок, що певно ішли зв’язкові в  Милятинський 

район. За два дні прийшов Остап і  Яровий до мене – і квартирував 

два дні. Відходячи від мене, залишаючи зі мною Ярового, а Степана 

забрав зі собою, сказав мені, щоби я пішов до с. Куткора до мага-

зинєра колгоспу за збіжжям і доручив підшукати мені місце на 

криївку та викопати. Вказуючи при тому, що Яровий знає. Ввечір, 

щоб зайти до  Демка, я запропонував зайти до с. Русилів перебра-

тися. Яровий погодився. Оба пішли на Русилів до Демка. Яровий 

станув в саді на стійці, а я застукав до вікна, попитав, що чувати та 
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чи є чисте білля, нащо  Демко дав позитивну відповідь. Я вернув до 

 Ярового, сказав йому, що йду перебратися, а він хай постоїть на 

стійці. В хаті передав список хлопців, які мали розкидувати листів-

ки, а саме:  Гарабський Микола з с.  Русилів і двох вже згаданих у 

зізнанні. Демкови переповів всю мою роботу за останній872 

час. Демко вислухав, після чого спитав: Де пішов  Остап? Остап 

пішов на стрічу, правдоподібно873 в ліс  Митулин, бо питав за доро-

гу, напрям  Митулина. Знаєш, треба якусь роботу зробити,  Панов 

говорив, що треба застрілити Остапа або  Степана, або  Ярового, – 

говорив Демко. Як це зробимо? – спитав я. Панов говорив, що 

зробить засідку, на яку ти заведеш їх, тільки ти мусиш подати, коли 

прийде Остап і який є в нього плян роботи. Остап казав мені, щоб 

я підшукав свиню на  Русилові і він прийде та разом заберемо її, 

говорив рівнож що хоче бути з тобою – поговорити в справі збіж-

жя, та казав мені, щоб я тобі сказав, щоб ти кожного вечора був в 

хаті. Про дальший874 план роботи, Остап мені вказував, що має 

піти з Яровим на  Марушку, де маєм копати криївку. Добре, коли ти 

тут прийдеш вдруге? – спитав Демко. Не знаю, за яких три дні, – 

відповів я. Як прийдеш, то я тобі скажу, що маєш дальше робити, я 

поговорю з Пановом, а потому дам тобі вказівки, що це за люди 

могли переходити? – говорив і спитав Демко. Як я ор[і] єнтуюся, це 

певно нав’язує якусь лінію з півночі на південь. Ти сліди дальше за 

тим, дивись за кожним кроком Остапа, одначе не питай і опісля 

будеш мене звідомляти, а я тобі вкажу, що маєш дальше робити. 

Яку ще роботу маєш проводити? Головне приготовитися до зими і 

пропаганда на всхід. До  східняків не йди, Остапови вказуй, що ти 

місця не маєш і не можеш підшукати, при цьому говори про всі 

можливості і не можливості і в тому як не будеш мати місця, Остап 

повинен тебе взяти зі собою. А що такого буде робити Яровий? Не 

знаю, сказав мені Остап, щоби я його слухав. Ну, то ти, будучи з 

ним, добре приглянься, куди він тебе буде вести, де буде заходити 

і що говорити. Так як я тобі вказую, так маєш робити, а щоби ти міг 

вдруге прийти875 до мене, скажеш Яровому і другим, що в твоїй 

хаті є молочарня, добре було б піти і забрати сметану та зробити 

масло. Вона придасться, буде на зиму що їсти, а при тому вступиш 

до мене, я тобі дам вказівки, що маєш дальше робити. Коли ми 

скінчили розмову, я вже в тому часі перебрався, вийшов надвір, а 
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 Демко за мною з вечерею. Оба з  Яровим повечеряли і вернули до 

ліса. Через день були з  Дацьком Григорієм. Ввечір пішли на 

с.  Куткір до магазинєра. Його не було в хаті, лишень жінка, яка при-

обіцяла 200 к[і] л[ограм]  збіжжя і казала прийти вдруге та забрати. 

Звідтам перейшли до  Біла – хутір  Безбруди, зайшли до пересе-

ленки пані, – вона живе сама і три сини має, її муж був членом  ОУН, 

який пішов на  схід і про нього зараз немає жодних відомостей. По 

дорозі до неї Яровий сказав мені, що з нею поговорить в справі 

криївки і що має стрічу, про яку не говорив. Будучи в хаті в цеї пані, 

Яровий покликав її сина  Влодка до другої кімнати, де з ним гово-

рив около години часу. Я почав говорити за криївку, бо мені казав 

Яровий. Вона дала згоду, з тим, що вона поїде на зиму до  Львова 

лікуватися (хора на жулодкові каміння), а ми, як схочемо, можемо 

робити, а або ні. Около години 12-ї ми вийшли з хати. Вона про-

сила, щоби ми ще залишилися, бо має приїхати її зять  Олійник Іван 

і її син  Славко зі Львова, які хотіли би дещо з нами поговорити. Ми 

приобіцяли прийти цеї ночі вдруге. Вийшли з хати около 300 

метрів від її дому на поле і там Яровий ждав на когось около годи-

ну часу. Опісля вернули з поворотом до Олійника Івана, який мав 

дати нам книжки, але не дав, бо мав заховані. Від нього ми пішли 

до с.  Острова і заквартирували в суботника. Другого дня ввечір 

між Островом а  Сторонибаби Яровий мене лишив в корчах876, а 

сам около 300 метрів пішов на поле. Мене заінтересувало, що це 

може бути і я почав приглядатися в напрямі Ярового, де побачив 

постать чоловіка якого пізнав. Це був хлопець із Сторонибаб  Генко 

(як пишеться, не знаю). З ним Яровий говорив около годину часу, 

а може більше. Відтак вернув. Я потому зор[і] єн ту вався, що він 

виховує юнаків. Тоді то я сказав до Ярового: Ви зле виховуєте, 

треба було йому сказати, щоби виніс півлітри горілки, я так змерз. 

Яровий стиснув раменами, щось сказав мені на це, одначе не при-

гадую. Звідтам вернули в ліс  Бір до криївки. В криївці була картка, 

на якій було написано: Шукайте мене у  Дацка Григорія –  Степан. 

Рано пішли до Степана, який нам оповів, що під  Гологірками на 

нього і  Степана з горів налізли  большевики і Степан з горів застрі-

лив одного, а вони розбіглися. Збираючись ввечір в село, я намо-

вив Ярового піти до с.  Русилова забрати сметану, на що Яровий 

погодився. Ідучи до села, вступили до  Демка. Перед тим в дорозі 

до Русилова я сказав Яровому і Степанови, що зайдемо до Демка, 

з яким буду говорити незамітно, як там в молочарні, чи роблять 

масло, скільки, коли, а коли він скаже, що є масло чи сметана, 
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підемо і заберемо. Під хатою  Демка  Степан й  Яровий станули на 

стійці, я пішов під вікно застукав, Демко відчинив вікно і ми почали 

говорити. До нас прийшов Яровий. Тоді я спитав Демка, чи можна 

повечеряти. Демко приніс горщик877 молока і хліб, я передав 

Яровому до рук і сказав: Ідіть до Степанка вечеряйте, а я дещо 

поговорю. Яровий так зробив. Я дальше навів розмову з Демком, 

в якій сказав про свою роботу Ярового і Степана. Де був Степан і з 

ким? – спитав Демко. Я його не питав і він мені не говорив, гово-

рив лишень, що після зустрічі квартирував в  Митулинському лісі на 

старих постоях, ніхто не приходив, тоді пішов в ліс над  Ляцке, 

також не стрінув нікого, звідки вернув до нас. Коли  Остап має при-

йти? – спитав Демко. Цеї ночі, тільки не знаю з ким, – відповів я. 

Якщо прийде Остап, то скажеш йому, що я 22-го до 25-го буду 

чекати в хаті зараз звечера, скажеш йому, що маєш свиню в 

 Русилові, спокійно,  большевики не товчуться, не роблять засідок, 

що свиню можна забрати. Коли будеш іти 22 чи 23-го, іди просто 

мойого города бороздою, посередині поля буде засідка, ти йди 

попереду, тоді коли пічнуться стріли, ти втікай дальше допереду 

попід засідку і біжи за колгосп під стирту соломи, там буде ждати 

на тебе  Панов. Розкажи878 мені, хто з них ходить як убраний? Остап 

ходить в англійській шанели і в пілотці, Яровий в сірій матлі, так 

само в пілотці, Степан в куфайці чорній і в цивільному кашкеті, а я, 

як бачиш, лишень в маринарці і маю палатку. Ти, як підеш до 

Русилова, візьми на себе палатку. Іди сміло, не бійся нічого, ми тут 

когось вполюємо, то буде перша кляса – на ріл[л] і рівно – дуже 

добре. Якщо будеш з Остапом, довідайся, які нові вказівки, що 

будеш робити, які пляни роботи, бо коли стрінешся з Пановом, 

щоб ти знав, що маєш сказати. Як мається справа зі сметаною? – 

спитав я. Сметана є, підеш до хати, там є хата замкнена, підеш в 

західне вікно, яке має шибу збиту, там відчиниш вікно, в твоїй спі-

жарці стоїть банька сметани, вона замкнена, але нічого, цей ско-

бель рухається, зловиш – потягнеш і він витягнеться. Тоді забереш 

сметану, якої має бути около 20-30-ть літрів. Так я тобі вказував, 

так маєш зробити. Це буде добре. Тоді я пішов до Ярового, випив 

молоко, горщик відніс Демкови, сказав добраніч, вернув з поворо-

том до Ярового і Степана і сказав: ходім, йдемо, я довідався від 

нього, що має бути сметана або масло, певно не знаю, ходім поди-

вимося. Всі три пішли. Яровий і Степан встали на стійку, я забрав 

сметану і ми вернули до ліса. Хлопці тішилися. Над досвідком 
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прийшов  Остап, нас побудив, спитав, що чувати, на що ми йому 

відповіли. Як ви прийшли? – спитав я Остапа. Я ішов з  Дубом і 

 Зіркою, під с.  Балучин від  Бору, стали спочивати, тоді повставали і 

пішли. Я дуже змерз, ішов скоро попереду, перетинав впоперек 

через ріл[л] ю і в тому часі ми загубились. Я чекав, чекав879, ніхто не 

відзивався і сам прийшов сюда, – говорив Остап. Де Дуб і Зірка? – 

спитав я. Я не знаю, – відповів Остап. Опісля питав Остап  Степана, 

як він мав стрічу з  большевиками, після чого полягали спати і 

спали до полудня. В полудне ми вийшли з криївки на постій, Дуба 

з Зіркою ще не було. За около 10-ть хвилин прийшли Дуб і Зірка. 

Оповідали як і куда вони ішли. Зірка ішов за Остапом, а Дуб поза-

ду. Остап Зіркови з очей зник, тоді Зірка зачекав на Дуба і разом 

прийшли до ліса. Цего дня по обіді Остап покликав мене набік та 

почав розпитувати, що тут чувати, що я зробив і чи був у  Демка. Я 

Остапови оповів про полагоджені справи мною та про те, що 

можна свиню забрати в с.  Русилові і що хоче Демко бачитися з 

ним. Також обговорювали справу криївки, при чому Остап вказу-

вав на с.  Балучин, Русилів та  Куткір. Я цілий час стверджував про 

неможливість на криївку. Коли говорили ми про збіжжя, яке мав би 

дати Демко, я говорив до Остапа: Ви знаєте, Демко – це якийсь880 

мій кревній, він відтягає, говорить дам, не дам, може краще, як ви 

самі з ним поговорите. Підемо 22-го, я з ним поговорю, я вмію 

говорити з такими гостями, збіжжя потрібно догори і для нас 

треба, я маю збіжжя але що догори буду відсилати, а для нас треба 

постаратися, – говорив Остап. Тоді я його почав питати, як буде з 

зимівлею, чи ми будемо всі чотири зимувати. Я сам ще не знаю, 

наразі будемо всі чотири, якось перезимуємо, тільки місце треба 

пошукати, – говорив Остап. Я місця не маю, буду шукати, може 

знайду, – відповідав. Ви знаєте, де  Лесь давав бофони881, – спитав 

мене Остап. Знаю, що в  Вижнянах і  Розворянах. А чи знаєте в 

с.  Лагодові цего господаря, до якого ви ходили з Лесем по запис-

ку? Чому не знаю, тільки щоби до села втрапити, дасьте мені ком-

пас, тай піду. Там напевно будуть чекати люди або якесь письмо. 

Якщо там будуть люди, то видасьте стрічу їм, зачекаєте і прийдете 

в ліс над  Митулин. А якщо буде записка писана, то заберете її, а 

також, якщо б була відповідь, заберіть її. Де над Митулином? – 

спитав я. Степанко знає. Дату стрічі означив Остап на день 25-го 

чи 26-го жовтня 1949 р. Кілько днів вам потрібно полагодити ці 
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справи? – спитав  Остап. Три-чотири дні. Добре, то підемо ще на 

 Русилів заберемо свиню і ви собі підете. По цій розмові ми верну-

ли на постій. Ввечір  Дуб і  Зірка відійшли. Остап, я і  Яровий і  Степан 

пішли на  Підбір. На Підборі Остап і Яровий залишилися у  Возьніци 

Іванни, а я зі Степаном пішли до  Коновал – швець, переселенець, 

закілкувати собі чобіт. Коли вернув до Возьніци, Остап говорив з 

Іванною. Стара подала нам вечерю, після якої ми сиділи ще 

довший882 час. Тоді я до Остапа сказав: Ходім вже. Ідемо, ідемо, 

хвилинку зачекайте, – говорив Остап. Ми ще чекали довший883 час 

і в кінці я до Остапа звернувся вдруге з тими самими словами. 

Ідемо, ідемо, – відповів він. Ми зібралися і почали виходити з хати. 

Остап вийшов з Іванною на ганок і розмову з нею продовжував 

дальше. Я став собі дальше і слухав, і в той час зачув, що Іванна 

говорила, що  Панов хотів її завербувати чи завербував. Точно 

останн[ь] ого слова не потверджую, бо не міг добре зачути. Роз мо-

ва тривала досить884 довго між ними.

Другого дня рано я Остапа спитав, що Іванна так шепотала до 

нього і сказав йому, що я зачув, що її намотують на сексотку. Та так, 

намотували, – відповів Остап. Що, підписала заяву? Та... ні, – відпо-

вів на це Остап. Розмову загикав і нічого більше не говорив і я йому 

питань не вставляв. Через день обрадили ми, що підемо ввечір на 

 Русилів по свиню. Якщо господар зачує нас, то заберем половину, а 

як ні, то заберем цілу. Рівнож Остап говорив, що зайде до  Демка. Я 

мав з Русилова відійти в  Глинянщину на доручення Остапа.

Ввечір вийшли з ліса всі чотири разом лавою. Я почав приспі-

шувати крок, ідучи попереду. Підходячи під  русилівське поле, я 

взяв напрям просто на Демкову хату, де мене ор[і] єнтувала сме-

река, яка стоїть в  Коковського Михайла – сусід Демка. Вийшов 

на борозду, на яку мені було вказано. Цею бороздою я йшов 

попереду,  Степанко за мною. Коли відійшли від сіножати около 

300 метрів [в] напрям Русилова, почувся голос: Стой, хто йдьот. 

Голос був збоку нас. Я впав на землю, оглянувся і бачив, що всі 

залягли. Стрілів не було. Я зірвався і почав тікати допереду. В 

тому часі вилетіла ракета і посипався огонь. Я полетів в напрям 

дальше Русилова около 20-ть метрів і скрутив в напрям стирти. 

Долітаючи до стирти, на розі стирти стояв  Панов і мене спитав 

півголосом: Стой хто йдьот. Я, – відповів. Ну, давай сюда. Я прий-

шов до нього, він подав мені руку і спитав:

У тексті882 : довшій.

У тексті883 : довшій.

У тексті884 : досіть.
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На пугался? Ні. Хто з тобою був?  Остап,  Яровий і  Степан. Ну 

вот, харашо, там десь ребята їх оконьчують. (В тому часі були ще 

стріли і одна ракета). Ти мені розкажи885, що тобі вказував Остап 

робити? Остап казав вести пропаганду серед  східняків і при-

готовлятися до зими. Ну, криївку маєш? Не маю. А Остап має? 

Остап ще не має, Остап вказував, що може дасться вибрати в 

с.  Балучин в  Паращука Левонка, в с.  Русилові в  Кота Люліяна, в 

Івася  Олійника тесьцьової. Я там був, вона годилася і не годила-

ся, говорила, що на зиму поїде до  Львова. Не знаю, чи Остап піде 

там ще раз, чи ні. А що до Русилова і Балучина я йому перечив, 

вказував, що там недоб[р] е, небезпечно. А він не вказував, чи 

має місце на криївку? Говорив, що має, але в хаті погано, погано 

варять, але не вказав, в якому селі, говорив, якщо не будемо мати 

більше місця, то разом будемо зимувати. Ну, от харашо, а про-

відники прийдуть? Якщо б було місце, може прийшли би. Нада 

іскать за місцями. Та я шукаю і не можу знайти. Я тобі підберу. 

На другий886 раз я скажу  Демкови, а він тобі скаже, де маєш піти і 

викопати криївку, але ти не говори  Остапови, що маєш місце так, 

щоби ти дізнався, де Остапова криївка. Коли узнаєш, тоді ска-

жеш йому, що маєш одного господаря де можна би було вибрати 

криївку, лишень треба поговорити з ним, щоби погодився. Підеш 

поговориш, а тоді викопаєш криївку. Тоді буде з Остапом гово-

рити, що може би хтось до нас прийшов на зиму з провідників, 

криївку маєм, може дещо навчимося. Тоді Остап тобі щось скаже, 

а ти ето всьо розкажеш887 Демкови, а він тебе буде інформувати, 

що дальше маєш робити. А хто тоді переходив з Остапом через 

ліс? Я про це не знаю, хто йшов, як я думаю, це напевно наладню-

ють якиїсь зв’язок через  Глинянщину в  Милятинщину888. Ну, вот 

смотри, больше такого не було, ти не напитав Остапа? Я Остапа 

не питав і нічого не бачив. Нє нада питати, тільки добре дивись, 

чи не будуть ходити. В той день не спи (я подав, котрого дня це 

було), говори, що тебе шлунок болить, виходи з криївки і слухай, 

чи хто не буде йти, коли почуєш, що йдуть, старайся підглянути, 

скілько їх йде, в який напрям пішли, чи які пакунки мають засо-

бою, что несуть, ти добре посмотри, а тоді будеш інформувати 

Демка чи мене, ми будем тебе інформувати дальше. З ким  Яровий 

мав стрічу, до кого ходив, що він дєлав? Так як я ор[і] єн тую ся, він 

У тексті885 : роскажи.

У тексті886 : другій.

У тексті887 : роскажеш.

У тексті888 : Милятиньщину.



371

мав стрічу з юнаком  Евгеном – з с.  Сторонибаби – брат  Льон[ґи]на, 

між  Островом а Сторонибабами коло залізної кладки над річкою 

 Гологіркою. А скільки він з ним говорив? Около години часу. Ти 

смотри дальше, де вони мають такі стрічі і з якого села прихо-

дить цей хлопець і про те будеш повідомляти мене, а я тобі буду 

вказувати, що робити дальше. Ти більше таких стріч не знаєш? Я 

з  Яровим ходив ще під с.  Безбруди просто  Куткірського шпиталю 

за рікою  Полтвою від села. Там є рів і корчі, але нікого не було. 

Ну, смотри більше за такими місцями, подавай дату стрічі і хто 

ці стрічі відбуває. А стрічі з провідниками ти не знаєш? Знаю, я 

сам маю мати на день 25 і 26-го жовтня [1949 р.] , але певно не 

знаю, чи будуть провідники, чи хтось другий. Мені  Остап припо-

ручив іти на  Глинянщину, там маю забрати гроші за б[о]фони, які – 

б[о]фони я роздавав з  Лесем і маю йти до  Лагодова, де лишили 

записку і там маю[ть]  прийти з  Перемишлянщини люди, або 

буде записка-відповідь. Я маю цих людей забрати або записку і 

прийти в ліс  Митулинський недалеко цего місця, звідки вийшов 

 Андрій і цего889 дня впав.

Ну вот, коли піде[ш]  в  Глинянщину, харошо обходись з насе-

ленням, щоби тебе полюбили, при тому розпитуй, як в селі, про 

людей, чи приходять партизани, чи жалують за тими, що впали, 

чи будуть запрошувати на другий890 раз. Ти харашо про те затям і 

мені скажеш. Коли підеш в ліс Митулинський на 25-го числа, ста-

райся іти ніччю попереду, ти старий партизан, і завести  Степана 

на постій, звідки вийшов Андрій, ідучи в  Митулин, і скажеш йому, 

що ми тут квартирували та спитай, де є місце стрічі. Він тобі буде 

пояснювати, ти тоді виведи його на дорогу, на ріг смеречини і 

вкажи йому, щоби вів попереду дальше. Он пайдьот попереду, а 

ти з цего місця позначиш дорогу аж до місця постою. Коли при-

йдеш на постій і побачиш, що є провідники, вийдеш на сторону 

і назначиш на стежці чи доріжці, яка скручує на постій, двома 

гіл[л] ячками напрям постою. Також старайся позначити постій 

у віддалі около 150-ть метрів. Якщо позначиш дорогу і постій, в 

кожній хвилині сподівайся наскоку і в етому наскоці, якщо буде 

етой провідник переселенець по  СБ, вбий його або етого мало-

го. Як не будуть провідники, так ти етого постою не значи двома 

галузками. Вот, смотри, на постою так, як я вказував, так дєлай, 

не бійся, а коли пічнеться огонь, стріляй першого і другого. 

Коли будуть оба, стріляй етого переселенця по СБ. Коли ти його 

У тексті889 : ціго.

У тексті890 : другій.
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уб’єш, получиш гроші, я тобі заплачу, а коли ні, то він тебе уб’є по 

твойому розговорі, как ти йому розказував. Ти смотри, он хитрий 

человєк, ти з ним будь осторожний, нічого не розговорюй, нічого 

не розпитуй на постою, а коли він тебе спрашує, наперід поду-

май что розказувати, а тоді говори. Помниш, что я тобі говорив? 

Розумію. От так і дєлай. А що є з  Дацком? Є в лісі  Бір, ми йому 

тепер помогли викопати криївку. Ти не маєш плану етої крийов-

ки. Не маю. Зроби і подаш мені, а що його бандіти не беруть? Не 

беруть. Ну, нічово, ми ще його зловимо. А де є  Лесь? Не знаю, я 

його лишив в лісі над с.  Ляц[ь] ким. Де він може бить? Не знаю, 

він є машиніст, може його забрали писати. Це не можливо, а 

ви імєєте машину? Маєм,  Остап приніс, вчиться хляпати в лісі 

в криївці. То він пише на ній? Писав некрологи891 і міжнародний 

огляд. Ну, принеси мені оден некролог892 і міжнародний огляд, я 

посмотрю, некролог893 про одного человєка. А хто більше пише 

на машині? Я,  Яровий – пишемо пісні – вчимося писати. Харашо, 

вчися писати, от харашо навчися писати, а коли будеш вміти, 

тебе можуть взяти догори, а тоді і работа лучше пайдьот, читай 

літературу, точно вивчай, бо хто спитає тебе, щоби ти знав, вони 

будуть бачити у тебе поступ, візьмуть тебе зі собою або призна-

чать якогось поста, тільки треба вчитися, тобі треба бути чем-

ним, чесним, скромним, не співати пісень вредних, не говорити 

вредних слів, поводитись інтелєгентно, а тоді вони тебе будуть 

всі любити, поважати, будуть тобі доручувати справи до пола-

годження, дадуть тобі виховувати юнаків і про ето всьо будеш 

звідомляти мене, а я буду тобі давати вказівки, що маєш даль-

ше робити. Коли підеш зараз на постой до крийовки, скажеш, 

коли почувся голос, я впав, автомата мав відтягненого, набився 

болотом – землею, я хотів стріляти, а автомат відмовив, тоді я 

почав втікати прямо на захід попід  Русилів попід колгосп, а відтак 

подався до ліса, під лісом сів, якиїсь час слухав, чи хто не біжить, 

чи хто не слідить, а відтак пішов до криївки. Будеш вказувать, що 

ти чув, що хтось ішов, але не хотів зачіпати, бо боявся, щоб часом 

 большевики з псом не йшли. Работу зі  східняками проводи так 

як я і  Демко тобі вказували. Яку роботу будеш мати, то сейчас 

скажеш Демкови, а від нього чи від мене усягнеш вказівки. А я 

тобі підшукаю хароше місце на криївку і хазяя харошого і ти ще з 

ним будеш робити. Тобі робота буде йти добре. Це вже час мати 

У тексті891 : нікрологи.

У тексті892 : некралог.

У тексті893 : нікралог.
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криївку, – сказав я. Ну, нічово, я маю місця,  Демко тобі скаже, я 

ще з ним поговорю. Демко тобі скаже, котрий то такий і як до 

нього зайти та як з ним говорити. Але тобі треба ставитися до 

роботи добре так як продовжуєш – треба дальше продовжувати, 

ти не думай, що то легкоє дєло, це може ще затягнути 5-ть год, 

нада виполнювати всі накази по етим вказівкам, які я тобі вказую, 

а тоді ми бестрей скінчим з етими бандитами. Коли скінчим, ти 

підеш в работу за якого начальника, будеш діставати гроші, мать 

твою пустим, дєвушку твою пустим, подружишся і будеш прожи-

вать харашо. Я тобі доглядаю твойого сина, він харошій парінь, 

по чему ти до нього не йдеш? Я не маю смілости, хату спалили 

ви, якось ніяково заходити, – відповів я. Я в тому не винуватий894, 

воєнні стріляли, куля запальна запалила, ну, нічово, что895 там 

тобі ха[та] , от скоро уконьчим бандітів, получиш новую і будеш 

собі проживать. Кінчаючи розмову, при подачі руки бажав мені 

спокійної ночки та казав скоро йти.

Я прямо від нього пішов на захід через поле, вийшов на 

доріжку, якою подався до ліса  Бір до криївки. В криївці були 

 Яровий і  Степан – оповідали собі як це було. Питали мене також і 

я розповів їм так, як вказував  Панов.  Остапа ще не було. Яровий 

журився, що сталось з Остапом і стверджував, що може [з]істав 

вбитий896. Може вбитий897, хто його знає як це сталося, – сказав 

я. Яровий говорив, що в дорозі до  Русилова Остап йому сказав, 

що вразі якогось наскоку, щоби він пішов в ріг  Ферліївського898 

ліса, але він – Остап не мав права там полетіти, бо з тамтої 

сторони був огонь, – стверджував Яровий. Розмову продовжу-

вали ми досить довго, повечеряли і полягали спати. Остапа не 

було. Над ранком прийшов Остап і до Ярового сказав: Чому ви, 

Яровий, не прийшли в Ферліївський899 ліс. Я так довго начекався 

на вас намерзся, треба було прийти, бачилисте, що в криївці 

є всі, а ви тут сидите. Нам треба було іти, маєм роботу, а так 

мусимо тут квартирувати. На це Яровий сказав: Я не знав, що 

сталося, я не думав, що ви там полетіли, зрештою знаєте, що 

сталося, треба було сюди з місця прийти. В дальшій розмові 

дійшло до того, що оба посварилися. Я сміявся з них. Після того 

ще раз полягали спати і спали до полудня. По полудню вийшли 

У тексті894 : винуватій.

У тексті895 : хто.

У тексті896 : вбитій.

У тексті897 : вбитій.

У тексті898 : Ферлиївського.

У тексті899 : Ферлиївський.
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з криївки на постій, почистили зброю і самі почали чиститися. 

Тоді-то чули вигуки жінки. Всі пішли в  Дуби, де застанули стару 

 Возьніцу, Іванну і  Михайлінцю, – яка мешкає зараз під лісом. Від 

них довідалися, що  Панов недавно вийшов з ліса з бійцями, а 

було їх около 30-ть, і пішов на  Підбір. Там зробив перевірку, вер-

нув до ліса і лісом пішов напрям  Балучина.  Остап довший900 час 

говорив з Іванною. Цего дня ввечір я і  Степан пішли до  Куткора, 

де від  Клімчака Павла дістав 200 к[а] рб[ованців] , а в крамар-

ки замовив оден метер на штани. Остап з  Яровим ходив на 

 Полтву, звідки принесли ковбаси, сала і білий хліб. Говорив, що 

були в такої, яка працювала при окружному  СБ, яку звільнено 

з причини хвороби – туберкульоз901. Другого дня, а саме 24-го 

жовтня [1949 р.] , по полудню Остап забрав Степана зі собою. 

Нам сказав, що йде в ліс і щоб ми вийшли до нього з криївки 

на постій. Тоді-то я і Яровий писали некрологи902. За півтора 

години вернув Степан, забрав 12-ть літрів сметани, сказав, що 

Остап лишився зі старою – мамою (мама, так ми кликали стару 

 Возьніцу). За около півгодини по відході Степана, ми вийшли 

на постій і не застали нікого. Коли сонце зблизилось до заходу, 

прийшов Остап зі Степаном. Де ви були? – спитав я. Ходили до 

 Дацка Григорія, він доварює бараболю, ходім дещо з’їмо, – ска-

зав Остап. Всі чотири пішли до Дацка, повечеряли жареної903 

бараболі і пішли на край ліса, з думкою повечеряти на Підборі 

ще раз, яку піддав Остап. Ми зайли до Михайлінці, яка нам роз-

казала904, що приїхало 6-ть большевиків на Підбір. Авто поста-

вили на Підборі коло  Кусого, а самі пішли в напрям ліса доро-

гою, яка веде з Підбору на  Куткір. Під лісом повставали, оден 

вернув до авта і автом приїхав до них, а потім дальше було чути 

гуркіт. Чи від’їхали, вона цего не знала. Я вислав її подивитися, 

а її сказав, що ми будем чекати на краю ліса. Дівчина побігла. 

Ми відійшли около 100 метрів від хати і посідали. Чекали около 

15-ть хвилин і вона не приходила. Тоді я сказав: ходім, не маєм 

чого чекати, треба іти, я маю далеку дорогу. Ще трохи почекай-

мо, вона зараз прийде, – сказав Остап. В тому часі з боку нас 

почали тріщати патики. Степан звернув увагу і сказав: Хтось 

іде, певно що  большевики. Вйо, ідемо, – сказав я. Та то щось 

У тексті900 : довшій.

У тексті901 : туберкольоз.

У тексті902 : некралоги.

У тексті903 : жариної.

У тексті904 : росказала.
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так затріщало, то патик впав чи щось, – сказав  Остап. Ну, ну, 

зачекайте, може вам трісне ще раз, – сказав я. Я зі  Степанком 

почав іти в глубину ліса,  Яровий за нами, Остап лишився стояти 

на місці. Яровий кликав Остапа, але Остап не ішов, лишень зво-

лікав і нас оспокоював. Ходіть, Остап, чого будете чекати вже 

пізно, – сказав я. Степанко вперед, я за Степанком, Яровий за 

мною, а Остап вглядаючись, за нами. Подалися кавалок в ліс. В 

глубині ліса повставали і почали радитись куда йти. Я іду цею 

стежкою понад рів в  Женівську соснину, – сказав я. Я піду лісом 

попід  Балучин, – сказав Остап. Як вони ідуть туди, то ході[м]  

з ними, чого будем волочитися – коловати, сказав Яровий до 

Остапа. Залишаючи їх, оба зі Степанком пішли. Коли оглянув-

ся, я на сіножатах бачив, що Остап з Яровим ідуть за нами. 

Цего вечора я з Степаном зайшли до  Женева, там повечеряли і 

заквартирували в  Женівському лісі. Другого дня ввечір зайшли 

до  Лагодова до господаря, де довідалися, що записку забрали 

повстанці, не залишаючи жодної відповіді ані записки. Цеї самої 

ночі зайшли в ліс  Митулинський905. Вже було над ранком. В лісі 

поблудили і, шукаючи за постоєм, Степан знайшов місце стрі-

чі вже вдень. Там стрінулися з  Михаськом і  Зенком. Звідтам 

перейшли в друге місце ліса і через цілий день палили вогонь. 

Тому що ми зблудили, я не міг означити місця постою. Ввечір 

прийшли в ліс над с.  Ляц[ь] ке, де стрінув Остапа, пров[ідника]  

по  СБ і малого провідника. Другого дня ввечір Остап мене пові-

домив, що я лишаюся з провідником малим до полагодження 

справ в  Глинянщині, а за 4-ри дні прийде Остап і з ним відійду906 

в свій терен. Цего вечора я враз з провідниками перейшов в 

другий ліс і другого дня зупинився у вас на постою. Спершу907 

я був вдоволений, бо думав, що провідник бере мене за собою, 

але коли сказано розповісти автобіографію, я відразу зор[і] єнту-

вався що то  СБ-вська справа.

 Панов – високого росту, сильної будови, темно-бльонд, зачіс-

ка догори, високе чоло, заріст рижий908, подовгасте-костисте 

лице, літ около 38-м, жонатий909, 2-є дітей, жінка з дітьми мешкає 

в с.  Красне, льотчик ранги капітан  МГБ, – убраний, кітель канге-

ровий, без пагонів, штани зелені, гранатові, чоботи, шапка МГБ – 

У тексті905 : Митулинській.

У906  тесті: відійді.

У тексті907 : З першу.

У тексті908 : рижій.

У тексті909 : жонатій.
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звичайна, – озброєний в ППС, пістоль тока[р] , червоне портупе, 

гарна купля нова, вишнєва ташка до пістолі910, – говорив твердою 

рускою мовою, в розмові енергічний і поважний, ніколи не при-

нимав жартів, часто, розмовляючи зі мною, вимахував руками. 

Серед населення поводився дуже чемно, любив діти, часто купу-

вав цукорки і при зустрічі з дітьми – дітей частував цукорками. 

Рівнож цукорками частував і дівчат. В буфетах, розмовляючи з 

селянами, частував їх пивом.

Допитував / Р[ома] н і  Вус/ Зізнав / Гора/911

Заввага: В першій розповіді-автобіографії об’єкт розказував 

досить спокійно. В другій розповіді, коли слідчий сказав йому 

ширше оповісти свою автобіографію, почав оповідати і в тому 

попросив вийти на сторону зі своєю потребою, одначе посудок 

був вже заздалегіть приготований, про що він не знав. Коли йому 

сказано, що можна полагодити тут на місці, він зам’явся і по хви-

лині сказав: Я ще зачекаю. В розповіді третій своєї автобіографії 

слідчий почав розробляти детально місця його початкової авто-

біографії, за час першої большевицької окупації, а саме як всту-

пив в комсомол, робота в комсомолі, робота профспілки, про 

арештування в час війни, об’єкт старався вияснити все точно, що 

його ще більше загнало в тупик і в тому заломився, не міг відпові-

сти на конкретні поставлені питання слідчим. Тоді слідчий сказав, 

що якщо не вияснить всіх справ, буде змушений його роз[з] броїти 

і поводитися як з арештованим. Стараючись оправдати себе, 

об’єкт ще більше замотав так, що слідчий заявив йому, що його 

роз[з] броїть і зв’яже руки. Об’єкт змішався, почервонів, попра-

вив себе в сидженню, витягнув шнурок з кишені і сказав: Маєте 

шнуро[к] , можете в’язати руки, колись я в’язав людям, а тепер 

мені. Слідчий спокійно заявив йому сховати шнурок до кишені і 

дав наказ роз[з] броїти та арештувати об’єкта. Об’єкт при аре-

штуванні старався себе опанувати, вимушено сміявся, на лиці 

сильно почервонів, очі заясніли, що було дуже замітно. В даль-

шому ході слідства замотався ще більше, а головно про роботу в 

комсомолі і арештуванні в час німецько-большевицької війни так, 

що на поставленні ряду питань слідчим і доказання йому брехні 

об’єкт заломився і признався, що підписав співпрацю і працю-

вав до вибуху німецько-большевицької війни, зазначуючи час до 

У тексті910 : пистолі.

Виділений курсивом текст дописаний синім олівцем невідомою осо-911 

бою.
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часу, що від того часу з  большевиками нічого спільного не мав, 

оправдуючи себе тим, що він був хлопець молодий дурний та 

форналь. Слідчий йому притакував, однач[е]  нічого не натякував 

на його дальшу співпрацю. При автобіографії за час другої боль-

шевицької окупації об’єкт почав крутити, але це вже не справля-

ло слідчому труднощів, так що заломання наступило дуже скоро. 

Таких крутійств було кілька, а головно при всипах. Коли об’єкт 

бачив, що з ним поводяться чемно, почав вірити, що буде жити, 

що таких людей, як він зі знанням про метод  МГБ  організація дій-

сно може потребувати, що він може викрити багато справ, на що 

постійно натякував слідчий, освоївся, говорив про свою роботу 

без жодних труднощів для слідчого. В ході слідства часто були 

жарти, балачки на кавалєрські справи, що об’єкт дуже любив 

оповідати і при цьому пригадував собі найбільше робіт своєї 

агентурної роботи. В таких хвилинах оповідав так захоплюючо, 

як грає ролю артист на сцені. Часто коли оден слідчий виходив з 

криївки, ставив питання другому слідчому, хто його так всипав і 

чи накінець йому про це скажеться. Через цілий час допиту слід-

кував за рухами, словами і поведінкою слідчих. Одного дня оден 

слідчий латав маринарку, не звертаючи уваги на слова об’єкта ані 

на нього самого. В тому тяжко віддихнув, що запримітив об’єкт, 

зараз призадумався, перестав говорити, дивився на слідчого, 

який латав маринарку. Одначе слідчий не звертав на нього жод-

ної уваги, об’єкт переконався, що цей віддих не торкався його 

особи, почав продовжувати своє зізнання.

Сам об’єкт був дуже амбітний. Коли думав крутити, зараз 

покривлявся в сиджен[н] ю, робив більші очі, червонів дуже на 

лиці, не говорив плинно, підкашлював та обсервував добре слід-

чого.

Допит переведено у криївці. В часі допиту, при доказанні 

йому брехні головно при всипах, до послуг служило веретено на 

руку. Вжито ...

/ Р[ома] н/

Переписано 9 прим[ірників] 

6 прим[ірників]  на адр[есу]  ...

1 прим[ірник]  на адр[есу]  ...

2 прим[ірники]  на адр[есу]  ...

2 [примірники]  в архів ...

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 55. – Арк. 52-224. Копія. Машинопис; 

Архів УСБУ  ЛО. – Спр. П-7063. – Т. 2. – Пакет. Інша копія. Машинопис.  
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№ 18-20

ПОМОРЯНСЬКИЙ РАЙОН
22 жовтня 1945 р. – 17 січня 1949 р.

№ 18

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  УГОРЦІ

ОЛЕКСИ ЩУРА
22 жовтня 1945 р.

Р. 31.  Почато 22/Х 1945 р.

Справа Ч: 3/ІІІ Закінчено 22/Х [19] 45 р.

Щур Олекса 

С/О  нквд. Кл[ичка]  Достоєвський.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Щур Олекса ур[оджений]  22/ІІІ 1914 р. в с. Угорцях 

 Поморянського р[айо] ну,  українець, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  

школи, рільник.

Зізнає: До  ОУН вступив я в 1941 р., моє пс[евдо]   Часник, 

останньо я займав пост кущевого господарника. В місяці серп-

ні і вересні [1945 р.] закватирував в Угорцях спецвідділ нквд. 

Почалася дуже нагінка по селі. Я не був на це приготований, 

не мав відповідної криївки, населення стероризоване відмов-

ляло помочі в харчах. Я під впливом фельчера  Сукманіського зі 

 Сукманова, котрой зголосився з повинною і є зараз явним при-

служником нквд в  Поморянах, зголосився на воєнкомат дня 17/

ІХ [1945 р.]  і одержав книжку. Вернувши додому, я перебував в 

себе, стараючися не попасти в руки нквд, бо я був там всипаний 

і [мав] бути за свою попередню діяльність покараний. Про мою 

лєгалєзацію довідалося нквд і мене заарештовано. Я сидів цілу 

добу в сіль[ській]  раді. Був чотири рази на допитах. Мене питали 

про мою попередню діяльність в організації, відтак питали за міс-

цевим активом і за  Печерським. Я розповів про роботу усіх членів 

на станиці, про криївки я не сказав нічого, бо останньо не знав я, 

де вони є, а про ті з котрих ми користали тамтої зими, вже нквд 

знало. Про Печерського я зізнав, що він був в нас ще на весну, де 

тепер є, не знаю.
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На другий день рано мені дали підписати мої зізнання і рівно-

часно заяву про співпрацю з  нквд під пс[евдом]   Достоєвський. 

Доносити я мав до нквд-ста  Визира або  Карпенка.

Перша стріча мала відбутися за десять днів.

На тому протокол закінчено.

Підпис обвинуваченого на оригіналі.

Постій, дня 22/Х 1945 р. Допитував

   Руслан.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 275. Копія. Машинопис.

№ 19

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  УГОРЦІ

МАРКА ГОРГОТИ
24 жовтня 1945 р.

Р. 31.

Справа Ч. 4/ІV. Почато 23/Х 1945 р.

 Горгота Марко Закінчено 24/Х 1945 р.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Горгота Марко [уроджений]  7/І 1891 р. в Угорцях 

 Поморянського р[айо] ну,  українець, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  

школи, рільник, жонатий.

Зізнає: З приходом  більшевиків в 1944 р. я став головою 

земельної комісії. На цьому пості я був до 1/VІІІ 1945 р. Від того 

часу направили мене на роботу в млин в с. Угорці. 24/VI [1945 р.]  

мене арештовало нквд. В тюрмі я сидів одну добу. Зі мною був 

ще  Поповик Василь і  Фелештин Осип. Допитували мене один 

раз. Мені початково почали закидати, що я бандерівський роз-

відчик, відтак почали питати про людей зі села. Я відповів, що в 

селі є  бандерівці, тільки я не знаю, хто їм дає їсти і де вони мають 

криївки, бо я тим скорше не інтересувався і вечером боюся ходи-

ти. Нквд-ст почав мені говорити, що я мушу помощи винищити 

бандерівців, бо я є радянським працівником. Я настрашився 

його погроз і підписав заяву на співпрацю під пс[евдом]  Іванов. 
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Доноси я мав подавати до району через  Хапіса Григорія. З ним 

мен[е]  пов’язав  нквд-ст  Карпенко, тоді як він приїхав до млина 

молоти, я вийшов на подвір’я і тоді Карпенко нас познакомив.

Донести я ще не вспів нічого.

На тому протокол закінчено.

Підпис обвинуваченого на оригіналі.

Допитував

 Руслан.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 276. Копія. Машинопис.

№ 20

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  НЕСТЮКИ

ПАВЛА ГОРИНА
17 січня 1949 р.

Р. 31-а  Почато 13/І. 1949 р.

Справа Ч.: 2912 Закінч[ено]  17/I. 1949 р.

Горин Павло

С/о Поморянського

РО  МГБ і РО  МВД

( Стребок, комсомол[ець] )

П Р О Т О К О Л

Г О Р И Н   Павло Дмитрович, ур[оджений]  

12.VI.1926 р. на хут[орі]  Нестюки, 

 Поморянського р[айо] ну,  Львівської 

области;  українець, освіта – 4 кл[аси]  

П[очаткової]  Ш[коли] , нежонатий, ріль-

ник.

Маючи 7 років, почав ходити до школи. Закінчив 4 кл[аси] . 

Загальний вислід з навчання – добрий. Після закінчення почат-

кової школи помагав батькові на господарстві.

З приходом  большевиків 1939 р. я дальше працював на ріллі 

до 1941 р. Весною 1941 р. захворів на запалення суставів. Лічив 

Цифру 2 дописано фіолетовим чорнилом невідомою особою.912 
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мене лікар  Сукманський. Після 3-ох місячної хвороби я виду-

жав. При кінці червня 1941 р. прийшли на наш хутір  німці. Коли 

фронт посунувся на  схід, пішли чутки, що німці беруть людей в 

 Німеччину на роботу. Я боявся, щоб мене не забрали і записався 

до роботи в лісі як лісоруб. Працювати почав з початком913 верес-

ня 1941 р. і так працював до 1943 р.

В місяці грудні 1943 p., впало мені на ногу дерево і зломило 

кість вище коліна. Мене відставлено до лічниці в  Перемишлянах. 

Тому, що це був критий перебій, я в лічниці лежав цілий тиждень, 

заки мені зробили операцію і заложили гіпс. Після операції я 

лежав ще 2 дні в лічниці, а відтак батько забрав мене додому. 

Вдома я лежав до кінця березня 1944 р. Відтак батько завіз мене 

знова до лічниці зняти гіпс. Після скинення гіпсу я знова повер-

нувся додому і майже місяць ходив на палицях. З кінцем квітня 

[1944 р.]  я вже ходив без палиць, якраз тоді  німці почали відсту-

пати і на хуторі було їх дуже багато. Я боявся, щоб вони мене не 

забрали зі собою і тому залишив хутір та пішов у село  Поточани. 

Тут я перебував у  Тучапського Степана і  Рака Осипа.

В місяці травні 1944 р. я повернув додому, тому що німці пере-

стали брати людей в  Німеччину. Я тоді дальше почав помагати 

батькові на господарстві. Так працював до місяця липня [1944 р.] . 

З липня 1944 р. фронт зблизився недалеко хутора. Під фронтом 

німці почали брати коні. Тоді я сів на свойого коня і втік з ним у 

ліс під с.  Поручин. По кількох днях німці відступили, а на їх місце 

прийшли  большевики. Я повернувся з конем додому і почав скри-

ватися, бо большевики брали в армію. Так я сам скривався через 

два тижні. Після двох тижнів у с.  Дунаєві зав’язалась  самооборона. 

Коли я про це довідався, зараз зголосився туди. В самообороні я 

був три тижні, тому що її розв’язано. Я здав кріса і повернув додо-

му. Повернувши додому, перестав скриватися. В той час боль-

шевики робили сильні ревізії і в мене вдома знайшли мій старий 

документ, виданий німцями, на якому я був записаний 1927 р. Того 

самого дня забрали мене на воєнкомат в  Поморяни. На воєнкоматі 

я перейшов через комісію. Після того видали мені посвідку, як не 

здібний до повнення військової служби, але можна мене взяти до 

робочого баталіону. На воєнкоматі говорив зі мною ст[арший]  л[ей]-

т[е] н[ант]   Харчук (яку повнив функцію, не знаю). Він запитав мене, 

чому я сам не зголосився, а привели мене воєнні. Я йому відповів, що 

на цей рік, в якому я родився, не було оголошення голоситися і тому я 

сидів вдома. Після того Харчук відправив мене додому.

У тексті913 : спочатком.
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Вдома я перебув через 8 днів, а відтак дістав повідомлення 

з воєнкомату, щоб ставитися на 18/ХІ. 1944 р. та взяти зі собою 

харчів на 10 днів. Я так зробив. Тут знова перейшов через комі-

сію, яка признала мене до робочого батальйону. Тоді ст[арший]  

л[ей] т[е] н[ант]   Харчук сказав мені йти додому та бути готовим до 

відправ[к] и на роботу.

Я повернувся додому і, щоб не поїхати на  Донбас, почав 

шукати роботи. Мені вдалось записатися в МТС, де я почав вчи-

тися на тракториста. В МТС-і працював від 20/ХІ. [19] 44 р. до 

20/ХІІ. [19] 44 р. Того дня мене покликали на воєнкомат, де зразу 

задержали та завели на пересильний пункт. 21/ХІІ. [19] 44 р. я 

захворів на запалення легенів, тому що було зимно і я пере-

студився. Мене зараз відправили до Поморянської лічниці. Тут 

пролежав 2 дні, а відтак хотіли відправити мене до  Золочева, але 

тому, що я був дуже хворий, не могли цього робити і відправили 

мене додому.

Вдома я пролежав до березня 1945 р. З початком914 берез-

ня [1945 р.]  воєнкомат зажадав знимки моїх легенів і відправив 

мене в Золочів на рентген. В Золочеві мені знимки не дали, а ска-

зали, що у воєнний час, знимок не видається, а дали тільки опис 

хвороби. На воєнкоматі в це не повірили, що я хворий і відправи-

ли мене разом зі своїм лікарем та мол[одшим]  л[ей] т[е] н[антом]  

 Гречком знова у Золочів. Тут після просвітлення упевнились, 

що я дійсно хворий і тоді на воєнкоматі видали мені посвідку та 

звільнили на 40 днів, щоб я лікувався. З тим я повернув додому і 

лікувався до 20/ІV. 1945 р.

25/ІV. 1945 р. мене знова покликали на воєнкомат, де я 

перейшов через комісію та став відправлений на пересиль-

ний пункт. На цьому пункті мене держали до 2/V. 1945 р. В той 

час я чувся ще хворий, а крім цього, обкидало мене чиряка-

ми. 2/V. 1945 р. моя тітка  Брух Марта, (яка повернула[ся]  із 

 Сибіру), принесла мені передачу, а я її розказав, який в мене 

стан здоровля. Вона тим дуже зажурилася і, вертаючи від 

мене, по дорозі плакала. На вулиці стрінув її 1-ий секр[етар]  

рай[онного]  ком[ітету]  партії  Кунєц (низьки[й] , грубий, круглий 

на обличчі, волос сивий, чоло низьке, захмурений, очі сині, ніс 

прямий, грубий, уста нормальні, зуби густі, борода мала, кру-

гла, літ ок[оло]  60). Він спитав її, чого вона плаче. Вона йому 

розказала все про мене. Того ж дня Кунєц пішов на воєнкомат і 

сказав прикликати мене. Коли я з’явився, він сказав мені розі-

У тексті914 : Спочатком.
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братися і разом з лікарем почали мене оглядати. Лікар твер-

див, що я дійсно хворий. Тоді  Кунєц лаяв всіх, що вони хворих 

людей відправляють на роботу. Відтак відправив мене додому 

з тим, що я мав перебратися в іншу одіж та через кілька днів 

зголоситися до його канцелярії. По кількох днях я зголосився 

до нього. Він запитав мене про здоровля і сказав, що я лишуся 

при ньому як  стребок і буду його фірманом. Квартиру призна-

чив мені в  Поморянському замку. Тут, крім мене, було ще біль-

ше робітників, які належали до його розпорядимости. А саме: 

 Салабай Михайло з с.  Покропивної, літ 47, (повнив роботу 

послугача),  Балицький Дмитро з с.  Чемеринець, літ 45 (стре-

бок),  Бас Олекса з с.  Богутина, літ 28 (стребок),  Баран Михайло 

з с.  Торгів, літ 48 (стребок – охорона замку).

В замку я одержав пару коней і повозку. Через 2 місяці 

(травень і червень [1945 р.] ) я нігде не їздив, тільки годував і 

чистив коні та ходив щодругий день до лічниці. Коли я чувся здо-

ровим, їздив з ІІ-им секр[етарем]  рай[онного]  ком[ітету]  партії 

 Дібровою до  Золочева, (який їздив на конференцію у  Львів) на 

станцію. Також їздив з ним на села, де він робив мітинги. При 

тому я брав зі собою німецького кріса або МП. Рівно ж працював 

на полі, яке належало до особистої господарки Кунєца. На тій 

роботі я перебув до кінця вересня 1945 р. Відтак Кунєц передав 

мене секретарці комсомолу, разом з кіньми та повозкою. (За 

коні і повозку вона йому заплатила). На ім’я її було  Ліда (пріз-

вища її не пригадую). Бона виглядала так: середнього росту, 

тоненька, обличчя кругле, волос[с] я ясний-бльонд, чоло серед-

нє, брови білі, тонкі, очі сиві, малі, ніс перкатий, в горішній щоці 

2 зуби вставлених (один білий, другий жовтий), борода кругла 

з ямкою, літ ок[оло]  35. При ній я повнив ту саму роботу, що і в 

секр[етаря]  компартії, але перестав бути стребком, а перейшов 

на цивільного фірмана, якому належалась платня. Одначе платні 

я не одержував.

В половині жовтня 1945 р. вона покликала мене до своєї 

канцелярії і сказала, подиктувати собі мою автобіографію. Я так 

зробив. Вона списала і відправила до роботи. Через кілька днів 

знова покликала в канцелярію і сказала, що маю можливості 

вписатися до комсомолу. Опісля почала розказувати, яке-то жде 

гарне мене майбутнє. Я зі всім погодився і підписав заяву. Тоді 

вона видала мені комсомольський білет і казала на ньому поста-

вити власноручний підпис. Я так і зробив. 

Відтоді я став комсомольцем та читав припоручені нею 

книжки. У неї на роботі я перебув до 1945 р. В листопаді 
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[1945 р.]  я захворів на запалення легенів і амбулаторія спрямува-

ла мене у  Львів на поліклініку ч[исло]  7, що міститься915 на бічній 

Личаківській. У Львові заквартирував я у  Мовчка Андрія, родом 

з  Поморян. Він мешкав нижче поліклініки (вулиці не пам’ятаю). 

Від нього я ходив щодругий день брати застрики, через 2 тижні. 

Після цього одержав посвідку, що не можу працювати, а мушу 

лічитися. З тим повернув додому. 

21/ХІ. 1945 р. я одержав повідомлення негайно зголоситися 

на воєнкомат. Однак я цього дня не зголосився, а задержався 

через 3 дні. Після 3-ох днів я зголосився у нач[альника]  воєн-

комату  Бєлошапкіна (капітан, високий, на обличчі сухорлявий, 

бльондин, фризура зачесана набік, очі сині, ніс прямий, борода 

кругла, літ ок[оло]  35). Він запитав мене, чому я не зголосився 

на 21/ХІ. 1945 р. Я відповів йому, що я хворий і показав йому 

посвідку. Тоді казав він дати приписну посвідку, видану воєнко-

матом і вложив її до конверти. Опісля написав ще якесь письмо 

і вложив його в ту саму конверту. Відтак заклеїв конверту і з тим 

казав їхати у Львів на пересильний пункт при вул. П’єрацького. 

Там я мав долучити до тої групи, яку він відправив з Поморян на 

21/ХІ. 1945 р.

Я поїхав у Львів, де стрінувся з  Ониськовим Павлом, родом 

з Поморян (працював на базі в Поморянах, а зараз криється). 

Він порадив мені цього не робити, а повернутися на воєнкомат 

і сказати, що цього пункту не відшукав. Я покрутився кілька днів 

по Львові та повернув на воєнкомат і Бєлошапкіну сказав так, як 

порадив мене Ониськів. Він забрав від мене конверту, а посвідку 

звернув, та нагнав додому. Вдома я боявся сидіти без роботи 

і вніс заяву до зав[ідувача]  бази, щоб прийняв мене на роботу. 

Зав[ідувач]  бази погодився і я ок[оло]  20/ХІІ. 1945 р. приступив 

до роботи. Тут працював як помічник шофера до червня 1946 р.

В червні [1946 р.]  я знова одержав від Бєлошапкіна повідо-

млення зголоситися на воєнкомат до відправи на роботу. Я цього 

боявся і пішов до секр[етаря]  рай[онного]  парт[ійного]  ком[ітет] у 

і попросив, щоб він мені в цьому порадив. Він мене вислухав і 

дав від себе справку, що я працюю при ньому, як охорона замку 

та сказав з нею піти на  МВД, щоб мене там зареєстрували. На 

МВД мені видали кріса і посвідку, що я дійсно являюся сторожем 

замку. Посвідку написав нач[альник]  МВД. Прізвища його собі 

не пригадую, мав ступень капітана і був другим з ряду началь-

У тексті915 : містиця.
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ником по  Шабатурі (високий, на обличчі сухорлявий, волосся 

чорне, чешеться набік, брови грубі, очі чорні, літ ок[оло]  38). З 

крісом і посвідкою я повернувся до  Кунєца і просив його, щоб 

він дозволив мені оставити кріса в його канцелярії. Він порадив 

мені взяти кріса зі собою додому і полювати дичину. Я погодився 

з його думкою і повернувся з крісом додому. По кількох днях, 

мені разом з  Заяцем Іваном вдалося сполювати дика. Про це 

довідався нач[альник]  РО  МГБ кап[ітан]   Мальцов (його повстанці 

вбили) і дав мені ще одного кріса для Заяця Івана, щоб ми обидва 

мали чим полювати. За це йому ми мали давати частину м’яса.

5/ХІІ. 1946 р. стрінули нас на вулиді укр[аїнські]  повстанці і ті 

кріси забрали. Їх було 3-ох. На другий день я пішов на РО МГБ і 

зголосив начальникови, що 5-го ввечір, ок[оло]  11 год[ини]  «бан-

дити» забрали в мене і в Заяця Івана зброю. Він мене запитав, хто 

це бачив. Я відповів, що  Заяць Василь. Тоді він спитав, скільки їх 

було, як виглядали і яку мали зброю? Відповів, що їх було 3-ох, а 

як виглядали і яку мали зброю, цього не можу сказати, бо в той 

час було темно, тільки бачив, що зібрані були по-воєнному. Він 

спитав, як говорили. Я відповів, що спочатку по-руски, а опісля 

по-українськи. Відтак він спитав, чому ми не стріляли. Я відпо-

вів, що боялися, бо думали, що воєнні з р[айо] ну. Після того він 

сказав, що я арештований за те, що добровільно здав «бандітам» 

зброю і відіслав мене на дижурку.

8/ХII. 1946 р. покликали на  МВД Заяця Івана і Заяця Василя 

та почали їх допитувати. Вони сказали так, як було. Відтак до 

нас долучили ще  стребка  Криштомпаля Петра, в якого ті самі 

повстанці забрали кріса. Нас, по двох, зібрали разом до кан-

целярії нач[альника]  РО МВД, де застали ми нач[альника]  РО 

МГБ Мальцова, прокурора (прізвища не пам’ятаю, нач[альника]  

«істребітельного бат[альйону] »  Коваленка та слідчого МВД 

 Лактіонова. Тоді прокурор встав з крісла і сказав, що буде нас 

судити за те, що ми добровільно дали з рук зброю «бандитам», 

але перед судом буде ще говорити з нами слідчий Лактіонов. 

Лактіонов встав і вийшов до другої кімнати, де почав нас покли-

кати по такому порядку: перший Заяць Василь, Криштомпаль, 

відтак я, а останний був Заяць Іван. Що говорив з ними, не знаю, 

бо після виходу з МВД ніхто про це не говорив. З мене Л[а]ктіонов 

списав протокол і сказав підписати. Я підписався, бо протокол 

був так списаний, як я зізнавав перед нач[альником]  МВД. Після 

того всіх нас післали на дижурку, а сами осталися. За якийсь час 

знова почали нас покликати в тому самому порядку. Коли при-

йшла черга на мене, я став перед слідчим Лактіоновим. Він зразу 
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прочитав мені списаний папір. На ньому стояло 3 параграфи. У 

першому був списаний мій протокол. В другому була списана 

стаття, по якій мали мене судити на 10 років тюрми за те, що здав 

«бандітам» зброю. У третьому параграфі були списані, приблиз-

но, такі слова: громадянин  Горин Павло Дмитрович провинився 

перед Рад[янською]  владою тим, що добровільно здав зброю в 

руки «бандитів». Те все буде йому прощене, якщо він буде совіс-

но слідити за бандитами та точно про все буде доносити на РО 

 МВД і  МГБ. Якщо до 4 роки буде мати подібний случай, то буде 

покараний Рад[янською]  владою за останню і першу провину (це 

все було написане по-руски). Під тим  Лактіонов сказав мені роз-

писатися. Я боявся тюрми і розписався. Після чого дав мені такі 

завдання:

– слідити за повстанцями і слухати, хто з людей нарікає на 

рад[янську]  владу і ширить протибольшевицьку пропаганду;

– між людьми я мав розвідувати, де повстанці заходять, 

скільки їx є, хто [є]  їх провідником, яку носять зброю, як одяга-

ються, чи квартирують через день;

– вечерами і ночами я мав ходити по цілому хуторі і пригля-

датися кожному рухові, чи часом не побачу, з якого напряму і до 

кого приходять повстанці;

– якщо я що-небудь підгляну чи довідаюся, мав безпосеред-

ньо донести на МВД чи МГБ. Крім цього, я мав тримати контакт 

з участковими, які були прикріплені до хутора. Якщо участкові 

будуть на хуторі, то я мав їх про все інформувати.

Участковим від МВД був  Олійник, родом з с.  Богутина, 

 Поморянського p[айо] ну, а від МГБ – л[ейтена] нт  Чечоткін ( росія-

нин, високий, сухорлявий на обличчі, чорне волосся, стрижене 

на щітку, чоло низьке, ніс перкатий, борода шпічаста, літ ок[оло]  

45). Псевда мені не дали жодного. Після цього Лактіонов погово-

рив ще з  Заяцем Іваном і нас всіх пустили додому.

Через тиждень на хутір прийшов Чечоткін, який зайшов до 

мене додому і спитав, що чувати. Я йому сказав, що на хуторі 

цього тижня були «бандити» (це були злодії – зав[ваги]  слід[чого] ) 

і забрали в  Рудницького Володимира (крамаря) і Заяця Івана 

скіру на чоботи. Він запитав, скільки їх було і яку мали зброю. Я 

відповів, що їх було двох, вбраних по-військовому, в одного був 

нім[ецький]  автомат, а в другого – нім[ецький]  кріс. Він це все 

списав і казав слідити дальше.

Знова через тиждень зайшов до мене участковий Олійник. 

Він запитав мене, чи  Стефанишин Володимир є вдома. Я відпо-

вів, що є. Тоді він сказав мені, що прийшов його арештувати за це, 
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що втік з  Донбасу від роботи, але як буде літра горілки, то його 

звільнить. Я це переказав  Стефанишинові. Він покликав  Олійника 

додому і поставив горілку. Олійник випив, при тому добре наївся і 

від’їхав у район. В районі його посадили на тиждень до тюрми. 

З початком916 вересня 1946 р. на хутір зайшло 3-ох «банди-

тів», які стягнули в  Брух Марти з  Горжинського чоботи. По дорозі 

набили  Лесьового Ілька і подалися до лісу.

Про це я рано зголосив на  МВД міліціонерові  Телепнєву, тому 

що більше нікого не було. Він мав це доложити начальникови (це 

були злодії, а об’єкт доніс, що це повстанці – зав[ваги]  слідч[ого] ).

Ок[оло]  15 вересня 1946 р. на хутір прийшло з р[айо] ну 

6  большевиків, які були призначені збирати городовину. Вони 

заквартирували в  Русина Миколи і квартирували до кінця груд-

ня 1946 р. та стягали городовину. Вечорами і ночами ходили по 

хуторі та вступали по хатах. Тоді на хутір ніхто не заходив і я не 

мав матеріалів, щоб доносити.

В половині січня 1947 р. на хутір приїхало ок[оло]  30 воєн-

них з чорними пагонами, які заквартирували на лісничівці. Їхнім 

завданням було рубати та вивозити дрова на станцію до  Зборова. 

Вони квартирували до серпня 1947 р. За цей час я теж нічого не 

доніс, бо на хуторі було спокійно, з повстанців ніхто не заходив.

18/ІІІ. 1947 р. я одержав від нач[альника]  МГБ ст[аршого]  

л[ей] т[ена] н[та]   Кузнєцова посвідку, щоб мене ніхто з воєнних не 

придержував і не брав до жодної роботи (тому що ті воєнні, які 

рубали дрова, хотіли мене брати в ліс до роботи). Тоді Кузнєцов 

припоручив мені слідити за всякими рухами на таких хуторах, а 

саме:  Горинах,  Макогонах і  Гуждах. Про рухи на тих хуторах ско-

ріше (1944-[19] 47 р[р] .) доносив учитель  Кушнір Григорій (родом 

з  Поморянщини, села не пригадую собі). Він учителював на 

хут[орі]   Нестюки до 1947 р., а відтак одержав роботу в районнім 

суді як екзекуційний.

Маючи цю посвідку, я спокійно сидів вдома і про все 

розвіду вав. 

На хут[орі]  Макогонах я головну увагу мав звернути на 

 Колісника Василя, який з приходом  большевиків крився, а опісля 

його під час облави большевики зловили без зброї і забрали в 

армію (зараз він є демобілізований і працює на господарстві, має 

ок[оло]  50 років). Я мав розвідати, чи він має зв’язок з повстан-

цями і чи ширить протибольшевицьку пропаганду.

У тексті916 : Спочатком.
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На хут[орі]   Нестюки мав слідити за  Топишкою Василем 

(уповн[оважений]  уповмінзагу на кілька сіл по молоці).

Про них я нічого не довідався. Ніколи я не бачив, щоб до них 

заходили повстанці. І про це сказав  Чечоткіну.

Легенда: «Зав[ваги]  слідч[ого] : «На допиті цей об’єкт розказу-

вав нищеподану легенду про видачу йому посвідки зам[ісником]  

нач[альника]  МГБ ст[аршим]  л[ей] т[е] н[антом]   Кузнєцовим».

18/ІІІ. 1947 р. я чувся хворий і пішов до лічниці в  Поморянах. 

При тім взяв облігацію на виграш грошей. Цього дня в амболяторії 

не було завідуючого, а я хотів від нього одержати посвідку, що я 

дійсно хворий, бо мене воєнні лісоруби хотіли брати на роботу. Я 

вийшов з амбуляторії і пішов до ощадкаси. Біля ощадкаси стрінув 

мене Чечоткін і сказав, щоб зайти до його канцелярії. По прові-

ренні серій облігації я зайшов туди. В канцелярії був зам[існик]  

нач[альника]  ст[арший]  л[ейте] н[ан] т Кузнєцов і л[ейте] н[ан] т 

Чечоткін. Чечоткін спитав мене, що я роблю в Поморянах. Я йому 

відповів, що я хворий і ходив на амбуляторію до лікаря, що[б]  одер-

жати посвідку, що я дійсно хворий, бо мене воєнні хочуть забрати 

до роботи в лісі. Посвідки я не одержав, бо не було зам[існика]  

амбулаторії. Тоді Чечоткін спитав мене, чи я міг би привезти йому 

фіру дров. Я погодився це зробити, але при тому попросив його, 

щоб він видав мені таку посвідку, щоби мене ніхто не брав до 

жодної роботи, бо я хворий. Чечоткін спитав Кузнєцова, чи можна 

таке зробити. Він на це погодився, тоді Чечоткін написав посвідку, 

а Кузнєцов прибив печатку і підписався.

В місяці серпні 1947 р. воєнні лісоруби вибралися. До цього 

часу я нічого не доносив, бо не мав матеріалів. В жовтні 1947 р. на 

хут[ір]   Клими зайшло 2-ох узброєних. Один мав автомат (ППШ) 

і був взутий в черевиках, а другий мав невідомо що і був босий. 

Вони зайшли до  Бруха Михайла звечера і хотіли його зрабувати. 

Він наробив крику і вони повтікали. Цей, що мав автомата, при-

став на подвір’ю і пустив одну чергу. Про це я днем зголосив 

Чечоткінові, а він сказав слухати, що хто буде про це говорити. 

Опісля спитав мене, чи часом з тими бандитами, що ходять рабу-

вати, не мають зв’язку  Лесів Ілько,  Лесів Мілько,  Макогонський 

Михайло та  Горин Володимир з хут[ора]   Горини. Я відповів, що 

цього не знаю. Тоді він мені сказав, що Брух Михайло їх впіз-

нав. Я сказав, що це неправда, бо ці хлопці, йдучи раз з толоки, 

його страшили, а він думав, що вони привели тих, що рабують. 

Чечоткін на це нічого не сказав.

В листопаді 1947 р. на хут[ір]   Лисики заїхали якісь озброєні 

до  Рекшинського Олекси, де забрали муку і лахи. Кілько їх було 
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і куди поїхали ніхто не знав (злодії – зав[ваги слідч[ого] ). Це я 

доніс  Чечоткінові.

В половині грудня 1947 р. кількох озброєних ходили до кож-

ної хати на хуторах  Макогонах і збирали гроші. Про це довідалися 

 стребки (місцеві) і почали за ними стріляти, внаслідок чого ці 

озброєні люди втікли. Я Чечоткінові доніс, що бандити збирали 

гроші (він мав на думці укр[аїнських]  повстанців, а це були зло-

дії – зав[ваги]  слідч[ого] ).

13/ХІІ. 1947 р. я одержав від нач[альника]  РО  МВД л[ей] т[е]-

н[анта]   Баркова посвідку на те, що мені вільно мати нім[ецького]  

кріса і маю право провірювати все, що на хуторі робиться не по 

закону.

Про цю посвідку об’єкт говорив так: в грудні [1947 р.] голова 

с[ільської]  ради  Харук хотів поставити мене на зав[ідувача]  клубу. 

Я на це не хотів погодитися і сказав йому, що в мене є робота по 

 МВД на хут[орі]   Нестюки. Харук зажадав справки, а я її не мав. Я 

відповів йому, що справку маю вдома. Він сказав принести.

Тоді я зайшов на РО МВД і попросив зам[існика]  нач[альника]  

МВД лейтенанта  Малкова (низький, круглий на обличчі, бльон-

дин, брови тонкі, очі сиві, ніс прямий917, уста малі, борода кругла, 

літ ок[оло]  45), щоб він видав мене посвідку, що я являюсь пра-

цівником на РО МВД на хут[орі]  Нестюки. Він видав мені посвідку 

з печаткою і власноручним підписом нач[альника]  РО МВД л[ей]-

т[е] н[анта]   Баркова. Цю посвідку я показав голові с[ільської]  

ради Харукові (зараз сидить в тюрмі). На посвідці Малков поста-

вив ч[исло]  кріса і хотів його мені видати, але я на це не погодив-

ся і сказав, що «бандити» можуть забрати так, як скорше. Малков 

з тим погодився.

Ок[оло]  22/І. 1948 р. я пішов разом з вуйком  Кутерногою 

Степаном в  Поморяни на МВД в справі придержання його брата 

 Федора за те, що в нього мав би критися зі зброєю жінчин брат, 

що втік з  Донбасу.

На МВД ми стрінули міліціонера  Теліпнєва і йому про це роз-

казали. Він порадив нас зайти до л[ей] т[е] н[анта]   Вишнякова 

(низький, сухорляве обличчя, волося чорне, чешеться набік, 

чоло високе, очі чорні, ніс довгий острий, літ ок[оло]  30, по 

нац[іональності]   руський) він працює на  МГБ і може що-небуть 

порадити. Після того Теліпнєв спитав мене, чи на хут[орі]   Горинах 

скривається ранений «бандит». Я відповів, що про це не чув і не 

знаю. Відтак дав мені ракетник і сказав, що вечером стрінемося 

У тексті917 : прамий.
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у вуйка  Кутерноги та поговоремо дещо більше. Вийшовши від 

нього, ми вже не вступали до  Вишнякова, а прямо пішли додо-

му. Вечером я взяв ракетник і пішов до вуйка. По дорозі стрі-

нувся з  Теліпнєвим і ще з двома міліціонерами. Він сказав мені 

йти разом з ними на хутір  Горини на засідку біля господарства 

 Горина Василя, бо в нього скривається цей ранений «бандит». 

Він дав мені свій пістоль (ТТ) і казав провадити так, щоб обми-

нати всі хуторі і тихенько зайти в садок Горина Василя, щоб не 

почули собаки. Я так зробив. Привів у садок, де ми розставились 

поза дерева. За якийсь час почули нас собаки і почали на нас 

брехати. Тоді з хати вийшла дочка  Горина Василя Катерина. 

Ми поставали за дерева і не рухалися. Вона зі  собакою почали 

йти в сад і кричати: «Хто там лазить». Котрийсь рухнувся, а вона 

тоді прямо рушила в сад. Теліпнєв вийшов проти неї, вдарив її 

в лице і спитав: «Хто є в хаті?». Тоді вона крикливим голосом від-

повіла: «Йди провір!». В цей час з хати всі повибігали на подвір’я, 

бо не знали, що робиться. Теліпнєв понаганяв всіх до хати, а сам 

через відчинені двері глянув до хати. Відтак вернувся і сказав, 

що в хаті певно нікого не має. Після того сказав вертати на хут[ір]  

 Нестюки. По дорозі я його просив, щоб він оставив мені цей 

ракетник. Він спитав, навіщо мені його. Я відповів, що в разі 

якого випадку буду давати знак ракетами, а до району близень-

ко і можна буде дати поміч. Він на це погодився і ракетник мені 

оставив та обіцяв постаратися червоних ракет. На початок дав 

4 білі. Ми умовилися, що в разі чогось маю кидати більше як 

одну ракету.

Другого дня я зайшов до  Вишнякова в справі вуйкового 

брата. Він сказав, що все дасться зробити, якщо протокол є ще в 

районі. Після 3-ох днів вуйків брат зістав звільнений. 

В місяці лютому 1948 р. до мойого дому зайшов  Юстин (Боз) 

з 5-ма мені невідомими повстанцями. З ними прийшов голова 

с[ільської]  ради  Харук. Мене тоді в кімнаті не було, бо я боявся 

їх і вийшов до другої кімнати. Вони в мене застали  Швайдака 

Миколу, п’яного батька і  Турчина Михайла (вуйко), але коли 

повстанці ввійшли до кімнати, вуйко вийшов надвір і держав стій-

ку. Юстин післав Швайдака по крамар’я  Коваля Степана, а сам 

розмовляв з Харуком (що вони говорили, не знаю). Коли прийшов 

Коваль Степан, Юстин поговорив з ним в справі кооперативи і всі 

вийшли надвір, тільки остався батько і Швайдак. Повстанці пішли 

з крамарем до кооперативи та набрали потрібних їх речей.

Я про це доніс нач[альникові]  РО МГБ кап[ітанові]   Коваленкові 

(низький, похилий, сухорлявий на обличчі, стрижений на щітку, 
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чоло високе, брови грубі, очі сиві, ніс грубий, довгий, уста 

грубі, літ ок[оло]  55, на правій руці бракує великого паль-

ця, по нац[іональності]  не знаю, з початком918 1948 р. став 

нач[альником]  РО  МГБ  Поморянського р[айо] ну). Про  Харука я 

сказав, що він разом зі секретарем с[ільської]  ради Панчишиним 

збирали для повстанців збіжжя і гроші ще в 1946 і 1947 р. Він собі 

це занотував.

При кінці квітня 1948 р. РО МГБ провів арештування на хуторі 

 Нестюках в справі кооперативи. Щоб замаскувати мій всип, мене 

арештували першого. Відтак другого дня арештували мойого 

батька,  Швайдака Миколу і  Коваля Степана (крамаря), опісля 

забрали голову с[ільської]  ради Харука, а на кінці Панчишина 

Романа. По допитах через тиждень часу всіх позвільняли. Після 

того через 2 тижні часу знова арештували Харука і  Панчишина 

Романа. Зараз зони сидять в тюрмі у  Львові. (Харук перека-

зав з тюрми, що  Горин Павло ставав йому на очно – зав[ваги]  

слідч[ого] ).

Коли мене звільняли додому, л[ей] т[е] н[ант]   Котов (участ-

ковий РО  МГБ після  Чечоткіна) покликав до своєї канцелярії. Він 

дав мені завдання, а саме:

Я мав слідити за  Колісником Василем. В тій цілі я мав зайти 

до нього і вести розмови, нарікаючи при тому на рад[янську]  

владу, на колгоспи і т[аке]  п[одібне] . Відтак я повинен запитати 

його, чи не можна би зараз якимсь способом дістатися за кор-

дон. При тому я мав вислухати і запам’ятати, що він буде говори-

ти на ту тему і як буде радити.

Згодом я зайшов до Колісника, але боявся, щоб він мене не 

підозрів і тому розказав йому, з яким завданням післали мене 

до нього  большевики. Рівнож просив поради в нього відносно 

цієї справи. Тоді ми спільно вложити ніби фіктивну розмову, яку 

я вивчив напам’ять. Зміст її був менш-більш такий: Я, нарікаючи 

на рад[янську]  владу і колгоспи, запитав його, чи можна би зараз 

дістатися за кордон. На це він відповів: «Пощо тобі втікати за кор-

дон, тут спокійно, а за кордоном ведеться війна проти панів і 

росте демократія. Щодо колгоспів, то це дуже добре на куркулів, 

бо вони за  Польщі панували, а бідніші мусіли робити на них. Хай 

вони зараз пороблять собі в колгоспі разом з нами».

Про цю фіктивну розмову ніж мною з Колісником я розказав 

л[ей] т[е] н[анту]   МГБ Котові.

У тексті918 : спочатком.
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Від того часу я частіше заходив до  Колісника. Одного разу він 

мені сказав, що люди говорять на нього, що він донощик.

На стрічі я розказав про це нач[альнику]   МГБ кап[ітанові]  

 Коваленкові. Він засміявся і відповів: «От, хитрий старий бандит». 

Тоді Коваленко дав мені слідуючі завдання: 

Слідити за «бандьорами» не тільки по хуторах, але і сусідних 

селах. При тому він запитав мене, в яких селах маю кревних. Я 

відповів, що маю тільки в  Годові. Коваленко наказав мені піти 

туди і від них довідатися все про «бандьорів». 

В половині травня [1948 р.]  (в неділю) я зайшов до кревних 

в Годові, одначе я нічого не довідався, бо до них повстанці не 

заходять, а про других вони нічого не знали. Про це я розказав 

Коваленкові. Цей раз він напоминав мене, щоб до нього заходи-

ти тільки тоді, як буду мати матеріали. 

При кінці травня 1948 р. на хут[ір]   Нестюки зайшло 3-ох 

повстанців. Вони зайшли до  Рекшинського Григорія і хотіли 

меду, але він не хотів їх пустити до хати. Тоді вони почали гри-

мати у вікна. В хаті зчинився крик. Це почув  Макогонський Ілько і 

вистрілив 2 рази з рушниці, одначе повстанці таки зайшли в хату, 

поговорили і пішли.

Про це я розказав Коваленкові на стрічі. Тоді він запитав 

мене, чи я можу ніччю їхати з опер[ативною]  групою на села в 

 Зборівщину. Я йому відповів, що цього не можу зробити, бо з тих 

сіл люди приїздили за дровами і мене добре знають та можуть 

пізнати. Мій батько є гайовим, а я йому не раз помагав в роботі. 

(Цей об’єкт певно їздив туди, але його не билося і він до цього не 

признався – зав[ваги]  слідч[ого] ). 

Дня 21/VI. 1948 р. на хутір прийшло багато воєнних, які шука-

ли за людьми, що повтікали з  Віцинського лагеру, одначе нікого 

не знайшли (Про цих людей напевно він зголосив, але до цього 

не признався – зав[ваги]  слідч[ого] ).

Ще в місяці травні 1948 р. л[ей] т[е] н[ант]   Котов покликав на 

МГБ таких людей з хут[ора]   Нестюки:  Топишку Василя,  Заяця 

Івана,  Швайдака Дмитра,  Коваля Степана,  Гродунського Івана і 

казав їм вступити до тайної боївки, завданням якої буде пильну-

вати хутір від «бандитів». Вони на це не погодилися і вечером їх 

звільнили додому, заявляючи, нікому про це розказувати.

Я щораз більше почав боятися повстанців, бо люди на мене 

нарікали.

При кінці червня [1948 р.]  Коваленко прислав мені автомат 

з ріжком через одного воєнного, якого я знав з видження. Через 

2 дні я цей автомат відніс на МГБ, бо він був несправний. Я від-
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дав його кап[ітанові]   Платову (високий, рівний, обличчя кругле, 

волосся чорне, чоло високе, брови грубі, густі, ніс прямий, уста 

досить широкі, літ ок[оло]  38, по нац[іональності]   руський). 

Він автомата прийняв, а посвідку казав здати  Коваленкові. 

Коваленка тоді не було і посвідка залишилася в мене (як я 

ніс цей автомат до р[айо] ну, то бачили це  Заяць Михайлина і 

 Грожинський Степан, які йшли з р[айо] ну додому.

Ок[оло]  15/ХІІ. 1948 р. мене стрінув в  Русина Миколи участ-

ковий л[ей] т[е] н[ант]   Котов (він кував коня). Він відкликав мене 

набік і показав на знимці двох хлопців та сказав пізнавати. Я тих 

хлопців взагалі не знав. Тоді він сказав, що один з с.  Богутина, а 

другий чужий, що вони скриваються на хуторі  Нестюки. Відтак 

сказав, їм добре приглянутися та слідити, де вони перебувають. 

Якщо б побачив, то мав би негайно повідомити через телефон 

на  МГБ.

При кінці липня [1948 р.]  я знова стрінувся на хуторі з 

Котовим. Він спитав мене, що чувати і чи маю які матеріали. Я 

відповів, що ні, бо люди мене бояться і показав йому картку, 

написану олівцем. На цій картці були такі слова: «Не скривайся 

в школі, бо ми тебе так знайдемо». Ця картка була вложена919 в 

шкільні двері (я до шкільного будинку заходив, бо тут учителю-

вала  Фльорко Оля, з якою я хотів женитися920). Котов забрав цю 

картку з собою в район.

В місяці серпні [1948 р.]  я кілька разів стрічався з Котовим, 

але нічого йому не доніс, бо не мав матеріалів.

12/ІХ. 1948 р. батька мого покликав на МГБ л[ей] т[е] н[ант]  

Котов та питав про  Колісника Василя, що він робив за  німців. 

Батько відповів, що про нього нічого не знає, бо за німців пра-

цював у лісі і з Колісником не стрічався. Тоді Котов перейшов до 

другої кімнати, в якій був  Романів Григорій, якого розпитував те 

саме. Романів розповів про весь рух, який був за німців на хуто-

рах, а саме: про те, що за німців на хуторах квартирував відділ 

«бандитів», з якими Колісник контактувався, що дівчата (назвав 

по прізвищах) з хутора Нестюки варили їм їсти, що його «бан-

дити» брали на суд за це, що він від 1939-[19] 41 [рр.]  був явним 

комуністом.

Цього самого дня Котов нагнав батька додому, а Романів 

залишився.

У тексті919 : вложина.

У тексті920 : жинитися.
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6/ХІ. 1948 р. покликав мене  Коваленко. Він спитав, чи маю 

які матеріали. Я відповів, що ні, бо на хуторах спокійно. Тоді він 

сказав йти додому, а на рано маю знова до нього зголоситися. 

7/ХІ. 1948 р. врано я зголосився до його канцелярії, де він при-

казав мені ходити по всіх вулицях і зривати протибольшевицькі 

листівки. Також казав слідити, чи хто буде такі листівки при-

бивати. Якщо хтось буде це робити, то моїм завданням буде 

його слідити доти, поки не стрінуся з воєнними і скажу його 

арештувати. Я боявся це робити і зайшов до свойого товари-

ша  Єжевського Любомира і пересидів до вечера. Вечером з 

 Горжинським Степаном (шофер на базі) і  Леськовим Мільком 

вернувся додому.

28/ХІІ. 1948 р. я зайшов до канцелярії Коваленка, якому роз-

повів, що на хуторі  Нестюках в  Запоточного Антона «бандити» 

забрали безрогу. Слід веде через  Дунаєвський ліс в напрямі 

с.  Поточани (це робота злодіїв – зав[ваги]  слідч[ого] ). Коваленко 

спитав, скільки їх було. Я відповів, що невідомо, бо ніхто їх не 

бачив, тільки  Грудзинський Василь, вертаючи додому з хут[ора]  

 Швайдак, чув один стріл. Коваленко дав мені таке завдання:

Розвідувати, чи хто з  Дунаєва або Поточан не приходив на 

хутір розпитувати за безрогими, щоб купити. Може в Запоточного 

Антона був хто перед тим випадком за безрогою.

Відтак сказав, що на хут[орі]  Нестюках скоро будуть 

організ[ов] увати колгосп і моїм завданням буде під час колек-

тивізації розвідувати, що хто буде говорити та хто буде агітувати 

проти колективізації.

Про це я ще Коваленкові нічого не доніс, бо 13/І. 1949 р. стрі-

нули мене на вулиці повстанці, які забрали зі собою.

Допитав: 207 Зізнав:  Горин Павло

Переписано в 7-ох примірниках.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 55-63. Копія. Машинопис.
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№ 21-69

 БРОДІВСЬКИЙ НАДРАЙОН
21 серпня 1945 р. – Квітень 1951 р.

№ 21-31

 БРОДІВСЬКИЙ РАЙОН
21 серпня 1945 р. – 28 березня 1946 р.

№ 21

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ШНИРІВ

ГНАТА КИШКИ
21 серпня 1945 р.

Р. 31. Почато 21/VIII 1945 р.

Справа ч: 2/ІІ Закінчено 21/VIII [19] 45 р.

 Кишка Гнат

С/о  нквд кл[ичка]  Калина.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Кишка Гнат ур[оджений]  1904 р. в с. Шнирів  

 Брідського р[айо] ну нац[іональність]   українець, освіта 4 кл[аси]  

нар[одної]  школи, жонатий, рільник.

Зізнає: 

До приходу  більшевиків в 1939 р. я працював головою коопера-

тиви в с.  Комарівка. За  німців був при земельній комісії. З прихо-

дом більшевиків в 1944 р. я помагав при стяганні конти[н] генту. 

Мобілізаційна комісія признала мене строєвим і відставили до 

армії в  Івановську область. В армії був я два місяці. Після того 

забрали мене до лагерю в м.  Подольськ  Московської обл[асті] . 

В лагерю перебував три місяці. Останній тиждень перебував в 

цент ральному лагерю. Там покликало мене нквд на допит. Нас 

усіх в лагерю було 20. На допит брали кожного зокрема. Допит 

переводили в трьох канцеляріях в т[ому]  зн[аченні] , що після 

допиту в одній, ішов на другий до другої.
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В першій допитував майор. Він питав мою автобіографію921, 

чим займався за  Польщі, до яких товариств належав, чи нале-

жав до  організації, чи за  німців в селі були  бандерівці, які хлопці 

туди належали. Я розказав про все, що знав. Цей майор списав 

протокол і я його підписав. Дижурний покликав мене до другої 

канцелярії. В тій канцелярії сидів капітан, він почав допитува-

ти мене дальше. По якомусь часі прийшов лейт[е] нант і почав 

говорити, що я є бандерівець. Мені стиснули руку в дверях. Я 

признавсь, що за Польщі був головою кооперативи і належав 

до  Просвіти. Тут знова підписав протокол, а дижурний покли-

кав мене до третьої канцелярії. В тій канцелярії сидів ст[арший]  

лейт[е] нант, котрой ще раз списав протокол і казав підписатися. 

Я підписався і мене відпровадили до лагеря. На другий день я 

був на воєнкоматі і комісія признала мене до легкої праці. При 

роботі я захворів і мене покликано до Московського  нквд. Там 

списали з мене протокол і запитали, чи я хочу їхати додому. Я від-

повів, що хочу. Цей, що мене допитував, сказав, що я мушу чесно 

працювати, що в моїй місцевості є банди, треба їх винищувати 

і коли я погоджуся за ними слідити, то мене пустять додому. Я 

на це погодився і на знак згоди підписав заяву. Цей нквд-ст дав 

мені кл[ичку]   Калина. Після приїзду додому я мав зголоситися 

на нквд. На воєнкоматі дали мені посвідку, що я х[в] орий і я 25/І 

1945 р. виїхав додому. До дому прибув 1/ІІ 1945 р. Того дня як я 

приїхав, в селі була облава і мене забрали на  Митницю, а відтак 

до  Лешнева. На другий день туди прийшли  Курач і  Олексюк, вони 

питали мене, де я був, я їм розказав і мене звільнили. За три дні 

я пішов на воєнкомат. Нач[альник]   Аврамов взяв від мене книжку, 

а дав воєнний білет. Одного разу в  Бродах я стрінувся з нквд-

стом  Дацюкачом. Він почав мене питати, як там було в  Москві, і 

я йому признався, що мене там завербувало нквд на співпрацю. 

Дацюкач був з того вдоволений сказав, що я чесна людина і буду 

для них працювати. Він мене поінформував, в який спосіб я маю 

виконувати працю. Я мав з поза будинків чи парканів нагляда-

ти, до кого заходять  бандерівці, скільки їх, яке в них озброєння, 

якими дорогами ходять. Ходити разом з хлопцями до хат, слухати 

що говорять і записувати їхні псевда. Спеціяльно я мав слідити 

за  Гнатовичем,  Гонтою,  Остапом,  Чупринкою,  Юрієм,  Хмарою, 

 Листком,  Голубом,  Березою,  Дубовичом. Я мав собі нав’язати 

інформаторів на  Кізі, а особливо на  Антосі. За це обіцював мені, 

що я буду директором в Бродах, буду брати добрі гроші. За два 

У тексті: 921 автобьографію.
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тижні після того як мене випустили з  Лешнева, прийшов до мене 

 Степанишин з  Андрієвим. Вони розпитували про все, зокрема за 

 бандерівців. Я їм розказав, що знав. В Великодню суботу зайшов 

до мене  Калінін і питав, чи до кого заходять бандерівці, я йому 

сказав, до кого захо[дя] ть і що були в мене. Калінін був в мене і 

на Великдень. На другий день після того до мене прийшов  Сучка 

з  Мединським і почали мене бити, я наробив крику і вони втекли. 

Після того до мене зайшов Степанишин і Андрієв, питали, що 

нового, я їм розповів про ту пригоду, вони сказали, що то бандити і 

вони вже скоро їх виловлять. З весною [1945 р.] я почав працювати 

як заступник голови с[ільської]  р[ади] . Яко заступник я щовівтірка 

їздив на сесію і рівночасно контактувався з  нквд[и] стами. Одного 

разу до мого брата на  Комарівку заїхали нач[альник]  Нквд, капітан 

нквд і капітан  нкгб. Я повідомив, що попереднього вечора було в 

селі трьох бандерівців верхами. На нквд я бачив часто Ольгу  Гап.

На тому протокол закінчено

[Допитував]   Остап922

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 246. Копія. Машинопис.

№ 22

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЬКИ с.  КОНЮШКІВ 

АННИ НЕСТОРОВИЧ
31 жовтня 1945 р.

Р. 31

Справа Ч: 1/І Почато 30/Х 1945 р.

 Несторович Анна Закінчено 31/Х [19] 45 р.

С/о  НКВД, кл[ичка]  Олена.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Несторович Анна ур[оджена]  17/І 1920 р. в 

с. Конюшків  Брідського р[айо] ну,  українка, освіта 6 кл[асів]  

нар[одної]  школи, замужня, домогосподарка.

Псевдонім «Остап» написаний простим олівцем власноручно Іваном 922 

 Стародубом – «Остапом».



398

Зізнає: Мій батько був інваліда з австрійської війни. За  Польщі 

брав емер[и]туру 150 зол[отих]  місячно. Я по укінченні торговель-

ної школи працювала крамаркою в Кулку рольнічім в  Конюшкові. 

Мене  українці почали бойкотувати і я покинула працю в Кулку і 

записалася до чит[альні]   Просвіти. Рівнож я була чл[еном]   Лугу. 

За  більшовиків перший рік я працювала агітаторкою, опісля 

вийшла замуж за  Несторовича Данила і працювала на господар-

ці. З приходом більшовиків в 1944 р. мій чоловік зістав змобілізо-

ваний до  Ч.А. Він був на пересильному пункті в  Дубні. Я пішла до 

Дубна відвідати чоловіка. Чоловік вийшов до мене і сказав, якщо 

тебе будуть питати за тих хлопців, що в нас ночували за  німців, 

то все розкажи правду, бо я все розказав. Мене взяв один хло-

пець з Конюшкова і запровадив на ждальню, де було вже богато 

жінок з Конюшкова. На ждальню прийшов  нквд-ст і спитав, хто є 

 Несторович Анна, я сказала, що я. Нквд-ст забрав мене до канце-

лярії, казав сісти і почав питати, чи всі хлопці з Конюшкова пішли 

до армії, я відповіла, що коло нас стояв фронт, то я не знаю, 

котрі хлопці є, котрих нема. Нквд-ст питав, чи за  німців ночували 

в нас бандити, я відповіла, що ночували, були убрані в німецькі 

уніформи і мали німецькі автомати, але хто то був, я не знаю. Він 

питав, чи вони мали на руках часи, я відповіла, що мали, і що я 

їм давала їсти. Питав, чи я котрого з них не пізнала, я відповіла, 

що ні. Я сказала, що тих людей приводив до мене  Воляник Іван, 

він відповів, що то неправда, тоді я сказала, що  Гладюк Гриць, 

ті люди перебували в мене цілий день. Питав, чи вони тримали 

варту, я сказала, що варти не тримали. Нквд-ст нічого не писав, 

щось тільки зазначував на папері, казав, щоби я нічого не бояла-

ся, то знає тільки він і я. Казав, щоби я йшла на ждальню і зараз 

буду балакати з чоловіком. Я чоловікови розповіла, про що мене 

питали, він сказав, що його питали про те саме. Зараз прийшли 

нквд-сти і забрали чоловіка і я пішла додому. Вдома я побула ще 

два тижні, опісля нас виевакували на  Волинь. Після того як  біль-

шовики прорвали фронт, я вернула знова додому.

В осені 1944 р. прийшла до мене  Савчук Настя і запитала, 

чи я маю бохонець хліба, я відповіла, що маю, вона сказала, що 

на другий день забере. На другий день Савчук Настя, забираючи 

хліб, казала, щоби я помагала дівчатам працювати, я запитала, 

які дівчата працюють, вона відповіла, що  Мазурок Катерина, 

 Топилко Паранька,  Владика Марія,  Топилко Ярослава. Я на це 

погодилася. Мені принесли муки і я пекла сухарі. Ці сухарі забрав 

 Дутчак Осип. Приблизно за місяць від того дня мене покликали 

до Савчук Насті і там один хлопець поучував мене, як я маю про-
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вадити розвідку про  більшовиків, як маю збирати харчі, слухати 

хто що говорить. Я на це погодилася й від[і] йшла додому. Я часто 

заказувала для хлопців вечеру, збирала та прала білля.  Савчук 

Настя казала мені дати пару свого білля. Одного вечора прийшли 

якісь хлопці і це забрали. Я про це повідомила Савчук Настю, 

вона питала, хто то був, я сказала, що не знаю. Вона наказала, 

щоби я на будуче нічого не давала, як не знаю кому. Зараз після 

того почалося арештовання дівчат і я перестала працювати. 

Мого брата забрали в  стрибки і він перебував в районі. Одного 

разу я стрінула  Курача з  Бродів і просила, щоби відпустив брата 

орати. Курач сказав мені, щоби я менше заходила з  бандерівця-

ми, то буде краще. Я на це нічого не відповіла. Я з бандерівцями 

вже не співпрацювала.

Весною 1945 р. мене обрано секретаркою земельної комі-

сії, а відтак до торговельної комісії в кооперативі. Мене хотіли 

вибрати ще до господарчої комісії, але я на те не погодилася, бо 

ця комісія висилає людей на роботу. Я їздила щотижня на нараду 

в вівторок. На нарадах проти бандерівців виступали  Олексюк, 

 Будняк,  Надворний,  Собко. Нам казали виказувати про бандерів-

ців, доносити про них. Будняк сказав, що бандерівці в лісі ходять 

на дибах. Виступав один дядько і казав, що він бачив, як в лісі 

ходили бандерівці на дибах.

Одного разу мене покликали до канцелярії с[ільської]  р[ади] . 

Там ждав на мене нквд-ст  Сьомкін. Сьомкін відпровадив мене 

набік, взяв з кишені гранату, підложив під кашкет і казав, щоби 

я взяла кашкет. Я відповіла, що мені кашкета не потрібно. Він 

взяв гранату в руки і питав, що то є, я сказала, що не знаю. Тоді 

він сказав, що кине гранату, я казала, хай кидає, що буде іншим, 

то буде і мені. Сьомкін взяв мене до другої кімнати, де була вже 

 Швабінська Анна і сказав, що ми дві маєм взавтра зголосити-

ся на  нквд. В канцелярії був тоді  Курач, я з[а] питала його, чого 

мене кличуть на нквд, він відповів, щоби я нічого не боялася, 

мені мають щось розказати про мого чоловіка. На нквд тоді кли-

кали ще  Яця Пилипа,  Несторовича Івана і Швабінську Анну. Як я 

прий шла на нквд, то там вже були ці троє. Першого кликали Яця 

Пилипа, друга пішла я. В канцелярії я застала нквд-ста, котрой 

питав мене, чи я знаю, чого мене покликали, я відповіла, що ні. 

Він почав мене питати, чи в  Конюшкові є  Савчук Роман, я відпо-

віла, що чула від людей, що є. Питав, чи я бачила його за  німців, 

я відповіла, що він приходив до чоловіка направляти ровер. За 

 більшовиків він був раз в мене на вечері. Був зі зброєю. Савчук 

казав мені тоді збирати хліб і білля для бандерівців, але я того не 
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робила.  Нквд-ст сказав, що до них приходять такі люди, що точно 

розказують і вони знають, що я збирала хліб для  бандерівців. Я 

тоді призналася що хліб збирала, що чула від людей, що  Савчук 

Стах і  Хміляр Іван були раз в  Конюшкові. В тому часі прийшов до 

канцелярії  Сьомкін і сказав, щоби я більше говорила про бандьо-

рів, хто дає їм їсти і хто збирає харчі. Я відповіла, що помагають 

всі, а хто поіменно, то я не знаю. Нквд-ст сказав, що мене треба 

замкнути, бо я мало говорю. Сьомкін запровадив мене до поста, 

котрой відпровадив мене до темної камери, де я просиділа дві 

години. По тім мене знова закликали і цей нквд-ст спитав, чи я 

вже надумалася. Я відповіла, що мені такі дурниці не в голові, що 

я думаю за свого чоловіка. Цей нквд-ст сказав, щоби я все в селі 

розвідувала і дала йому знати. Я відповіла: ну-ну. Нквд-ст сказав, 

щоби я нікому не говорила, куди мене покликали, а матері щоби 

я сказала, що мене хочуть взяти до  Бродів до праці. Це було при 

кінці червня 1945 р.

4/VІІІ 1945 р. покликав мене Сьомкін до канцелярії в 

Конюшкові. Сьомкін взяв мене набік і питав, що нового в селі, чи 

приходять  бандерівці, я відповіла, що нічого нового нема, люди 

кажуть, що бандерівці до села приходять. Він казав мені іти додо-

му, як треба буде, то він покличе.

8/VІІІ [1945 р.]  покликав мене Сьомкін знова до канцелярії. 

Він казав мені підписати позику на 150 кар[бованців] . Я відпові-

ла, що можу дати 50 і хотіла іти додому, однак  Макаров мене 

задержав і вечером з арештованими  Яцем Грицем [відставив]  

до Бродів. В Бродах я сиділа три дні. За три дні мене покликав 

Сьомкін до себе. Він питав мене, чи я бачилася з хлопцями, я 

відповіла, що так, то були якісь незнакомі в руських шинелях, 

один мав автомата, другий кулемета. Питав, чи я бачила  Савчука 

Романа, я відповіла, що не бачила, бо він вже вбитий.  Савчука 

Стаха в мене не було, бачила  Дубка,  Голуба і  Хмурного. Питав за 

 Дутчака Стефана, я відповіла, що його тут нема. Я більше нічого 

не говорила і мене замкнули. На другий день мене до тої самої 

канцелярії покликав нквд-ст  Степанишин. Степанишин почав 

мене знова розпитувати про Савчуків Романа і Стаха, я йому 

нічого не хотіла говорити, в тім надійшов Сьомкін і казав, що про 

них я вже йому розказала. Сьомкін казав, щоби я йому ще раз все 

точно розказала, бо до мене заходять хлопці, я з ними знаюся і 

про те йому люди сказали. Я сказала, що в мене було тільки раз 

три на вечері. Коли я то говорила, Сьомкін щось писав, казав 

мені слідити за  бандерівцями і про все доносити. По тім казав 

мені підписатися. Я хотіла підписуватися, однак він казав мені 
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підписатися не своїм прізвищем, а псевдом  Олена. Я так зро-

била. Доносити мала до  Сьомкіна або до  Степанишина. Сьомкін 

казав мені, нікому про те не говорити, а як буде мене питати 

мати, чого мене забрали, то я мала сказати, що хотіли мені дати 

працю в  Бродах. Після того я вернула додому і тоді працювала 

заготовачем в кооперативі. Одного дня в нас  бандерівці робили 

мітінг. Три дні після того приїхав до мене Сьомкін і почав питати, 

чи я була на мітінгу і що там говорили. Я сказала, що мітінг роби-

ли якісь чужі люди, населення з мітінгу було дуже задоволене, 

було богато людей, після мітінгу співали пісні, відтак розійшлися 

на вечерю.

Я розповіла про що говорили на мітінгу. Сьомкін казав даль-

ше розвідувати і як буду в Бродах, то зайти до нього, якщо він 

буде в селі, то покличе мене до себе. До мене часто заходили 

 нквд-сти  Чаленко участковий, котрой думав зі мною женитися, 

 Перерка,  Стариков,  Чернітов від комсомолу, вони настроювали 

мене проти  бандерівців і казали за ними слідити. Я їх все прий-

мала і давала горівку. В мене ховалася жінка  Сліпець Анна. Ті 

більшовики часто її бачили, однак не питали за нею, бо не знали, 

хто вона є. За якийсь час я з ньою посварилася і вона від мене 

вибралася. Я сказала більшовикам, що вона є в  Чижика і її біль-

шовики там найшли і арештували. Я її видала зі злости. Чаленко 

казав, щоби я того самого дня явилася в канцелярії с[ільської]  

р[ади] . Коли я тоді зайшла, Чаленко сказав, що я знаю  Сліпець 

Василя, що він був в неділю вдома і щоби я за ним слідила і їм 

донесла. Я на це погодилася.

На тому допит закінчено.

З а в в а г а: Допитувана не хотіла більш до нічого призна-

тися, хоть була можливість, що вона всипала дещо більше.

Допитував 

 Пластун.

Постій, дня 31/Х 1945 р.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 287-289. Копія. 

Машинопис.
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№ 23

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ЛЕШНІВ

ВАСИЛЯ НАЯ
24 вересня 1945 р.

Р. 31. Почато 19/ІХ 1945 р.

Справа Ч: 3/ІІІ Закінчено 24/IХ [19] 45 р.

 Най Василь

Розвідник  нкгб

П Р О Т О К О Л

Генералія: Най Василь ур[оджений]  1910 р. в Лешневі  Брідсь-

кого р[айо] ну,  українець, неписьменний, жонатий, рільник.

Зізнає: Я родився в сім’ї бідака. В рідні було шостеро дітей. 

Коли я мав дев’ять років вмерла мати, батько оженився вдруге. 

Мачуха923 була дуже недобра. До школи не ходив. Від дев’ятого 

року життя пішов [в]  найми. В наймах був до п’ятнацятого року 

життя. Опісля коли вийшла моя сестра заміж, я покинув службу 

і пішов до ньої. Опісля я оженився. За жінкою в посагу взяв два 

морги поля і хату. Відтоді почав сам господарити. З приходом 

 більшевиків в 1940 р. в нас заложили колгосп. Я записався до 

колгоспу і працював конюхом. За  німців я знова господарив. 

Коли почав зближатися фронт в 1943 р. і евакувалися німці, 

то мене забрали зі собою на «форшпан». Фронт задержався 

за моїм селом, так що я лишився поза селом, не маючи змоги 

дістатися додому. Я залишився за фронтом. В  Станиславчику 

я працював по господарах до травня 1944 р. В травні [1944 р.]  

богато людей зі села, втім і мене, забрали німці копати окопи 

під  Броди. Під Бродами ми були аж до прориву фронту. Опісля 

німці нас залишили, самі повтікали. Більшевики понаганяли нас 

додому. Я прийшов до рідного села. Незабаром почали брати 

до армії, мене з транспортом привезли до  Кірова. По дорозі я 

захворів і в Кірові відійшов до лікарні. В лікарні перележав я два 

місяці. Мене цілковито не вилікували, говорячи, що немають 

ліків. З Кірова мене звільнили, дали посвідку і казали зголоси-

тися на воєнкоматі в Бродах. Я на воєнкомат в Бродах не ходив, 

боючись, щоби мене не забрали до роботи. Під час облави в 

березні 1945 р. до мене прийшли  більшевики, запитали, що я за 

У тексті:923  Мачоха.
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один. Я відповів, що звільнений з армії, бо х[в] орий і показав їм 

посвідки. Він запитав, чому я не зголосився на  нквд або на воєн-

коматі, говорив, щоби я обов’язково на другий день зголосився 

на воєнкоматі в  Бродах. На воєнкоматі мені дали книжку і при-

ділили до роботи в нафтовій базі. По тижневі праці я з бази втік 

додому. 14 червня [1945 р.]  арештував мене участковий нквд 

 Зорянов, який сидів в  Лешневі в кляшторови. Він завів мене до 

сіль[ської]  ради, накинувся на мене, що я краду в  поляків коро-

ви і відвожу  бандерівцям. Я це заперечив, тоді Зорянов подав 

мені такий факт: Дня 27 лютого [1945 р.]  я ходив з  Войтовичом 

Андрієм красти. (Войтовича цієї ночі вбили більшевики, які 

робили засідку в Лешневі). Коли я дальше це заперечував, 

Зорянов почав мене бити та сказав, що мені буде то само, що 

Войтовичови. Опісля забрав мене до Бродів, говорячи, що я там 

йому все розкажу. В Бродах мене замкнули до тюрми. В тюрмі я 

сидів три дні. На другий день взяли мене на допити. Допитував 

мене  Калінін. Питав, хто носить бандерівцям до ліса їсти, до 

кого вони в Лешневі заходять, де є  Мигаль Степан і хто зі мною 

відставляє крадене м’ясо. Я відповів таке: бандерівці в день не 

ходять хиба ніч[ч] ю. Я вночі нікуди не ходжу, то нічого не знаю. З 

Мигальом Степаном я ще бачився за фронтом в  Станиславчику. 

М’яса жодного я не крав і бандеровцям не [д] оставляв. Калінін 

почав мене питати, чому я був за фронтом, а не в свойому селі. 

Я йому розповів, як  німці мене забрали на форшпан і я не міг 

повернути до свойого села. Після цього Калінін говорив мені, 

щоби я змінив своє поступовання, бо буде зле, також казав 

мені, щоби я розвідав, чи приходить Мигаль Степан додому. 

Коли я це розвідаю, щоби доніс йому або Зорянову. 3 липня 

[1945 р.]  в нас було велике арештовання, тоді арештували таких 

людей:  Т[о] рубка Леська,  Мигаль Микита,  Осташевський Генко, 

 Кудляк Іван,  Остапчук Володимир,  Хміляр Іван,  Остапчук Ілько, 

 Най Василь,  Панькевич Григорій,  Мигаль Степанія,  Остапчук 

Стефа,  Карпець Ольга,  Скупиха Анна. Нас завезли до  Бродів. 

Конвоювало нас приблизно 50 більшевиків. На дижурці нас 

позаписували і відставили до тюрми. Мене і Панькевич Григорія 

замкнули до іншої камери, так що я з іншими арештованими не 

бачився через цілий час. На третій день забрали мене на допит. 

Допитував мене Калінін. Зорянов сидів і щось писав в тій самій 

канцелярії. Калінін мене відразу почав бити, говорячи, чому я 

йому попереднього разу говорив неправду. Він казав: ти сам 

настоящий бандьоровец та нічого не знаєш. Питав мене, хто з 

бандеровців приходив бити  Осташевську Мільку.
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Мілька  Осташевська мешкає разом зі мною в одній хаті. Я ска-

зав, що це була ніч, а вони прийшли до хати, запитали, чи тут меш-

кає Осташевська і де її син. Я відповів, що Осташевська сидить 

в цій самій хаті з другої сторони, а її син працює в  Бродах при 

 стрибках. Вони пішли до ньої і я чув, як вона кричала. На запитан-

ня, скільки їх було і як були убрані, я відповів, що було двох, убрані 

були в військових уніформах. Почав мене знова питати, яких я 

знаю  бандерівців з  Лешнева і хто має зв’язок. Я відповів, що нічо-

го не знаю.  Калінін сказав, що він має на мене спосіб і я йому все 

розкажу. Забрав мене до другої кімнати, поставив в кутку і сказав, 

що мені невільно спертись ані сісти, поки він не дозволить. Коло 

мене поставив вартового. Я так стояв три дні. Стрибок щодеякий 

час змінявся. Другої ночі був добрий стрибок і позволив мені сісти. 

Тоді я спав, сидячи цілу ніч. До мене приходив щоранку і щоночі 

Калінін, питаючи, чи я вже надумався і йому розкажу. Я відповідав, 

що не маю що казати. Калінін казав, відходячи, що він має час і 

пожде. На третій день я вже не міг вистояти і сів. Коли прийшов 

Калінін, запитав мене, чому я сиджу. Я сказав, що не можу вистоя-

ти. Тоді він мене копнув і казав іти за ним. Ми прийшли до тої самої 

канцелярії що перед тим. Калінін сказав: ну говори. Я сказав, що не 

маю що говорити, хиба лиш це що одного разу приходили вночі до 

мене під вікно  бандерівці і казали наготовити 1 к[іло] г[рам]  масла. 

На другий [день]  прийшли і забрали. Хто це був і як були озброєні, 

я не бачив, бо це була ніч. Калінін списав з мене протокол, сказав, 

щоби я на ньому підписався. Я відповів, що я не вмію писати. Тоді 

 Калінін мені прочитав, а підписав за мене  Зорянов, який в той час 

прийшов до канцелярії. В протоколі було написане мій життєпис, 

що я з бандерівцями не мав нічого спільного, а це що зі мною тут 

говорили і що я бачив, нікому не скажу. Калінін пішов зі мною на 

дижурку, віддав мої речі та просив щоби я йому подарував запаль-

ничку. Я на це погодився і відтак пішов додому.

Зізнання ІІ. 27 лютого 1945 р. я пішов до  Войтовича Андрія 

та почав його намовляти, щоби він йшов зі мною красти польські 

бараболі на самогонку. Ці бараболі були власністтю одної  поль-

ки, що мешкала в  Бродах. Про наше говорення чула його дочка. 

Войтович Андрій погодився на це. Вечером пішли ми відкрили яму. 

Набрали по мішкови бараболь і занесли домів. Опісля Войтович 

сказав, що добре було би від тої польки від воза забрати колеса. 

Коли ми йшли до ньої другий раз, на нас з-за вала посипалися 

стріли. Ми думали, що то стріляють свої хлопці, ми почали кричати 

не стріляйте, ми свої. Тоді з них хтось крикнув один підходь блище. 
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До них пішов  Войтович924. Коли він пішов до них, я почав втікати. 

За мною посипалися стріли, але я втік до себе. Врано я довідавсь, 

що Войтович зістав вбитий як були ці стріли. Його дочка, що чула 

нашу розмову про бараболі, почала в селі говорити, що я намов-

ляв її батька на крадіж. Це напевно донеслося до  більшевиків. Дня 

3/8 [1945 р.]  коли в  Лешневі відбувалися арештування, до мене 

раненько прийшов  Зорянов,  Калінін та ще двох  стрибків. Калінін 

запитав мене, чому я йому нічого не доніс. Я відповів, що нічого 

не знаю. Калінін запитав, де мешкає  Мигаль Микита і що це за 

один, я відповів, що це[й] господар за  Польщі був трохи злодієм. В 

1940 [р.]  був в колгоспі бригадиром. За  німців і тепер господа-

рить. Також сказав йому, що бачив одного разу, як він віз на фірі 

в сторону ліса два кошики хліба. Я показав їм його хату. Цього 

самого дня вечером прийшло до мене двох  більшевиків і мене 

також арештували та відвезли разом з другими арештованими 

до  Бродів. Зараз на другий день взяли мене на допит. Допитував 

мене Калінін і ще якийсь грубий високий  нквд-ст, як я опісля дові-

дався, це був  Горобець. Калінін почав сміятися, говорячи, що ми 

вже старі знакомі, тому сьогодні напевно договоримося. Коли я 

запитав Калініна, чому і за що мене арештовано, він відповів, тому 

що ти з нами не хотів працювати, а працював дальше з бандерами. 

Опісля закидав мені, що я давав зв’язок  Мигалеві Микиті до ліса і 

він возив хліб, а я м’ясо. Я відповів, що я м’яса жодного не возив, 

що Мигаль возив хліб, то я бачив і вам кажу. (Опісля слідує те саме 

зізнання, котре подане вище).

Зізнання ІІІ. Коли я не мав сили вже більше стояти в цій кімнаті і 

сів, тоді Калінін забрав мене знова до своєї канцелярії. Питався ще 

тоді мене, хто повісив в Лешневі дві жінки, я сказав, що не знаю, 

але напевно це зробили бандеровці. Тоді він почав мене намовля-

ти до співпраці з нквд. Я запитав, як та праця має виглядати. Він 

сказав, що зараз мені розкаже. Залишив мене одного в кімнаті на 

якийсь час і вернув назад з начальником  нкгб Горобцем. Горобець 

почав мені говорити, що це брехня, що  бандерівці боряться за 

 Україну. Що за Україну боролися тільки вони комуністи. Дальше 

казав що  радянський союз такий сильний, що всіх б’є, то саме 

буде і з бандерівцями, а тому, що вони не хочуть проливати крови, 

ловлять бандерівців живими і хочуть щоб помогло виловити їм 

само населення. Говорив мені, щоби я слідив за рухами в селі 

ночею, в той спосіб, вечером виходити надвір і слухати, де гавка-

У тексті:924  Війтович.
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ють собаки. Пізніше іти туди заховатися напроти цього господаря і 

обсервувати, хто буде виходити з хати. Коли хтось вийде з хати, то 

старатися дану особу пізнати, хто це є. Якщо то були б бандеровці, 

то слідити, куди будуть ще заходити, коли відходять, то почисли-

ти, скільки і в який напрям відійшли. Також радив, щоби їздити 

до ліса по дрова і розглядати по лісі, чи де не побачу  бандерівців. 

Та треба добре вважати, щоби бандеровці не вислідили, бо тоді 

напевно повісять. Мені казав доносити до  Бродів. Старатись бути 

щопонеділка, тому що в понеділок ярмарок і не буде підозріло. Я 

мав стрічатися коло  Райківки в обідову пору. Міг говорити йому, 

 Калініну і  Зорянову, також коли би хто приїхав до мене додому, то 

я мав подати йому матеріял. Казав мені вислідити, де ховається в 

 Лешневі жінка  Мигаля Степана і чи до неї не заходять бандеровці. 

Відтак Калінін написав заяву і прочитав її. Заява була менш більш 

такого змісту «Я громадянин  Най Василь зобов’язуюся працювати 

з органами  нкгб про все, що розвідаю негайно буду доносити. 

Коли би я зрадив тайну, то буду строго покараний».

Вернувши додому, я розказав про це своїй жінці, жінка поча-

ла плакати і просити мене, щоби я цього не робив, бо коли про це 

довідаються хлопці, то осиротять її і дітей. До Бродів я не їздив за 

цей час ані одного разу. В мене коней нема і я не маю чого їздити 

по ярмарках, бо я є бідний. За цей час приходив до мене чоти-

ри рази Зорянов і раз Калінін. Коли був Зорянов два рази, то я 

лежав х[в] орий і говорив йому, що я нікуди не ходжу, бо не можу, 

як буду здоровий, то буду ходити. Коли я був здоровий, вечером 

зайшов до мене Калінін і запитав мене, що є що я не приходжу до 

 Бродів. Я відповів, що я був х[в] орий, питав мене, чи я не бачив 

бандерівців і чи приходять до села. Я відповів, що не бачив, але 

бандеровці до села напевно приходять, тому що одного вечора 

подушили багато псів, навіть в мойого сусіди. Більше казав, що я 

не знаю нічого. Калінін погрозив мені, щоби я добре справувався, 

бо знова м[ен] е забере, казав дати собі тютюну і пішов. Завжди 

коли говорив зі мною Зорянов або Калінін, ми виходили до другої 

кімнати. Третій раз прийшов до мене Зорянов, я якраз збирав-

ся в поле, він закликав мене до хати і почав зі мною розмову. 

Тоді до хати прийшла жінка і почала з плачем кричати на нього, 

чого він вчепився її чоловіка, що він хоче, щоби вона згинула з 

цілою ріднею, казала до Зорянова, що він за це бере гроші, хай 

сам слідить. Зорянов роззлився і сказав, що в  радянськім союзі 

можна брати розвід, коли тобі не сподобалося, то бери розвід. 

Жінка почала дуже плакати та Зорянов взяв її за плечі та випхав 

за двері, кажучи, будь тихо, бо я і на тебе найду м[і] сце. Я тоді 



407

доніс  Зорянову, що  Мигаль Стефанію жінку925  Степана я бачив 

в  Войтович Ксені. Коли він питався мене, чи до села приходять 

 бандеровці, то я відповів що ні, тому що в селі кватерує фронтове 

військо. Він мені дав 50 рублів, казав, щоби я пішов десь купити 

водки. Я купив літру горілки і приніс йому. Ми цю горілку почали 

пити. При горілці Зорянов говорив, що коли би мене забрали 

бандеровці, то щоби я до нічого не признався, бо коли що-небудь 

скажу, то повісять, а так трохи наб’ють і пустять додому, тому я не 

хотів вам нічого говорити. Ще казав, коли я буду добре працюва-

ти, то дасть мені убрання або чоботи.

Четвертий раз коли був Зорянов, то я не був вдома, а був 

на поли, були вдома лишень діти, він запитав їх за мною, набрав 

тютюну і пішов.

Заввага: Цей с/о признався при вжитті легких технічних 

засобів.

На тому допит закінчено.

Допитував

 Гроза.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 254-256. Копія. 

Машинопис.

№ 24

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с. ПІСКИ

ГРИГОРІЯ МУЛЯВКИ
24 серпня 1945 р.

Р. 31.  Почато 24.VIII [19] 45 р.

Справа Ч. 1/І Закінчено 24.VIII [1945 р.] 

 Мулявка Гриць 

С/о  нквд.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Мулявка Гриць ур[оджений]  1898 р. в c.  Піски 

 Брідського р[айо] ну,  українець, освіта 3 кл[аси]  нар[одної]  школи, 

жонатий.

У тексті:925  жінка.
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Зізнає: Після розвалу  Австрії я вступив на службу до  УГА в 

 Самборі. По 18 місяцях служби мене взяли в полон  поляки. При 

переїзді до лагеря я втік і деякий час ховався. Коли настав спо-

кій, я вже не ховався і працював на ріл[л] і. В той час належав до 

 Просвіти. З приходом  більшевиків мене обрали агітатором. Мене 

покликав до себе начальник райфінвідділу  Крижанівський, він 

питав мене, чи я належав до  організації, скільки маю землі і яка 

моя родина, чи не маю кого з рідні за кордоном. Я признався, що 

служив в УГА, був чл[еном]  Просвіти. Після того мене провіряло 

ще  Нквд. Начальник Нквд  Залайлов провіряв мене дуже точно. 

Коли я признався, що належав до Просвіти, служив в УГА, він 

звербував мене на працю в нквд. Він сказав, що я буду головою 

с[ільської]  р[ади] , буду діставав добрі гроші, але мушу сказати, 

хто належав до  Лугу, Просвіти, хто переводив грошеві збірки, 

хто виступав проти більшевиків, хто втік за кордон. Я на це пого-

дився, він написав заяву, котру я підписав. Він дав мені кличку 

 Вільха. Я тоді всипав таких людей:  Миколюк Іван,  Кіт Іван,  Кіт 

Ілия,  Миколюк Іван, Петро  Прокопів,  Музичка Марія. Тих людей 

 більшевики арештували. Я підписався на вивіз родин:  Баглая 

Миколи і  Мулявки Александра, вони належали до організації. Тих 

родин більшевики не вивезли, бо захопила війна.

З приходом  німців мене арештувала  українська поліція і 

завезли до  Лешнева. Я до нічого не признався і мене звільнили.

На одній сповіди я священикови признався до своєї співпраці 

з більшевиками. Сказав, що більшевики за кожну всипану особу 

мені платили 50 карбованців. Священик сказав, що то страшний 

гріх і завдав мені велику покуту. За німців я працював фірманом 

в  Орищина.

З приходом більшевиків в 1944 р. мене покликав нач[альник]  

нквд  Аврамов і почав питати про речі Орищина. Я сказав, що 

корову забрало військо, а решта речі є в мене. Аврамов питав 

мене, де є Орищин, я сказав, що він був ще по переході фронту і 

пізніше кудись поїхав. Аврамов питав мене про  Мулявку Андрія, 

 Баглая Михайла,  Кіт Івана,  Микитюк Івана,  Остапчука Петра, 

 Баглая Івана,  Панькевич Григорія,  Музичку Івана,  Теслюка Івана, 

 Остоловського Василя,  Войтовича Івана,  Миколюка Василя. Я 

сказав, що ці люди ходили за  німців зі зброєю, били  жидів і  поля-

ків і належали до  організації.

Другий раз покликав мене Аврамов на  нквд до Лешнева. 

Аврамов питав мене, чи до села не приходять, які люди озброєні 

і чи я не бачив  Баглая. Я сказав, що в селі озброєних людей не 

бачив, а Баглая забрали  німці.
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В серпні покликав мене  Аврамов втретє до  Бродів. В Бродах 

я ска[зав] , що до села приходить  Мулявка Андрей,  Музичка Іван, 

 Баглай Михайло,  Кіт Іван. Аврамов сказав, що я маю дальше за 

всім слідити і щовівтірка йому доносити. Я на те погодився. Він 

дав мені до підпису заяву, котру я підписав. Аврамов дав мені 

псевдо  Кокоруза.

Я доніс, що хлопці приходять до села на вечерю, заходять 

рівно ж до мене. Я підписався на заяві, коли  більшевики виво-

зили родини  Музички Максима,  Мулявки та  Горбатюк Мільку. 

Два тижні опісля приїхали знова більшевики вивозити родини 

 Музички Ілька,  Кота Миколи,  Мулявки Олекси,  Горбатюка Ілиї, 

 Горбатюка Петра,  Прихотьки Франка,  Миколюка Максима,  Жука 

Горпини,  Войтовича Івана,  Мулявки Луки я водив показувати, 

де ці родини мешкають. В  Бродах на  нквд я підписав заяву про 

вивіз тих родин на  Сибір. Того дня я пов’язався в Бродах з нквд-

стом  Калініном, в разі відсутности Калініна я мав подавати роз-

відку участковому  Зорянову. Зорянов казав мені підшукати собі 

ще когось до помочі в розвідці на  Лісових, він сказав, що там є 

хороший чоловік  Котович Василь, який може мені доносити. З 

Котович Василем я ще не пов’язався.

На тому протокол закінчено.

Допитував

 Остап.

Постій, дня 24/VIII 1945 р.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 247. Копія. Машинопис.
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№ 25

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ЗБРУЇ

ТЕОДОРА ЮЗЬКІВА
17 жовтня 1945 р.

Р. 31.  Почато 16/Х 1945 [р.] 

Справа Ч: 1/І. Закінчено 17/Х [19] 45 р.

 Юзьків Теодор

С/О  нкгб кл[ичка]  Кирило.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Юзьків Теодор ур[оджений]  19/І 1894 р. на х. Збруї 

с.  Бордуляки  Брідського р[айо] ну,  українець, неписьменний, 

жонатий, рільник.

Зізнає: За польської окупації я був гаєвим, з тої причини, що 

не хотів змінювати обряду, мене з тої роботи звільнено. Я пра-

цював на ріл[л] і. З приходом  більшевиків в 1939 р. я працював на 

ріл[л] і. Зимою 1943 р. в лісах поблизу наших сіл появилися  біль-

шевицькі партизани. В мойому селі був  поляк  Ярусєвич Анатолій, 

який разом зі своєю коханкою мали з тими партизанами зв’язки. 

Вони доставляли партизанам харчі. Я це доміркувався з [ц] ього, 

що запримітив раз, як Яросєвіч з коханкою йшли з кошиками в 

поле, це була рання весна. Більшевицькі партизани вночі заходи-

ли до села, грабили населення і носили муку на хліб до Яросєвіча. 

Це бачили люди, як партизани носили до них і від [них]  мішками 

якісь речі. Одного разу я стрінув  Дибку Михайла зі  Станиславчика, 

мені було відомо, що він знається з  укр[аїнською]  поліцією і я 

йому про це доніс. Дибка це доніс  німцям. Німці арештували 

Яросєвіча, однак незабаром випустили. Яросєвіч довідався, що 

то я зробив на нього донос і я мусив критися. Одної ночі прийшли 

партизани до мене, зрабували мою господарку і питали за мною. 

Мене вдома не було. За кілька днів прийшли вдруге, однак знова 

мене не застали, тільки побили мою жінку. Жінка з дочкою втікли 

до с.  Руда Брідська, по тім ми взагалі вибралися з дому. В травні 

німці закватирували на Збруях і я вернувся домів, однак по корот-

кому часі нас евак[уй]овано до Станиславчика. В червні я вернув 

знова на Збруї і там живу до того часу.

В серпні 1944 р. до мене прийшло около 50  більшевиків 

з лейт[е] нантом нкгб  Шевченком. Їх привів Яросєвіч, що був 

 стрибком, він привів їх на подвір’я, показав на мене пальцем і 
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відійшов в ліс.  Більшевики робили на обійстю і в лісі коло хати 

ревізію. Забирали всі військові речі. В лісі в корчах найшли вій-

ськову торбу з військовими книжками і картами. Боєць приніс 

її лейт[е] нантови й сказав, де він її найшов.  Шевченко відчи-

нив торбу і сказав, що я напевно тримаю для  бандерівців. Мені 

казали збиратися. Мене відставили до  Станиславчика, того 

дня було ще арештовано більше людей зі  Зброїв. Нас приміс-

тили за Станиславчиком на сіножаті, де кватирувала кавалєрія. 

Арештованих було около 30 осіб. Ми перебували в таборі біля 

війська під голим небом. Їсти нам нічого не давали. Мене допи-

тували того самого дня. Перший раз допитував мене стар[ший]  

лейт[е] нант літ около 27, середнього росту, чорнявий, волос[с] я 

чорне, лице з веснянками926, в рубашці з червоними пагонами. 

Він говорив по-російськи, сказав мені, що він є  українець з-за 

 Києва. Він вів пропагандивну бесіду зі мно[ю]  про могутність  Ч.А. 

і недоцільність боротьби  бандерівців. Питав мене, для кого я схо-

вав ті карти, я відповів, що карти найшли в лісі і я за те не можу 

відповідати. Більшевик мене намовляв до всего признатися і 

зараз буду з дочкою звільнений. Того дня я до нічого не призна-

вся. На другий день питав мене Шевченко. Він питав мене, чи до 

мене приходять  бандерівці і чи моя дочка має нареченого банде-

рівця. Він намовляв, щоби я все розказав, бо він також українець 

і мене не зрадить, я можу перед ним звіритися. Я до нічого не 

признався. Мене держали вісім днів і кожний раз брали на допит. 

На допитах не били. Питання давали все такі самі. Питали за 

молодих хлопців зі села, де вони ховаються. На останній день 

Шевченко запропонував мені співпрацю з  нквд. Я на це погодив-

ся. Доноси я мав подавати до Шевченка в  Броди.

В серпні 1945 р. мене арештовано вдруге. Арештував мене 

лейт[е] нант, котрой прийшов до мене з 30-ма  більшевиками. 

Зі мною була арештована моя дочка. Нас запровадили до 

сіль[ської]  ради в  Руді Брідській. Лейт[е] нант закидав мені, що 

до моєї дочки заходять бандерівці і я їх годую. Я це заперечив. 

Мене відпровадили до другої кімнати, а на допит взяли мою 

дочку. Її допитували довше через два рази і зараз вечером 

звільнили. Мене перед вечером взяли ще раз на допити, коли 

я до нічого не признався, нквд запропонував мені співпрацю з 

нквд, на що я погодився. Я мав слідити за бандерівцями, чи не 

приходять до кого в селі.

У тексті:926  виснянками.
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Заввага: Більше нічого цей с/о не хотів сказати. Дальше 

доперва говорив при вжитті тех[нічних]  засобів.

ІІ зізнання: В місяці червні 1945 р. зайшов до мене  нкгб-ст 

 Шевченко [...] 927. Військо залишилося на подвір’ї. Шевченко зай-

шов до хати, жінці і дочці казав вийти надвір. В сінях стояв варто-

вий і нікого не пускав з бійців, ані зі сусідів, які хотіли йти до хати. 

Почав говорити до мене таке. Ти мешкаєш на хуторі в лісі, нам 

відомо, що до тебе все заходять  бандерівці, ти завжди з ними 

контактуєшся і знаєш їхні рухи. Перше ти з нами не хотів працю-

вати, тому що ми тебе арештувати два рази і випустили. Тепер 

подумай добре, якщо будеш з нами працювати, звільнимо тебе 

від конти[н] генту і податку, якщо ні, пропадеш ти і твоя родина. Я 

тоді погодився працювати з ним. Шевченко написав заяву спів-

праці. Змісту її точно не пригадую. Менш більш було таке, що я 

погоджуюся співпрацювати з органами  нквд, про нашу співпра-

цю я нікому не буду говорити. Шевченко дав мені псевдо  Кирило. 

Заявку я підписав. Казав, щоби я нікому про це не розповідав, бо 

як бандерівці про те довідаються, то вб’ють мене разом з роди-

ною. Мене почав питати, чи на  Зброї приходять бандерівці, з якої 

сторони. Я сказав, що приходять з  Руди, попри лісничівку або з 

 Бордуляків. Приходили до мене і до  Глущака. (Бондза). Він це 

все записав собі. Завдання дав мені таке: слідити, якими лініями 

в лісі ходять бандерівці, де кватирують, чи приходять до села 

вдень чи вночі. Яку мають зброю, їхні псевда і як називається їх 

відділ. Вдень казав мені ходити по лісі, йти в напрямі  Вуглярок і 

під присілок  Мідне,  Панські Гори. Також казав мені іти на широку 

лєнію, яка йде з  Монастирка. Казав, ти, старик, візьми собі пали-

цю або сокиру і можеш певно ходити по лісі. Коли стрінешся з 

бандерівцями, то вони тебе чіпати не будуть, вони тебе знають, 

коли будуть питати куди йдеш, то говори, що до Монастирка або 

на  Бордуляки. Якщо тебе в лісі зловлять наші бійці, ти не призна-

вайся, що ти за один. Я щодеякий час буду до тебе приходити і ти 

будеш мені подавати розвідку. Коли б мене не було довго в тебе, 

ти прийди до  Бродів на  нкгб. При дверях буде стояти вартовий, 

ти йому скажеш так: щоби він повідомив, що прийшов  Кирило зі 

 Збруїв до  Ходакова, а я там вже повідомлю, щоби тебе пустили. 

На другий день в лісі по лініях були засідки. Приблизно за тиж-

день я їздив до с.  Ковпин вивозити матеріял на норму, коло гаїв-

ки Мідне я побачив між пастухами трьох озброєних в автомати 

хлопців. На другий день я був з колодами в Бродах і зайшов на 

Частину речення втрачено.927 
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 нкгб. Вартовому сказав, що прийшов  Кирило зі  Зброїв. Вийшов 

 Ходаков і забрав мене до канцелярії (о[пер] у[повноважений]  

нкгб). Ходаков казав мені сісти і говорити, що я бачив. Я сказав, 

що бачив біля гаївки  Мідне трьох озброєних в автомати партизан, 

які стояли з пастухами. Ходаков запитав, чи я знаю тих пастухів я 

відповів, що ні. Ходаков це все собі записав і сказав, що це мало, 

на другий раз, щоби я доніс більше. За деякий час до мого дому 

прийшов  Шевченко, казав жінці і дочці вийти і почав мене питати, 

що я вислідив про  бандеровців. Я сказав, що були в мене парти-

зани і рівночасно в хуторі збирали масло. Шевченко питав, які 

мали псевда, я сказав такі:  Скиба,  Окопа,  Борис,  Роман. Питався, 

звідки я довідався про псевда, чув, як говорили між собою. Я чув, 

як говорили, що йдуть рівнож на  Велин. На запит коли це було, я 

сказав, що в липні. Шевченко казав прийти мені на другий день 

до  Шубки Василя, який живе в  Руді Брідській (також гаєвий). 

Коли я прийшов, Шевченка не було. Шубка поставив півлітри 

горілки і ми почали пити. На цей час прийшов Шевченко, сівши 

коло нас, сказав: ви разом будете слідити за бандерівцями. 

Котрой з вас не буде мати часу приїхати до  Бродів, подасть роз-

відку другому, а цей мені її донесе. Казав та[к] ож, щоби ми поді-

лилися лісом. Ми поділилися так: на північ від широкої лєнія мав 

слідити я, а на південь Шубка. Псевдо Шубки було правдоподібно 

Софра. Ми докінчили горілку і розійшлися. Опісля з Шубкою я не 

стрічався і нічого йому не розказував. Шевченко також до мене 

більше не заходив. При кінці липня з доносом я ходив до Бродів. 

Тоді Ходакову доніс таке, коли я йшов на  Зброї, то [на]  хуторі 

 Мельнички бачив хлопців зі Збруїв  Жуковський Гриць і  Василь, 

 Збойчик Василь і  Микола (брати),  Улянок Теодор, та  Бурковський 

Ясь, який також ховається. Я сказав, що хлопці з Зброїв не є в 

партизанці, тільки криються на власну руку. На день ходять до 

ліса, а вночі ходять спати до хатів. Про це сказав мені  Глущак Іван 

(Марищин) в розмові зі мною. Ходаков це все собі записав і ска-

зав, що добре. Після того я довго не ходив до Бродів, аж коли в 

господаря  Бохтирика Миколи забрали партизани ялівку, я пішов 

до Бродів і доніс про це  Ходакову. Ходаков тоді питав мене, чи 

на Збруї приходить боївка. Я сказав що приходить, Ходаков ска-

зав, щоби я вислідив, де вона кватирує і куди приходить. Опісля 

запитав Ходаков, чи я здав конти[н] гент, я сказав що ні. Ходаков 

сказав: працюй з нами чесно, а буде тобі добре. До мене захо-

дила боївка, але про це не доносив тому, що знав що більшевики 

зроблять засідку коло хати і буде бій, під час котрого можуть 

мене вбити і спалити господарку. По моїх доносах  Чижов робив 
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засідки по селі і труси. В мене також робив все ревізію. В  Бродах 

на  нкгб я стрічав  Андріїв Йосифа, який мешкає на хуторі  Морози 

к[оло]   Берлина та про нього нічого не знаю.

Допитав928

 Ярема929

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 271-272. Копія. 

Машинопис.

№ 26

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  КОНЮШКІВ 

ІВАНА РОМАНЮКА
30 жовтня 1945 р.

Р. 31 Почато 29/Х 1945 р.

Справа Ч: 2/ІІ Закінчено 30/Х [1945 р.] 

 Романюк Іван

С/О Нкгб кл[ичка]  Іванов.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Романюк Іван ур[оджений]  1888 р. в c.  Язлівчик 

 Бродського р[айо] ну, зам[ешканий]  в с. Конюшкові того ж райо-

ну, нац[іональність]   українець, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  школи, 

жонатий, рільник.

Зізнає: З приходом  більшевиків в 1944 р. мене назначили 

заступником голови с[ільської]  р[ади]  в Конюкшкові. Осенню 

1944 р. голову с[ільської]  р[ади]  за співпрацю з  нквд зліквідова-

но. Я став головою сіль[ської]  ради. Яко голова я їздив на сесії до 

району щотижня. Нас там намовляли до співпраці при винищу-

вання  бандерівців. Я, однак, в тому часі не співпрацював з нквд.

Дня 24/ХІІ [1944 р.]  в хаті  Владики були інспектор Райфінвідділу 

 Козачка, заступник завідуючого райфінвідділу  Ілюк, я і Владика. 

До хати прийшов голова с[ільської]  р[ади]  з  Білявець і учитель з 

 Полтавщини, вони питали, чи Ілюк їде до  Бродів, бо вони хочуть 

Напис зроблено фіолетовим чорнилом.928 

Напис зроблено фіолетовим чорнилом.929 
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їхати з ним. В тому моменті прийшло двох озброєних людей і ска-

зали «руки вверх». Ми піднесли руки, вони обскочили  Ілюка і віді-

брали торбу з грішми, кріса і з кишені взяли 900 кар[бованців] . 

Нас провіряли. Ці люди забрали Ілюка, учителя і візника і віді-

йшли. Я потому довідався, що Ілюк вбитий, учитель втік, візника 

відпустили додому. На другий день я з  Владикою пішов зголоси-

ти про все до району Надярному. В Надярного ми застали вже 

 Козачку і він про все повідомив.  Надярний задзвонив на  нкгб і 

нас переведено туди до канцелярії  Макарова. На допит мене 

Макаров взяв першого, він розпитував про все точно і чи я пізнав 

тих людей. Я казав, що людей я не пізнав. Макаров сказав, що то 

було підготовлено все наперед. Я розповів, як ті люди були вбра-

ні, як узброєні, як говорили. Я розповів все точно. На тому допит 

зі мною закінчився. Мене замкнули. Я сидів три дні сам в темній 

камері без харчів і води. На третій день прийшов Макаров і казав 

встати. Дижурний відпровадив мене до тюрми  нквд. Там в камері 

було 18 осіб, між нами Козачка, він говорив до мене, що ми скоро 

вийдемо, бо ми нічого не винні. На третій день десь викликали 

Козачку, а прийшов голова с[ільської]  р[ади]  з  Білявець, я його 

запитав, як справа, він відповів: ти мене не питай, а подивися 

на мою голову. За два дні голову с[ільської]  р[ади]  з Білявець 

звільнили.

На ос[ь]мий день мене знова перевели до тюрми  нкгб. Того 

дня мене покликав на протокол Макаров до канцелярії  Ходакова. 

Макаров казав мені сідати і почав говорити, чому я зізнав, що 

тоді тих людей я не пізнав, коли то були з мого села люди. Я ска-

зав, що таки не пізнав. Макаров мене копнув і показав протокол, 

що там є записано,  Фещук Василь та  Хміляр Йосиф, я сказав, 

що Фещука забрали  німці і я не знаю, де він тепер є. Хміляр 

поїхав до молочарні і рівно ж не знаю, де тепер є. Макаров почав 

мене питати за  Гладюк Григорія,  Балей Степана,  Хміляр Романа, 

 Хміляр Юліяна,  Волянюк Василя,  Лісовий Петра,  Шаруна Івана, 

 Кульчицький Миколу,  Щабінський Федір,  Савчук Романа,  Савчук 

Стаха,  Соколовського Костя,  Соколовського Федора,  Топілко 

Юліяна,  Савчук Пилипа. Я відповів, що тих людей знаю. Я роз-

казав про кожного з того чоловіка зокрема, що вони робили 

за  німців, коли їх бачив, де зараз перебувають, не знаю. В тім 

моменті прийшов до канцелярії  Ходаков і запитав, як стоїть 

справа. Макаров відповів, що вже сьогодні всі призналися, це 

був Фещук Василь і Хміляр Йосиф. Ходаков казав мені, що краще 

було признатися до всего відразу. На тому допит закінчено, мене 

відпровадили до камери. На третій день покликав мене Макаров 



416

знова.  Макаров почав говорити, що мене звільнить додому, але 

я мушу стати радянською людиною і співпрацювати з ними. Я 

початково відмовлявся, що до мене ніхто не приходить, вече-

ром ходити боюся, якщо побачу, то і так зараз не донесу і їм з 

того нічого не буде. Однак Макаров настоював на тому, щоби я 

погодився, доноси буду передавати через когось другого. За те 

мені буде добре жити. Я відповів, що як щось побачу, то скажу. 

Доносити буду сам до  Бродів, бо передавати кимось боюся. 

Макаров дав мені псевдо  Іванов. Доносити я мав до Макарова. 

По підписанню протоколу мене Макаров звільнив і казав зголо-

ситися в  Будняка. 

В Будняка я зголосився того самого дня, він мене зараз від-

пустив і я працював головою сіль[ської]  ради дальше.

Дня 23/І 1945 р. я стрінувся з Макаровим на нараді в районі. 

Макарову я сказав, що сам нічого не бачив, але люди говорили, 

що тому два дні були в селі  бандерівці. Макаров мені казав слі-

дити дальше.

При кінці лютого 1945 р. на  Раківці в  Бродах я стрінувся з 

 нквд-сто[м]   Сьомкіном, він казав, щоби я вважав, щоби мене 

 бандерівці не забрали. Казав, що дасть мені кріса, щоби я 

вбив одного бандерівця і втік до району. Я на те не погодився. 

Сьомкін казав, щоби я зайшов до нього додому. Коли я прийшов 

до Сьомкіна, він пив самогонку з нквд-стом  Узірановом. Сьомкін 

запросив мене рівно ж і почав питати мене що то за один 

 Воляник Андрей, я відповів, що то господар з  Конюшкова, має 

зятя в банді, а дочка його криється в свого батька. Після того я 

пішов додому.

В березні [1945 р.]  я стрінувся з Макаровом і спитав, кому я 

маю доносити йому чи Сьомкіну, він відповів, що йому. На тім ми 

розійшлися.

В червні [1945 р.]  був в Конюшкові Сьомкін і я йому сказав, 

що бачив  Хміляр Юлію і сказав, де вона перебуває. 

В середині червня [1945 р.]  закватирувало військо в 

Конюшкові, з ними кватирував Сьомкін, Макаров і  Челенко. Я їм 

вже нічого не доносив, бо рухи повстанчі припинилися і вони самі 

про все знали.

В вересні [1945 р.]  я стрінувся з Макаровом в Бродах, він 

спитав мене, що нового в селі, я відповів, що нічого, тільки люди 

кажуть, що мене заберуть  бандерівці. Макаров сказав, що я вже 

не можу працювати головою с[ільської]  р[ади]  і тому він назна-

чить на моє місце кого іншого, а я буду дальше в селі провадити 

розвідку.
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8/ІХ [1945 р.]  мене усунено з голови. Я людям мав казати, що 

я не хотів працювати з  більшевиками. На моїм місці став головою 

 Топилко Ілько, я ще показав йому, як вести працю і опісля сидів 

на господарці і дальше провадив розвідку.

На тому протокол закінчено.

Допитував

 Пластун

Постій, дня 30/Х 1945 р. 

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 283-284. Копія. 

Машинопис.

№ 27

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЬКИ с.  КОНЮШКІВ 

МАРІЇ МАЗУРОК
31 жовтня 1945 р.

Р. 31. Почато 30/Х 1945 р.

Справа Ч: 13/ІІІ Закінчено 31/Х [1945 р.] 

 Мазурок Марія 

С/о нквд кл[ичка]  Галя.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Мазурок Марія ур[оджена]  5/ІІ 1920 р. в c. Конюшкові 

 Брідського р[айо] ну, нац[іональність]   українка, освіта 4 кл[аси]  

нар[одної]  школи, вільна, кравчиня.

Зізнає: З приходом більшевиків в 1944 р. я вступила на 

працю до поч[тового]  уряду. Серед усіх працівників провадили 

сильну агітацію за вступом до комсомолу. За комсомолом силь-

но агітувала  Романець Олена з Конюшкова. В  Бродах я мешкала 

в гос[подині]   Матіяс Ліди на ул[иці]  Франка 6. Я кожного вихідного 

дня ходила додому до Конюшкова.

10/ІІІ 1945 р. я була вдома і розвідала від батька, що було 

двох хлопців і збирали гроші на  УПА. Я про те сказала своїй гос-

подині і вона сказала, що дала би сама. На другу суботу я розві-

дала від свого батька, що в селі були хлопці. Я про це розказала 

господині. Рівнож про це я розказала  Стадник Олені, в неї був на 

ква[р] тирі лейт[е] нант  нквд.
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Від сестри я довідалася, що  бандерівці заходять до 

 Несторович Олени, до сестри, до  Басістої930 Насті,  Хлоп і прихо-

дять на вечерю. Я про це повідомила господиню. Вдома я довіда-

лася від своєї стриєчної сестри  Галанчук Марії, що вона заготов-

ляла сухарі. Про то я сказала своїй господині і  Стадник Стефі.

За намовою Стадник Стефи я подала заяву о при[й] няття до 

ВЛКСМ. Мене при[й] няли в члени і видали членський квиток.

24/ІV [1945 р.]  мене покликала  Романець Ольга до райко-

му комсомолу і сказала, що мене передають до організовання 

комсомолу в  Конюшкові. Я мала виписувати і прочитувати ріжні 

книжки і часописи переводити сходини з молод[д] ю і підбивати 

кандидатів до ВЛКСМ. Я побувала ще якийсь час в Бродах.

2/V 1945 р. покликала мене знова Романець Ольга до райко-

му і казала, що я мушу іти до праці в Конюшкові. Я мала працюва-

ти в хмілярні, щоби не викликати підозріння і мені буде там краще 

вести роботу серед робітників. В селі я мала рівно ж провадити 

розвідку, хто помагає бандерівцям, хто дає їс[т] и, де бандерівці 

переховуються. Казала ходити на кожний бандерівський мітінг, 

дивитися, які хлопці приходять, що люди говорять про бандерів-

ців. Я мала слідити за  Хміляр Юлією,  Хміляр Анною,  Сліпець 

Анною,  Фещук Василем, розвідати, де є похований  Савчук Роман 

(Садовий). Доносити я мала щонеділі до ньої або до  більшевиків, 

котрі кватирували в Конюшкові. Я на це погодилася [і]  пішла до 

Конюшкова, однак на роботу зараз не вступила, бо мій батько 

був х[в] орий.

На хмілярні я почала працювати від 20/V 1945 р. ланковою. 

Все що я розвідала подала до секретарки  Бобик Марії.

З початком червня 1945 був на облаві в Конюшкові  Сьомкін. 

Він вечером покликав мене до канцелярії і почав мене питати, 

що нового. Я сказала, що тому три дні був в селі бандерівський 

мітинг і я була на ньому. Я сказала, що бандерівців було до 

300,  поробили по всіх улицях застави, коло клубу було багато. 

 Швабінська казала, що ходили до телефону і дзвонили, щоби 

Сьомкін прийшов на мітинг. Я розповіла про все, що говорили на 

мітінгу. Після мітінгу пішли бандерівці на вечерю, я розказала до 

кого. Це все Сьомкін списав і я підписала пс[евдом]  Галя. Того дня 

я рівно ж на припоручення Сьомкіна написала таку заяву:

ЗАЯВА: я,  Мазурок Марія Андреєвна, ур[оджена]  в  Конюшкові 

1922 р. Прошу при[й] няти мене до себе до праці і я буду враз з 

вами працювати на  нквд. Прошу заяви не відкинути.

У тексті:930  Басістого.
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7/VІ 1945 р. Галя ( Мазурок Марія Андреєвна). Форм[а]  заяви 

№ 4.

10/VI 1945 р. я зайшла до  Бродів до канцелярії  Сьомкіна. Я 

йому розказала, що вночі було в селі 5 вершників, решта були 

коло фільварку, вони в радгоспі забрали коня.

20/VII [1945 р.]  мене назначено секретаркою комсомолу в 

 Конюшкові. 

Одного дня  нкгб-ст  Челенко зробив [в]  селі мітінг за вступом 

до комсомолу, щоби не було підозріння, що то я в селі втягую 

людей до комсомолу. Я подала до комсомолу кандидатуру 10-ти 

дівчат, однак з них ні одна не хотіла вписатися до комсомолу. 

Того самого дня покликав мене Сьомкін до с[ільської]  р[ади] . 

Там був Челенко і  Перерва. Сьомкін казав Перерві вийти. Тоді спи-

тав Челенка, чи він мене знає. Челенко відказав, що ні. Сьомкін 

сказав, що я комсомолка і рівно ж працюю на  нквд. Сказав, що він 

тепер тут не буде приїзджати, а я буду зв’язана з Челенком.

В половині серпня [1945 р.]  я покинула працю в хмілярні. 

Одного дня покликала мене  Бобик Марія і сказала, що мене 

кличе Челенко. Ми дві пішли до с[ільської]  р[ади] . Челенко казав, 

що мусим йому показати, де є хата  Сліпець Анни і  Мазурака 

Івана. Щоби не викликати підозріння ми мали іти разом з ним 

і коло хати його торкнути. Ми йому показали ці хати і щоби те 

все замаскувати, пішли до  Лугового на яблука. Челенко питав, 

де перебуває Сліпець Анна. Я відповіла, що в  Несторович Анни. 

Челенко пішов туди, однак її вже там не застав, звідтам пішли до 

 Чижика і там її арештували.

З початком жовтня [1945 р.]  був в мене Челенко і Сьомкін. Я 

тоді була х[в] ора і вони говорили зі мною в хаті. Питали про  бан-

дерівців, однак я тоді нічого не знала.

Ще під час праці на пошті я познакомилася з  українцем з 

 Полтавщини  Яськом Петром. За нього думала вийти замуж. Він 

часто звертав мені увагу, що я зле зробила, що вступила до ком-

сомолу.

На тому протокол закінчено.

Допитував

 Пластун.

Постій, дня 31/Х 1945 р.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 285-286. Копія. 

Машинопис.
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№ 28

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  КОРСІВ 

МАРТИНА БЛЯХАРА
1 листопада 1945 р.

Р. 31.

Справа ч: 1/І 

 Бляхар Мартин Почато 21/Х 1945 р.

С/о  НКГБ кл[ичка]  Дуб. Закінчено 28/Х [19] 45 р.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Бляхар Мартин ур[оджений]  1887 р. в с. Корсів, 

 Брідського р[айо] ну,  українець, освіта одна кл[яса]  нар[одної]  

школи, жонатий, рільник.

Зізнає: Під час світової війни брав участь у бою під 

 Перемишлем, там попав в російський полон. По повороті з поло-

ну зголосився до  УСС і був в 10 курені другої штурмової сотні. 

При відвороті в  Золочеві нашій сотні не стало амуніції і командант 

сказав, що хто хоче може іти додому, хто хоче може іти за  Збруч. 

Я і ще 5 стрільців пішло додому. По повороті на третій день мене 

арештувала  польська поліція. Я сказав, що до УСС мене взяли 

мусово. Мене звільнили і казали протягом двох тижнів голоси-

тися на поліції в  Лешневі. В тому часі я оженився. Був до 1939 р. 

чл[еном]   Просвіти і головою конт[рольної]  комісії в кооперативі. 

З приходом  більшевиків до кооперативи вибрали самих бідня-

ків, а нас повикидали. З приходом  німців я спекулював. Німці, 

відступаючи, забрали мене до  Львова. Звідси я вернув, вступив 

до  Соколівки. Тут я перебував дві доби. Господар, в котрого я 

був, щоночі ходив кудись з автоматом. Зі Соколівки я пішов на 

 Пониковицю, тут був бій і я вернув назад на Соколівку. В Соколівці 

я перебув ще 8 днів в іншого господаря. Я ходив відвідувати того, 

в котрого був попередньо і бачив, як він зі страху ховав в гній 

кулемета. Коли я вернув додому, то в мене кватирували  біль-

шевики. Я перед більшевиками говорив, що маю тільки п’ятеро 

дітей. Один мій син ховався, однак він не міг там одержувати хар-

чів, тому зліз зі стриху. Його раз застав капітан в хаті. Він сказав, 

що ранше перебував в тітки на  Кізі. За тиждень сина забрали в 

армію. Коли  більшевики прорвали фронт, мене вибрали головою 

земельної комісії і головою побутової комісії. Я мав пильнувати, 

чи жінки змобілізованих дістають допомогу грошову.
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Дня 17/ХІІ 1945 р. я їздив до  Бродів на нараду. Тоді  нкгб-ст 

 Макаров закликав мене до своєї канцелярії. Макаров почав мене 

розпитувати про  бандерівців. Я сказав, що тому два дні в мене 

був один за хлібом. Був убраний в руський уніформ, мав кріса. 

Того чоловіка я не знаю. Жінка казала, що як виходила зачиняти 

двері то бачила їх більше, куди пішли не знаю. На другий день 

прийшла до мене  Гамерник Паранька і казала позичити її хліба, 

бо вчора були якісь хлопці і вона їм дала останній. Казала, що 

було їх чотирьох і ходили до дяка, а від дяка до  Дубинської Євки. 

Макаров казав мені, якщо будуть в селі якісь хлопці, щоби я дав 

знати. Казав мені ходити по селі розвідати. Казав ходити по селі 

слухати під вікнами, що хто говорить. Я погодився розвідувати, 

однак ходити по селі не буду, бо добре не бачу. Розвідку буду 

провадити від людей. Я того дня підписав заяву про співпрацю 

псевдом  Дуб.

В січні 1945 р. в с.  Корсові була облава, на котрій вбили п’ять 

хлопців. Вони лежали п’ять днів. До мене прийшли якісь чужі 

хлопці, казали зібрати мужчин і поховати. Я на це погодився. На 

другу ніч я і ще кількох мужчин ходили цілу ніч і шукали за вби-

тими. Найшли тільки одного і занесли до трупарні. На другу ніч 

пішли ще одні і найшли ще одного трупа. Його занесли до млина 

і там грабар поховав.

Дня 14/І 1945 р. в вечір прийшли до мене трох  більшевиків 

і питали, як я називаюся, я відповів, що Бляхар Мартин, вони 

сказали, що їм треба  Бляхара Івана. Я сказав, що тамтой мешкає 

коло церкви. Більшевики казали, щоби я їх туди провадив, я не 

хотів, вони мене кілька разів вдарили прикладом і я мусив вести. 

Вертаючи, я вступив до  Боярського трохи погрітися і бачив, як 

в напрямі, де стояв стійковий, втікала  Костирка. Я казав, щоби 

вона вернула. Вона не вертала. Стійковий її задержав, вона 

казала що йде до своєї хати. Стійковий її пустив. Коли більше-

вики вивели Бляхара Івана і його дочку  Анну, стійковий сказав, 

що до хати пішла якась незнана жінка. Один більшевик пішов 

до хати, випровадив Костирку, спитав, де вона живе і пішов до 

її хати. Другі більшевики пішли кудись дальше. Я пішов до свого 

дому. По дорозі я стрінув чотирьох більшевиків, які зі списка 

[...] 931  Вараву Івана і  Боярську Олену. Я післав сусідню дівчину 

 Марусю, щоби тих людей повідомила, однак поки вона зайшла, 

то їх вже арештували. Незадовго до мене прийшов один біль-

Так у тексті. Мабуть, частину речення втрачено під час переписування 931 

на друкарській машинці.
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шевик і казав, щоби я ішов до  Буярського [Боярського], там 

треба щось справдити, коли я там зайшов, то  більшевики, котрі 

там були, питали мене, скільки там було жінок, як я приходив 

грітися. Я відповів, що три, більшевик сказав, що чотири, однак 

Боярського жінка рівнож казала що три і мене відпустили додому. 

Того самого дня о год[ині]  9 прийшов до мене заступник голови 

 Рудницький Іван і сказав мені, щоби я йшов до сіль[ської]  ради. 

По дорозі я стрінув  нквд-стів  Макарова і ще одного. Макаров 

сказав, щоби пішов до  Варави Анни і приніс півлітри горівки і 

сала, а мені казав іти до Боярського і рівнож принести півлітри 

горівки. Я горівку до Боярського заніс. По дорозі Макаров питав 

мене, чому я ходив шукати тих трупів, що вони побили. Я сказав, 

що ходив з Рудницьким Іваном,  Мірецьким Федором,  Нагірним 

Федором,  Процишином Петром і  Нагірним Федором. В тім прий-

шов Рудницький Іван, нам Макаров почав грозити, тоді ми сказа-

ли, що нас можуть арештувати, але трупів ми мусили попрятати. 

На тому наша бесіда скінчилася і ми розійшлися.

10/ІІІ 1945 р. я по нараді зайшов до канцелярії Макарова на 

 нкгб. Я йому сказав, що чув від  Бжезіцкої Теклі, що живе в  Чижева 

хаті, що вона бачила, як в  Дубині були  бандерівці, заходили до 

 Михайлова Андрея, було їх 8. Жінка його дала їм їсти і вони пішли 

на  Кізю. На Кізі заходили до  Бляхара Миколи, він давав їм їсти. 

Було сімох в Густі  Білявської. Одного разу було коло канцелярії 

с[ільської]  р[ади]  трьох бандерівців, решта були коло каплиці. 

Макаров питав, в чому були вбрані, я відповів, що ця жінка мені 

того не казала. Макаров записав собі цю жінку і казав мені іти і 

дальше слідити.

Я часто їздив на наради до  Бродів. Там виступали  Олексюк, 

 Будняк,  Кузьмінський,  Бовненко,  Надярний і інші. Вони говори-

ли, що ми повинні слідити за бандитами і доносити на нкгб до 

Олексюка чи до кого іншого.

20/V [1945 р.]  я був на нараді в Бродах. На дорозі мене стрінув 

Макаров і закликав до своєї канцелярії на нкгб. Питав, що ново-

го в селі. Я відповів, що тому кілька днів була у мене  Дубинська 

Фрузина і сказала, що в неї були бандерівці. Казала, як прийде 

вечір, то не можна дати ради. Мала ще кусок сала й то мусила 

віддати. Був в мене зять з  Пісків з поросною свинею, то ледви 

виблагав, щоби не взяли. Казала, що звідки би не вийшли, то до 

ньої все приходять. Дубинська казала, що в  Собка Федя забра-

ли теличку, в Євки  Нагірної забрали півпоросяти, в  Михайлюка 

забрали теля, вона сказала, що хотіла би знати, чи з того що 

доброго вийде. Я сказав, що може ще буде, вона відповіла, що 
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здається, що ні, бо в лісі сидять самі дармоїди.  Дубінська дальше 

говорила, що як її син пішов армію, то другі можуть іти, що вони 

тільк[и]  в лісі вилежаться, а як прийдуть вечером, то коня би 

з’їли. Все муситься їм дати, нічого не можна затримати, стягають 

чоботи, убрання. Казала, що тому два тижні було в неї 10 хлоп-

ців, наїлися і пішли в село. Були в  Нагорної Євки, в  Михайлюка 

Ромка і  Собка Федька.  Макаров питав, чи були в мене, я відповів, 

що тому два дні було двох. Були убрані один в куртку, другий в 

шинелі. Були озброєні в кріса і автомата. Вони ще заходили до 

Дозика  Нагірного і  Півня Владика. Я відійшов додому, на відході 

мені Макаров казав дальше слідити.

При кінці серпня [1945 р.]  я стрінувся з Макаровом в селі і 

він почав мене питати, що нового в селі, я відповів, що нічого 

не знаю, бо тепер треба бути сліпому і глухому, на тім ми розі-

йшлися.

Дня 5/Х [1945 р.]  я зайшов до канцелярії с[ільської]  р[ади]  

і бачив, як голова розмовляв з Макаровом. Я вернувся додому. 

Того самого дня я стрінувся з Макаровом на полі, він питав мене, 

чи я знаю, які  бандерівці є побиті, я відповів, що по можнусті про-

ваджу розвідку дальше, але ще нічого нового не розвідав.

На тому протокол закінчено.

З А В В А Г А : Дня 28/Х [1945 р.]  проведено в селі  Корсів 

мітінг на тему Агентурна робота  нквд і [н] кгб. На цьому мітінгу 

виступив цей с/о визнаючи прилюдно свою провину. Після цего 

зістав прилюдно зліквідований.

Допитував

 Пластун.

Постій, дня 1/ХІ 1945 р.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 278-279. Копія. Маши-

нопис.
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№ 29

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с. КОВПИН

ВАСИЛЯ ШЕЛЕСТА
19 листопада 1945 р.

Р. 31. Почато 18/ХІ 1945 [р.] 

Справа Ч: 2/ІІ Закінчено 19/ХІ [19] 45 [р.] 

 Шелест Василь 

С/О  нкгб кл[ичка]  Шустов

П Р О Т О К О Л

Генералія: Шелест Василь ур[оджений]  1906 р. в c.  Ковпин 

 Пониковецького р[айо] ну,  українець, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  

школи, швець, жонатий.

Зізнає: Післ[я]  скінчення школи я вступив на науку шевства 

і вчився 6 місяців. Опісля покинув науку і почав господарити, 

займаючись шевством побічно. З приходом  Ч.А. в 1944 р. я всту-

пив на працю до [з]алізниці і тут працюю чорноробочим. В липні 

1945 р. мене закликав начальник желізнодорожного  нкгб. Він 

просив мене сідати, дав закурити і питав, що нового в нашому 

селі, чи часто приходять  бандерівці. Я відповів, що в селі нічо-

го нового нема, хиба часом нічю переходять селом бандерівці. 

Питав, чи богато їх переходить, я відповів, що не бачив, бо вночі 

нікуди не виходжу. Він питав, хто з дівчат носить розвідку до ліса 

і харчі, я відповів, що не знаю, бо працюю цілий день в  Бродах і 

нічого не бачу, жінка має малу дитину і рівнож нікуди не виходить. 

Начальник сказав «ти будеш нам доносити, хто до ліса подає 

бандитам розвідку і хто носит[ь]  їсти. За це дістанеш звільнення 

з праці. І будеш міг перебувати вдома, тільки щосереди зайдеш 

до моєї канцелярії. Того дня я підписав заяву, в котрій було напи-

сано, що я пог[о] джуюся працювати з органами желізнодорож-

ного нкгб і доносити вістки про бандерівський рух. Цю заяву я 

підписав своїм прізвищем. Мені начальник дав псевдо Шустов. 

В середу я мав подати розвідку. Розвідки я не подавав протягом 

чотирьох тижнів. Одного дня один з співпрацівників приніс мені 

візвання явитися на нкгб. Візнання було в кон[в] ерті запечатане. 

Після праці я зайшов до канцелярії і застав нач[альника] , як чис-

лив гроші. Він, побачивши мене, почав кричати: що ти доніс, ти ж 

підписав заяву, що будеш доносити, а ти ще ні разу не був в мене. 

Я відповів, що нічого не розвідав, в селі спокій,  бандерівці не 
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приходять. Він почав кричати: як, то скорше приходили, а зараз 

ні, тож в вас перебуває  Піх Василь, ви йому носите їсти до ліса. Я 

відповів, що може в лісі є, але я там не ходжу. Він сказав, в вас є 

його дочка  Піх Евгенія, я відповів, що знаю, що вона є ,тільки не 

знаю, в кого вона кватирує. Начальник почав лагідно говорити, 

що дає мені тиждень вільного часу, щоби я розвідав, де мешкає 

Піх Евгенія, якщо не розвідаю, то мене замкнуть в тюрму. Я з тим 

відійшов. По тижневі я зголосився до начальника  нкгб з розвід-

кою про Евгенію Піх. Вона вже третій день кватерує в  Бучинського 

Миколи, вже третій день я зран[н] я її бачив. Начальник запитав, 

чи видно ту хату з поїзду, я відповів, що видно. Начальник кудись 

подзвонив і сказав, що я поїду сьогодні з ними і покажу, в котрій 

хаті вона кватерує. Я відповів, що як  бандерівці довідаються, то 

мене вб’ють, начальник сказав, що мене ніхто не буде бачити, я 

сяду в паровіз, здалека покажу, котра хата, опісля мене завезуть 

до  Бродів, а звідтам піду додому. Я сів на панцирку, в якій було 

військо і ми поїхали під  Ковпин. Тут поїзд задержався, я показав, 

котра то хата, з поїзду висіло около 40 бійців і лісом пішли під 

ту хату. Що там робили, не знаю, приблизно за десять хвилин 

випровадили Евгенію Піх, усі посідали до поїзду і ми вернули 

до Бродів. В Бродах я висів з поїзду, зайшов до начальника і він 

сказав от ти добре сьогодні розвідав. Ще мусиш розвідати, де 

криється її батько і в середу дасиш мені знати. Я з тим відійшов 

додому.

На тому протокол закінчено, тому що до села приїхало 50 кін-

нотчиків і дальше ведення допиту було неможливе.

Допитав

 Беркут.

Постій, дня 19/ХІ 1945 р. 

25/VIII/ – 3.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 307. Копія. Машинопис.
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№ 30

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с. СМІЛЬНО 

МИКОЛУ ЗАЯЦЯ
26 листопада 1945 р.

Р. 31. Почато дня 25/ХІ.[1945 р.] 

Справа Ч: 1/І Закінчено 26/ХІ.[1945 р.] 

 Заяць Микола

С/О  НКГБ кл[ичка]  Альошін.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Заяць Микола ур[оджений]  1898 р. в с.  Смільно, 

 Брідського р[айо] ну,  українець, освіта 7 кл[асів]  нар[одної]  

школи, книговод, зам[ешканий]  в  Гаях Смоленських, жонатий.

Зізнає: До 1939 р. я працював на господарці. З приходом 

 більшевиків я почав працювати книговодом в кооперативі і тут 

працюю безпереривно до сьогодні. З початком осені 1944 р. мене 

покликав нач[альник]  нкгб  Чикусов до своєї канцелярії. Увійшовши 

до канцелярії, я застав Чикусова за столом, як щось писав. Він 

просив мене сідати і спитав, як я називаюся. Відтак сказав: ти був 

строітелем могили і хто ще більше будував, хто мав промову. Я від-

повів, що могили я не будував, промову мав священик  Міхур. Він 

говорив, що могилу поставило наше село, так як і інші села в честь 

помордованих героїв. Більше я не пам’ятаю, бо то було з прихо-

дом  німців. Чикусов питав, хто ще більше говорив, я відповів, що 

не знаю, бо я на тім святі не був, тільки чув, що розповідали люди. 

Він спитав, чому я не був на такому великому святі, я відповів, 

що в мене жінка і діти  поляки, тому я мусив ховатися, щоби мене 

 українці не вбили. Чикасов відповів: ну то хорошо. Коли ти ховався 

від них, то ти мусиш помагати нам знищити їх, тільки ти не будеш 

носити зброї, так як ми, а тільки будеш ходити і розвідувати, 

скільки є людей в банді, яка в них зброя, хто дає їм їсти, де вони 

ховаються. Звіти будеш подавати до моїх рук що 15 днів. На зві-

тах будеш підписуватися Альошін. Я на це погодився. Чикусов дав 

мені підписати заяву, в котрій було написано, що я погоджуюся 

доносити. Я цю заяву підписав і відійшов.

На 15 я звіту не подав. На першого покликали мене і 

 Ковальчука Василя знова на нкгб. Коли я прийшов, Чикусов питав 

мене, чому я не подав звіту, я відповів, що був х[в] орий і нічого 

не розвідав. Він сказав, щоби я тут на місці написав, хто робив 
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могилу і хто говорив промову. Я взяв папір і написав що могилу 

робили:  Вавричук Микола і  Андрій,  Кук Степан був мужем довір’я. 

Вони займалися будовою могили. Опісля запросили священика, 

він її посвятив і виголосив промову. Опісля говорив  Соломка 

Степан. Він говорив, що  нквд помордувала багато людей, наших 

братів, і на пам’ять про них по всіх селах будують могили. Це я 

подав  Чикусову, він прочитав, сказав, що можу відійти, тільки 

щоби я точно на 15 подав звіти, я сказав, що подам.

На 15 я подав звіт, що 10 були в мене  Рак і ше двох повстан-

ців казали заложити коні і вести себе до  Голоскович. Я їх підвіз 

під Голосковичі, де вони злізли і пішли, я вернувся додому. Звіт 

я підписав псевдом  Альошін. Я стрінув Чикусова на дорозі і йому 

подав цей звіт. Після того я почав боятися, щоби повстанці мене 

не вбили, тому я перенісся постійно жити в районі. Додому захо-

див раз на тиждень по харчі і опісля скоро вертав назад. За 15 

днів Чикусов запитав мене за звітами, я відповів, що нічого не 

розвідав, бо живу в районі. Він сказав, щоби розвідувала моя 

жінка і коли я буду вдома, то нехай мені розповість. Казав, щоби 

я на  нкгб не ходив, а звіти щоби лишав в своїй канцелярії на 

столі з зазначенням букви «Ч», а він його візьме, так що ніхто не 

буде бачити. Я на це погодився і ми розійшлися. На 15 я нічого 

не подав. В міжчасі в районі зорганізували нічну варту з цивіль-

них працівників, кожний працівник діставав кріса і мав робити 

варту щодругий день. Я тоже належав до тої варти. Одного разу 

покликав мене секретар райкому партії  Старовина і сказав, що 

звільнить мене з варти, тільки щоби я розказав, які злі люди є в 

нашому селі. Я відповів, що сиджу в районі та про село нічого не 

знаю. Старовина сказав: слухай, то ніхто не буде знав тільки я і ти 

та чотири стіні. Я відповів, що нічого не знаю. Він сказав, ти такий 

сам  бандерівець як і всі і я з тим відійшов. За три дні позвав мене 

нач[альник]   нкгб і почав сварити, що я маю зв’язки з бандерів-

цями, я відповів, що сиджу в районі і про бандерівців нічого не 

знаю. Начальник питав, коли в мене були бандерівці, я відповів, 

що під весну. Вони вночі прийшли під вікно і сказали по-руськи 

відчинити. Я сховався під ліжко, а жінка відчинила двері. Вони 

прийшли і казали собі дати їсти. Відтак питали за мною. Коли я 

прийшов, вони почали мене питати, скільки в районі  нквд-сті[в]  і 

чи на ста[н] ції є панцирка. Я відповів, що в районі є 90 нквд-стів. 

Начальник питав мене, чи я котрих з них знаю, я відповів, що 

знаю одного, що перебуває в районі, а саме  Льошу. Він питав 

мене, чому я зараз про то не зголосив, я відповів, що я думав, 

що то нквд. Начальник запитав мене, звідки я знаю, що то був 
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 Льоша, я відповів, що коли я переходив через  Поникву, він сидів 

на могилі і коли я був коло нього, він сказав, пане  Заяць вважайте 

на себе. Пам’ятайте, що я у вас був. Начальник витягнув задру-

кований папір і почав мене питати за  Іжевського Івана,  Солтиса 

Лева,  Матвійчука Лева,  Піліча Василька. Я відповів, що на весну я 

їх бачив, тепер не знаю, де вони є. Він сказав, щоби я точно роз-

відав, чи живе Іжевський Іван, бо є чутка, що він убитий і щоби я 

розвідав, де решта  бандерівців скривається. Доноси я мав пода-

ти до начальника на приватне мешкання або до  Деденка. Доноси 

треба подавати вечером, щоби ніхто не бачив.

На 15 я подав, що Матвійчук Лев і Піліч Василь криються в 

себе вдома. Цей звіт я подав до Деденка, котрого тоді вдома не 

було і я його лишив на столі.

Дня 25 того місяця мене арештовано органами  СБ.

На тому протокол закінчено.

Допитав

 Беркут.

Постій, дня 26/ХІ 1945 р.

25/VIII/ – 3.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 308-309. Копія. Маши-

нопис.

№ 31

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЬКИ с.  СМІЛЬНО 

АННИ ГЛАДЮК
28 березня 1946 р.

Р-31. Почато 28.ІІI 1946 р.

Справа ч: 1. Закінчено 28.ІІІ 1946 р.

 Гладюк Анна. 

С/О  МГБ.

П Р О Т О К О Л

Гладюк Анна,  ур[оджена]  24.ХІІ 1924 р. 

в с. Смільно,  Брідського р[айо] ну, 

 Львівської області,  українка, осв[іта] : 

7 кл[асів]  нар[одної]  шк[оли] .
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Зізнає: В липні 1945 р. я повернула з  Німеччини і, буду-

чи в своєї тітки на  Гаях Старобрідських, запізналася з другом 

«Потапом». « Потап» знав мене ще з легальних часів. Ми почали 

любитися і «Потап» зі заздрости заборонив мені стрічатись з 

другими хлопцями.

В жовтні 1945 р. я пішла до  Бродів працювати в Заготзерно. 

Від тоді між мною, а «Потапом» почали заходити різні непорозу-

міння на тлі любови. «Потап» закидав мені, що я в Бродах маю 

других хлопців, а я знова зі своєї сторони, закидала йому, що він 

любить Любку.

Одного разу, коли ми вийшли з церкви,  Люба відкликала 

мене набік і почала сваритись, що я її відбиваю хлопця. Казала, 

що коли я його не відрічусь, то вона помститься.

Дня 2.ХІ 1945 р. вночі арештувало мене  МВД. І ще цеї самої 

ночі почав мене допитувати ст[арший]  лейт[e]нант з  МГБ  Шустік. 

Він закидав мені, що я виписую «бандьорам» квитанції на здачу 

збіжжя. Я справдувалась, що це неправда. (Квитанції я виписа-

ла для своєї родини на 3 ц[е] нт[нери]  збіжжя, що вона здала як 

контінгент, а в дійсності вона не здала). Шустік казав мені робити 

фізкультуру, т[о]  зн[ачить]  присідати і вставати. По двох годи-

нах роблення фізкультури я призналась, що виписала квитанції 

лишень для своєї родини.

Потім прийшов лейт[е]нант  Зорянов і запитав мене, чи я 

знаю такого бандита, як «Потап». Я відповіла, що не знаю. Вони 

мені казали положитись на столі і почали бити магазинками від 

ППС. Тоді я призналась, що знаю «Потапа». Вони перестали мене 

бити і запропонували мені за звільнення від кари за фалшування 

квитів видати «Потапа». Я відповіла, що не знаю, де він є, бо з 

«Потапом» ще стрічалась літом. Тоді Шустік відповів «нічого, ти 

коли схочеш, то знайдеш». Я сказала, що коли зможу віднайти, 

то повідомлю їх про це.

Дня 5.ХІ 1945 р. мене випустили з тюрми. Відтоді я вже не 

працювала в Заготзерні, а була вдома.

Дня 19.ХІІ 1945 р. я зустрілась з «Потапом» і розповіла йому, 

що мені на МГБ казали вислідити, де він перебуває, і донести 

їм. «Потап» розпитав мене, як це було докладно і я йому роз-

повіла, але не казала, що я призналась, що його знаю, а впрост 

казала, що вони мене сами питали за «П[о] тапом».

Одного разу, коли «Потап» перебував на  Гаях Дітковецьких, 

написав до мене, щоби я вийшла до нього на стрічу. Я вийшла і 

чекала цілу ніч, але «Потапа» не було. На другий вечір прийшов 

до мене сам «Потап» і почав мене називати, чому я не вийшла на 
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стрічу. Я відповіла, що я на стрічі була, а його не було. Він знова 

твердив, що він був, а мене не було. І ми тоді добре посвари-

лись. Відтоді « Потап» до мене більше не ходив, а почав ходити 

до  Люби.

Я знала, що «Потап» має в одного дядька криївку, тіль-

ки не знала в якому місці. Я рішилась на зраду пімститись на 

«Потапові».

В понеділок пішла до  Бродів, зайшла до  Шустіка і йому роз-

казала, де кватерує «Потап». Шустіку я сказала, що там є криївка, 

але я не знаю, де вона є.

На другий день у вівторок з Бродів приїхало 25 бійців  МВД 

і почали шукати у цьому господарстві. «Потапа» знайшли в пив-

ниці і там вбили. В часі бою було вбито двох  більшовиків і трьох 

ранено. З «Потапом» впав, як я опісля довідалась, якийсь провід-

ник « Малий».

Про це, що з «Потапом» був «Малий», я перед тим не знала. 

Що то «Малий» я довідалась опісля від більшовиків, які в нас на 

мітінгу говорили, що вбили двох головних бандитів «Малого» і 

«Потапа».

Допитав:  / – /  Сурмач.

З а в в а г и: « Потап» це бувший кущ[овий]  інф[орматор]  

 СБ. Вони згинули в с.  Гаї Дітковецькі. 

/ НЕДОЛ[Я] /

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 53. – Арк. 33. Копія. Машинопис.
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№ 32-34

 БУСЬКИЙ РАЙОН
26 листопада 1945 р. – 17 серпня 1946 р.

№ 32

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ГУМНИСЬКА 

ДМИТРА ЯСЬКІВА
26 листопада 1945 р.

Р. 31. Почато 26/ХІ 1945 р.

Справа Ч: 2/ІІ Закінчено 26/ХІ [19] 45 [р.] 

 Яськів Дмитро,

чл[ен]   ОУН, пс[евдо]  Борис.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Яськів Дмитро ур[оджений]  1/ІІ 1911 р. в c. Гум-

ниська  Бузецького р[айо] ну, освіта 3 кл[аси]  нар[одної]  школи, 

жонатий рільник.

Зізнає: До ОУН втягнув мене в 1932 р. Мирон  Матв[і] єйко. 

Я діставав від нь[о] го літературу. Два рази я розкидав летючки і 

раз дзвонив в дзвони. 

В 1933 р. я відбував військову службу і після того стратив я 

орг[анізаційні]  зв’язки. За  більшевиків я працював в кооперативі. 

З приходом  німців я був головою кооперативи. При кінці 1943 р. 

мене  Каспер (кущевий) знова нав’язав з організацією. Я діставав 

літературу і помагав постачати підпілля товарами. 

З приходом більшевиків 1944 р. мене в осені назначили 

кущевим господарчим. Я замагазинував 54 м[етри]  збіжжя і 

180 к[іло]  г[рам]  м’яса. З того товару, що я замагазинував, нічого 

не впало. В жовтні 1945 р. я постановив зголоситися. Про це я 

повідомив свого брата, пс[евдо]   Дуб. Братові я здав військовий 

виряд. Дня 22/Х [1945 р.]  я пішов до району голоситися. Я зайшов 

на воєнкомат, там мене при[й] няв капітан, запитав про назвисько 

і почав шукати в книжці, найшов і зазначив, запитав, яких людей 

я знаю, що ховаються, я відповів, що ховався на власну руку і про 

нікого не знаю. З воєнкомату мене передали на  нквд. Там мене 

питали, чи я був в банді. Я відповів, що нікого не знаю, ховався 

на власну руку по стодолах, перебирався за бабу і працював 

на ріл[л] і. Мене замкнули знова і за дві доби покликали знова 
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на допит. Питали за  Каспера і  Бурлаку, я відповів, що бачив їх в 

червні [1945 р.] , як переходили перед вечером селом, чи були 

зі зброєю, чи ні, я не знаю. Питали, чи я був в колгоспі, я відпо-

вів, що був. Питали за мого брата, я відповів, що мій брат  Яськів 

Андрій працює в  Краснім. Другий мій брат  Яськів Іван крився від 

 німців в Краснім, чи зараз є в банді чи в  Німеччині, не знаю. На 

тому допит закінчено. Я в районі порізав ще в ком[андира]   нквд 

8 метрів дров і мене відпустили додому.

З а в в а г а:  Яськового Андрія [Дмитра] пс[евдо]  Борис 

яко некарного чл[ена]   організації покарано найвищою карою.

Допитував

 Макар932.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 54. – Арк. 62. Копія. Машинопис.

№ 33

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ГУМНИСЬКА 

СТЕПАНА ПАНАСА
4 червня 1946 р.

Р-31. Почато 21.V 1946 р.

Справа Ч: 2 Закінчено 22.V [19] 46 р. 

 Панас Степан, 

ком[андир]   іст[ребітельного]  батальйона.

П Р О Т О К О Л

Панас Степан,  ур[оджений]  1925 р. в 

с. Гумниска,  Бузецького р[айо] ну, 

 Львівської області, нац[іональність]  

 укр[аїнець] , осв[іта]  4 [класи]  нар[одної]  

шк[оли] , рільник.

Зізнає: Після закінчення школи пішов на службу до с.  Ожи до-

ва. В службі я був до приходу  більшовиків в 1939 р. За більшови-

ків я був громадським пастухом в с. Гумниська. З приходом  німців 

Виділений курсивом текст дописано простим олівцем невідомою осо-932 

бою.



433

мене вислали на роботу до  Німеччини. В Німеччині я працював у 

фабриці літаків в м.  Мюнхен. Це була тяжка праця і я по якімсь часі 

пішов до уряду праці просити о зміну праці, бо та для мене затяж-

ка. За це мене віддали до концлагру в м.  Дахав. В лагері ми пра-

цювали на різних земельних роботах. Там були люди різних наці-

ональностей. Усіх нас було 50 тисяч. Після розвалу Німеччини на 

ту територію прийшли  американські війська. Усіх в’язнів посор-

тували по національностях.  Поляків охотників забирали польські 

старшини  Андерса, які були при американській армії. Відтак всіх 

відсилали на місце попереднього проживання. Я виїхав додо-

му в листопаді 1945 р. Нас усіх  більшовики провіряли на пере-

сильному пункті в  Мостиськах. Додому я приїхав 13.ХІІ 1945 р. і 

зголосився тільки в сіль[ській]  раді. До району пішов доперва в 

лютому 1946 р., мене зареєстрували і видали «воєнний білет». На 

воєнкоматі мене питали, чи я виїхав до Німеччини добровільно, 

чи мене хтось вислав? Я відповів, що до Німеччини вислав мене 

війт  Яськів Теодор з мойого села. За два дни мене покликали до 

сіль[ського]  клубу, де я стрінув голову клубу, комсомолку  Тихоліз 

Марію і відпоручницю рай[кому]  комсомолу (прізвища її не знаю, 

родом зі с.  Лянерівка, називається  Славка, за німців провадила 

діт[очий]  садок в с.  Гумниська). Вона запропонувала мені вступи-

ти до комсомолу, пояснила, що комсомол це організація молоді, 

що комсомольцям легше дістати працю десь в районі і буде мені 

краще жити. Я погодився вступити до комсомолу. Того вечора 

були в клубі сходини комсомол[ь] ців. На них були присутні дві 

учительки зі с. Гумниська ( східнячки), одна дівчина зі с. Ракобути 

[ Ракобовти] називається  Галя,  Тихоліз Марія і Славка. Сходинами 

проводила Славка. Вивчали п’ятирічний план  Сталіна.

За кілька днів мене викликали до рай[кому]  комсомолу, де 

я стрінувся з другим секретарем комсомолу  Різніков Шурою 

( росіянка, висока бльондинка, на правому лиці під оком перець). 

В приміщенні ще були канцелярійні працівники. Шура пояснила 

мені значення комсомолу, як я повинен поводитись як комсо-

молець, повинен бути взірцевим хлопцем на селі, не пити, [не]  

курити, допомагати рад[янській]  владі знищити  бандеровців і 

помагати збирати позику, контінгент і т[ак]  д[алі] . Я підписав 

заявку вступу і одержав комсомольський білет.

За два дні після того вислали мене на комсомол[ь] ський 

кур[с]  до  Львова. На курсі були комсомол[ь] ці з цілої області. 

Ми мешкали у Львові на ул[иці]  Різницькій Ч[исло]  6, в готелю. 

Усіх нас приблизно було до 100 чоловік. Знаю таких:  Поцілуйко 

Марія с.  Побужани,  Корчуба Марія с. Лянерівка,  Якубовський 
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с. Трудовач,  Дем’янський Володимир с.  Кам’янка. Більш прізвищ 

собі не пригадую.

Курс відбувався від 21.ІІІ [1946 р.]  до 10.ІV 1946 р. Щоденно 

від години 15.30 до 18.30. На курсі викладали нам «Вітчизняну 

війну», «Географію  СССР», Конституцію СССР і про комсо-

мол. Після закінчення курсу нам дали посвідки з оцінками. 

Я дістав оцінку «посередньо». На заключнім мітінгу голова 

обл[асного]  комсомолу  Ткаченко говорив, що комсомольці 

на місцях повинні боротися з  бандерівцями, роз’яснювати 

їм, щоби голосилися з повин[н] ою, а непоправних нещадно 

нищити. Комсомол[ь] ці рівночасно в селах повинні бути взі-

рцем радянської молоді. На цьому мітінгу виступав комсомолець 

з  Рави Руської, прізвища не знаю. Він говорив, що в них було 

богато бандеровців, але він роз’яснив їм «Звернення уряду» і 

вони всі прийшли з повин[н] ою, за це він стягнув їх родини зі 

 Сибіру. Тому що в них є богато комсомол[ь] ців, то в тім є його 

великий вклад. Викладач наш  Остапенко говорив, що ми повинні 

якнайбільш втягати до комсомолу нових членів.

Вертаючи додому, я вступив в  Буську до рай[кому]  комсо-

молу і зголосив свій поворот. В районі сказали мені, щоби я не 

розповідав нікому про це, що був у  Львові на комсомол[ь] ських 

курсах і є комсомол[ь] цем, бо коли про це довідаються банде-

ровці, уб’ють.

17.ІV [1946 р.]  приїхав до  Гумниськ  НКВД-ист  Сава (серед-

нього росту, шатин, зачіска догори, на лівій руці не має трьох 

середніх пальців, ходить в цивільнім). З ним були: м[о] л[одший]  

лейтінант НКВД  Яковлев (прозивають його «Якуб») високий, гру-

бий, рижий, обличчя віспувате) і  Бедрій – участковий на с[ела]  

Гумниська,  Вербляни, і  Чучмани Гумниські (низький, шатин, 

зачіска набік, пра[в] доподібно  галичан). Тоді до сіль[ської]  ради 

закликали  Петрицю Степана,  Короляка Пилипа,  Тихоліз Пилипа, 

 Дацків Олексу,  Гавлюка Петра,  Хрущевич Володимира,  Яськів 

Івана,  Чучмана Петра і мене. Сказали нам, що ми повинні взяти 

зброю і охороняти село перед бандитами. Ми спочатку933 не 

хотіли на це погодитись та коли Сава сказав, що мусите бути 

 стрибками, ми згодилися. Чучмана Петра затвердили коман-

дантом. Пояснили нам, що як хто здасть бандеровцям зброю, 

дістане від 3 до 5 років тюрми на другий день, це є 18.ІV [1946 р.]  

привезли нам кріси (русскі) і по 20 штук патронів. Видали нам до 

підпису заяви, приблизно такого змісту:

У тексті:933  з початку.
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«Заява». Я боєц  істребітельного батальйону зі с.  Гумниська 

 Панас Степан Александрович зобов’язуюся виконувати точно всі 

прикази участкового РКМ».

Нашим завданням було провіряти посторонніх людей на 

території свойого села, вечером нікого з чужих військових чи 

цивільних до села не пускати, ніччю в селі мала бути варта, а 

днем усі кріси мали стояти в с[ільській]  р[аді]  і коло них двох 

дижурних. На 1 травня [1946 р.]  протягом трьох ночей в селі був 

назначений дижур [на]  що 10 хат. Один стрибок і один вартовий. 

Коли ми були б з примітили когось з бандитів, мали стріляти. В 

цей час в селі були пороблені застави з  більшовиків.

Дня 20.ІV [19] 46 р. до мене в хату прийшла  Вороновська Анна 

і сказала, що в селі є повстанці і питають за стрибками. В цей час 

в с[ільській]  р[аді]  були більшовики з сержантом  Івановим. Я побіг 

до них і сказав Іванову, що в селі є бандити, прийшли в тамтой 

кінець села. Іванов взяв  москалів і стрибків  Тихоліз Пилипа і  Яськів 

Івана і з ними пішов за повстанцями. У вказанім кінці села не було 

нікого. Після цього доносу в селі закватерували більшовики.

29 квітня [1946 р.]  мене викликав до району командант істре-

бітельних батальйонів  Яковлев (м[о] л[одший]  лейтінант). Він мені 

сказав, що маю бути командантом стрибків с.  Гумниська. Моїм 

обов’язком є відповідати за всіх стрибків, подавати звіти з участи 

стрибків в облавах і заставах, допомагати війську під час облав і 

засідок. Моїм заступником мав бути  Чучман Петро. Мені змінив 

кріса на автомата і дав 90 патронів. Для порозуміння з військом 

район давав мені числову кличку. Клички змінялися щотижня. 

Одного тижня, н[а] пр[иклад] : кличка була 15. Послуговуватись 

ньою так: Коли почув, що хтось іде кликав «стій, пропуск!», він 

відповідав «9», я знова відповідав «6», що разом в сумі давало 

кличку 15. Яковлев сказав мені, що я повинен в селі слідити 

за бандеровцями і йому доносити. Доноси я мав подавати 

через комсомолку  Марію. Припоручив мені прослідити  Ференца 

Михайла над потоком, чи до нього не заходять бандеровці, чи 

богачі часом не заносять харчі до бідаків, а бідаки їх передають 

бандеровцям. Доноси я мав підписувати своїм правдивим ім’ям 

на адресу «Капітан».

Дня 13.V 1946 р. викликали до району на  НКВД всіх повер-

нулих з  Німеччини. Там кожнього випитували, де працював в 

Німеччині і чи поїхав охочо на працю до Німеччини? Я зізнав, що 

мене вислав до Німеччини на працю війт  Яськів Теодор силою. 

Працював з початку в м.  Мюнхен, а опісля в концлагері  Дахав. 

Зізнання моє списував НКВД-ист  Коробов.



436

Від дня 15.V [1] 946 р. мене назначили головою клубу в 

с.  Гумниська.

Я доніс  Яковлеву, що ніччю з 18 на 19.V [1946 р.]  приходили 

до хати  Когут Параньки двох бандитів і питали, що нового в селі. 

Про це я довідався від Параньки. Донос я подав через  Тихоліз 

Марію. Більше не доніс нічого. Тому що в селі постійно кватерує 

військо,  бандеровці до села не доходять.

Комсомольці в мойому селі є такі:  Іванів Янка і Ольга  Гураль 

(обі учительки) і Тихоліз Марія. На цьому протокол закінчено.

Постій, 4.VI 1946 р. Допитав: / – /  Макар.

22.VII. З.934

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 12-14. Копія. Машинопис.

№ 34

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ЯБЛУНІВКА 

ЙОСИФА ДМИТРУКА
17 серпня 1946 р.

Р. 31. Почато 17/VIIІ  1946 р.

Справа ч. 5 Закінчено 17/VIIІ  [19] 46 р.

 Дмитрук Йосиф

Нач[альник]  і [с]тр[ебітельного]  бат[альйону] 

Ч[исло]  пор[ядкове]  4935.

П Р О Т О К О Л

Дмитрук Йосиф, ур[оджений]  7/V 1914 р. 

в с. Яблунівці, р[айо] ну  Буськ[ого] , націо-

наль[ність]   українець, освіта 4 кл[аси]  

поч[аткової]  шк[оли] , рільник, вільний.

Зізнає: По укінченню школи один рік я вчився за кравця, а відтак 

до 1936 р. працював на господарці. В 1935 р. померла мама. Тата 

 поляки розтріляли в 1918 р. В місяці листопаді 1936 р. покли-

Виділений курсивом текст дописано синім олівцем невідомою особою.934 

Виділений курсивом текст дописаний, синім чорнилом, невідомою осо-935 

бою.
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кали мене до  польського війська. Службу я відбував у  Львові до 

1939 р. Я при війську служив довше тому, що був покараний за 

дизерцію. В лютому 1939 р. я вернув додому і ту[т]  перебував 

около 7 місяців. 25/VIII 1939 р. мене  поляки мобілізували і від-

ставили до 22 полку кавалєрії в  Бродах. Тут нас омундурували і 

озброїли та по двох днях ми від’їхали на захід. 29/VIII [1939 р.]  

ми приїхали до міста  Познань936, а на другий день розкинули в 

район  Лєшне, на пограничну полосу. З вибухом війни, під натис-

ком  німців ми щоденно відступали і 1/ІХ [1939 р.]  попали в полон 

біля  Варшави. По кількох днях німці заладували нас до [в]агонів 

і відвезли до  Східних Прусів до міста  Штабляк. Тут замкнули до 

лагерів. В тому лагері, де я був, було 80 тисяч полонених, а в двох 

інших 120 тисяч. Тут були люди різних національностей.  Українців 

і  білорусів, і  поляків було 140 тисяч та 60 тисяч  жидів в окремо-

му лагері. Українців і білорусів уряд праці реєстрував і розсилав 

на роботи. Мене приділили до господаря в селі  Ворпляк район 

Рисель [ Решель]. Тут я працював в трьох господарів до 1943 р. 

В 1941 р. з вибухом німецько-більшевицької війни, українців-

охотників брали до Української Армії, яку зорганізувала  ОУН. Я 

рівнож зголосився та до армії не пішов, бо в той час український 

Провід розв’язали. В 1942 р. другий раз організували армію 

 Мельниківці та мало хто писався.

В 1943 р. уряд праці перекинув мене до міста  Ортельсбурга, 

С[x]. П[русія]. тут я дальше працював в господаря до 1945 р., до 

приходу  більшевиків. 27/І 1945 р. прийшли до нас більшевики. В той 

час ми крилися в лісі в бункрах. Всіх робітників більшевики забра-

ли на машини та завезли на пересильний пункт, до міста  Тарнів 

( Польща).  Поляків відділили і розпустили на місце проживання, 

а  українців і  білорусів, і  мос калів заладували до авт і відвезли 

до міста  Вовковиска в  Білорусії. Тут другий раз усі переходили 

через пересильний пункт і тут вже приділювали до армії. Питали, 

як попав в  Німеччину, добровільно з армії, на конти[н] гент і т[аке]  

п[одібне] . Мене допитував майор, я відповів, що попав в полон 

з  польського війська, дальше питав, де, скільки, і в якому полку 

служив,  а на останку спитав місцевість уродження і питав чи хочу 

йти додо му чи до армії. Я відповів, що шість років не був вдома 

і хотів би піти. Він сказав, що тепер піду до армії, а по скінченні 

війни розпустять домів. Тут ми були три тижні. Відтак відстави-

ли нас до міста  Гродно. Усі переходили через комісію та майже 

нікого не звільнили. Нас тут було 3 тисячі. По двох днях відвезли 

У тексті:936  Познєння.
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до міста  Плоцк. Сюди ми приїхали 23 лютого [1945 р.]  і були до 

4 квітня [1945 р] . Тут умундуровали та перевели одномісячний 

військовий вишвіл. Дня 4 квітня [1945 р.]  заладували нас до ваго-

нів, всіх було 4 тисячі і завезли під ріку  Одер ( Німеччина). Сюди 

ми приїхали 14 квітня [1945 р.] . Того дня видали нам військові 

книжки, зброю, поприділювали по полкам, ротам. (Білоруський 

перший фронт). Рота, до котрої я був приділений, числила 

27 л[юдей] . Ще того дня ми відійшли на передову лінію. На фронті 

я був понад дві неділі. Дня 2/V [1945 р.]  я зістав ранений в  Берліні, 

відтак забрали мене до шпиталю до міста  Блюмберга, де пробув 

я три тижні. Мене дальше приділили до мойого полку, який в той 

час був розташований біля Берліна. Тут ми були один тиждень, 

відтак перекинули нас за Берлін над ріку  Ельбу, де простояли ми 

один місяць. Опісля ми перейшли до міста  Магдебурга. Тут були 

4 місяці на пограничній полосі.

Дня 9/ХІ 1945 р. мій річник демобілізували. На місце про-

живання я приїхав 21 с[ього]  м[ісяця]  і замешкав в своєї сестри 

 Мартинюк Марії. На воєнкоматі я зголосився 27 вересня [1945 р.] . 

Протягом зими я занимався кравецтвом. 

З початком березня 1946 р.  Давідовський Юліян (він родом з 

 Буська) ур[оджений]  1906 р.,  українець, середнього росту, повно-

тварий, чорнявий, ніс плоский, чорна зачіска догори) з приходом 

 більшевиків пішов в  стрибки, а тепер є при міліції участковим на 

с[ела]   Яблонівка,  Грабова (почав організувати істрибітельний 

батальйон в мойому селі). В половині березня [1946 р.]  (дня не 

знаю) він викликав мене до сіль[ської]  ради. Тут було трьох біль-

шевиків 1)  Самсонов нач[альник]  штаба, 2)  Дороговца і  Яковлєв 

з  МВД, зі села були:  Яремкевич Йосиф – сек[ретар]  с[ільської]  

р[ади] ,  Лось Володимир,  Крамар Микола,  Войтович Микола, 

 Мельник Петро,  Вовк Василь,  Бербека Микола,  Дячок Василь, 

 Поцалуйко Семен – голова с[ільської]  р[ади] . Дороговця сказав 

мені, від сьогодні я буду бійцем іст[ребітельного]  бат[альйону] , 

на роботу нігде не піду, вдень буду робити вдома, а вночі повнити 

службу та всі разом будемо пільнувати села перед бандитами, 

я при[й] няв кріса і підписав заяву правдоподібно та кого змісту. 

«Я,  Дмитрук Йосиф, вступаю в істребітельний батальйон, буду 

хоронити  Сов[єтського]  Союзу і буду боротися проти українсько-

німецьких націоналістів і буду вірний своїм командирам. Зброю, 

якою маю послуговуватися, не віддам, хоч би грозила мені 

смерть». Самсонов, Дороговца і Яковлєв поучили нас як боро-

тися з бандитами, зверталися до нас де мобілізованих, гово-

рячи, що ми знищили німецький імперіялізм, а тепер мусимо 
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знищити українсько-німецьких націоналістів.  Радянський Союз 

хоче справжнього миру, а в тому перешкаджають українсько-

німецькі на ціоналісти, начальником  істр[ебтельного]  бат[альйону]  

був Яремкивіч [ Яремкевич] Йосиф. Після цего за тиждень ми 

мішли на  МВД. Там були стрибки зі всіх сіл району. З  большевиків 

були: капітан МВД з области,  Самсонов,  Дороговца,  Яковлєв і 7 

міліціянтів участкових. Перший говорив Самсонов. В своїй як 

звичай но поучаючій промові згадував між іншим про те, щоби 

надармо не стрі ляти та не давати стрілами знаків бандитам, як 

це є в  Чанижі. Дальше виступав капітан МВД з области. Свою 

промову базував рівнож на тих основах і вичитував банди-

тів з району (адм[іністративно]- боль[шевицького] ), яких мав 

на списку 72. Дальше виступали участкові  Колісник,  Білецкі і 

 Давидовский з зажаленням937 на неслухняних стрибків, на що 

обласний ком[андир]  пог[р] ожував те рором. Того дня Яремкевіч 

Йосиф вніс заяву о звільнення з нач[альника]  істр[ебітельного]  

бат[альйону]  на підставі того, що він є секретарем сіль[ської]  

ради і має їхати на курс до  Львова. Його заяву узгляднили, а на 

нач[альника]  він висунув мене. Я погодився. Мені замінили кріса 

на автомат і дали 90 набоїв. На остан ку Самсонов пок[л] икав всіх 

начальників до своєї канцелярії938 в істр[ебітельний]  бат[альйон] . 

Мені говорив, як я повинен працювати, щоночі повинен ходити 

на застави головно від ліса, коло церкви і млина, йти на гавкан-

ня собак, та перевіряти документи чужих проходжаючих людей. 

Питав мене, чи тепер хто не приходить до села, я відповів, що не 

бачив та коли побачу, то скажу. Дальше питався мене чи банди-

тів, які ще є в нас пізнаю з облич[ч] а, я відповів, що ні, бо 6 років 

не був вдома. Всі відомості я мав йому подавати через  Поцілуйка 

Семена голови сіль[ської]  ради або телефоном. Клички мені не 

дав. Пересічно щотижня ми ходили один або два рази на застави. 

З 19/20 травня [1946 р.]  ввечір прийшов голова с[ільської]  p[ади]  

Поцілуйко Семен до істр[ебітельного]  бат[альйону]  і ска зав, 

що в тамтому відтинку села, на  Мазанах, був пістольний стріл. 

Давідовский негайно взяв двох більшовиків, котрі були в  Бербеки 

Лікерії (они кватирували за селом в бункрови, в той час були в 

селі), голова с[ільської]  p[ади]  рівнож взяв кріса і я з чотирома 

стрибками:  Крамар Миколай,  Во[в]к Василь,  Лось Володимир, 

 Мельник Петро, пішли в тому напрямі. Коли ми підійшли під хати939, 

У тексті:937  жажаленням.

У тексті:938  канцеляриї.

У тексті:939  хадки.
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я зі  стрибками лишився на заставі, а  Давідовский з  большеви-

ками і головою с[ільської]  р[ади]  провірували хати,  Лівіцкого 

Миколая,  Во [в]ка Андрія,  Семенового Луку, і  Мазана Григорія. 

По провірці голова с[ільської]  р[ади]  говорив около п’ять хвилин 

на боці з Давідовским, який по окінченню тої розмови сказав 

мені, що з своїми бійцями можу вертати. Я пішов на ста[н]цію, а 

Давідовский з іншими вернув за півгодини.

Тиждень після того ввечір прийшов другий раз голова 

с[ільської]  р[ади]  на станицю і сказав мені, що на відтинку села 

 Мазанах був вибух з гранати. Я з стрибками пішов в тому напря-

мі. Також ходив з нами Давідовський та нічого не завважили, ми 

вернули назад.

Дня 5/V сего року всіх стрибків з сіл p[айо] ну викликали на 

 МВД. Тут виступав з поучоючою промовою капітан з обл[асного]  

МВД та з особливою ззавагою підкреслював скріпити чуйність 

в день перемоги, та покласти край українсько-німецким націо-

налістам і відсвяткувати перемогу. Того ж дня ввечір я стрінувся 

в селі коло станиці з  Вовком Василем (стрибок), де він сказав 

мені, що тих двох, які є в нас, треба знищити. Я це підтвердив. 

Нач[альником]  істр[ебітельного]  бат[альйону]  я був більше двох 

місяців. Протягом того часу ми були 10 разів на «совещаниях», які 

відбувалися раз в тиждень для усіх стрибків з p[айо] ну. Кожний 

раз начальний штаба істр[ебітельного]  бат[альйону]   Самсонов 

говорив мені про українсько-німецьких націона лістів, охарак-

теризовав їх як бандитів, ворогів  українського народа і т[аке]  

п[одібне] . Я поширював це в місцевому селі між населенням, 

говорив що українсько-німецькі націоналісти бандити, вороги 

українського народу, в них руки по лікті в крові, та шукав серед-

ників, які б допомагали ме ні їх знищити. Вище сказані слова 

говорив перед населенням,  Мартинюком Іваном,  Поц[і]луйком 

Михайлом,  Безкоровайним Григо[р] і[й] ом,  Бербекою Лікерією та 

 Олійником Павлом, і  Дмитрук Анастазією з с.  Побужани.

Дня 28 травня [1946 р.]  Самсонов викликав нас до р[айо] ну і 

сказав, що бандити вже знищені і істр[ебітельного]  бат[альйону]  

не треба, а тих двох, які в нашому селі є, полапа[є]те живими, а 

коли б навіть ще прийшли бандити і вас знищили, то ваша про-

вина, бо ви не хочете берегтись. Говорив також, що кілька днів 

тому пропав без вісті нач[альник]  істр[ебітельного]  бат[альйону]  

в  Гумниськах. Відтак забрав від нас зброю і розпустив домів, ска-

зав, що будемо ще робити службу в р[айо] ні.

Дня 10 червня [1946 р.]  я був в селі Побужанах в вище згада-

ного Олійника П. Тут був  Олійник Василь з  Яблонівки. Я викликав 
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його надвір і питав, чи приходить до тебе  Надала Михаїл. Він від-

повів, що нікого не бачив. Я дальше говорив йому, що він мусить 

до тебе приходити хочби перебратися в білля. Він дальше від-

мовлявся, я йому твердив, що він таки до тебе приходить, бо від-

дав тобі свою землю, і ти уважай, бо я мушу їх знищити На сказані 

ним слова, що їх є більше, ніж двох та скоро трудно знищити, я 

відповів, що тих більше мене не обходят, а тих двох треба знищи-

ти. Він дальше відмовлявся, що нічого не знає і що нічого його не 

обходить й на тому закінчили розмову та розійшлись.

Кінець червня [1946 р.]   (дня не пригадую) я ішов до  Побужан 

і в дорозі стрінув   Войтович Анну літ 35 з  Яблонівки, вона сказала 

мені, були в Оейвме Фїцерм іЦфвне Чжухц й рлпвмл чтп чклє940, 

як поводилися з людьми, я сказала, що добре але кажу тобі ніко-

му не кажи, я дуже боюся. Пто єт скиє фщїц уйауд хв ежи пєипні 

хзі шещфїогж пто сєхкгфжзьуд і Рммсспіпз Дбцонь м вї оі фрзтз 

гфрцг изцопцофі тз ояи. А може б ти сам то зробив. Я сказав її, 

що цего не зроблю, она мене просила, щоби нікому про це не 

говорити. Дальше говорила, що вже пропав мій брат і сестра, а 

коли б нжй єпжпьбрцу а чц дієкіфчж оєкт.

Кілька днів перед тим саме того вечора як до неї прийшли 

(чотири слова з першого шифрування), она прийшла до моєї 

сестри  Дячок Анни і сказала, щоби я скрився. То саме вона мені 

говорила при вище згаданій стрічі. Початком липня [1946 р.]  

(дня не пригадую) я стрінувся з  Олійником Василем в Побужанах 

і сказав (в його брата  Павла) все йому, що она мені говорила Він 

дальше твердив, що нікого не бачив і нічого не знав

Зізнав: Допитав:

 Дмитрук Йосиф  Чорнота

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 21-22. Копія. Машинопис.

Тут і далі по тексту використано шифр, який розшифрувати не вдалося.940 
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№ 35-45

 ЗАБОЛОТЦІВСЬКИЙ РАЙОН
5 вересня 1945 р. – 11 жовтня 1950 р.

№ 35

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с. ГОЛОСКОВИЧІ 

ТЕОДОРА КСЬОНДЗИКА
5 вересня 1945 р.

Р-31. Почато дня 4.IХ [19] 45 р.

Справа Ч: 1/17 Закінчено” 5.IХ [19] 45 р.

Ксьондзик941 Теодор

С/О  Н.К.В.Д. 

П Р О Т О К О Л

Генералія:  Ксьондзик942 Теодор Іванович, ур[одже ний]  

1.ІІ. 1895 р. в  Голосковичах,  рай[ону]   Пониковецького, область 

 Львів[ська] , нац[іональність]  українець, обряду Греко-Кат[олиць-

кого] , жонатий, осв[іта] : 4 класи нар[одної]  школи, рільник, 

замешкалий в Голосковичах.

Життєпис: По укінченню 4-ї класи нар[одної]  шко[ли]  до 18 

року життя працював я вдома на господарці, в 1913 році виїхав 

з іншими до праці на  Чехи, там працював до 1915 р., цего року 

покликали мене до  Австрійського війська, де служив я до 1916 р. 

В тім році повернув я додому, оженився та почав працю на госпо-

дарстві, де працював по сегоднішний день.

Зізнає: З приходом  большевиків в 1944 р я зістав вибраний 

го[ло] вою Кооперативи. Коли большевики арештували був[шо]-

го голову сіль[ської]  ради  Сороку Максима, то голова [...] на943 

іменував головою сіль[ської]  ради села Голоскович [мене]  і я 

взявсь до праці. По місяці моєї праці по[кликав]  мене началь-

ник Н.К.В.Д.  Мікульскі і сказав так до [мене] : якщо ти будеш так 

дальше працювати як до с[ьогодні] , то знайдеся там де Сорока, 

У тексті:941  Ксьонздик.

У тексті:942  Ксьонздик.

Частину слова втрачено.943 
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для чого ти працюєш на сторону  бандерівців, а саме наказуєш 

людям, щоб здавали масло, м’ясо, яйця і те все передаєш для 

банди, я йому відповів, що те усе неправда, нічого подібного я не 

роблю і з бандеровцями зовсім не знаюсь.

На це начальник сказав: уважай, а то коли ми дізнаємся 

точно, то тебе вб’ємо, а родину вивезем на  Сибір, і з тим ми 

розійшлись. Одного разу коли я довідавсь, що командир куща 

« Богун» зголосивсь до большевиків, а цей знав що я допомагав 

магазинувати збіж[ж] я для повстанців, а навіть мавім замагази-

новане в себе. Я був змушений зголосити на  Н.К.В.Д., в кого був 

магазин, бо я боявсь, щоб Богун мене не всипав і подав я такі 

особи  Дацюк Іван Онуфрович,  Панас Гриць,  Яцишин Стефанія, 

 Ольхова Настя, на другий день приїхало Н.К.В.Д. і почало в них 

роби[ти]  труси, лиш, не знайшовши нічого, поарештувавали ті 

особи, подержали їх один день і звільнили додому.

Увечір944 18.VIII. [19] 45 р. я бачив, що до мого сусіди 

 Мандзюка945 Семка прийшли якісь озброєні люди по більші[й]  

частині в руских уніформах, я думав, що це  большевики прийшли 

сконтролювати, чи до мени не доходять повстанці. Я хотів на 

Н.К.В.Д. доказати, що я їх повідомляю про всі рухи в селі, так на 

другий день рано сів я на фіру поїхав до району і зголосив началь-

нику  Мікульскому. Цей зараз зібрав двайцят[ь]  бойців, сів на фіру 

і поїхав до  Голоскович, тут обскочили хату Мандзюка Семка і 

почали страшно шукати, по якомусь часі шукання, не знайшовши 

нічого, сказали до господаря, що в тебе946 вчера вечером947 були 

бандери і з тим від’їхали. На другий день я довідавсь, що дійсно 

це були наші хлопці.

Коли б поперед я був знав, що це дійсно наші хлопці, то ніко-

ли б я не голосив на Н.К.В.Д.

Зліквідовано дня 5.ІХ. [19] 45 року.

Справу перевів:  Чабан

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 250-251. Оригінал. 

Рукопис.

У тексті:944  У вечир.

У тексті:945  Мандювюка.

У тексті:946  теби.

У тексті:947  вечиром.
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№ 36

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ПОНИКВА 

МИХАЙЛА КИРИКА
9 жовтня 1945 р.

Р. 31. Почато 9/Х 1945 р.

Справа Ч: 1/І. Закінчено 9/Х [19] 45 р.

 Кирик Михайло

С/о  нквд 

П Р О Т О К О Л

Генералія: Кирик Михайло ур[оджений]  1887 р. в Поникві 

 Пониковецького р[айо] ну, українець,  освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  

школи, жонатий, заняття шофер.

Зізнає: За  Польщі був я льокаєм в дідича  Бохенського. З при-

ходом  більшевиків працював вдома. За  німців працював в бро-

варі. З приходом більшевиків працював дальше в броварі шофе-

ром. В травні 1945 р. арештувало мене нквд. До хати прийшло 4 

більшевиків, запитали, як я називаюся, питали за дочкою, наказа-

ли її збудити і збиратися. В хаті питали мене, скільки я випив пива 

з бандитами. Я відповів, що з бандитами пива не пив. Тоді до хати 

прийшов  Богун, котрой зголосився з повинною і почав мені дока-

зувати, як я пив разом з ним пиво і з  Мазепою. Я відповів, що то 

мене вступило якесь військо, таке саме як ви, випили по шклянці 

пива, поспівали і відійшли в напрямі ліса. Як вони називаються, 

не знаю. За цей час дочка зібралася і нас відставлено до тюрми 

до  Бродів. В тюрмі я сидів 9 днів. На слідуючий день відставлено 

нас до тюрми в  Заболотцях. За два дні покликано мене на допити 

до полковника  нкгб. Полковник сидів за столом (сивий, щупле 

лице, дуже грізний) він подивився на мене і запитав, як назива-

юся. Дальше казав сідати на крісло проти себе. Почав питати, 

хто то приходив до мене на пиво. Я сказав, що одної ночі при-

ходило до мене якесь військо і домагалося пива. Я дав їм відро і 

один з них пішов до бровару. Решта, около 8 осіб, сиділо в хаті. 

Коли принесли пиво, вони пили і співали. Відтак вони відійшли в 

напрямі ліса. Полковник питався, скільки їх було, як убрані, яку 

зброю мають, як називаються, що говорили. Я сказав, що чув як 

вони говорили між собою, як стріляли і роз[з] броювали. Їх було 

10 осіб, з псевд знаю, лише одно Мазепа. Він навіть одну добу 

кватирував в мене. Полковник питав, що це за один і з якого 
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села. Я відповів, що він мусить бути якимось старшим, бо хлопці, 

що приходять з ним, його слухають. Полковник питався, скільки 

ще бандитів перебуває в мойому селі. Я відповів, що в селі ніхто 

не сидить, вони перебувають в лісі, там мають бункри, ночами 

підходять до села і вступають до бровару на пиво. Як вони нази-

ваються, не знаю. На запит, звідки я знаю, що вони мають в лісі 

бункри, я відповів, що коли одного разу була облава на село, мені 

донесли, що мене хотять арештувати. Я втік до ліса, тут стрі-

нув трьох хлопців, вони мене сховали до бункра і тут ми сиділи 

до смерку. Коли було темно, я виліз і тепер не можу зор[і]-

єнтуватися, в котрому місці був цей бункер. Це все полковник 

собі записав і сказав мені так: Я тебе звільняю, ти можеш собі 

гуляти, пити з  бандерівцями, лише мусиш нам доносити про все, 

ми про все мусимо знати. Я мав розвідати, скільки є бандерівців 

ще в нашому селі, де криються, коли заходять до села, куда, до 

кого, хто дає харчі. В кого є криївки, де є криївки в лісі, в котрій 

частині ліса вони перебувають. На знак згоди моєї співпраці я 

підписав заяву. Полковник казав, щоби я в себе викопав бункра і 

як прийде до мене  Мазепа, щоби я його сховав і зараз дав знати 

до району. Його зловлять і я буду мав спокій.

Мене зараз звільнено додому. На  нквд я ще нічого не доніс, 

тому що до села приїхало військо і до мене ніхто не заходив.

З А В В А Г А:  Рівночасно з тим С/О була арештована його 

дочка Евгенія  Кірик, ур[оджена]  1/ІІІ 1925 р., вона була зазна-

комлена з нашим рухом. На нквд дістала ті самі припоручення, 

що її батькови. Після звільнення з тюрми зістала секретаркою 

сіль[ської]  ради. Під час того як в селі закватирували  більшевики, 

вона водилася з ними.

На тому допит закінчено. Допитував

 Чабан.

Постій, дня 9/Х 1945 р.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 270. Копія. Машинопис.
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№ 37

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ГЕНРИКА КОРЕНЮКА
22 жовтня 1945 р.

Р. 31. Почато 17/Х 1945 р.

Справа Ч: 1/ІІ. Закінчено 22/Х 1945 р.

Стрілець  А.К. 

пс[евдо]  Кари

П Р О Т О К О Л

Генералія:  Коренюк Генрик ур[оджений]  13/11 1924 р. в 

с. Радзевчизна [ Родевщина] гр. [ґміни]  Слобудка Затєрска, 

пов[іт]  Бресляв [ Браслав],  Вилинське воєвідство,  освіта 6 кл[асів]  

нар[одної]  школи, вільний, поляк.

Зізнає: Я родився в селі Радзевчина. Не пригадую, в котрім 

році помер мій батько, мати вийшла заміж вдруге. З 1932 р. я 

ходив до школи в містечку Ікальзні [ Іказнь]. В 1939 р. я покінчив 

6 кл[ас] . По укінчен[н] і школи я працював на ріл[л] і до 1943 р. В 

цей час не належав до жодної польської організації. В 1943 р. я 

стрінувся з  Марскім Альбіном з Ікальзіна [ Іказнi], моїм шкільним 

товаришем, який служив в  польській поліції. Я стрінувся з ним в 

ресторані. При пиві Марскі запропонував мені, щоби я працював 

з ним. Я зацікавився, в який спосіб. Марскі сказав, що для добра 

польської держави проти  німців. Коли я погодився, він сказав, що 

його псевдо Яструб і я маю з ним стрічатися, він буде мені давати 

припоручення, а я маю їх безоглядно виконувати. Яструб сказав 

мені, що є польська підпільна організація, що називається  А.К., він 

до неї належить, є секційним, тобто має під своєю рукою 6 осіб. 

Казав, що як я маю певних товаришів, то можу їм запропонувати 

вступ до організації. Про кожного нового члена мушу йому зголо-

шувати. Моя праця ограничувалася до того, що я переносив на 

вказане місце зброю і гранати, які мені давав Марскі. Так працю-

вав я протягом місяця. По тім часі Марскі сказав мені взяти виряд 

і забрав мене зі собою до села  Обаб’є. Нас було трьох, а Марскі 

четвертий. В селі зайшли до якоїсь хати, де застали мужчину948 

літ около 45, убраного в польський офіцерський уніформ. Він 

списав нашу генералію і ми зложили присягу, однак тексту її не 

пам’ятаю. По тім казав вибрати собі псевдо. Моє псевдо було 

У тексті:948  мущину.
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 Кари. Це було 21 грудня [1943 р.] . За тиждень покликав мене 

той самий осібняк грипсом до сусіднього села. В тому селі якраз 

були  німці і мене арештували. Я сидів в тюрмі в містечку  Глубоке 

на  Білорусі. В тюрмі сидів я два місяці. Нас брали до роботи, між 

іншим, до різання дров в лісі. Вартували коло нас  поляки.  Німці 

мені закидали приналежність до  А.К. Два дні перед розправою я, 

користаючи з того, що вартові попилися, ще з двома товаришами 

втік. По втечі з тюрми, нас задержали в місцевості  Віл[ь]яново вояки 

 А.К., по розмові з ними я рішився вступити до А.К. Мене приняли 

до 1 бригади другого  Виленського згрупування. Командиром цієї 

бригади був  Юран[д]. Бригада складалася з двох компаній, які чис-

лили 250 людей. Я був в сьомому плютоні, командир підхорунжий 

 Хадже. При бригаді була також кінна розвідка в числі 20 людей 

і плютон (чота) тяжкої зброї. 4 ЦКМ  і 4 арматки. Я брав участь 

у наступі на  Вильно, після чого як війська  А.К. змішалися з  Ч.А. 

і відступили ми довідалися, що наших командирів арештували 

 більшевики. Ми хотіли дібратися до пущи  Рудніцкої. Командир 

бригади Юран[д] впав в бою за Вильно, його заступав инший, 

псевда не знаю. В лісі нас окружили війська Ч.А., зі всіх сторін 

почали їхати танки, а вгорі літали літаки. Початково ми мали наказ 

прийм[а]ти бій, але коли більшевики були близько нас, командир 

казав нам здатися. Нас роз[з] броєно і відставлено до лагеря в 

 Мідниках. Нас там було до сім тисяч. До лагеря приходив до нас 

пан полковник  Берлін[ґ], командир  польських військ в  Росії. Він 

заохочував нас вступити до польської червоної армії і дальше 

битися проти  німців. Зголосилося 150 чоловік. З тих зголоше-

них половина втекла, а решта кричала і домагалася звільнення 

арештованих старшин А.К. За полковником кидали болотом. Дня 

27/VII 1944 р. нас вивезено до міста  Калуги. Нас умундуру-

вали в червоноармійські уніформи, озброєно і вишколювано. 

Командирами рот і розводів (сотень і чот) були  більшевики. 

Команду подавали на російській мові. По одномісячному вишколі 

нам сказали присягати на вірність  СРСР. Від цього всі ми як один 

відмовилися. Внаслідок того інциденту нас роз[з] броєно. Мій взвод 

вивежено до Керганзії, де заставили працювати в  Полотняному 

Заводі. [...]  розбирати розвалені доми, звозили цеглу і т[аке]  

п[одібне] . Нас сторожила більшевицька сторожа. [...] 949. 

[П] ер[е]скочили через паркан і пішли в напрямі ліса. Через 

сім день ми зайшли на станцію  Запозная. Ми всіли до першого 

поїзду, який йшов на  захід, заїхали до якоїсь вузлової станції, 

Три рядки тексту не відчитуються.949 



448

звідти дісталися до  Брянська. Тут всіли до поїзду, що йшов через 

 Київ на  Львів. В  Ожидові ми висіли. Один з нашої п’ятки лишився 

на станції в Брянську, бо не вспів сісти до поїзду, а другий поїхав 

дальше на Львів. З Ожидова пішли ми в напрямі  Чанижа, де стрі-

нули двох озброєних людей. Вони переглянули наші документи і 

напрямили нас на  Броди. Ми минули  Соколівку і лісом зайшли на 

 Мандичі, де нас заарештовано.

На тому протокол закінчено. Справу викінчено.

Допитував

 Чавун

Постій, дня 22/Х 1945 р.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 56. – Арк. 85-86. Копія. Машинопис.

№ 38

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЬКИ с.  ПОНИКВА 

ЄВГЕНІЇ СТОЦЬКОЇ
[Жовтень 1945 р.] 

Р. 31. Почато в червні [19] 45 р.

Справа Ч: 3/ІІІ Закінчено в жовтні [1945 р.] 

Стоцька Евгенія

Чл[ен]   ОУН, пс[евдо]   Млій 

С/О  нквд. Кл[ичка]  Наталка.

П Р О Т О К О Л

З А В В А Г А .  С т о ц ь к а  Е в г е н і я  ур[оджена]  

1927 р. в Поникві  Пониковецького р[айо] ну, чл[ен]  ОУН, була 

арешто вана 28/ІІІ 1945 р. Звільнена, завербована в с/о нквд, 

кл[ичка]  Наталка, про що не зголосила, а призналася доперва950 

під час довшого допиту. 

Провірена дістала припоручення критися. Однак сво[є] ю 

поведінкою скоро себе розконспірувала. 

Протокол першого переслухання в звітах за місяць липень 

[1945 р.]  з зазначенням до картотеки.

У тексті:950  допирва.
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З І З Н А Н Н Я додаткове.

Мене не звільнено в той день, як був наскок на район (як 

я зізнала), а два дні пізніше. Закликали мене до канцелярії, де 

був  нквд-ст  Кулаєв і ще один з області. Він почав мене страшити 

 Сибіром, а потім запропонував співпрацю. Я на це погодилася. 

Він дав мені вказівки, про що мала доносити.

Щоби не було підозріло, доноси я мала подавати до свого 

вуйка   Олексюка Мирона, котрой є головою райвиконкому в 

 Бродах. 

До попередніх зізнань додає: Мене питали за  Гузюк Любу, 

я сказала, що вона була зв’язковою, питали про  Переворського 

Михайла і  Щудлюка Ярослава. Я про них нічого не сказала кон-

кретного, тільки сказала, що можливо, що вони є в банді.

Два тижні тому арештували мого тата і держали два дні в бро-

варі в  Поникві. Після звільнення батько прийшов до мене. Йому 

казав Колаєв відшукати мене. Батько сказав, щоби я що-небудь 

донесла, бо нквд знає, де я кватирую. Що більше говорили  біль-

шевики з батьком, не знаю, але вже не чіпають нашої родини, 

котра давніше крилася. Батько дістав працю в броварі.

Коли мене звільнено з тюрми, нквд-ст  Діденко провів мене 

два к[іло] м[етри]  за район.

Заввага: З огляду на те, що батько  Стоцької Евгенії був 

завербований, в с/о заходила можливість провокації. На цій під-

ставі її зліквідовано

Допитав

 Чавун.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 54. – Арк. 40. Копія. Машинопис.
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№ 39

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЬКИ с.  ПІДГІР’Я 

СТЕФАНІЇ БАТЕНЧУК
9 березня 1946 р.

Р-31. Почато дня 5.ІІІ [19] 46 р.

Справа Ч[исло]  1.  Закінчено 8.ІІІ [19] 46 р.

Батенчук Стефа

С/О  НКГБ кл[ичка]  «Лісова»

П Р О Т О К О Л

 Батенчук951 Стефа Карпівна ур[оджена]  

16.ІІ 1928 р. в с.  Переліски  Пониковець-

кого р[айо] ну,  Львівської області, нац[іо-

наль ність]   укр[аїнка] , вільна, осв[іта]  

4 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] , ріль ничка.

По закінченні нар[одної]  школи я ввесь час працювала при 

родичах на господарці. Так працювала до приходу  Ч.А. 1944 р. 

Від цего року я стала працювати в  УПА, а саме: збирала харчі для 

відділу, носила грипси, ходила в розвідку, так працювала до дня 

31.ІІІ 1945 р. В цей час зістала арештована через органи  НКГБ.

Зізнає: В який час я вступила до УПА952.

Коли прийшла Ч.А. на територію  Зах[ідної]  України, то дуже 

часто в нас кватерували повстанці, які почали мене посилати 

збирати харчі, та з грипсами до села  Горани. В Горанах знала 

 Заяць Мариську, до ньої я носила грипси і [...] 953 розвідку, [...] 954 

ходила до  Голубиці (я і дівчина як називається, не знаю). Дальше 

ходила по розвідку до с.  Жаркова до  Зварич Марії, котра рівнож 

відбирала від мене грипси. В с.  Волохи я знала  Ваврик Марію, 

 Гаврилюк Любу,  Дзьобу Єву і  Горбаль Ольгу. Ті відбирали від мене 

пошту і подавали розвідку. Рівнож ходила на хутір  Франки до 

 Стрихарчук Стефанії, на  Горбалях знала я  Кацалай Ольгу і її брата 

 Генка. Вони відбирали від мене пошту.

У тексті:951  Батеньчук.

Речення відчитується невпевнено.952 

Слово не відчитується.953 

Слово не відчитується.954 



451

З грипсами і на розвідку висилав мене к[оманди] р « Свобода», 

чот[ові]  « Козак», « Довбня» і « Павленко». Це їх псевда, правдивого 

прізвища їх я не знаю. [...] 955 мені дівчата я знала, тому, що всі 

живуть в сусідніх селах. Котрої з них не знала, то питалась в селі 

за її правдивим прізвищем.

Перше арештування:

Перший раз мене арештували дня 21.І [19] 45 р. під час облави 

на моє село. Мене запровадили до с.  Ясенова, і ще цего самого 

дня взяв мене на допит нач[альник]   НКГБ  Зшитов, питав мене які 

заходять до мене дівчата, де знаходяться з мойого села хлопці, 

котрі не пішли до  ЧА, та хто збирає харчі для бандитів. Я відпові-

ла, що не знаю, він мене почав страшити, казав, що ти завтра все 

розкажеш. Мене відвели до громадської канцелярії, де я ночува-

ла разом з  большевиками. На другий день мене знова покликав 

Зшитов на допит. Питав мене про це саме, що першого дня, я 

на все відповідала, що не знаю. Зшитов ударив мене два рази в 

леце та почав сильно лаяти. Коли я йому нічого не відповідала, 

він казав, щоби я підписала протокол. Заборонив мені говорити 

кому-небудь про що він мене питав. Після цього сказав іти додому. 

Як я вернула додому, то застала в себе к[оманди] ра «Свободу». 

Він мене запитав хто мене допитував і про що я йому розповіла. 

Він похвалив, що я добре трималась. Опісля погрозив коли б я 

що-небудь зрадила, то він мене скаже повісити серед села.

Другий раз арештована.

Другий раз мене арештували 27.ІІІ 1945 р. в цей сам час коли 

повстанці розбили в с.  Пониква МТС. Зараз на другий день при-

їхали більшовики на наш хутір, двоє більшовиків зайшли до мене в 

хату, запитали мене, де мешкає  Гузюк Ярослав, я відповіла, що не 

знаю, тоді  більшовики сказали, щоб я збиралась і йшла з ними.

Мене запровадили до с. Поникви, там вже було більше ареш-

тованих. Нас забрали на авто і завезли до району  Заболотці. 

На дижурці зареєстрували нас, позабирали шпильки, гребені і 

пояски, та замкнули до камери. За два дні взяв мене на допит 

лейт[е]нант НКГБ  Діденко. Діденко питав мене, хто спалив МТС, 

я відповіла, що не знаю. Діденко відразу почав мене бити та 

казав, що з твоєї хати бандити, такі як «Свобода», «Козак», « Лев» 

не виходять, ти живеш під лісом і їх завжди бачиш, а передо 

мною говориш, що не знаєш, питав, хто забрав яйця з МТС-у, хто 

забрав льотчиків956 з бровару, я відповіла, що не знаю, тому що 

Слово не відчитується.955 

У тексті:956  лютчиків.
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сама мешкаю на хуторі  Переліски, а МТС і бровар є в  Поникві. 

Питав мене, чи знаю  Гузюк Славку і що я з нею робила, чи ми 

разом збирали харчі, чи по[о] динчо, та чи знаю  Паньковського 

Йосифа, я відповіла, що знаю, але з ними нічого не мала спільно-

го, він дальше казав мені положитись та почав бити нагайкою по 

плечах. За кожним ударом питав, чи я буду говорити. На цей час 

прийшов мол[одший]  лейт[е]нант  НКГБ  Баєв, відібрав від  Діденка 

на гайку, казав мені встати та почав мене жалувати. Діденко вий-

шов, а Баєв почав мене просити, щоб я йому все розказала, тоді 

мене звільнять додому.

Я відповіла, що не маю що говорити і мені вже все одно. 

Баєв сказав, що шкода, що він відобрав від Діденка нагайку, 

а то ти була б Діденкові все розказала. Після цього відпрова-

див мене до камери. В камері мені посмарували рани маслом 

і я заснула. На другий день мене покликав дижурний знова до 

Діденка, цей сказав: ти говорила, що не знаєш нічого, а хто 

носив грипси від « Свободи»? Я дальше твердила, що це неправ-

да, тоді Діденко сказав, що завтра дасть мені свідка, який скаже 

мені це все в очі.

На третій день покликали мене знова до Діденка, цей питав 

мене, до кого я носила пакети, я відповіла, що до нікого. Тоді 

Діденко привів з каме ри  Дзьобу Любу, казав її сісти на кріслі 

і почав її питати, чи вона знає мене. Люба відповіла, що знає. 

Діденко запитав мене, чи я знаю Любу, я відпо віла, що не знаю, 

тоді Люба сказала: «Ти говори правду, бо ти була в мене і при-

носила грипси від «Свободи». Тоді я до того призналась. Дальше 

питав, яке в мене псевдо, я відповіла  «Маруся». Тоді запитав 

Люби, до кого вона від несла ті грипси, що я їй принесла. Люба 

відповіла, що до  Боратина і до  Гаїв.

Діденко питав мене, яких я знаю хлопців, я відповіла, що 

знаю « Залізного» і « Луну», бо вони прийшли до мене, принесли 

два грипси і сказали, щоби я віднесла їх до Люби. Я взяла грипси, 

а вони відійшли в ліс. Звідки ті хлоп ці і як називаються, я не знаю. 

Мене і Любу відпровадив Діденко до камери.

Четвертий раз кликав мене Діденко десь аж зa тиждень на 

допит. Казав сідати і почав читати з протоколу мою генералію, 

коли я зістала арештована, що на допиті зізнала та що допит 

закінчений. Пояснив мені, що мене будуть судити під стат[т] ею 

54-1а, це приналежність до  Організації, а 54-11 мені також заки-

дається, це є «изменник родины». Сказав, що після таких статей 

будуть судити мене у  Львові. Опісля списав мій вигляд, який зріст, 

як убрана і т[ак]  д[алі]  і відпровадив до камери. Вночі почались на 
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дворі сильні стріли. Ми догадались, що це повстанці наскочили 

на район, ми почали пос пішно вбиратись, на цей час вскочило 

до нашої камери двох  НКВД-истів, по чали нас втихомирювати, 

казали, щоб ми не боялись і лягали дальше спати.

Над раном стрілянина втихла і НКВД-исти вийшли з камери.

На другий день лейт[е]нант  Діденко прийшов до камери 

з карткою та по чав читати таких осіб:  Гузюк Ярослава,  Крутяк 

Антоніна,  Дзюба Люба,  Семчук Стефанія і мене, крім тих вище 

згаданих, викликав ще сім других осіб, кот рих я не знаю, нас усіх 

було 12. Сказав нам зібратись, забрати свої речі і випровадив 

надвір. Там вже були лейт[е]нант  Баєв,  Баденков,  Куденко та 5 

(п’ять)  стрибків, прізвища стрибків я не знаю.

Нас відпроваджували до ста[н] ції в цей спосіб: напереді йшов 

Баєв і один стрибок. Ми йшли парами, по боках ішло по одному 

стрибку, а реш та конвою ішло зізаду. На ста[н] ції ми всі заладу-

вались в оден вагон і від’їхали до Львова. У Львові в  Підзамчу ми 

всі посідали на авто і від’їхали до тюрми на Лонцького. Тут нас 

оглянув лікар, а по оглядинах завели до бані, де ми викупались. З 

бані розпроваджено нас по камерах, кожну з окрема. В камері я 

просиділа півтора місяця. Опісля викликали мене на коридор, де 

я побачила всіх цих, що приїхали разом зі мною з району.

З коридору завели нас на дижурку, там прочитали наші акта 

з району.

На подвір’ю на нас чекало вже авто. Нас всіх посадили в 

нього і замкнули, авто було крите і з вікнами загратованими. Ним 

відвезли нас до суду.

В суді впровадили нас до кімнати, в котрій за столом сиділо 

трьох суддів. Один з них сказав нам сідати, ми посідали. Тоді 

запитав мене, як я називаюсь і я відповіла  Батенчук957, він сказав, 

щоби я розказала те все, що зізнала в районі і я розказала. Тоді 

він прочитав з протоколу, що в мене вдома знайшли гранати і 

чому я тут цего не сказала. Я відповіла, що це неправда, я цего в 

районі не говорила і вам цего не сказала. Так по черзі кожну з нас 

питали. В міжчасі одна з нас сказала, що нас в районі дуже били. 

Судія запитав, хто. Тоді ми відповіли, що всі, котрі допитують, 

б’ють. Зі суду нас відвезли знова до тюрми і розсадили по старих 

місцях. На другий день нас знова оглядав лікар, де на котрих з 

нас були ще сліди побиття. За два дні нас знова завезли до суду. 

Судія ще раз нас перепитав це все і сказав, що вирок нам про-

читають в тюрмі.

У тексті:957  Батеньчук.
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Нас відвезено до тюрми. В тюрмі я просиділа на тім самім 

місці знов тиждень, по цім мене покликали до прокурора на 

допит. В перших словах допиту прокурор сказав, що в моїм селі 

вже половили всіх бандитів і вони розповіли все, що я робила, 

за це чекає мене велика кара. Я відповіла, що я більш нічого не 

робила, а це, що робила, то вже розказала в районі і на суді. 

Прокурор почав мене намовляти, щоб я призналась по доброму. 

Та казав, «коли ти нічого не робила, то може другі дівчата роби-

ли, якщо ти знаєш про їхню роботу, то розкажи». Я відповіла, що 

більш не знаю ні чого. Мене відвели до камери. На другий день 

я дістала картку, що мене звільнюють додому, того ж дня також 

звільнили  Гузюк Ярославу,  Крутяк Антоніну,  Семчук Стефанію, 

 Дзьобу Любу і  Дзьобу Ілька. Ми всі від’їхали додому.

Четвертий раз мене арештували в місяці листопаді 1945 р., 

тоді на  Перелісках була облава. Я утікла до своєї тітки, яка меш-

кає в с.  Волохи і тут мене арештовано, спитали мене за докумен-

тами. Я відповіла, що не маю, мене відпровадили до старшини, 

а старшина завів мене до с.  Жаркова. Там було богато війська. В 

одній хаті сидів  НКГБ-ист  Кулаєв. Він почав мене питати: «Ти нам 

перше говорила, що ти не була в банді, а сейчас ми вже точно 

знаєм, що ти працюєш в банді». Казав мені, щоб я сказала всю 

правду, то він мене звільнить. Я відповіла, що не знаю, що він 

хоче в мене, він запитав «чи знаєш  Здравецьку Софію,  Гаврилюк 

Любу і  Горбаль Ольгу», я відповіла, що не знаю. Він залишив 

мене в хаті, поставив коло мене двох вартових. Я переночувала 

в цій самій хаті, а на другий день від’їхали всі  більшовики і я з 

ними в район. На дижурці мене знова зареєстровано і посадже-

но в камеру.

Вночі дижурний  Руденко забрав мене до нач[альника]  НКГБ 

на допит.  Зшитов казав мені сідати і запитав, чи я знаю « Свободу», 

« Довбню», « Козака» і « Веселого». Я відповіла, що не знаю, тоді 

він мене запитав, чи знаю Здравецьку Софію, Гаврилюк Любу і 

 Крутяк Антоніну. Я відповіла, що знаю.

Він запитав, що вони роблять, відповідь – сидять вдома, 

дальше питав, чого я ходила до Здравецької Софії, я відповіла, 

що по білля для «Свободи», рівно ж брала в ньої хліб і носила з 

 Кравчук Марією до ліса.

Те все забрав від нас « Помста». Питав мене, чи Сонька 

приносила грипси до мене, я відповіла, що так. Дальше я йому 

розповіла, що знаю «Козака», бо він приходив до мене разом 

зі « Залізняком». Також стрічала його одного разу в лісі. Тоді 

нач[альник]  сказав, що «Козак» це був твій наречений, я відпові-
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ла, що це не правда. Питав, чи я знаю « Свободу», я відповіла, що 

про «Свободу» чула, але його самого не знаю. Питав мене, з ким 

був « Помста», коли я йому давала білля, я відповіла, що був сам 

на краю ліса. Потім відпроваджено мене до камери.

За два дні покликали мене знова на допит. Допитував знова 

 Зшитов. Питав мене, чим була в банді  Гаврилюк Люба і  Горбаль 

Ольга. Я відповіла, що не знаю. Нач[альник]  Зшитов сказав: «Таж 

ти збирала разом з ними харчі», я відповіла, що це неправда, бо 

я харчів зовсім не збирала.

В тім часі младший лейтінант  Сухарйов впровадив до канце-

лярії  Здравецьку Софію і запитав нас, чи ми знаємось. Ми відпо-

віли: «Так». 

Тоді нач[альник]  запитав Софію, чого вона ходила до мене, 

Здравецька відповіла, що її до мене вислав по білля «Свобода». 

Розкажи, як  Стефа брала від тебе хліб для «Помсти», вона при-

йшла до мене з якоюсь дівчиною, якої я не знаю, забрала хліб, 

смар до зброї і пішла. Зшитов казав Софії, розказати як вона і 

я  знає  Гаврилюк Любу. С[о] фійка розказує: «Одного разу  ква-

терував у нас цілий тиждень « Хмурний». Він дав мені грипса на 

 Волохи до станичної Гаврилюк Люби.  – Чи ти віддала її почту до 

рук? – Так, віддала». Дальше розкажіть, як Батенчук Стефа знає 

Любу. Софійка розказує: «одного разу вона принесла два грип-

си, щоб я дала «Хмурному» і я понесла їх до ліса. В лісі я віддала 

грипси «Хмурному», і від нього одержала грипси на Волохи до 

Гаврилюк Люби. Ті грипси я дала Стефі, щоби вона занесла до 

Люби. Дальше начальник питав мене, чи так було як розповідає 

Здравецька, я відповіла, що так було. Дальше питав Здравецьку, 

що робила  Горбаль Ольга, Софійка відповідає, що приходила до 

ньої за розвідкою. Питав Здравецької, чи Горбаль приходила до 

мене. Здравецька відповіла, що не знає. По тім Софійку випрова-

дили з кан целярії, а мене питав начальник, що я знаю про роботу 

в банді, я відпо віла, що більш уже не знаю нічого. Потім відвели 

мене до камери.

За три дні покликали мене знова до начальника. Допит про-

вадив дальше Зшитов в цій самій канцелярії. Почав питати, чи я 

знаю  Гузюк Володимира? «Знаю, це мій сусід». «В якій банді він 

був?» «Він в банді не був». «Коли ви носили Гузюкові їсти до ліса?» 

«Я йому їс ти не носила». Тоді начальник покликав Сухарйова. 

Сухарйов прийшов разом з Гузюком. Цей на запитання началь-

ника відповів, що я вино сила до ліса їсти, дальше зізнав, що до 

мене заходив « Помста», « Хмурний», « Хитрий», « Луна» і богато 

других. Я призналась, що так було.
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Дальше  Гузюк зізнав, що мій брат забив його сина, я відпо-

віла, що це брехня, бо я брата не маю. По цім мене вивели до 

камери.

На слідуючий день забрали мене на четвертий допит.

Знова допитував мене  Зшитов. Він запитав мене, що робить 

у банді  Кравчук Марія, я відповіла, що працює вдома і збирає 

харчі та носить грипси. Опісля покликав Зшитов Діденка,  Діденко 

ввійшов разом з Кравчук Марією, начальник запитав, чи ми зна-

ємось, ми відповіли «так». Начальник запитав, що ти робила в 

банді, Кравчук відповіла, що разом зі мною збирала харчі і носи-

ла грипси до « Помсти» і « Явора». Також ходила до с.  Літовищі. 

Грипси носила до Гузюк Володимира і  Горбаль Ольги. «До кого 

носила грипси  Батенчук Стефа?» – питає її. «Стефа носила грип-

си до  Гаврилюк Люби,  Ваврик Марії, «Помсти» і «Явора».

На запит начальника, чи це правда, я відповіла, що так. По 

цім Кравчук Марію відпровадили до камери. Опісля нач[альник]  

Зшитов сказав: «Я сейчас позову до канцелярії Гаврилюк Любу 

і ти її маєш сказати, що вона пра цювала в банді і була твоїм 

начальником». Я сказала, що дійсно Люба була моїм провідни-

ком. Мене залишено в канцелярії саму і по якімсь часі Зшитов 

вернув з Гаврилюк Любою. Запитав, чи ми знаємось, ми відпо-

віли «так». Запитав мене, що я знаю про Гаврилюк Любу, я від-

повіла, що Люба була станичною в с.  Волохи, я до ньої носила 

грипси, а від ньої забирала хліб, молоко, масло, грипси і розвід-

ку, це все відносила я до «Явора». Тоді начальник запитав Любу, 

чи це правда, Люба відповіла «так». Начальник попередив Любу, 

щоби говорила вcю правду, бо коли не бу де говорити, то Cтефа її 

все докаже. «Хто втягнув тебе до банди Люба?» «На роботу при-

значив мене « Свобода». «Які дівчата були тобі підпорадковані?» 

«В с. Волохи:  Дзюба Люба,  Ваврик Марія і Горбаль Ольга, також 

належали до мене дівчата з  Перелісок, а саме:  Батенчук Стефа, 

 Гузюк Ярослава і  Крутяк Антоніна. Їх мені передав «Свобода». 

Дальше питав нас обидвох, хто такий «Свобода», «звідки він, чи 

богато вбив людей? Ми від повіли, що не знаємо, я відповіла, що 

« Свобода» є сотенним. По цих зізнаннях я підписала протокол і 

нас відвели до камери. Ми разом з Любою не сиділи.

Звільнення:

З початком місяця грудня [1945 р.]  мене покликав до канце-

лярії  Діденко. Казав мені сісти і почав говорити: «Я тебе звільняю 

додому, але на такій підставі, що будеш нам помагати в знищенні 

бандитів. Ти будеш розвідувати, де кватерують бандити, хто їм 

носить харчі, грипси і розвідку».
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Я на це погодилася.  Діденко дав мені підписати заявку, що я 

погоджуюсь працювати з органами  НКГБ у формі розвідчика, про 

що довідаюсь, усе щиро буду доносити. Казав мені вибрати собі 

пcевдо. Я вибрала собі « Лісова» і цим псевдом підписалась на 

заявці. Псевдо казав він мені буде потрібне не це, щоби на доно-

сах ним підписуватись, такий донос часами може попасти банді 

в руки, то бандити не будуть знати, хто то такий.

Припоручення: прослідити, де кватерує « Свобода», « Помста» 

і « Явір». Хто їм подає розвідку, хто збирає харчі і до кого вони 

заходять.

Казав: «Ти мешкаєш під лісом і тобі легко буде про це дові-

датись, тим більше, що тебе знає банда». Це все я мала подати 

за три дні, то є в понеділок, в такий спосіб: В понеділок прийти з 

банькою до бровару в с.  Пониква по пиво, тут мав бути Діденко, 

котрий мав би мене покликати і питати, що я за одна, питаючи ми 

були б відійшли в таке місце, де немає нікого і там я мала йому 

все розказати. Цього дня мене звільнили додому.

Коли я вийшла з тюрми, зустрілась в районі зі своєю мамою. 

Мама розказала мені, що за мною дуже часто приходять повстан-

ці та питають, чи я ще не вернула з тюрми. Коли я про це довіда-

лась, настраши лась і не пішла додому, тому щоби мене повстанці 

не вбили. Я залишилась в районі. На другий день стрінув мене на 

вулиці Діденко та запи тав, чому я не вдома, я відповіла, що боюсь 

іти, бо за мною шукають бандити і хочуть мене вбити. Діденко 

спитав, звідки я про це знаю, я відповіла, що мені говорила мама, 

з якою я стрінулась в районі. 

Діденко з місця мене арештував і завів до камери. За два дні 

відставлено мене враз з іншими до  Львова.

Від’їзд до Львова:

До Львова нас їхало 11 осіб, 6 мужчин  і 5 жінок. Деяких з них 

знаю, а саме:  Горбаль Ольга зi с.  Волох і  Іщак Параня з с.  Дуб’я. 

Інших не зна[ю] , конвоювало нас 6-ох  більшовиків. Командантом 

конвою був лейт[е]нант  Кулаєв. Приїхавши до Львова, до тюрми 

на Лонцького, нас впр[о] ваджено на дижурку, прочитано нам 

всім акт нашого зізнання з району, де ми і підписались. Опісля 

розпроваджено нас по камерах, мене впроваджено до ка мери 

ч[исло]  26. На другий день покликали мене на дижурку. На 

дижурці був Кулаєв і якийсь з области. Цей з области переводив 

допит на підставі попередніх моїх зізнань з району. Я зізнала все 

так точно, як говорила в районі. Нових запитань мені не ставили. 

Після допиту мене відвели до камери ч[исло]  138, в якій не було 

нікого. Я стала плакати і просити дижурного, щоби до мене дав 
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когось другого, бо я сама боюся. Дижурний за хвилю привів чужу, 

мені незнакому, дівчину.

На другий день покликали мене знова на допит. Допит прово-

дився на третьому поверсі в канцелярії прокурора. Прокурор питав 

мене, чи я знаю  Гузюк Володимира? Чи він був в банді? Що робив? 

Я від повіла, що в банді він не був, тільки сам ховався. Дальше 

питав, які бандити заходять до нас додому, я відповіла, що най-

більш заходить « Хмур ний», « Хитрий» і « Луна», питав мене, з якої 

вони банди і що роблять, чи часом не з  СБ. Я відповіла, що в нас 

такої банди немає. Прокурор мені пояснив, що СБ то така банда, 

що вішає людей. От, наприклад, у вас повісили  Кравчука Івана, 

а ти скажи, хто його повісив. Я відповіла, що не знаю, прокурор 

почав кричати: «Ти не знаєш? Ти зараз будеш знати!», покликав 

дижурного і казав відпровадити мене до карцеру. Карцер виглядав 

так: маленька кімнатка 1х1, на долівці замерзла вода, там казали 

мені розібратись до сорочки і загнали до карцеру. Так я просиділа 

зо дві години. З карцеру взято мене знова на допит, допитував 

мене дальше прокурор, питав мене, хто повісив Кравчука Івана, 

я дальше відповіла, що не знаю. Тоді прокурор покликав якогось 

 НКВД-иста і Гузюк Володимира, який на запити прокурора зізнав 

слідуюче: В  Батенчук Стефи була зв’язкова хата, до ньої завжди 

сходились бандити, вона знає, хто повісив Кравчука, бо в ньої 

були його черевики, вона також перетримувала коня бандитам і 

виставляла з дівчат варту у селі. Я на це відповіла, що в нас не було 

зв’язкової хати, бандити приходили, але [ч] иї були черевики, я не 

знаю. Прокурор питав мене, котрі бандити приходили зі зброєю, а 

котрі без зброї. Я відповіла « Помста», « Явір» і Гузюк були зі збро-

єю, а  Гузюк Дмитро,  Токар Степан ходили без зброї. Також призна-

лася, що в мене стояв кінь.

Слідуючий раз на допит викликали мене вночі. Допитом про-

водив цей сам прокурор в цій самій кімнаті. В кімнаті я вже заста-

ла  Кравчук Марію з с.  Переліски. М[и]  привітались і прокурор 

запитав, чи я знаю Кравчук Марію, я відповіла «знаю», вона зби-

рала харчі, варила їсти, носила грипси до ліса і до  Ваврик Марії 

до с.  Волохи. Прокурор запитав Кравчук Марію, чи Батенчук 

говорить правду, Кравчук відповіла «так». Мене відпровадили до 

камери.

На другий день мене викликали знова до прокурора. Прокурор 

ме не відпровадив до сусідньої кімнати, де сидів якийсь полков-

ник. Полковник казав мені сісти, почав питати, хто зі мною сидить 

в камері, я відповіла, що якась незнакома дівчина. Дальше пол-

ковник питав, нащо я показувала свої синці з побиття цій дівчині. 
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Я відповіла, що я не показувала, вмиваючись ця дівчина сама 

побачила і запитала: «Хто тебе так побив?» Я відповіла, що на 

допитах. Питав, чому я не призналас[ь] , що « Козак» є моїм наре-

ченим, а в камері дівчині говорила, що «Козак» є твоїм нарече-

ним. Це все я заперечила як неправду.

Слідуючий раз покликали мене на допит за чотири дні. Коли 

мене ввели до цеї самої кімнати, там сидів цей прокурор, що мене 

допитував і з ним ще якийсь другий мужчина958. Прокурор сказав 

до мене: «З тобою буде говорити старший прокурор  Теренков» і 

ми познакомились зi старшим прокурором. Теренков попросив 

мене сідати і сказав: «Слухай  Стефа, будемо мати суд, котрий 

відбудеться з твойому районі. Чи ти хотіла б, щоб на суді були 

присутні твої родичі. Я відповіла, що хочу. – Чи хочеш ти, щоби 

тебе звільнити додому?. – Я відповіла, що хочу. Прокурор сказав: 

«Ми тебе відпустимо, але ти мусиш бути радян ською людиною, 

мусиш нам помагати в знищенні бандитів. На суді ти мусиш все 

щиро розказати, видай нам криївки, які знаєш, магазини зi збіж-

жям і зі зброєю». Я сказала, що про магазини не знаю, коли ви 

мене звільните, я це все розвідаю і вам розкажу. Дальше проку-

рор говорив, що бандитів є мало і мають погану зброю та хотять 

розбити такий великий  Рад[янський]  Союз, і що це їм не вдасть-

ся. Ми вже знищили богато бандитів і «остальних» знищим. Я від-

повіла: «допоможу вам знищити решту бандитів». «Добре, – ска-

зав прокурор, – завтра поїдемо на суд, а потім побачимо». Подав 

мені руку і казав дижурному відвести до камери.

На другий дань, це зн[ачить]  2.ІІ 1946 р., покликав мене 

дижурний на дижурку, де я вже застала  Гаврилюк Любу,  Ваврик 

Марію,  Горбаль Ольгу,  Кравчук Марію, з мужчин959: « Аркадія», 

« Муху» (псевда),  Гузюка Володимира,  Гуменюка Дмитра і других, 

яких прізвищ не знаю.

Конвой: Всаджено всіх нас до авта критого, арештанського, 

котре було розділене на дві половини, до одної всаджено всіх вище-

поданих, а до другої мене саму. Так відвезли нас до  Заболотець. 

За нашим автом їхало друге авто з  більшовиками. Ми заночували в 

Заболотцях, а на другий день відвезли нас до с.  Поникви.

Суд.

Дня 3.ІІ 1946 р. в будинку нар[одної]  школи с. Пониква від-

бувся прилюдний суд над слідуючими особами: Гаврилюк Люба, 

У тексті:958  мущин.

У тексті:959  мущина.
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 Кравчук Марія,  Горбаль Ольга,  Ваврик Марія. З мужчи[н] 960:  Гузюк 

Володимир, « Аркадій», « Муха», « Кравец[ь] » і « Капелюх». Суд від-

бувся в одній зi шкільних кімнат, на суді були присутні, крім під-

судних, двох суддів, прокурор, трьох оборонців зі  Львова, яких 

наставив суд і сильна охорона з  НКВД.  Батенчук Стефа висту-

пала на суді як свідок. Головою суду був полковник начальник 

гарнізонів, які стояли по селах. Гол[о] вуючий повідомив, що від-

будеться суд над учасниками  УПА. На суді було присутніх богато 

людей з дооколичніх сіл.

Перша справа:

Відбулась з підсудним «Мухою». Після зізнань «Мухи», 

Батенчук Стефа свідчить, що возила його раненого на  Горбалі і 

там носила йому часами їсти.

Друга справа:

Відбулась з підсудним «Аркадієм». Після зізнань «Аркадія» 

Батенчук Стефа свідчить, що його зовсім не знає.

Третя справа:

Відбулась з підсудним  Гуменюк Дмитро, після його зізнань 

Батенчук Стефа свідчить, що він був в банді і вона йому носила 

їсти до ліса.

Четверта справа:

Відбулась з підсудним Гузюк Володимир, після його зізнань 

Батенчук Стефа свідчить, що він до неї на кватиру привів коня, 

також захо див з « Хмурним», « Хитрим» і « Луною» і з ними обгово-

рював якісь справи.

П’ята справа:

Відбулась з підсудним «К[а] пелюх», після його зізнань 

Батенчук Стефа свідчить, що його не знає.

Шоста справа:

Відбулась з підсудною962  Кравчук Марія. Після її зізнань 

Батенчук Стефа свідчить, що вона варила їсти для бандитів, 

носила грипси до с.  Літовищ і ходила до  Здравецької Софії по 

хліб для « Помсти».

Сьома справа:

Відбулась з підсудною963  Гаврилюк Люба. Після її зізнань 

Батенчук Стефа свідчить, що Люба була станичною, подавала 

розвідку бандитам і видавала харчі.

У тексті:960  мущин.

У тексті:961  мущи[н] .

У тексті:962  підсудним.

У тексті:963  підсудним.
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Ос[ь] ма справа:

Відбулась з підсудною964  Горбаль Ольга. По її зізнанні  Батенчук 

Стефа свідчить, що Ольга приносила до неї грипси і хліб.

Дев’ята справа:

Відбулась з підсудною965  Ваврик Марія. По її зізнаннях 

Батенчук С. свідчить, що вона ходила до Ваврик Марії за розвід-

кою і два рази брала в неї харчі.

Десята справа:

Відбулася з підсудним « Кравець». По його зізнаннях 

Батенчук С. свідчить, що його не знає.

Це все Батенчук Стефа зізнавала прилюдно.

Після суду всіх засуджених заладовано до авта і цим самим 

способом відвезено до  Львова в тюрму. Мене завели до цеї самої 

камери, в якій я була перед від’їздом на суд.

Підсудних засуджено на таку кару:

 Горбаль Ольга – 10 літ тюрми

 Ваврик Марія – 10 літ тюрми

 Гаврилюк Люба – 15 - « -

 Кравчук Марія – звільнена

 Гуменюк Дмитро – 10 літ тюрми

 Гузюк Володимир – 15 - « -

« Аркадій» – кару смерти (сотенний політвиховник)

« Муха» – - « -  (роєвий)

Других вироку не пам’ятаю.

В тюрмі у  Львові я просиділа до 30.ІІІ 1946 р. Цього дня 

позвав мене дижурний до канцелярії. Там я побачила старшого 

лейт[е]нанта (високий, бльондин, зачіска на бік, літ до 40, сині 

штани, зелена рубашка). Цей лейт[енант]  запитав мене, чи я 

хотіла б працювати на услугах  НКГБ. Я на це погодилась. Тоді 

він дав мені таке припоручення: поїхати додому і розвідати, де 

кватерують бандити, де містяться їхні магазини і криївки, до 

кого заходять і хто їм носить розвідку. Розвідувати я мала в цей 

спосіб:

Інструктаж. Поїхати у свій район, не іти до свойого села, бо 

там мене бандити зловлять і повісять, а закватерувати недалеко 

свойого села.

Тоді до себе закличеш свою маму. Від мами довідаєшся, чи 

до села заходять бандити та чи збирають дівчата дальше харчі. 

У тексті:964  підсудним.

У тексті:965  підсудним.
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Я мала дати знати через маму до дівчат, щоби ті прийшли мене 

відвідати, бо я сама до свойого села боюся заходити, щоби мене 

знова не арештували  більшовики.

В дівчат я мала довідатись де кватерують хлопці, чи мають 

криївки і де, бо я хочу зв’язатись з ними. Також мала говорити 

дівчатам, що я х[в] ора, правдоподібно щось мені в грудях відби-

ли у  Львові в тюрмі, тоді дівчата будуть мене жалувати і скоріше 

все будуть розказувати.

Дальше говорив мені лейт[е]нант, що коли б зловили мене 

бандити, я мала говорити, що мене засипали другі дівчата і я 

мусіла до всього признатись. Також говорити їм, що мене дуже 

били і що я х[в] ора. Вкінці сказав мені, що бандитів вже є менше 

і мене так скоро не зловлять. Також по селах стоять гарнізони. 

Коли я це розвідаю, маю приїхати до  Львова 14.ІV [1946 р.]  на 

вул[ицю]  Сталіна ч[исло]  1. Там чекають люди з передачами до 

тюрми, там зачекаєш, а я прийду і пізнаю тебе або ти мене. Тоді 

ти підеш зі мною і ми про це все поговоримо. Зазначив, щоби я 

приїхала обов’язково 14.ІV [1946 р.] , бо в інші дні я його не стріну. 

Казав, що «до наступних стріч ми умовимось 14». За добру роз-

відку приобіцяв мені винагороду. Опісля видав мені справку, що 

я звільнена з тюрми, а другу, що я є хвора. На дорогу дав мені 

20 к[а] рб[ованців]  і казав їхати додому.

Вийшовши з тюрми, я сіла на поїзд і приїхала до  Заболотець. 

Звідси я пішла просто на  Переліски додому. Вдома в мами я дові-

далась, що  бандеровці, які перше коло нас були, всі побиті, тому 

я залишилась вдома. По чотирьох днях мойого побуту ви мене 

забрали.

Зізнання друге: Одного разу, коли  більшовики робили заста-

ви в мойому селі, з ними був  НКГБ-ист  Діденко. Вони прийшли до 

мене і вдавали укр[аїнських]  повстанців. Діденко запитав мене, 

чи я не знаю, де є « Свобода», я відповіла, що «Свобода» часто 

перебуває на хуторі  Видюки. Діденко запитав мене, звідки я це 

знаю? Я відповіла, що чула від  Горбаль Ольги.

Це діялось в м[ісяці]  жовтні [1945 р.] . Опісля, будучи в районі, 

я побачила, що Діденко це той сам, який вдавав у мене повстан-

ця. Діденко про цю справу мені опісля не згадував.

Коли мене  більшовики арештували послідній раз і перевезли 

з  Жаркова до району, я сказала нач[альнику]   НКГБ  Зшитову, що 

 Кацалай Ольга є в банді і її треба арештувати. Зараз  більшовики 

поїхали враз зі мною до Кацалай Ольги і я їм показала, де вона 

живе. Тоді показала також, де живе  Стрихарчук Стефа і що вона 

варить бандитам їсти і носить розвідку. Щоби мене не пізнали 
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люди, я була убрана в палатку.  Кацалай Ольгу тоді арештували, а 

 Стрихарчук Стефи не було дома.

Сказала також  Зшитову, що  Гузюк Володимир вбив  біль-

шовика, бо приносив до мене з цього більшовика скровавлену 

шинелю, щоби йому ви прати.

Заввага:

 Батенчук Стефа зізнала без фізичного примусу, по зізнаннях 

її повішено прилюдно в селі  Переліски. Коли приїхали на дру-

гий день більшовики, то сміялись, що вона так високо вилізла. 

Говорили: «Ми знали, що туда тобі дорога».

Постій дня 9.ІІІ 1946 р. 25.VIII.З. Допитував / – /  Я р е м а.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 53. – Арк. 18-26. Копія. Машинопис.

№ 40

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЬКИ с. ГОЛОСКОВИЧІ 

СТЕФАНІЇ ЯЩУК
4 червня 1946 р.

Р-31. Почато 10.ІІ [19] 46 р.

Справа Ч: 1 Закінчено 10.ІІ [1946 р.] 

Ящук Стефанія

С/О  НКВД, кл[ичка]  «Янка».

П Р О Т О К О Л .

 Ящук Стефанія Іванівна, ур[оджена]  

1926 р. в c.  Голосковичах  Поников[и]цько-

го району,  Львівської області, нац[іональ-

ність]   укр[аїнка] , осв[іта]  4 кл[аси]  нар[од-

ної]  шк[оли] , кравчиня.

Зізнає: По укінченні школи пішла вчитись за кравчиню. Мій 

тато за  Польщі був злодієм, так що завжди приходила до нас 

поліція на ревізію. Кілька разів тата арештували. А одного разу 

сидів в тюрмі один рік. Коли 1944 р. коло нас недалеко стояв 

фронт, я завагітніла від одного  німця і в травні 1945 р. породила 

доньку. По дорозі я дитину задусила і закопала. Про це знали 

мої родичі. Дня 12.VIII 1945 р.  Лош зі заболотецьким  НКВД 
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мене арештував  Лош (бувший член  УПА, зголосився і працює 

на  НКВД).

Мене забрали до району. Допитував мене НКВД-ист, якого 

я не знаю. (Бльондин, обличчя довге, жидівський ніс, літ ок[оло]  

40). Він питав мене, хто з бандитів магазинував в мене збіжжя. 

Я відповіла, що це була ніч і я не пізнала нікого, тільки «Богуна» 

(Лош), бо він приходив кілька разів до хати. Питав, чи це був 

великий магазин, хто забрав це збіжжя. Я відповіла, що не знаю, 

бо в дійсності не знала. Коли зголосився «Богун», хлопці ніччю 

відмагазинували і забрали збіжжя. Тоді НКВД-ист казав мені 

положитись на крісло і почав бити шомполом. Я дістала до 

20 шомполів і дальше нічого йому не сказала. По допиті мене 

відвели до камери.

Другий допит проводив цей сам НКВД-ист, почав говорити 

таке: що коли я не розкажу, що знаю, то зогнию в тюрмі. Дальше 

почав мене питати, де знаходяться  Смагляк Катерина і Марія 

 Богдан. Я відповіла, що не знаю, часами їх бачу в селі, але де 

вони перебувають, не знаю. Коли він мене випустить з тюрми, то 

я розвідаю і йому донесу. Він на це погодився. Запитав, чи я вмію 

добре писати. Я відповіла, що тільки по-польськи.  НКВД-ист 

написав заявку, змісту її не пригадую, і сказав, щоби мені було 

добре писати, дав мені псевдо « Янка» і цею клічкою я підписала 

заявку. Я мала розвідати де перебуває Богдан Марія і Смагляк 

Катерина, чи до села підходять  бандеровці, до кого заходять і де 

ночує Марія і Катерина? Розвідку я мала приносити до району до 

нього на ква[р] тиру, перша хата від клубу. Щоби не було в селі 

підозріло чого я ходжу до району, я мала возити передачу для 

своєї товаришки  К[о] валь Гени, яка сидить в тюрмі. Після цього 

мене звільнили з тюрми.

За той час я нічого не доносила.

Дня 10.І 1946 р. нас усіх агітаторів покликали до району в 

справі виборів. По мітінгу, який відбувся в клубі, я стрінулась 

на вулиці з Лошом. Лош сказав мені, щоби я пішла на НКВД під 

це саме число, що мене допитували. Я пішла. В кімнаті застала 

цього НКВД-иста, що мене допитував і якогось другого. Коли 

цей другий вийшов, то цей, що мене допитував, почав на мене 

кричати: чому я до нього не приходила, що він мене повісить або 

вивезе на  Сибір. «Ти думаєш, що з НКВД можна собі жартувати!? 

Говори, де знаходиться Богдан Марія і Смагляк Катерина. Ти ж 

мала прослідити, де вони є». Я відповіла, що на Різдво їх бачила 

в церкві, а де вони перебувають, я не довідалась. Він сказав так: 

«Я тебе ще раз звільняю, іди додому і розвідай це, що ти мала 
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розвідати, до тижня часу маєш мені це подати. Я приїду до вас 

в с[ільську]  р[аду]  19.І. [1946 р.] . Буду викликати всіх агітаторів і 

викличу тебе». Потім я пішла додому.

Дійсно 19.І [1946 р.]  він приїхав з  більшовиками до нас, викли-

кав агітаторів і також мене. Я йому сказала, що  Катерина і  Марійка 

не перебувають в свойому селі. Більш не сказала нічого. Він мені 

сказав, що це є мало і що він мене буде судити як бандь[о] ровку, а 

коли я буду добре справлятись добре з своєї роботи, то дасть мені 

посаду в районі. На тому протокол закінчено.

Постій 4.VІ  1946 р. 25.VIII. З.966 Допитав: / – /  Ч а б а н. 

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 53. – Арк. 12-13. Копія. Машинопис.

№ 41

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ГАЇ-СМОЛЕНСЬКІ 

ПЕТРА ЗАЯЦЯ
4 червня 1946 р.

Р-31. Почато 6.І  [1] 946 р.

Справа Ч: 4 Закінчено 6.І  [19 ] 46 р.

Заяць Петро

С/О  НКВД, кл[ичка]  «Рак».

П Р О Т О К О Л .

 Заяць Петро Миколаєвич, ур[оджений]  

8.VII 1925 р. в с. Гаї Смоленські,  Понико-

в[и]цького р[айо] ну,  Львівської області,  

 укр[аїнець] ,  осв[іта]  5 кл[асів]  нар[одної]  

шк[оли] , робітник.

Зізнає: В 1944 р. з приходом  більшовиків я вступив на працю 

в залізно-дорожний участок у формі робітника ремонтера і на цій 

праці працюю до сьогодні.

У вересні [1945 р.]  я як звичайно пішов до роботи. До нас 

прийшло якихось двох військових і почали говорити до робітни-

Виділений курсивом текст дописано синім чорнилом невідомою осо-966 

бою.
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ків: «Хто є зі села  Гаї Смоленські, нехай виступить». Нас висту-

пило двох. Вони запитали, яке наше прізвище, потім другого 

звільнили, а мене забрали зі собою на ста[н] цію. Коли приїхав 

поїзд, ми посідали і поїхали до району  Заболотці. В Заболотцях 

запровадили мене на  НКВД. Там відразу завели мене до кімнати 

ч[исло]  3 і почав мене допитувати якийсь НКВД-ст в уніформі 

лейт[е]нанта. Запитав, чи я знаю, чого мене сюди привели. Я 

відповів, що не знаю. Тоді лейт[е]нант сказав: «Ми знаємо, що ти 

знаєш бандитів  УПА і з ними разом пив горілку». Я відповів, що 

це неправда. Тоді лейт[е]нант сказав: «Ми тобі докажем доочно, 

коли ти не схочеш сам признатися. Ти знаєш такого, як  Лош»? Я 

відповів, що знаю. «Отже говори, бо він зараз є нашим праців-

ником і тобі докаже». Тоді я сказав, що одного разу Лош і ще з 

якимось, мені невідомим, купалися в ріці. В той час я надійшов 

з роботи, тоді вони мене питались, що нового в районі, та чи 

є богато війська? Я їм відповів, що в районі по-старому. (Лош 

бувший член  УПА, який зголосився і працює в НКВД). Дальше 

почав мене питати, які бандити ще ховаються в мойому селі? 

«Ти їх добре знаєш, бо в свята пив горілку, ти нам скажи, де вони 

мають криївки і ми тебе випустимо». Я відповів, що більше не 

знаю нічого. Тоді лейт[е]нант сказав до цих бійців, що мене при-

вели: «Коли не хоче говорити, візьміть і повісьте. Мене завели до 

стодоли, на шию заложили шнурок і почали підтягати на платву, 

сміючись, що я зараз взагалі не буду міг говорити, я відповів, що 

буду говорити, мене відв’язали і завели знова до канцелярії. Я 

почав розповідати лейт[е]нантові: В Різдвяні Свята, коли я йшов 

з церкви додому, з хати  Дацюк Михайла вийшов якийсь незна-

комий мені мужчина967 і покликав мене до хати. У хаті я побачив 

богато хлопців, які сиділи коло стола, пили горілку і співали. Мене 

почастували горілкою і просили сісти.

Лейт[е]нант запитав, кого я знаю з тих, що були на заба-

ві, чи було богато їх, і яку мали зброю? Я відповів, що було 8, 

яку мали зброю, я не пригадую, бо вся була зложена на лавці. 

Знаю  Дацюк Михайла,  Піліч Степана,  Кирилюк Антона,  Василинка 

Павла,  Матвійчук Ярослава і  Івана. Ці всі з мойого села. Другі були 

мені незнакомі. В хаті я посидів зо 3 години і пішов додому. Тоді 

лейт[е]нант сказав: «Ти знаєш, де їхні криївки». Я відповів, що не 

знаю. Лейт[е]нант почав мене страшити, що повісить і вдарив 

кілька разів в лице. Тоді я сказав, що одного разу прийшов до мене 

У тексті:967  мущина.
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 Лош, казав дати йому літру горілки. Я горілки не мав, то дав йому 

60 к[а] рб[ованців] . Він відповів, що колись мені їх віддасть, але 

ще не віддав. Більше не знаю нічого. Після цього мене відвели 

до камери.

За 4 дні покликав мене цей сам лейт[е]нант до себе. 

Увійшовши до канцелярії, [я побачив]  свойого батька, який сидів і 

плакав. Лейт[е]нант сказав: «Через тебе твій батько поїде в  Сибір 

разом з родиною, дивись, як твій батько плаче, хиба тобі його не 

жаль? В нього ж вже не має сили їхати аж на Сибір. А [те] бе засу-

димо на 15 літ тюрми, ти розкажи нам, де є криївки бандитів, ми 

родину і тебе звільнимо.

Опісля сказав батькові вийти, а до мене, щоби я говорив. 

Я відповів, що не знаю, де є криївки. Тоді лейт[е]нант сказав: 

«Коли я тебе пущу додому, чи ти будеш нам доносити і розвіда-

єш, де є бандерівські криївки?» Я відповів, що не маю часу, бо 

цілий день працюю на залізній дорозі. Тоді лейт[е]нант сказав, 

що з праці мене звільнить. Я погодився. Лейт[е]нант написав на 

папері, що я погоджуюсь працювати з органами  НКВД. Дав мені 

кличку « Рак» і казав цею кличкою підписуватись. Я мав розвіда-

ти, де ховаються бандити з мого села і донести лейт[е]нантові на 

день 26 жовтня [1945 р] . Ми мали зустрітись в  Бродах в столовці 

Ч[исло]  6, вул[иця]  Лешнівська. Після цього мене разом з бать-

ком звільнили додому, видавши перед цим посвідку звільнення 

від праці. В селі я мав говорити, що з праці звільнив мене лікар.

26 жовтня 1945 р. я стрінувся з цим лейт[е]нантом в означе-

ному місці. Він був в цивільному убранні. Ми посідали коло стола, 

лейт[е]нант казав дати пива і, п’ючи пиво, я почав йому опові-

дати, що стрічавсь з  Кирилюк Антоном, псевдо «Сокіл» і  Дацюк 

Михайлом. Говорив з ними, що йде зима і де ви бідні подінетесь? 

Тоді «Сокіл» відповів: «Ліс великий». Більш не розвідав нічого. 

Лейт[е]нант сказав, що це дуже мало, хотяй такий великий час, 

як ми стрічались. Казав добре розвідувати, бо тепер бандити 

будуть копати криївки на зиму. Відомости я мав подавати через 

почту у формі листа на адресу  НКВД  Заболотці і подавати в 

 Бродах. Потім ми розійшлись. 

Більш доносів я не подав, бо після цього захворів і лежав цілий 

місяць хворий. Одного разу приїжджав до мене цей сам НКВД-ист, 

запитав чому я нічого не доношу? Я відповів тому, що хворий.

Постій 4/VI 1946 р. 25.VIII. З.  Допитав: / – /  Ч а б а н.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 53. – Арк. 1-2. Копія. Машинопис.
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№ 42

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ЯСЕНІВ 

МИХАЙЛА СОКОЛА
4 червня 1946 р.

Р-31.

Справа Ч: 2  Почато 9.IV 1946 р.

Сокіл Михайло  Закінчено 10.ІV 1946 [р.] 

С/О  НКГБ, кл[ичка]  «Чайка».

П Р О Т О К О Л .

 Сокіл Михайло, ур[оджений]  13.ХІ 1897 р. 

в с. Ясенів  Поников[и]цького району, 

обл[асті]   Львівської, нац[іональність]  

 укр[аїнець] , осв[іта]  2 кл[аси]  нар[одної]  

школи.

Зізнає: Через цілий час працював на ріллі. В 1915 р. пішов 

на війну, піс ля війни вертає домів і дальше працює на ріллі. В 

1928 р. виїжджає до  Канади на заробітки. Два роки працює при 

будові доріг та два ро ки в фабриці обуви. В Канаді я належав до 

комуністичної партії.

В 1938 р. вертаю до с. Ясенова, тут закладаю шевський 

варстат, принимаю сімох челядників і так працюю до приходу 

більшовиків в 1939 р. 

Від 1938 р. я був симпатиком комунізму і вів пропаганду за 

ним. До  КПЗУ я не належав. До приходу  німців я працюю в сво-

йому селі го ловою шевської артілі. Коли прийшли німці, шевська 

артіль розлеті лась і я працюю при господарстві. З приходом 

 більшовиків в 1944 р. мене знова наставляють головою шевської 

артілі і припоручають зіб рати до неї всіх шевців. Шевців я збирав 

в цей спосіб, говорив їм: «Місто іти працювати до шахти, краще 

їм працювати в варстаті, в артілі я працював по сьогодні.

10 жовтня 1945 р. мене покликала Райспоживчспілка до 

ра йону  Заболотці. В районі директор  Зінко наставив мене головою 

кооперативи в с. Ясенів. В директора на цей час був лейт[е]нант 

 НКГБ  Діденко. Коли директор вийшов, Діденко казав мені роз-

казати свою автобіографію. Коли я йому розказав, він сказав, 

що я мушу працювати «секретним698 освидомительом» в НКГБ. 

У тексті:968  сикретним.
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Я на це погодився. Тоді  Діденко написав заявку, призначив мені 

псевдо « Чайка» і казав мені тим псевдом підписати заявку. Я мав 

розвідувати що діється на хуторі  Сади. Розвідку мав доносити 

усно Діденкові.

В місяці листопаді 1945 р., коли я був на Садах, запримітив 

дво[х]  узброєних людей, які йшли в  напрямі лісу. Це я доніс 

Діденкові в район.

5 грудня 1945 р. Діденко приїхав до мойого дому, запитав 

мене, де є  Костик Павло,  Дідик Михайло,  Боднар Михайло,  Боднар 

Петро і  Білецький Михайло? Я відповів, що не знаю, бо їх не бачив. 

Тоді Діденко сказав, що вони усі ховаються, щоби я їх віднайшов та 

говорив з ними, щоби вони зголосились до району.

Коли арештували в селі  Думанську Анну, Діденко сваривсь 

зi мною, чому я їм не доніс, що вона ховається вдома, я відповів, 

що не знав. Тоді Діденко припоручив мені знайти «Підкову»969 і 

намовляти його, щоби він зголосився. Я це мав зробити до двох 

тижнів. Коли я не розвідаю, де є «Підкова», то буду вивежений 

на  Камчатку. Рівно ж мені казав по дати точно автобіографію про 

 Цюкайло Анну,  Шеремету Анну,  Король Ма рію і  Швець Анну. Це 

все він собі записав.

Постій 4.VІ 1946 р. 25.VIII. З.970

Допитав: / – / Мазепа971.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 53. – Арк. 34. Копія. Машинопис.

«Підкова» – Андрій 969  Юрків.

Виділений курсивом текст дописаний фіолетовим чорнилом невідомою 970 

особою.

«Мазепа» – Андрій 971  Лопушанський.
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№ 43

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ГОЛОСКОВИЧІ 

ВАСИЛЯ ОСТАПЧУКА
11 серпня 1946 р.

[Ост] апчук Василь Закінчено 6.VII 1946 р.

[Чле] н  ОУН, пс[евдо]  «Хмара».

П Р О Т О К О Л .

 Остапчук Василь Семенович ур[одже-

ний]  11.V. 1914 р. в с. Голосковичі 

 Пониковецького р[айо] ну,  Львівської 

області.  Українець; осв[іта] : 4 кл[аси]  

нар[одної]  шк[оли] ; рільник.

До ОУН вступив в 1941 р. Працює на пості станичного, під-

районового а з приходом більшовиків в 1944 р. зістає районовим 

військовиком.

Зголосився під час «мітли» 20.І 1945 р. Своїм вчинком здемо-

ралізував богато членів і потягнув богато до зголошення.

Під час допиту признавсь, що зголосивсь під тиском своєї 

жінки і родини.

Постій, 11.VIII 1946 р. Допитав / – /  Недоля.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 54. – Арк. 282. Копія. Машинопис.
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№ 44

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ СПІВРОБІТНИКА 

РЕФЕРЕНТУРИ ПРОПАГАНДИ  БРОДІВСЬКОГО 

НАДРАЙОННОГО ПРОВОДУ ОУН ВАСИЛЯ 

КУЛИНЮКА – «ХОМИ»
11 серпня 1946 р.

Кулинюк Василь Закінчено 26.VII [19] 46 р.

Член  ОУН, пс[евдо]  «Хома».

П Р О Т О К О Л .

 Кулинюк Василь Миколаєвич ур[од же-

ний]  13.ІІ 1917 р. в с.  Воля Якубова, 

Дрогобицького972 р[айо] ну і  Дрого-

бицької973 області.  Українець; середня 

освіта.

Від 1935 р. підготовляється до вступу в ОУН. В 1937 р. вступає 

в члени. В 1938 р. зістає районовим і працює під псевдом «Гриб».

З приходом  більшовиків 1939 р., не маючи зв’язків зі своїм 

провідником, організаційної роботи не веде взагалі.

З приходом  німців в 1941 р. працює в повітовому справовому 

звені. По арештуванні членів  гестапом дістає наказ від свойого 

провідника відійти в підпілля. Одначе цього наказу не вико-

нує з тих причин, що має добру працю, як калькулятор в Союзі 

Кооператив, і від цього часу не має зв’язку з  Організацією. За це 

до відповідальності мене ніхто не потягав.

В 1943 р. зголосився до СС Дивізії « Галичина».

Під час окруження коло  Бродів залишається974 в селі  Кадлу-

биська,  Брідського р[айо] ну. Контактується з районовим « Марком» 

і цей приділяє його як політвиховника до куща « Зубрицького».

В грудні 1944 р. приділюють його як районового політвихов-

ника до р[айо] ну  Заболотці і відтоді працює під псевдом «Хома».

Дня 10 січня 1946 р. під час заскочення в лісі коло с.  Майдан 

кидає фінку і торбу, говорячи, «щоби було лекше втікати».

В лютому [1946 р.]  під час облави на с. Казьмирі [Казмірі] 

перебирається на господаря, бере сокиру і йде в напрямі с.  Гаї 

У тексті:972  дрогобичиського.

У тексті:973  дрогобичиської.

У тексті:974  залишаєсь.



472

Старобрідські.  Більшовики спитавшись його, куди він іде, чи 

має документи. Документи мав господареві і казав, що йде до 

сестри. Большевики його відпускають.

Сидячи в криївці під час «нажимки» зі стрільцем  УПА « Круком» 

говорив до нього щоби іти в район з повин[н] ою, бо з того і так 

нічого не буде.

До кущевого « Ріки» сказав, що наш  Провід через цілий час 

нас дурить що незадовго буде війна, а до війни дуже трудно щоби 

прийшло.

Під час допиту признавсь до вище наведених фактів і на 

запитання, чому він кидав сумнів щодо нашої боротьби і перемо-

ги між стрілецтво, відповів, що це є його особисті переконання і 

він не може йти в розріз з ними. «Я свято переконаний, що шкода 

дальших жертв, нам треба йти на еміграцію або легалізуватися».

Постій, 11.VIIІ 1946 р. Допитав / – /  Недоля.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 54. – Арк. 284. Копія. Машинопис.

№ 45

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ПІДПІЛЬНИЦІ

ІРИНИ СЛОБОДИ – «ОЛІ»
11 жовтня 1950 р.

[С] права Ч: 61. Почато 20.[0] 9.1950 р.

[С] лобода Ірина, Ольга Закін[чено]  11.10.1950 р.

[Чле] н  ОУН, пс[е] в[до]  «Оля».

[С] /о РО  МГБ і УМГБ.

[...]  в РО МГБ кл[ичка]  «Бур’я» [«Буря»]

П Р О Т О К О Л

 СЛОБОДА Ірина Ольга Дмитрівна, ур[о] -

д[же на]  15.[0] 3.1926 р. в с.  Репки, 

[ С] околів-Підляського повіту,  Вар шавсь-

кого воєвідства,  українка, освіта НСШ, 

[в] ільна, секретарка НСШ, замешкала в 

с.  Пониковиці,  Заболот[ц] івського р[айо]-

ну, [Л ] ьвівської області.
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Зізнає: Із 6-ти років життя почала ходити до польської школи 

в с. [ Ре] пки, де закінчила 7 кляс в 1939 р.

З приходом німецької окупації, я початково була вдома, 

освіти не було [м] ожливості продовжувати, бо середніх шкіл не 

було. З січня 1941 р. посту[п] ила на приватні гімназійні курси, 

які утворились в цьому ж селі. Наука [від] бувалась систематично 

тоді, коли всі учителі були присутні, з хвилиною неприсутності 

котрогось із них наука переривалась. Це були курси підпільні. 

[Н] аука виглядала так: пополудні збирались курсанти в котрогось 

з них [в]  хаті, там приходив учитель та викладав лекцію. Нас на 

першому курсі [б] уло 4-ох, а всіх загально курсантів 12-ть. Один 

з учителів, який скорше [вчи] в в гімназії німецьку мову і історію – 

це був проф[есор]   Вітт, другий – [про] ф[есор]   Правецький був 

директором школи в м.  Соколові, а в Репках мешкав [у]  1940 р., 

нібито з матеріяльних причин. Проф[есор]  Вітт часто виїжджав 

[з н] евідомих мені причин, а Правецький часто їздив, нібито до 

жінки і дочок, [я] кі мешкали в  Варшаві. Правецького розстріля-

ли  німці в 1943 р. Третім [в] икладачем це була жінка, яка вчила 

дітей в графському дворі, прізвища її не знаю. Як мені відомо 

від товаришів- поляків, що після закінчення такого курсу вони 

одержували посвідки. Коли я закінчила перший курс і попросила 

у проф[есора]  Вітта посвідку, він відповів, що я буду ходити на 

другий рік, і тоді разом дістану. Коли я від’їжджала в  Галичину і 

знову звернулась з просьбою за посвідкою, мені відповів, що там 

напевно буду поступати до української школи і така посвідка, як 

приватних осіб, буде не важною.

Зараз по переході фронту 1941 р. багато учителів  українців 

почали робити старання о дозвіл на виїзд до Галичини. Початково 

в 1941 р. дозвіл на виїзд можна було дістати, але не як по переводі 

на роботу, а лише як приватним особам. На літні вакації в 1941 р. 

батько поїхав до  Варшавського дистрикту975 по дозвіл на виїзд. 

Дозвіл на виїзд одержав, але з тим976 рівно[ч] асно відіслано його 

до  Львівського дистрикту977 по апробату. У  Львові [б] атько дістав 

призначення на учительську посаду в с.  Пониковиця  Заболот[ц]-

івського р[айо] ну.

Від вересня 1942 р. батько сам жив в Пониковиці, а я з мамою 

в  Польщі. [М] и ждали на призначення нам вагону для перевозу 

речей. В березні 1943 р. [м] и переїхали в с. Пониковицю. Тут я 

У тексті:975  дістрікту.

У тексті:976  тис.

У тексті:977  дістрікту.
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перебувала тільки кілька тижнів, [а]  опісля переїхала до мамино-

го брата в м.  Теребовлю. Постійно жила в Теребовлі, тільки часом 

на короткий час приїжджала додому. В Теребовлі підготовлялась 

вступити до української школи. В вересні 1943 р. поступила [н] а 

ІІ-ий курс Торговельної школи, але в грудні [1943 р.]  вернула до 

 Пониковиці, [б] о вуйко вирішив виїжджати на еміграцію та пере-

їхав в м.  Турку.

Із січня 1944 р. я працювала в Пониковицькій волосній управі. 

Ще осінню 1943 і зимою 1944 р. в околиці ходили чутки про  боль-

шевицьку партизанку. Під кінець лютого 1944 р. большевицька 

партизанка за[й] няла декілька хуторів, що належали до недале-

ких сіл. В тому часі розлетілась волосна управа.

В перших днях березня [1944 р.]   большевики за[й] няли час-

тину села Пониковиця, т[ак]  зв[аний]   Кут.

[ Ні] мці, що були на правому березі ріки  Стир зірвали міст і 

втекли до  Заболо[те] ць. Від того часу большевицька кінна розвід-

ка декілька разів на день [...]  з’їжджала до спаленого моста, але 

за ріку поки що не заходили. Німці [в]  тому часі почали обстрілю-

вати село з артилерії і це повт[о] рялося кілька [ра] зів денно. Були 

часті випадки смертності людей внаслідок обстрілу села [і]  тому 

люди почасті мешкали в пивницях, а почасті в землянках.

В мене в тому часі батько хворів на туберкульоз. Ми мешкали 

в шкільній [пи] вниці. Окола 5-ть днів після приходу партизан я 

довідалася, що в частині [сел] а т[ак]  зв[аний]  Кут є большевиць-

кий лікар. До того в мене була охота подивитися [на]  больше-

вицьких партизанів. Я поговорила з мамою, що піду до того ліка-

ря, [що] б допоміг чим батькові. Мати очевидно на те погодилася і 

я того ж дня [пі] шла туди ще з одною дівчиною. Лікара в тому часі 

не було і мені [ск] азали заждати. Коли вернув, я договорилася 

з ним і він обіцяв, що зайде [д] о нас. Будучи в хаті, де перебу-

вав лікар, я сиділа в кухні з господарем, [а]  до хати, де було ще 

около 20 партизанів, я не заходила. Слідуючого дня [до]  батька 

приїхав конем цей лікар, дав батькові порошки проти гарячки [і]  

від’їхав. Зараз після приходу до села большевиків, большевицькі 

партизани [а] рештували декілька селян і їх розстріляли. [З] а що 

їх розстріляно, то я [н] е знаю, але догадуюся, що з політичних 

мотивів.

Під кінець березня або з початком квітня [19] 44 р., коли одно-

го дня мати [за] йшла до одної з шкільних кімнат, то застала там 

якогось молодого [цив] ільного мужчину, який сказав до матері, 

щоб не боялася, бо він зайшов туди, що[б]  переховатись перед 

 большевиками. [Я] к опісля він розповідав нам, [щ] о за німців був 
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в підпіллю і тому зараз скривається. [Ц] ей мужчина походив [з]  

цього ж села і мав прізвище  Мандюк Іван, якого зимою 1945 р. 

 большевики [зл] овили живим. Перед Великодними святами 

большевики відступили, а до села [зно] ва прийшли  німці. Я з 

батьками дальше проживала в школі, батько хворів [щ] ораз 

більше. Військовий німецький лікар сказав, що немає жодної 

надії. [Оп] ісля сповнились його слова, бо 13.[0] 7.1944 р. батько 

помер.

[Про] тягом цього часу, як були німці, я заходила на село до 

родини  Супрунів. [Т] ам стрічала я незнакомих мені хлопців, як 

догадувалась, що це підпільники. [Ц] і люди не говорили зі мною 

за підпілля, лише дуже часто позичали книжки [д] о читання.

Зараз після смерті бітька 15.[0] 7.[19] 44 р. до села ран-

ком приїхала большеви[ц] ька розвідка, а пополудні прийшла 

 ЧА. В цей самий час я хворіла, в мене [б] уло остре запалення 

легенів, запалення пройшло, але я гарячкувала [і]  думала, що 

буду хворіти на туберкульоз. З половини серпня я пішла до 

[ З] аболотовиць до лікаря і цей приписав вапняні застрики. Я 

лишилася в Заболотцях на квартирі в знакомої дівчини Галамага 

Анни. Після 20-го [в] ересня [1944 р.]  я вернула додому. Мати в 

цей же час працювала вчителькою. [В] дома я залишилася місяць 

часу, а опісля знова пішла в Заболотці, де [б] рала другу серію 

застриків.  Галамага Анна – «Нуська» одного вечора прийшла 

додому та принесла великий пакет летючок. Це були летючки 

до [чер] воноармійців. Вона просила мене, щоб я пішла з нею та 

помогла її роз[нест] и ці летючки до дівчат, а решту розкинути по 

селі. Частину летючок [ми]  занесли до дочки священика  Микитюк 

Люби і до  Миськів Анни. Осталі розкинули біля пошти, церкви і 

будинку фін[ансового]  відділу. Протягом цього часу, [я] к була в 

«Нуськи», ходила з нею два рази на хутір  Містки до  Окуниського 

[В] олодимира, де Нуська стрічалася з повстанцями. Одного разу 

Нуська поси[л] ала мене з запискою до  Лотоцької Надії, яка про-

живала в свойого швагра [ Р] идьки. В половині листопада я знова 

була вдома. В цей час до мене приходила моя сусідка  Павліна. 

Вона розповідала мені про повстанців, про [т] е, що повстанці 

заходять до неї та що її знакомий  Пилипців Михайло – «Ярема» та 

один з села  Язлівчика, який був в нашому селі під час переходу 

фронту запитували за мене, що я роблю.

В цьому самому часі я запізнала фельдшерку  східнячку з 

м.  Запоріжжя  Мойсієнку Аду. З нею я жила в дружніх відносинах. 

В школі в одній з [к] імнат на поверсі час-від-часу  большевики 

лишали кількох районових [ст]  ребків і міліціонера Володимира 
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 Шеремеку, які ніччю часом виходили [на]  село. Одного дня я 

була в  Ади і там лишилась ночувати. Коли прийшла [до] дому, 

мати розповіла, що в нас було [...] -ть978 повстанців, вбраних в 

червоно[ар] мійські уніформи. 

[Пов] станці питали мами про міліціонерів, хто до них заходить, 

кільки їх є, [як]  узброєні та чи в кімнаті, де ночують не лишили зброї. 

Мама дала потрібні [ін] формації, а потім повстанці виважили двері 

до кімнати, де перебували [мі] ліціонери і там зробили перевірку. 

При відході повстанці казали сказати [...] , якщо буде хто питати, 

що були якісь  червоноармійці, робили перевірку [шко] ли. Зараз 

таки слідуючого дня районний працівник  Гулака, комуніст що [втік]  

з села до р[айо] ну, питав маму: «Скажіть но,  Слободово, що за 

гості були [вн] очі в школі». Мама відповіла, як казали повстанці 

говорити. Як опісля ми [до] відались, сексот  Гетьманський і сусід 

 поляк  Бойко бачили світло в школі [...]  підводу та повстанців біля 

школи. Міліціонери до школи більше не заходили.

Після якогось часу до нас прийшло трьох повстанців –  Ярема, 

 Супрун – Бурлай і  Мищук Володимир – Стріла. Вони розпиту-

вали про міліціонерів, [п] ро район і про всякі новини з села. В 

місяці грудні повстанці були ще [дв] а до три рази, розпитували 

про всякі новини і відходили. Із вищеназвани[ми]  повстанцями 

був ще «Дніпро» –  Хиль Володимир і незнакомий під псевдом 

« Скиба». Одного разу Ярема, Стріла і Скиба прийшли над ран-

ком і кватирували [дв] а дні. Ярема просив мене, щоб я занесла 

записку до  Лінк Параскевії.

[Зи] мою повстанці забрали директорку школи,  східнячку 

 Горобець Марію. Після [ц] ього випадку Ада, яка мешкала в сусід-

стві Горобець Марії, просила мене, [що]  боїться та хоче ночувати 

в школі. Повстанців якраз тоді в мене не було [і]  я сказала  Павліні, 

щоб переказала, що в мене ночує Ада. Одного вечора, [к] оли я 

йшла з Адою додому, на шкільному саді затримали нас повстанці. 

[В] они зайшли до хати, розпитували Аду за ліками і сказали, щоб 

вона привезла [з]  району більшу кількість йодини і масті до ран. 

Повстанці назначили день, [ко] ли вона має це принести до мене. 

Ада ліки постаралася, то вже щоденно [...]  приходила. Опісля 

прийшли до мене повстанці Дніпро, Стріла і  Олексевич [Ми]-

хайло – Заграва, якого я знала ще за  німців. Повстанці питали 

за Аду, [що]  це за дівчина, чи від неї не можна одержувати ліків. 

Потому був сам [Бу] рлай, говорив, що відходить в другі терени і 

передавав сестрі карточку.

Цифра не відчитується.978 
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[Од] ного разу застали вечером в мене  Аду такі повстанці: 

 Стріла,  Ярема,  Кучма Василь. Ада до мене не приходила більше 

ночувати, бо казала що [н] е хоче перескаджати. Ада розповіда-

ла мені, що до неї заходили повстанці [і]  розповідали про нашу 

визвольну боротьбу, а вона дала їм пакети з банда[ж] ами, чи з 

ліками, які я передавала до  Лінк Параскевії. Вже весною 1945 р. 

[до]  мене прийшла  Павліна і просила, щоб помогти її зробити 

харчову збірку, [що]  повстанці казали їй звернутись до мене. Ми 

собі робили збірку в слідуючих [ха] тах:  Онипка Івана,  Газдуна 

Михайла,  Шелеста Василя, [ І] ванів Савки, [ М] артинюка Дмитра, 

 Тягнибік Теклі,  Матвіїшина Семена,  Шелеста Володимира, 

 [...] йцара Бартка,  Смурка Петра,  Мелех Панька,  Ковальчука 

Петра, Громняка [В] олодимира,  Хиля Петра,  Стеха Івана, 

 Ковальчук [І] нни і ще в одній хаті [на]   Куті, прізвища господаря 

не пам’ятаю. [З] ібрані харчі ми зважили і Павліна [п] ередала їх 

повстанцям. Весною цього ж року [А] да два рази повідомляла 

[м] ене, що чула від  большевиків про облаву, я ходила до  Гром’яка 

Володимира [т] а повідомляла його про це. Приблизно в місяці 

маю заходили до учительок [ сх] іднячок повстанці, а також рівно-

часно і до нас. Розпитували про східня[ч] ок і директора школи. 

Приходив:  Дніпро,  Сех Мирон – Бистрий і ще двох [м] ені не відо-

мих. До одного звертались як до провідника.

Від місяця мая [1945 р.]  я поступила на роботу секретарки і 

бібльотекарки [в]  Пониковицькій школі. В маю, червні, а також з 

початком979 липня [1945 р.]  приходила до [м] ене  Лінк Параскевія 

і чотири рази передавала мені записки, щоб я їх [п] оручила на 

хутір  Козаччину до  Крив’язюк Марії. Приблизно в вересні [в]  

школі знова примістилася станиця  стрибків, це був сержант 

[ К] удін і мілі[ц] іонер  Кужіль.

Мене закликали повстанці на хутір  Ковпин до учительки 

 Струмінської Лавр[інки] . Тут вночі прийшли Дніпро і Бистрий та 

питали про цих міліціонерів. [К] азали зібрати такі інформації: 

коли міліціонери заходять в школу, [в]  якій порі приходять та від-

ходять, як узброєні, що мають в кімнаті, хто [д] о них приходить, 

в якій порі та як часто. Якщо повстанці мене самі не [з] акличуть 

до Срумінської, то я маю ці відомості списати і передати до 

[ Г] ром’яка Володимира.

[О] коло після півтора тижня закликали мене повстанці до 

цієї ж учительки, де [п] ередала я їм зібрані інформації. Повстанці 

казали, щоб дальше слідкувати [з] а стрибками, але в цьому 

У тексті:979  спочатком.
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самому тижні станицю зліквідували, а до села [п] риїжджали лише 

кілька разів в місяць і від’їжджали до району.

В жовтні просила мене  Павліна, щоб дістати в  Ади кілька 

бандажів і ріва[н] олю, кому вона це передавала, мені не відо-

мо. [З]  осені я, Павліна і  Зоня [М] елех договорились між собою, 

щоб зробити для повстанців кілька пар [р] укавичок, шкарпе-

ток979 і светерів. Від повстанців дівчата дістали дозвіл [з] бирати 

збірку на вовну, яку вони перепровадили, а я особисто зібрала 

гроші [в] ід моєї товаришки  Богдан Клявдії і від директора школи 

 Пилипишина Василя. [Г] роші ці в сумі 230 к[а] рб[ованців]  переда-

ла Павліні. Зоня і Павліна взяли на себе [об] ов’язок спрясти вовну 

або комусь віддати спрясти. [К] ому давали прясти, [м] ені не відо-

мо. Частину вовни980 я взяла від Павліни і дала спрясти  Тягнибік 

[Т] еклі і  Олексевич Параскевії. Я зробила два светери і чотири 

пари рукавичок [т] а віддала Зоні, яка мала всю роботу передати 

повстанцям, а як я потому довідалась Зоня передала все  Ковалюк 

Юстині. 1946 р. до мене за грошевими [з] бірками приходила раз 

Павліна, то було на коляду, а на щедрівку були хлопці. [А]  гроші 

від мене брав  Мартинюк Володимир – (арештований 1949 р.). 

На початку [л] ютого [1946 р.]  в Павліни на подвір’ю я бачилась з 

повстанцями, між якими був [ І] жевський Іван – Зубрицький,  Крук, 

 Корнієнко і як Павліна говорила – [п] ровідник  Касян. Приблизно 

при кінці лютого [1946 р.]  я була на хуторі  Вовковатиця [в]  учи-

тельки  Богдан Клявдії (вивезена в  Сибір). В неї я стрінула двох 

мені [н] евідомих повстанців, один із них  Оріх просив мене, щоб я 

в  Пониковиці [в] ідшукала Касяна та передала йому записку. Касян 

мав знаходитися в  Леміщака Володимира (Леміщак засуджений 

в 1947 р. на 10 років тюрми). Того самого [д] ня я була вечером в 

Леміщака та Касяна там не застала. Леміщак відіслав [м] ене до 

 Ковалюк Юстини (співробітник  МГБ). На другий день я зайшла до 

[К] овалюк Юстини та спитала її про Касяна. Ковалюк відповіла, що 

Касяна [в]  неї немає, але записку може передати. По якомусь часі 

прийшла до [ме] не Павліна і розказувала, що була в свого брата 

 Шелеста Івана на хуторі [ К] сьондзиках, де стрічала Касяна. Касян 

розпитував про мене, чи не знає, [х] то мене скерував до Ковалюк 

Юстини та казав перестерегти перед нею, щоб [в] загалі нічого з 

нею не говорити.

Перед Великодними святами я зі Зонею виплела вінок на 

могилу повстанця  […] учаль Василя з написом «Вічна Слава 

У тексті:980  скарпеток.

У тексті:981  вовну.
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Героям полеглим за Волю  України» [т] а вбрали могилу. Приблизно 

в червні [1946 р.]  прийшла до мене  Ковалюк Юстина і спитала, чи 

я не можу її заадресувати листа, бо вона не вміє писати. [Л] ист 

був адресований до  Сеха Івана в  Красноярський край. Коли 

я адресувала листа, Ковалюк спитала, чи я не знаю старого 

 Сеха. [Я]  відповіла, що знаю як давнішого працівника рибгоспу. 

Ковалюк висловила [с] вій жаль, що Сех мучиться на  Сибірі через 

свойого сина, але то нічого, [ще]  син верне за  України якимсь 

старшиною, тут сказала «ви певно,  Олю, знаєте [н] ашого  Мірка». 

Коли я вдала здивованої, що взагалі не знаю, чи в Сехів [є]  син 

та спитала, де він чи в  ЧА, Ковалюк сказала: «Як то ви не знаєте 

Бистрого […]  його знають всі в селі, він в лісі разом з  Касяном, 

я забула сказати, [що]  Касян передавав вам поздоровлення». Я 

знова вдавала, що зовсім не знаю [К] асяна. Опісля Ковалюк ска-

зала: «Таж ви передавали йому записку».

[Я]  відповіла, що записка цілком припадково попала в 

мої руки, а в дійсності [я]  Касяна ані не бачила, ані не знаю. 

Тоді Ковалюк запропонувала мені, щоб [п] іти з нею до с.  Г[о]-

лоскович, де може мене запізнати з Касяном. Я відмовилась, 

мотивуючи це тим, що не хочу в сьогоднішніх умовинах робити 

жодних знакомств і не маю чого йти. Ковалюк при відході заяви-

ла, що ще колись [п] рийде до мене і ми поговоримо. Ковалюк 

більше до мене не приходила, [б] ачила я її на вулиці, але з нею 

не говорила. Знаючи перестороги Касяна, [я]  занепокоїлась її 

відвідинами і рішилась розказати про це повстанцям. [Я]  пішла 

до  Гром’яка Володимира, просила відшукати повстанців та 

розказала [в]  чому річ. За кілька днів прийшла до мене  Зоня і 

сказала, що кличе мене [К] асян. В Зоні на квартирі був Касян і 

 Дніпро. Касян знав вже від Гром’яка, [щ] о я приходила та в якій 

справі. Він казав собі точно розказати про цілий [п] еребіг роз-

мови. Потім сказав, що жодного поздоровлення через Ковалюк 

не [п] ередавав.

[Ц] его самого літа Ковалюк втекла до району. Будучи в райо-

ні, говорила: «Хотіли мене бандити повісити і думали що я буду 

на це ждати». Одного разу [в]  школі в кімнаті воєнного кабінету, 

яка містилась на поверсі, ночували [р] айонні працівники, які 

приїжджали в село: [ Г] улака,  Попов і [ В] асиленко. [В] они ночу-

вали в кабінеті, а часом приходили до нас варити їсти. Попов [і]  

Василенко розповідали про свої пригоди на облавах, при чому 

вихвалюва[л] ись, що вже не довго, то повстанців зліквідують 

зовсім. Від часу коли [К] овалюк втекла до району, ці люди вже 

дуже рідко приїжджали, а навіть [ко] ли бували в селі, не ночували 
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в школі. Раз  Гулака сказав в мого сусіда [ М] андзюка Михайла, що 

не сподівався, щоб я зналася з повстанцями.

У вересні [1946 р.]  приходив два рази  Касян,  Крук і  Дніпро. 

Після якогось часу [п] рийшли знова і один день кватирували.

Одного разу  східнячка вчителька  Дворак мені сказала, що 

на станції [в]   Красному бачила  Ковалюк, яка говорила до неї, 

щоб вона остерігалась [м] ене, бо я маю зв’язок з бандитами. Я 

про це розповіла Павліні, [а]   Павліна повстанцям. Приблизно в 

початках жовтня прийшов до мене пасирб [І]  ванів Савки –  Сень 

Павло і сказав, щоб вечером до них зайти. В Іванів [Са] вки я стрі-

нулась з Касяном, Дніпром і  Мишкою. Повстанцям я розказала 

про [Ко] валюк, про це як відносяться районні працівники, що 

вони можуть мене [п] ідозрівати о зв’язок з ними. Касян казав 

виготовити список учителів [П] ониковецької школи і передати 

Павліні. В тому самому часі з доручення [Ка] сяна ми з Павліною 

переводили грошову збірку у хатах, які раньше вказувала982, а 

також у  Бутинського Михайла (секретар с[ільської]  ради, живе 

до сьогод[ні]  в селі) і на хуторі  Барчині в  Гельтман Софії і  Мищука 

Івана та  Мищука [М] ихайла. Зібрані гроші забрала Павліна і 

передала повстанцям. В листопаді [1946 р. я] , Павліна і  Клявдія 

зробили для повстанців 10 пар рукавичок і 5 пар [ш] карпеток. Ми 

це занесли до Іванів Сави і віддали повстанцям. Тоді був [т] ам 

Касян, Крук, Мишка,  Дніпро,  Зубрицький983,  Корнієнко,  Нечай, 

 Бурлака [і]   Зозуля та ще кількох незнакомих. За кілька днів при-

несла до мене Дніпрова сестра  Корчак Анна грипса від Касяна. 

Касян писав, що хоче закватиру[в] ати в мене, бо потрібно йому 

говорити з директором школи. Дніпрова сестра принесла 5 

к[іло] г[рамів]  товщу, який передали повстанці. Слідуючого дня 

вечером прийшов Касян,  Дніпро і Мишка. Вони кватирували три 

дні та кликали директора.

Я завважила, що від якогось часу до мене частіше почина-

ють заходити міліціонери  Попов і  Василенко. Звичайно прихо-

дять вже вечером. Одного разу застали в мене  Войнаровського 

Василя, який мешкав в  Бродах, вони провірювали його докумен-

ти та питали чого прийшов.

В селі в цей час зав’язали комсомол. Ми з директором обго-

ворювали цю справу і хотіли звернутись до повстанців за летюч-

ками. Через Павліну [я]  переказала, що хочу бачити повстанців. 

На початку грудня викликав мене Касян, я розказала, в чому річ, 

У тексті:982  [у] чи[т] елювала.

У тексті:983  Жубрицький.
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він сказав, що наразі летючок достарчити не може, але пора-

див, як написати самому летючки. Ми летючки виготовили, я 

розкинула їх в центрі села та приліпила на подвір’ю в  Мандзюк 

Катерини, [ Б] еглан Анни і  Онипко Марії. Ще в грудні прийшов 

до мене секретар с[ільської]  ради [ Б] утинський з опер[ативним]  

працівником лейтенантом  Горбуновом. Горбунов заявив, що хоче 

їсти. Він розпитував, чи я знаю  Войнаровського Василя,  Іванів 

[С] тепана і  Шелеста. Я відповіла, що Шелеста і Іванів не знаю, 

а Войнаровський приходить позичати книжки, тому його знаю. 

Опісля Бутинський говорив, що Горбунов питав про мене.

В січні 1947 р. приходили до школи  Касян,  Дніпро і ще двох 

незнакомих. Вони заходили до учительок- східнячок. 

В перших числах січня [1947 р.]  до мене прийшов дижур-

ний  Хрущ з карточкою, на якій я завважил[а] , що були виписані 

такі особи:  Маліновська Марія,  Корчак Анна,  Хиль Марія,  Мелех 

Софія,  Іванів Степан і я. Дижурний сказав, що я маю перед полу-

днем явитися на пошту. В тому часі в селі стояв гарнізон і началь-

ник гарнізону покликував людей на допити. Йдучи на пошту, я 

стрінулась з Зонкою, яка вертала з допиту. Я запитала, про що її 

розпитували, вона відповіла, що нічого цікавого, а коли я запита-

ла, чи питали про мене, вона сказала, що вона мене не знає.

На пошті, яка містилася в  Онипка Івана, в цій половині хати, 

де жили [г] осподарі були також Корчак Анна і  Маліновська 

Павліна. Першу на допит [ви] кликав сам капітан – начальник 

гарнізону, а потім через господиню Маліновську і мене. Коли я 

зайшла в кімнату, капітан попросив сідати, а опісля звер[ну]-

вся до мене зі словами: «Вибачайте, що я перервав вам вашу 

працю та покликав до себе, ви тільки поговорите зі мною кілька 

слів, вас не повинно [з] дивувати це, що я є працівником  МГБ, 

я хочу поцікавитись вами як секре[та] рем школи, поспитати 

про ваше життя». Тут він почав розпитувати про мою [пр] ацю, 

домашні обставини і про родину. Дальше питав, коли я при-

їхала [з]   Польщі, чи мені не скучно жити на селі, чому я не про-

довжую навчання, [я] к думаю жити на майбутнє. Питав, яких я 

маю товаришок та чи знаю Зоню [ М] елех. Я відповіла, що Зоню 

знаю, як молочарку, а переважно ходжу з учитель[к] ами, знаю 

крамарку  Мандзюк Катерину, фінагентку  Барвінську Катерину. 

Далі капітан почав вихвалювати красу села і сказав, що було 

б може і тут [г] арно [ж] ити, коли б не приходили бандити. Він 

питав, що я чула про них, [м] оже знаю, до кого вони заходять. 

Я відповіла, що бачила, як везли до району двох забитих, знаю, 

що є такі люди, але не мала змоги з ними бачи[т] ись. Тоді капі-
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тан спитав, чи я сама робила свій светер, а коли я відпо[в] іла що 

так, він сказав: «Мені відомо, що ви не тільки знаєте повстанців, 

але робили для них светери». Я пояснила, що роблю светери за 

гроші [і]  може бути така можливість, що светер, який я робила 

для селян, попав [в]  руки повстанцям. Капітан сказав, що све-

тери я передавала з [ З] онею до [ Б] орецької Марії. Дальше, що 

йому ще відомо, що в 1946 р. я з Мелех Зофією складала вінки 

на могилу повстанця. Я відповіла, що складаю вінки на могилу 

батька, а не жодного повстанця. Тоді капітан запитав, чи знаю 

 Касяна. Я відповіла, що про таке прізвище, чи ім’я мені взагалі 

не відомо, [а] ле капітан сказав, що це не з нашого села, що це 

 Сітка Василь з хутора [ Л] ипника. Він питав мене, чи я не знаю 

 Мищука Володимира,  Сеха Мирона [і]   Смика Олекси. Я відпо-

віла, що знаю голову с[ільської]  ради  Мищука Андрія, а Сеха [і]  

Смика не знаю. Протягом всього часу, як я розповідала, капітан 

робив [в]  зошиті замітки, потому встав і сказав: «Ну нічого, пока 

ідіть додому, але я вас ще колись попрошу на розмову, для вас 

буде краще, як про нашу зустріч ніхто не буде знати, навіть ваша 

мама». Цього самого дня я з  Павліною ходила до Зоні, щоб спи-

тати, звідки  Ковалюк знала про вінки і про светери. Як показало-

ся, Зоня про це розказала Ковалюк, а ця на  МГБ.

Недовго по своїй зустрічі з капітаном я захворіла на грипу984 і 

хворіла три тижні. Через Павліну старалась переказати повстан-

цям перебіг моєї розмови з капітаном.

Дня 28 січня [1947 р.]  на хуторі  Мищуки згинув Касян,  Крук 

і  Дніпро,  Підкова, який був разом з ними втік. З оповідання я 

так чула про цю історію: повстанці звечора зайшли до  Стус Віри 

і просилися на кватиру. На другий день Стус Віра післала до 

району  східня[ч]ку, яка була в неї. Пополудні [пр] ийшло десять 

большевиків з псом. Повстанці скрились на стриху, а госпо[да]-

рі повтікали з хати.  Большевики почали обстрілювати стрих. 

Повстанці зіскочили до сіней і звідтам відстрілювались, коли 

пробували пробиватись впав Касян, Дніпро і Крук, а Підкова схо-

ронився в стайні, перебув там ніч і на другий день під вечір, коли 

большевики від’їхали, втік.

До нас часом заходив опер[ативний]  робітник  Горбунов, роз-

мовляв на приватні985 теми та відходив.

В лютому [1947 р.]  передав записку  Нечай, просив виго-

товити список учителів. Записку приносив учень шостої кляси 

У тексті:984  хрипу.

У тексті:985  праватні.
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 Богдан Евген (ходить в педшколу в  Бродах). Список я передала 

цим учнем його батькові  Богдан Степанові на с.  Глушин (Богдан 

арештований [19] 48 р. і засуджений).

В травні місяці я з  Павліною робили грошову збірку в людей, 

яких вже вище вичислювала.

Пополудні 12.[0] 7.[19] 47 р. затримали мене районні органи 

 МГБ. Я стояла зі  Зонкою і кількома дівчатами перед школою, до 

нас підійшов  Горбунов ще з одним бійцем, забрав мене і Зоню та 

завів на подвір’я пошти. Там було кількох  большевиків – гарнізон-

ців. Трьох із них підійшло до нас і повели до хати. З нами в хату 

прийшов один боєць. В хаті була тільки поштарка  Онипко Марія. 

Після півгодини до кімнати прийшло ще трьох большевиків, вони 

вивели нас з хати в поле, а потім залізницею до району. Коли 

прийшли в  Заболотці було зовсім темно, емгебисти взяли нас 

попід руки і так завели на МГБ. В кімнаті, де ми опинились, були 

лейт[енант]   Кулаєв і лейт[енант]   Марченко. Марченко запитав: 

«Що, дівчата, не гуляєте Петра з бандитами». Большевики, які 

нас припровадили, щось говорили з Кулаєвом, а відтак він питав, 

з якого ми села. Списавши генералію, сказав здати всі речі. Коли 

я подавала своє прізвище і ім’я, Кулаєв спитав, чого це я подаю 

[І] рина, а не  Ольга, я сказала, що так маю записано в метриці. До 

кімнати зайшов Горбунов і опісля вийшов. Кулаєв прочитав нам, 

що ми арештовані і заховуватись тихо та не говорити. Коли ми зі 

Зонкою лишились в кімнаті, чули, як за дверима ходив вартовий. 

Ми говорили про причину нашого арештування та додумувались, 

що це робота  Ковалюк. Зон[ь] ка висловила думку, що Ковалюк 

немає і тому можна буде опиратись. Я також сказала, щоб ми 

говорили однаково, до нічого не признавались, якщо будуть 

давати закиди, щоб жадати наочного свідка.

На другий день ранком прийшов один емгебист і забрав нас 

на міліцію. Тут робили ревізію та позабирали від нас паски, гумки 

від майток і шпильки від волосся, казали нам підняти спіднички, 

щоб подивитись, чи дівчата чисті. Потому забрали нас на КПЗ. 

Мене посадили до першої камери, де сиділа сама, а Зон[ь] ку 

дали до другої, де вже були інші дівчата. У вівторок біля 10 годи-

ни покликано Зон[ь] ку на слідство, вона прийшла пополудні 

десь около години п’ятої, тоді покликали мене. Слідчий Кулаєв 

казав взяти руки назад і сісти. Він почав говорити. Що знає 

мене з оповідань, як працівника школи, людину свідому і тому 

думає, що я дам відповідь на ці всі питання, які він буде завдава-

ти, він хоче знати про моє життя, як жилось мені дотепер, як за 

 Польщі. Тут почав говорити, яке то добро принесла рад[янська]  
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влада зі собою, дала можливість на науку, на право праці і т[аке]  

п[одібне] . Він знає, що всі хочуть жити спокійно, але є люди, які 

з одним заржавілим пістолем хочуть здобути якусь  самостійну, 

коли є рад[янська]   Україна. Він спитав, чи чула я про бандитів, а 

може вмію описати вигляд котрихось з них. Коли я відповіла, що 

не знаю нікого, він засміявся986 і сказав: «А  Касян, це ж ваш про-

відник». Я відповіла, що ніякого Касяна не знаю.  Кулаєв відповів, 

що вони мають на це ряд доказів, що я повинна розказати, від-

коли була членом  ОУН, яке там займала становище та яке мала 

псевдо. Відповіла, що до ОУН не належала і псевда не мала. Тоді 

він мене питав, кому я з повстанців робила светери, хто це мені 

доручав і кому їх віддавала. Я розказала про таку можливість, 

що светер який я робила, міг лише припадково попасти в руки 

повстанців, дальше питав мене про вінки на могилу і хто нам це 

казав робити. Я всему заперечувала. Дальше він ще питав про 

таких повстанців, як  Бистрого,  Стрілу,  Дніпра. Я говорила, що 

людей в селі знаю дуже мало, бо недавно приїхала, а про таких 

навіть і не чула. Накінець сказав розповісти, чому то я маю два 

імена, а коли я відповіла, що це церковна справа, питав, чи це 

можна ствердити на підставі документів. Весь час, [к] оли я гово-

рила, Кулаєв записував, а коли скінчив писати сказав: «Все гово-

рите неправду і я це записав, але це буде записано як брехня. 

Я з вами говорити не хочу, хотів говорити по-доброму, а тепер 

хай прийде людина, яка буде говорити інакше». Коли я підписа-

ла протокол Кулаєв сказав: «Сволоч, ти ще розкажеш про того 

Касяна і про смальца, за що ти брала його від бандітів». Я завва-

жила987, що Кулаєв дивиться на мене і робить [м] ій опис, потім 

він спитав, чи не маю на тілі якихось особливих знаків. Потім роз-

питував про мої генералії, маєтковий стан, про рідню, чи не маю 

когось за кордоном, чи з рідні не був хто суджений, чи не був хто 

[в]  повстанцях. Показав ордер988 про арештування і перепрова-

дження ревізії вдома. Ордер989 про арештування казав підписати, 

що я і зробила. Відходячи казав: «От тепер заспіваєш990». Зараз 

же прийшов ст[арший]  лейт[енант]   Куракін, – високий, похилий, 

бльондий, волосся рідке, лице довге, бліде, очі сині, ніс довгий, 

уста грубі, широкі зуби, верхня щока насунена, на малозамітний 

У тексті:986  засьміявся.

У тексті:987  завважала.

У тексті:988  орден.

У тексті:989  Орден.

У тексті:990  засьпіваєш.
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шрам, сам худий. Убраний в цивільне темно сірої краски убран-

ня, літ около 27, говорив по-російськи.

Він походив кілька разів по кімнаті, приступив до мене і ска-

зав: «Зі мною буде розмова коротка, я не люблю тратити часу на 

дурниці, подумай, не говори їрунди, розказуй про бандитів».

Коли я відповіла, що нікого не знаю, він розсміявся і сказав: 

«От уличница, так хто ж жрав смальц, от і сам Касян написав». Він 

обернувся до стола взяв папір, на якому був список осіб потерпі-

лих від  большевиків:

 Климко Теодор –  Пониковиця  (помер),

 Мариняк Р.  – ” – (арештований [19] 47 р. і засудже-

ний),

 Хиль Марія – ” – (живе вдома),

 Іжевська Анна –  Вовковатиця  (на  Сибірі),

 Cітка Марія –  Ражнів991  (засуджена в [19] 49 р.),

[ П] анас Анна –  Кадлубиська,

[ С] лобода Дарія – (учителька с. Пониковиця).

На цьому списку було ще декілька осіб, яких прізвища я 

не вспіла прочитати. Коли я прочитала список,  Куракін сказав: 

«Говори, за що получала смалець, тут крутити немає чого». Я 

мовчала, а Куракін кричав: «Взяла смалець, а блядь нічого не 

говорить. Як не будеш говорити, то навчу краще як рідна мама». 

Тут виняв гуму, казав лягти на підлогу і почав бити. Потім знова 

запитав, чи буду говорити, а коли я оправдувалась, що нічого 

не знаю, Куракін бив дальше і казав, що буде бити доти, поки не 

буду нічого знати. Я почала кричати, він перестав бити і сказав: 

«Не роби дурниць, подумай і говори, бо нас і так не обманеш». 

Потім вивів мене на подвір’я, передав міліціонерові  Хлєбніку, 

який завів мене в камеру. Ранком цей сам міліціонер казав зібра-

ти речі і повів мене до пивниці, яка містилася біля міліції. В цей 

час проходила облава в Кадлубиськах і після облави привезли 

около 15 арештованих. Частину з них примістили в камері, а 

решту тримали в пивниці.

По двох днях вночі прийшов знова до мене Куракін і завів 

мене до будинку  МВД, кімната від попередної двері направо. 

В кімнаті були присутні  Горбунов, який щось писав на машині, 

начальник МГБ  Гончаров, майор  Струк,  Кулаєв і ще один слідчий, 

якого я не знаю. Гончаров – середнього росту, літ около 38, чорне 

лице, очі карі, ніс тонкий і довгий, сам кремезний і товстий, по 

національности  жид.

У тексті:991  Рожнів.
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Майор  Струк – около 45 р[оків] , високий, кремезний, лице 

округле костисте, чорне волосся, зачесане догори, легко шпа-

коватий, сірі очі, на темний, дзюбатий, ніс короткий, широкий, 

говорив по-українськи.

Коли я ввійшла в кімнату, Струк казав мені сідати і спитав, як 

давно я арештована та казав подати свою автобіографію. Потім 

сказав я чув про ва[с] добре і дуже мене дивує ваша тверда 

постава, я знаю, що ви недавно приїхали з  Польщі і дійсно нічого 

з бандитами не мали, а якщо провинились чим-небудь, то кожний 

з нас розуміє, що в це втягнули вас другі люди і вам немає чого їх 

скривати. Все те мусите говорити за себе і своїх [с] півробітників. 

Ви не бійтесь, що вам станеться що-небудь злого, ви не муси-

те жити на селі, ми можемо забезпечити вам життя в місті, де 

будете вчитись, де може з вами жити ваша мама. Розкажіть, 

що ви знаєте про село і про повстанців. Я почала розказувати, 

що чула, що є такі люди, які [с] криваються перед рад[янською]  

владою і тут розказала цю історію, як приходила [К]  овалюк і її 

розмову зі мною.  Гончаров відповів: «Нам відомо від цієї [о] соби 

цілком інакше, як міг передавати поздоровлення  Касян, коли 

вас [н] е знає». Питали, як я знаю Ковалюк і де вона тепер є. Я 

сказала, що хай [К] овалюк спитають про те самі, я її знаю як 

односельчанку, а як мені відомо останньо вона жила в районі. 

Про її зв’язки я не можу нічого сказати, крім її власної розповіді. 

Гончаров засміявся, переглянувся з  Куракіном і казав говорити 

дальше. Я говорила, що на початку січня 1947 р. до мене при-

йшла незнакома мені дівчина і попросила, щоб я зробила для 

неї два светери. Ми умовились, що заплату за роботу дасть або 

грішми, або товщем. Відходячи, дівчина просила випровадити її 

на сходи, а коли я вийшла за нею, вона сказала що це светери 

для Касяна. Гончаров спитав, [ч] и зробила я ці светери і що це 

була за дівчина. Я відповіла, що такої дівчини не знаю, бо її взага-

лі в селі не бачила. Він казав подати її опис. Я описала: низького 

росту, чорнява, темні очі, шрам на обличчю. [К] улаєв спитав, чи 

то не була сестра Касяна. Я відповіла, що не знаю сестри Касяна 

і не знаю, хто то був. По моїх зізнаннях  большевики розсміялись 

і Кулаєв сказав: «От подумала, думає дальше крутити». Гончаров 

продовжував завдавати питання. [П] итав про вінки, які я склала 

зі  Зонею на могилу, про светери, про збірки. [Я]  відповідала як 

скорше, а до збірок зовсім не признавалася. Опісля питав, звідки 

я знаю Зоню і чи вона має зв’язки з повстанцями. Я відповіла, що 

Зоню знаю як молочарку, була в неї кілька разів, але повстанців не 

бачила. Звідки я взагалі знаю таких людей як:  Хиль Володимир, 
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 Смик Олекса,  Мищук Володимир,  Сех Мирон. Я казала, що знаю 

 Хиля Володимира, який приїжджав на відпустку з  Ч[ервоної]  

А[рмії] , а інших людей не знаю.  Гончаров питав, чи були коли в 

мене повстанці. Я розповіла, як приходили за зброєю, коли була 

станиця  стрибків, але Гончаров перервав і сказав, що це їм відо-

мо, щоб розказувати, як приходили інших разів. Я відповіла, що 

ніхто не приходив, про це можуть посвідчити учительки  східняч-

ки. Весь час як я розповідала, слідчі переглядались між собою і 

сміялись, потім Горбунов сказав: « Оля, сам же ж Касян писав, що 

одержала смалець і ти дальше крутиш мимо що є тільки фактів». 

Я відповіла, що на списку не моє ім’я, а як хтось давав зізнання, 

то хай стане і посвідчить доочно. Гончаров сказав, що як буде 

треба, то і це зроблять. За те, що я не хочу говорити правди, поїду 

у  Львів і там буду надумуватися, щоб змінити свої переконання. 

Гончаров,  Струк і ще якийсь слідчий вийшли, а  Куракін списав 

протокол і відпровадив мене до камери, де сиділа  Зон[ь] ка. В цій 

камері сиділо 6 осіб: Зон[ь] ка, якась старша жінка, правдоподіб-

но за втечу з  Сибіру,  Разік Ярослава з  Переволочної, дві дівчини 

з  Кадлубиськ, засуджені за втечу з Ясенівської шахти і  Тимошик 

Анна та ще якась  східнячка за крадіж. В останньому тижні ще при-

вели одну московку і  Юськів Меланію з хутора  Грабини.

Після трьох тижнів кликали на  МГБ Разік, Зон[ь] ку і мене, де 

ми підписували акт обвинувачення. Опісля завели нас на міліцію, 

де робили відтиски пальців. Я відтискала пальці на двох блянке-

тах, окремо на Ольгу, окремо на Ірину. Потім казали забрати з 

камери всі речі і вивели на подвір’я, де ждало трьох арештованих 

мужчин і двох конвоєрів. Конвоєри казали ставати нам по парі, 

загрозили розстрілом перед втечею і відпровадили нас до авта. 

Мужчин посадили на підлозі, а ми сиділи між конвоєрами на 

лавці. При від’їзді були присутні Гончаров,  Кулаєв, [ Я] рмехін та 

інші емгебисти. До  Львова їхав з нами  Струк,  Куракін і  Марченко. 

Везли нас з району до  Чехів, а потому пільною дорогою до авто-

стради. Перед Львовом авто стало, слідчі Струк і Куракін пішли 

наперід, а потім конвоєри попровадили нас піхотою до тюрми на 

Лонцького. Там запровадили нас на дижурку, яка містилась на 

поверсі, там списали генералію та запровадили до бані. Опісля 

вивели на коридор і розпр[и]ділювали по келіях. Зоню, як я опіс-

ля довідалась, дали на камеру ч[исло]  8. Мене і Разік Ярославу 

до камери ч[исло]  18. В цій камері нас всіх було 23 дівчини992. В 

камері дівчата розповідали причини своїх арештувань та ріжні 

У тексті:992  дівчині.
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випадки.  Чорна Марія розказувала, як прийшли  емгебисти аре-

штувати, а після взяли її на провокацію, де вона призналась про 

зв’язки з повстанцями. Опісля на камері ч[исло]  115 я довідалась 

від  Твардовської993 з  Ожидова, що Чорна сама видала людей. 

 Шевчук994, яка була підпілячкою і її зловили в  Бродах, явно при-

знавалась до того, що про все розповідає  большевикам.  Денисюк 

Степанія995 розповідала, що до неї приїхав зголошенець  Зазуля з 

большевиками та всипав її.  Покровецьку перевезли з  Сибіру на 

слідство, вона сиділа ще від [19] 45 р.  Кісь Стефу видала  Салогуб 

Стефа. Кісь розповідала про свої зізнання, що частинно призна-

лася до співпраці з повстанцями.  Герек Анна була членом релігій-

ної секти Свідки [Є] гови.

На цій камері, яка містилась в сутиринах внутрішньому кор-

пусі, ми пересиділи два тижні. Потому цілу камеру перевели 

до корпусу над дорогою на другий поверх до камери ч[исло]  

91. Протягом цілого часу деяких дівчат засуджували, а при-

водили нових.  Солтис Еву зловили в підпіллю, яка мала ряд 

свідків.  Маркевич Марія розповідала, що зловили її на облаві 

під  Золочевом, а потім возили на провокацію, на якій призна-

лася.  Зелик Іванка була засуджена за співпрацю з повстанцями і 

вивезена на  Донбас. Звідтам втекла, але після чотирьох місяців 

її зловили.

Тюремний режим996: – ранком о годині 6-ій будили, тоді 

порядкували келію, приносили воду. О годині 8-ій перевірка. 

Протягом цілого дня треба було сидіти на середині камери або 

ходити. Лежати чи впиратись до стін не вільно. Дозволена була 

одинока гра в шахи. Всякі інші гри були заборонені. На прогульку 

виводили щодругий або щотретій997 день на 5-ть хвилин. Після 

[8] -ої години давали 35 д[е] к[а] г[рам] 998 хліба і півлітри кип’ятку 

та кілька рибок. О другій годині обід – півлітри зупи з бараболь 

або палених буряків та по три ложки пенцаку або сушевиці. О 

У тексті:993  Тварковської.

Шевчук (у заміжжі – Дубовик) Стефанія Ільківна («Клямерця»; 1929, 994 

с. Теребежі Буського р-ну Львівської обл. – ?). Член ОУН. В період німецької оку-

пації – зв’язкова та санітарка сотні УПА «Свободи», а відтак – зв’язкової місцевого 

куща ОУН. З лютого 1947 р. перебувала на нелегальному становищі.  7.05.1947 р. 

затримана співробітниками МГБ на передмістю Старі Броди м. Броди Львівської 

обл. Засуджена 15-16.08.1947 р. Військовим трибуналом у Львові до 10 років 

ВТТ. Звільнена 5.02.1955 р. із «Соввестлагу».

У тексті:995  Степація.

У тексті:996  режім.

У тексті:997  що третий.

1 декаграм = 10 грамів.998 
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годині [4] -ій знова півлітри кип’ятку. О годині 8-ій вечера. Після 

вечері перевірка, а о 12-ій годині «одбой». Було суворо забо-

ронено голосно розмовляти, співати, заглядати через вікна, 

що-небудь робити, мати зв’язок з другими келіями. Не вільно 

було мати олівця, ножа чи паперу. За переступлення цих правил 

карали: карцером від 1-7 днів, забороною передач, ставлення на 

струнко протягом одного або двох днів. Деяким дівчатам були 

заборонені передачі, це затримував слідчий за це, що не призна-

вались. Передачі були заборонені таким дівчатам:  Зелик Іванні, 

 Покровецькій Катерині і  Садовій Анастазії. Коли [о] держував хто 

передачу, в якому то вона стані не була б, як хотів її одержати, 

підписував, що все одержав. Писати нікуди не було вільно.

В перших днях вересня [1947 р.] , після «одбою», мене покли-

кав дижурний і повів [н] а корпус, де переводили слідства. Він 

привів до кабінету, де я застала  Куракіна. Він засміявся і спитав: 

«Як проживалось в тюрмі, що ж ти надумалась і будеш говорити 

правду, чи ще тепер будеш брехати. Я привіз зі [с] ела хороші 

новості, ти певно зрадієш, ну давай начинать, говори про [с] воїх 

повстанців, про свойого  Касяна, як з ним гуляла. [Н] о чого мов-

чиш, закривать нічого.  Мелех була вже в мене, по-чесному роз-

казала все, ти думала її закривати, а вона нам сказала, що і вінки, 

і светери, і збірки все робила з тобою». Коли я сказала, що це 

неправда, він підніс протоколи, на яких була підписана Зон[ь] ка 

і почав мені читати зізнання, в яких Зонка говорила про це, що 

ми носили на могилу вінки, що стрічала я в неї повстанців, що 

збирала разом збірки і робила светери. Я сказала, хай прийде 

Зон[ь] ка і скаже доочно. Куракін засміявся і сказав: «Хочеш свід-

ка». Опісля підвів[с] я з крісла, відкрив двері до кабінету і впрова-

див  Ковалюк. Її поставив на кілька кроків від мене, а мене спитав: 

«Знаєш її?». Я відповіла, що [з] наю як односельчанку. Він запере-

чив цьому, звернувся до Ковалюк і сказав: «Розкажіть як знаєте». 

Вона почала розказувати, як я приносила записку [в] ід  Оріха до 

Касяна, коли це було, що їй про мене говорила Зон[ь] ка. Куракін 

[з] вернувся до мене і спитав: «Но як, може ще привести Мелех». 

А коли я мовчала, казав Ковалюк вийти. Куракін сів за бюрко, кіль-

ка хвилин мовчав і дивився на мене а потім сказав: «Привести ще 

Мелех, чи будеш говорити, а може схочеш грати героя як  Кучма 

Евгенія (засуджена на 10 літ), але я раджу говорити по-доброму, 

все розкажеш, а тоді побачиш999, перед рад[янською]  владою 

можна оправдатись». Коли я сказала, що буду говорити, він казав 

У тексті:999  побачеш.
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розказувати, як поступила в  ОУН, що робила, хто був моїм співп-

рацівником. На допиті в  Куракіна я закрила це, що з директором 

школи виготовляла [л] етючки, що  Касян кликав директора до 

мого помешкання, що [ Ж] бурлай переда[в] ав карточку до сестри 

і що я передавала список учителів до  Богдана на [ Г] лушин.

Коли я розповідала всі факти своєї співпраці з другими людь-

ми,  Куракін [д] ав підписати протокол і казав іти в камеру, а він ще 

мене покличе.

Після около трьох днів закликав мене Куракін і розпитував 

про подробиці [по] даних скоріше фактів. Коли скінчив питати 

сказав: «Перед вами стоять [д] ва шляхи: або 15-20 літ тюрми, 

або співпраця з нами. Коли ви підпишите [з] аяву співпраці і 

поможете1000 зліквідувати ворогів  радянського союзу, тим самим 

оправдаєте себе і кара вам буде дарована». Він казав надума-

тись, але я не могла зразу на це рішитись і він казав іти мені до 

камери, а він мене покличе. При кінці вересня [1947 р.]  покликав 

мене знова Куракін. Я старалась викручувати від його пропозиції, 

а він переконував мене про недоцільність того опору та сказав: 

«Я вірю, що як довше посидите в тюрмі, то самі [с] хочете1001 гово-

рити зі мною». Після жовтневих свят я сиділа на камері з  Музикою 

Марією зі с.  Шпиколос[и]   Поморянського р[айо] ну. Вона мені 

розповідала, що її пропонують підписати заяву співпраці, але 

вона не може рішитися і думає, якщо вдасться на тій підставі 

піти додому, буде там скриватися і не буде з ними мати зв’язку. 

Одного дня Музика прийшла від слідчого і сказала, що рішилась. 

Того ж самого дня її звільнили.

Я рішилась підписати заяву співпраці. При кінці листопада 

[1947 р.]  була в Куракі[на] . Коли я сказала, що рішилась підписа-

ти, він відповів одверто1002, що я довго [впи] ралась. «Тим самим 

зараз додому йти не можеш, бо це треба підготовити, [за]  цей 

час посидиш ще в тюрмі і тут дещо роздивимось».

[Заява]  співпраці була написана машиною, на аркуші папе-

ру російською [мово] ю, що було написано вгорі, того не можу 

підтвердити. Куракін дав мені це прочитати. Там було написано 

менш більш так: Я  Слобода Ольга Ірина Дмитрівна народжена 

1926 р. в с.  Репки,  Соколів-Підляського повіту,  Варшавського 

воєвідства, від нинішнього дня пориваю зв’язки з бандитами 

[і]  добровільно погоджуюся на співпрацю з органами  МГБ. 

У тексті:1000  поможите.

У тексті:1001  [с] хочите.

У тексті:1002  отверто.
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Зобов’язуюсь чесно [в] иконувати всі доручення. За розконспі-

ровку, чи не виконування обов’язків [с] півпрацівника органів  МГБ 

буду потягнена до судової відповідальності [пе] ред рад[янською]  

владою. По правій стороні було написано, що з конспіративних 

[п] ричин мені надається клічка « Буря». Після того казав підписа-

ти під тим – [п] різвищем, ім’ям та по батькові і клiчкою, це я і зро-

била. При тому  Куракін [ц] е все мені пояснював. Відносно клічки 

пояснював, що задля конспірації [я]  буду фігурувати на учоті в 

МГБ як їх співробітник під псевдом Буря. [Т] акож казав мені, що 

по тій клічці до мене будуть звертатись працівники МГБ, [к] оли 

їм цього буде потрібно, а також всі доноси буду підписувати цим 

[п] севдом. Потім казав йти до камери, а через день-два мене 

покличе та дасть [ро] боту і вказівки до неї.

По двох днях мене викликав Куракін до кабінету ч[исло]  32. 

За кілька хвилин [с] юди ж1003 увійшов большевик у військовому 

мундирі, на пагонах одна велика [з] ірка, около 42 роки, високий, 

трохи сивий, зачесаний догори, високе [ч] оло, довге бліде облич-

чя, сірі очі, довгий і простий ніс, говорив українською мовою.

Увійшовши, він сказав «Здраствуйте1004». Я відповіла. Тоді 

Куракін звернувся до нього і сказав: «Товариш майор, це та люди-

на, про яку ми раньше говорили». Відтак звернувся до мене і ска-

зав, що від сьогодні я буду працювати [з]  майором, який дасть 

мені потрібні вказівки і завдання. Опісля майор [с] казав, що він 

є працівником Л[ь] вівського  МГБ – майор [ Л] аптій1005. Після того 

[К] уракін сказав, що він відходить, але ми ще побачимось і вий-

шов з кімнати.

Залишившись удвох, майор сказав, що від сьогодні будемо 

працювати [р] азом та що дасть мені одну роботу, але пока хоче 

зазнайомитися з моїм [ж] иттям. Він питав про моє родинне життя 

до того часу, заки попала до тюрми, [а]  відтак питав, як мені жило-

ся в тюрмі. В тій цілі ставив мені ряд питань, на які я відповідала. 

Питав про дівчат, що сидять зі мною в одній камері, [щ] о вони 

говорять, чи розповідають про свої зв’язки з підпіллям та в який 

спосіб я про це довідалась. Я розказала йому, що деякі дівчата про 

свої [з] в’язки говорять самі. На питання майора, котрі це дівча-

та, я подала [ Ш] евчук Стефанію зі с. Теребеж, того ж району1006, 

У тексті:1003  [с] удиж.

У тексті:1004  «Здрасвуйти»

Перша буква прізвища відчитується невпевнено.1005 

с. 1006  Теребежі у той час належало до  Олеського р-ну  Львівської обл., 

тепер –  Буського р-ну Львівської обл.
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 Салогуб Стефанію з с. [ Р] ажнева1007,  Заболот[ц]івського р[айо]-

ну,  Рибку Марію з с.  Шпиколоси1008,  Поморянського [р] айону.

Опісля майор сказав, що мене переведуть з камери ч[исло]  

91, до камери [число]  115, де сидять в’язні, які вже довший час 

перебувають в тюрмі. Це дів[ч] ата, що не хочуть про себе зізна-

вати, або такі, які в[е] рнули зі  Сибіру [н] а слідство.

Відтак майор сказав, що в камері 115 сидить жінка на пріз-

вище Хміляр1009 [А] нна1010 з с.  Клекотів1011  Брідського р[айо] ну. 

Літом 1947 р. двох працівників [р] айонної адміністрації і двох 

воєнних ходили по тому селі по якійсь заго[т] івлі. Зайшовши 

до Хміляр1012, вони не застали нікого, а хата була замкнена. 

Двері в стодолі були легко відхилені. Думаючи, що там є хтось 

з господарів, вони подались туди. Коли вони відчинили двері, 

то звідти посипалися стріли, внаслідок чого один воєнний був 

вбитий, другий ранений, останні втекли і телефоном повідоми-

ли районні органи  МГБ. Коли на місце випадку приїхали зараз 

автом органи МГБ, то там вже не застали нікого. Господиню 

[в] ідшукали в полі. Вона говорить, що стодола, в якій повстанці 

кватирували, вже стара і тому з домашніх туди навіть ніхто не 

заходить так, що повстанці [м] огли зайти туди самі, бо вона 

про це нічого не знає. Раньше до [ї] ї справи був свідок, який 

зізнавав, що в часі того випадку Хм[і]ляр була дома і втекла в 

поле щойно після того і тоді її справа була передана [в]  суд. 

На суді свідок відкликав свої зізнання і тому зараз я веду її 

[с] праву вже протягом півтора місяця, але вона дальше зізнає 

те саме.

Потім майор дав мені слідуючі завдання:

1. Довідатися від Хміляр1013 Анни, як це було дійсно, тобто чи 

вона, що в неї ква[р] тирували повстанці, знала та чи скоріше, до 

того часу, вона мала з ними зв’язки.

2. Прислухуватись до розмов дівчат в камері, що розповіда-

ють вони про своє родинне життя, що говорять про своє аре-

штування і перебування в тюрмі, що говорять про свої зв’язки з 

повстанцями, що говорять ці, які вернули з ляг[е] рів в  Сибірі.

У тексті:1007  [Р] ожнева.

У тексті:1008  Шпикулас.

У тексті:1009  Хмиляр.

 1010 Хміляр Анна Іванівна (?, с. Клекотів Бродівського р-ну  Львівської обл. – 

?). Заарештована 30.07.1947 р.

У тексті:1011  Клекозів.

У тексті:1012  Хмиляр.

У тексті:1013  Хмиляр.



493

Щоб довідатися все потрібне від  Хміляр1014, треба до неї збли-

зитися. Це можна зробити в цей спосіб. Коли прийдете до каме-

ри, то вас напевно спитають, з якого р[айо] ну. Треба розказати. 

Опісля приміститись десь недалеко неї, бо в часі перебування 

разом довідаєтесь, котра це. Відтак присідати близько неї, роз-

питувати хто є з її р[айо] ну ще в тій камері, а вона напевно скаже, 

що вона одна з  Бродівського1015 р[айо] ну, тобто найближчого 

вам. Треба розказувати її про своє арештування, при тому розпо-

вісти кілька фактів про свої зв’язки з повстанцями, внаслідок чого 

арештовані, але що признаватись до вини не думаєте. Одначе 

забагато не говорити про себе, щоб цим не викликати підозріння, 

тому, що ваша справа ще в слідстві, а кожна з них знає, що в кож-

ній камері є хтось, що про все доносить. Розповідати її про себе, 

про своє родинне життя, про своє арештування та про зв’язки 

з повстанцями, треба на це, щоб вона розказала про себе. Про 

зв’язки говорити менше, а більше на приватні теми. Також треба 

пам’ятати про те, щоб не чіпатися до всього відразу, бо тоді вас 

будуть підозрівати. В подібний спосіб треба поступати у відношен-

ні до всіх інших дівчат. Також казав говорити в камері, якщо будуть 

питати, що вас всипала  Малиновська Марія з вашого села, яка є 

тещею повстанця  Хіль Володимира псевдо: Дніпро1016 та що гово-

рили слідчі, коли я не зізнаю, то вона буде свідчити доочно.

Після того майор казав, щоби йти до камери, де попередньо 

була і ска[з] ати, що була на слідстві. Спеціяльно не буде тим ніхто 

цікавитися, бо [п] ро вашу справу і так орієнтуються. За три тижні 

він казав, що покличе [м] ене ніби на слідство і тоді я розкажу 

йому про все, що дізнаюся.

Після того я вернула на камеру, де сиділа попередньо, а слі-

дуючого дня мене переведено до камери ч[исло]  115, де я заста-

ла около 18 дівчат з різних районів. Тут я поступала по вказівкам 

майора, бо до самої Хміляр1017 поки що [н] е хотіла в сказаний 

мені спосіб підходити. Деякі дівчата про свої справи [г] оворили 

цілком відкрито, але це були такі, що на слідстві про себе вже [зі]-

знали. Дівчата, які на слідстві до нічого не признавались, в камері 

[т] еж про себе нічого не розказували.

По трьох тижнях мене викликав майор, якому я, до речі, не 

мала що [ро] зповісти. За виїмком того, що говорили дівчата, які 

У тексті:1014  Хмиляр.

У тексті:1015  Бродецького.

У тексті:1016  Дніпра.

У тексті:1017  Хмиляр.
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вже призналися на [сл] ідстві. Майор казав, що я чомусь погано 

працюю, про тих, що вже зізнали [п] ро себе, йому не ходить, 

лише про тих, що не говорять. Відносно  Хміляр1018 [с] казав, щоб 

її справу розвідати до кінця, бо має для мене іншу роботу. [В] ін 

сказав, що за кілька днів на камеру ч. 115 приведуть жінку з 

с.  Накваші [Пі]  дкамінського1019 р[айо] ну на прізвище  Чаплій Марія 

з 1925 р. народження. [Ця]  жінка давніше крилася, а в 1946 р. 

зголосилась. Вже в 1947 р. до неї [з] аходив і часто кватирував 

її бувший наречений  Степовий. Вона говорить по [к] амерах, що 

вона не знає за що арештована і вдає, що арештована за старі 

справи, які її простили1020 в часі зголошення.

Відносно Чаплій майор дав слідуючі доручення:

1. Довідатися від неї, чи дійсно заходив до неї повстанець 

Степовий та чи взагалі мала зв’язки з повстанцями.

2. Довідатися, чи Хміляр1021 в часі випадку була вдома.

3. Старатися довідатись дещо про дівчат, які не хочуть зізна-

вати про себе на слідстві.

Відносно Чаплій, то майор казав запізнатися з нею в спо-

сіб, як це вже попередньо згадано. Відтак розговоритись з нею 

про приватні родинні справи, завести розмову про повстанців, 

вдавати що уболіваю над їхньою долею. Тут можна їй говори-

ти, що одна дівчина з вашого села мала колись нареченого 

повстанця, а відтак, коли бачила, що  большевики ще дальше 

є, то вийшла заміж за цивіл[ь] ного хлопця, але часто думає 

про того повстанця. Це на те говорити, чи Чаплій не скаже, що 

таке було з нею, бо Степовий давніше був її наречений, але 

відтак вона вийшла заміж за іншого, хоч Степовий дальше до 

неї заходив.

Можна також говорити, що будучи ще дома, до вас заходи-

ли повстанці з вашого р[айо] ну, а одного разу були прийшли з 

ними теж повстанці з  Підкамінецького р[айо] ну, один мав псевдо 

Степовий, тут майор подав опис Степового. Казав говорити, що 

ці повстанці з  Підкамінеччини були ще раз вже без ваших. Тут 

треба дивитися, з яким зацікавленням вона буде про це слухати, 

при тому спитати її, чи вона часом не знає такого. Коли скаже, що 

знає, говорити, що ви в ньому залюбились і дальше питати, чи 

він живий і здоров та звідки вона його знає. Коли вона скаже, що 

У тексті:1018  Хмиляр.

У тексті:1019  [Пі] дкамінівського.

У тексті:1020  просити.

У тексті:1021  Хмиляр.
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знає його та що була з ним колись, тоді розпитати1022, коли був, 

скільки разів заходив до неї.

Відносно  Хміляр1023, поступати по вказівкам попередніх.

Відносно дівчат, що про себе не зізнають, треба говорити, 

щоб вони до нічого не признавалися, бо якщо признаються, то їх 

посудять, і слухати тоді, що на це будуть говорити. Також говорив 

майор, щоб прислухуватися, що думають всі дівчата і жінки на 

цій камері, думають що їх посудять, чи звільнять та що думають 

про можливість війни. Для того, щоб більше розговорити дівчат, 

треба говорити їм, що вони не мають точного свідка за ваші 

зв’язки з повстанцями та що думаєте дальше опиратися.

Відтак майор казав іти до камери, а через кілька днів він 

покличе мене [че] рез дижурного ніби на слідство і тоді я розкажу 

йому все, що розвідала. [Ка] зав іти до камери і говорити, що була 

на слідстві, але це тільки тоді, [ко] ли будуть питати. Коли будуть 

питати котрий це слідчий говорив зі мною, [т] о сказати, що пріз-

вища не знаю і описати будь-якого слідчого тільки не [йо] го.

Я вернула до камери, але тут тільки загально питали, 

куди мене викликали, [н] а що я відповіла, що була на слідстві. 

Слідуючого дня я присілася коло [Хм] іляр1024 і почала з нею гово-

рити про різні справи праватного характеру. [Во] на теж почала 

говорити, що ще так недавно були жнива, що так коли б це [бу] ло 

сьогодні пригадує собі, що в неї були повстанці і ніхто був би не 

[сп] одівався, що так припадково налізуть  большевики. Я спитала 

кільки було [ти] х повстанців та що з ними сталося. Вона відпові-

ла, що повстанців було […] х, вони вбили одного большевик[а], 

другого поранили, а двох втекло. Після [тог] о, повстанці відсту-

пили, залишивши в стодолі одну або дві гранати, хліб, посуду, в 

якій вона виносила їм харчі.

Від  Чаплій я не довідалась нічого, хоч поступала по вказівкам 

майора, [та] кож нічого не довідалась від решти дівчат, бо вони 

говорили, що не приз[на] ються тому, бо не мають до чого.

Около півтора тижня після того, мене викликав дижурний і 

запровадив до [ка] бінету, в якому я вже була раньше. Тут застала 

майора, якому розказала [пр] о свою розмову з Хміляр1025. Він 

все це записав і казав підписати. Я підпи[са] ла кл[ичкою]   Буря. 

Дальше розказала, що від Чаплій і інших дівчат я не довіда[ла] сь 

У тексті:1022  роспитати.

У тексті:1023  Хмиляр.

У тексті:1024  [Хм] иляр.

У тексті:1025  Хмиляр.
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таки нічого. Майор казав вертати в камеру і старатися дальше 

говорити [з]   Чаплій, щоб дістати на неї будь-які докази.

Я спитала майора, коли вже піду додому. Він відповів, що з 

певних причин [до] дому не можу ще йти і тому буду ще переве-

зена в  Золочів, бо мусять [в] ідповідно обгрунтувати мій поворот 

додому, але це він пояснить мені [і] ншим разом, коли буду мати 

вже від’їжджати.

На підставі моїх зізнань  Хміляр1026 була засуджена на 8 років, 

про що довідалась в квітні 1948 р. від майора вже будучи в 

Золочеві.

Коли я відходил[а]  до камери, то майор сказав, що розказати 

в камері, що [мо] я справа вже закінчена і що слідчий казав, що 

справу вже передає [до]  суду. Говорити, що наочного свідка я не 

мала, тільки паперового. Також [ка] зав говорити, що я дальше 

не призналася, але не знаю, що дальше буде [то] му, що до тої 

справи є ще одна дівчина, яка орієнтується про мої зв’язки [з]  

повстанцями, тому не знаю, що вона про мене зізнає.

Наскільки мені відомо, що на те, щоб когось засудити, 

вистарчає двох [н] аочних свідків з однаковим зізнанням.

Я вернула знову до камери і говорила дівчатам, як це радив 

мені майор. [О] днак я дальше намагалася дізнатися про дещо від 

Чаплій, але з того не [в] ийшло нічого, бо це говорило, що аре-

штована задармо і часто плакала.

Дня 18 січня [19] 48 року мене знову викликав майор. Тоді він 

говорив, що [за]  кілька днів я від’їду в Золочів. Повернувши до 

камери, говорити дівчатам, [що]  моя справа передана з воєнно-

го трибуналу до т[ак]  зв[аного]  Верховного Суду, тому відставля-

ють в Золочів.

Потім говорив, що зі мною поїде туди теж  Корда Марія 

Петрівна зі  Львова, [за] мешкала на вул[иці]  Шпитальній, ч[исло]  

20. Вона була продавцем в бакалійному скле[пі] , ч[исло]  2, 

вона вже довший час сидить арештована. [Д] о її справи є ще 

арешто[ван] о 5-ох осіб. Всі вони мали в якомусь селі зв’язок з 

повстанцями.

[Від] носно Корди дав такі доручення:

1. Розвідати від неї, чи вона, продаючи в тому склепі, виїж-

джала коли-небудь на село.

2. Чи мала зв’язок з повстанцями.

Щоб розвідати, чи Корда виїжджала коли-небудь на село, 

треба в цей спосіб: зблизитися з нею і заприятелювати в спо-

У тексті:1026  Хмиляр.
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сіб, як це попередньо було згадано, говорити про красу села, 

про красу природи на селі і в тому часі говорити, що сама в місті 

стало не могла б жити, бо спеціяльно в теперішний час на селі 

дуже гарно. Тут майор спитав, чи граю в шахи, а коли я відповіла, 

що так, то він сказав, що  Корда мабуть1027 грає шахи, при помочі 

цього до неї можна зблизитися. Коли вона скаже, що виїжджала 

кудись в села, то делікатно спитати, де саме і в якому інтересі. 

Щоб довідатися, чи Корда має зв’язок з повстанцями, то треба 

широко розповідати про них, що до тебе заходили, що вони всі 

дуже ідейні хлопці та висловлювати жаль з приводу того, що 

зараз не може[ш] їм нічого помогти. Говорити її про свою справу 

і коли після того вона сама не розкаже, за що вона сидить вже рік 

в тюрмі, то прямо поставити їй питання.

Розговорившися з нею про повстанчий рух ще в 1944 р. і тут, 

ніби ненароком розказати їй, що одного разу запізнала одного 

повстанця зі  Станиславова, який раньше був в СС-ах та що він 

признався, що його прізвище [ Ф] ліс Володимир. Говорити, що з 

Флісом любилася і в тому часі дивитися, що скаже на те Корда та 

як буде виглядати, бо спеціяльне зацікавлення цим доказувати-

ме, що вона Фліса знає, про що не зізнає на слідстві. [Пр] и тому 

майор сказав, що до  Золочева він приїде за місяць часу і тому 

до [то] го часу старатися розробити Корду. Після того казав іти в 

камеру.

Слідуючого дня до мене прийшов фельдшер і оглянувши 

мене казав, щоб дижурний запровадив мене до бані. Того ж дня 

дижурний викликав мене з [ре] чами. Я попращалася з дівчатами 

і пішла, при тому говорила, що йду [на] певно на суд.

Того дня дижурний запровадив мене на камеру ч[исло]  81, 

другий поверх, де [вж] е була згадана Корда, яку я пізнала по 

описі майора. Крім неї, було ще 8 жінок.

Слідуючого ранку нас всіх завезли машиною на двірець на 

 Левандівку, [д] е всадили до поїзду і того ж дня відст[а] вили в 

 Золочів. Всіх арештованих [в]  Золочів їхало около 110 чоловік з 

того 35 жінок.

В Золочеві нас всіх запровадили до якогось будинку, в якому 

нас задер[ж] али і один  емгебист перепитував прізвища всіх аре-

штованих. Після того [н] ас розвели по камерах. У зв’язку з цим, 

що в Золочеві тюрма числилася [п] ересильною, то сюди давали 

різних типів і траплялися часті випадки [з] ахворувань між в’язнями. 

Щоб запобігти цьому, то арештованих, що запрова[д] или до одної 

У тексті:1027  мабудь.
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камери, держали тут протягом трьох тижнів і нікого свіжого [не]  

давали, як теж з тої камери не переводили нікого до іншої.

Режим1028  Золочівської тюрми був далеко легший чим у 

 Львівській, н[а] пр[иклад] : до [б] ані водили що десять днів, три 

рази денно давали по 10 д[е] к[аграм]  хліба, крім [т] ого, що на 

обід давали далеко кращу зупу. До того в  Золочеві можна було 

[д] іставати передачі кожного дня, а навіть можна було дістати 

як передачу готовий обід. Дижурні поводилися далеко краще 

чим у  Львові. Обід розносили [с] амі в’язні, при чому деколи 

передавали записки, тоді коли у Львові це [в] иконували дижурні 

 емгебисти.

Я діставала передачі у Львові нормально, що два тижні, а в 

Золочеві моя [т] ітка передавала часто обіди.

З першого дня перебування в Золочеві я запізналася з 

 Кордою та поступала [по]  вказівкам майора, але Корда, будучи 

хитрою львов’янкою, могла скорше [і]  без вказівок натягнути 

мене. Так що про неї я не розвідала нічого.

Приблизно через місяць часу мене покликав начальник тюрми. 

В його [к] абінеті я застала майора, який спитав мене, як мені 

живеться, як себе [по] чуваю та як діла. Коли я розказала, що від 

Корди не могла нічого довіда[ти] ся, то він сказав, що я хочу додо-

му, а забуваю про те, що я повинна [в] іддячитися рад[янській]  

владі за те, що мене звільнять, а не хочу їм помогти.

Після того майор казав, що перед звільненням мене знову 

перевезуть до Львова, де я стріну  Мелех Зоню. Напоминав, щоб 

недорікати Зоні за те, що вона зізнала про мене правду, але жити 

з нею дальше по-дружньому. Відтак казав за всяку ціну стара-

тися розвідати дещо від Корди. На це дає мені час до 10 квітня 

1948 р. Того дня треба зголосити дижурному, що хочеш говорити 

з начальником тюрми, тобто робити просьбу про приспішення 

справи, що в тюрмі є дозволено. Коли зайдеш до начальника 

тюрми, то там спитайся [за]  мною. В камері казав говорити, що 

мене викликав слідчий ще раз відбивати пальці, бо документи, 

на яких скорше були відбитки, чомусь зіпсувалися. З огляду на 

це казав насмарувати собі пальці тушом і витерти, після чого я 

вернула на камеру.

Я дальше старалася говорити з Кордою, але це до нічого не 

довело. Приблизно від половини квітня [1948 р.]  Корду часто 

викликали на слідство, після чого дівчата почали говорити, що 

Корда є сексоткою. Корду під кінець квітня [1948 р.]  звільнили.

У тексті:1028  Режім.
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10 квітня [1948 р.] , коли прийшов дижурний, я сказала, що 

хочу говорити з начальником тюрми. Дівчата питали, в якій спра-

ві я хочу з ним говорити, я розказала, що хочу робити просьбу 

про приспішення моєї справи. Одні говорили, що неоплачується 

дармо рухати язиком, а інші казали, що це не пошкодить.

Через деякий час дижурний покликав мене і запровадив туди 

ж, де попереднього разу. Тут був майор, який спитав мене, що 

я розвідала. Я відповіла, що  Корда вже звільнена, а про інших 

не розвідала нічого. Майор почав на мене сварити, що я не 

виправдала довір’я, а потім сказав, що з кінцем квітня [1948 р.]  

мене звільнять разом з  Зон[ь] кою. Також говорив мені, що він 

особисто в моїй справі їздив до с.  Пониковиця, де питав кількох 

свідків про мою [о] пінію та що опінію виробили мені добру так, 

що це послужить для [м] ойого звільнення як доказ, що на мене 

не мають компромітуючих матеріялів ні свідків.

Після того майор казав, що перед моїм звільненням ми ще 

стрінемося, [б] о треба буде оформити його. Опісля казав мені 

відійти до камери, а там говорити дівчатам, коли б про це питали, 

що може справу приспішать.

Около 26 квітня [1948 р.]  нас кількох, в тому числі і Зон[ь]-

ку, яка теж була в  Золочеві вже від кількох тижнів, перевезли 

до  Львова і посадили в тюрмі при вул[иці]  Лонцького в камеру 

ч[исло]  115, де я вже попередньо сиділа, яка зараз була порож-

ня. Тут нас сиділо чотири.

30 квітня [1948 р.]  мене викликав дижурний і запровадив до 

кабінету ч[исло]  32, де [я]  застала майора. Він тоді дав мені карту 

про звільнення з тюрми. В тій карті було написано російською 

мовою, що мене звільняють у зв’язку з «прикращениєм дєла» та 

ще щось. Я це прочитала, а тоді він положив це на бюрко і казав, 

що звільнять мене і [З] оню щойно першого травня [1948 р.]  і тоді 

я дістану цю посвідку. Опісля казав, коли я верну додому, то щоб 

багато про свою справу не говорити, лиш казати, що звільнена з 

браку компромітуючих матеріялів, що було переслідство, але і це 

нічого1029 не довело. Говорити, що один аргумент, це те, що свідчила 

наочно теща повстанця  Дніпра. Коли б про це розпитували повстан-

ці, то теж якнайменше говорити, а коли б хотіли опису слідчих, то не 

давати прав[д] ивих, хіба з району. Тоді ж майор сказав, що  Чаплій, 

яку старалася розробити, звільнена. Дальше майор говорив, щоб 

повернувши додому, я нікому не [з] вірювалась з того, що я є співро-

бітничкою  МГБ, в тому випадку навіть [п] еред мамою.

У тексті:1029  нідочого.
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Після того майор дав мені легенду, що мала заступити прав-

ду про моє [ар] ештування, перебування в тюрмі, мої зізнання та 

звільнення з тюрми, перед [ц] ивільним населенням і повстан-

цями. Це було написано на машині і майор казав це вивчити 

напам’ять. Для того казав залишитися в кабінеті, поки не [в] ивчу. 

Я кілька разів це прочитала і тоді він давав мені до того ще 

усно [п] ояснення і перепитував, чи добре запам’ятала. Відтак 

він відійшов, а вихо[дя] чи, сказав, щоб я дальше вивчала, а він 

незадовго верне і ще раз буде [пи] тати. Приблизно через дві 

години вернув, перепитав ще раз і сказав, що [се] кретні дору-

чення по роботі я одержу вже будучи дома. Ці доручення дасть 

[ме] ні опер[ативний]  робітник лейт[енант]   Курбанов, з яким я 

буду працювати. Тут пояснив, [що]  Курбанов про все знає, що на 

співпрацю я погодилась зі ст[аршим]  лейт[енантом]  [ К] уракіном, 

який є районовим опер[ативним]  робітником. Після того казав 

вертати на [к] амеру і коли б розпитували, де і чого мене викли-

кали, то говорити, що [кл] икали підписати [1] 00-ий акт, за яким 

закінчується слідство і справа пере[да] ється до суду. Потім ми 

попращалися, він побажав успіхів в роботі [і]  [р] озійшлися.

Вернувши до камери, я розказала дівчатам те, що говорив 

мені майор [ Л] аптій. Дівчата над тою справою говорили: одні 

казали, що мене засудять, [а]  інші, що можуть звільнити, бо не 

мають конкретних даних.

Мелех Зоні1030 я сказала, що нас обох правдоподібно звіль-

нять, бо коли б були судили, то напевно, що посадили б наочного 

свідка.

На тій же камері я просиділа із Зонкою до 3-го травня [19] 48 р. 

Того ж [д] ня опісля обіду до камери прийшов ст[арший]  дижур-

ний, вичитав моє і Зоні прізвище і казав виходити з речами, а 

відтак запровадив нас на дижурку, де ми застали начальника 

тюрми. Цей запитав про наші генералії, а відтак дав [н] ам обом 

посвідки про звільнення з тюрми. Після того дав якийсь папір, 

[д] е були написані мої генералії, чи є хтось з рідні за кордоном, 

соціяль[н] ий стан і інше та казав це підписати. Це саме підписала 

теж Зон[ь] ка. [В] ідтак випровадив нас в долину, де вартовий від-

крив браму і випустив нас [н] а вулицю.

 1030 Мелих Софія Пантелеймонівна (1929, с.  Пониковиця  Бродівського р-ну 

 Львівської обл. – ?). Освіта – 5 класів народної школи. Заарештована 12.07.1947 р. 

Заболотцівським РО  МГБ. Перебувала під слідством у  Заболотцях,  Золочеві та 

Львові до 29.04.1948 р., коли була затверджена постанова про припинення слід-

ства за браком доказів. Звільнена 3.05.1948 р.
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Зараз вечірним поїздом ми заїхали до  Золочева і тут всту-

пили ми до [м] оєї тітки, де трохи відпочили, а відтак вийшли на 

шосу, де всіли на [ф] іру і заїхали до села  Солова. Звідки піхотою 

зайшли до  Зончиного [д] ідуся в с.  Кадлубиська. Тут трохи побу-

ли, відтак зайшли до с.  Пониковиці [і]  розійшлися по домах.

Після мойого повернення, мама висувала думку, щоб ми 

виїздили до [р] ідні. Я говорила мамі, що думаю піти до директора 

школи і може мені [в] дасться стати дальше на роботу в школі і 

тому з виїздом треба заждати.

В с[елі]  я розказувала, що мені свідчила1031 доочно теща 

 Дніпра, що я мала [з] в’язки з повстанцями, але коли її спитав 

слідчий, чи вона бачила мене [в]  товаристві повстанців, то вона 

очевидно сказала, що тільки чула про те, [а]  тому, не маючи точ-

них даних, мене звільнили.

Одного дня до мене прийшла моя товаришка Шелест Павліна, 

по мужу  Волос. [Во] на розпитувала мене теж про тюрму і моє 

звільнення, на що я відповіла [те саме, що]  раньше.

Павліна розказувала, що в тому часі, коли я була арештована, 

то її [ви] кликало  МГБ і питали про мене, але вона нічого про мене 

не зізнала. [Я]  розпитувала її, чи до неї зараз заходять повстанці, 

а вона відповіла, що [ма] йже всі знайомі повстанці впали та що 

залишився тільки  Мишка, але до [н] еї не заходить.

Зараз по кількох днях я пішла до директора школи  Пилипишина 

Василя, [за] питала його, чи не могла б стати дальше на роботу. 

Він сказав, що [може]  мені це зробити, оскільки на це погодить-

ся завідуючий РВНО –  Звіринець. [В]  тій цілі слідуючого дня я 

зайшла до згаданого Звіринця. Цей казав [ме] ні заждати в нього, 

а сам, як це говорив, пішов на МГБ питати, чи можна [м] ене 

при[й] няти на роботу. Вернувши, сказав, що з першого червня 

[1948 р.]  можу посту[п] ити на роботу.

Около 12 червня [1948 р.]  я, будучи в школі, стрінулася в 

шкільному будинку на [к] оридорі з опер[ативним]  робітником 

 Курбановом. Він привітався зі мною, а відтак спитав, чи мені 

відомо, що він являється моїм опер[ативним]  р[обітник] ом, 

якому повин[на те] пер давати розвідані дані, та з яким від того 

часу буду працювати. [Я в] ідповіла, що знаю про те. Дальше він 

питав, що я розказувала про своє [звіл] ьнення з тюрми та хто про 

це цікавився. Я відповіла, що з людей [ніх] то не випитував про 

це спеціяльно та що тільки директор школи цим інте[ресу] вався 

більше. Відтак питав, чи до мене заходили вже повстанці, а коли 

У тексті:1031  звідчила.
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[я зап] еречила, то він сказав, що до мене мабуть1032 заходили, 

тільки я скриваю. [Я ка] зала, що до мене дійсно повстанці не 

приходили, бо, як це мені говорила [ Павл] іна, то знайомі хлопці 

впали і немає кому заходити. Питав, чи я [хо] джу та як живу з 

 Мелех Зонею. Я говорила, що з Зонкою живу як раньше, [що]  

вона зараз хворіє на ноги. Наскільки мені від[о] мо, то і до Зоні 

зараз [повста] нці не заходять. Він розпитав ще дещо про село, а 

відтак дав мені [такі д] оручення:

Розвідати, чи до Павліни і Зоні заходять повстанці.

1. За всяку ціну старатися пов’язати з повстанцями.

2. Розвідати, що думає директор школи, як він ставиться до 

роботи з комсомолом та які в нього політичні переконання.

3. Приглядатися до ставлення в роботі учительок зі  СУЗ.

Щоб розвідати, чи до Зоні або Павліни заходять дальше 

повстанці, треба з ними жити дальше по-товариськи, говори-

ти, що будучи в тюрмі, цілий час тільки і про те думала, що там 

роблять повстанці та що тільки мріяла про те, щоб ще раз поба-

читися з ними.

Щоб пов’язатися з повстанцями, то треба заходити до товари-

шок, розпитувати їх та говорити, що хочу стрінутися з повстанця-

ми, бо маю до них дуже важну справу. В цій справі треба питати всіх 

людей, про яких знаю, що до них давніше заходили повстанці.

Щоб дізнатися, які політичні переконання в директора школи, 

то треба з ним завести розмову на ріжні теми, хвалити партиза-

нів, роботу підпілля, то може він скаже, що вони роблять пра-

вильно. В його присутності виступати проти комсомолу, говори-

ти, що в комсомолі виховуються зрадники  українського народу і 

т[аке]  п[одібне] .

[Пі] сля того Курбанов казав, що він буде заходити часто до 

школи і тут [буд] емо стрічатися. При відході сказав, що слідую-

чого разу дасть мені [певн] і вказівки.

[Окол] о півтора тижня після того, вечером, прийшов повста-

нець  Мишка і ще [не] знайомий. В нас були відчинені вікна. 

Мишка став коло вікна, [покл] икав мене. Я пізнала його і вийшла. 

Він говорив, що ідуть […] двора, а довідавшись, що я вернула з 

тюрми, то рішив зайти до мене. Відтак Мишка розпитував про 

моє перебування в тюрмі і звіль[нення] , про що я розказувала 

як іншим. Мишка був около 5 хвилин, а коли [відход] ив, то казав, 

що при нагоді зайде. Я зі свойого боку просила Мишку, [щоб за]-

йшов, бо маю дещо більше поговорити.

У тексті:1032  мабудь.
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[По]  кількох днях я стрінулася з  Курбановим. Він питав, що 

я розвідала [за цей]  час. Я розказала, що тому кілька днів був 

у мене  Мишка. Курбанов [запитав] , як вони одягнені, узброєні і 

звідки прийшли, що говорили, куди [йш] ли та про що я йому роз-

казувала.

[Про]  директора школи я сказала, що зараз він політикою 

не інтересується, [супрот] и комсомольців ставиться добре, хоч 

в дійсності з директором [не гово] рила взагалі. Також я розка-

зала, що від  Павліни не довідалась […] , хоч в ді[й] сности гово-

рила мені, що декілька днів перед моїм звільнен[ням в]  неї був 

 Підкова. Відносно учительок я сказала, що вони політикою [не 

інтересу] ються взагалі. Курбанов казав:

Якщо до мене зайдуть повстанці вдруге, то щоб закликати 

їх до хати і затримати трохи довше, ніби дещо з ними говорити. 

Тоді треба говорити, що навіть, будучи в тюрмі, не змінила своїх 

поглядів і хотіла б дальше їм помагати. В тому часі розпитувати1033 

їх, чи з далекої дороги, жалувати що дуже помучилися і просити, 

щоб закватирували, бо вже давно в мене кватирували. 

Коли закватирують, то треба так поступати, щоб їх у всьому 

[догодити. Післ] я того Курбанов казав, що стрічатися дальше [в 

школ] і є недобре тому, що може хтось підглянути нас. Тому стрі-

чатися бу[демо в]  завідуючого РВНО  Звіринця.

[Кол] и мене буде потрібно, то Звіринець викличе мене туди. 

[Д] альше говорив, що [кол] и б в мене були якісь пильні справи, 

напр[иклад] : кватирують в мене чи в [ког] ось другого повстанці, 

то щоб написати записку і передати через  […] оля, який є при-

кріплений до того ж села з райпарткому. Він про це [вже]  повідо-

млений. Також можна передавати записку через  Гетманського 

[Мико] лу. При відході Курбанов казав, що слідуюча стріча буде 

відбуватися [що]  два місяці або щомісяця в РВНО.

Після своєї другої стрічі з Курбановим цілий час я перебувала 

вдома […] . Директор школи був на заочному курсі в учительсько-

му інституті у  Львові. Около 23 січня1034 я була в РВНО, підпису-

вала1035 чек на учительську зарплату. [Коли]  я вернула з банку, 

то завідуючий сказав мені, щоб я зайшла до його [кабі] нету. Тут 

вже ждав Курбанов. Він спитав, як робота і що нового дові[дала]-

сь про повстанців. Я відповіла, що повстанців в мене по відході 

[ Миш] ки дотепер вже більше не було. Тоді він спитав, як маються 

У тексті:1033  роспитувати.

Очевидно помилка, ймовірно йдеться про вересень 1948 р.1034 

У тексті:1035  підписувати.
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другі [спра] ви, як школа, що говорять дівчата та що я розвідала 

між людьми. [Так] ож питав, чи хтось з людей не інтересується 

моїм поворотом з тюрми. [П] ро директора школи я сказала, що 

зараз є на курсі, а учителька  […] лиць Надя, яка вернула з дому 

розповідає про рідню і як перебувала [вдом] а.  Курбанов спитав, 

що вона розповідає про життя на  СУЗ. Я відповіла, [що]  розпо-

відає, що в них гарний врожай і вона не потребує турбуватися 

[бать] ками. Курбанов розсміявся і сказав, що розказує самі 

гарні речі. [Дал] ьше я сказала, що ані  Павліна, ані  Зоня нічого 

про повстанців не [зга] дують. Павліна має місцевого цивільно-

го хлопця, а Зоня лежить хвора. [Кур] банов запитав, що це за 

хлопець, я відповіла, що переселенець, який [неда] вно вернув 

з  Ч[ервоної]  А[рмії] . Коли розмовляю з цивільними людьми, то 

всі нарікають [на важ] ке життя, кажуть, що тепер краще нічого не 

знати, коли хочеш [вдо] ма сидіти. Курбанов сказав: «А другі люди 

говорять нам, що повстанці [зах] одять в село, ква[р] тирують, ті 

ж люди, розвідують в такий самий спосіб [як]  і ви, тільки треба 

хотіти над тим попрацювати». Він спитав, чи знаю [п] оштарку 

 Онипко. Казав, що я повинна зайти до неї, ніби за газетами, 

[затр] имуватись в неї довше, просити книжок, говорити про це, 

як живе [з чо] ловіком, з ріднею чоловіка, натякувати, що чолові-

кові певно жаль [за б] ратом. Довідатись, чи брат заходить, або чи 

знають щось про него. [В]  господаря питати, чи пише його стар-

ший брат і де саме тепер він є. [З люд] ьми говорити про можли-

вість близької війни, що хто буде на те [говор] ити. Я відповіла, що 

люди перестають думати про війну. Також казала, [лі] том є тяжче 

стрічатися з сільськими дівчатами, бо в них брак часу.

[С] лідуючу стрічу Курбанов назначив знова в РВНО на почат-

ку жовтня [1948 р] . [Щ] е перед моєю стрічею, як жила я в госпо-

даря, він часто згадував [про]  свойого брата, але вістки від нього 

не мав і взагалі не знав, чи [брат]  перебуває в підпіллю, чи виїхав 

за кордон.

[Пошт] арка говорила, що чоловік не застав брата вдома, бо 

був в  Німеччині [на р] оботі, а тепер має клопіт, бо органи  МГБ 

запитують за брата, кажуть, [що в] ін в повстанцях.

[ З] он[ь] ка говорила, що були в неї повстанці, було їх чоти-

рьох, але самі [її не]  питали про перебування в тюрмі та про наше 

звільнення. 

[П] риблизно за три тижні на коридорі в РВНО стрінув мене 

Курбанов [і п] итав, що нового скажу. Я відповіла, що не маю нічо-

го цікавого. Він [сказа] в докладно собі розповісти розмови, які я 

провела з цивільними [людь] ми. Я говорила йому це, що чула від 
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 Зоні, господаря і поштарки. [За] питав, чи Зоня не говорила про 

псевда повстанців і чи вони не говорили [ї] ї, що прийдуть ще до 

неї і коли. Я відповіла, що були ще в вересні [ 1948 р., да] льше я 

від неї нічого не довідалась, бо тепер рідше до неї заходжу, [вона]  

лежить хвора і лікується і майже нікуди не виходить.

[В]  школі учительки на політичні теми не люблять говорити 

і я не чула, [щоб]  коли-небудь вони між собою щось поважного 

говорили, звичайно говорять [про]  буденні справи.

Коли пробую заходити в балачки з людьми про повстанців, то 

вони звичай[но]  переходять на іншу тему, я завважила, що став-

ляться до мене з певним [недо] вір’ям і тому мені важко зібрати 

потрібні інформації.  Курбанов [сказа] в: «А може, як подумаєте, 

то самі будете знати причину цього, ви ще [не зал] ишили доко-

рінно своїх старих переконань і може бути таки причина, [що]  

не стараєтесь цих відомостей одержати. Ми сподівались, що 

вийдете з тюрми і так як обіцяли старанно будете виконувати». 

Я сказала, що це не [з]  моєї причини, треба взяти під увагу цей 

факт, що колись повстанці [зах] одили до мене, я співпрацювала 

з ними, а тепер один раз прийшов  Мишка [і ніх] то більше не при-

ходить. Я постараюсь оскільки можна буде дізнатись, [не]  все, 

але що могла, те сказала. Курбанов сказав, що я нічого нового 

[не с] казала, бо про Зоню він знає все сам. Дальше питав, яких 

переконань [ф] ізрук  Демчук і учителька з  Колпина  Струмінська. 

Про Демчука я не могла [нічо] го сказати, крім цього, що схарак-

теризувала його як людину. Про [Стру] мінську я сказала, що вона 

розповідає про дім, до школи, як здається, [дуже]  великої уваги 

не прив’язує. Про повстанців вона ніколи нічого не згадує.

[Ку] рбанов1036 казав:

Заходити вечорами до  Павліни і до директора школи. В 

Павліни задержуватися до пізного вечора і звертати увагу, чи 

вона кудись не відходить.

Розвідати, що люди говорять про створення колгоспів.

[Я]  відповіла, що назагал всі відверто говорять, що в колгоспі 

важко [жити] , бояться голоду.

Курбанов казав розвідати:

Хто поширює ці вістки про колгоспи, чи не роблять цього 

багачі, як напр[иклад] :  Войнаровський Василь,  Мандзюк Михайло 

та інші куркулі.

Вернувши додому, я не старалась спеціяльно випитувати 

людей. Павліна [сам] а говорила, що до неї приходять повстанці, 

У тексті:1036  [Ку] рбунов.
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але я їх не знаю, говорила [про]  них кілька разів, а також казала, 

що приходить провідник  Бур’ян.

При кінці листопада [1948 р.]  я зробила для повстанців кіль-

ка пар рукавичок [і]  светер. Частину вовни я мала своєї, а решту 

дала  Тягнибік Текля. Коли [рук] авички були готові, я передала їх 

через  Гром’яка Володимира. Коли це [пер] едавала, він спитав 

для кого це, я відповіла, що як хтось буде з повстан[ців] , можна 

це передати. За який[сь]  час стрінув мене Гром’як і сказав, що це 

[пере] дав пров[ідникові]  Бур’янові.

[В]  цей сам час одної ночі до дверей почали стукати, а коли 

господар [спит] ав, хто це, відповіли, що з гарнізону бійці. До хати 

прийшло 6-ох [ емге] бистів і сержант. Двох прийшло до нашої 

кімнати, поглянули під ліжко, [від] крили шафу, а опісля пішли 

до господаря і там робили перевірку [в х] аті, коморі, на стриху і 

стодолі.

Перед 10-им груднем [1948 р.]  бачила  Курбанова в школі, 

він прийшов до бібліотеки, [спи] тав мене про роботу. Я нічого 

не казала йому про повстанців, лише [гов] орила, що люди не 

думають вступати в колгоспи. Ті господарі, на яких [він]  вказу-

вав, ставляться по-різному.  Войнаровський говорить, що він 

[кра] вець,  Мандзюк каже, що буде дивитися на інших, а другі, 

напр[иклад] ,  Макарев[ськ] ий казав, що може не буде треба всту-

пати в колгосп. Курбанов питав, [що]  я знаю про справу  Лесюк 

Анни або Малогур. Лесюк Анна з 1934 р. [з с.]   Чехів втекла від 

вивізки і криється в с.  Пониковиця під прізвищем [Мало] гур, 

вона ходила до 6-ої кляси Пониковицької школи. Коли органи 

[МГБ]  приїхали [її] арештувати, вона втекла. Директор, який був 

затриманий [в ї] ї справі, говорив так: коли був в с. Чехах, Лесюк 

була малою дівчиною [і в] ін її не бачив. В Пониковицьку школу, 

вона [о]формлювалась в класного [кер] івника, східнячки  Крап 

Катерини, подавала заяву і посвідку про місце [пер] ебування з 

с. Руда [ Руда-Брідська] ,  Брідського р[айо] ну. Ці документи Крап 

[мала]  передати безпосередньо мені до архіву. Чи це дійсно так 

було, що [Крап] , а не директор віддавали мені документи. Чи я не 

бачила коли [в п] омешкані директора Лесюк. Я відповіла, що дій-

сно документи одержала [від]  учительки Крап, цю дівчину бачила 

тільки всього раз, як позичала [кни] жки в бібліотеці.

Я питала Курбанова, чому робили в мене перевірку. Він ска-

зав, що [роб] лять у всіх по селі, тому треба робити і в мене. Опісля 

заявив мені, [що]  в найближчому часі в  Пониковиці буде створе-

ний колгосп. В часі творення [кол] госпу перебувати на мітінгах, 

слухати, що говорять люди, між селянами [за] держувати думку, 
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щоб до колгоспу не вступали. Радити фізрукови [ Дем] чукові, щоб 

цей радив своїх батьків, щоби не писалися до колгоспу, що [ві] н 

живе на хуторі, де легше можна ухилятись від колгоспу, намавля-

ти до [то] го і свого господаря.

Від 1-11 січня [1949 р.]  я разом з мамою перебувала в 

м.  Бродах на заочному курсі [в п] едшколі. В цей самий час на 

Різдвяні свята в  Пониковиці проходили [міт] інги, на яких обго-

ворювано справу колгоспу, назначено голову колгоспу  […] юка 

Олексу а районові представники самі записали до колгоспу 

145 [гос] подарів. Як вернула додому, розповідав про це мій гос-

подар. Він говорив, [що до]  колгоспу не вступить, бо має дрібні 

діти і не зможе для них заробити [на х] ліб. Демчук казав, що 

справою колгоспу хай займаються його батьки, [а ві] н на роботі 

дасть собі раду.

[ К] урбанов стрічав мене в школі вже в половині січня [1949 р.]  

і питав, де я була [про] тягом зимових канікул. Я розказала про 

Педшколу, він питав про настрої [сере] д молоді. Я відповіла, 

що там були незнакомі дівчата і ми на політичні [теми]  нічого не 

говорили. Про настрої відносно колгоспу казала, так [як лю] ди 

говорили.

[К] урбанов питав ще за повстанців, за дівчат, за школу, за 

село. [Я г] оворила так, як скорше, бо дійсно повстанці до мене не 

заходили. [Кур] банов спитав, чи я не підписувала заяву співпраці 

добровільно. Я відпо[віла] , що так, а він запитав, то чому не хочу 

виконувати обов’язків, якими [випр] авдала б себе за це, що мене 

не засудили і пустили додому. Напоминав, [щоб]  я не крутила, бо 

він не дасть себе оббріхувати. Я оправдувалась, що [це]  не зале-

жить від мене, що люди не мають до мене довір’я. Я обіцяла, що 

[буд] у робити всякі старання, щоб пов’язатися з повстанцями.

Курбанов доручив:

Щоб дальше слідкувати за вказаними ним людьми.

Він казав, що закличе1037 мене до р[айо] ну, якщо розвідаю 

про повстанців, щоб [йо] му переказати.

При кінці березня [1949 р.]  коли ходила за зарплатою в завід-

уючого РВНО стрінула [Ку] рб[а]нова. Коли на його запитання 

не мала конкретних даних відносно [лю] дей, Курбанов1038 явно 

заявив, що коли я думаю крутити і ухилятись від [сп] івпраці, на 

яку я добровільно погодилась, то щоб я не нарікала на себе, [а]  ті 

яких я так скриваю, самі розправляться зі мною, якщо довідаю-

У тексті:1037  закличи.

У тексті:1038   Курбунов.
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ться [про]  мене, які я подала матеріяли, що я є агентом  МГБ. 

Казав не продовжу[вати]  робити всякі дурниці, а йти прямо в 

 Пониковицю і братися за роботу. Він пояснив, що на селі буде 

робити списки арештованих і звільнених [і]  буде питати за мною, 

щоб люди думали, що органи МГБ знова мене підоз[ріва] ють як 

 бандеровку1039.

На початку травня [1949 р.] , вечером до мене під вікно прий-

шов пров[ідник]   Бур’ян [і с] питав, чи немає в селі  большевиків, я 

сказала, щоб пождав, а я вийду [над] вір. На дворі, окрім нього, 

було ще чотирьох повстанців, які стояли [на]  боці. Я сказала, що 

про большевиків не знаю нічого, але я їх не [бач] ила. Пров[ідник]  

Бур’ян сказав, щоб я не боялася, що вони не провокатори, [а 

п] овстанці, ті, для яких я через  Гром’яка передала рукавички. 

Він доперва [був]  в  Павліни, хотів там мене закликати, але що 

її немає вдома, тому [при] йшов сам. Говорив, що він хоче мені 

доручити одну роботу, чи я не змог[ла]  б подати йому відомостей 

про гарнізон, який міститься в школі. [Яки] й його склад – число 

бійців і прізвище начальника гарнізону. Осягнені [відо] мості 

казав передати до Гром’яка. Казав, що він мав би зі мною ще 

[біл] ьше говорити, але зараз немає часу, якщо буде треба то 

покличе мене [до]  Павліни.

За кілька днів в школі я стрінулась з  Курбановим. Розказала 

йому, що [бул] и в мене повстанці і чого хотіли. Курбанов роз-

питував, як виглядав [цей]  провідник, чи знаю його псевдо, як 

виглядали другі, які з ним були, [зві] дки прийшли та як знали про 

мене. Я відповіла, що псевд жодного з них [не]  знаю та подала 

опис цього, який давав мені доручення. Він середнього [ро] сту, 

блідий, ясні очі, в мазепинці, прийшли фірткою від дороги [і]  туди 

ж само відійшли. Про мене чули від  Мишки. Говорили, що по спи-

сок [кол] ись прийдуть, або його заховати в умовленому місці на 

городі, біля [дру] гої тополі. Курбанов казав список виготовити по 

всіх їх вимогах.

Слідуючого дня я передала список Гром’якови.

При кінці травня [1949 р.] , вночі, прийшла до мене Павліна 

і сказала, що кличе [ме] не пров[ідник]  Бур’ян. Я пішла до неї. 

На подвір’ю ждав Бур’ян ще з одним [не] знакомим повстан-

цем. Бур’ян сказав, що список одержав, і питав, чи я не [мо] гла б 

виготовити місячних звітів зі села.

[Звіти]  треба виготовляти в такій формі: відомості збирати від 

25-25 кожного [мі] сяця. Подавати всі ревізії, які перепроваджу-

У тексті:1039  бандіровку.
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ють  большевики, в кого та […] . Звідки приходить опер[ативна]  

група чи гарнізон і куди відходить. Її склад [бій] ців і старшин. 

Записувати арештованих, ким арештовані і коли. Подавати [всі]  

грабунки і насильства доконані большевиками. Записувати мітін-

ги, ким [вони]  перепроваджувані та на які теми. Подавати всі 

кінопересувки, при [то] му зазначувати, що висвітлювали. Зібрані 

інформації закопувати на городі [в ум] овленому місці, при писан-

ні їх змінювати письмо. Потім пров[ідник]   Бур’ян [пита] в, що 

чувати в селі, чи приходять часто большевики і відійшов.

Під кінець червня [1949 р.]  стрінув мене  Курбанов, коли 

довідався, що [маю]  матеріяли, казав на другий день прийти 

до р[айо] ну. В р[айо] ні на стрічі [я ро] зказала, що кілька днів 

тому був цей сам повстанець, що першого разу. [Прий] шов ще 

з другим вночі і запукав до вікна, я вийшла надвір. Цей дру[гий]  

повстанець був малого росту, щуплий, вбраний по-цивільному, 

як вигля[дав]  на лиці, я добре не бачила. Першого псевдо є 

Бур’ян, бо я чула, як [зве] ртався до нього його товариш. Тут роз-

повіла, що Бур’ян казав писати [місячн] і звіти і в який спосіб. 

Курбанов спитав, чи казав, коли прийде по них. [Я п] ояснила, що 

по звіти буде приходити раз в місяць, залежно від часу, [якщ] о 

не будем мати змоги прийти, то звіти писати дальше, а він від-

бере [ра] зом за два місяці. Курбанов доручив, щоб з кожного 

звіту робити йому [ко] пію. Потім питав, як довго були повстанці, 

що говорили та куди відійшли. [Я с] казала, що пішли на дорогу, 

я старалася їх довше затримати, але вони [не]  хотіли, бо казали, 

що в центрі села небезпечно, бо може надійти гарнізон [і]  також 

в сусідстві мешкають погані люди, які можуть донести больше-

викам. [Ку] рбанов сказав, щоб запрошувати повстанців в хату, а 

якщо схочуть, то [на] віть закватирувати. Дальше питав, чи я знаю 

пров[ідника]   Підкову, де я відказала [що]  ні. Тоді він подав його 

опис: високого росту, широкоплечий, гарне [об] личчя, чорнявий, 

сірі очі, повільна мова, спокійний, рішучий. Убраний [в]  райтки, 

гольфи, чорну маринарку. Озброєний ППШ з дискою і пістолю.

Якщо коли прийде Підкова, треба заобсервувати:

Його відношення до стрільців, старатися з ним багато гово-

рити, звертатись з запитаннями відносно роботи. Заобсервувати, 

куди відійде.

[Я]  виготовила для повстанців звіти, за всіми вказаними 

вимогами, а для [Кур] банова1040 зробила копію. Около за три 

дні прийшли до  Павліни повстанці [Бур’] ян і  Бистрий. Ранком 

У тексті:1040  [Кур] бунова.
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 Павліна прийшла і повідомила, хто є і щоб опісля [за] йти. Я 

забрала виготовлений звіт, пішла до школи, а коли йшла на обід, 

[вст] упила до Павліни і віддала звіти. Пров[ідник]   Бур’ян дав 

мені ряд завважень, [що]  при подачі арештованих1041 писати рік 

народ ження, подавати, яке число [люде] й було на мітінгу і інші. 

Потім ми розмовляли на приватні1042 теми, а коли [від] ходила, 

повстанці просили, щоб по обіді прийти ще раз. Перед вечером 

[я з] нову зайшла до Павліни. В розмові з повстанцями я завважи-

ла, що [про] в[ідник]  Бур’ян стало звертався до мене, по чому я 

зорієнтувалась, що я йому [подо] баюсь. Вечером повстанці віді-

йшли. а я вернула додому.

Приблизно в половині серпня [1949 р.]  на стрічі в школі 

питав  Курбанов, що нового [розв] ідала про повстанців, чи була 

з Бур’яном. Я відповіла, що з повстанцями [не]  була, може при 

кінці місяця прийдуть по звіти. Тут я передала [Курб] анову копію 

звітів.

При кінці серпня [1949 р.]  прийшла Павліна і просила, щоб 

перед полуднем зайти [до]  неї, тому що є повстанці і хочуть зі 

мною говорити. Я забрала виготов[лени] й звіт і пішла до Павліни. 

Там був пров[ідник]   Підкова, Бур’ян,  Жук і  Сте[пов] ий. Я переда-

ла Бур’янови звіти, він переглянув їх і сказав, що добрі. [В ч] асі, 

коли я перебувала з повстанцями, пров[ідник]  Підкова читав 

якісь брошурки1043 [про]  колгоспи і короткі замітки з « Молодого 

Революціонера». Потому питав, [чи]  я не хочу читати літератури. 

Я попросила, щоб лишили, то буду читати. [Пов] станці дали таку 

літературу: «Молодий Революціонер», «Юрко  Березин[ськи] й» і 

«Ольга  Басараб».

[Про] в[ідник]  Підкова просив, щоб запронумерувати райо-

нову газету « Червоний стяг», « Правду України». Перед відходом 

пров[ідник]  Бур’ян говорив зі мною сам, про[сив] , щоб не від-

ходити, побути ще довше, бо йому приємно мене бачити. [Я 

в] давала, що на його слова не звертаю уваги, хоч пров[ідник]  

Бур’ян мені як [муж] чина подобався.

[За]  кілька хвилин прийшов пров[ідник]  Підкова з повстанця-

ми, ми попрощались [і]  розійшлись.

На початку вересня [1949 р.]  покликав мене до р[айо] ну 

Курбанов. Я розповіла, що [нед] авно була з повстанцями. Я 

сказала, що було їх трьох: пров[ідник]  Бур’ян, [Жук]  і ще один, 

У тексті:1041  арештуваних.

У тексті:1042  розмавляли на праватні.

У тексті:1043  прошурки.
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якого псевда не знаю. Закрила це, що був пров[ідник]   Підкова 

[і п] одала, яку залишили мені літературу. Я не подавала також, 

що стрічалась [з н] ими в  Павліни, бо боялась, що  большевики 

можуть це заслідити і їх [злі] квідувати. Я сказала, що  Бур’ян 

викликав мене на подвір’я, ми відійшли [за]  стодолу, де ждало 

ще двох повстанців, Бур’ян забрав від мене звіти, [пит] ав, чи є 

в селі большевики, чи не роблять коло мене засідок, які є нові 

[вчи] телі в школі, звідки вони та відійшли.

Коли я розказала, що Бур’ян казав запронумерувати « Правду 

України», [Курб] анов1044 подав мені такі вказівки:

Попередньо заки буду віддавати газети в руки повстанців, 

перечитувати статті політичного змісту, про міжнародне стано-

вище, і з повстанцями самі[й]  починати на цю тему дискусії, щоб 

повстанці висловлювали свою думку, при тому мені вичувати, 

яка їх орієнтація про майбутнє, як орієнтуються про війну і як 

скоро на ню розчисляють. Наводити розмову за колгоспи, при 

чому сміятися з колгоспної системи, говорити, що найкраще 

було б колгоспи нищити, що люди нарікають на голову колгоспу 

 Пилипця. Вичути, яка буде думка повстанців відносно колгоспів 

та як вони ставляться до колгоспного правління.

Дальше розпитував, що повстанці питали про учителів. Я 

відповіла, що [пит] али про  східнячок та котрі з них є комсомолки. 

Розпитував, як був [в] браний  Жук, Бур’ян та як узброєні. Казав 

подати їх вигляд, схарактеризу[ва] ти Бур’яна. Я подала: Жук – 

середнього росту, кремезний, кучерявий, [ова] льне лице, сірі очі. 

Цей третій1045 повстанець, який був з ними – високий, […] ні очі, 

худий, говорить шипиляво, не вимовляє «р». Від мене повстанці 

[піш] ли над став. Дальше Курбанов1046 питав, чи мій господар 

знає, що до мене [прих] одять повстанці, чи питає про те. Я від-

повіла, що господар не виходить [нік] оли, але чи не чує цього, що 

я виходжу на двір то я не знаю. Про  Зоню [п] одала, що відколи 

вона вийшла заміж, нікуди не ходить, а коли я її [зап] итала, чи не 

пригадується її минувшина і чи був хто в неї, вона відпо[ві] ла, що 

її тепер світ не милий, а не то дурниці.

Курбанов1047 спитав, хто є з учителів зі  СУЗ, а хто місцевий. Я 

відповіла, [що]  з місцевих є  Мищук,  Сенів і  Сінкевич.

Курбанов1048 казав:

У тексті:1044  [Курб] унов.

У тексті:1045  третий.

У тексті:1046  Курбунов.

У тексті:1047  Курбунов.

У тексті:1048  Курбунов.
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Заприятелювати з дівчатами  Сенів і  Сінкевич, дізнатись про 

їх настрої, намовляти1049 їх, щоб не вступали до комсомолу, вичу-

вати їх політичні переконання, заводити з ними розмови на різні 

теми, що вони будуть говорити.

В половині вересня [1949 р.]  знова були в  Павліни пров[ідник]  

 Підкова,  Бур’ян і  Степовий, [на]  обіді закликали мене до себе. Я 

принесла виготовлений список учителів, [яки] й доручили зроби-

ти попереднього разу, газети і прочитану літературу. [Поп] росила 

нової літератури, але повстанці при собі не мали, тому не дали. 

[Бур’] ян подав взір, за яким казав виготовити списки:

1. Осіб арештованих і звільнених – ким і за що,

2. Осіб арештованих і засуджених – на скільки років,

3. Список комсомольців,

4. Списки осіб, які працюють в адміністрації.

Бур’ян подав мені точний коментар, як ці списки виготовляти 

та казав [виг] отовляти їх протягом одного, або двох місяців, щоб 

мати можливість [все]  подати точно.

Повстанці посилали мене до с[ільської]  ради дивитися, 

чого то приїхав  Курбанов1050. [Я х] одила до с[ільської]  ради і 

питала секретаря за бланками до банку. Тут господарі [гов]-

орили, що  емгебисти пішли [на]  Задвір, а Курбанов1051 лишив-

ся біля с[ільської]  ради. [Я в] ернула до школи, а потому пішла 

до повстанців і розказала їм, що чула. [То]  було вже під вечір і 

повстанці, які злізли вже зі стриху, збирались [в до] рогу. Бур’ян 

лишився зі мною, розпитував про моє особисте життя, які [хлоп]-

ці заходять до мене, чи я не маю нареченого. Коли я відповіла, 

що [не]  маю жодного хлопця, Бур’ян спитав, чи я хотіла б мати 

нареченого [по] встанця. [Пов] станське життя повне небезпек і 

він не знає, чи переживе, але коли є [поч] уття любови, воно ніко-

ли не шкодить. Смерком повстанці відійшли.

Около 8-го жовтня [1949 р.]  до мене на ква[р] тиру прийшла 

братова моєї господині [Ксе] ня  Пастушок. Вона принесла запис-

ку від Бур’яна і казала, щоб дати [відп] овідь, чи прийду, а як ні, то 

написати записку. Я зібралась і разом [з го] сподинею пішла до 

її хати [на] Задвір. В неї ква[р] тирували Бур’ян,  Крук, [ Со] кіл. Я 

віддала Бур’янови газети, звіт і список комсомольців. Повстанці 

[пит] али про  большевиків, чи є в селі гарнізон. Бур’ян дав мені 

до читання [літ] ературу – «Хто такі  бандерівці та за що вони 

У тексті:1049  намавляти.

У тексті:1050  Курбунов.

У тексті:1051  Курбунов.
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борються», «На большевиць[кому]  ідеологічному фронті». Потому 

повстанці говорили про свої повстанські [приг] оди, жартували та 

розпитували мене про тюрму. Я розповідала про дру[гих]  дівчат, 

про ті обставини, які там існують та виявляла жахливу думку [про 

м] ожливість ще раз попасти в тюрму. Пров[ідник]   Бур’ян сказав, 

що краще піти [в пі] дпілля і згинути, чим попадати в большевиць-

кі руки, тут пояснив, що [є д] івчата, які працюють в підпіллю та чи 

я не рішилась би на такий крок. [Я н] е відповіла нічого, бо думка 

про підпілля в мене була нереальна. [П] осиділа ще може півгоди-

ни і пішла додому.

Цього самого місяця вечером прийшла до мене  Павліна і 

сказала, що ждуть [на]  мене повстанці. Коли я прийшла, застала 

 Підкову, Бур’яна і  Степового. [В] іддала приготовані списки та 

прочитану літературу. В Павліни сиділа з повстанцями ще деякий 

час, бо вони відходили на іншу кватиру. [Бур’] ян висловлював 

мені свою любов, питав, чи я його люблю. Я не відповіла [ніч] ого. 

Він в дійсності мені не подобався, але я над тим не застанов-

лялася, [т] ому йому нічого не відповіла. Повстанці відійшли, а я 

залишилася [в]  Павліни. Заки вони ще відійшли, Бур’ян сказав 

виготовити список  емгебистів [оп] ер[ативної]  групи районового 

працівника капітана  Попова, міліціонерів  Попова [і]   Василенка.

На початку листопада [1949 р.]  покликав мене до району 

 Курбанов. Я розповіла йому, [що]  в мене був Бур’ян, другий, прав-

доподібно Підкова, і ще трьох, при тому [д] ала їх опис. Одначе 

скрила, що я з ними стрічалась в Павліни і  Ксені. [Ко] ли згадала 

про Підкову, Курбанов зараз заінтересувався ним, розпитував, 

[як]  виглядав і як узброєний. Я відповіла, що з обличчя його 

добре не бачи[ла] , бо стояв на боці з двома повстанцями. Судячи 

по поставі, узброєнню, [у] бранню, я додумуюсь1052, що це був 

Підкова. З Бур’яном було двох, один [з н] их ще дуже молодий, в 

цивільному темному убранню. Псевдо у них жодного [не]  знаю. 

Вони викликали мене надвір, ми пішли під стодолу, там Бур’ян 

[заб] рав від мене звіти і газети. Я пробувала провадити дискусію 

на тему [про війн] у, але в повстанців є думка, що мирно закінчи-

тися сьогоднішні [обс] тавини не можуть. За колгоспи вони дума-

ють як справу конечну, [нищ] ити колгоспне майно це очевидно, 

але в певних границях абсурдом було б [нищ] ити збіжжя.

Я розказала Курбанову, що Бур’ян казав виготовити список 

 емгебистів. [Кур] банов спитав, як це має виглядати такий спи-

сок, чи я маю дома його [взі] рець. Цей взірець казав передати 

У тексті:1052  додумують.
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йому. Питав ще, що повстанці говорять [про]  сексотів, чи вира-

жають свій гнів на агентурну роботу. Кому приписують [вин] у за 

ліквідацію повстанців і членів  ОУН. Потім точно випитував [про]  

всі подробиці моєї розмови з повстанцями, на які теми говори-

ли. [Пит] ав, чи  Бур’ян сам кожного разу приходить по звіти, яке 

є його відношення [до]  мене, чи він не хоче зі мною любитися, чи 

він ставиться до мене як до [сво] єї нареченої, бо йому це дуже 

інтересно знати. Я відповіла, що як [я з] авважила, що Бур’ян ста-

виться до мене прихильно і чує певні симпатії. [Кур] банов спочат-

ку мовчав, а потому почав говорити: «Від Бур’яна як від [люд] ини 

котра все приходить по звіти і безпосередньо дає вказівки по 

робо[ті] , можна довідатись більше, як від других осіб. Коли він 

приходить, як [до]  дівчини і має взгляд[но] мене свої наміри і 

коли я буду з ним любитись, [то н] апевно він буде до мене часті-

ше заходити і як дівчині більше говорити.

Треба довести до того, щоб показати йому свою любов, цілу-

вати його, обіймати і перед ним не боронитися. «Тобі нічого не 

буде, а хлоп, як має дівчину, забуває за справи, а думає за неї. Ми 

маємо взглядом вас певні пляни і якщо вони здійсняться, то вже 

тоді можете1053 бути спокійні, а ми задоволені. Треба занятися тим 

ділом, як прийде Бур’ян». На другу стрічу, а це буде за місяць, він 

хоче знати точні висліди. «Річ є така, що для остаточної розробки 

бандитів ви маєте бути перекинені в підпілля. Це повинно бути в 

найкоротшому часі, але поки що ще не встановлено коли саме. 

Наразі ще тут треба підготовити грунт для вашого переходу в 

підпілля. Ви [можете]  дістатись в підпілля через  Бур’яна, а ми 

вам допоможемо. Щоб уможливити вам відхід в підпілля, треба 

знайти для того причину. В с[ільській]  раді будуть робити списки 

на вивіз на  Сибір. В тому числі буде врахована і ваша родина. Ви 

розкажете повстанцям, що вас можуть вивезти на Сибір, а ви не 

хотіли б їхати, бо краще згинути тут, чим мучитись на Сибірі. Що 

повстанці будуть на це говорити». Говорити Бур’янови, що не 

зможете1054 їхати на Сибір, не можете1055 його покидати.

[Я]  відповіла  Курбанову, що ніколи в підпілля не думала йти 

і це є [нем] ожливим, я тут працюю і виконую свої обов’язки. 

Курбанов засміявся [і ск] азав: «Ви подаєте голі факти, але що ви 

зробили за весь час для лікві[даці] ї ворогів  радянського союзу, 

бандитів і їх співпрацівників».

У тексті:1053  можите.

У тексті:1054  зможите.

У тексті:1055  можите.
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Спочатку я таки не могла рішитись і тоді  Курбанов сказав, 

щоб я над [тим]  подумала, бо зі сторони  МГБ справа вже вирі-

шена.

Відтак Курбанов питав, як ставляться до комсомолу ці дві 

учительки [з  За] болотець. Я відповіла, що вони самі в комсомолі 

не є і мотивують це [тим] , що комсомол це добровільна органі-

зація і тому не вступають. В школі [про] ти комсомолу не висту-

пають, але і активно не є за комсомольською [ро] ботою. Дальше 

питав, що роблять мої товаришки –  Павліна і  Зоня. [Я]  відповіла, 

що вони зараз нічим не інтересуються, бо вийшли заміж. Що 

[ро] бить молодший брат Павліни – Володимир  Шелест. Я ска-

зала, що він вернув [з  Д] онбасу калікою на ноги і зараз нічим не 

займається, бо не може ходити.

Після того Курбанов питав, чи я не підозрюю кого, що роз-

кидав [лис] тівки на 1-го листопада [1949 р.] , але я заперечила. 

В дійсності ці листівки [я од] ержала від  Бур’яна, з яких частину 

дала братові Павліни Володимирові, [час] тину учителеві  Мищук 

Василеві (зараз він в  ЧА), про що повстанцям [роз] казала вже 

після розкинення.

При кінці Курбанов говорив, що від сьогодні я буду пра-

цювати з капіта[ном]   Поповим, який зараз є приділений до 

с.  Пониковиці. Він зайде до школи [і к] оли покаже свої документи 

та скаже мою клічку Буря, то я повинна [зна] ти, що це [є] Попов. 

На тому я з Курбановим розійшлася.

Приблизно через півтора тижня часу, моя мама, вернувши з 

села говорила, чула, що Попов робить в с[ільській]  раді списки 

підозрілих родин, між якими [т] еж і ми та що ці родини будуть 

вивозити на  Сибір. Я знала вже про [цю]  справу, але матері роз-

бивала це та сказала, що нас не мають за що [вив] озити.

Одного дня, вже під кінець листопада 1949 р. до мене прий-

шла Павліна [і ск] азала, що в неї є Бур’ян,  Підкова і  Степовий. 

Бур’ян говорив, щоб [я зі] брала звіти і прийшла до Павліни. 

Зараз таки я взяла звіти і зайшла там, де стрінула вище згада-

них повстанців. Вони дещо вже чули про те, [що]  мене з мамою 

записав Попов на вивіз і тому стали розпитувати доклад[ніш] е 

про це. Коли я розповіла їм про це, то вони говорили, щоб за 

[вся] ку ціну на Сибір я не їхала. Бур’ян з Підковою радили, щоб 

я не спала [вдома] , бо якщо буде вивіз, то тільки ніччю. Коли я 

схочу, то після того […]  могти зійти в підпілля. Відтак я передала 

Бур’янові звіти. Ми сиділи [втр] ійку та розмовляли собі. Бур’ян 

знову говорив мені про це, щоб я [кри] лася від вивозу. Я відпо-

віла йому, що на Сибір сама не маю охоти [їха] ти, а зараз буду 
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слухати його ради. Повстанці посиділи около двох [годи] н і відій-

шли в напрямі ставу.

Около 20-го грудня 1949 р. мене викликав завідуючий 

РВНО –  Звіринець […]  для полагодження деяких шкільних справ. 

Коли я зайшла до його [каб] інету, то тут застала опер[ативного]  

робітника  Попова, який привітався зі мною. [Под] ав своє прізви-

ще і мою клічку та спитав, чи мені відомо, що ми обоє [буд] емо 

працювати – я потвердила. В дальшій розмові я розказала йому, 

що [в м] ене були повстанці і хто. Попов питав, чи я говорила що 

з  Бур’яном [про]  підпілля.

[Я ві] дповіла, що Бур’ян сам говорив, щоб я крилася, а відтак 

забере мене [в пі] дпілля. Після того Попов казав, щоб я вдавала 

і говорила Бур’янові, [що]  дуже в ньому залюбилася, при тому 

Попов говорив, щоб віддатися Бур’янові [і в]  тому часі говорити 

йому, що за жадну ціну не хочу їхати на Сибір [і про] сити, щоб 

забрав в підпілля.

[П] ід кінець Попов сказав, що на днях він буде в селі 

 Пониковиці і зайде [в шк] олу і тоді визначить мені точну стрічу, а 

коли б я мала якусь важну [спра] ву до нього, то щоб затримала 

його в школі сама. На тому ми розійшлися. [В]  половині січня 

1950 р. одного вечора до мене прийшов муж  Павліни – [Воло] с 

 Василь і сказав, щоб я забрала звіти і прийшла до нього, бо мене 

[клич] уть повстанці. Зараз я забрала ці речі і відійшли разом 

з Василем. [В н] ього я застала Бур’яна, Підкову і Степового. 

Бур’янові я передала звіти, [які]  він зараз переглянув. Потім я 

розказувала про районну нараду вчителів, [що]  відбулась в часі 

Різдвяних свят та хто і з якими доповідями виступав. [Під] кова 

казав це все написати. Після того я деякий час сиділа з Бур’яном 

[і]  розмовляла1056. Тоді я говорила йому про перехід в підпілля, 

на що він дав [свою]  згоду. На те, щоб віддатися йому я не пішла 

тому, що в дійсності не [люб] ила його. З повстанцями я була 

около двох годин, а опісля відійшла [дод] ому. Повстанці зали-

шилися в Павліни до надрана і тоді кудись пішли. Перед самим 

відходом Бур’ян говорив, якщо буде сніг, то вони так скоро [вже]  

не прийдуть.

Під кінець лютого 1950 р. в с.  Велині1057 впав повстанець 

 Жук, а господар, [в я] кого він впав, всипав криївку в лісі, де сидів 

Жук. З тої криївки [ бол] ьшевики забрали багато книжок та якоїсь 

літератури.

У тексті:1056  розмавляла.

У тексті:1057  Вечині.
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По кількох днях після смерті  Жука мене стрінув у шкільному 

будинку [ По] пов і назначив стрічу на котрийсь з останніх днів 

лютого [1950 р.]  в завідуючого РВНО –  Звіринця.

Коли по кількох дня[х]  я прийшла до кабінету Звіринця, то 

там вже застала [По] пова. Він привітався зі мною і спитав, чи 

були в мене повстанці. Я розка[зал] а йому, що був  Бур’ян зі 

 Степовим. Про  Підкову я не говорила, бо за [ним]  дуже  боль-

шевики випитували і коли б я була про нього сказала, то може 

[вони]  б хотіли, щоб його зліквідувати. Дальше питав, чи я вже 

конкретно [дог] оворилася з Бур’яном про перехід в підпілля. Я 

відповіла, що я говорила [і]  він казав, щоб до весни я якось ще 

перекрутилась, бо зимою в підпіллю [т] яжко. Тоді Попов сказав, 

що тепер якраз є дуже добра нагода для того, [щоб]  я перей-

шла в підпілля, бо впав повстанець Жук і впала його криївка, [і]  

між книжками знайдено звіт, який я подавала Бур’янови.  МГБ 

зробить [вра] ження, що мене хоче арештувати і на основі того 

я остаточно повинна [і] ти в підпілля, але якщо Бур’ян настоює 

на тому, щоб трохи заждати, [то]  якраз буде час передати мені 

деякі вказівки відносно роботи в підпіллю. [Поп] ов казав під-

готовити свою матір до того, що я перейду в підпілля. [Від] так 

назначив мені слідуючу стрічу на день 9-го березня 1950 р. в 

тому [сам] ому місці.

9-го березня 1950 р. я зайшла до кабінету Звіринця, де трохи 

заждала [поки]  прийшов Попов. Привітавшись, він спитав, що 

нового. Я відповіла, що [нов] ого немає нічого. Попов казав, що в 

зв’язку з тим, що незадовго зійду [в п] ідпілля, то хоче дати мені 

ряд вказівок в цій справі.

Він спитав мене, чи я знаю, якими то провідниками є Підкова 

і Бур’ян.

[Я з] аперечила. Він пояснив, що  Бур’ян є районовий 

пров[ідник]  СБ, а  Підкова є районовий пров[ідник]   ОУН, і ще 

називається  Сітка Олекса зі с.  Ражнева1058, [хут] ір  Липник. Відтак 

спитав мене, чи я знаю  Смика Олексу з с. Пониковиці. [Коли]  я 

відповіла, що не знаю, бо він пішов ще за німців, то Попов пояснив, 

[що]  Смик Олекса має псевдо Темний і є надрайоновим провідни-

ком СБ. Він [вит] ягнув альбом і показав мені знимку Темного. Це 

для того, що він є [в цьому]  терені і він напевно вами поцікавиться 

або буде вас провіряти. [По]  тому додав, що Темний середньої 

освіти не має, але є чоловік хитрий [і е] нергійний. До нього треба 

відноситись ввічливо і не так, як до кожного [пров] ідника, але так, 

У1058  текстіН Рожнева.
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як до односельчанина. Коли будете в його товаристві, [то]  стара-

тися з ним говорити на різні теми, ставити йому питання про різні 

[орг] анізаційні справи, які належать до вас.

[З]   Бур’яном треба затіснювати любовні зв’язки. У всьому 

його задовол[ьн] яти, [відн] оситися як до свойого нареченого, 

то тоді від нього можна буде роз[віда] ти більше, чим від когось 

другого.

[По] тім  Попов дав мені такі завдання:

1. Зійшовши в підпілля, треба розвідати в окруженні яких 

людей находжуся, що це за люди, їх псевда, звідки вони (подати 

по можності прізвища, опис і характеристику), яку роботу вико-

нують в  ОУН, як узброєні, де кватирують, в який спосіб дістають 

харчі, звідки, де і коли беруть воду, де мають криївки, де визна-

чують собі стрічі, куди переходять, де задержуються в теренах, 

чим занимаються на постою, їх політичні вироблення і інтелек-

туальний рівень, їх відношення до зверхників і їх настрої.

2. Який це осередок і де він міститься, хто є провідником 

даного осередку, його псевдо, звідки він, його прізвище (подати 

точний його опис і характеристику), яка в нього освіта, політичне 

вироблення, чи він жонатий, якщо так, то де його жінка, як ста-

виться до своїх зверхників і підзвітних, яке його ставлення до 

орг[анізаційної]  роботи, чи робить тільки тому, що так треба, чи 

робить це з замилуванням. Якщо це буде осередок пропаганди, 

що найбільш правдоподібним є те, якщо я зійду в підпілля, то 

мене приділять як машиністку десь в районній чи надрайонній 

пропаганді, а можуть теж використовувати мене як зв’язкову, 

якою можна послуговуватися вдень і в різні місця, тоді оглядати і 

подати точний опис криївки і речей в ній, скільки машин, в якому 

вони стані, де дають їх в разі потреби направляти, через кого ці 

машини куплені, скільки і якого паперу, кальки, де і через кого 

купують ці речі, в який спосіб, чи в криївці є цикльостиль, яку 

перебивають літературу, яка література призначена для насе-

лення, яка для молоді, робітників, яка для  СУЗ, якої найбільше 

перебивають. Які інструкції одержує пропагандивний відділ і 

від кого, які люди приходять до криївки, що це за люди, чи якісь 

провідники чи стрільці. Скільки в районі є кущів, хто є провід-

ником даних кущів, скільки мають людей і де ква[р] тирують. Чи 

повстанці послуговуються цивільним зв’язком, чи до табору при-

ходять цивільні особи, якщо так, то що це за одні, звідки та як 

називаються.

3. Які ще осередки містяться в даному терені, та хто є про-

відником цих осередків, де вони можуть приблизно бути, котрий 
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осередок є вищий, чи люди з цього осередку до вашого, хто 

приходить і чого, дивитися, з якого напряму прийшли і куди від-

ходять.

4. Чи в даному терені, де міститься ваш осередок, перехо-

дить зв’язкова лінія, або чи люди вашого осередку не є рівно-

часно зв’язковими, від кого і до кого переносять пошту, де мають 

пункти стріч між собою, якщо приносять пошту, то як адресована, 

хто її розділяє і перечитує, що який протяг часу відбувається цей 

зв’язок і чи завжди йдуть ті самі люди.

5. Які люди належать до  СБ і хто вони, чим занималися 

давніше ще перед підпіллям, який їх інтелектуальний рівень, як 

одягаються, як узброєні, де міститься їх осередок, чи допитують 

людей, як поводяться з арештованими, що говорять про сексотів, 

чи ці люди люблять жінок, горілку, чим занимаються на постоях, 

їхні псевдо, хто є їх провідником, якщо це стрільці, то звідки вони 

(подати прізвища, місце походження, опис, характеристику). Тут 

 Попов говорив, що треба добре жити з  Бур’яном, жалувати його, 

коли звідки прийде і в тракті його розпитувати про все потріб-

не. Бур’ян на це уваги не зверне тому, що ви є його нареченою. 

Питати його про сексотів, хто є його провідником, де кватирує 

він сам, де його провідник, як часто з ним стрічається, яку зараз 

дав йому роботу. 

Питати його, як чується на здоровлю, сконтролювати, чи він 

є ідейний. Все це тісно переплітати любовними сценами, щоб не 

дати йому в тому часі можливості думати над питаннями, які йому 

буду ставити. Коли Бур’ян ляже спати, то треба провірити його 

торбу і кишені та все переглядати і коли щось є цікаве про сексо-

тів чи якісь інструкції, то старатися відписати, або запам’ятати. 

Все бути близько нього, якщо буде на це можливість.

6. Що говорять про  східняків, чи є випадки, що приймають 

східняків в підпілля і якщо так то яких, хто їх провіряє під оглядом 

певности, чи висилають когось на  Схід, хто провіряє молодих 

підпільників, які щойно зійшли в підпілля. Який настрій підпіль-

ників, що говорять про війну, як на їхню думку ще довго будуть 

большевики.

Все це було в машинописі, але Попов давав до цього усні 

пояснення. [Піс] ля того сказав, що він ще мене покличе в район 

під кінець березня [1950 р.]  в цілі [встано] влення зв’язків між 

нами. Потім ми розійшлися.

В другій половині березня 1950 р. одного вечора прийшла 

до мене  Павліна [і с] казала, що мене кличуть повстанці. Я зараз 

пішла з нею і стрінула [Бу] р’яна,  Підкову і  Степового. Тоді я 
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питала  Бур’яна, чи він дійсно забрав би [мен] е в підпілля, коли 

б мені щось грозило. Бур’ян відповів, що про це [не] має жод-

ного сумніву. Він висловлював мені свою любов і говорив, що 

ди[ви] ться на мене зараз як на свою наречену, а відтак як жінку. 

Зваживши його [сл] ова і те, що його дійсно не люблю, я ска-

зала йому, щоб перестав про те [ду] мати. Хоч я говорила йому 

ясно, то все-таки я бачила, що Бур’ян в це [н] е повірив і думав, 

що вдаю, як кожна дівчина і тому казав, що зайде під [к] інець 

місяця. З Бур’яном я сиділа майже цілу ніч, а над раном вони 

відійшли. [Т] оді Бур’ян говорив, що відходять в частину с[ела]  

т[ак]  зв[аний]   Задвір на ква[р] тиру. [Я]  переспала в  Павліни до 

рана, а рано пішла додому.

Кілька днів після того я стрінула в школі  Попова, якому розка-

зала про [ст] річу з повстанцями, але про те, що бачилася з ними 

в Павліни, як теж [про]   Підкову а дальше, закрила. Попов казав, 

щоб слідуючого дня зайти до [каб] інету завідуючого РВНО на 

9-ту годину ранку. Це було вже в останніх [дн] ях березня 1950 р., 

в час чвертьрічних канікул.

Коли в означений день я зайшла до кабінету  Звіринця, то тут 

вже застала [По] пова і начальника РО  МГБ –  Гончарова. Вони 

привіталися зі мною [і]  опісля Гончаров розпитував, що гово-

рили повстанці та чи я конкретно [д] оговорилася з Бур’яном 

про перехід в підпілля, як наші любовні [в] ідносини. Я відпові-

ла, що з Бур’яном все в порядку, закривала те, що гово[р] ила 

Бур’янові, щоб залишив думку про мене, а це тому, що з пере-

ходом [в]  підпілля я не думала держати дальше з  большевиками 

зв’язків. Опісля вони [о] ба перепитували мене, чи я запам’ятала 

собі завдання і вказівки. Після [то] го приступили до обговорен-

ня мойого переходу в підпілля. Гончаров [с] питав, що я думаю 

робити в часі чвертьрічних канікул. Я відповіла, що [ду] маю від-

відати свою родину в  Тернопільщині. В дійсності я думала їхати 

[до]  свойого стри[й] ка в с.  Кульчиці,  Дублянського р[айо] ну, але 

це закрила тому, [що]   большевики не знали, що в мене є в тому 

терені рідня, а в додатку [я]  приховувала те, що коли я зійду в 

підпілля і зірву з ними зв’язок, то [до]  Кульчиць може переїхати 

моя мама, яку в тому випадку напевно були б [виве] зли. Гончаров 

сказав, що якраз добре складається, що думаю їхати [до]  роди-

ни. Опісля почав говорити, що в час моєї неприсутності Попов 

[ві] зьме звіт, що його знайшли в криївці  Жука і піде на іменини1059 

директорки [шк] оли в с.  Пониковиці,  Кришванік Марії, яка проси-

У тексті:1059  їмянини.
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ла  Попова на цей день [д] о себе. Там буде ще більше учителів. 

Попов вдасть п’яного, витягне [з]  торби цей звіт і буде говорити 

про нього так, щоб це могли почути всі. [Б] уде говорити, що цей 

звіт від вбитого  бандерівця та що він підозріває, [що]  це письмо 

секретарки школи. Потім скаже принести будь-яке ваше письмо 

порівнювати та зробить висновок, що це таки ваше. Очевидно, 

що [ц]е [буд] уть чути всі інші і хтось з них обов’язково донесе 

це до вашої матері, [а та]  відтак розкаже це вам. Також про цю 

справу розголосить по селі [до] чка директорки, яка коли тільки 

щось вчує, то бігає з тим по цілому [се] лі. Так що про цю справу 

буде знати багато людей. Ви коли вернете до [с] ебе і довіда-

вшись про те, то зразу починайте критися і при найближчій 

[ст] річі з повстанцями йти з ними. Для ще більшої перекон-

ливості повстанців [в]  тому, що вас хочуть арештувати, Попов 

буде розпитувати про вас, де то [ви]  ділись та назначить голові 

с[ільської]  ради реченець, в якому ви повинні зголоси[ти] сь 

на  МГБ. Голова напевно має зв’язок з повстанцями і їм про те 

розкаже.

Відтак  Гончаров казав, якщо я вже буду в підпіллю і знатиму, 

де я прикріплена, до якої роботи і коло кого, то просити свойого 

провідника, щоб відпустив на один вечір додому, бо там є ще 

деякі речі, які треба забрати і передати до когось із селян. Якщо 

пустять, то зайти до свойого господаря, де я мешкала і залишити 

там, вже заздалегідь приготовану, записку. Записку вложити в 

пуделко бляшане і положити під першу липу, яка росте в городі 

вашого господаря коло стодоли і прикрити землею. В записці 

подати відомості, які до того часу зможете1060 осягнути і місце, 

де в дальшому будете класти записки до нас і куди вам маємо 

пересилати доручення і вказівки. На таке місце добре є вибира-

ти якесь дерево з характерною відзнакою, напр[иклад] : близько 

стовпів з числами, які є вкопані на розгалуженні всіх лісових про-

сіків, подаючи1061 при тому точне число, яке є на даному стовпі. 

Там теж треба вложити якесь мале пуделко, щоб записки не 

замокли. Такий пункт вибрати самі[й]  для того, щоб було якнай-

вигідніше до нього підходити, не звертаючи на себе жодного 

підозріння.

Коли б до села не хотіли пустити, то не наполягати, але 

поступати так: напр[иклад] : виходити кудись з постою чи криївки 

за водою чи для полагодження своєї потреби, вдавати, що не 

У тексті:1060  зможите.

У тексті:1061  податиючи.
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орієнтуюся в тому лісі і блудити. Це робити часто, а то для того, 

щоб опісля по певному часі знову заблудити і зайти до теперіш-

нього вашого господаря і залишити до нас записку, але це вже в 

крайному випадку.

Для того, щоб пов’язатися, то треба використовувати всі мож-

ливості, як ква[р] тирування в селі і тоді просити  Бур’яна чи когось 

іншого, щоб зайшов зі мною до мойого господаря, бо хочу довіда-

тися дещо про свою матір. Того залишити, а самій відійти ніби для 

полагодження потреби і тоді вложити записку. Коли б до села таки 

ніколи не пустили, так тоді ждати нагоди і коли б повстанці в пере-

ході чи на постою мали якусь сутичку з нами, то відбитися і зайти 

до свойого господаря, ніби в цілі пов’язання з повстанцями.

Всі розвідані дані треба записувати і старанно переховувати. 

Записувати і читати відібрані матеріяли треба в такому місці, де 

ви були б ніким не підглянені, н[а] пр[иклад] : коли треба записа-

ти, якісь дані, то зробитися хворою і коли всі вийдуть з криївки 

записати. Переховувати можна в землі, між дилями криївки, під 

підлогою, чи в інших підхожих місцях.

Все записки підписувати клічкою « Буря». Дальші вказівки 

дістанете після того, як вже пов’яжемося.

Коли вже зійду в підпілля – говорив  Попов, то мене напев-

но буде прові[рят] и  С[лужба]  Б[езпеки] , в тому випадку що 

є найбільш правдоподібно – « Темний». Треба по[вод] итися 

холоднокровно, про свої пережиття говорити дуже мало, про 

арешту[ван] ня, перебування в тюрмі і звільнення говорити так, як 

це говорив майор [ Лап] тій. Відповідати на питання треба корот-

ко, щоб не заплутатися. Будучи [в пі] дпіллі треба жити з ними 

добре, виконувати солідно роботу, щоб виро[бит] и собі довір’я 

провідників і всіх взагалі.

Після того вони оба попращалися зі мною, побажали успіхів 

в роботі [і]  мене відпустили.

Вернувши додому, я договорилася з мамою, що поїду відві-

дати стри[й] ка [в К]  ульчицях, на що мама погодилася.

[В]  неділю рано я пішла до поїзду, на перестанок біля хутора 

 Ковпина [і ві] д’їхала до  Львова, звідки на 2-гу годину після обіду 

приїхала до  Самбора, [зв] ідти піхотою до Кульчиць. В Кульчицях 

пробула до четверга і того дня [веч] ером від’їхала до Львова та 

зайшла до  Корди Марії, з якою раньше сиділа [в тю] рмі. В неї я 

перебула через п’ятницю і вечером від’їхала додому.

[Н] а перестанку ждала на мене вже мати. Вона почала роз-

казувати, що їй [гово] рив бувший директор  Пилипишин Василь, 

що у вівторок, коли я була [в Ку] льчицях, в директорки школи 
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були іменини1062, де було кілька учителів, [...ка] р і районний 

опер[ативний]  робітник  Попов. Він впився і говорив з директор-

кою, [що в]  криївці, яку знайшли большевики, було знайдено 

звіти, які, на його [думку] , я писала. Потім порівнював письмо. 

Все це чули ще інші особи,  […] кар все це розказав  Пилипишину, 

який переповів це все мамі. Мати пита[ла м] ене, що тепер буде-

мо робити, висловлювала побоювання, що нас арештують, [а 

во] на воліла б мене бачити мертвою, чим вдруге в большевиць-

ких руках. [Я те] ж говорила, що мене напевно арештують, якщо 

знайшли звіти. Ми обі [з ма] мою порадились і рішили заночувати 

таки на тому хуторі у знайомої [крав] чині.

[Р] ано ми обі з мамою пішли до своєї хати. По дорозі я гово-

рила мамі, що [проси] лася перейти в підпілля. Мама зразу не 

хотіла на це погодитися, бо [гово] рила, що я хвора і не видержу, 

але вкінці я маму переконала і вона [пого] дилася.

[В д] ень я перебувала в  Павліни, якій розповіла про пригоду 

зі звітами. Вона [сказ] ала, що вже чула про це в селі. Вечером 

я пішла до  Пастушок Ксені […] вором і там переночувала. Рано 

пішла до  Луців Анни на хутір  Мищуки, [яка]  вчиться в Педінституті 

у  Львові, а того дня була дома. Я її знала, бо [до]  неї теж заходили 

повстанці, про що я знала, але  большевикам про те [не]  говори-

ла. Луців я теж розказала про те, що мене хочуть арештувати. 

[Вона]  розпитувала мене про перебіг тої справи, а опісля спита-

ла, що я думаю [роб] ити, бо коли буду жити на свої документи, то 

мене де-небудь зловлять. [По] спитала, чи я не пішла б в підпілля, 

бо коли б так на неї, то вона [пі] шла б. Я сказала, якщо були б 

повстанці, то в цій справі поговорила б. [В]  тому часі до Луців 

прийшла жінка впавшого повстанця  Жука, коли я теж [роз] казала 

про цю справу і вона обіцяла, що розкаже про те повстанцям.

З Луців я договорилася, що їду до свойого вуйка в  Кульчиці 

і буду пере[хов] уватись, а коли вона стрінеться з повстанцями і 

вони погодяться на те, [щоб]  я зійшла в підпілля, то щоб Луців 

приїхала до мойого стри[й] ка  Боринського [Севе] рина, який 

живе в с. Гаї [ Великі Гаї] під  Тернополем, куди також думала пере-

їхати [з К] ульчиць і там повідомить мене.

Опісля я пішла додому, винесла з хати деякі речі і занесла по 

сусідах. [Т] оді обі з мамою пішли до поїзду. Мама їхала до згада-

ного Боринського. [На]  станції нас ждала Луців Анна, яка купила 

нам білети, мамі до  Красного, [а]  я поїхала разом з нею до  Львова, 

звідки в понеділок перед вечером [по] їхала до Кульчиць.

У тексті:1062  імянини.
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Тут я перебула около 10 днів. Стри[й] ко зачав говорити, що 

в нього я не [мо] жу бути, бо його підозрівають. В тому часі приї-

хала туди і моя мама. [Ми]  обі порадилися і рішили, що мама ще 

деякий час буде тут, а я переїду до [мо] його стриєчного брата 

 Свободи Григорія в с.  Урмань  Бережанського р[айо] ну. [Так]  ми 

і зробили. В брата перебувала продовж Великодніх свят. Звідси 

написала до  Луців Анни листа, про це ми були договорилися 

раньше, що [я]  дуже хвора, тут гарячо і треба мені змінити клі-

мат і це означало, що [хоч] у йти в підпілля, бо не маю де поді-

тися.

По Великодніх святах прийшла до Урманя моя мама і гово-

рила, що Луців [ход] ила за мною до  Тернополя, де ми були 

умовились, а не заставши мене там, [по] їхала до  Кульчиць, де 

стрінула маму. Луців говорила мамі, що якраз на [дру] гий день 

по моєму1063 від’їзді з села,  Попов питав за мною. Також гово-

рила, [що]  була з повстанцями, які післали її до мене. Мама 

ще договорилася з нею, [на]  суботу вона приїде до моєї тітки 

 Тисмовецької в  Золочеві, а звідти [раз] ом підемо до мене в 

 Пониковицю.

В четвер вечером я з мамою приїхала до Золочева, де ждали 

на Луців до [нед] ілі, але її не було.

В понеділок я рішилася іти сама до села Пониковиці, щоб 

пов’язатися з [пов] станцями. До с.  Підгорець їхала фірою, а звід-

ти піхотою зайшла вже ніччю [поля] ми до  Кусого Володимира в 

с. Пониковиці і тут заночувала. Тут я пере[була]  два дні, а слідую-

чих два в  Павліни. Від Павліни я зайшла до  Пастушок [Ксен] і – 

 Задвір, де слідуючого дня стрінула  Бур’яна,  Підкову,  Олега і 

 Сокола, [яких]  повідомила про своє прибуття. Того ж вечера я 

відійшла з повстанцями.

Зізнала:   Буря.

ІІ-ге зізнання – доповнення і спростування.

В р[айо] ні на допиті  Куракін мене зовсім не бив. Поставив 

мені наочно [ Ков] алюк Юстину, після чого я зложила правдиві 

зізнання, а по трьох тижнях [мене]  відставили в  Львів.

[Щ] е перед від’їздом до Львова мене викликав Куракін і гово-

рив, щоб я пого[дила] ся на співпрацю з органами  МГБ. Коли я не 

хотіла, він казав, що в та[кому]  випадку поїду до Львова і там в 

тюрмі я буду надумуватись, а коли не [пого] джусь на співпрацю, 

то мене засудять. 

У тексті:1063  моному.
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[П] ід кінець серпня [1948 р.]  мене викликав  Куракін знова на 

слідство. Тоді я [змі] нила свої зізнання, погодилась на співпрацю 

і підписала заяву спів[праці] .

Тоді Куракін дав мені доручення:

1. Розвідати, чи Чорна Марія Захарівна урод[жена]  1928 р. в 

с. Закомар’я1064 була в своєї товаришки в  Буську та чи вона знає 

про  Темного.

2. Розвідати, від Покровецької Катерини з 1927 р., з 

с.  Соколівка хутір  Грабина, чи в неї 1944-[19] 45 рр. перебував 

ранений повстанець  Ярема.

До Чорної треба було підійти в такий спосіб: говорити її, що 

знаю її товаришку в Буську, а взглядно одну дівчину, себто її това-

ришку. Коли скаже, що вона також її знає, довідатись, чи вона там 

була і скільки разів. Говорити, що знаю пров[ідника]  Темного та 

що він говорив мені про неї, то може вона скаже, що знає його.

Покровецькій говорити, що в мене [19] 44-[19] 45 рр. пере-

бувало двох ранених повстанців, з яких один по псевді Ярема був 

кудись відвежений. Вона повинна щось на те сказати, бо Ярема 

був з того терену.

Це було на 18-ій камері. Я поступала в спосіб, як це казав 

мені [Кур] акін. У висліді того розвідала від Чорної, що в неї був 

Темний, після [то] го її засудили на 10 років1065. Покровецька роз-

повідала про свою роботу [за]   німців і про те, що в неї в [19] 44 р. 

перебував Ярема. На слідстві вона [не]  хотілась до того признати 

і тоді я ставала наочно свідчити, після [того]  її засудили на 5-ть 

років тюрми1066.

Після того Куракін, який часто приїжджав до Львова і викли-

кав мене, [ні] би на слідство, а вдійсності для передання доручень 

по розробці в’язнів, [да] в мені такі доручення відносно  Разік1067 

Ярослави з 1926 р. зі с. Соколівки. [Ві] д неї я мала довідатись, 

що давніше вона робила в  ОУН. Її я мала розка[за] ти, що я також 

помагала повстанцям: прала білля, переносила записки, [про]  

те, що в мене вдома була криївка.

У тексті:1064  Закомари.

 1065 Чорній (у заміжжі – Зварич) Марія Захарівна («Черемха»; 1927, 

с.  Закомар’я  Буського р-ну  Львівської обл. – ?). Вперше заарештована 

5.03.1945 р. Олеським РО  НКГБ, але за браком доказів звільнена відповід-

но до постанови про припинення справи від 15.06.1945 р. Вдруге заарешто-

вана 21.06.1947 р. Олеським РО  МГБ. Слідство відбувала в  Олеську та  Львові. 

8.09.1947 р. засуджена Військовим трибуналом військ  МВД у Львівській області 

до 10 років ВТТ з конфіскацією майна. 

 1066 Покровецька Катерина Іванівна (1927 – ?).

У тексті:1067  Разія.
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Я поступала в цей спосіб і  Разік звірилась мені, що вона теж 

прала [бі] лля, носила записки, а також в неї переховувався ране-

ний повстанець ([п] севдо я його забула). У висліді того Разік була 

засуджена на 10 років. 

В листопаді [1948 р.]   Куракін передав мене майорові  Лаптієві, 

який дав такі [зав] дання: 

1. Розвідати про  Чаплій Марія,  Корду Марію і  Хміляр1068 Анну, 

про що є обширніше в першому зізнанні.

2.  Рабій Юлія з с.  Боратина, р[айо] н  Підкамінь. Від неї я мала 

довідатись, чи до неї заходять повстанці. У висліді розмови з нею 

говорила, що до неї заходили повстанці, а навіть  Мишка був її 

наречений. Опісля я свідчила її наочно, в висліді чого була засуд-

жена на 10 років тюрми.

Після звільнення з тюрми, коли я працювала як с/о РО  МГБ 

подала відо[мо] сті про таких цивільних людей:

[ Во] лос Павліна, з дому Шелест, що в неї я стрічалася кіль-

ка разів з повстан[цям] и днем, коли вони в неї ква[р] тирували. 

Подала також, що вона для повстан[ців]  робить светери, перево-

дить збірки та передає записки. Всипала її брата [ Воло] димира, 

який помагав мені розклеювати листівки. (Павліна зараз з [бра]-

том є вдома).

[ Гро] м’як Володимир около 42-44 роки. До нього я носи-

ла записку для повстан[ці] в, а також через нього передавала 

повстанцям светер і рукавички, як теж [про]  це, що до Гром’яка 

заходили повстанці, про що він сам мені говорив. [Гро] м’як 

був арештований раз в [19] 44 р., а два рази в [19] 45 р. – зараз 

вдома.

[ Стр] умінська Лавра, около 42 р., учителька на  Ковпині. Вона 

говорила мені, [що]  до неї заходять повстанці, а також я стріча-

лася в неї з повстанцями ще [пер] ед моїм арештуванням. Зараз 

дальше учителює в тому селі.

 […] ь Степан ок[оло]  38 років, говорив мені, що до нього 

заходять повстанці, [зар] аз вдома.

[ Сех]  Іван ок[оло]  50 років – батько  Бистрого. Від нього 

я довідалася, що Бистрий [захо] дить до нього. Вивезений на 

 Сибір.

 […] лій Василь з 1922 р. Він говорив, що до нього приходив 

його тесть, [який]  був в підпіллю. Зараз вдома.

 […] лиць Надія ур[о] д[жена]  1925 р. зі  СУЗ, учителька. Вона 

говорила, що в неї були [повс] танці. Дальше учителює.

У тексті:1068  Хмеляр.
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 […]  Степанія з 1930 р. і  Сінкевич Евгенія з 1931 р., обі учи-

тельки [Пони] ковицької школи, про них я говорила, що вони 

намовляли1069 інших, щоб не [всту] пали до комсомолу.

[ Пил] ипишин Василь з 1921 р., бувший директор 

Пониковицької школи. За його [анти] радянські переконання, та 

те, що він висмі[ю] вав рад[янську]  владу був викли[ка] ний орга-

нами  МГБ в 1950 р.

 [...] алів Михайло ок[оло]  35 років говорив, що до нього захо-

дять повстанці. [Зар] аз живе вдома.

[ Смик]  Марію, що говорила, що до брата її мужа  Смика 

Михайла заходить пов[ста] нець, його брат  Олекса, псевдо 

Темний. Смик Марію вивезли на  Сибір [ве] сною 1950 р.

Крім того, подала цілий ряд людей, які виступали проти кол-

госпу в часі [й] ого організування.

Пізн[ь] ою осінню 1949 р., вже після того, як  большевики 

говорили мені, [що] би я при помочі  Бур’яна, якого маю задурма-

нити своєю любов’ю і таким [сп] особом пропхатися в підпілля, я 

стрінулася з Бур’яном в  Пастушок Ксені. [З]  Бур’яном був ще тоді 

 Жук і  Роман. Вони мали з собою машину до писання, [як] у кудись 

переносили. Це вже було після того, коли Бур’ян обіцяв, що [за]-

бере мене в підпілля, коли б мене хотіли арештувати чи вивезти. 

Тоді [Бу] р’ян розпитував мене, чи я вмію писати на машині, а 

довідавшись, що трохи [пи] шу, спитав, як довго пишу одну сто-

рінку. З того я зорієнтувалась, що [коли]  б пішла в підпілля, то 

він приділив би мене десь як машиністку. [Про]  це я розказала 

большевикам.  Попов казав, якщо я, коли одержу від [пов] станців 

літературу, то щоб завести розмову на цю тему. Говорити, що 

[лі] тература гарно перебита, хто її так перебиває, чи дістають 

її вже готову. [Ко] ли потім я говорила в цей спосіб з Бур’яном, 

то від нього довідалась, [що]  літературу перебивають дівчата – 

машиністки, які є в підпіллю.

[В] же зимою 1950 р. Попов говорив, щоб я заводила розмо-

ву з Бур’яном [і с] таралася розвідати, де і в якому саме р[айо] ні 

я мала б перебувати будучи [в п] ідпіллю. Відтак я говорила про 

це з Бур’яном, який відповів, що перебу[ват] и буду таки в тому 

р[айо] ні, недалеко в лісі.

Коли я відтак розказала про цю розмову Попову, то цей ска-

зав, що [на] йбільш правдоподібним є це, що буду перебувати 

коло Бур’яна, бо він мене [від]  себе не відпустить. Також Попов 

говорив, що в них є дані про це, що [пов] станці повинні пере-

У тексті:1069  намавляли.
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бувати в  Суходільському лісі і в лісі за  Колпином [і]  що тут також 

повинен перебувати і  Бур’ян.

Коли я була останній раз в  Заболотцях на стрічі з  Гончаровим 

і  Поповим, [я]  тоді одержала вказівки, подані в попередньому 

зізнанні, а також Попов [і Г] ончаров мені говорили, якщо мені не 

вдасться пов’язатися з ними [чере] з цей пункт в селі, бо можуть 

до села не пустити, то на те дає мені [ще]  одну можливість. 

Питали мене, чи я знаю гайового  Гулаку Івана, ок[оло]  46 р. [з]  

с.  Пониковиці. Коли я відповіла, що знаю, тоді Гончаров казав, що 

[Гул] ака є гайовим в тих лісах, де часто кватирує  Бур’ян,  Підкова, 

та через [нь] ого буду могла пов’язатися, бо він деколи стріча-

ється з повстанцями. [В т] ій цілі Гончаров казав розпитувати 

повстанців про те, хто в тому лісі є [гайо] вим, звідки робітники, 

що працюють в лісі. Коли довідаюся, що в тому [лісі]  гайовим є 

Гулака, то старатись стрінутись з ним і подати йому свою [клич]-

ку – « Буря». Він повинен відповісти – «Римар», бо це його клічка. 

[Пот] ім умовити з ним місце, де буду заховувати відомості, при 

тому Гончаров [гов] орив, що Гулака про це буде повідомлений.

[Кол] и б і цим шляхом не вдалося пов’язати тоді:

Коло криничок, де будемо брати воду, робити знаки на те, 

щоб можна зорієнтуватися, що я знаходжуся в даному терені. 

Знаки робити в цей спосіб: в землю встромити одну гілку із сосни 

величиною півметра з двома відростками, на один з відростків 

сперти таку ж гілку з малин, з малинової гілки здерти трошки 

лика і ним прив’язати цю гілку до гілки соснової. Коли б в тому 

терені був інший не сосновий ліс, то може бути також гілка з 

іншого дерева. Коли коло того знаку завважу другий подібний 

знак, то в тому місці слідуючий раз покласти відомості і умовити 

інше місце, де буду класти відомості. Місце, де в дальшому клас-

ти відомості, треба обрати таке, що[б] для мене було якнайвигід-

ніше до нього підходити.

До свойого стри[й] ка до  Кульчиць я їздила з дорученням  боль-

шевиків, бо [вж] е в тому часі мали відбутися в директорки школи 

її іменини1070, про що [вже]  згадано в попередн[ь]ому зізнанні, де 

 Попов мав виговоритись про згадану [іст] орію зі звітами.

[Про]  те, що я умовилась з  Луців Анною, щоб вона приїхала 

до мене в  Терно[піл] ьщину,  большевиків я не повідомила.

Переходячи в підпілля, я стрічалася з повстанцями в 

 Пастушок Ксені, але [про]  це большевиків я не повідомляла 

тому, щоб не видавати тільки людей, [а] ле повідомила, що з 

У тексті:1070  імянини.
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повстанцями пов’язалася в  Павліни, бо вона вже і так [б] ула 

всипана скоріше.

З повстанцями  Підковою,  Бур’яном,  Олегом і  Соколом я 

перейшла на квати[ру]  до  Стеблія Василя, про що теж повідо-

мила  большевиків.

[С] лідуючого дня ми в п’ятку пішли в напрям села  Голосковичі, 

де на розі [л] іса стрінулися ще з двома повстанцями, як я вже 

опісля довідалася, що це [бу] в  Дорко і  Юра. Того вечора дуже сві-

тив місяць і тому повстанці не [хо] тіли дальше іти і закватирували 

в які[й] сь криївці, про що я большевикам [не]  зголосила тому, що 

не могла докладно її описати. Звідси Підкова [з]  Олегом вернув, а 

я слідуючого дня з Бур’яном і Соколом пішла дальше. [Не] далеко 

с.  Ясенова ми перейшли в т[ак]  зв[ані]   Дубецькі ліси. Около 200 

метрів [про] йшли лісом на південь, а опісля звернули на південний 

схід, де зайшли [в я] кесь провалля. Цим яром ми йшли яких [4] 00-

500 метрів і тут зайшли до [кри] ївки, де застали кущевого  Романа, 

 Марійку і  Стефу, які були машиніст[ка] ми при надрайонному про-

воді. Тут я сиділа около тижня часу. В тій [кр] иївці був теж ще Юра 

з Дорком, які опісля прийшли. Днем мужчини сиділи [на]  верху, а 

вночі в криївці. В криївці була тільки одна машина, на якій [пис] ала 

Марійка. Бур’ян говорив мені, щоб я вчилася теж писати, що я теж 

[роб] ила, коли Марійка спала. Одної ночі до тої криївки прийшов 

пров[ідник]  [ Те] мний, якого я пізнала тому, що бачила його зним-

ку, яку показував мені [ По] пов, і по тому, що він був подібний до 

своїх братів. Пров[ідник]  Темний [де] що розпитав мене, і казав, 

щоб я написала свою біографію і коли хтось [бу] де туди іти, то 

передати до нього, або він сам ще буде зі мною. [Він]  був в криївці 

з бойовиком  Василем, а опісля двох годин відійшли.

Приблизно після двох днів до криївки прийшов той же д[руг]  

Василь [з]  д[ругом]   Богданом. Вони питали, чи я написала авто-

біографію, а відтак сказали, [щоб]  я збиралася і йшла з ними. 

Ми йшли около двох кільометрів лісом [і]  вийшли на поле, звідки 

знову по двох кільометрах зайшли в ліс, яким [йшл] и около трьох 

кільометрів. Цілий час ми йшли у східньому напрямі.

Ми зайшли на якийсь постій, де була збудована з гилячок 

буда і тут [я]  застала пров[ідника]  Темного і його бойовика 

 Крука. В тому таборі я перебувала [тр] и дні. Протягом того часу, 

пров[ідник]  Темний розпитував про мою біографію, [а]  відтак 

точніше про арештування, перебування в тюрмі, режим в тюрмі 

[і]  звільнення та як я перейшла в підпілля. Я розказувала це так, 

як вчили [мен] е  большевики. По трьох днях Богдан з Василем 

відвели мене знову до [криїв] ки, де перебувала попередньо.
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Від Марійки я довідалася, що вона походить зі с.  Пониква, де 

її батько [був]  директором школи і її прізвище  Андрущак Марія, та 

що в підпілля [піш] ла в 1949 р.

По кількох днях до нас прийшов  Бур’ян з  Романом. Бур’ян 

казав Марійці, [щоб]  вона спакувала всі речі, бо вечером відхо-

димо.

Слідуючого дня, ми в п’ятку – Роман,  Олег,  Юрко, Марійка і 

я забрали [маш] ину до писання, архів і відійшли знову в напрям 

села  Пониковиця. Стефа [зал] ишилася в криївці з Юрою.

На стрічі, де попередньо стрічали Юру і  Дорка, були повстан-

ці –  Ігор, [ Мак] сим і  Руденко. Звідти Роман з Юрком вернув, а я 

дальше пішла з Олегом [і ос] танніми. Коло ставу в Пониковиці 

ждав пров[ідник]   Підкова, Бур’ян і  Сокіл. [З ни] ми ми перейшли 

частину села т[ак]  зв[аний]   Задвір, минули  Колпин і зайшли в 

ліс. [Лісо] м ми йшли ок[оло]  трьох кільометрів. Задержалися в 

одному місці і недалеко […] бу заква[р] тирували. Підкова, Бур’ян 

і Сокіл принесли з собою рискалі.

[В]  тому таборі ми ква[р] тирували около два тижні. В тому 

часі мужчини [вклю] чно з пров[ідником]  Підковою копали неда-

леко того місця криївку. Я з Марійкою [прот] ягом того часу 

стало перебувала в таборі. Коли криївка була закінчена, [я]  з 

Марійкою перейшла туди і писала на машині. Мужчини квати-

рували на[верх] у, а нас випускали перед вечером, рідко коли 

пополудні. Криївка ця була [поб] удова[на] около 30 метрів від 

зрубу, около 150-200 метрів від того табору. [Нед] алеко криївки 

бо около 40-50 метрів на зрубі була криничка, звідки ми [брали]  

воду. Цей зруб був з погорілого спаленого лісу.

Сидячи з Марійкою, ми писали на машині. Коли приходили 

на табір до реш[ти]  повстанців, я розпитувала про робітників, що 

працюють в лісі та гайових. [Тоді]  я довідалася, то  Гулака виходив 

до ліса ще дуже зрана тому, що фіри [при] їжджали по дрова, які 

брали саме на тому зрубі. Я часто виходила ранком [по]  воду, 

бо хотіла стрінути Гулаку, також днем бувало так, що варила [в]  

криїв ці їсти тільки для того, щоб мати претекст іти за водою.

Табір, де ми заква[р] тирували, по кількох тижнях пров[ідник]  

 Підкова змінив тому, [що]  нас там завважив Гулака з другим 

гайовим  Ковальчуком теж з  Пониковиці. [Зв] ідси перенесли табір 

в інший напрям, але ще ближче до криївки. Протягом [то] го часу 

я з Марійкою перебувала дальше в криївці. Харчі приносили до 

[на] с самі повстанці. Пров[ідник]  Підкова перебував в тому місці 

майже стало, [ті] льки деколи відходив і знову вертав. Літературу, 

яку ми переписували, [ро] зподіляв сам пров[ідник]  Підкова і 
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забирав. Одного разу я бачила адресу на [од] ному пакеті літера-

тури – « Левада». Бували одначе випадки, що декотрі [по] встанці 

ночували в криївці разом з нами, про що пров[ідник]   Підкова 

казав [ні] кому не говорити.

Будучи вже в підпіллі, я з провідником  Бур’яном не любилася, 

зате залю[бил] ась в пров[іднику]  Підкові, одначе того не виявля-

ла перед ним. Щоб пров[ідник]  [Пі] дкова ставився до мене вже 

в тому часі з симпатією1071, не можу нічого [ск] азати. Одначе в 

пров[іднику]  Підкові я залюбилася не з доручення  большевиків.

Бур’ян після того, як викопано цю криївку, перебував в терені 

по два[-тр] и тижні і тільки деколи приходив.

Около 15 червня [1950 р.] , коли одного ранку я вийшла 

сама з криївки по воду, то [сам] е в тому часі на зрубі я заглянула 

 Гулаку. Залишивши коло криївки [го] рщики, пішла на зруб так, 

щоб мене завважив Гулака, а потім вернула знову [і]  почала мити 

горщики. До мене підійшов Гулака, якому я подала свою [кли]-

чку. Він відповів своєю. Після того я умовила з ним місце, де буду 

[за] ховувати відомості. Місце я вибрала заздалегіть, щоб мати 

готове. Воно [бу] ло недалеко криївки. Від кринички тягнувся рів, 

який відтак робився [зи] гзакуватий. Від четвертого закруту того 

рова в простому напрямі є [дор] іжка поміж пеньки, куди фіри 

брали дрова, бо сталої дороги там не було. [Ко] ло тої доріжки був 

зрубаний березовий пеньок, який від кореня мав [ба] гато моло-

дих відрост ків. В тому місці я казала, що буду класти відо[мос] ті. 

Також тоді я сказала Гулаці, що продовж трьох днів там будуть 

[від] омості. Після того я вернула до криївки.

Вернувши до криївки в тому часі, коли  Марійка саме спала, я 

написала [ві] домості, які слідуючого дня занесла на умовлене з 

Гулакою місце. [В]  тих відомостях я подала опис криївки  Романа, 

де перебувала спочатку, [що]  до тої криївки приходив пров[ідник]  

Темний, який розпитував мене мою [біо] графію, перебування 

і звільнення з тюрми. Того, що пров[ідник]   Темний [викл] икав 

мене в інший ліс я не подавала тому, що не могла точно описати 

[ні дор] оги, ні місця того постою. Подала точний опис криївки, 

де таки в тому [ліс] і перебувала, опис архіву, запас паперу, каль-

ки, літературу, опис [пов] станців і їх псевда, що повстанці часто 

ходять по харчі на  Колпин, [про]  те, що я зірвала любовні зв’язки 

з  Бур’яном, я не подавала.

Около 5-ть днів після того як я передала ці відомості, я одер-

жала за[пис] ку від  Попова. Він писав:

У тексті:1071  симпатія.
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Довідатися, коли повстанці підуть в с.  Пониковицю і на котру 

хату. Для того говорити, що маю до полагодження якусь справу 

купна і хочу передати. До с[ела]  не ходити з конспіративних при-

чин, бо мене можуть слідити, а навіть відмовлятись, коли будуть 

висилати.  Попов писав, щоб відомості записувати коротше, але 

стисліше, щоб старатися дістати письмо  Підкови і  Бур’яна, пода-

ти їх характеристику, та якщо буде можливо, то теж характерис-

тику  Темного. Подати, яке відношення кожного з них до дівчат, а 

також всіх підпільників.

Зараз після прочитання я зайшла до криївки і коли варила 

їсти, то цю [зап] иску спалила. Протягом одного тижня я пере-

бувала в криївці тільки [з]   Марійкою, а повстанці були в терені. 

Приблизно через тиждень часу до нас [при] йшов  Ігор і  Руденко. 

Вони питали нас, чи до нас не прийшов  Олег. З їхньої розмови я 

довідалась, що вони кілька днів тому ква[р] тирували в яко[му] сь 

селі за  Заболотцями, де їх застукали  большевики і в тому часі 

від [них]  відбився Олег. З дальшої розмови я довідалась, що 

Олег походить зі [се] ла  Дуб’я та що в підпілля прийшов весною 

1950 р.

Опісля вони казали нам, щоб ми збиралися і підемо з ними 

по харчі, але [вби] ратися тепло, бо сьогодні не вернемо, а надворі 

холодно.  Ігор з  Руденком [г] оворили, що підемо по харчі, а в дій-

сності запровадили нас на постій в лісі недалеко с. Руда [ Руда-

Брідська] ,  Заболот[ц] івського р[айо] ну, про що я довідалась вже 

на тому постою від повстанця  Максима.

В тому таборі ми застали пров[ідника]   Оріха,  Підкову, 

 Максима і  Зенка. Як я [в] ідтак зорієнтувалася, то пров[ідник]  Оріх 

був зверхником Підкови. Першого дня [з]  нами не говорив ніхто. 

Того дня я довідалась з розмови між Підковою [і]  стрільцями, що 

псевдо того провідника є Оріх. Другого дня пров[ідник]  Підкова 

[п] окликав Марійку і в моїй присутності говорив, щоб вона роз-

казувала про [в] се, що цей провідник буде її питати. Провідник 

Оріх говорив з Марійкою [д] о обіду, а потім зі мною. Питав мене 

це саме, про що питав пров[ідник]   Темний. Табор, де в тому 

часі ми ква[р] тирували, виглядав вже на старий. Харчів зі [со]-

бою повстанці не мали, але щодня, коли пастухи пасли корови, 

то пров[ідник]  [Пі] дкова зі Зенком кудись відходили і після двох 

годин вертали з хлібом [і]  іншими харчами.

Тут ми перебували протягом чотирьох днів, опісля замас-

кували табор, провідник Оріх залишився зі Зенком, а ми всі 

відійшли до нашої криївки, [д] е незадовго прийшов  Бур’ян зі 

 Соколом, який в тому часі захворів.
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Слідуючого дня ми всі, крім  Сокола, ходили по лісі збирати 

суниці. [Ту] т пров[ідник]   Підкова виявив свою любов до мене. 

Опісля вечером ми знову всі [в] ідійшли під село  Велин недалеко 

хутора  Ксьондзики і тут заква[р] тирували. [А]  слідуючого дня я з 

 Марійкою ходила до річки  Стиру прати. Повстанці дава[л] и прати 

також своє білля. Вечером я з Марійкою і  Максимом вернула до 

[к] риївки, а теж ішов правдоподібно  Ігор, який відтак з Максимом 

вернув, [а]  я залишилася в криївці зі Соколом і Марійкою. Ще 

перед тим пров[ідник]  Підкова [г] оворив, щоб ми днем криївки 

не відкривали. Підкова з  Бур’яном залишилися [к] оло с. Велин. 

Другого дня прийшов Максим з  Руденком, казали дати собі [х] ліб 

і сало, бо в таборі коло Велина є більше людей. Марійка спитала 

його, [ч] и там є  Крук з  Богданом. Після їх відходу Марійка сказа-

ла, що напевно [пр] ийшов пров[ідник]   Темний, якщо є Богдан з 

Круком.

По відході Максима з Руденком, Сокіл залишився в криївці, 

а я з Марій[ко] ю вийшла наверха. Ми почули, що недалеко нас 

щось тріщало. Оглянувшись, [м] и побачили, що горить ліс. Ми 

пішли до криївки і сказали про це Соколові. Він пішов дивитися, 

коли вернув сказав, що згасити вже не дасться. Тоді ми забрали з 

криївки машину і трохи паперу та ще деякі речі і вийшли [зв] ідси. 

Від того місця, де горів ліс, ми зайшли около двох кільометрів [в]  

листковий ліс. Тут Сокіл нас задержав і казав, що він залишиться 

тут, [а]  нас відіслав до того табору над Велином, де ми залишили 

пров[ідника]  Підкову [з]  Бур’яном тому кілька днів, коли ходили 

прати. Це місце ми віднайшли, [а] ле повстанців не застали і вер-

нули з нічим.

Ідучи туди, ми переходили через  Суходільський ліс і бачили в 

корчах [з] амасковане авто.

Зі Соколом в тому місці ми перебували п’ять днів. Щодня 

вечером ми ходили [ди] витися до криївки. Ліс обгорів навколо 

криївки. В одному місці, було [м] оже около 10 метрів, був пере-

копаний протипожежний рів, але криївка не [б] ула нарушена.

Коли ми на п’ятий день прийшли до криївки, то там застали 

Бур’яна, який [що] сь писав. Там теж був пров[ідник]  Темний, ще 

якийсь провідник, який, як це [м] ені здавалося, був вищим про-

відником.

Коли я з Марійкою зайшла до криївки, то Бур’ян сказав, щоб 

ми про пожар [го] ворили мало, щоб не говорити, що ліс загорів-

ся з вогнища, [щ] о ми палили і як слід не погасили. Також Бур’ян 

говорив, що того дня, коли [ми]  виступали з криївки, внаслідок 

пожежі, то в Суходільському лісі була [о] блава. Тоді ми розказа-
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ли, що ідучи до них під  Велин, ми бачили в корчах [з] амасковане 

авто.

Цей провідник питав про причини пожежі в лісі, на що ми від-

повіли, що [ц] е напевно пастухи або хтось кинув недокурка з папі-

роса. Опісля цей [п] ровідник питав нас про роботу та давав нам 

ряд вказівок в цій справі. [З]   Марійкою він говорив ок[оло]  двох 

годин, а над вечером ми всі пішли на [В] елин, де в таборі стрінули 

пров[ідника]   Підкову,  Крука,  Богдана,  Василя,  Максима, [ Ру] денка, 

 Ігора і ще якогось стрільця, який прийшов з цим провідником.

Того дня мене покликав цей провідник і в подробицях випиту-

вав мою біографію. При тому був теж і провідник  Темний, але він 

нічого мене не питав.

Слідуючого дня рано Марійка, Максим і Руденко відійшли 

до криївки, бо провідник Підкова казав іти перебирати листівки. 

Провідник Підкова, Темний і цей свіжий, що говорив зі мною і 

решта стрільців залишилися в таборі.

За два дні до нас прийшов пров[ідник]  Підкова, Темний і 

Богдан, але вони ква[р] тирували наверха.

В тому часі перебували в криївці і я написала відомості для 

 Попова. Я подала цілий перебіг життя від перших відомостей до 

того часу, дальше подала характеристику пров[ідників]  Темного, 

Бур’яна, Підкови,  Оріха і цего, що [п] рийшов і говорив зі мною. 

Подала теж, що мене кликав пров[ідник]  Оріх та [г] оворив 

зі мною, від чого загорівся ліс. Про це, що в мені залюбився 

[п] ровідник Підкова, я не писала тому, що його я дійсно любила. 

Вечером я сказала до Марійки і  Сокола, який ще був хворий, 

що піду закопати сміття, бо треба вичистити криївку. Вийшовши 

наверх, я занесла цю записку на попереднє місце та положила 

в пуделко, після чого вернула знова до [к] риївки. В цій записці 

я подала, що на постою недалеко нашої криївки перебувають 

зараз: пров[ідники]  Підкова, Темний, Богдан.

В тому часі я кілька разів говорила з Богданом. По кількох 

днях пров[ідник]  Підкова зробив сходини і говорив, що ми обі з 

Марійкою не поводимося так, як повинно бути, а також казав, що 

не дозволить, щоб ми бавилися кавалєрки. Як я зорієнтувалася, 

що говорив він тому, що бачив, як я жартувала з  Богданом. При 

кінці говорив, що нам не можна одинцем нікуди з криївки чи то з 

постою ходити.

Коли я подала другу записку Попову, то це могло бути около 

12 липня 1950 року.

Після двох днів пров[ідник]  Підкова з Темним кудись відій-

шли, а як я опісля довідалась від Максима, що вони пішли до 
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пров[ідника]   Оріха. Потім  Максим привів [до]  нас ще третю 

дівчину –  Зену, яку пров[ідник]  Підкова приділив до нас, як [я]  

вже опісля довідалась, що Зенка походила з  Буського р[айо] ну. 

Про це я довідалась від неї самої.

Кілька днів підряд ми перебували на таборі в лозах на сіно-

жатях в лісі, де був пров[ідник]  Оріх,  Підкова,  Темний і другі 

стрільці.

Вернувши по кількох днях до криївки, я забрала відповідь від 

 Попова. [В] ін писав, щоб місця постоїв подавати тоді, коли там 

кватирують, а не [то] ді, коли табор зліквідують самі повстанці. До 

кого повстанці ходять за [х] арчами на  Колпин, чи що магазинують 

на постою, в якій віддалі, старатися зблизитися до пров[ідника]  

Темного і від него розвідати, чи він заходить до свойого брата в 

 Пониковицю, а це зробити в цей спосіб, що говорити з ним [про]  

різних людей з того села і висловлювати думку про деяких людей, 

що це [св] ідомі і чесні  українці, щоб відтак Темний висловив свою 

думку. Також [г] оворити про його брата, що його  большевики 

репресують. Розвідати від [ Бу] р’яна, де перебуває його мама.

Цю записку я спалила вже в криївці.

Другого дня після того  Марійка перекидала якісь папери 

і знайшла повідомлення, писане на машині, про якусь жінку – 

 Сліпчишин, з  Кадлубиськ, [як] у підозрівали в співпраці з  МГБ. 

Марійка читала це вголос і сказала, що [це]  напевно залишив 

Бур’ян.

В тому часі одного ранку, коли я сиділа в криївці тільки з 

Марійкою, [по] при криївку хтось переходив. Марійка загляну-

ла і сказала, що пішов [який] сь мужчина. Тоді подивився  Сокіл 

і покликав його. Це був  Гулака. Він [го] ворив, що його син ще 

перед пожаром ліса бачив в тому місці трьох мужчин, [ал] е про 

це не знає ніхто. Теж Гулака говорив, що ще зимою, він знав про 

[вс] і зимові криївки, де зимували повстанці.

Відтак про цю справу питав мене пров[ідник]   Темний, після 

чого казав, що [цю]  криївку треба залишити, але пров[ідник]  

 Підкова говорив, що за Гулаку він [п] евний, бо цей хоч сказав, і 

казав нам іти до цеї криївки писати.

Коли до нас прийшов пров[ідник]  Темний, я старалася 

говорити з ним про ці [с] прави, про які писав мені  Попов, але 

не довідалась нічого. Довідатися про [те] , до кого повстанці 

заходять на  Колпині, я не могла. Із розмови Бур’яна [і]  Сокола 

я довідалась, що вони мають зв’язок з людьми, які працюють в 

лісі, [б] о Бур’ян говорив до Сокола, що треба передати на нафту 

через старого, а Сокіл казав, що його вже кілька днів в лісі не 
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було. Відомості ці я записувала і заховувала в землю під прічам 

в криївці.

Під кінець липня [1950 р.]  прийшов пров[ідник]   Підкова зі 

стрільцями, які принесли зі собою деякий матеріял на криївку. 

Пров[ідник]  Підкова говорив, що будуть робити нову криївку. 

Після того я довідалась від  Сокола, що нову криївку будуть буду-

вати недалеко тої, де сидимо і описав приблизно місце.

Я хотіла передати до  Попова відомості, але не могла тому, 

що в криївці стало перебував хтось і я не могла забрати записки. 

Відійшовши одного разу з табору, ніби за своєю потребою, я напи-

сала записку, в якій подала інше місце, де на будуче буду класти 

відомості. Місце, де мали будувати цю нову криївку, я знала і тому 

подала місце около 40 метрів від криївки, [де]  зломана сосна, якої 

верх спадає в долину, але ще держиться відземка [і]  під тим вер-

хом мала заховувати відомості. Відтак, коли залишилася [т] ільки з 

 Марійкою я нарочно забула коло кринички свою щіточку від зубів, 

щоб мати претекст вернутися і положити записку.

В тому часі повстанці разом з пров[ідником]   Підковою вико-

пали нову криївку. Від того часу перебував з нами теж пров[ідник]  

 Темний. Ми перебували на постою коло нової криївки і щодня 

ходили до старої по деякі речі. Одного дня, [к] оли я зайшла з 

Марійкою до криївки, я забрала відомості, які були там [за]-

копані, а переходячи коло означеного місця, закопала її.

Це було останнє повідомлення, яке я передала  большеви-

кам. Це було на початку серпня 1950 р. Я дальше записувала 

відомості, але подати їх я не мала змоги тому, що в криївці з нами 

перебував пров[ідник]  Темний.

Під кінець мойого перебування в тому терені до мене знову 

почав залицятися пров[ідник]  Підкова. Між нами дійшло до поло-

вих зносин, але це не було [з]  доручення  большевиків.

Відомості, які я мала вже заховані в криївці за дилями, я спа-

лила вже того дня, коли відходила з того терену.

Допитали:  А-25 і  Варнак Зізнала: – / Буря/ 

[Зав] ваги:

1. Спочатку допиту Оля поводилась досить зухвало. На всі 

логічні докази відповідала: «так було, як я говорю, а вам хай 

здаєть ся, що так не було».

2. По кількох днях заострено режим. Тоді заявила, що буде 

говорити правду, одначе в більшості дальше нарочно крутила. Коли 

було її доказа[но], що говорить неправду, то говорила, що нарочно 

так робила, бо хотіла переконатися, що слідчий на це скаже.
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3. По закінченні допиту, слідчий заявив її, що за її злочинну 

роботу вона засуджена на кару смерти і то тим більше, що вона 

не говорила всьої правди. Опісля поставлено її питання, чи має 

щось додати до слідства.

Тоді сказала, що має доповнити спосіб зв’язку:

Якщо зв’язок через  Гулаку не вдасться, то треба робити в 

тому терені, де буде перебувати, знаки. Знаки робити на видних 

місцях в лісі. Н[а] пр[иклад] : на лісових просіках перетинати 

якимсь острим знаряддям (як цв’яхом1072, ножем) перші і останні 

числа на стовпах. Перетинати у виді букви «Х». Коли відтак на 

тому стовпі будуть нарізані ще інші числа у виді римської «V», то в 

тому місці можна класти записки.

Після того її було поставлено декілька питань:

1. Що думала тоді, коли підписувала заяву співпраці?

Від[повідь] . – Думала, що мені вдасться крутити, а якщо йде 

про цивільних людей, яких всиплю, то їх і так не стріляють, тільки 

судять, а це не є таке страшне.

2. Що думала тоді, коли розробляла1073 на камері людей?

Від[повідь] . – В мене було таке велике бажання бути на волі, 

що я перестала думати і робила все, не призадумуючись глибше 

над тим, що я так підло поступаю, бо ці люди відносилися до 

мене щиро, а їх опісля судили.

3. Що думала тоді, коли висилали в підпілля?

Від[повідь] . – Думала, що там довго не буду, бо була пере-

конана, що через мене  большевики дійсно викінчать підпілля, як 

це вони мені гов[о] рили.

4. Чому не розказала правди відразу, коли її закинули нело-

гічність в розповіді.

Від[повідь] . – В моїй голові не було місця на те, щоб про 

мене щось знали, або могли чогось дошукуватись коло мене 

тоді, коли я мала легенду, яку вивчила, а мені її дав майор  МГБ, 

то я думала, що він також щось думав, коли це робив і що мене 

не розкриють.

5. Чому не говорила про все щиро, коли з нею говорив 

пров[ідник]   Я[рема] ?

Від[повідь] . – Я думала, що провідник хоче, щоб я призна-

лась, а коли я не признаюсь і буду стояти на своїм, то він попитає, 

а потім дасть спокій.

Після того написала до матері листа такого змісту:

У тексті:1072  цьвяхом.

У тексті:1073  розрабляла.
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Дорога Матусю.

Я впала в умовах страшної большевицької дійсності. Для 

тебе це буде страшним, але що ж, кожна людина колись кінчає.

Ми більше не побачимось. Не май жалю до тих, що мене 

вбили, бо я того, як зрадниця свого народу – заслужила.

 Оля

 Варнак

 

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 55. – Арк. 225-262. Копія. 

Машинопис.
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№ 46-69

ОЛЕСЬКИЙ РАЙОН
5 серпня 1945 р. – 11 серпня 1946 р.

№ 46

ПРОТОКОЛ НА ЖИТЕЛІВ с. БІЛИЙ КАМІНЬ  

МАРТУ ВЕРЗИХУ ТА КАТЕРИНУ КРЕЩУК
5 серпня 1945 р.

Р. 31.  Почато 5/VIII 1945 р.

Справа Ч. 1. 

 Верзиха Марта

 Крищук Катерина

Донощики  Н.К.В.Д.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Верзиха Марта ур[оджена]  1895 р. в селі  Білий 

Камінь,  Олеського р[айо] ну,   Львівської обл[асті] , тут же замеш-

кала,  українка, вдова, освіта 3 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] , ріль-

ник, (мати  Крещук Катерини).

 Крещук Катерина  ур[оджена]  1921 р. 

в селі  Струтин,  Золочівського р[айо] ну, 

Львівської обл[асті] , замешкана в Білому 

Камені, Олеського р[айо] ну,   Львівської 

обл[асті] , українка, заміжна, 1-на дитина, 

освіта 7 клас нар[одної]  шк[оли] , ріль-

ник. Чоловік її зліквідований через  С.Б. в 

1944 році, був він в 1939 році участковим 

рай[онної]  міліції в  Олеську, сам  східняк 

з  Києва.

Зізнає кущевий: Від дня приходу  Червоної Армії вище зга-

дані женщини стали донощиками Н.К.В.Д., всипали вони усіх 

місцевих хлопців і дівчат, котрі були членами  О.У.Н. Також слі-

дили за рухами в селі, чи дівчата не переходять зі зв’язками та 

чи не збирають для  бандерівців харчів, виступали на мітингах та 

кричали, щоби усіх бандерівців та їх родини вивезти1074 на  Сибір, 

У тексті:1074  вивести.
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бо вони вбили її мужа, який був радянською людиною, працівни-

ком рай[онної]  міліції в  Олеську у 1939 році. Коли в селі не стало 

війська і  стрибків, женщини ті зістали упімнені через кущевого 

 Чорногору, щоби вони перестали в селі слідити за  бандерівцями 

і доносити на  Н.К.В.Д., однак упімнення на них не вплинуло, вони 

ще більше почали в селі слідити за рухами, донесли на Н.К.В.Д., 

що Чорногора їх упімнув, щоби вони не доносили нічого на 

Н.К.В.Д. Як приїхали  большевики на мітинг, то вони виступили і 

казали, що у  Білому Камені усі бандерівці і хочуть їх вбити за це 

що вони є радянські люди та в Білому Камені мешкати не можуть. 

Дня 6.VIII 1945 року мали вони виїхати мешкати в район. Вечером 

5.VIII 1945 року кущевий Чорногора зі своїми стрільцями пішов їх 

забрати та передати в руки  С.Б. Того вечора були в селі застави. 

Коли він вийшов з їх хати, арештовані почали кричати, больше-

вики на їх крик почались підсуватись до того місця, арештовані 

почали втікати в сторону, де були большевики, так що я був зму-

шений їх постріляти і залишити.

Зізнав кущевий Протоколував

Чорногора  Рос

Постій дня 5.VIII 1945 року.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 224-225.Оригінал. Рукопис.

№ 47

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЬКИ с. ЯНГЕЛІВКА 

ТЕКЛІ СУШАНСЬКОЇ
16 серпня 1945 р.

Р. 31.  Почато 16/VIII [19] 45 р.

Справа Ч: 3/ІІІ Закінчено 16/VIII [1945 р.] 

 Сушанська Текля 

С/О  нквд

П Р О Т О К О Л

Генералія: Сушанська Текля, ур[оджена]  1903 р. в c.  Поло ни-

чах,  Глинянського р[айо] ну, зам[ешкана]  в с.  Ангелівка [Янгелівка] 

 Олеського р[айо] ну,  українка, селянка.
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Зізнає: До приходу  більшевиків в 1944 р. я працювала на 

ріл[л] і зі своїм чоловіком. В січні 1945 р. мого чоловіка забрали в 

армію. Чоловіка відвезли на  схід, звідки він писав до мене дуже 

часто листи, що йому є біда і що там є великий голод. Я хотіла 

дечим поможчи чоловікови. Така нагода мені трапилась. Під час 

зими в лютому [1945 р.] я побачила, що зі села  Ангелівка хова-

ється від армії богато хлопців. Вони на день виходять до ліса, 

а на вечір приходять додому. Усі вони заходять на вечерю до 

 Паливоди Катерини. Ті люди, котрі приходили до Паливоди, були 

зовсім чужі, з ними приходили добре мені знані  Комар і  Часник. 

Їхні жінки говорили, що їх чоловіки поїхали на форшпан з  німцями 

і не вернули, а в дійсності я бачила їх в селі. 5/ІІ 1945 р. приїхали 

до Ангелівки більшевики і почали робити облаву. До мене рівно 

ж прийшли на трус. Я їм сказала, щоби в мене не шукали, бо в 

мене нічого нема. До мене прийшов один старшина і сказав, де 

мій чоловік, я відповіла, що в армії, тоді він почав говорити, що він 

бачить, що я радянська жінка, щоби я йому розказала, де пере-

бувають  бандерівці, а якщо буду точно їм розказувати, то він буде 

старатися, щоби я так не бідувала, щоби чоловік скоро вернув з 

армії і нам буде добре жити в  радянськім союзі. Я подумала, а 

відтак сказала, що коли звільнять мого чоловіка, то я буду стара-

тися співпрацювати з ними. Старшина мені це обіцяв. На відхід-

ному я сказала, щоби зайшов до мене, коли буде другий раз. 

Від того часу я почала розвідувати про дещо в селі. Я розві-

дала, що Часник і Комар мають криївку в хаті, часом перебувають 

вдома, часом виходять до ліса.

За кілька днів приїхали до села знова більшевики. До мене зай-

шов той сам старшина. Тим разом він був вбраний по-цивільному. 

Він зайшов до мене і запитав, чи я його пізнаю. Я відповіла, що 

так. Він питав, що нового в селі, я сказала, що Комар і його шва-

гер Часник що втік з  Ч.А., мають десь вдома криїв ку. Старшина 

забрав бійців і пішов на Комарову господарку, там сильно шукали 

і били Комарову жінку, однак криївки не найшли. Вони прийшли 

ще раз до мене і почали питати, що я чула про ту криївку. Я ска-

зала, що чула від  Застрижного Юрка, як він говорив, що добре є 

робити криївку в мурованій пивниці і там більшевики не найдуть. 

Тоді я сказала, що бачила, як дорогою з  Боложинова на Ангелівку 

йшло багато озброєних хлопців. Більшевик казав собі дати їсти 

і при їдженні говорив, що вже скоро прийде мій чоловік тільки, 

щоби я добре розвідувала. Більшевик наївся, подякував і пішов 

дальше на Комарову господарку шукати криївки. Там шукали зо 

три годині, однак криївки не найшли.
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Після того  більшевики від’їхали і більше цего старшини не 

бачила, мимо того, що розвідку провадила далі.

В місяці травні [1945 р.] закватирували на  Ангелівці більше-

вики. Вони кватерували два і півмісяця. До мене за молоком при-

ходив один сєржант, він почав мене розпитувати, де мій чоловік, 

я йому сказала, що в армії. Дальше той сєржант розпитував, чи в 

мене не криються  бандерівці, я відповіла, що в мене не криються, 

але переходять дорогою попри ліс. Він питав, чи я не знаю котро-

го з них. Я казала, що то самі мені невідомі. Я показала йому ту 

дорогу, куди переходили бандерівці. Я пізніше завважила, що 

більшевики постійно роблять засідки на тій дорозі, котру я пока-

зувала, аж поки не вибралися.

На тому протокол закінчено.

Допитував

 Темний1075

Постій, дня 16/VIII 1945 р. 

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 245. Копія. Машинопис.

№ 48

ПРОТОКОЛ НА ЖИТЕЛЬКУ с.  ТЕРЕБЕЖІ

 СТЕФАНІЮ ГРИЦИНУ
17 серпня 1945 р.

Р. 31.      

  Почато 17.VIII 1945 року

Справа Ч. 1

Грицина Стефа

Донощик  Н.К.В.Д.

П р о т о к о л

Генералія:  Грицина Стефанія Ільківна ур[оджена]  1922 р. в 

селі Теребежі,  Олеського р[айо] ну,  Львівської обл[асті] ,  україн-

ка, заміжня, двоє дітей, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  школи, ріль-

ник.

Виділений курсивом текст дописано чорним олівцем невідомою осо-1075 

бою.
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Дня 17.VIII 1945 року вечером пішла боївка арештувати в 

село  Теребежі  Грицину Стефанію, боєвики були в руських уні-

формах під маркою  большевиків, хотіли нібито забрати її в район 

і провірити документи. Грицина Стефанія зор[і] єнтувалась та 

сказала: таких як ви в районі нема, я знаю в районі усіх, а як 

хочете мене провірити, то провіряйте вдома. З хати я не піду, 

хіба мене застрілено на місці, я знаю, ви  бандерівці і хочете мене 

взяти повісити за це, що я доношу на  Н.К.В.Д., та почала кричати. 

На її крик зробився в селі рух, діяло[сь]  це 200 метрів від будинку 

Н.К.В.Д. Вартові Н.К.В.Д. почали освічувати ракетами і свистати 

свистками на знак алярму, так що ми були змушені її застрілити 

і відступити.

Кущевий  Ігор дав на ню певні факти.

Дня 20.VII [19] 45 р. в селі Теребежі була облава, Грицина 

Стефанія повідомила Н.К.В.Д., що в селі ще є мужчини1076, [які]  

криються вдома, в господарстві у криївках, як  Гриневич Василь 

його витягнули з криївки і арештували. Шабат під пс[евдом]  

 Землемір втік з криївки, господарку зрабували,  Нев[ер]енчук 

Василя1077 витягнули з криївки і застрілили на місці.  Оришкевич 

Осипа1078 витягнули з криївки [і]  арештували, господарку зрабу-

вали. Усіх тих всипала Грицина Стефа, вечером ходила допізна 

по селі і слідила, куда заходили бандерівці на вечеру.

 Мировий

Постій 17.VIII [19] 45 р.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 244-244зв. Оригінал. 

Рукопис.

У тексті:1076  мужщини.

У тексті:1077  Василь.

У тексті:1078  Осип.
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№ 49

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ПЕРЕВОЛОЧНА 

ПЕТРА КІРИКА
30 вересня 1945 р.

Р. 31. Почато 28/ІХ 1945 р.

Справа Ч: 2/ІІ Закінчено 29/ІХ [19] 45 [р] .

 Кірик Петро

С/о  нквд, кл[ичка]  Козел.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Кірик Петро ур[оджений]  1925 р. в с. Переволочна 

 Олеського р[айо] ну українець,  освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  школи, 

рільник, вільний.

Зізнає: По укінченні школи помагав батькам працювати на 

господарці. З приходом  більшевиків в 1944 р. мій річник мав 

явитися до призову в  Ч.А. Я до призову не пішов, лише почав 

ховатися. Ховався тому, що всі хлопці з мого села ховалися. З 

партизанським рухом я не мав нічого спільного, хиба лиш це, 

що вечером в селі стрічався з хлопцями своїми і чужими. Одного 

разу вечером набили мене чужі хлопці за то, що я волочуся по 

селі. Я ховався в своїй криївці вдома на власну руку. Взимі, в 

січні і лютому [1945 р.] , ховався в моїй криївці  Голуб, хлопець з 

мойого села. Одного разу він забрав мене зі собою на  Рижани до 

 Драбини Михайла, де дав він нам 10 к[іло] г[рамів]  сала і ми назад 

вернули до свойого села. Коли зимою була мітла, ми з Голубом 

втекли до ліса. Кватирували разом з відділом, котрой стояв під 

 Баймаками. Голуб знав з відділу людей, я натомість з відділу не 

знав нікого. Як мені сказав Голуб, це була чота  Малинового. В лісі 

ми зміняли два рази постій. Кватирували в присілках  Підгір’я і 

 Чаниж. Коли  більшевики виїхали зі села, я вернув назад додому, 

вже ховався сам. Більшевики мої криївки не найшли.

Я ховався до 14 вересня [1945 р.] , коли не було більшевиків, 

ходив по селі та працював на господарці. В п’ятницю 14 вересня 

[1945 р.]  я робив [в]  хліві, де була моя криївка, ручицю до воза, 

на цей час в селі було 20 більшевиків за конти[н] гентом. Я знав 

що вони є, та думав, що до мене не прийдуть, бо я здав конти[н]-

гент. На моє подвір’я прийшло троє1079 більшевиків. Я вже не мав 

У тексті:1079  трьої.
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часу ховатися в криївку, стайня була відчинена і вони прийшли 

просто до мене. Один з них запитав мене за документом. Я ска-

зав, що я з 1928 р., а такі документів ще не мають. Він запитав, 

де мій батько, я сказав, що батько помер ще в 1941 р.,  більшевик 

запитав, чи я здав конти[н] гент, я відповів, що здав, вони не пові-

рили, я пішов з ними до хати і показав їм квити. Вони просили, 

щоби я дав їм яєць. Я дав їм по два яйця, вони випили і пішли, 

говорячи, що то неправда, що я з 1928 р., нехай я не боюся, можу 

йти до  Олеська на воєнкомат і мені дадуть документ. За три дні 

то є 17 вересня [1945 р.]  приїхали до села знова більшевики. 

Прийшли до мене та я вже був в криївці. Питали матері, де я є. 

Мати сказала, що поїхав в поле. Вони пішли до стайні, побачили, 

що є коні вдома, почали кричати, що ти маєш сина в бандитах 

і забрали мойого молодшого брата до сіль[ської]  ради, кажучи 

матері, що доси будуть держати, поки я не прийду. Коли більше-

вики відійшли, матір прийшла до мене і просила, щоби я пішов 

і зголосився. Тому що вони вже мене бачили і не будуть давати 

матері спокою. Я виліз і пішов до сіль[ської]  ради. Біля сіль[ської]  

ради було 30 більшевиків. На лавці сидів  нквд-ст  Коваленко. Його 

пізнав я по тім, що не мав на руці пальців. Він запитав мене, чого 

я хочу, я сказав, що прийшов зголоситися і щоби мені звільнили 

брата. Брата звільнили, а мене почав Коваленко питати, де моя 

зброя, як я називаюся та з ким ховаюся в лісі. Я сказав, що нази-

ваюся  Кирик Петро, був вдома, а зброї не мав, бо не ховався. 

Коваленко казав мене замкнути до канцелярії. В канцелярії вже 

було замкнено 4 особи. Дві з  Переволочної, Михайло  Викрикун і 

Текля  Рудько, одна дівчина з  Брахівки  Ірка, і мужчина з Брахівки 

 Дрезина Олекса. Чому були ті люди арештовані, я не знаю. Там 

ми сиділи зо дві години. Потім війшов один боєць і казав, щоби 

ми вийшли надвір. Ми вийшли. Коваленко відкликав мене набік і 

запитав, чи я знаю в Переволочній людей. Я потвердив. Він запи-

тав, що це за дівчина, я сказав, що Рудько Текля. Питав мене про 

Викрикуна Михайла, чи він дійсно є німий, я відповів, що він не 

тільки німий, а навіть глухий. Коваленко Теклю і Михайла звільнив 

додому. Коли Коваленко говорив зі мною, то то всі чули. Ті двоє 

пішли додому, мене Дрезину і Ірку забрали більшевики зі собою. 

Коваленко припоручив двом бійцям, щоби нас пильнували. Ми 

йшли таким порядком. Насамперід Коваленко, за ним військо, 

назаді нас троє, за нами два бійці охорони. Йшли всі разом купою. 

Ми пішли в напрямі села  Боложинів. Провадив сам Коваленко. 

Коли ми доходили до  Ксьондзового ліса, вперід пішла розвідка 

5 людей. На краю ліса відпочали і пішли дальше. В лісі військо 
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розтягнулося. Ми зайшли на хутір  Бортники, який є на краю ліса, 

ми з охороною і  Коваленком посідали в хаті, а бійці по корчах. По 

якомусь часі Коваленко пустив жовту ракету, з ліса поприходили 

бійці, які привели зі собою двох старших дядьків і одного моло-

дого хлопця. Всі три мали зі собою коси. Коваленко питав, звідки 

вони, то я чув, що казали з  Боложинова. На вечір ми зайшли до 

села Боложинова, там заночували. Нас замкнули в одній кімнаті 

сіль[ської]  ради. Якась жінка принесла нам на вечерю молока. 

Цих косарів Коваленко там звільнив.  Більшевики кватирували в 

тому самому будинку, лише в других кімнатах. Врано ми посніда-

ли і пішли дальше на присілок  Лісові. Там Коваленко арештував 

двох старших дядьків, одну жінку з дитиною на руках (мала около 

три місяці) і дівчину, яка вернула з  Німеччини. Більшевики на цім 

присілку всюди ходили по хатах. З Лісових ми пішли в ліс. В лісі 

залишились арештовані, Коваленко, якийсь лейт[е] нант і один 

вартовий, котрой вартував нас. Решта пішла дальше. За яких дві 

години часу вернули. Де вони ходили, не знаю. Ми пішли дальше 

лісом, та вже розділилися на дві групи. Передню групу повів цей 

лейт[е] нант, а нас провадив Коваленко. Група одна від одної була 

віддалена около 50 м[етрів] . Недалеко автостради  Київ– Львів всі 

раптом поприсідали, нам казали полягати. Почалася сильна стрі-

лянина. Стріляли всі разом з кулеметів і крісів. (Мали два кулуме-

ти МГ, кріси і автомати). По кім стріляли, я не знаю. Тільки знаю, 

що опісля Коваленко лаяв  бандерівців, що здорово втікають. 

Ми дійшли до автостради, посідали відпочивати, там Коваленко 

звільнив жінку з дитиною, а ми пішли автострадою до  Ожидова. 

В Ожидові Коваленко пустив цих двох старих дядьків, забрали 

чотири фірі і поїхали до  Олеська. Нас привезли до Олеська вже 

вечером. Мене і  Дрезину Олексу забрали до тюрми, що містила-

ся в будинку бувшого суду, дівчат забрали окремо. В цій камері, 

де я сидів, було около 15 людей. В’язні всі на підлозі.

На другий день біля год[ини]  11 забрали мене на слідство. 

Слідство відбувалося в тому самому будинку, йшлося коридором 

і наліво. Кімната була мала, з одним вікном, був стіл, два крісла 

і шафа. Допитував мене  нквд-ст низький чорний, літ около 40. 

Був убраний в цивільному чорному убранні. Відразу почав мене 

пропагувати, кажучи, що  радянський союз великий та сильний, 

за всіх дбає навіть бандитам все прощає, котрі покаються і роз-

кажуть про все. Ось, напр[иклад] ,  Чайка,  Береза передше були в 

банді, а зараз працюють з ними і помагають винищувати банду. 

Ти також, як розкажеш правду, дістанеш працю в районі або від-

пустим додому. Почав мене питати, чи я був в банді і кого я знаю 
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з бандитів. Я відповів, що я в банді не був і нікого не знаю, бо сам 

ще молодий з 1928 р. Він запитав, де моя зброя. Я сказав, що я 

зброї не мав. Він почав матюкатись і сказав, що мене бачили в 

селі, як я ходив з крісом. Коли я дальше твердив те, що нічого не 

знаю, то він мене вдарив кулаком в ніс так сильно, що я аж зімлів. 

Коли мене очутили, то я був цілий мокрий і з кров’ю. Цього дня 

вже мене більше не допитували, а відвели назад вже не до каме-

ри, а до тюрми.

На другий день ранком покликали мене знова до ціє кімнати. 

В кімнаті був той самий чорний і  Коваленко. Чорний відразу взяв 

нагайку і почав казати, що я від цього не зімлію, але буде більше 

боліти. Для прикладу вдарив мене два рази по коліні. Коваленко 

накричав на цього чорного, чого він мене б’є і казав, що він сам 

буде зі мною говорити. Почав мене намовляти, щоби я зали-

шився в районі в боївці  Чайки. Я відповів, що ще такі молоді, як 

я не воюють. Тоді Коваленко сказав ти не валяй дурака, що ти з 

1928 р[оку народження] , бо ти є з 1925 р[оку] . Я відповів, що це 

неправда. Коваленко почав мені грозити, щоби я признався, що 

я з 1925 р[оку]  уродження. Я признався. Він запитав, чому я спо-

чатку1080 брехав. Я відповів, що боявся, щоби мене не вивезли на 

 Сибір. Коваленко питав, кого я знаю з тих, що ховаються в мойому 

селі. Я відповів, що  Гуньку Панька,  Блажка Данила,  Латишкевича 

Гриця і  Андрія. Питав мене, чи я знаю  Левка Степана. Я відпо-

вів що знаю, та де він є, не знаю. Коваленко сказав, що Левка 

Степана бандити забили, він був колись в банді а потім був чес-

ною людиною. Дальше питав, чи я знаю, де є  Петрик, я сказав, 

що його бачив ще за  німців. Коваленко сказав: то я тобі скажу. 

Ми його вбили в лісі. Опісля пропонував мені роботу, я запитав, 

яка це має бути робота. Він сказав, що він мене направить на 

воєнкомат, там я дістану папір і піду додому. Вдома буду госпо-

дарити і рівночасно слідити за бандитами. Я на це погодився, 

тому щоби мене звільнили. Коваленко почав розказувати мені, 

що я маю робити. Як будуть тебе в селі питати, чому ми тебе 

звільнили, то скажеш, що ти говорив, що ти з 1928 р., казав, що 

нігде не ховався, тому тебе звільнили. В селі будеш дивитися до 

кого заходять бандити, з ким будуть говорити, куда будуть іти 

назад, чи їх є богато. Будеш з сусідами говорити, прислухувати-

ся до їх розмов. Я сказав, що добре. Коваленко сказав, що буде 

приходити до мене вночі і я йому це все розкажу. Коваленко мене 

звільнив, казав, що ще завтра покличе раз і відпустить. На другий 

У тексті:1080  з початку.
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день перед полуднем забрали мене знова до тої самої кімнати. В 

кімнаті був сам  Коваленко, який почав мене питати, де є батько 

мій, з котрого року, мати ім’я і прізвище, з котрого року, скільки 

в мене поля, чи в мене є коні і корови, та що робить мій брат. Я 

відповів: батько називається  Кірик Михайло, помер ще в 1941 р. 

ур[оджений]  1901 р. Мати моя називається Текля  Шерецька з 

1904 р., брат називається  Кірик Іван з 1929 р. Маю корову і коня 

і один г[ект] а[р]  поля.

Коваленко почав мені казати, що коли я це розвідаю, то щоби 

не забути записати. Він прийде до мене вночі, запукає в вікно і 

скаже, що це Коваленко, а ти відповісиш:  Козел. Хто би другий 

до тебе приходив, то ти йому нічого не говори, окрім мене. Тоді 

він мені дав до підпису картку, щоби я собі прочитав і підписав. 

Картка була написана по руски, тому я не міг прочитати, точно 

змісту не пам’ятаю. Знаю тільки, що було годжуся доносити, коли 

до села буде приходити банда і про це нікому не скажу. На картці 

я підписався Кірик і Козел. Коваленко казав мені розвідати, де є 

Опока і чи я його знаю, я сказав, що не знаю, Коваленко сказав, 

що це  Ковалюк Іван. Коваленко випровадив мене на коридор, 

випровадив з камери ще двох мужчин і казав  стрибкови запро-

вадити нас на воєнкомат. На воєнкоматі видали мені справку, що 

я зголосився на облік. Я пішов додому. Дня 29 вересня [1945 р.]  

вночі біля год[ини]  11 прийшли до мене  більшевики, було їх 5, 

збудили мене і казали збиратися, бо мене кличе Коваленко. Я 

зібрався і пішов з ними. На пасовиську за потоком сиділи біль-

шевики з Коваленком, було їх 27, я почислив добре, бо тоді було 

місячно: Коваленко питав мене, що я за той час розвідав і чи 

приходили до села бандити. Я відповів, що ще нічого не розвідав 

і в селі нікого не бачив. Коваленко запитав, чи я знаю дорогу на 

лісничівку, що називається  Лєнія в  Боложинівськім лісі. Я сказав, 

що знаю. Ми з Коваленком йшли вперід, я їх запровадив аж на 

лісничівку. Більшевики напевно там робили засідку. Коваленко 

казав мені іти додому, доки ще ніч, щоби мене ніхто не побачив, 

та щось розвідати.

На тому допит закінчено.

Допитував

 Гроза

Постій, дня 30/ІХ 1945 р.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 257-260. Копія. Маши-

нопис.
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№ 50

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ РОЗВІДНИКА  НКВД 

АНТОНА ЛОГУНОВА
30 вересня 1945 р.

Р. 31. Почато 29/ІХ 1945 р.

Справа Ч: 1/І/140. Закінчено 30/ІХ [19] 45 р.

 Логунов Антон

Розвідник нквд.

кл[ичка]  Гріша.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Логунов Антон ур[оджений]  25/ІХ 1928 р. в 

м.  Ленінград, зам[ешкалий]  в с. Семце [ Сємци]  Почепського 

р[айо] ну  Брянської області,  руский, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  

школи, заняття швець, вільний.

Зізнає: До 1940 р. мій батько з родиною жив в Ленінграді, 

де працював на фабриці тракторів. Я покінчив 4 клясі нар[одної]  

школи. Коли фронт підійшов під Ленінград, нас евакували до 

 Новосибірська. Батька там змобілізували в  Ч.А., а мати пос-

тупила до роботи в колгосп, де працювала до 1944 р. В тому 

часі вмерла моя одна сестра з голоду. З кінцем 1944 р. вернув 

батько ранений додому. З уваги на тяжкі матеріяльні обстави-

ни, батько рішив виїхати до с. Семце Почепського р[айо] ну, де 

я з матір’ю і сестрою працював в колгоспі, а батько 52 р. одер-

жував допомогу в сумі 72 кар[бованці]  місячно. В колгоспі було 

тяжко жити. Заробляли 300 гр[ам]  хліба на день. На убрання, 

нафту, сіль і т[аке]  п[одібне]  не було грошей. Я яко найстарший 

з дітей рішив їхати на роботу в  Галичину, бо звідтам приїзджали 

люди вбрані і привозили збіжжя та м’ясо. В серпні 1945 р. я 

втік з колгоспу і виїхав в напрямі  Львова. На ста[н] ції  Рівне поз-

накомився я з одним робітником, який, довідавшись про ціль 

моєї подорожі, сказав, що має для мене роботу. Вечір пішли 

ми за місто на хутір, де я залишився працювати цілий місяць. 

З початком вересня [1945 р.]  я, заробивши трохи збіжжя, вер-

нув додому. Дня 19/ІХ 1945 р. мати вислала мене другий раз 

по збіжжя. По дорозі я стрінув трьох знакомих хлопців з сусід-

них колгоспів. На ста[н] ції в  Ковлі міліція відбирала від людей 

збіжжя, котре везли з Галичини і робила провірку документів. В 

нас документів не було, тому нас задержано. Нас відставлено 

до тюрми. Вечером другого дня покликав мене нач[альник]  
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 нквд на слідство. Прізвища його не знаю. Він спитав, яким спо-

собом без документів я заїхав аж до  Ковля. Я розказав йому 

всю правду, що в місяці серпні [1945 р.]  втік з колгоспу і поїхав 

в  Західню Україну, щоби заробити трохи збіжжя. Вернувши з 

тим збіжжям додому, мати вислала мене в друге. Батько мій 

інвалід з війни, мати х[в] ора, сестра мала, заробити в колгоспі 

не можна. На це той нквд-ст нічого не сказав, запитав мене, 

чи я схочу працювати на нквд. Я на це погодився. Він закликав 

одного нквд-ста, сказав завести мене до їдальні, дати добру 

вечеру. Вечеря була смачна і я був задоволений, по вечері 

цей нквд-ст завів мене на дижурку, де я спав до другого дня. 

Ранком дали мені добре поснідати. По сніданні покликав мене 

нач[альник]  до свого кабінету. Він говорив мені, що війна скоро 

скінчиться і життя покращає, але є ще банди, які шкодять мир-

ному населенню. Вони ходять по лісах і ніч[ч] ю вбивають насе-

лення і грабують, що їм потрібне. Нам треба їх знищити. Щоби 

це зробити, треба знати, в котрих лісах вони перебувають. Ти 

молодий і можеш нам богато в цьому поможчи, а ми тобі дамо 

за те великі гроші. По повороті ми тобі дамо хороший уніформ 

і залишишся в нас працювати. Я подумав, що тим робом зможу 

покращати родині і собі життя, погодився на це. Начальник 

сказав: ти поїдеш в сторони, де в лісах кватирують  бандерівці і 

будеш за ними слідити. По обіді я тобі розкажу, як маєш пово-

дитися в цих теренах. Мене відпровадили на дижурку. Після 

обіду нквд-ст знова закликав мене до свого кабінету й сказав: 

ти поїдеш в терени, де кожної хвилини можеш стрінутися з 

бандою, тому тобі треба бути дуже обережним і мусиш знати, 

що говорити. Мусиш бережчися рівнож мирного населення, бо 

воно є в порозумінні з бандою. Коли тебе буде хто питати, чого 

ти сюди приїхав, то скажеш, що в тебе х[в] ора мати, батька 

не маєш, на твойому одержанні є ще молодші від тебе брати. 

Вдома біда, нема що їсти і ти був змушений приїхати сюди, 

заробити дещо збіжжа на прожиток. До завдання, яке я тобі дам 

пізніше, не можеш признатися нікому, хочби тобі грозили смер-

тю, як не признаєшся, то тебе пустять додому, а як що скажеш, 

то будуть тебе мучити, різати тіло і вкінці застрілять. Як будуть 

питати за документами, то скажи, що втік з роботи в колгоспі, 

а справки в голови боявся брати, щоби не віддав на міліцію. Я 

маю їхати в напрямі  Львова. За ста[н] цією  Броди буду бачити 

гори і ліс. В цих горах перебувають банди. Вони ходять в різних 

уніформах: німецьких, червоноармійських і цивільних. Висісти 

треба на якій-небудь ста[н] ції за Бродами і піти по селах, роз-
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ложених ближче1081 ліса чи в самому лісі. По селах треба питати 

за роботою і казати, що в невдовзі буде зміна і  більшевиків тут 

не буде. З розмов я мав довідатися, як населення ставиться до 

радянської влади. Переходячи лісом, треба обрати собі якийсь 

пункт або йти дорогою. Коли стріну стежку в лісі, то нею треба 

іти осторожно, бо туди ходять  бандерівці. При стрічі більшої 

кількості людей треба старатися незамітно відійти від них, 

однак треба добре запам’ятати пункт і місце, з якого входиться 

на стежку. Запримітивши місце постою, треба негайно верну-

ти і розказати. Як мене де-небудь зловлять  нквд-сти і питали 

[би] за документами, я маю домагатися, щоби мене завели 

до нач[альника]  нквд. З ним я маю порозумітися за кличкою 

Ковельське нквд « Гріша». Рано я маю від’їхати з  Ковля, по цій 

розмові ми оба зайшли до їдальні. Він сказав дати мені хліба, 

ковбаси, півлітри водки. Ми вдвох з’їли ковбасу і хліб, я випив 

два стакани водки, а решту випив начальник. Коли ми вийшли, 

начальник дав мені білєт до кіна. Після сеансу я зайшов до 

їдальні, повечеряв і пішов спати на дижурку. Там стрінув мене 

начальник нквд і казав іти на ста[н] цію і від’їхати. На дорогу дав 

мені 100 карбованців. На прощання подав руку і казав вертати 

1/Х [1945 р.]  по нагороду. Дня 26/ІХ [1945 р.]  я виїхав з Ковля. 

Ранком прибув до  Бродів. Поїзд задержався дальше в  Ожидові 

і тут я висів. Я пішов на південь, де побачив гори і ліси. Перед 

вечером зайшов я в одно село в лісі. Зайшов до крайньої хати 

і просив дати їсти. Господар питався, чому я такий обдертий, я 

відповів, що вдома біда, нема що їст[и] , в колгоспі дають 300 

гр[амів]  хліба, так що я був змушений втечи сюди на роботу. 

Те село називалося  Волуйки. Тут люди є бідні, а працю скорше 

можна найти в сусідньому селі  Гавареччині. Я тут переночував 

і другого дня ранком пішов до сусіднього села. В Гавареччині я 

був в кількох господарів підряд, однак на працю ніхто не хотів 

мене при[й] няти. Переходячи по дорозі через села і ліси, я 

нічого ще не мав змоги завважити.

Про долю тих хлопців, що були разом зі мною арештовані в 

Ковлі, мені нічого не відомо.

На тому допит закінчено.

Підпис обвинуваченого на оригіналі.

Допитував

 Мировий.

Постій дня 30/ІХ 1945 р.

У тексті:1081  близче.
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Заввага: Цей протокол стягав співпрацівник рай[онного]  

реф[ерента]   СБ, тому і він частинно не точний. З огляду на загро-

жений терен справу викінчено передчасно.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 262-263. Копія. Машинопис; 

Там само. – Арк. 264-265. Інша копія. Машинопис.

№ 51

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с. РОЗВАЖ 

ВАСИЛЯ ШТОХМАНА
5 жовтня 1945 р.

Р. 31.  Почато 4/Х 1945 р.

Справа Ч: 1/І Закінчено 5/Х [19] 45 р.

 Штохман Василь 

С/О  нквд, кл[ичка]  Василенко.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Штохман Василь  ур[оджений]  1/VІ 1923 р. 

в c.  Розваж  Олеського р[айо] ну,  українець, освіта 3 кл[аси]  

нар[одної]  школи, швець.

Зізнає: В 1942 р. мене забрали  німці на примусову роботу до 

 Німеччини, де я працював на автомобільному заводі в Варшайн 

[ Варштайн]. Після капітуляції Німеччини я лишився під американ-

ською зоною окупації.

Як радянського громадянина мене передали  американці дня 

7/VI [1945 р.]   більшевикам, які примістили мене в  Амстенверді в 

лагерю. Там був я до 15/VІІІ 1945 р. З лагеря я їхав транспортом 

додому протягом цілого місяця.

По дводеннім побуті вдома зголосився я в сіль[ській]  раді в 

Розважі. Тиждень після мойого зголошення я пішов зі  стрибком 

Левком  Гавришковом до району, щоби там зареєстроватися в 

стрибки. На  нквд я одержав кріса і боєприпаси. Я мав два рази 

стійку коло сіль[ської]  ради, де вартував коло зброї. Тиждень 

після мойого вступу в стрибки закликав мене до сіль[ської]  ради 

опер[ативний]  опол[номочений]   Коваленко і питав, чи я хочу йти 

до  Ч.А. та чи хочу бачити батька та маму, які є арештовані. Коли 

я потакнув, Коваленко сказав, що треба помагати радянській 
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владі нищити бандерівський рух. Я обіцяв помагати.  Коваленко 

визначив мені село  Белзець. Там я мав вести розвідку через 

свою рідню та знакомих. Я мав заходити до села вдавати свого 

чоловіка, розпитувати, які тут ще люди криються, чи переходять 

озброєні люди, бо я би хотів з ними контактуватися. Розвідку я 

мав подавати письменно Левком  Гавришковом з  Розважа під 

пс[евдом]   Василенко. Стрі[чати] ся мав коло кооперативи вече-

ром. Перший раз ходив я на розвідку до Белзця 24.ІХ 1945 р. Я 

зайшов до тітки Анни  Бобко і в часі розмови довідався, що в Белзці 

криється ще вісьмох людей. Вони криються посередині другого 

кінця села. Другий раз на розвідку ходив я до Белзця 4/Х [1945 р.] . 

Я прийшов до тітки, однак не застав я її вдома. Якщо би мене хто 

питав, за чим я прийшов, я говорив, що прийшов за вуйком, який 

має мені засіяти поле. На випадок коли попаду в руки  банде-

рівцям, мав  вдавати свого чоловіка і хочу залишитися разом  з 

ними. Тим разом тітка мала мені подати точно прізвища хлопців, 

котрі криються, та дівчат. Про мою співпрацю з  нквд тітка не знала 

і робила це несвідомо. За доноси Коваленко обіцяв платити мені 

200 карбованців місячно.

На тому протокол закінчено.

Підпис обвинуваченого на оригіналі.

Допитував

 Руслан.

Постій, дня 5/Х 1945 р. 

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 269. Копія. Машинопис.
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№ 52

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ХМЕЛЕВА 

МИХАЙЛА ВОВКА
6 жовтня 1945 р.

Р. 31. 

Справа Ч: 1/І. Почато 6/Х 1945 р.

 Вовк Михайло  Закінчено 6/Х [19] 45 р.

Боєць  істр[ебітєльного]  баталь[йону]     

П р о т о к о л

Генералія: Вовк Михайло ур[оджений]  1906 р. в с. Хмелева 

 Олеського р[айо] ну, українець, освіта 2 кл[аси]  нар[одної]  школи, 

рільник, жонатий.

Зізнає: За звільнення з  Червоної Армії я погодився бути в 

істрибітельному батальйоні зараз по приході  більшевиків. В селі 

нас було всіх 10 стрибків, з того 7  поляків і 3  українців. Ми були 

охороною села. 

Вночі варту робило двох стрибків, вдень один. Рівночасно ми 

брали участь в облавах. Я їздив на облаву до  Верхобужа,  Лукавця, 

 Побоча по одному разові, до  Кругова три рази. До Кругова на 

облаву я поїхав вперше в січні 1945 р. Це було внаслідок того, що 

тої ночі там вбито трьох  поляків. Голова  Колтівської с[ільської]  

р[ади]  поляк  Мали[й]  приїхав на  Хмелеву і заалярмував стриб-

ків. Ми поїхали на Колтів, тут переночували і з більшою кількістю 

(20 осіб) поїхали до Кругова. В’їхавши до села, ми входили до хат, 

били людей скільки хотіли, без огляду на їхній вік. Декого з тих 

битих брали на слідство. По дорозі до сіль[ської]  ради їх також 

били. Слідство стягав нач[альник]  стрибків села Кругів. Він при 

допитах вживав тоже побоїв. Дві години опісля до села  приїха-

ло двох  більшевиків і 70 стрибків поляків зі своїм начальником 

капітаном поль[ської]  армії. Мені відомо, що він командував у 

війні проти  німців в 1939 р. Людей арештованих позвільнювано. 

Стрибки порозходилися по селі на рабунок. Після того ми ішли 

на с. Лукавець. Там ми в кожного господаря зокрема робили 

ревізію, майно рабували, мужчин1082 мали арештувати. Ми ходи-

ли по хатах та, крім рабунку, били вікна і людей. Арештовано 

У тексті:1082  мущин.
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тільки трьох старих мужчин. Їх після допитів і побоїв звільнено. 

Командант  стрибків дав наказ запалити село. Ми почали стріляти 

зі запальних куль і спалили 22 господарів. З  Лукавця ми поїхали 

на  Верхобужа. Капітан і  більшевики пішли до сіль[ської]  ради, 

а ми пішли в село рабувати. Після того ми роз’їхалися по своїх 

станицях. Капітана  стрибків, котрой пішов в сіль[ську]  раду, біль-

шевики арештували. Що з ним сталося, не знаю.

В квітні 1945 р. участковий  нквд-ст  Льогкий, що кватирував в 

 Колтові, приїхав з колтівськими стрибками, поїхали до  Кругова. 

Там обскочили дві хаті, в яких мали бути двох дезертирів зі стриб-

ків. В хатах переведено ревізії, але нікого не найдено. Наївшись в 

селі, ми повернули додому. Цього самого місяця в тиждень опіс-

ля ми знова обскочили ці хати, однак нікого не зловили. Льогкий 

хотів забрати одну жінку за чоловіка, однак за хабара звільнив. В 

травні 1945 р. зібрав Льогкий всіх стрибків з Колтова, Руди [ Руда-

Колтівська] і  Сасова і ми поїхали на  Опаки. З Льогким було ще 4 

більшевики. Більшевики зайшли до  Темракевича Миколи, де пили 

до рана. Рано пішли ми в сторону  Верхобужа, поділившися на дві 

групи. Одна зайшла в село від сторони Колтова, друга від ст[орони]  

 Лукавця. Ми мали зійтися коло сіль[ської]  ради. Льогкий прийшов 

перший коло сіль[ської]  ради. Голова дав нам двох дижурних, 

одного мужчину і одну жінку. Вони завели нас до двох хат, в яких ми 

провели ревізію. Вечером ми від’їхали до своїх станиць. Льогкий 

дав наказ набрати на 5 день харчів і з ним ми поїхали до Сасова. 

Нас всіх було около 45 осіб. Ми поїхали в сторону  Підгорець і 

там біля бровару робили цілий день варту, бо день перед нашим 

приїздом там хтось вбив працівника бровару. На другий день ми 

від’їхали до  Олеська і там робили варту на  нквд. В[в]ечір нас роз-

пустили додому, де дальше робили свою службу.

В червні [1945 р.] нас Льогкий знова зібрав всіх і ми поїхали 

до Сасова, де закватирували в хаті між Сасовом а  Побочем. Тут 

до нас долучили стрибки з  Ушні. Нас всіх було 301083  стрибків і 

10 більшевиків. Над раном ми обступили Побіч і чекали, чи хто 

не буде виходити зі села. Вдень робили ревізії по хатах. З муж-

чин не зловили нікого, тільки забрали одну жінку за чоловіка. По 

тім ми знова роз’їхалися. Незадовго після того Льогкий казав 

нам наготовити на три дні харчів, бо десь поїдемо. Ми поїхали 

в напрямі на Олесько через Підгірці. Перед самими Підгірцями 

хтось зачав на нас з ліса стріляти. Стрибки, які везли всю зброю 

на фірі, порозліталися. Льогкий був тоді ранений. Його забрали 

Перша цифра відчитується невпевнено.1083 
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два стрибки до бровару. Я тоді їхав фірою, коли почув стріли, 

затяв коні і поїхав в бровар. Тут я договорився, щоби голова 

с[ільської]  р[ади]  відставив якось ту зброю, що була на возі, до 

 Олеська. За це я йому обіцяв кілька літрів горілки і масла. Голова 

на це погодився. Від того дня я перестав бути  стрибком, а почав 

працювати на шахті [в с.]  Козаки.

 Допитував  Рос1084

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 6. Копія. Машинопис.

№ 53

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЬКИ с.  УШНЯ

АНГЕЛІ ГРИНЕЧКО
16 жовтня 1945 р.

Р. 31.

Справа Ч: 1/І.      

 Почато 15/ІХ 1945 р.

 Гринечко Ангеля      

Закінчено 16/ІХ [19] 45 [р.] 

С/о  нквд.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Гринечко Ангеля ур[оджена]  1907 р. в с. Ушня 

 Олеського р[айо] ну,  полька, замужня, домогосподарка.

Зізнає: По укінченні 14 року життя я вступила на службу 

домогосподарки до  Львова. Тут перебувала до 1939 р. В тому 

році я вернула до Ушні і вийшла заміж за  українця  Гринечко 

Остапа. Так я жила до приходу  більшевиків в 1944 р. Коли в 

Ушні1085 жили ще поляки, то я про  бандерівців нічого не чула, а 

знала тільки, що є українська партизанка. На  Польщу я не виїзди-

ла, а думала, що більшевики тут довго не будуть і моя рідня знова 

верне з Польщі.

Одного дня, коли я робила самогонку, до мене прийшли ті 

більшевики, що збирали конти[н] гент і хотіли водки, але ще не 

Напис зроблено простим олівцем.1084 

У тексті:1085  Ушни.
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була готова. За годину прийшов лейт[е] нант з чотирома бійця-

ми і казав собі дати літру горівки. Я дала їм, вони мені заплатили 

150 кар[бованців] . Вони горілку випили, я пила з ними. Випивши 

ту горілку, я поставила ще півлітри своєї.  Більшевики почали 

мене питати, чи в нашому селі є  бандерівці, я відповіла що 

ранше не було, а тепер приходять і навіть в мене були. До мене 

приходили Третяк і  Свідерський Гриць родом з Ушні, вони мені 

казали здати як конти[н] гент 2 корці пшениці. Вони говорили, 

що видиш, ти полька, ми тебе не вигоним, але збіжжа мусиш 

дати. Більшевики від’їхали до  Сасова і за кілька днів вернули 

з участковим  Льогким. Льогкий витягнув список і почав мене 

питати, чи я знаю Третяка і Свідерського Гриця. Я початково 

боялася з ним говорити, але цей лейт[е] нант, що був скорше, 

сказав, що я можу з ним говорити. Я відповіла, що знаю їх. 

Льогкий питав мене, чи вони є в банді і чи я можу на то підпи-

сатися. Я відповіла, що так. Льогкий дав папір і я підписалася, 

що Гриць Свідерський й  Третяк Степан є в банді. Льогкий мені 

казав розвідувати, до кого і куди переходять бандерівці. Я ска-

зала, що бандерівці переходять від мурованої школи на місток 

к[оло]  млина в сторону с.  Побіч. За розвідку я мала дістати скіру 

на чоботи.

На тому протокол закінчено.

Допитував

 Малий.

Постій, дня 16/Х 1945 р.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 304. Копія. Машинопис.
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№ 54

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ БІЙЦЯ  АРМІЇ КРАЙОВОЇ 

ЛЄОНА НАУМУВА
22 жовтня 1945 р.

[Р.]  31. Почато 11.Х 1945 р.

[Спр] ава Ч. 1/І. Закінчено 22.Х 1945 р.

[ Нау] мув Лєон 

[...] . А.К. пс[евдо]  Нанци.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Наумув Лєон  ур[оджений]  5/VI 1922 р. в м.  Вильно, 

 поляк, освіта неповно середня, вільний, заняття – пекар.

Зізнає: В 1939 р. я покінчив 7 кл[асів]  і вступив до технічної 

школи, креслярський відділ. Я покінчив два курси цієї школи. До 

школи ходив я за часів литовської окупації. В тому часі існувала 

вже польська підпільна організація « Самооборона Польскі». Я 

до тої організації не належав. Знав її лише з оповідання моїх 

товаришів. Дня 22/ХІІ 1941 [р.]   німці зробили облаву на вулицях 

Вильна, в котрій зловили і мене. Такі облави відбувалися дуже 

часто. Нас держали два дні у Вильні, а відтак вивезли на роботу 

до  Німеччини, до міста Франкенбург Анмайн [?  Франкфурт-на-

Майні]. Туди привезли 2500 робітників, які були заняті в підпри-

ємстві. Всі робітники мешкали в бараках. Були лише  поляки і 

 литовці. Там був я півтора року і на підставі телеграми, яку я 

одержав, що мама дуже х[в] ора, я дня 7/V 1943 р. приїхав додо-

му і застав х[в] ору матір саму. Сестру мені рівно ж забрали до 

Німеччини, а старший брат був при  А.К. і зістав вбитий в бою з 

німцями в околиці  Мікулішек. Відпустку я мав на 14 днів. Після 

реченця я надальше лишився вдома. В половині липня 1943 р. 

стрінувся я з своїм шкільним товаришом  Соболєвскім Геником. Він 

розказав мені, що він є в А[рмії]  К[райовій] , має пс[евдо]  Шари і 

прийшов додому на відпустку. Він запропонував мені вступити до 

А[рмії]  К[райової] , на що я погодився. Дня 20/VІІ [1943 р.]  при-

йшов до мене Шари й сказав, якщо я хочу вступити дійсно до 

А[рмії]  К[райової] , можу йти з ним. Він завів мене до одної каме-

ниці, улиці не знаю, на першому поверсі в помешканні застали ми 

двох осібняків в польських військових уніформах. Шари одного з 

них перепросив і щось з ним говорив. По розмові ці осібняки при-

ступили до мене, звиталися, казали сісти і почали питати, чому 

я хочу вступити до А[рмії]  К[райової] , я відповів, що з громад-
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ських і національних обов’язків. Вони списали мою генералію і 

наступила присяга. Під час присяги світили свічки, на столі лежав 

хрест, клалося два пальці правої руки на хрест. Тексту присяги не 

пам’ятаю, але говорили інші, що такий самий, як був давніше в 

 польському війську. Після присяги казали мені вибрати псевдо. Я 

вибрав псевдо  Нанци. Вони собі це псевдо записали і дали клич-

ку, якою я маю послуговуватися на стрічі, яку мені визначили за 

два дні на передмістю  Зарічу біля хреста. На стрічу я мав прибути 

з повним вирядом. Кличка була: Чи маєте на продаж овес – ні не 

маю вівса, тільки жито. На стрічу я явився. На мене вже ждало 

трьох молодих людей, з котрими я зв’язався при помочі клички 

і з ними я пішов на схід через село  Наменчин до села  Рогувкі, 

віддаленої 40 к[іло] м[етрів]  від Вильна. В Рогувці ми зайшли до 

першої хати, подали цю саму кличку, що попередньо і господар 

завів нас до с.  Су[ж]ан віддаленого від Рогувкі 2 к[іло] м[етри]  на 

фільварок. Там господар нас залишив і сам відійшов. За хвилину 

вернув з осібняком, котрой сказав, що він є командиром шостої 

Віленської бригади, яка тут формується. Його пс[евдо]  Пьотрусь 

і має рангу поручника. Господар пішов додому, а ми зайшли на 

фільварок, де вже було 42 вояки. Ця  шоста бригада входила в 

склад другого  Віленського згрупування. За кілька днів долучила 

до нас боївка в числі 40 людей без командира. Людей прибувало 

щораз більше. До кінця квітня 1944 р. наша бригада начислю-

вала понад 200 вояків і ділилася на дві компан[і] ї. Командиром 

бригади був поручник  Пьотрусь. Командирами компан[і] ї були 

поручники Побон [ Побуґ] і Чинк [ Ченґ]. В склад бригади входила 

ще спец[іальна]  група в числі 60 чоловік і кінна розвідка в числі 30 

осіб. Завданням спец[іальної]  групи було закладання мін, пере-

тинання телефонів і т[аке]  п[одібне] . В склад кожної компанії вхо-

дило три плютони, озброєні в кріси, в кожній дружині один РКМ. 

Цебто в кожному плютоні 4 РКМ. Один плютон озброєний в тяжкі 

кулемети ЦКМ або «Максім». В такім плютоні було три тяжкі куле-

мети. Зброю здобували від  німців, роблячи засідки по гостинцях 

і наскоки на станиці  СД та фільварки, де була німецька охорона. 

Під командуванням поручника Пьотруся зроблено такі акції:

1) Наскок на фільварок в  Кореніжках, де роз[з] броєно і звіль-

нено 48  німців.

2) Наскок на гуральню в Глєрішках [ Ґлінцішкі] пов. [ґміна]  

 Подбжез[є]. Там забрано худобу і 400 л[ітрів]  спірту. Роззброєно 

і звільнено 8 німців.

3) Акцію на фільварок  Дубінкі пов. [ґміна]  Подбжезє, де була 

станиця СД. Там вбито 12  лотишів, працівників СД.
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Це було в березні 1944 р.

[...] 1086

Під його керівництвом переведено такі акції:

Після відсвятковання 3 Мая зроблено рейд і 5/V [1944 р.]  окру-

жено містечко Ойцішки [ Ейшишкі]. Видано ультимат  німцям, якщо 

вони не здадуть до 12 години зброї, то всіх знищимо. 22 німців, котрі 

були в місті, здалися. Після акції, зробленої на Ойцішки [ Ейшишкі], 

ми закватерували в с. Кунева [ Кена]. Я тоді був дружиновим, тому 

що в час формовання бригади не було людей з військовим вишко-

лом, а я його знаю зі школи. Мене з мо[є] ю дружиною вислано 

на розвідку. На розвідку ми мали йти під село, де квати[ру] вали 

німці. На один кілометр від села нас обстріляли німці і ми вернули, 

звідки вийшли. Німці пішли в наступ на нас. Вив’язався відвертий 

бій, який тривав цілий день. Вечером наша бригада відступила. 

Ми поробили засідки на дорогах, німці, везучи ранених, попали на 

засідки, табор розбито, ранених постріляно. В цім бою я був ране-

ний в ногу і мене відвезли на лікування.

Відомо мені, що, крім  А[рмії]  К[райової] , існувала польська 

підпільна організація. Вона була в дуже глибокій конспірації від 

А[рмії]  К[райової] . Існували також боївки і пляцівки, «боювкі» і 

«пляцувкі». Яке їх було завдання, не знаю. Політ[ичну]  роботу 

серед А[рмії]  К[райової]  вели командири. В нас не раз висту-

пав поручник  Пьотрусь. Він говорив нам, що кличем А[рмії]  

К[райової]  є «Вольна  Польска» і « Польска для Полякув». Дальше 

говорив нам, що ми повинні самі знати, хто є нашим правдивим 

ворогом. Кожний вояк А[рмії]  К[райової]  має напевно вбитого 

когось з рідні або насильно вивезеного на каторжні роботи. 

Говорив нам, що  Англія поможе нам здобути Польщу чи радше 

вигнати німців з території Польщі. В Англії є наш уряд на еміграції 

і він напевно думає про нас.

В другій половині червня [1944 р.]  я вернувся здоровий до 

своєї бригади. По повороті я дістав приділений до кавалєрії. В цей 

час німці панічно відступали. Всі бригади, які знаходилися в  Віл[е]

нщині і входили в склад другого  Віленського з’єднання, сконцент-

ровано1087 недалеко Вильна. Їх завданням було опанувати  Вильно. 

Командиром другого Виленського огрупування був генерал  Вільк, 

його заступник полковник Домб [ Дембек]. Я тоді вже мав рангу кап-

раля і за добрі бойові дії на становищі дружинового нагороджений 

срібним хрестом. В час наступу  А[рмії]  К[райової]  на  Вильно я 

Рядок тексту втрачено.1086 

У тексті:1087  зконцентровано.
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сповняв функцію зв’язкового з головного штабу до лінії фронту. 

Наступ  А[рмії]  К[райової]  на Вильно був попереджений силь-

ним вогнем більшевицької артилєрії. Чи це було в порозумінні з 

А[рмією]  К[райовою]  не знаю, але, мабуть, що так, мимо того що 

не раз говорили про бої А[рмії]  К[райової]  з  червоними парти-

занами. Війська А[рмії]  К[райової]  здобули від  німців передмістя 

Вильна і свій прапор вивісили [в]  середмістю на замку. Одночасно 

Вильно здобувала  Ч.А. Тоді зробилася с[у]м[а]тоха. Більшевики 

ловили поодиноких наших стрільців і з місця роз[з] броювали. В 

цей час коли війська Ч.А. доходили до Вильна, до штабу А[рмії]  

К[райової]  приїхав якийсь російський генерал і сказав, що хоче 

говорити з командуючим військами А[рмії]  К[райової] . Ген[ерала]  

 Вілька тоді не було в штабі, бо був на фронті. Полк[овник]   Домб 

казав, що він за два дні верне і буде можна з ним говорити. 

Два дні пізніше приїхав в штаб А[рмії]  К[райової]  гонець від 

ген[ерала]   Черн[я]ховського. В цей час війська А[рмії]  К[райової]  

відступили від Вильна. Їхні позиції зайняли  більшевики. Ген[ерал]  

Вільк видав наказ командуючим бригад, щоб сконцентрувати їх 

в околиці  Волкорабішкі. До Штабу А[рмії]  К[райової]  поприїжд-

жали всі командири бригад і ген[ерал]  Вільк виголосив промову, 

яку я особисто чув, тому що я був зв’язковим головного штабу 

і як підстаршина був там присутній. Вільк сказав, що ген[ерал]  

Черн[я]ховський домагається злуки А[рмії]  К[райової]  з Ч.А. і 

покликав ген[ерала]  Вілька й всіх командирів бригад до себе. 

Дальше ген[ерал]  Вільк сказав, що зараз в  Росії створився новий 

польський комуністичний уряд і зазначив, що ми, себто А[рмія]  

К[райова] , на жодні компроміси з тим урядом не підемо. Бо ми 

маємо свій правдивий уряд в  Англії. До командирів бригад ска-

зав, щоби вони передали командування своїм заступникам. Між 

іншим зазначив, що коли б його, коли він поїде до ген[ерала]  

Черн[я]ховського арештовано, то негайно оголосити розпуск 

А[рмії]  К[райової] . Після промови генерал з командирами бригад 

від’їхали до генерала Черн[я]ховського, де їх дійсно заарешто-

вано. Я долучив до одної з бригад Війська А[рмії]  К[райової] , які 

відтягувалися від  Вильна, частинно роз[з] броєно, другі на місце 

призначення не дійшли. Відділи, котрі вже зайшли в околиці 

Волкорабішкі, побачивши, що А[рмію]  К[райову]  роз[з] броюють, 

почали відходити в напрямі  Пущи Рудніцкої. Друге Віленське 

згрупування числило около 30000 бійців. В нас була рівно ж мала 

кількість танків, здобутих від німців, та артилєрія. Бригада, до 

котрої я долучив, числила около 500 вояків. По приблизнім 30 

годиннім марші ми дійшли до ліса. Місцевості не знаю, але гово-
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рили, що т[о] й ліс лучиться з  Пущою Рудніцкою. Зараз на краю 

здержали нас більшевицькі війська і казали стояти. Протягом 

півтора години ми побачили, що ми окружені  червоноармійця-

ми. Командир бригади, псевда не знаю, забрав в мене кріса, 

а дав мені своє МП і хотів сам утікати, однак вже було запізно. 

 Більшевики кричали кидати зброю. Ми це зробили без жодного 

опору. Нас докладно обшукали і забрали всі годинники, бритви і 

під сильним конвоєм відпровадили до містечка  Міднік. Це було 

24/VІІ 1944 р. Загальне роз[з] броєння  А[рмії]  К[райової]  почало-

ся 18/VII [1944 р] . В Міднику зібралось [...] 1088

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 56. – Арк. 83-84. Копія. Машинопис.

№ 55

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ЯНГЕЛІВКА 

ПЕТРА ШАРЛЬОВСЬКОГО
29 жовтня 1945 р.

Р. 31.  Почато 28/Х 1945 р.

Справа: 1/І Закінчено 29/Х [19] 45 р.

 Шарльовський Петро – Отто

П Р О Т О К О Л

Генералія: Шарльовський Петро ур[оджений]  28/Х 1927 р. 

в c. Анге лівка [ Янгелівка]  Олеського р[айо] ну, тут замешкалий, 

нац[іональність]   поляк,  фольксдойч, вільний, освіта 5 кл[асів]  

нар[одної]  школи, шлюсар.

Зізнає: Мій батько мав господарку в селі Ангелівка. До приходу 

 німців в 1941 р. я, покінчивши школу, працював на господарці при 

батькови. З приходом німців мене батько післав до школи в селі 

 Новосілки, де вчилися діти фольксдойчерів. В Новосілках я покін-

чив п’яту клясу і перебував на канікулах в с.  Підгірцях на німецькій 

літній кольонії. Там ми відбували військові вправи. В 1942 р. я 

повернув додому. Вдома я перебував лише два місяці. Після того 

я вступив на науку до фахової [с]люсарської школи у  Львові. Тут 

Текст обривається, закінчення відсутнє.1088 
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перебував протягом двох місяців і мешкав на ул[иці]  Курковій, 

ч[исло]  5. В 1943 р. будинок, де містилася школа, зайняло військо. 

Я науку перервав і перебував вдома при батькови. В листопаді 

1943 р. прийшов до мене  Краєвський Едик (евакований в 1939 р. 

з  Польщі з місцевості мені невідомої). Краєвський запропонував 

мені, щоби я йшов в польську партизанку. Я, недозволяючись ніко-

го з рідні, зібрався й пішов з ним до ліса в  Кубаньки. Це є місце на 

північ від  Ангелівки, йдучи в напрямі  Боложинова. Коли я прийшов, 

то Краєвський зголосив мій прихід старшині, [п] різвища не знаю. 

Старшина запитав мене, чи я хочу бути в партизанці. Я на це пого-

дився. Я перебував три дні без зброї. Після трьох днів один стар-

шина на пс[евдо]   Мєчислав, поста його не знаю, він командував 

загоном в числі 50 людей, дав мені поль[ського]  кріса і 50 шт[ук]  

набоїв. Казав, коли  німці будуть нападати, треба на них стріляти. 

На вправах нас вчили стріляти. Харч[у]вання в нас було різне, раз 

добре, раз зле. Наш цілий загін числив 1500 людей. Команданта 

називали поручником. Цілість була поділена на групи, по 100, 50 

та 25 людей. У віддалі одного кілометра стояла  більшевицька пар-

тизанка. Число їх я не знаю, але було більше як нас. В Кубаньках 

я перебував один тиждень. Після того ми пішли два кілометри 

дальше на захід, в т[ак]  зв[ану]   Кізю. Я перебував там два тижні. 

Відтак я сказав Краєвському, що мені зимно. Краєвський про це 

повідомив того старшину, що мене при[й] няв. Мене роз[з] броїли 

і відставили додому. При відході мені наказали, щоби я нікому не 

говорив де вони кватерують.

Вдома я признався батькови, що був в партизанці. За це 

мене батько вибив. При батькови я перебував цілу зиму. Весною 

1944 р. мене намовив  Король Мирон, щоби я йому продав холяви 

до чобіт. Я вкрав холяви в батька та продав за 50 зол[отих] . Батько 

про це довідався, загрозив мені і я втік з дому.

Я втік до  Бродів. В Бродах переночував на ортскоманді, а 

на другий день я поїхав до села  Комарівка. Там була моя тітка 

 Грушка Анна. В ньої я перебував, поки  більшевики не за[й] няли 

Бродів. Я з більшевиками заїхав до Ангелівки. Тут вже родини не 

застав, всі виїхали на  Захід. Господарка погоріла в часі переходу 

фронту. Я вернув до Бродів і почав працювати в Заготзерні. Там я 

був в директора фірманом. Фірманом був два місяці. В тому часі 

призивали 1927 р. в армію. Мене з причини хворих легенів приз-

начили фірманом в  нквд.

Там працював я від місяця грудня 1944 до 1 вересня 1945 р. 

Я брав участь у всіх облавах, які робило нквд. На облаву я їздив зі 

зброєю. На облаві був 8 разів.
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І) В грудні 1944 р. був на облаві в  Берлині. Усіх було 15  енкаве-

дистів на п’ятьох фірах. Групою командував молодший лет[е] нант 

 Сьомкін. Група та мала два [к] улемети, решта автомати. Я був 

амуніційним. Узброєний я був в німецького автомата. На облаву 

ми виїхали о год[ині]  3 рано. Під’їзджаючи до села, зі сторони 

ліса посипалися на нас кулеметні стріли. Ми, відстрілю ючись, 

відступили. Того самого вечора виїхало в сторону Берлина біль-

ша кількість війська. Мене другий раз не брали.

ІІ) В другій половині січня 1945 р. я їздив з  більшовиками на 

облаву на  Лісові. Облава відбулася на ліс. Було 70 кіннотчиків 

і 100 піхотинців. На Лісові ми приїхали о год[ині]  16. На другий 

день ми пішли до ліса на облаву. Я був амуніцийним при кулеме-

ті. Піхотинці поробили по головних дорогах застави, кіннотчики 

і решта піхотинців йшли роз[с] трільною крізь ліс. О год[ині]  11 

більшевики стрінулися з відділом  УПА. Нав’язався бій, що три-

вав до год[ини]  15. Відділ УПА відступив. Більшевики зловили 

двох стрільців, більшевики мали одного вбитого, двох ранених. 

Більшевики, вернувши до села, грабували й в год[ині]  21 від’їхали 

до району.

ІІІ) В січні [1945 р.]  я їздив на облаву до села Війтович 

[ Войтовичі]. Було 6  стрибків, решта більшевики. Облавою про-

водив участковий  Зорянов. Зорянов поговорив щось з дижур-

ним в сіль[ській]  раді, відтак ми пішли і робили щось в чотирьох 

хатах труси. При трусах грабували що попало в руки. Після того 

від’їхали. В віддалі півкілометра від села на нас посипалися стрі-

ли і ми, відстрілюючись, втікли до  Бродів.

ІV) В половині квітня 1945 р. два авта більшевиків виїхало на 

облаву в напрямі  Ражнева. О год[ині]  3 повідомив нас началь-

ник  істрибітельного батальйону, щоби ми збиралися на підмогу 

більшевикам. До Ражнева виїхало нас 40 стрибків озброєних в 

два кулемети, два кріси, решта автоматична зброя. Командував 

нами  Гапанович. Коли ми приїхали до Ражнева, вже було по бою, 

більшевики мали 5 вбитих, 15 ранених, в тому 7 тяжко.  Бандерівці 

мали одного раненого, двох зловлених.

V) З початком травня [1945 р.]  два авта більшевиків і шість 

фір [виїхали]  на  Руду Брідську. Військом командував молодший 

лейт[е] нант  Чижов. Ми поробили застави під лісом в лісі від 

сторони  Станиславчика, кавалєрія в числі 200 робили облаву на 

ліс. Під час облави більшевики мали двох ранених, бандерівці 

двох вбитих. По облаві ми грабували в селі, а відтак від’їхали.

VІ) В половині травня [1945 р.]  ми їхали на акцію в село  Лешнів. 

Більшевиків було до 250 піхотинців і 80 кіннотчиків. Півкілометра 
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перед селом з ліса посипалися на нас стріли.  Більшевики заляг-

ли, а я і ще кількох поїхали до села і коло хат поробили застави. 

Більшевики пішли роз[с] трільною на ліс. В лісі зловили двох 

старших мужчин1089, їм закидали, що носили  бандерівцям харчі. 

Акція на ліс тривала до год[ини]  19. Більшевики вернули до села, 

ареш тували три дівчині, грабували і в год[ині]  22 виїхали до райо-

ну. Більшевики мали двох вбитих і двох ранених.

VІІ) В травні [1945 р.]  більшевики в числі 15 під командою 

 Зорянова виїхали до села  Грималівка. Перед селом посипалися 

на нас стріли і ми, відстрілюючись, відступили.

VIII) В серпні [1945 р.]  ми поїхали по сіно на польські сіножаті 

до села  Шнирева. Нас було 7-ох під командою сержанта  Лемідзе. 

Вертаючи зі сіном, нас з ліса обстріляли. Тоді пропало нам дві 

фіри сіна і двох фірманів  поляків.

Виїзджаючи на облави, нас більшевики ніколи не повідо-

мляли. Подавали тільки напрям, в якому їдемо. Два кілометри 

перед призначеним місцем участковий даного терену розпо-

діляв завдання. Для взаїмного порозуміння ми мали умовлені 

знаки (рухи зі зброєю).

До участкового  Чижова належать села:  Ражнів,  Станиславчик, 

 Руда Брідска,  Монастирок,  Велин і  Збруї. Чижов має около 35 

років.

До участкового  Сьомкіна належать села:  Берлин,  Білявці, 

 Бовдури,  Язлів[ч] ик,  Конюшків,  Шнирів,  Клекотів,  Фільварки 

Великі. Сьомкін має 29 років.

До участкового  Зорянова належать села:  Лешнів,  Грималівка, 

 Королівка,  Комарівка,  Митниця,  Корсів,  Кізя,  Ковпин,  Сид[и]-

нівка. Зорянов має 23 роки.

До участкового міліції  Боянова належить  Старі Броди,  Дітківці 

та хутір  Шваби.

Коли в якому терені відбувається облава, то мимо того, що 

на облаву виїзджають старшини  нквд, то за цілість тої роботи і за 

успіхи відповідає даний участковий. 

Я чув, що нквд-сти говорили між собою, що найнебезпеч-

нішою є банда  СБ. Вони ходять групою 12-13 людей, сильно 

озброє ні. З ними приймати бій є небезпечно, бо б’ються до 

останнього набоя, а як нема виходу, то роз[с]трілюються.

Яко  поляк я був записаний на виїзд на  захід. Я не мав метри-

ки, а священик не хотів мені видати, бо мене не знав. Я пішов до 

У тексті:1089  мущин.
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своєї сестри на  Комарівку і вона ще з одним сусідом пішла до 

польського священика потвердити, що я є  поляком. Священик 

видав мені метрику і я пішов до поль[ського]  комітету і записався 

на виїзд. В комітеті я дістав записку до  нквд, щоби мене звіль-

нили з праці. Нач[альник]  нквд з праці мене не звільнив. В місяці 

вересні [1945 р.]  я пішов [до]  голови райвиконкому  Олексюка, 

котрой подав мені посвідку, щоби мене звільнили з праці. Нквд 

мене з роботи звільнило. Я перебував ще два тижні в  Бродах 

в польки  Іздебської. По двох тижнях я пішов на  Ангелівку. В 

Ангелівці я зайшов до  Короля Павла і там залишився жити. Мене 

побачив голова с[ільської]  р[ади]  і сказав, що я мушу зголоси-

тися у районі. Я пішов до  Олеська до начальника другої части 

молодшого лейт[е] нанта Романова. Романов почав мене питати, 

чи я не їду до  Польщі. Я відповів, що ні.  Романов питав, де я живу і 

чи до села не приходять  бандерівці, я відповів, що до того часу не 

бачив. Романов сказав до мене: ти ще молодий на тебе ніхто не 

буде звертати уваги і ти нам подавай розвідку, чи до села не при-

ходять бандерівці, що вони за одні, з яких сіл, до кого заходять, 

яку мають зброю, хто збирає для них харчі та хто подає розвідку. 

Я на це погодився і підписав заяву. Романов казав, коли я прийду 

другий раз, то дасть мені псевдо, під котрим я буду працювати на 

нквд. За працю я мав дістати нове убрання і ще декотрі засоби, 

потрібні до життя.

Наколи б мене зловили бандерівці, то я не маю признатися 

до свойого завдання, бо вони мене вб’ють. Я мав говорити бан-

дерівцям, що я бідний, без родини, ходжу по господарях зароби-

ти на хліб, про бандерівців нічого н[е]  знаю, озброєні люди – то 

 стрибки. В більшій части вдавати дурного.

На тому протокол закінчено.

Допитував

 Рос.

Постій, дня 29/Х 1945 р. 

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 280-282. Копія. 

Машинопис.
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№ 56

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ЙОСИПІВКА 

МИХАЙЛА РОКИТИ
7 листопада 1945 р.

Р. 31. Почато 6/ХІ [19] 45 р.

Справа Ч: 2/ІІ Закінчено 7/ХІ [194] 5 [р.] 

 Рокита Михайло

С/О  нквд

П Р О Т О К О Л

Генералія: Рокита Михайло ур[оджений]  1890 р. в  Соколівці, 

зам[ешканий]  в Юзьковичах  Олеського р[айо] ну,  українець, осві-

та 4 кл[аси]  нар[одної]  школи, жонатий, рільник.

Зізнає: За молодих літ я був в  Німеччині в римарні в місті 

 Познані. Вернувши додому в 1911 р., мене призвали в армію 

 австрійську. Я служив в 9 полку драгонів в  Бродах. По закінчені 

війни я вернув до Соколівки, продав там свою господарку і пере-

нісся жити до Юзькович. Тут я господарив до 1939 р. З приходом 

 більшевиків мене голова сіль[ської]  ради  Заставний Іван назначив 

мене на десятника на присілку  Березина. Моїм завданням було 

переводити культурну роботу, вивчати конституцію, провадити 

передвиборчу кампанію, агітувати за колгоспом. Десятником я 

був до приходу  німців. За німців був в нас інший солтис і знова 

назначив мене десятником на Березині.

З приходом більшевиків в 1944 р. мене [арештувало]  Олеське 

 нквд. В тюрмі я сидів три дні. В тих днях брали мене приблизно 

шість разів на допит. Допитували мене шість нквд-стів. Мене 

питали, коли в мене були послідній раз  бандерівці і хто був в 

мене, як зрабували моїх сусідів  поляків  Турчина Гриця,  Вігеру 

Івана і його зятя. Я відповів, що тоді направду були в мене якісь 

люди, але хто то був, я не знаю, бо були в рускіх уніформах. Вони 

в мене забрали тоже трохи муки і упраж з коней. Я почув, як ці 

 нквд-сти говорили до себе, що то, мабуть, були  власовці. Перед 

моїм арештованням в мене відібрали документи і 10 червінців. 

При звільненні мені документи віддали, а грошей не віддали. Я 

говорив за гроші цему нквд-стови, що мене звільняв. Мене ще 

взяли на хвилину до камери, а цей нквд-ст кудись пішов. По хвилі 

вернув і сказав, що наші хлопці грошей не брали. Того дня коли 

я був арештований, нквд рівно ж арештувало мого сина  Івана. 
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Хто його переслухував і про що питали, не знаю. Його звільнили 

разом зі мною. Пізніше син мені сказав, що йому казали зголо-

ситися за 19 днів. Коли я з сином прийшов додому, то жінка ска-

зала мені, що в день після нашого арештовання мою господарку 

зрабували. Я списав все, що в мене забрали. Це було богато 

військових річей, як коци, білля, убрання. З тим списком я ходив 

до нач[альника]   Нквд, однак тих речей мені не звернули. Коли 

я вернув з нквд, не одержавши своїх речей, я покликав свойого 

сина й питав, про що йому говорили на нквд. Син сказав, що 

його питали про  бандерівців, до кого заходять, куди переходять, 

хто з ними є. Розвідку він мав подати за 19 днів. Коли зближався 

день, коли мій син мав йти на нквд, він зібрався і разом з други-

ми хлопцями відійшов до відділу. В відділі він був один місяць. 

З причини хвороби зістав звільнений й ховався вдома. Під час 

зимової облави мойого сина витягнули з криївки, забрали до 

 Олеська, де він сидів 10 тижнів, відтак забрали його до  Львова 

на ул[ицю]  Лонцкого, тепер він сидить на ул[иці]  Пелтевній. Я 

хотів сина витягнути з тюрми при помочі хабарів. Я заходив до 

нач[альника]  Олеського нквд –  Рябова. Я йому завіз два метри 

муки, одну свиню, десять літрів водки, однак з того нічого не 

ма[в] .

ІІ Зізнання: В місяці лютому [1945 р.]  коли я носив свойому 

синові їсти, прикликав мене нач[альник]  нквд Рябов до себе. 

Він закурив, дав мені закурити і почав зі мною лагідно говорити. 

Рябов говорив, що я повинен викупити свого сина, [я]  запитав, в 

який спосіб, Рябов сказав: ти живеш в такому місці, де бандерівці 

часто приходять кушати, ти повинен дивитися, до кого вони захо-

дять, скільки їх, хто дає їм їсти. Я сказав, що бандерівці мене за 

то повісять. Рябов відповів, що вони тебе не повісять, коли тебе 

стрінуть в лісі, ти кажи, що прийшов за колами до ліса, коли вони 

тебе будуть питати, чи донесеш до району, що бачив кого в лісі, 

ти скажи, що ні, що твій син сидить в тюрмі за ту саму справу, 

боровся так само, як і другі повстанці. Я подумав над тим і ска-

зав: добре, я можу це робити, але чи звільнять мого сина. Рябов 

сказав, що коли я буду добре працювати, то напевно звільнять 

сина з тюрми. Я повірив Рябову на слово. Того дня Рябов нічого 

не писав, сказав, що можу йти додому, а як буду мати матері-

яли, то можу прийти на нквд. Я вернув додому й бачив, як до 

моїх сусідів приходили хлопці на вечерю. Я за сім днів пішов до 

Олеська. В Олеську я перебував сім днів, по тім я пішов додо-

му, взяв сокиру і пішов до  брахівського лісу на розвідку. По лісі я 

ходив довший час, однак нічого не розвідав. Вертаючи додому, 
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я завважив, як зі сторони ліса в напрямі Семенюкової хати йшло 

трох озброєних людей, двох заждало під лісом, а один пішов до 

хати. В короткому часі той з хати вийшов і вони подалися до ліса. 

Я в той час почав рубати палі. Вони підійшли до мене, запитали, 

звідки я й що нового. Я відповів, що я є з  Березини, там  більше-

виків нема. Хлопці відійшли дальше в ліс. На другий день я зараз 

пішов до  Олеська. Я йшов в напрямі  Юзькович, щоби не викликати 

підозріння. По дорозі мені стрінув[ся]  один сусід, питав, куди я 

йду, я відповів, що до свого зятя. В Олеську я зайшов до  Рябова, 

доніс йому, що часто по Березині ходять повстанці, заходять 

на вечерю, що один повстанець заходив до  Семенюка Петра. 

Рябов привів ще одного  нквд-ста і сказав, щоби я на нього добре 

придивився, коли він прийде до мене, щоби я його пізнав і не 

боявся з ним говорити. Цей нквд-ст вийшов, а я дальше балакав 

з начальником. Начальник похвалив мене за роботу, витягнув 

зошит і сказав, що я мушу підписати заяву і, що він мусить собі 

записувати, що я роблю. Заяву я підписав своїм ім’ям і прізви-

щом. По тім я вернув додому.

Одної ночі прийшов до мене той нквд-ст, що я його бачив 

в районі. Нквд-ст почав мене питати, що нового, я відповів, що 

ще нічого я не розвідав, він питав мене про стежки, куди ходять 

бандерівці. Я йому тої ночі показав усі стежки і дороги, сказав, де 

стояла варта, коли той повстанець підходив до Семенюка. По тім 

він казав мені йти спати.

Я щовечора ходив по селі або стояв десь і слухав, де ходять 

повстанці, звідки підходять. До ліса на розвідку я ходив дальше. 

До начальника я ходив раз або два рази на місяць. На підставі 

моїх доносів відбувалися облави в селі і засідки. На підставі моїх 

доносів були арештовані Семенюк Петро і  Йосиф.

Доносив я з тою цілею, щоби вирвати свого сина з тюрми.

На тому протокол закінчено.

Допитував

 Рос.

Постій, дня 7/Х 1945 р. 

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 299-300. Копія. 

Машинопис.
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№ 57

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЬКИ с.  ПОБІЧ 

СТЕФАНІЇ БУЛЬБАЧИНСЬКОЇ
17 жовтня 1945 р.

Р. 31. Почато 15/Х 1945 [р.] 

Справа Ч: 3/ІІІ Закінчено 16/Х 1945 [р.] 

Бульбачинська Степанія

чл[ен]   ОУН пс[евдо]   Незабудька.

С/о  нкгб кл[ичка]  Стріла.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Бульбачинська Степанія ур[оджена]  27/ХІІ 1924 р. 

в с. Побіч,  Олеського р[айо] ну, тут замешкала, українка, вільна, 

освіта 8 кл[асів]  нар[одної]  школи.

Зізнає: До організації я вступила в 1943 р. і була станичною 

аж до 1944 р., т[о]  є до того часу, поки мої родичі не виїхали 

до  Дрогобича, де ми хотіли втікати перед  більшевиками. Коли 

фронт задержався, я знова вернула додому і була зв’язковою на 

 Гавареччину і до  Сасова. З переходом фронту я вже не мала змоги 

втечи і з матір’ю, остала в Побочи. Я дальше працювала в органі-

зації, збирала харчі, ходила на зв’язки, носила до ліса їсти.

В першій половині лютого 1945 р. мене більшевики арешту-

вали і відставили до району. В районі зробили перевірку доку-

ментів. Там були люди і з інших сіл. Декотрих мужчин направляли 

на воєнкомат, між ними усіх  поляків. Мене забрали на дижурку, 

перевели особисту ревізію і замкнули до камери під ч[ислом]  3. 

В камері я застала около 20 жінок, між ними знакомих дівчат: 

 Мисак Анн[у]  з  Переволочної і  Чорній Марію з  Закомар’я, котра 

говорила, що сот[енний]   Малиновий є її нареченим.  Шум Галина 

з  Олеська,  Загоруйко Емілія з  Підгорець,  Юркевич Марія з  Білого 

Каменя. Тої самої ночі покликали мене на слідство до малої кім-

нати, всередині стояв стіл, на ньому лежали папері, коло стола 

стояло два крісла. На одному кріслі сидів  нквд-ст  Коркін, (молод-

ший лейт[е] нант, середнього росту, щуплий, чорне кучеряве 

волося, малі вуса). В кімнаті було двоє вікон, по лівій стороні 

стояло дві шафи. Коркін казав мені сісти напроти нього. Першим 

його питанням було, як я попала на нквд. Я сказала, що була в 

свого брата і там довідалася, що арештували мою маму, я пішла 

додому і мене перед хатою арештували. Коркін запитав, як я 
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називаюся, я відповіла, тоді він сказав, що він про все знає і щоби 

я розказала правду. Я відповіла, що то щойно перший допит, мені 

ніхто нічого не говорив і я не знаю про що говорити.  Коркін питав, 

де я була зв’язковою, я відповіла, що я зв’язковою не була. Він 

питав мене, яке моє псевдо, я відповіла, що не знаю, що то зна-

чить. Коркін сказав, що я все знаю і щоби я говорила правду. Я 

відповіла, що не знаю що говорити, хай він мені скаже, то тоді я 

буду говорити. Коркін сказав, що я сама прекрасно знаю, що маю 

говорити і він мене того вчити не буде. На тому перший допит 

закінчився.

На другий допит мене покликали на  нкгб. Кімната, де стягали 

слідство, міститься на першому поверсі. В кімнаті є два столи, 

один під правою, другий під лівою стіною. По правій стороні в куті 

стояло крісло, на якому били. При столах стояло по два крісла. 

Слідством проводив нкгб-ст мені невідомий. (Високий, зовсім 

лисий, на горішній щоці мав чотирі золоті зуби. Був убраний в 

зелені райтки і рубашку. На грудях мав повно медалів, рангу мав 

молодшого лейт[е] нанта). Він казав мені сідати і почав говори-

ти, що тепер в районі голоситься багато людей, зголосилося 

до 300 осіб. Зголосився сам сотенний зі своїм військом, вони 

здали багато зброї. Вони хочуть жити чесно і спокійно і пір-

вали всі зв’язки з  бандерівцями. Їм нічого не буде і їм того за 

зле не беруть, бо тепер є війна і багато є людей задурманених 

нім[ецькою]  пропагандою. Мені нічого не буде, якщо я правильно 

признаюся. Він зараз буде мене питати, щоби я все розповіла 

точно. При допитах відносився дуже лагідно. Він запитав, як я 

називаюся, відтак яке моє псевдо і коли вступила до  організа-

ції. Я відповіла, що жадного псевда не маю, з бандерівцями не 

зналася і вони мене ніяк не кликали, до організації не вступала, 

працювала учителькою поза домом, мене боялися, бо я працю-

вала на державній посаді і мене боялися, бо до нас часто при-

ходили військові. Нас з ріднею вважали за комуністів тому, що 

мій брат був в 1939 р. міліціянтом. Нкгб-ст почав говорити, що 

вже богато бандерівців призналися до вини, а я не хочу, тому 

мене будуть судити, в тюрмі я просиджу ціле життя, а життя таке 

гарне. Я відповіла, що то що вони знають про мене то не правда, 

я знаю, що я нічого не винна і мене провірять і звільнять. Нкгб-ст 

почав злости[ти] ся на мене, вдарив по лиці, відтак взяв нагайку і 

почав мене бити, я впала, він мене підніс і почав кричати, яке моє 

псевдо і коли я носила до ліса хліб. Я дальше до нічого не приз-

навалася, тоді він сказав, що ти була станичною, я запитала, що 

то значить, він відповів, що то є найстарша між дівчатами і я нею 
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була і збирала для  бандерівців конти[н] гент. Відтак сказав, що 

 Косар Роман то мій наречений, де він є, я відповіла, що він втік з 

 німцями.  Нкгб-ст сказав, що то неправда, його вбили на облаві 

і навіть привозили до села. Питав, чи я знаю  Кобака Михайла, я 

відповіла, що він в  Німеччині, він відповів, що Кобак з Німеччини 

вернув і пішов в банду, його на облаві вбили. На тому допит закін-

чено і мене відпровадили до тюрми  нквд.

На другий день мене рано покликали знова на допит до 

будинку нкгб. Канцелярія містилася надолі, мала два вікна, по лівій 

стороні стояв стіл з паперами і два крісла, по правій стороні стояла 

канапа. Під середньою стіною стояло бюрко і крісло. Слідством 

проводив капітан нкгб. Прізвища не знаю. (Середнього росту, гру-

бий, чорнявий, голова на середині лиса, чешеться догори, убра-

ний в зелені райтки, в рубашці). Він казав мені сідати і дивитися 

прямо в очі. Говорив до мене лагідно, твердою руською мовою. 

Питання ставив ті самі, що попередньо. Я відповіла так само. Тоді 

він почав питати мене, чому не хочу до нічого признатися, вони все 

про мене знають, можливо що тому, що я молода і боюся, щоби 

мене не судили. Але тих хто признається, того судити не будуть. Я 

відповіла, що не маю до чого признаватися. Тоді капітан вийшов і 

за кілька хвилин припровадив одного хлопця, котрой в мітлу зго-

лосився, він був в кущи, пс[евдо]   Сиротюк. Капітан запитав, чи він 

знає мене, він відповів, що знає, що я до ліса приносила два рази 

хліб. Після того його відпровадили. Після того я призналася, що 

 Вовк Юлія давала мені два рази носити до ліса хліб, я мала іти до 

ліса по ленії, відтак стежкою наліво, там далі буде великий камінь і 

там положити хліб і зараз вертати назад. Капітан казав, що я нале-

жала до  організації, бо в противному разі мені би не давали хліба 

носити. Я відповіла, що може Вовк Юлія мене хотіла втягнути, бо 

казала, що має щось зі мною поговорити, але я більше з нею не 

стрічалася, пішла до  Жулич до своєї сестри і там жила осінь та 

зиму. Капітан запитав мене, чи я буду помагати в праці радянській 

владі, як мене відпустять, я сказала, що помагала і буду помагала 

дальше. Після того мене відпровадили до тюрми нквд.

Четвертий раз на допит мене взяли на нквд. Допитували в тій 

самій кімнаті, що перший раз. Нквд-ста цього не знаю. (Високий, 

чорний, середньої будови, зачіска догори, мав зелені райтки). На 

слідстві був присутний нач[альник]  нквд  Рябов. Нквд-ст списав 

мою автобіографію1090 і як довідався, що я була два рази на допитах 

в нкгб, подзвонив кудись, відтак відвели мене знова до камери.

У тексті:1090  автобьографію.
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П’ятий раз мене покликали на допит до будинку  нкгб. 

Слідством проводив  Калінін. Він запитав, чи то правда, що я 

носила  бандерівцям хліб. Я відповіла, що два рази мені давала 

носити хліб  Вовк Юлія (вмерла в січні 1945 р.). Калінін казав, що 

мене відпустять додому, тільки щоби йшла поміж дівчата, стріча-

лася з бандерівцями поводилася з ними добре, якщо вони будуть 

давати мені якусь працю, то вив’язуватися з неї якнайкраще. Про 

все повідомляти на нкгб в той спосіб, як вони приїдуть до  Сасова, 

то я маю за якоюсь справою туди зайти і про все розповісти. Тоді 

дістану дальші інформації. Того дня я підписала заяву на знак 

згоди співпрацювати з нкгб. Калінін дав мені пс[евдо]   Стріла.

Після звільнення я хотіла вступити на працю в  Золочеві, 

я йшла до  Олеська вимельдуватися. Коло  Підгорець стрінула 

Калініна, він запитав, що нового, я відповіла, що ваші війська 

вбили трьох  бандерівців з нашого села. Прізвища тих хлопців не 

знаю. Більше ще нічого не вислідила, до мене ніхто не заходив.

Я почала працювати касієркою в крамниці в Золочеві. В квітні 

[1945 р.]  приїхав до Золочева Калінін і хотів мене арештувати, я 

про те довідалася і втекла з праці.

Другий допит: На третьому слідстві, коли  Сиротюк мені посвід-

чив наочно, я призналася до всего. Всипала хлопів лише з чужих 

станиць, як  Накельського Михайла пс[евдо]  Галузний,  Козака 

Михайла пс[евдо]  Кіс,  Свідерський Гриць пс[евдо]  Недоля,  Третяк 

Степан пс[евдо]  Крилатий. Всипала місце постою куща, магазин зі 

збіжжям. Дівчат всипала таких: Зі  Сасова  Березович Ольгу кущову, 

 Дмитрів Надію з  Побоча, Валєрію  Кушнір, Ярославу  Адамчук.

До мене часто ніч[ч] ю приходили більшевики і Калінін з нкгб. 

Я записки на нкгб подавала своєю мамою з підписом Стріла. 

Записки давала чотири або п’ять разів. На підставі моїх доносів 

більшевики робили два рази засідки на  Гірного.

На тому протокол закінчено.

ЗАВВАГА: Цей с/о признався при вжитті тех[нічних]  засобів.

Допитував

 Малий.

Постій, дня 17/Х 1945* р.1091

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 54. – Арк. 37-39. Копія. Машинопис.

Так у документі.1091 

 * У тексті: 1939 р.
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№ 58

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЬКИ с.  БОЛОЖИНІВ 

ОКСАНИ ПОЗНЯК
26 жовтня 1945 р.

Р. 31. Почато 25/Х 1945 р.

Справа Ч: 1/І Закінчено 26/Х [19] 45 [р.] 

 Позняк Оксана.

Санітарка  УЧХ.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Позняк Оксана  ур[оджена]  1924 р. в с. Боложинові 

Олеського р[айо] ну,  українка, освіта 6 кл[асів]  нар[одної]  школи, 

вільна.

Зізнає: По укінченні школи я працювала вдома на господарці. 

В 1942 р. я добровільно виїхала на роботу до  Німеччини. В 1944 р. 

я вернула додому і перебувала вдома. В тому часі я познакоми-

лася з одним хлопцем, котрой перебував в нашому селі. З ним я 

любилася, мала полові зносини і від нього набралася венеричної 

хвороби. З приходом  більшевиків в 1944 р. моя сестра, що була 

станичною, запропонувала стати санітаркою. Я на це погоди-

лася. В  Теребежі відбула дводенний санітарний вишкіл і почала 

працювати санітаркою початково на своїй, а опісля на інших 

станицях. Санітаркою працювала до того часу. Членкою  ОУН не 

була. В напрямі вилікування нічого не робила.

На тому протокол закінчено.

З а в в а г а: Цю санітарку зліквідовано з тої причини, що 

яко хвора перебувала з мужчинами1092, ховаючись від  більшеви-

ків, вела себе неморально, в той спосіб поширювала хворобу. Її 

батько був донощиком, заходила можливість провокації.

Допитував

 Макар.

Постій дня 26/Х 1945 р.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 54. – Арк. 41. Копія. Машинопис.

У тексті:1092  мущинами.
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№ 59

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ЛАБАЧ

ІВАНА ШАХА
22 листопада 1945 р.

Р. 31. Почато 22/ХІ 1945 р.

Справа Ч: 4/IV Закінчено 22/ХІ [19] 45 [р.] 

 Шах Іван

чл[ен]   істр[ебітельного]  баталь[йону] 

П Р О Т О К О Л

Генералія: Шах Іван ур[оджений]  1913 р. в с. Лабач 

 Заболотецького р[айо] ну, українець, освіта 5 кл[асів]  нар[одної]  

школи, жонатий.

Зізнає: За польської влади я працював на ріл[л] і і частинно 

крамарем в громадській крамниці. За більшевиків я був пред-

ставником присілка  Лабач в с[ільській]  р[аді]  Чішки [ Чехи]. 

Представником я був 8 місяців, опісля забрали мене до армії. З 

вибухом війни я попав в німецький полон, в котрому був 24 міся-

ці. Після того мене звільнили і я в 1943 р. вернув додому. Вдома 

після підлікування я вступив до праці в кооперативі. При кінці 

1943 р. мене втягнули до  ОУН. Втягнув мене  Клемпуш. 

В січні 1944 р. мене назначили станичним в Лабачи. 14 січня 

1944 р. я був на триденній відправі станичних. Зі мною були: 

 Свидригайло,  Кобзар,  Чорній,  Орел та ще двох, котрих не знаю. 

Після відправи я сповняв обов’язки станичного аж до приходу 

 більшевиків в 1944 р. По кількох днях по приході більшевиків мене 

відставили до відділу  Карого, а звідтам до кущевої  самооборони. 

В самообороні я був 3-4 тижні. В самообороні я дістав знова 

наказ голоситися до відділу. До відділу я зголошувався 2 рази, 

однак не дістав зв’язку і я залишився вдома, ховаючися на власну 

руку. Перед відходом додому  Кривоніс стягнув від мене десяти-

зарядку і пістолю Віса. Протягом цілого часу я ховався без зброї. 

11 вересня 1945 р. прийшли до мене більшевики і почали питати 

за мною. Домашні відповіли, що мене нема, а опісля сказали, що 

за хату відповідають, а що є в стодолі, то за це не відповідають. 

Більшевики почали робити в стодолі ревізію. Жінка моя сказала, 

щоби вони не стріляли, я вилізу сам. Після того я виліз з криївки. 

Більшевики питали, чи я є Іван Шах з 1914 р. народження, я від-

повів, що я, тільки що я є з 1913 р. Вони питали за моє псевдо, 
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я відповів, що не маю жодного псевда, вони сказали, що  Чалий, 

тоді я признався. Мене запровадили до авта, на якому вже був 

 Тиховецький і  Муравецький. Нас автом відвезли до  Олеська. Всіх 

 більшевиків було до 25.

Того самого дня мене взяли на допит. Кімната велика, один 

стіл, під стіною стояла каса, в куті стояла шафа, зі сходу є 

одно вікно. Допитував слідчий  Шмарін (високий, бльондин, 

зачіска набік догори). Шмарін списав точно мою автобіогра-

фію1093. Я зізнав, що був вісім днів в  самообороні, котра щойно 

зав’язувалася, нас хотіли відставити до відділу і я постановив іти 

додому і ховатися на власну руку. Зі мною в самообороні були: 

 Рокита Василь,  Федь Табака,  Гриченко Йосип, Петро  Біда і двох 

чужих, котрих прізвищ не знаю. Зброю ми мали різну, були такі, 

що взагалі не мали зброї. Шмарін витягнув список хлопців зі 

 Соколівки і почав питати за них. Я відповів, що декотрих бачив 

за  німців, декотрих після переходу фронту, але в самообороні їх 

не було, чи були пізніше, не знаю. На тому протокол закінчено о 

год[ині]  1[-й]  вночі і мене відпровадили до камери. Я просидів в 

тюрмі три тижні. По тр[ь] ох тижнях мене знова покликав на допи-

ти  Коваленко. Допитував мене  Левко Осип зі Соколівки  (зловле-

ний, був при  стрибках). Коваленко тільки сидів і слухав. Він питав 

мене, звідки я, котрого року нар[одження] , чи був в самообороні. 

Я відповів то саме, що на попередніх допитах. Левко питав мене, 

чи я буду з ним працювати, я відповів, що я жодної праці не знаю, 

тоді Левко почав мене бити, я йому сказав, за що він мене б’є, я 

ж його добре знаю. На тому цей допит закінчився.

За два дні взяв мене на допит  Бараніков (заступник Коваленка), 

він допитував мене приблизно 13 разів. Протоколу не списував ні 

разу. На послідній допит покликав мене капітан  Рябов. З капітаном 

був ще майор, що він робить, не знаю. Капітан списав зі мною 

протокол. Я давав зізнання, такі як попередньо. Під час протоколу 

ввійшов якийсь високий бльондин з Чішок [ Чехів], він сказав, що 

приїхав зі  Львова і запропонував свої услуги, говорячи, що вміє 

писати на машині. Цей бльондин казав, що в Соколівці ще є най-

більше бандитів, сказав, що він був в відділі в чоті  Гордія і піддався. 

Я протокол підписав і мене знова замкнули до камери.

Зізнання ІІ.

Щоби змити свою провину проти радянської влади, Рябов 

запропонував мені вступити до  боївки. Усі стрільці тієї боївки  

У тексті:1093  автобьографію.
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мали псевда свої ще з нашого підпілля. Командиром тієї боїв-

ки був  Супронов (вбитий на  Брахівці). Нас в  боївці було шість. 

Кожному боєвикови припоручали виконати якесь завдання. Я мав 

повести засідку і зловити або вбити  Свидригайла або кого іншого 

зі  Соколівки. Старатися передовсім зловити живими, стріляти в 

крайньому випадкови.  Білці з  Гавареччини припоручили злови-

ти або вбити  Дуба чи  Муху.  Харковому (Оріхови) з  Бужка вбити 

 Баландюка і ще одного прізвища не знаю. Калині ( Тиховецький) 

з  Брахівки йому не давали жодного припоручення, бо на його 

станиці вже нікого нема і він сам зголосився.  Кандя (Ксьондз) з 

Чішок [Чехів] мав ходити до села на розвідку. Який атентат мав 

виконати, не знаю. При вступі до боївки я підписав заяву такого 

змісту: Я, Іван  Шах, звільнений з тюрми, зобов’язуюся зловити 

живого або вбити  Дендюка Андрея «Свидригайла» і других під-

пільників зі Соколівки. Заяву я підписав псевдом ЧАЛИЙ.

На акції ми мали з населення[м]  поводитися добре, так щоби 

населення на нас не ворогувало. Ми мали іти вночі на села, закон-

спіровано закватирувати в якійсь хаті і слідити за рухами в селі. 

Якісь підозрілі хати ми мали слідити протягом одної-двох годин. 

На селах ми могли кватирувати навіть протягом кількох діб. 

На засідки я ходив на  Черемошню, на  Гавареччину. Кілька 

разів ночували на Бужку. Одного разу на Брахівці була на нас 

засідка і впав Супронов і  Левко Осип. З Брахівки ми пішли 

на  Боложинів і тут знова мали стрічу з повстанцями. Боєвик 

 Хмара зістав легко ранений. З Боложинова нас вертало 16 з 

 Коваленком. Під  Баймаками ми попали перед вечером на засідку 

і втекли до  Ожидова. В Ожидові Коваленко взяв військо і ще того 

самого дня робив на той ліс облаву без жодного висліду. Після 

того ми ходили тільки до Бужка.

Зізнання ІІІ.

Мене питали за усіх хлопців зі  Соколівки. Я їм про все роз-

повів. Я сказав, котрі хлопці були в відділі, котрі в  самообороні, 

котрі погинули. Я признався, що в самообороні мав десятиза-

рядку і пістолю. Я описав, як виглядає  Малий, що є районовим 

командантом  СБ. Має 15-16 боєвиків. З боєвикі[в]  знаю  Остапа, 

 Юрка,  Качора,  Смирного. Зброю мають німецьку і більшевицьку. 

Це все мене допитував  Бараніков і капітан. За зловлення Малого 

обіцяли мені велику нагороду.

В районі є 10  стрибків умундорованих, т[о]  є тюремна сто-

рожа. Їх беруть на більші облави. 30 стрибків роблять варту коло 

установ.  Боївка Коваленка залежно від потреб 20-50 бійців. 
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Тепер приїхало 70 бійців озброєні в зарядки, кажуть, що то на 

облави.

З донощиків знаю:  Макаровський б[увший]  стрибок, тесть 

 Хоркового, голова с[ільської]  р[ади]  з  Бужка.  Кісь Михайло зі 

 Соколівки,  Чучман з  Черемошні.

Дня 19/ХІ [1945 р.]  я хотів піти додому до Соколівки. За 

дозволом я пішов до капітана, однак його не застав, коли пішов 

вдруге, то застав Шмарін[а] .  Шмарін дозволив мені іти туди. Я 

мав іти вночі, дне[м]  засягнути розвідку, а 20 або 21 будуть там 

війська і ми мали робити засідки або наскоки, залежно від моєї 

розвідки. Ми мали стрінутися зараз з вечора коло хати  Триструги 

Івана кличка: три рази свист, відгук «Старий» (мене так кликали). 

Дня 21 приходив до мене  Бурлака, він питав мене, чи в районі, як 

хто зголоситься, б’ють. Дальше ми говорили на політичні теми 

відносно міжнародного положення.

 Коваленко не раз закликав членів нашої боївки до себе на 

горілку і при тому говорив про успішність роботи та про атентат, 

який мав виконати.

На тому допит закінчено.

Постій дня 22/ХІ 1945 р. Допитав

 Макар.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 56. – Арк. 87-88. Копія. Машинопис.
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№ 60

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  БОЛОЖИНІВ 

АНДРІЯ ПОЗНЯКА
28 листопада 1945 р.

Р. 31 Почато 28/ХI 1945 р.

Справа Ч: 5/V. 

 Позняк Андрей. 

С/о  нквд.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Позняк Андрей, ур[оджений]  1883 р. в с. Боложинові 

 Олеського р[айо] ну,  українець, самоук, жонатий, рільник.

Зізнає: За  Польщі я працював на ріл[л] і і був дяком в місце-

вій церкві. За  більшевиків я зрікся дяковання з причини високих 

податків. За  німців я знова був дяком. Від 1942 р. в моїй хаті була 

станиця. Дочка моя  Марія була станичною, друга дочка  Ксеня 

була від осені 1944 р. санітаркою. В 1942 р. дочка моя Марія 

вийшла замуж. Її чоловік тепер є станичним, пс[евдо]   Докса. 

Зимою 1945 р. більшевики почали питати за дочкою Марійкою, 

відтак за Ксенею. Я говорив, що ця остання виїхала до  Німеччини 

і не вернула. Більшевики мені загрозили, що як не буде дочок, то 

мене вивезуть і від того часу я почав критися. 

В мене на обійстю була криївка, котру більшевики найшли 

перед жнивами. Перед Великодніми святами 1945 р. я знова 

почав мешкати в своїй хаті.

Перед жнивами мене арештували більшевики з  Бузецького 

р[айо] ну і відставили до  Буська1094. За три доби мене з други-

ми арештованими відставили до  Олеська. Зі мною тоді були 

арештовані: Павло  Литвин, Василь  Камендюк, Іван  Дацків, Іван 

 Іващин, Каролька  Дідух, Марія  Кашуба, Кость  Лещук, інших осіб 

не пригадую, усіх було 18. По приїзді до Олеська  Коваленко почав 

усіх провіряти і відпускати домів. Залишив мене, Івана  Баймака, 

Василя  Яремка, Василя  Сала. На протокол взяли Івана Баймака, 

був півгодини, Василь Яремко був три чверти години, Василь 

Сало був чверть години. Мене допитували в будинку б[увшого]  

суду, двері від входу направо. Кімната розмірами 3 х 3 м[етри] , на 

середині стіл, два крісла, під стіною стояла шафа, від півночі було 

У тексті:1094  Бузка.
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одне вікно до подвір’я. Допитував мене в військовому уніформі 

високий шатин, лице кругле. На допитах я був більше як чверть 

години. Питав за дочками і за зятьом. Я відповів, що дочку видав 

ще в 1942 р., де перебуває, не знаю. Зятя бачив в січні [1945 р] . 

Друга дочка поїхала до  Німеччини і не вернула.  Нквд-ст казав, 

що мене залишить, поки зять мене не виручить, я сказав, що зять 

ніколи тестя не виручить. 5 хвилин після допиту нас всіх відпустили 

домів. Від того часу, коли тільки  більшевики були в селі, заходи-

ли до мене. Заходив  Коваленко. Він питав за зятьом, дочками. 

Одного разу він забрав мене зі собою і запровадив на  Лісові. Там 

було військо, Павло  Литвин з дочкою, Марія  Луців, одна дівчина 

з  Брахівки, один хлопець зі  Соколівки, і ще один молодий звідки 

він є, не знаю. Коваленко при всіх мене почав питати за зятя та 

про бандитів, я відповів, що про те нічого не знаю. Ми з військом 

пішли лісом в напрямі  Мочара. Там військо пішло на Баймаки. 

 Коваленко ліг спати, коло нас стояло 5 бійців. За три години прий-

шло військо й Коваленко напереді, з ним ще кількох, ми всередині, 

за нами військо пішли лісом на  Кубаньки. По дорозі на знак все 

військо залягло і почалася стрілянина, після того військо пішло 

наперід. Чоловік зі  Соколівки казав, що завважив чотирьох людей. 

Приблизно за 200 м[етрів]  від того місця Коваленко всіх задержав, 

зробив перегруповку і ми пішли дальше в напрямі автостради. 

На автостраді Маринку  Луців Коваленко звільнив, а ми посідали і 

сиділи з годину. Під час того Коваленко мене відкликав і запитав, 

чи я приведу ту дочку, що до неї ходив  Чайка, я відповів що тої 

дочки нема з  Німеччини. Ми задержалися ще чверть години, від-

так пішли на  Гумниська. На Гумниськах ми задержалися годину. З 

Гумниськ пішли на  Припинку, відтак на  Закомар’я. Під Закомар’ям 

сиділи годину, опісля вийшли до торів і пішли до гостинця, що веде 

на  Ожидів. Ми там знова сиділи. Вже смеркалося, як ми пішли 

дальше. З-під Ожидова мене і  Литвина без дочки звільнили. Після 

того за три тижні прийшов до мене Коваленко раненько з двома 

бійцями і покликав мене. Бійці йшли напереді, я з Коваленком 

позаді. Ми йшли в напрямі ліса на схід. Коваленко почав говори-

ти, чи я знаю, що він від мене хоче, я відповів, що ні. Коваленко 

сказав, що він хоче, щоби я став радянською людиною і з ним пра-

цював. За те мене звільнять з податків, конти[н] генту, за дітьми 

моїми не будуть шукати. Так ми зайшли під зруб. Бійці були від нас 

окремо. Я сказав, що не можу працювати, бо нічого не знаю. Тоді 

Коваленко мене кілька разів вдарив. Загрозив, що забере мою 

усю родину, познаходить тих членів, що ховаються. Ми дальше 

йшли. Коваленко говорив, чого ти такий дурний, ти думаєш, що ти 
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сам, я маю таких богато, я спитав, хто ще є, він відповів, як будеш 

добре працювати, то тобі скажу. Він витягнув папір і казав підписа-

ти цей кусок паперу, казав що буде тобі добре, ніхто тебе не буде 

чіпати і буде тобі добре жити. Зміст тієї заяви мені прочитав, але я 

не пам’ятаю. Знаю тільки, що було написане заява, щоби работать 

секретно з  радянським союзом. Цю заяву я підписав по псевді 

Трохим.  Коваленко казав, чому я такий дурний, так довго дав 

мордуватися, тепер спокійно без страху можу жити на своїй хаті. 

Коваленко казав, щоби я йому відомости подавав до району сам 

або курієром, я відповів, що до  Олеська не піду, курієра такого не 

маю. Тоді ми умовилися на мертвий пункт. Для передання дальших 

інструкцій ми мали стрінутися в селі. Коваленко казав за розвід-

кою ходити по селі і лісі слідити, з котрої сторони ліса приходять, 

до кого заходять. Коваленко казав, що найбільше в селі знає мій 

зять (станичний  Докса), від нього я можу черпати розвідку. Якщо 

зять мені буде пе[ре] давати розвідку, то він на нього буде вважати 

і ніколи не зробить на нього засідки. Розвідку рівно ж можу черпати 

від дочки, котра була станичною і від тої, котра є санітаркою, може 

вона знає про які санітарні криївки, де є аптека, де перебувають 

хворі. Другим разом, коли я подам розвідку, Коваленко мав дати 

мені дальший інструктаж.

Коваленко питав мене, відколи в мене була станиця, я від-

повів, що три місяці по переході фронту. Коваленкови я подав 

всіх хлопців зі села, котрі під ту пору ще є в  бандерівцях. Я подав, 

як вони ходять убрані і як озброєні. Я сказав, котрі вже є вбиті. 

Казав, що мій зять приходить часом з чужими людьми до мене, 

наїсться і іде дальше. Коваленко питав, чи після того як мене 

арештували, приходило до мене перевіряти  СБ. Я відповів, що ні. 

Казав, що як прийдуть провіряти, щоби я подивився хто то буде, 

яку мають зброю і скільки їх є. Як будуть мене на провірці бити, 

щоби я терпів, до нічого не признався, то мене звільнять, щоби 

я зізнавав, що Коваленко приходив до мене за дочками і зятьом.

Коваленкови я сказав, що бандерівці підходять до мене з 

ліса, з поля, а найчастіше з  Козаків.

На тому протокол закінчено.

Допитував

 Макар

 Темний.

Постій, дня 28/ХІ 1945 р.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 316-317. Копія. 

Машинопис.



582

№ 61

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЬКИ с.  БОЛОЖИНІВ 

МАРІЇ ДАЦКІВ
30 листопада 1945 р.

Р. 31.  Почато 28/ХІ  194[5 р.] 

Справа Ч: 1/І Закінчено 30/ХI [1945 р] .

 Дацків Марія

Чл[ен]   ОУН, пс[евдо]  Зірка

С/о  нквд, кл[ичка]  Соня.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Дацків Марія, ур[оджена]  1919 р. в с.  Перево-

лоч ній  Олесь кого р[айо] ну,  українка, освіта 7 кл[асів]  нар[одної]  

шко ли, кравчиня, замужня.

Зізнає: За  Польщі по укінченні школи я почала вчитися кравец-

тва. В кравчині я працювала протягом двох років. По двох роках 

я вернула домів і помагала родичам в господарці. В тому часі 

належала до культурноосвітніх товариств. За  більшевиків ніякої 

участі в громадянському житті не брала. При господарці я рівно 

ж займалася шиттям. За  німців в 1943 р. мене втягнули в члени 

 ОУН станичний з Боложинова  Голуб. Я стала станичною жіночої 

сітки в селі Боложинові. В хаті мойого батька був зв’язок. Я втяг-

нула до організації ще таких дівчат:  Калина,  Синиця,  Рожа,  Рися, 

 Сорока і  Берізка. Ці дівчата були мені підпорядковані. Вони вико-

нували мої накази. В тому часі біля нашого села стояли відділи 

 УПА « Малинового» і « Карого». В зв’язку з тим ми мали все богато 

праці на станиці. Рожа мала зв’язок на  Баймаки і Переволочна, 

на Баймаках була пов’язана з  Чаплею Стефою. Синиця мала 

зв’язок на Переволочну і була пов’язана з шефкою зв’язків  Івахів 

Павлиною. Рися була пов’язана на Баймаках,  Брахівці, і  Рижанах, 

з ким була пов’язана, не з[наю] .  Сорока була пов’язана на 

 Чучманах,  Гумниськах і  Закомар’ю. На Чучманах була пов’[я] зана 

з « Оленою». Берізка мала  Стовпин. Калина була моєю зв’язковою 

і була все біля мене. Кромі зв’язків, ми ще займалися на станиці 

стяганням харчів і стяганням конти[н] генту.

В 1944 р. з приходом  більшевиків ми мали організаційні схо-

дини, котрі переводила кущова з Рижанів на пс[евдо]   Леся. На 

сходинах були присутні усі члени жіночої сітки з с. Боложинова. 

Кущева дала нам вказівки відносно праці в більшевицькій дійс-

ності і наказала, що ми маємо дальше підпорядковуватися як і 
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попередньо. Оберігала перед попаданням в тюрму, а в випадку 

арештовання за жодну ціну нічого не зрадити.

По жнивах відділи відійшли з нашого лісу, а була тільки 

 самоо борона, котра стояла в лісі недалеко села. Про мене  біль-

шевики вже знали і я була змушена нераз перебувати в лісі разом 

з хлопцями.

Зимою 1945 р. більшевики зловили станичного  Голуба, він 

мене всипав, привів більшевиків до мого дому. Мене вдома тоді 

не було. Від того часу більшевики вже сильно шукали за мною. 

Зимою ми мали ще одну відправу, котру переводила та сама 

кущева з  Рижанів. На тій відправі кущева втягнула ще таких 

дівчат до  організації:  Демків Анну,  Яремчук Євдокію,  Шишку 

Анастазію,  Яремків Параню. Тим дівчатам вона припоручила 

навчитися декалог і казала помагати в праці на станиці. В селі 

вже почалися постійні облави, за мною дуже більшевики питали і 

я ховалася по криївках з хлопцями. Я знала шість криївок в госпо-

дарів:  Колищука Павла,  Гушіля Івана,  Пітушевського Івана,  Діжака 

Михайла та в себе вдома.

12/ІІ 1945 р. була в нашому селі велика облава і мене більше-

вики зловили. Зараз мене відвело 5 кіннотчиків до с.  Переволочної 

до  Коваленка. Коли я ввійшла до канцелярії, Коваленко глянув і 

сказав: гості  Марія, ти думала що ми тебе не зловим, а бачиш 

зловили, так само зловим і твойого чоловіка. Коваленко почав 

допитувати, хто тепер веде роботу в селі, як зловили Голуба. Я 

відповіла, що не знаю і від того часу коли, мене Голуб всипав, 

моя родина довідалася, що я працюю в  організації і вигнали мене 

з дому. Я від того часу ходила поміж люди. Під час того допиту 

хтось застукав в двері. Коваленко сказав: пізнаєш, Марія, це твій 

чоловік. До кімнати ввійшов Пасельський. Він питав чи я його 

пізнала я відповіла що ні. Пасельський покликав мене до другої 

кімнати і сказав до мене: «Марусю, ти мусиш говорити все, бо 

вони мають тебе всипану». Надворі вже смеркло і мене забрали 

Коваленко і  Пасельський до одної хати на вечерю. Під час вечері 

вони сміялися з мене. Коваленко сказав, що будемо говорити в 

 Олеську.

Слідуючого дня всіх арештованих відставили до  Соколівки. 

Арештованих було шість осіб. В Соколівці, не знаю в який спо-

сіб, Коваленко зістав ранений. Його зараз забрали до шпита-

ля. Нас відставили до Олеська. В Олеську я сиділа два дні на 

дижурці. Третього дня мене покликали на протокол. Кімната, в 

якій переводили допит, була розміром 3 х 4 м[етри] , на середині 

стояв стіл, два крісла, два ліжка, креденс, два вікна були на пів-
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нічний схід. Допитом переводив  Проценко, він казав мені сісти 

біля себе, списав мою генералію. Відтак почав питати, яке моє 

організаційне псевдо, я відповіла  Зірка. До організації втягнув 

 Голуб. Харчі до ліса зі мною носила  Берізка та  Рожа. Грипси носи-

ли хлопці, котрі перебували в лісі. Проценко питав, що робили 

 Синиця,  Сорока,  Рися. Проценко почав до мене кричати, що то 

були мої підвладні і вигнав мене на коридор та казав замкнути 

до камери. За три дні покликав мене на допит знова Проценко. 

Допит відбувався в тій самій кімнаті. Проценко питав за моїм 

чоловіком, я сказала, що він убитий, тоді Проценко покликав 

 Козачка Гриця, котрой зголосився в лютому 1945 р. і каже: скажи, 

де її чоловік. Козачок відповів, що попереднього дня був з моїм 

чоловіком в селі. Проценко сказав: «Ти була за  німців станична?». 

Я відповіла, що ні, тоді він мене вдарив колесом від фінки в бік 

і я призналася, що була. Проценко витягнув папір подивився і 

сказав: «Говориш правильно, ми знаємо все», – і дальше говорив 

вже зі мною лагідно. Він питав, скільки зі мною працювало дівчат, 

я відповіла, що нас було три. Ми два рази збирали хліб і молоко 

та носили до ліса. В лісі були хлопці чужі і їх не знаю. Проценко 

почав знова кричати, взяв нагайку в руки і хотів мене бити. Тоді 

я відповіла, що то були хлопці з місцевої самооборони, а саме 

 Дуб,  Крук,  Ворон,  Байда. Більше я до ліса не ходила. Проценко 

наказав мені, щоби я написала листа до чоловіка, нехай він 

зголоситься, то мене звільнять. Я листа до чоловіка написала і 

його забрав Козачок Гриць і мав передати до чоловіка. Чоловік 

мій не зголосився. Проценко питав мене про дівчат, я відповіла, 

котрі були зв’язковими, що їх посилав Голуб, але від тої хвилини, 

як зловили Голуба, вони вже не ходили нікуди. До організації 

всіх дівчат втягнула  Леся з  Рижанів і вона підпорядкувала цих 

дівчат мені. Грипси приносив до мене Голуб, а я відсилала тими 

дівчатами дальше. Найбільше грипсів йшло на адресу  Майстра і 

 Воєводи. Проценко сказав: за те, що ти все розповіла, я ще тебе 

не можу звільнити, тому що за твою попередню діяльність гро-

зить тобі 10 років тюрми. Зможу звільнити тебе лише тоді, коли 

ти себе поправиш, станеш радянською людиною, будеш працю-

вати разом з нами. Я на це погодилася. Проценко написав заяву 

на папері приблизно такого змісту: Дацків Марія зобов’язується 

працювати разом з органами  НКВД і від сьогодні рве всі зв’язки 

з бандою  ОУН. Я цю заяву підписала псевдом, котре сама собі 

підібрала «Соня». Після підписання заяви Проценко дав мені 

такі інструкції: В селі маю говорити, що мене пустили тому, що 

я дев’ятий місяць в тяжі. Після пологів мене знова заарештують. 
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Мені таким робом буде легко розвідувати про криївки чи постої в 

лісі, бо буду мала надальше довір’я в банді. Розвідку я мала чер-

пати рівнож від свого чоловіка, він нехай дальше ховається, його 

 більшевики не будуть чіпати. За мою працю я буду мала добре 

життя. Тим робом я при помочі чоловіка (станичний с.  Боложинів 

пс[евдо]   Докса) поможу більшевикам знищити бандерівський рух 

в с. Боложинів. Я на це погодилася.  Проценко казав мене знова 

замкнути до камери. За дві години покликали мене на велику 

салю, де було придержаних більше людей. Якийсь  нквд-ст питав 

людей, за що хто сидить, я сказала, що сиджу за чоловіка, котрой 

є вбитий. Нквд-ст не відповів нічого, допитав ще кілька осіб і піз-

ніше нас 10 осіб звільнили.

По повороті додому приблизно три тижні в мене були уроди-

ни. Тиждень після пологів прийшов до мене  Коваленко і казав, що 

я піду з ним в район. Я почала кричати і Коваленко мене оставив, 

сказавши, що я збожеволіла. 

ІІ допит.

Мені на нквд Проценко казав не призна[ва] тися  бандерівцям 

до підписання заяви на співпрацю, бо бандерівці мене злікві-

дують. Мимо того що мене приходили провіряти кілька разів, я 

до підписання заяви не призналася. Проценко до мене більше 

не приїзджав, натомість стрічалася я два рази з Коваленком . 

Коваленкови повідомила, в котрій частині ліса кватирують хлопці. 

Про те я довідалася від чоловіка. Точного місця постою я не пода-

ла, бо хлопці вже чоловікови не довіряли і він перебував окремо. 

Стрічі з Коваленком я прикривала, що нібито я збожеволіла, а 

другий раз в господині, де я була, більшевики найшли мід і нібито 

я ним викупилася.

На тому протокол закінчено.

Допитав

 Темний.

24/VIII/ - З.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 314-315. Копія. Маши-

нопис.
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№ 62

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ЗАКОМАР’Я 

ТАРАСА ПЕРЕПЕЛИНСЬКОГО
28 травня 1946 р.

Р. 31. Почато дня 28.V 1946 року

Справа Ч. 1

 Перепелинський Тарас Михайлович. 

Звербований на с.о.  Н.К.В.Д.  Олеського р[айо] ну

Клічка «Писар»

П Р О Т О К О Л

Перепелинський Тарас Михайлович,  

уродж[ений]  6.VI 1907 р. в селі  Грималові, 

повіт  Скалат, замешкалий в селі Закома-

р’ю  Олеського р[айо] ну  Львівської 

обл[асті] ,  українець, жонатий, на одер-

жанню жінка і двоє дітей, освіта 4 кл[аси]  

гімназії старого типу, фах: Інспектор 

Фін[ансового]  відділу.

По укінченню 7-ох років вступив до школи в місті  Теребовля, 

там же закінчив 4 кл[аси]  гімназії. Батько мій працював 

нач[альником]  скарбового уряду в місті Теребовлі, на його одер-

жанню було нас 5-еро, синів – три, дочки – дві. По укінченню 

школи в Теребовлі вступивім до рільничої школи у  Львові, яка 

тревала 4-и роки. Там учився три місяці, відтак залишив з браку 

фонду. Потім пішов учитись у  монастир повіцінт1095 до  Крехова, 

пробувши чотири місяці, я був змушений науку залишити з 

браку фонду. Вернувши додому пішов на лісову практику (лісни-

чого) до містечка  Струсів – повіт  Теребовля, там був два роки, 

а відтак перенісся до Теребовлі, де закінчив ще один рік лісо-

вої практики. Після цього треба було іти на один рік у школу до 

 Болехова, а відтак можна було дістати працю. Мене як українця 

в школу не приняли. По тр[ь]ох роках лісової практики перей-

шов я на практику до Народної Торговлі в Теребовлі, там був два 

місяці, по двохмісячні[й]  практиці діставім працю в Союзі, де 

працював в магазині яєць через два сезони, зимою був вдома. 

Місячно заробляв по 80 зол[отих] . Залишаючи працю в Союзі, 

Слово відчитується невпевнено. Очевидно, має бути 1095 – новіціят
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я вступивім в театер  Стадника, де працював один рік, місячно 

заробляв по 120 зол[отих] . По році праці у Стадника перейшов 

в театер  Каробіновича, працюючи там два роки, місячна плат-

ня пересічно 60 зл[отих] . По двох роках праці в  Карабіновича 

перейшов до театру «Яреми  Стадника», працюючи в нього один 

рік, місячна платня пересічно 30 зл[отих] . Відтак перейшов до 

театру « Цвіркуна», працюючи один рік, місячна платня пересічно 

50 зл[отих] . Залишаючи працю в театрі Цвіркуна1096 вернув я до 

села  Кутковець повіту  Тернопільського до свойого вуйка, який 

був там священиком. В селі цьому учився я дякувати та пере-

бував через два роки, відтак перейшов на працю дяка в селі 

 Мишковичі повіту – Тернопільського, місячно заробляв около 

80 зл[отих] , працював там один рік. Відтак перейшов на працю 

дяка до села  Забойків, повіт Тернопіль, працюючи через чотири 

роки, де по першому році праці 1938 р. вженився. Потім пішов 

на працю дяка в село  Будилів, повіт –  Бережани, де працював 

один рік. По року праці дяком в селі Будилів, познакомився я з 

Інспектором млинів ( німцем) по  Золочівському повіті, де він дав 

мені працю касієра млина в селі  Бужку,  Олеського р[айо] ну. Було 

це в 1942 році. Там працював до кінця вересня 1943 року, відтак 

млин в цьому селі закрили, я лишився без праці та переніс[с] я 

до села  Закомар’я Олеського р[айо] ну, де перебував при сестрі 

аж до переходу большевицького фронту 1944 року, сестра в селі 

Закомар’я працювала учителькою. По переході фронту став я на 

працю дяка в селі  Білому Камені, Олеського р[айо] ну, там пра-

цював чотири місяці. Відтак працю дяка переняв місцевий цього 

села. По якімсь часі покликали мене на Олеський воєнкомат, 

а що я не був здібний до війська, перекинули мене на працю в 

районі  Олеськ[о]  участкового Інспектора Фін[ансового]  відділу, 

де працював ним до місяця грудня 1945 року. Відтак перенесли 

мене на інспектора по мійських податках, де працюю ним до сьо-

годнійшого дня.

В місяці вересні 1945 року, дня не пам’ятаю,  НКВД Олеського 

району мене арештувало, де просидів один тиждень в тюрмі, 

через цей час брали мене чотири рази на слідство. Слідством про-

вадив НКВД-ист  Бараніков, ранги лейт[е] нант. Виглядає: низько-

го1097 росту, чорний, стрункий, чешеться набік, на облич[ч] і вигля-

дав дуже блідо, акцент мови мав розлізлий, на верхній щоці мав 

два срібні зуби. Був нагороджений двома медалями, якими не 

У тексті:1096  Цьвіркуна.

У тексті:1097  ниського.
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пам’ятаю, ходив в чоботах, зелених райтках, рубашці, круг[ла]  

шапка з зеленим дном і чорною обвідкою, часто передягався в 

синій уніформ. Слідство переводилось в будинку  НКВД, куда вхо-

дилось до салі, не пам’ятаю. Саля сама досить велика, з двома 

великими вікнами, одно зі східної, а друге з південної сторони. 

Умебльовання салі не пам’ятаю. Енкаведист, який провадив слід-

ством, сидів коло стола під вікном зі сходу.  НКВД-ист  Баранік ска-

зав мені сісти коло стола прямо нього та ставив такі питання: 

Відколи працюю в  ОУН, відповів – що організації ніякої не знаю і в 

ній не працюю. Питав, де моя зброя? Відповів, що зброї в мене 

нема і не було, я людина не військова, зі зброєю не вмію обходи-

тись і не маю до ньої найменшого замилування. Питав: Чого я при-

ходив тому три дні перед арештованням в село  Ожидів на улицю 

 Королі і стріляв на бійців? Хто зі мною ще був. Говорив мені, що я 

приїхав до Ожидова фірою, зі мною було ще більше хлопців і дівчат. 

Відповів: Що я до Ожидова фірою з ніякими хлопцями і дівчатами 

не їздив і на нікого не стріляв. Переїздив тільки ровером з  Олеська 

від праці через Ожидів на  Закомар’я додому. Питав, до кого я всту-

пав і чого? Відповів: по дорозі вступив у сіль[ську]  раду до 

фін[ансового]  агента  Гнідя Мирона в справі податків. На питання, 

хто був в цей час в сіль[ській]  раді і як я був убраний. Відповів: у цей 

час був в сіль[ській]  раді голова Райвиконкому « Мелюха» і 

нач[альник]   Н.К.Г.Б., призвища не знаю, убраний бувім в куртку, 

маринарку, райтки, чоботи і білу шапку. Відтак, вертаючи зі 

сіль[ської]  ради, вступив до  Литвина Олекси, який мешкає попри 

шосу прямо молочарни, для того щоби заплатив податок. Від 

нього поїхав на почту, забрав газети і звідтам прямо поїхав на 

Закомар’я додому. Питав, в котрій годині приїхав додому. Відповів: 

перед заходом сонця був вдома і нікуда не відходив, про що може 

посвідчити жінка. Коли мене замикали в тюрму, забрали від мене 

усі речі і документа. Поміж документами найшли список улиць 

міста  Львова за часів  Польщі і переіменованих зараз, питав мене 

 Н.К.В.Д.-ист Баранік, для чого служить цей список. Відповів: для 

ор[і] єнтації, коли приїжджаю у Львів. Відтак узяв мою автобіогра-

фію прочитав і спитав: де знаходяться директори театрів, в яких я 

перебував і які їх точні адреси. Відповів: що де перебувають дирек-

тори, мені зараз не відомо, а адреси у них точної нема, бо театер 

був мандрівний. Відтак спитав: які я знаю назвиська моїх сусідів. 

Відповів, що коло мене жив[уть] господарі  Коржан Іван,  Литвин 

Осип,  Чучман Володимир і  Еміліян. Питав, чи знаю я  Назара Івана, 

бо він тоже є моїм сусідою. Відповів: Особисто його не знаю, чув 

тільки про нього, що коло мене мешкав, але при переході фронту 
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виїхав з  німцями, а на його господарстві мешкає інша родина: 

 Стецюра Микола. Питав мене, чи приходять в село  бандерівці і чи 

заходять до школи. Відповів, що до школи не приходять, чи в село 

приходять, не знаю, бо вечером нікуда не ходжу, а з бандерівцями 

ще не стрічався. На тому слідство закінчилось, перше слідство 

переводилось другого дня по арештованню по обіді, тривало1098 

около три години. При слідстві говорив до мене українською 

мовою, фізичного способу не вживав, тільки грозив, по слідстві 

 НКВД-ист  Баранік відвів мене на дижурку, де пересидів одну добу, 

відтак дижурний перевів мене в тюрму. Три дні пізнійше покликали 

ме[не]  другий раз на слідство, ранком, до тої самої салі, слідством 

проводив той сам НКВД-ист і ставив ці самі питання, що на першо-

му, відповідав йому то само, що на попередньому слідстві. При 

слідстві відносився до мене строго, грозив мені тюрмою, фізично-

го способу не вживав, по слідстві відведено мене в тюрму. Того ж 

самого дня, по полудни покликали мене третий раз на слідство до 

тої самої салі, слідством проводив той сам НКВД-ист та ставив ті 

самі питання, що на попередніх, відповідав йому тоже на ті самі 

відповіди, при слідстві відносився строго, грозив мені тюрмою, 

фізичного способу не вживав, по слідстві відвели мене в тюрму. 

П’ятого дня по третьому слідстві покликал[и]  мене четвертий раз 

на слідство до тої самої [салі] , слідством проводив той сам НКВД-

ист, при допиті був присутний нач[альник]  НКВД  Рябов ранги капі-

тан. Виглядає: високий, сильної будови, брунет, середнього віку, 

чешеться догори, та НКВД-ист ранги майор прізвища1099 не знаю, 

сам низький1100, бльондин сильної будови, чешеться вбік, віком 45 

років. НКВД-ист Бараніков ставив мені ці самі питання, що на 

попередніх слідствах, відповідав йому це само, що попереднійше. 

На цьому слідстві відносився лагідно. По слідстві НКВД-ист 

Бараніков сказав до мене, що маю з тобою зробити. Тебе треба 

дати під воєнний суд, але коли все признаєшся, то ми тобі про-

стимо. Відповів: що я винним себе не почуваю, а наколи не вірите 

моїм зізнанням, то можете судити. Відтак нач[альник]  НКВД ска-

зав мені, ми тебе пустимо додому тільки нам розсліди, чи прихо-

дить до села  Назар Іван, де він скривається, які хлопці приходять з 

ним та що говорить населення. Говорив мені, ти їздиш по селах та 

маєш змогу бачити бандерівські рухи, до кого вони заходять, та 

хто їм помагає, і як відноситься до них населення, я відповів: що 

У тексті:1098  тревало.

У тексті:1099  призвища.

У тексті:1100  ниський.
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маю богато роботи та не маю часу, вечорами нікуда не ходжу. Тому 

що я на державній роботі, люди мені не довіряють, та слідити за 

такими рухами я не спец. Тоді він сказав, ти артист, то в тебе і до 

цего буде здібність, а зрештую попробуй. Наколи не вдасться 

один раз, то вдасться другий або третий. Про це ніхто не буде 

знати тільки ти і ми. Відтак нач[альник]   НКВД і майор вийшли, а 

 НКВД-ист  Бараніков продовжував дальше розмову на цю саму 

тему. Говорив мені, не маєш чого боятись, ми дамо тобі псевдо, під 

яким будеш писати до нас записки або будемо стрічатись і гово-

рити устно. Наколи нам поможеш розвідати про бандитів, то ми 

поможемо тобі, чим буде треба, а наколи не схочеш доносити, то 

дамо тебе під суд, за це що не хотівісь признатись до вини. Я дав 

згоду, що буду доносити та підписав заявку, змісту заявки не чита-

вім. Тоді НКВД-ист сказав: твоє псевдо буде « Писар», підеш додо-

му, приготов матеріяли і через чотири дні прийдеш коло воєнко-

мату в год[ині]  12-ті[й] , я буду там на тебе ждати, застеріг мене, 

щоби я про це нікому не розповідав, бо наколи довідаються  банде-

рівці, то за це вб’ють, відтак віддав мої документи, вивів зі салі і 

сказав можеш іти додому. Чотири дні пізнійше я ждав на означенім 

місці без матеріялів, але  НКВД-иста не було, я відійшов. Два дні 

пізнійше після означеної стрічі сей самий НКВД-ист зайшов до 

Райфінвідділу, де я працював, та питав мене, чим я працюю і звідки 

я. Я відповів, що працюю інспектором по мійських податках, сам із 

 Закомар’я. Він побув ще кілька хвилин і вийшов. Протягом 10 хви-

лин я вийшов на коридор і побачив, як цей НКВД-ист говорив щось 

з якимсь мужчиною, зауваживши мене, залишив того мужчину і 

підійшов до мене, питав мене, що за причина, що мене не було на 

стрічі, відповів, що я був, лише не було його. Відтак він сказа[в] : 

сегодня на годину 13-ту приготов матер[і] яли і чек[ай]  на цьому 

самому місці, я прийшов на означ[ений]  час і місце без матер[і] я-

лів, але НКВД-иста знов не застав. Місяця січня 1946 року, дня не 

пам’ятаю, був я в селі  Ожидові у справі податків, на обід зайшов до 

фін[ансового]  агента  Окопного Дмитра. Кінчаючи обід, зайшов у 

хату НКВД-ист Бараніков з головою сіль[ської]  ради і  стрибками та 

сказав: я прийшов довідатись, чи ще живе фін[ансовий]  агент (тої 

ночі пропав секретар сіль[ської]  ради). Фін[ансовий]  агент відпо-

вів: я жив і живу. Побачивши мене, НКВД-ист спитав, що я ту[т]  

роблю, відповів: що прийшов помогти стягнути податок. Відтак 

фін[ансовий]  агент попросив НКВД-иста обідати, він сів обідати, а 

стрибки пішли до другого сусід[а]  на обід, по обіді всі ми вийшли з 

хати. НКВД-ист з головою і стрибками пішов в одну сторону села, 

а я з фін[ансовим]  агентом в другу. Перед відходом НКВД-ист 
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 Бараніков відкликав мене у сторону і сказав: довідайся, де дівся 

секретар сіль[ської]  ради. Відповів, що фін[ансовий]  агент гово-

рив мені, що секретаря сіль[ської]  ради вчора вечером забрали з 

хати  НКВД-исти, щоби він дав їм кватирі на ніч, він пішов з ними і 

більше його ніхто не бачив, чи він вернув, чи ні.

В місяці лютім 1946 року, дня не пам’ятаю, було це перед 

виборами. НКВД-ист Баранік був в селі  Закомар’ю та зайшов до 

мене додому і сказав: маєш мені дослідити, де є криївка  Назара 

Івана і що говорять люди про вибори. Разом із ним був лейт[е]-

нант гарнізону війська, котре кватирувало тоді в Закомар’ю і 

кількох його бійців. Я відповів  що про це йому не досліджу, бо 

я чужий та люди передомною нічого не говорять, він сказав: 

нічого не розумію, маєш мені дослідити і все. Три дні пізнійше 

стрінув мене НКВД-ист Баранік коло сіль[ської]  ради і спитав, 

чи я йому дослідив про це, що він мені тому кілька днів припору-

чив, я сказав, що цего дослідити не можу і не досліджу. Тоді він 

мені сказав, ти собі це запам’ятай, ми з тобою поговоримо по 

виборах в інший спосіб. По виборах я більше з ним не стрічався. 

Його з участку  Ожидів–Закомар’я– Ангелівка перевели на учас-

ток  Ушня– Черемошна– Білий Камінь, а на цей участок прийшов 

НКВД-ист  Оліянов, з яким я ще не стрічався.

Допит: По арештуванні за порозумінням старшого інспекто-

ра Фін[ансового]  Відділу « Савули» мене перенесено з участко-

вого інспектора на інспектора по мійських податках, тому щоби 

в разі другого арештовання мав підставу впертись, чому не даю 

матер[і] ялів на  НКВД. Інспектор по мійських податках не має 

спільного нічого зі селами, тільки зі містом  Олеськом, так що 

весь час перебуває у фін[ансовому]  відділі, в район не виїздить, 

хіба тільки в дуже великій потребі, а саме: коли проголошено 

було позику тоді усі працівники мали закріплене за собою село, 

за котре відповідали, мене закріпили до села Ожидів, помогти 

провести підпис позики. Про це що нав’язали мене на С.О., знав 

ст[арший]  інспектор Фін[ансового]  Відділу «Савула». Йому я 

сказав тоді, як хотів, щоби звільнив мене з участкового інспек-

тора на інспектора по мійським податках. Старший інспектор 

фін[ансового]  відділу «Савула» сам є  галичанин, із села  Чішки, 

 Олеського р[айо] ну.

Постій дня 28.V [19] 46 [р.] 

 Рос.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 53. – Арк. 65-72. Оригінал. Рукопис.
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№ 63

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ОЖИДІВ

МИРОНА ГНІДЯ
4 червня 1946 р.

Р-31. Почато 11.I 1946 р.

Справа ч: 1 Закінчено 11.І [19] 46 р.

 Гнідь Мирон 

С/О  НКВД, кл[ичка]  «Гадом».

П Р О Т О К О Л

Гнідь Мирон,  ур[оджений]  1920 р. 

в с.  Юськовичі,  Олеського р[айо]-

ну,  Львівської області, зам[ешкалий]  в 

Ожидові того ж р[айо] ну, осв[іта]  4 кл[аси]  

нар[одної]  шк[оли] , нац[іональність]  

 укр[аїнець] , рільник.

Зізнає: За  Польщі я працював при родичах на ріллі. З при-

ходом  більшовиків в 1939 р. я працював в Ожидові на тартаку. В 

1943 р. я оженивсь до Ожидова і працював на жінчиній господарці. 

В Ожидові я бачив деякі рухи нашого підпілля. До мене заходив 

все кущевий військовик « Похилий» і розказував, як в нас росте 

чимраз більше  УПА. Коли до Ожидова почав зближатись фронт, 

а з ним  більшовики, «Похилий» прийшов до мене і сказав: «Ти 

молодий, підеш до відділу, бо тебе так і так заберуть більшовики в 

 ЧА. Якщо вже служити при війську, то краще служити своїм». Я на 

це згодився і через два дні з повним вирядом відійшов на  Королі 

(прис[ілок] ). Там було вже більше хлопців і ми всі разом відійшли 

в ліс. В лісі нас було до 30 чоловік і ми творили одну чоту. Нашим 

командиром був « Ничай» зі с.  Закомар’я. Я був кулеметником. В 

лісі ми стояли до жовтня [1944 р] . З нами проводили військовий 

вишкіл і я зі своїм роєм їздив два рази по зброю на пункт. Пункт 

був наш за  Бужком на мості. Цю зброю привозили якісь фіри, ми її 

відбирали, привозили в ліс, там чистили смарували і дальше від-

возили на пункт під  Підлисся. Куди зброю відсилали я не знав.

В листопаді 1944 р. я захворів і мене «Ничай» відпустив додо-

му. Я вдома лічився і ховався. Так я ховався до 3 січня 1945 р., 

опісля пішов до голови сіль[ської]  ради  Христі і договоривсь з 

ньою, щоби вона мені видала папір, що я повернувсь з  Німеччини. 

Я хотів зголоситись, тому що був дальше хворий, а ховатися було 
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трудно.  Христя мені видала справку і поїхала зі мною до  Олеська 

на Воєнкомат, там мені видали посвідку і за три дні я від’їхав до 

 Львова на пересильний пункт. У Львові лікарська комісія збадала 

мене, що я хворий і відставлено мене до шпиталю. В шпиталі я 

пролежав до 1 березня [19] 45 р.

Опісля пішов знова на Воєнкомат, там мені видали звільнен-

ня до 25 квітня [1945 р] . 25 квітня [1945 р.]  я знова в районі пішов 

на Воєнкомат. Після оглядин лікаря мене комісія цілком звільнила 

як «нестроєвой». Я був хворий на нирки.

Від травня [1945 р.] голова с[ільської]  р[ади]  Христя запро-

понувала мені працювати секретарем в сіль[ській]  раді і я на це 

погодився.

23 листопада 1945 р. я зістав арештований через Олеське 

 НКВД. Ми справляли іменини голови кооперативи Пилипа. На 

забаві були присутні управа кооперативи, Христя і я. При кінці 

забави увійшов до хати «Швейк» і двох стрільців. За яких 20 хви-

лин ми почули під хатою стріли. «Швейк» зі стрільцями вибіг з 

хати. Тоді було вбито двох стрільців. Прізвища цих стрільців я не 

знаю. Ми всі також порозбігались з хати.

Мене арештували 30.ХІ [19] 45 р. і забрали до Олеська. Ще 

цього самого вечора мене покликав на допит участковий НКВД 

лейтінант Шмарін. (Середнього росту, шатин, зачіска догори, 

обличчя худе видовжене, убраний в зеленій уніформі). Казав мені 

сісти і почав мене питати, чому ми всі зібрались 23.ХІ [1945 р.]  в 

хаті  Москви Пилипа? Я відповів, що ми справляли іменини голови 

кооперативи, який називається Пилип. «А чому там були банди-

ти?». Коли ми кінчили вже забаву, ввійшло якихось трьох воєнних 

з вінтовками, поздоровкались з нами і казали дати їм пива, гово-

рили на русскому язику. За хвилю почулись надворі стріли і вони 

вибігли надвір. Тоді  Шмарін витяг із шуфляди пістоль «чотирнад-

цятку», ручка була перебита кулею, і каже до мене: «Чия це пісто-

ля?». Я відповів, що не знаю. Тоді Шмарін почав мене бити нею по 

голові і питав, хто б[у] в в цей вечір з бандитів?

Я тоді сказав, що це був «Швейк». Дійсне його ім’я  Коваль 

Марко. Тоді почав мене Шмарін питати, що це були за одні ті, що 

були разом зі «Швейком»? Відповів, що не знаю, бо в дійсности їх 

не знав. Шмарін питав також, де є «Швейкова» жінка? Я відповів, 

що не знаю, бо сам був родом з  Юськович, до  Ожидова оженивсь 

недавно і не знаю людей. Тоді також я сказав Шмаріну, що один з 

бандитів під час стрілянини був ранений в руку. Шмарін запитав, 

як він виглядав. Я відповів, що у військовій уніформі, літ до 30, 

брунет, ріст середній. Шмарін почав телефонувати до  Бус[ь] ка, 
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 Золочева на  НКВД, що коли б прийшов такий боєц, подав його 

опис, то це буде бандит, щоби його негайно арештувати. По цім 

мене відведено до камери.

3.ХІІ [1945 р.]  мене покликали знова на допит. Там я вже 

застав справника кооперативи  Романишина. З нами почав гово-

рити лейтінант  Ульянов. Говорив таке: «Ви оба працюєте на 

державних посадах і повинні співпрацювати з органами  НКВД. У 

вас в селі є такий  Коваль Марко, це бандит на кілька сіл. Ви нам 

допоможіть його знищити, а тоді буде і вам добре жити і другим 

селам». Казав, що ми повинні доносити йому розвідку. Ми пого-

дились на це. Того дня нас відпустили додому. 

7.ХІІ 1945 р. мене викликав по телефоні НКВД-ист  Кудряшов. 

Під число 5. Коли я прийшов на НКВД під ч[исло]  5, застав 

Кудряшова, як щось писав. (Старший лейтінант, ріст середній, літ 

до 40). Він сказав мені сідати і почав щось шукати між паперами. 

Знайшовши моє зізнання, почав на мене кричати: «Ти думаєш, що 

ми дураки, що ти нам наговорив таких дурниць. От ти сам скажи, 

де зараз находиться Марко Коваль чи в  Ожидові чи в  Закомар’ю? 

До кого заходить банда?». Я відповів, що не знаю, коли довідаю-

ся, то донесу на НКВД. Я вже приобіцяв це лейтінантові Ульянову. 

«Ну харашо» відказав Кудряшов. Написав заявку, дав мені кличку 

« Гадом» і казав нею підписати заявку. Заявки я не читав.

Завдання: Я мав прослідити, де знаходиться Коваль Марко 

і донести на НКВД або застрілити. Пістолю давав мені, але я не 

хотів брати. Які ще бандити є в селі, до кого вони заходять за 

харчами, звідки приходять до села, хто саботує проти виборів, 

хто зірвав МТС?

Інструктаж: Це все я мав держати в тайні, заходити треба 

до багачів, вони більше мають зв’язок з бандитами і їх годують. 

Говорити з ними на політичні теми і випитувати їх, чи вони не зна-

ють, де Марко Коваль? Якщо хтось прийде до тебе або до цього 

господаря, що ти сидиш, з бандитів, то ти опісля просліди, до 

кого він ще заходить і куди пішов. Коли б я розвідав, де зайшов 

за харчами Коваль Марко, я мав негайно йти до  Олеська і пові-

домити Кудряшова, мав зайти до цеї самої кімнати, що є зараз. 

Коли мене вартовий не схоче пустити, то щоби я сказав викли-

кати Кудряшова. Селян підозрілих в співпраці з бандитами я мав 

запрошувати до себе, частувати горілкою і говорити про різні 

справи. По цім мене звільнив додому. Загрозив, що коли не буду 

справлятись в роботі, поїду на  Сибір.

Зізнання 2: Кудряшову я сказав, що на присілок  Королі 

приходять з ліса бандити там треба робити засідки. Також ска-
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зав, що криївки можуть бути посередині села, тому, що там 

високий грунт. Кудряшов сказав мені прослідити з  Юськович 

 Сигирля1101 Мар’яна і  Дупелича1102 Григорія. Казав, якщо я маю 

в с. Юськовичах родину, то через ню можу довідатись, де вони 

є. Я на це погодився і сказав йому, що я на свята поїду до рідні в 

Юськовичах, розвідаю, а по святах дам результати.

Одного разу прийшов до мене  Дубас Степан і ми почали оба 

пити. Тоді Дубас мені сказав таке: «Що я не боюсь  більшовиків, з 

більшовиками треба вміти жити. От бачиш, я і з нашими банди-

тами живу добре і з більшовиками добре. Питав мене, чи я знаю 

 Улянова, бо це добрий хлоп, він на Св[ятий]  Вечір має приїхати 

до мене. Правдоподібно, що Дубас водив більшовиків на заставу 

в присілок  Шварци. На Св[ятий]  Вечір був Улянов і 16 більшовиків 

в Дубаса Стефана.

Постій 4.VI 1946 р. 24.VIII. З Допитав: / – /  Р о с.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 53. – Арк. 3-5. Копія. Машинопис.

№ 64

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЬКИ с.  ГРАБИНА 

ПАРАСКОВІЇ МАНДИБУР
9 серпня 1946 р.

Р-31. 

Справа Ч: 5.

[Ман] дибур Паранька  Почато 13.VI 1946 р.

С/О  МВД, кл[ичка]  «Солога». Закінчено 18.VI 1946 [р.] 

П Р О Т О К О Л .

 Мандибур Паранька Семенівна, 

ур[оджена]  1904 р. в с.  Баймаки,  Олеського 

р[айо] ну,  Львівської області, зам[ешкала]  

на хуторі Грабина того самого р[айо] ну, 

 укр[аїнка] , неграмотна, рільничка.

У тексті:1101  Сигирня.

У тексті:1102  Думелича.
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Зізнає: В школу мене не посилали, тому що батько згинув на 

війні 1915 р., а нас, 4-ро дітей, залишилось коло матері. Вдома 

жили бідно і з малих літ ми працювали по чужих господарях. В 

1925 р. я вийшла заміж. Від цього часу працюю на своїй господар-

ці. Дня 14 лютого 1945 р. в час «мітли» на наш присілок  Грабина 

була облава.  Більшовики ніччю приїхали з  Олеська і довкола при-

сілка поробили застави. Як тільки почало видніти, до кождого 

господаря прийшло 8-10 бійців і почали робити труси, також лови-

ли всіх мужчин1103. Під час цеї облави був зловлений станичний 

хут[ора]  Грабина  Покровецький Микола. В який спосіб його зло-

вили, я не знаю. Чотирьох більшовиків від’їхали з Покровецьким 

Миколою до  Соколівки, решта залишилась і продовжувала робити 

труси. Через яких дві години Покровецький разом з більшовиками 

повернувсь назад до Грабини. Разом з ним приїхала зі Соколівки 

 Карпій Марія з с. Грабина. Вона була арештована три дні перед 

облавою. Покровецький Микола ходив з більшовиками по хатах 

і показував, в котрій хаті криються господарі. Він також прийшов 

до мене і сказав: «Піди скажи свойому чоловікові  Іванові, нехай 

вилізає з криївки і приходить з повин[н] ою, бо як не прийде, то 

я сам піду до нього і приведу його з парадою». Чоловік мій сидів 

тоді в криївці на полі, коло с.  Переволочна, разом із ним сиді-

ли в тій криївці  Юськів Василь і  Юськів Степан, оба з Грабини. 

Про ту криївку знав Покровецький. Він взагалі знав усі криївки в 

селі. Я післала до криївки свою дочку  Ганю, щоби сказала їм, що 

Покровецький Микола зголосився, приходив з  більшовиками до 

мене і казав, щоби я привела свойого чоловіка, бо як не приведу, 

то він піде і приведе сам. Дочка пішла і сказала. Через годину часу 

мій чоловік, Юськів Василь і Степан прийшли додому. По двох 

годинах часу прийшов до хати Покровецький з більшовиками і 

сказав до більшовиків, що це є Юськів Василь і Юськів Степан та 

мій чоловік Мандибур Іван. Я тоді почала лаяти Покровецького і 

називати сексотом. Якийсь лейтінант дав Покровецькому нага-

на і сказав: «Убий її на місці за це, що називає тебе сексоткою». 

Покровецький вдарив мене пару разів в лице і сказав: «В тебе є 

криївка, в якій криється « Карий», « Береза» і « Медвідь». Я відпо-

віла, що в мене криївки немає, якщо він знає де є, то нехай піде 

і знайде. Покровецький з більшовиками пішли в мій сад і почали 

шукати за криївкою. Більшовиків було около 40. Переважно шука-

ли більшовики за входом і вентиляторами. Дротами не штурхали, 

бо було замерзло. В мене дійсно була криївка і в ній сидів «Карий», 

У тексті:1103  мущин.
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« Медвідь» і « Береза».  Покровецький знав, що в мене є криївка, 

тільки не знав в котрому місці.  Більшовики шукали зо 3 години, 

опісля прийшов якийсь лейтінант з Покровецьким і почали мене 

намовляти, щоби я показала криївку. Опісля страшили, що коли 

не покажу, то вивезуть мене разом з дітьми на  Сибір. О годині 

2-й по полудні більшовики забрали всіх мужчин1104, яких видав 

Покровецький Микола і відійшли до  Соколівки. Всіх мужчин1105 

було ок[оло]  30. Разом зі собою забрали  Карпій Марію, яка через 

той цілий час сиділа в себе в хаті.

Зі Соколівки одних мужчин1106 пустили додому, а саме:  Карпій 

Михайла,  Ладику Івана,  Хом’яка Івана,  Барана Степана і  Белея 

Василя. Їх пустили тому, що вони мали більше 55-ти років. Мій 

чоловік  Мандибур Іван,  Юськів Степан і  Василь,  Кузик Славко, 

 Федорович Андрій,  Сірський Федір,  Хомик Василь,  Макушок Іван, 

 Тиховецький Семен,  Баран Микола і станичний Покровецький 

Микола зістали засуджені і вислані в  Воркуту1107 і  Караганду. 

Решта мужчин1108 забрали по перевірці в  Олеську в армію.

Третього дня по облаві приїхало ніччю до мене 10  більшови-

ків, обставили будинки, а чотирьох прийшло до хати. По доклад-

ній провірці один з них почав мене бити і кричати: «Давай нам 

« Карого», «Медведя» і «Березу». Я відповіла, що таких хлопців 

немає в  Грабині і таких взагалі я не знаю. Тих 10 більшовиків 

було в мене цілу ніч, врано знова всюди пошукали, арештували 

мене і ми від’їхали до Олеська. (Хлопців тоді вже не було). Зараз 

вечером мене взяли на допити. Допитом проводив ст[арший]  

лейт[енант] , як називався, не знаю. Сам високий, стрункий, 

бльондин, чешеться догори, волосся кучеряве, ходив в брон-

зовому уніформі. Він мене питав, де є та криївка, в якій сидять 

«Карий», «Медвідь» і «Береза». Я відповіла, що таких людей не 

знаю і не знаю нічого про криївку. Він став мене страшити, що 

коли не признаюсь, то мене вб’є. Я відповіла, що може робити 

що хоче, я не знаю нічого. Тоді цей слідчий закликав другого 

бійця, казали положитись мені на столі та почали бити гумою по 

плечах. По кождих десятьох гумах питав мене, чи я буду гово-

рити. Я відповідала все, що не знаю нічого. Тоді він казав мене 

відвести в камеру і не дати нічого їсти. Мене відвели в камеру, в 

У тексті:1104  мущин.

У тексті:1105  мущин.

У тексті:1106  мущин.

У тексті:1107  Уркуту.

У тексті:1108  мущин.
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якій я сиділа сама. По годині часу до мене прийшов цей сам, що 

допитував, і запитав, чи я надумалась вже і чи буду говорити. Я 

дальше відповідала, що нічого не знаю.

На другий день о год[ині]  5-ій покликали мене знова на 

допит. Допитували в цій самій кімнаті і цей сам лейтінант. Опісля 

прийшов ще якийсь  МВД-ист чорний, високий, в цивільнім 

убранні. Цей лейтінант звертавсь до нього як до начальника. 

Ставили мені ці самі запитання, що на попередньому слідстві. 

Начальник став мене вговорювати, що це нічого не поможе, що 

я така вперта і що він мені дасть свідка, який мені докаже, що в 

мене є криївка, а в ній ховаються « Карий», « Медвідь» і « Береза». 

Я відповіла, що це неправда. Тоді нач[альник]  вийшов і повернув 

з  Покровецьким Миколою. Микола відразу сказав: «Ти не бреши, 

бо я знаю, що «Карий», «Медвідь» і «Береза» викопали в тебе кри-

ївку і там ховаються. Я відповіла, що це неправда, ти вже видав 

мойого чоловіка і ще дальше шукаєш в мене якоїсь напасті. Тоді 

нач[альник]  запитав мене, з яких причин Микола шукає в тебе 

напасти? Я відповіла, що він хотів ходити до моєї дочки, а я на це 

не згодилася. Нач[альник]  спитав Миколи, чи це правда. Микола 

відповів, що одного разу дійсно вона сварилась з ним, як він був 

на вечерницях. По цім мене відпровадили до камери.

По кількох днях мене знова покликали на допита. Допитував 

цей сам лейтінант, що й перед цим і в тій самій кімнаті. Він сказав 

мені: «Бачиш, ти не хотіла признатись, що в тебе є бандити, а ми 

вже їх в тебе знайшли, вони були в криївці в стодолі». Я відразу 

догадалась, що це неправда, бо в мене була криївка не в стодолі, а в 

саді, і відповіла: «То добре. Тепер ви мене вже звільните, коли знай-

шли бандитів». Лейтінант сказав: «Ми знаєм, що в тебе є бандити і 

ми їх знайдемо, а тоді тебе разом з дітьми постріляєм, і вкинем до 

цього схрону, а так краще ти нам скажи, де є криївка, ми добудем 

бандитів, а за це звільнимо тобі чоловіка». Я відповіла, що до цеї 

пори вже була би сказала, якщо б дійсно в мене була криївка, а в 

мене направду немає криївки і ви мене чомусь задурно чіпляєтесь». 

Лейтінант сказав: «Ну вважай, ми ще половимо цих бандитів, а вони 

сами скажуть тобі до очей, що ховались в тебе в схроні». Після цього 

казав, щоби я про це нікому не говорила про що мене питали, бо 

коли комусь скажу, то знова мене арештують, і дав мені підписатись 

на протоколі. Тому що я не вмію писати, я поставила хрестик, а він 

сам мене підписав. Лейтінант пішов зі мною до тюрми, казав мені 

забрати всі свої речі і іти додому, я відійшла.

В тюрмі я сиділа в камері ч[исло]  3. Це камера для самих 

жінок, в розмірі 2 х 3 м[етри] , одно мале віконце з гратами, 
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сплять усі на підлозі, харчів від  більшовиків жодних не дістають, 

харчуються лишень передачами, які передає родина. Передачі 

вільно передавати два рази в тиждень, у вівторок і п’ятницю. 

Воду дають більшовики, одно відро на цілий день. В камері сиді-

ло переважно від 10 до 15 осіб.

З початком місяця травня 1945 р. на  Грабину знова робили 

облаву. До мене в хату зайшло три  більшовики і  стрибок  Костів 

Микола з с.  Баймаки. Він є при стрибках в  Олеську. Микола сказав: 

«В тебе крився Баймак тоді як був ранений. Скажи нам, де він є». 

Я відповіла, що не знаю, бо в мене ніхто не крився (у мене дійсно 

лежав х[в] орий  Лех Степан пс[евдо]  «Щука» – кликали його Баймак, 

але тоді його вже не було в мене. Костів Микола перед тим також 

ховався, але в час «мітли» зголосився і був стрибком. І він знав, що в 

мене лікувався Баймак. Стрибок сказав до мене: «Ти не будь дурна, 

бо коли тебе заберуть до Олеська, то ти там усе скажеш». Я відпо-

віла, що можуть мене брати навіть до  Львова, то я нічого більше не 

скажу, бо не знаю. Тоді мені казали зібратись і йти з ними.

Ми йшли дорогою, яка веде на  Ожидів–Олесько. Впереді 

йшло 5-ох  більшовиків, а решта у віддалі 100 м[етрів]  позаду. 

Між цими задніми провадили мене. Всіх більшовиків було до 50. 

Мене привели до Олеська на дижурку, там відобрали від мене 

хліб і масло, яке я взяла собі з дому, і завели до цеї самої камери, 

в якій я сиділа передше. В камері я сиділа цілий тиждень. Опісля 

взяв мене стрибок Костів Микола мити підлогу. Коли я мила під-

логу, він сказав: «Ти не будь дурна, розкажи правду, тоді піде[ш]  

собі додому господарити». «Бачиш, в тебе немає чоловіка, а ти 

сама сидиш в тюрмі і господарка змарнується». Я дальше відпо-

віла йому, щоби він мене відчепивсь, бо я не маю що говорити.

По якімсь часі взяли мене на допит. Допитував мене ст[арший]  

лейтінант. Прізвища його не знаю, сам низький, брунет, в чобо-

тях, райтки сині і рубашка зелена. З ним також був цей стрибок. 

Лейтінант став говорити: «Ти, хазяйко, молода, маєш діти, по що 

тобі мучитись в тюрмі? Скажи мені, де криється Лех Степан, то я 

тебе відпущу додому». Я відповіла, що не знаю, де він криється і 

його в мене ніколи не було. Наколи б я знала, де він криється, то 

напевно вам сказала б. Тоді стрибок до цього лейтінанта сказав: 

«То така шкіра, що нічого не скаже, от її взяти застрілити і вкинути 

в канал». Відтак лейтінант сказав, що людей так не можна стрі-

ляти, вона скаже все по-доброму. І дальше почав мене просити, 

щоби я йому сказала, де криється Баймак. Я через цілий час від-

повідала, що не знаю. Потім лейтінант списав протокол і сказав 

 стрибкові звільнити мене додому.
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При кінці березня 1946 р. дня собі не пригадую, в мене в кри-

ївці ховалось двох хлопців: « Канич» і « Клен», оба зі сотні « Оверка». 

Одного дня дуже раненько обскочили  більшовики куток хат, де я 

мешкала, довкола поробили застави і почали робити труси. 

Більшовиків було до 150. З ними також був  Коваленко зі своєю 

 боївкою. В сусідки  Золотоцької Параньки знайшли криївку, але в 

ній не було нікого. В мене не знайшли нічого. Відтак пішли в село. 

По годині вернулись назад до мене і почали в мене робити силь-

ну ревізію. Мені було заборонено виходити з хати. Коли підій шли 

до цього місця, де була криївка, почали розкидати дрова. На 

криївці було п’ять фір дров. Розкинувши дрова з криївки, один 

більшовик кинув на криївку гранату, відтак другий на ямі від гра-

нати почав копати. Коли більшовики докопались до дощок, то в 

криївці почулись стріли. Тоді я вийшла з хати другими дверми, 

користаючи з цього, що всі більшовики були при розкопі криївки, 

пішла аж на с.  Рижани, до  Куляби Михайла. Там я перебула аж до 

вечора. Вечером довідалась, що в мене в криївці застрілилось 

двох хлопців, що арештували більшовики мою дочку і забрали до 

 Олеська. Також більшовики знищили мою господарку. Забрали 

сіно, солому, корову, дві свині, 9 курей, 400 к[іло] г[рам]  збіжжя, 

14 м[етрів]  картофель.

Про криївку, котра була в мене, знала тільки  Юськів Марія. 

Вона часами приносила записки до тих хлопців. Також знав  Хомік 

Василь, він збирав по селі харчі і приносив хлопцям.

[Д] опит другий:

При другому арештуванні, як мене допитував цей лейтінант, 

то почав намовляти, щоби я згодилась йому доносити, то він мене 

випустить з тюрми. Я дала йому згоду. Лейтінант видер зі зшитка 

картку і на ній написав, що  Мандибур Пар[а] нька, гром[адянка]  

с.  Грабина буде нам допомагати у знищенні банди і дав мені псевдо 

«Солога». На цій карточці казав зробити мені хрестик. Опісля почав 

говорити: «Ми знаєм, що до тебе заходять бандити, ти давай їм 

їсти і проси їх, щоби вони в тебе ночували, коли вони погодяться 

ночувати, заведи їх десь на гірку нехай сплять. Врано дай їм їсти, а 

сама кажи, що ти мусиш іти в поле. Замість на поле ти зайдеш до 

Олеська. Коло брами будинку, де міститься  МВД, є будка. В будці 

стоїть вартовий боєць. Ти прийдеш до цієї будки і потиснеш за гузик 

або скажеш бойцеві, щоби він подзвонив до  Проценка. Я вийду і 

тоді ти мені все розкажеш. Я тоді запитала: а коли вас не буде? Тоді 

він відповів, що можна також тому сказати, котрий вийде з його кан-

целярії. На останку казав мені, щоби я добре справувалася в роботі, 

щоби очиститись зі своєї провини перед рад[янською]  владою.
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Зізнання третє: (С/О зізнає під фізичним примусом).

В липні 1945 р. я довідалася, що в  Белзці впав  МВД-ист 

 Проценко, який мене нав’язував на донощика. Через дві неділі 

прийшов до мене МВД-ист  Коваленко разом зі своєю  боївкою. 

Боївка його переводила ревізію по будинках, а він почав в хаті 

зі мною говорити: «Ти підписала заяву, що будеш нам доносити, 

але нічого не доносиш». Тоді я відповіла, що Проценко вбитий 

і я більш не зна[ю]  кому доносити. Коваленко сказав: «Будеш 

доносити мені, але не будеш приходити до  Олеська, лишень я 

буду приходити по доноси до тебе». Відтак запитав мене, яке 

моє псевдо. Я відповіла, що забула. Тоді Коваленко сказав мені: 

що «Соло[га»] . Для кращої орієнтації, щоби не забути свойого 

псевдо, казав мені Коваленко пригадувати назву сова, то тоді 

вже скоро собі пригадаю псевдо «Солога».

По доноси Коваленко мав приходити ночею. Прийшовши під 

вікно, мав мене збудити і сказати моє псевдо. Тоді я мала йому 

відчинити, впустити до хати і подати розвідку. Коваленко казав 

мені, щоби я випитувала хлопців, до чиєї сотні вони належуть, де 

вони кватерують і коли ще до мене прийдуть. Допитуватися про ті 

справи казав мені обережно, щоби не довідалися бандити, що я 

веду розвідку. Потім Коваленко забрав своїх хлопців і відійшов.

До мене заходили часто такі повстанці: чот[овий]  « Карий», 

« Касян», « Клен», « Канич», « Павленко» і другі. «Карого» я любила 

тому, що він ходив до моєї дочки  Гані і казав, що буде з нею жини-

тись. Через той цілий час я Коваленкові не донесла нічого, хотяй 

Коваленко був в мене кільканадцять разів. Коваленкові я говори-

ла, що бандитів коло нас уже немає і до мене не заходять.

В жовтні 1945 р. прийшли до мене «Карий», «Канич» і «Клен» 

і питали, чи не можуть в мене викопати криївки. Я на це погоди-

лась. Криївку копали «Канич» і «Клен». Вони разом і кватерували в 

мене. Коли розпочалась зима в тій криївці сидів «Карий», «Касян», 

«Канич» і «Клен». По різдвяних святах «Карий» з «Касяном» відій-

шли. По них приходила дівчина  Лех Меланія. В мене в криївці 

залишились «Канич» і «Клен». Лех Меланія носила через цілий 

час «Касянові» харчі і почту, ще як він був в мене.

При кінці січня 1946 р. до мене вночі прийшов Коваленко. 

Його боївка зробила заставу коло моєї хати, а Коваленко спав в 

хаті. Тоді Коваленко грозив мені, що коли я не буду йому нічого 

доносити, то він мене вивезе на  Сибір. Казав мені, щоби я роз-

відала, де ховається «Касян». «Коли ти віднайдеш «Касяна», то я 

тобі заплачу, скільки ти зажадаєш». Я сказала Коваленкові, щоби 

прийшов до мене завтра, то я йому скажу. Коваленко з боївкою 



602

відійшов, як почало розвиднятись. Врано я пішла до  Лех Меланії і 

запитала, де є « Касян». Мелан[і] я сказала, що в криївці на хуторі 

 Сойки і якщо я хочу, то може мене до нього завести. Я відповіла, 

що хотіла знати, чи він має криївку, бо якщо ні, то нехай знова йде 

до мене. Мелан[і] я відповіла, що він має криївку.

Вдень зайшов до мене  Коваленко і я йому сказала, щоби він 

арештував Лех Меланію, а вона знає, де є «Касян», бо носить йому 

їсти. Коли б Лех Меланія не хотіла сказати, де є «Касян», то дер-

жіть її до ночі, а вночі я прийду і скажу їй до очей, що вона знає, де 

перебуває «Касян». Коваленко арештував зараз Меланію і мене. 

Тримали нас цілу ніч на  Грабині в одній хаті, де не мешкав ніхто. В 

хаті я почала намовляти Меланію, щоби вона видала «Касяна». Я 

говорила її: «Ти молода дівчина, тобі треба гарно вбратись, а не 

маєш на це грошей. Коли видаш «Касяна», вони йому нічого не 

зроблять, він буде ходити з ними, так, що тобі ще колись подякує, 

а Коваленко тобі за це добре заплатить». Коли опісля прийшов 

Коваленко і запитав, де є криївка «Касяна», то Меланія подала 

хату і план, де містилася криївка «Касяна». Коваленко з місця дав 

Мелані[ї]  1000 к[а] рб[ованців] . Опісля Малан[і]ю випустив. Коли 

Маланя вийшла, то дав мені також 1000 к[а] рб[ованців]  і сказав, 

коли я буду краще працювати для них, то він за кожний такий 

донос буде давати мені по 1000 к[а] рб[ованців] . Тому щоби не 

було на нас підозріння, що ми, будучи арештованими, видали 

криївку, то «Касяна» щойно витягнуть за два дні. І дійсно за два 

дні, це є 3 лютого [1946 р.]  Коваленко разом зі своєю боївкою 

і військом, яке стояло в  Соколівці, обскочили цю хату, де була 

криї вка «Касяна» і почали розкопувати криївку. В криївці застрі-

лився « Касян» і « Черемшина» («Касян» – сотенний інтендант).

По тім прийшла до мене Лех Мелан[і] я і сказала: «Ць[о] цю, 

що то буде, як довідаються хлопці з ліса?». Я відказала, що не 

буде нічого, а ти ходи поміж люди і нарікай: «Що це за народ, 

що видав криївку? А коли падало б якесь підозріння, що ми були 

ареш товані і за два дні впав «Касян», то ми викупимось перед 

нашими хлопцями цим, що в мене в криївці сидить від грудня 

« Канич» і « Клен», а ми їх не видали».

До мене часто заходила моя сестра  Кокор Катерина, яка 

мешкає в с.  Баймаки. Вона знала, що в мене криються хлопці. 

При кінці лютого 1946 р. була в мене сестра і запитала, чи в мене 

ще є хлопці. Я відповіла, що є. Тоді сестра сказала: «Ти разом з 

родиною через них поїдеш на  Сибір, а їх скорше чи пізніше так 

і так знищать». Я відповіла: «Що я маю зробити? Вигнати їх не 

можу, бо вони ще скорше мене знищуть, ніж  більшовики». Сестра 
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в мене ночувала і бачила, як я вечером подавала хлопцям їсти до 

криївки. На другий день вона пішла додому.

Дня 2.ІІІ 1946 р.  боївка  Коваленка і гарнізон зі  Соколівки 

раненько обставили мою господарку і почали робити трус.

Коваленко прийшов до хати і почав мене лаяти, чому я йому 

не сказала, що в мене ховаються бандити? Я відразу догадалась, 

що це робота моєї сестри. І відповіла: «Що вони до мене недав-

но прийшли і я не хотіла зараз його повідомляти, тому щоби не 

впало на мене підозріння, а по якімсь часі напевно була би сказа-

ла». Коваленко сказав: «Но, но, нічого, добре, скажи в якому місці 

є вхід до криївки, скільки є і хто такий і яке узброєння в них». Я 

відповіла, що вхід до криївки є від подвір’я під дровами, затканий 

в’язкою соломи, а зверху засипаний землею. В [к] риївці сидить 

« Канич» і « Клен», стрільці з відділу сотні « Оверка». «Канич» має 

фінку, а «Клен» кріса. Оба мають пістолі. Питав мене, чи мають 

гранати. Я відповіла, що не знаю. Тоді Коваленко казав: «Ти втікай 

на другі двері, ми тебе обрабуєм, щоби на тебе не було підозрін-

ня». Коли Коваленко вийшов з хати, я через другі двері вийшла 

надвір і почала йти в напрямі  Рижанів. Мене почав догонити один 

 стрибок. Тоді Коваленко завернув його і сказав: «Нехай вдираєт, 

нам її не нада». Я зайшла на Рижани до  Куляби Михайла і там 

сиділа до вечора.

Більшовики розкопали криївку, але стрільці в криївці пострі-

лялись самі. Дочку  Ганю забрали більшовики до  Олеська. Разом з 

ньою забрали до Олеська також все, що в мене зрабували.

По двох днях я вернула на свою господарку.

Через тиждень часу я пішла на ярмарок до  Соколівки. На 

ринку зустрінулась з Коваленком. Цей, побачивши мене, махнув 

незамітно пальцем, щоби я ішла за ним. Він пішов вперід, а я за 

ним у віддалі 20 до 30 м[етрів] . Ми зайшли на Брідську вулицю, 

він пішов до хати, і я ввійшла туди теж. (Хата велика з верандою, 

крита бляхою, як ідемо зі Соколівки на  Лабач по лівій стороні, 

господарі мешкали по лівій стороні сіней, а ми обоє пішли напра-

во, в кімнаті не було нікого).

Коваленко почав до мене говорити: «Ті річи, які я тобі забрав, 

є в Соколівці і ти будеш могла в скорому часі їх собі забрати. 

Вони є в приміщенні гарнізону. Забирати будеш по частям, щоби 

не було підозріло. Я також буду тобі приносити ночами, як буду 

іти на  Грабину». Опісля витягнув з кишені 2000 к[а] рб[ованців]  і 

сказав: «Маєш за твою роботу, бачиш, рад[янська]  влада добре 

платить за роботу, гляди дальше за бандитами, а я буду до тебе 

ночами приходити». Сказав, щоби я вже йшла, а сам залишився.
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Я вернула на базар, ходила поміж люди і купувала деякі речі, 

щоби люди з  Грабини бачили, що я в дійсності ограблена.

По тижневі часу пустили з тюрми мою дочку.

Около 15 березня 1946 р. прийшов до мене ніччю  Коваленко 

зі своєю  боївкою і приніс все убрання, яке попередньо був забрав 

(між тим бракувало тільки одної спіднички) і сказав, щоби я 

прий шла в середу на ярмарок до  Соколівки. Там буде дядько1109, 

молодий в сивій баранковій шапці, один кінь буде червоно-білий, 

а другий гнідий. Він буде мати на возі твоє збіжжя і муку. Ти в 

нього це скупиш і попросиш, щоби він тобі завіз додому. По доро-

зі додому він тобі зверне гроші.

В середу я пішла на ярмарок до Соколівки, дійсно стрінула 

такого дядька1110, купила в нього все і він мені завіз це все на 

Грабину. Збіжжя і мука були дійсно мої. Я пізнала по мішках.

При кінці березня [1946 р.] Коваленко переказав десятником 

з Грабини  Хоміком Василем, щоби я прийшла до  Переволочної, 

бо там можна купити корову, однак я не ходила, бо боялась, 

щоби не впало на мене підозріння. Мені здавалось, що мене 

через цілий час хтось слідить. 

Коло 10 квітня [1946 р.]  Коваленко переходив зі своєю 

боївкою через Грабину і вступив до мене. Запитав, чи я що не 

вислідила. Я відповіла, що ні. Тоді він запитав, чому я не прийшла 

по корову, як він переказував десятником. Я відповіла, що на 

перекази ніколи не піду, бо на мене впаде підозріння і бандити 

повісять. Коваленко дав мені 1500 к[а] рб[ованців] , щоби я собі 

купила свині, бо тамтих уже немає. По тім відійшов.

При кінці квітня 1946 р. ніччю зайшов до мене Коваленко і 

запитав, чи приходять до мене бандити? Я відповіла, що не при-

ходять і взагалі в околиці ніде про них не чути. Тоді Коваленко 

сказав: «Треба дальше слідити, бо бандитів ще всіх ми не поби-

ли». Потім дав мені знова 2000 к[а] рб[ованців]  і казав, що то за 

бараболі. Я говорила Коваленкові, що мені треба корови, бо не 

маю молока. Він відповів: «Ми якось скомбінуємо», – і відійшов. 

Від цього часу з Коваленком я більше не стрічалася. Хлопці до 

мене також більше не заходили.

Постій, 9.VІІІ 1946 р. Допитав / – /  Р о с.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 53. – Арк. 95-99. Копія. Машинопис.

У тексті:1109  дятько.

У тексті:1110  дятька.
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№ 65

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  БАЧКА

ПЕТРА ІВАХІВА
10 серпня 1946 р.

Р-31.

Справа Ч: 2. Почато 2.VI 1946 р.

 Івахів Петро. Закінчено 4.VI [1] 946 р.

С/О  МВД, кл[ичка]  «Бігун». 

П Р О Т О К О Л .

Івахів Петро, ур[оджений]  1907 р. в с.  Тур’я 

 Лопатинського р[айо] ну,  Львівської 

області, замешкалий на хуторі Бачка того 

ж р[айо] ну,  укр[аїнець] , осв[іта] : 3 кл[аси]  

нар[одної]  шк[оли] , рільник.

Зізнає: До 1944 р. постійно працював на господарці. З прихо-

дом  більшовиків в 1944 р. я почав ховатися. Ховався тому, щоби 

не йти в  ЧА. Тиждень часу по переході фронту робили більшовики 

велику облаву з  Соколівки, через стависька в напрямі  Топорова. 

Я в цей час пас коні на ставиську і побачив, як зі Соколівки втікали 

люди. Соколівчани сказали мені, що більшовики роблять облаву, 

ловлять мужчин1111 і відразу забирають в армію. Я покинув коні, 

зі мною ще двох мужчин1112  Ковальчук Андрій і  Стефанюк Іван, які 

також пасли коні, всі та подались на  Підгір’я в ліс. Лісом перей-

шли поза плечі більшовикам на  Березники і вернули додому.

Через три дні по тій облаві прийшов наказ з району до голо-

ви сіль[ської]  ради, щоби всі мужчини1113 йшли до району голо-

ситись. Якого це було дня, я собі не пригадую. З Тур’я поїхало 

багато мужчин1114 і ми також всі з Бачки запрягли коні і поїхали до 

 Лопатина голоситися. В Лопатині загнали нас прямо до тюрми. 

Тюрма міститься по лівому боці, як їдемо до Лопатина. Зі сходу 

на північ. В тюрмі ми просиділи цілий день. У дверях стояв пост. 

Вечером прийшов до нас якийсь лейтінант і сказав, що взавтра 

приїде з Тур’я голова сіль[ської]  ради і нам видадуть документи. 

На другий день дійсно приїхав голова, пішов на воєнкомат, там 

У тексті:1111  мущин.

У тексті:1112  мущин.

У тексті:1113  мущини.

У тексті:1114  мущин.
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повиписували воєнні білети. Цей сам лейтінант, що говорив з 

нами вечером, почав роздавати. Говорив, щоби ми їхали додому і 

на кожний зазив воєнкомату явились в районі. Потім ми від’їхали 

додому.

Через тиждень часу прийшов до сіль[ської]  ради список, 

хто має йти до армії, а хто на роботу. Мене повідомив голова 

сіль[ської]  ради, що я маю йти в армію. В той час в мене вдома 

ховався заст[упник]  рай[онового]  пров[ідника]  « Вірний» і його 

жінка. «Вірний» мені сказав: «Ти до армії не йди, то й так скоро 

провалиться, а ти підеш і занесеш голову». Від того часу я почав 

ховатися. Кромі мене, в  Бачці крилось ще трьох мужчин1115. 

Ми собі вчотирьох викопали криївку і в ній ховалися. До зими 

1944 р. ми вже мали п’ять криївок. В тих криївках ми ховалися 

і також дозволяли ховатися другим. Переважно хлопцям з від-

ділу, а саме: « Недобитий», «К[а]  рпо», « Петро», « Добрянський», 

« Сорока», « Байда», « Брюс», « Шулайко», « Юрченко», «Вірний» і 

« Квітка». Я робив на господарці, а як приходили  більшовики на 

облаву, тоді я ховавсь до криївки.

В жовтні 1945 р. зі с.  Тур’я богато поголосилось тих, що 

ховались. Їх не арештували, лишень видали документи і пустили 

додому. Тоді почала мені докоряти моя жінка і родичі: «Що ти 

будеш ховатися, а робити немає кому, колись наскочуть більшо-

вики, заб’ють і буде по всьому». Намовляли мене, щоби я йшов 

голоситись.

Я послухав родичів і 18.Х 1945 р. пішов у  Лопатин. На  НКВД 

я вже застав ок[оло]  14 осіб, а саме:  Ковальчук Андрій,  Степанюк 

Іван,  Ушкало Гриць,  Шевчук Михайло,  Бай Гриць, – цих знаю 

по прізвищі, бо це з Тур’я, решта була мені незнакома, бо були 

з чужих сіл. Нас зібрали всіх разом в одній кімнаті і  МВД-ист 

почав по черзі питати кожнього, де він ховався. Ми відповідали, 

що ховалися в сіні, соломі, в пивниці і т[ак]  д[алі] . Тоді він зачав 

питати, де наша зброя. Ми відповіли, що зброї не мали. Тоді 

цей МВД-ист сказав, що не видасть нам документів, доки ми не 

принесемо зброї. На цей час прийшов фірман з МВД і попросив 

цього лейтінанта, що йому потрібно людей до роботи. Лейтінант 

казав нам йти з тим чоловіком до роботи. Ми проробили 10 днів, 

по десятьох днях нам видали документи, сказали, щоби ми дру-

гих намовляли приходити з повин[н] ою.

Дня 24.V 1946 р. у вечір прийшли до мене додому трьох 

тур’янських  стрибків: Ушкало Гриць, Шевчук Михайло і Бай 

У тексті:1115  мущин.
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 Гриць. Казали мені, щоби я зібрався і пішов з ними до  Тур’я, бо 

мене потребує нач[альник]  гарнізону. Я зібрався і ми пішли. Коли 

я прийшов до нач[альника] , він казав мені сісти коло стола і по 

хвилі почав мене питати. Що я можу сказати про  Лаголу Семка. Я 

відповів, що це мій сусід, працював цілий час на господарці і тому 

три дні як його забрали якісь бійці. Тоді начальник питався, де є 

мій брат. Я відповів, що у  Львові, працює в кравецькому варстаті. 

Дальше питав мене, де находиться в лісі банда « Малинового», 

я відповів, що не знаю. Тоді начальник казав мені іти додому, а 

взавтра, то є в неділю, як вийдуть люди з церкви, знова зайти до 

нього. (Начальник виглядає так: грубий, середнього росту, бльон-

дин, чешеться догори, обличчя віспувате, ранга лейтінант, ходить 

зі собакою, яку зве «Аза», убраний в шкірянім комбін[і]зоні).

На другий день я пішов знова до начальника, і він почав зі 

мною знова говорити. Зазначив, що коли я не буду йому гово-

рити правди, то він буде бити. Начальник закидав мені, що в 

мене в хаті переховуються бандити. Я відповів, що це брехня. 

Найкращий доказ, нехай він прийде з бійцями і пошукає. Тоді 

нач[альник]  сказав: «Ти напевно добре їх заховав, коли мене 

запрошуєш шукати». Потім питав, чи то правда, що мій брат, 

перед тим заки пішов до Львова, був в банді. Я відповів, що це 

неправда, бо мій брат працює у Львові від 1944 року. Начальник 

сказав, що коли довідається, що я йому говорив неправду, спа-

лить хату, а родину забере на  Сибір. Я на це погодився. Опісля 

казав мені йти додому.

Дня 28.V 1946 р. лейтінант з 10-ма бійцями робив ревізію на 

хуторі  Бачка. У мене шукали також. По ревізії сказав лейтінант, 

щоби я на другий день зголосився в Тур’ю.

На другий день, це є 29.V [1946 р.] , я зайшов до начальника 

гарнізону, він запитав мене, що я робив дня 25.V. 1946 р. Я від-

повів, що до мене цього дня прийшов лісничий  Мурашка, який 

ішов до Тур’я. Жінка поставила їсти і півлітри горілки. Ми випили 

цю горілку, тоді Мурашка запросив мене до с.  Переволочна на 

пиво. В Переволочній ми зайшли до  С[у]с[о]ла Михайла, який є 

крамарем в кооперативі, і в нього пили пиво цілу ніч. На другий 

день рано я прийшов додому, боліла мене голова, так, що я був 

змушений пролежати цілий день до вечора. Начальник сказав, 

що це є неправда, бо мені донесли, що ти цього дня їздив з 

« Тараном» на  Бажани по масло і хліб. Я відповів, що це брехня і 

нехай він мені дасть на це свідка. Тоді начальник сказав: «Я бачу, 

що це брехня, та що зробити, ваші люди плещуть язиками і дода-

ють мені і вам роботи». По тім відпустив мене додому.
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Зізнання друге:

Дня 28.V. 1946 р., роблячи облаву на хуторі  Бачка, начальник 

гарнізону зі с.  Тур’я сказав мені, щоби я на другий день зголо-

сивсь до нього.

На другий день я пішов до начальника. Кватира начальника 

є в господаря  Бая Луця. На той час в начальника був командант 

 стрибків з Тур’я. Начальник почав мене питати, чи я знаю « Байду», 

« Таран[а] », « Юрченка». Я відповів, що знаю. Начальник запитав, 

звідки я їх знаю. Я відповів, що вони часами приходять до мене. 

Тоді начальник сказав: «Ти мусиш нам донести, коли прийде до 

тебе «Таран» або «Байда». Коли б вони прийшли до тебе ніччю, 

треба їх напоїти горілкою, покласти спати, а самому прийти і 

повідомити мене». Я відповів, що боюсь ночами ходити, щоби 

мене не вбили ваші бійці. Лейтінант сказав, щоби я не боявся. 

Коли побачу бійців, маю питати: «Мурашкін, то ти?», відповідь: 

«Я, а там хто?» – ти відповіш: « Івахів» з Бачки». Тоді скажеш тому 

бійцеві, щоби тебе завів до лейтінанта. Вартовий тебе заведе 

до мене і ти мені все розповіш. А коли в селі ти не стрінешся з 

бійцями, то маєш підійти під гарнізон зі сторони городів до цеї 

кімнати, де я мешкаю. Під хатою стоїть стіл, при котрому я обі-

даю. Ти постукай в стіл, тоді прийде до тебе вартовий або я і ти 

мені це все розкажеш. Коли прийде вартовий, то скажеш, щоби 

тебе завів до мене. Коли б мене не було, то ти це все можеш роз-

казати командантові стрибків. Я на це погодився і потім відійшов 

додому.

Зізнання третє:

Дня 18.ХІ 1945 р. я поїхав з головою сіль[ської]  ради і секре-

тарем до  Лопатина на форшпан. Ми приїхали під  МВД. Голова 

і секретар злізли і пішли на МВД, а я заїхав фірою на заїздне 

подвір’я. Які справи мав голова і секретар на МВД я не знаю. 

Десь так коло 12 год[ини]  дня до мене прийшов фірман МВД, 

привитався, запитав мене як я називаюся і сказав, що мене 

кличе лейтінант до себе. Я з фірманом зайшов до його канце-

лярії. В ній, кромі лейтінанта, не було нікого. Лейтінант попро-

сив мене сідати і почав мене розпитувати, як мені живеться, і 

що нового в селі. Я відповів, що в селі немає нічого нового, все 

по-старому. Тоді лейтінант сказав: «Бачите, Івахів, ви дістали 

документи задармо, а другі з Тур’я, як  Ковальчук,  Степанюк при-

носили за документи сало, муку і інше, а ви нічого. Я знаю, що ви 

і ваш брат були в банді, до вас і зараз заходять. Ви скажіть мені, 

які бандити до вас заходять. Бачите, я знаю усе. Знаю навіть, 

що ваше псевдо в банді було « Бігун». Я відповів, що та[к] , моє 
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псевдо дійсно було  «Бігун», до мене заходить « Вірний», « Петро» 

і « Карпо». Лейтенант питався мене, що це за одні. Я відповів, що 

«Петро» і «Карпо», це з відділу, а «Вірний» працює в тереновій 

сітці. Лейтінант запитав, де вони тепер ховаються? Я відказав, що 

не знаю, бо доки я крився, то знав менш більш де вони сидять, а 

тепер не знаю. Лейтінант запитав, де я з ними перше ховався. Я 

відповів, що знав 5 криївок і в них ховався. В тих криївках також 

ховалися і другі. Лейтінант запитав, де є ті криївки? Я відповів, що 

три на полі коло  Бачки, а дві в лісі коло  Кашт[е]лянів. Опісля лей-

тінант питав, чи я не знаю ще яких криївок, і чи в тих криївках, що 

я знаю, сидять бандити? Я відповів, що більше криївок не знаю, 

а чи в криївках сидить хто, також не знаю, бо не контролюю. 

Лейтінант запитав мене, чи я згідний працювати з органами  МВД 

по боротьбі з бандитизмом. Я дав йому на це згоду. Тоді лейті-

нант взяв листок паперу, щось написав і прочитав мені. Зміст 

менш більш був такий: «Івахів Петро гром[адянин]  Тур’янська 

Бачка соглашається з нами працювати і тим допоможе знищити 

банду. Працювати буде під псевдом «Бігун». Після цього казав 

мені підписати «Бігун». Я підписав. Потім сказав: «Помимо, що 

ви мали це псевдо в банді, під цим псевдом будете працювати і в 

нас». Опісля лейтінант написав щось, вложив в ко[н] верту разом 

з цею заявою і сказав, що вишле головою сіль[ської]  ради до 

нач[альника]  гарнізону лейтінанта  Корольова в Тур’ю. Корольов 

вас закличе і скаже вам, куди ви маєте доносити. Потім я вийшов 

з канцелярії і пішов до своєї фіри. Голови і секретаря ще не було. 

По якімсь часі прийшов голова зі секретарем, ми пополуднали і 

поїхали додому. Проїжджаючи коло будинку  МВД з нього вийшов 

цей сам лейтінант, що зі мною говорив, дав голові листа і сказав, 

щоби голова вручив його в Тур’ю лейтінанту Корольову.

Коли ми приїхали до Тур’я, під сіль[ську]  раду, голова зі 

секретарем злізли і пішли до сіль[ської]  ради. Мені казали заче-

кати, бо може є ще пиво, то разом вип’ємо. По якімсь часі зі 

сіль[ської]  ради вийшов лейтінант Корольов і запитав, чи то я 

називаюся Івахів. Я відповів, що так. Тоді лейтінант сказав, щоби 

я заїхав кіньми на подвір’я, а сам піду на його кватиру, бо він 

має зі мною дещо поговорити. Корольов мешкає в господаря 

 Бая Луця, зараз в сусідстві коло гарнізону. Ми зайшли до хати, 

посідали і Корольов почав зі мною говорити. «Ви, Івахів, згоди-

лися доносити нам, де ховаються бандити. Скажіть мені, в який 

ви спосіб думаєте доносити?». Я відповів, що знаю 5 криївок і 

думаю, що в них ховаються дальше хлопці. Піду до тих криївок 

і коли побачу, що в котрійсь є бандити, прийду і вам дам знати. 
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 Корольов сказав: «Добре, але ви йдіть в цей спосіб: візьміть їсти і 

йдіть по черзі від одної криївки до другої. Коли в одній криївці не 

буде нікого, ви маскуйте, відходячи, за собою сліди. Сліди мас-

куйте тому, що коли бандити схочуть прийти до криївки, а поба-

чуть, що хтось в ній вже був, то не полізуть. Якщо в криївці будуть 

бандити, ви скажіть їм, що ви знаєте про ту криївку, бо в ній сами 

сиділи і тому прийшли подивитися, чи дальше хлопці не сидять 

і принесли їм їсти. Дайте бандитам їсти, запитайте, чи чого їм 

більше не потрібно і негайно приходіть до мене дати знати. Якщо 

не буде нікого в криївках, то ви позакривайте і замаскуйте добре 

і по якімсь часі знова йдіть перевіряти». Дальше лейтінант казав 

мені слідити за бандитами на  Бачці. То малий хутір, положений 

недалеко ліса і там напевно ходять бандити за харчами. Питався, 

чи до мене часами приходять бандити їсти. Я відповів, що перед-

ше приходили. Тоді Корольов сказав: «Коли прийдуть до тебе 

бандити і схочуть їсти, ти їм дай. Якщо схочуть в тебе передню-

вати, ти не протився, а їм дозволь, а в день прийдеш і мене пові-

домиш. Коли не схочуть ночувати, то ти сліди за ними, де вони 

підуть. Дивися, чи вони пішли до якогось другого господаря, чи в 

ліс. Якщо пішли до якогось господаря, то ти стань собі десь неза-

мітно за плотом і дивися, чи вони вийдуть від цього господаря, 

чи залишаться на день. Маєш стояти аж до рана. Коли б почало 

розвиднятись, а бандити не виходили від господаря, то знак, що 

залишились в нього на день». Тоді я запитав Корольова, як можна 

відрізнити бандитів від бійців. Вони однаково ходять убрані. І 

також вміють говорити по-руски. Корольов казав приглядатись 

мені на зброю: «Ти чейже вмієш розрізнити русску зброю від 

германської, бандити ходять убрані в русских уніформах, але 

носять германську зброю. От ти і по тім пізнаєш. Коли бандити 

до тебе не приходять, то ти закрути собі папіроску, вийди на двір, 

слухай, де гавкають собаки і дивись, де є світло в хаті. Іди до цеї 

хати і проси огню до папіроса. За той час побачиш, чи в хаті є 

бандити, чи немає. Коли будуть бандити, то посидь хвилинку і 

виходь надвір. Надворі знова приглядайся, чи бандити вийдуть 

від цього господаря, чи залишаться в нього днювати». В цій роз-

мові я звернув увагу Корольову на те, що бандити кого застануть 

чужого в хаті або як прийде чужий до хати, де вони кватерують, то 

держать його доти, доки сами не виходять. Тоді Корольов казав, 

що в таких випадках дасиш мені знати пізніше.

Стрічатись з Корольовим в цей спосіб: коли вдень, то завжди 

Корольова я міг стрінути в сіль[ській]  раді в  Тур’ю. Я мав полагод-

жувати з головою сіль[ської]  ради деякі свої справи, податкові 
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або контінгентові, після полагодження цих справ мав розпочати 

розмову з  Король[о] вим1116. Це був знак, що я маю донос для 

Корольова. А коли я, будучи в канцелярії і стрінуся з Корольовим, 

не розпочинав сам перший розмови, це був знак для Корольова, 

що не маю для нього нічого. Вночі я мав стрічатися з Корольовим 

в цей спосіб: іти прямо до гарнізону. Коло гарнізону буде стояти 

вартовий і він буде мене спиняти. Я тоді мав запитати: «То ти, 

Мурашкін?». Вартовий відповість: «Я, а там хто?». Я мав відпо-

вісти « Івахів з  Бачки до лейтінанта Корольова». Тоді вартовий 

або мав мені викликати лейтінанта, або мене до нього завести. 

Наколи б я в день, маючи доноси, не стрінувся з Корольовим 

в сіль[ській]  раді, я мав написати, що знав на папері, зайти до 

Корольова на кватиру і вкинути цю карточку в шуфляду стола, 

який стоїть в Корольова під вікном. Потім Корольов мене відпус-

тив. Речинця доносу мені не дав.

Дня 14 січня 1946 р. я зі своїм сусідом  Якимчук Андреєм 

поїхав в  Каштелянський ліс по дрова. Ми зрізали сосну, Андрій 

почав вкладати, а я пішов дальше в ліс за своєю потребою. В лісі 

я запримітив, що з вентилятора виходить пара. Коли я докладно 

приглянувся, то побачив, що там є криївка. Вернувши назад, ми 

наклали дрова і поїхали додому.

На другий день, це є 15.І 1946 р., їдучи до горальні  Адами 

по брагу для худоби, в хуторі  Стовпин я стрінувся з Корольовим 

і п’ятьма бійцями. Корольов запитав, куди я їду. Я відповів, що 

на Адами. Опісля він запитав, що нового. Я відповів, що знайшов 

«гніздо» з бандитами. Корольов запитав мене, де. Я розповів 

докладно Корольову, де це є і цей собі це все нарисував на карт-

ці. Після цього я поїхав на Адами.

Вечером, вертаючи з Адамів, я стрінувся на Бачці з гайо-

вим  Лаголою Василем (брат « Юрченка»). І цей мені сказав, що 

в каштелянськім лісі  більшовики знайшли криївку, а в криївці 

загинули « Чорний», « Добрянський», « Квітка», « Сорока» і « Опока». 

Це все стрільці з відділу. Я запитав Лаголу, в якому місці. Лагола 

відповів, що на горбику, т[ак]  зв[аний]   Острів. Я ще питав його, в 

який спосіб знайшли. Лагола відповів, що або хтось всипав, або 

зайшли по слідах. Після цього я поїхав додому.

Два рази я ходив по своїх старих криївках, але там не було 

нікого.

Дня 23 січня, коли я встав рано, щоби дати худобі їсти, я 

побачив, як з хати Лаголи Василя вийшло двох  бандеровців 

У тексті:1116  Коваль[о] вим.
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« Верба» і другий мені невідомий, і пішли до  Лакош Михайла. По 

яких п’ятьох хвилинах «Верба» з цим другим вийшли від Лакоша, 

несучи хліб і ще щось зав’язане в хустині. Вони пішли в напрямі 

ліса. Пізніше я пішов до  Тур’я в сіль[ську]  раду, там стрінувся з 

 Корольовом і розповів йому про це. Після цього Корольов робив 

ревізії в  Лаголи і Лакоша, та питав, чи були в них бандити. Вони 

сказали, що були узброєні і вимагали їсти, ми мусіли дати. Про це 

розповідав мені опісля Лагола.

Дня 3-ого лютого [1946 р.] Корольов, роблячи труси в хуторі 

 Бачка, прийшов до мене, дав мені 1000 к[а] рб[ованців]  і сказав, що 

це за криївку в  каштелянському лісі. Тоді припоручив мені висліди-

ти, де ховається « Таран» і « Юрченко», то за них дасть більше, чим 

за тамтих бандитів. Я відповів, що буду старатися вислідити.

Дня 23.ІІІ 1946 р. до мене вечером прийшло чотирьох хлопців 

і хотіл[и]  їсти. Я їм дав їсти і коли відходили, дав на дорогу бохо-

нець хліба. В[они]  були в мене зо дві години і пішли до ліса. Тих 

хлопців я не знав, були [вони]  чужі і мені незнакомі. Я зараз вночі 

пішов до Тур’я, там через ва[ртового]  стрінувся з Корольовом 

і йому про це розказав. Також тоді порад[ив йому] , щоби він 

робив засідки на бандитів коло хутора Бачка. Чи були [...] 1117, [не]  

знаю.

Дня 7.V [1946 р.]  прийшов до мене  Лагола Василь і сказав, 

що [...] 1118 я їх забрав зі собою і заніс повстанцям до ліса. Я від-

повів: [...] 1119 жодних плащів і до ліса не піду. До ліса я боявся 

йти, тому [...] 1120 не вбили. Лагола сказав: «Як собі хочеш, а мені 

казали повстанці тобі це переказати».

Ще цього самого дня я пішов до Тур’я, там стрінувся з 

 Корольовим і йому сказав, що Лагола Василь з приходом  ЧА був 

в банді, а тепер є гаєвим. Він має брата, пс[евдо]  «Юрченко», 

який є в банді. І про нього напевно знає Лагола, де він ховається 

і що робить. Про Лаголу я Корольову доніс тому, що його боявся. 

Він міг мене слідити і про мою роботу доносити повстанцям. Тому 

хотів, щоби його арештували.

Дня 9.V 1946 р. Корольов арештував Лаголу. Його на допитах 

сильно мучили і він признався, що знає криївку в полі. Корольов з 

бійцями пішов до цеї криївки разом з Лаголою, перевіривши, що 

криївка пуста, казав до ньої лізти Лаголі. Потім Корольов післав 

Частину речення втрачено.1117 

Частину речення втрачено.1118 

Частину речення втрачено.1119 

Частину речення втрачено.1120 
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двох бійців на хут[ір]   Бачку, щоби ті взяли людей і прийшли роз-

копувати криївку. Коли прийшло до криївки чотирьох чоловіків з 

лопатами,  Корольов до них сказав: «Ви говорите, що у вас немає 

бандитів, а от я знайшов криївку, в ній є бандити». По тих словах 

відчинив вічко в криївку і крикнув: «Подихай бандьора!» і кинув 4 

гранати. Опісля з бійцями відійшов 10 м[етрів]  вбік і заляг, а людям 

казав розкопувати криївку. Коли розкопали криївку, то  Лагола 

Василь був вбитий. Корольов казав людям, щоби закопали банди-

та, а сам пішов до  Тур’я. Про це я довідався від стрибків.

Більше Корольову я не доніс нічого, хотяй стрічавсь потім ще 

кілька разів.

(Останнє зізнання говорив під фізичним примусом).

Постій, 10.VIII 1946 р. Допитав / – /  Н е д о л я

/ – /  Р о с.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 53. – Арк. 75-79. Копія. Машинопис.

№ 66

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ОЖИДІВ

ПЕТРА БАСАРАБИ
10 серпня 1946 р.

[Р] -31. 

Справа Ч: 6. Почато 9.VII 1946 р.

Басараба Петро Закінчено 11.VII 1946 р.

стр[ілець]  УПА, пс[евдо]   «Калиновий».

С/О  МВД, кл[ичка]  «Знайдик».

П Р О Т О К О Л .

 Басараба Петро Михайлович ур[оджений]  

25.Х 1924 р. в с. Ожидів,  Олеського 

р[айо] ну,  Львівської області;  українець; 

осв[іта] : 4 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] , 

начальник  стрибків при МТС-і Ожидів.

Зізнає: По закінченні школи я працював при родичах на 

господарці. З приходом  німців став працювати в заготзерні 

с. Ожидів.
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В 1941 р. кущевий, пс[евдо]  « Марко», втягнув мене до юнаць-

кої сітки  ОУН. В юнаках я працював під псевдом « Калиновий». 

Я мав зв’язки до села  Соколівка, зв’язаний був зі станичним 

« Стьопою». На  Баймаках був зв’язаний з « Шугаєм», а в  Юсько-

вичах з « Ничаєм».

В березні 1944 р. кущ від «Марка» перебрав др[уг]  « Грізний» і 

дав мені наказ відійти до відділу. Я відійшов до відділу к[оманди]-

ра « Малинового». При переході фронту зах[в] орів командир мого 

роя « Помста». Мене, «Помсту» і санітара « Яструба» залишають 

в с.  Тучне,  Бібрецького р[айо] ну до виздоровлення «Помсти». 

В с. Тучне ми перебуваєм через перехід фронту. «Помста» не 

вилічився і помер. Ми його поховали і потім я відійшов у свої 

терени. Прийшовши до  Ожидова, я зголосив свій прихід військо-

вику « Похилому» і розповів йому про смерть «Помсти». Відтоді я 

почав ховатися в свойому селі. Тому, що до відділу не хотів іти, а 

насильно мене не стягали.

В лютому 1945 р. в часі «мітли» я зголосився і мене забрали 

до  ЧА. Вишкіл проходив я в посьолку  Сорока  Марійський край. 

По місяці вишколу мене забрали на німецький фронт. Коли 

ми проїжджали через  Бесарабію, я ще з кількома хлопцями в 

м.  Котовськ злізли з ешелону, щоби собі дещо купити. За той час 

ешелон від’їхав. Я зголосився в воєнкоматі в Котовську. Там мене 

випитали, чому я не від’їхав разом з ешелоном і потім відіслали 

на пересильний пункт до м.  Кишинів. На пересильнім пункті я 

був тиждень часу. Після цього нас відослали одну роту в  Одесу. 

В Одесі ми охороняли ешелони, в яких відставляли демобілізо-

ваних.

В жовтні 1945 р. я дістав 15-денну відпустку додому. Приїхавши 

додому, я захворів на запалення легенів. Мене воєнкомат в 

 Олеську відставив до шпиталю у  Львові. Зі Львова я повернув в 

січні 1946 р. додому. Через кілька днів потім я пішов на воєнкомат 

і заступник начальника воєнкомату лейтінант  Меліченко дав мені 

місяць часу на виздоровлення.

По місяці часу я зголосився знова на воєнкомат і капітан 

воєнкомату сказав до мене: «Хватить тобі вже гулять по селу, 

підеш в армію». Капітан казав, щоби я собі приготовив харчі і на 

другий день прийшов на воєнкомат. На другий день я прийшов 

з харчами на воєнкомат. Від’їздити ще було заскоро і я пішов зі 

знакомими хлопцями в столовку на пиво. В протязі двох годин я 

дуже впився і почав виробляти авантюри. Міліціоне[р]  прийшов 

до мене і хотів мене арештувати. Я не хотів датись арештувати, 

але прийшло більше міліціонерів і забрали мене на дижурку  МВД. 
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На дижурці я проспавсь до вечора і вечером мені дижурний казав 

іти додому, а на другий день знова прийти на воєнкомат. На дру-

гий день я на воєнкомат не ходив, бо лежав хворий. По кількох 

днях я пішов до лікаря в  Олеську, лікареві заніс 1 к[іло] г[рам]  

масла і 1 л[ітру]  горілки і цей написав мені справку, що я даль-

ше хворий. З цією справкою я пішов на воєнкомат до капітана. 

Капітан подививсь на справку і сказав, що я тому х[в] орий, що 

забогато п’ю. Написав мені звільнення на 10 днів. З тим я відій-

шов додому. 

Через кілька днів до мене прийшов  стрибок з МТС-у і сказав, 

що мене кличе до МТС-у участковий  МВД  Галкін. Я прийшов до 

МТС-у і в кімнаті стрибків стрінув Галкіна. Цей привитався зі мною 

і почав говорити: «Слухай, нам потрібно начальника стрибків. Ти 

чоловік молодий, військовий, до армії не хочеш іти, бо вдаєш хво-

рого, може б ти став в нас на працю. Коли станеш начальником 

стрибків, то тебе з армії звільнять». 

Я на це погодився. Тоді Галкін пішов зі мною до директора 

МТС-у  Піскуна і сказав йому, що я погоджуюсь працювати в МТС-і 

начальником стрибків. Директор казав мені сісти і виписав мені 

справку місця праці, а другу справку на получення для мене зброї. 

Опісля дав мені ці справки і сказав, щоби я пішов в Олеське МВД, 

там мав дістати паспорт і зброю. Опісля мені сказав про мої 

обов’язки, як начальника стрибків. Я мав виставляти варту на ніч 

коло МТС-у, щодві години перевіряти стійкових, щоби не спали, 

а в разі якогось нападу банди на МТС я мав охороняти МТС. Я 

сказав: «Добре, буду старатися, щоби було як найкраще».

На другий день я взяв стрибка  Волянюка Петра і з ним пої-

хав до  Олеська. Прийшовши на дижурку МВД, я дав дижурному 

справку від директора. Дижурний повів мене в кімнату, де сидів 

ст[арший]  лейтінант  Коваленко. Він запитав мене, що я хочу. 

Я відповів, що мене вислав директор ожидівського МТС-у на 

получення для себе зброї. Коваленко вийшов і за хвилину при-

ніс мені автомат ППШ, три магазинки та 250 шт[ук]  патронів. 

Сам сів коло стола, написав картку і казав мені підписатись, що 

я получив зброю. Я підписався. Потім сказав мені, що коли б я 

віддав бандитам зброю, то за це дістану 5 років тюрми. Коли б 

напали на МТС бандити, ти повинен разом зі стрибками боро-

нити МТС-у до останнього набоя. Стрибків казав держати в 

дисципліні, не дозволяти їм пити, бо коли стрибки будуть п’яні, 

то не зможуть добре вартувати. Я відповів, що буду старатись, 

щоби з мене були задоволені. Потім я від’їхав разом з Петром 

додому. 
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Дня 19 травня 1946 р. через  Ожидів проїжджали  цига-

ни і вкрали мойого ровера, який стояв коло хати Дмитра 

 Лабінського. Я зараз взяв участкового  МВД  Галкіна і почав дого-

нити циганів. Доїжджаючи до  Олеська, ми стрінули фіру циганів, 

а на ній був мій ровер. Ми їх спинили і хотіли забрати ровера, 

але цигани не хотіли нам його дати, говорячи, що вони мають на 

нього документи, тільки що фіра з документами поїхала скорше 

і вони хіба поїдуть та її доженуть. Галкін циганів арештував і завів 

до Олеська на подвір’я МВД. Цигани на дижурці твердили, що 

це ровер їхній, тільки що фіра з документами поїхала вперід і 

десь спинилася в Олеську. Тоді дижурний випровадив цигані[в] , 

щоби принесли документи на ровер, а з мене почав писати 

протокол. Питав, коли я купив цей ровер, в кого, як він виглядав 

і в який спосіб його цигани вкрали. По моїм зізнанні сказав, 

що коли цигани не принесуть на ровер документу, то прийдеш 

вечером і забереш ровер. Опісля порадив мені, щоби я собі 

виробив документи на ровер, а то без документів не можна 

розібрати, чий в дійсності ровер. Вечером я пішов на дижур-

ку, дижурний сказав мені, що цигани не принесли документу, 

то ровер дійсно є ваш, можете брати і їхати додому. Я забрав 

ровер і вернув додому.

Дня 20 травня 1946 р. Олеське МВД повідомило мене, щоби 

я з усіма  стрибками приїхав негайно до Олеська. Коли ми приї-

хали на МВД до Олеська, там вже були стрибки з с[іл]   Підлисся, 

 Закомар’я і  Розважа. Лейтінант  Новіков переглядав нам зброю. 

По перевірці зброї кожного з осібна закликав до своєї канцелярії 

на допит. Мене покликав, спитав мою автобіографію і питав, чи 

слухають мене стрибки, чи виходять точно на стійку, чи на варті 

не бувають п’яні. Я відповів, що в мене все в порядку, хлопці мене 

слухають, вартують добре і на варті не були ніколи п’яні. Тоді 

Новіков казав, щоби я добре вважав, щоби часом не прийшли 

бандити і не забрали зброї, бо коли заберуть зброю і ми не будем 

боронитися, то нас усіх засудять по п’ять років тюрми. Питав 

також, чи ночею не підходять бандити до МТС-у. Я відповів, що ні. 

Казав, коли б хто підходив вночі до МТС-у, то прямо стріляти, бо з 

наших вночі ніхто не прийде до МТС-у, хіба бандити. Потім казав 

мені підписати заявку, що я не віддам зброї бандитам. 

Стрибків моїх питав, чи я відношуся добре до них, чи контро-

люю варту вночі, чи не буваю часто п’яним. Стрибки відповідали, 

що обходжусь з ними добре, варту контролюю, а п’яним мене 

ніколи не бачили. (Так зізнав про мене  Петрів Ярослав і про це 

пізніше мені розказав).
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Коли  Новіков перепитав усіх  стрибків, почав до нас усіх гово-

рити: що ми повинні вести активну боротьбу з бандами, а то не 

було ані одного випадку, щоби десь стрибки вбили бандита. Коли 

би наближались бандити до приміщення стрибків, ви повинні 

стріляти. І якщо не можете дати ради, утікайте зі зброєю в район. 

Потім ми всі роз’їхались по домах.

Приблизно дня 25 травня 1946 р. ночею під МТС зі сторони 

ста[н] ції йшли якісь  більшовики. Стрибки, які були на варті, поча-

ли їх спиняти. Більшовики не хотіли стати, тоді стрибки почали на 

них стріляти. Я також вискочив з кімнати з кулеметом МГ і почав 

стріляти. Більшовики втікли. На другий день приїхав до МТС-у 

 Галкін з десятьма бійцями і запитав, чому вчора вночі були стріли. 

Я відповів, що йшли якісь бійці, я їх спиняв, вони не хотіли стати і 

ми по них відкрили вогонь. Галкін питав, з якої сторони йшли бійці. 

Я відповів, що зі сторони ста[н] ції. Тоді Галкін поїхав на ста[н] цію, 

а вернувши назад, казав мені, що то йшли  красноармейці до села 

купити хліба, але похвалив мене, що я добре зробив, бо часами 

можуть іти в руських уніформах бандити.

Всіх стрибків при охороні МТС-у є 9. Узброєння їхнє таке: 

1 кулемет МГ, автомат ППШ, одна кулеметна 10-тизарядка і 6 

крісів. В стрибках є 5-ох хлопців зі с. Кути, а решта з  Ожидова. 

З Ожидова є  Волянюк Петро,  Гудима Мирон,  Петрів Ярослав і я. 

Прізвищ стрибків зі с.  Кути не пригадую собі.

Зізнання друге: 

Коли 2.VI 1946 р. я був п’яний і робив авантюри в районі, мене 

арештувало  МВД і завело на дижурку. Перед вечером, як я вже 

проспався, прийшов на дижурку  Коваленко. Запитав, чи я вже 

тверезий і чи не хочу більше битися. Я відповів, що тверезий. Тоді 

Коваленко казав мені йти з ним. Ми зайшли до кімнати, в якій не 

було нікого. Коваленко замкнув двері на ключ, казав мені сісти 

коло стола і почав питати: чому я напився і б[и] вся з міліціянтом: 

«Заки підеш в армію, ми будемо тебе судити за хуліганство, котре 

ти сьогодні зробив». Я відповів, що я це зробив несвідомо, а по 

п’яному, і просив би, щоби мені це подарували. Тоді Коваленко 

сказав: «Я тобі подарую, але ти мусиш мені розказати про всіх бан-

дитів, які ховаються в Ожидові». Питав мене, яких я знаю бандитів. 

Я відповів, що знаю « Мирового», « Грізного» і « Довгана». Коваленко 

питав, де вони зараз є. Я відповів, що не знаю, з ними стрінувся 

випадково на дорозі. Дальше Коваленко питав мене, де є їхні 

родини. Я відповів, що родини їхні ховаються. «Мирового» напевно 

в с. Тур’я, бо він там має родину, а де других, то я не знаю. Дальше 
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питав, яких я ще знаю бандитів. Я відповів, що більше не знаю. 

 Коваленко запитав, чи я хочу з ним разом працювати. Я відповів, 

щоби навіть [якби]  хотів, то не можу, бо мушу відходити в армію. 

Тоді Коваленко казав, що з армії мене звільнить. Я на це погодив-

ся. Коваленко написав заяву про мою співпрацю з  МВД і дав мені 

псевдо « Знайдик». Змісту заяви не пригадую собі. Казав мені псев-

дом «Знайдик» підписати заяву. Опісля почав говорити: «Щоби не 

було підозріло, що ти не йдеш до армії, директор МТС-у в  Ожидові 

зробить тебе начальником  стрибків. Ти, працюючи начальником 

стрибків, зможеш рівночасно провадити розвідку і доносити мені». 

Потім подав мені спосіб, в який я маю добувати розвідку:

«Ти ще халастой і можеш щовечора ходити по селі по дівча-

тах. Але ти по дівчатах не ходи, тільки крутися по дорогах, стеж-

ках, сядь собі на перелазі, дивися і слухай, чи не побачиш де 

бандитів. Можеш заходити на вечорниці до дівчат, але заходь до 

таких дівчат, де можеш стрінутися з бандитами Н[а] пр[иклад] : 

заходь до « Мирового» сестри, « Довганової» сестри і до других 

дівчат, які можуть мати зв’язь з бандитами. Коли б ти побачив, 

що зайшли  бандеровці в селі до когось вечеряти, то скоро біжи 

до МТС-у і подзвони на  МВД. Дижурному при телефоні скажеш, 

нехай тобі покличе мене або лейтінанта  Новікова і скажеш так: 

«Приїжджать негайно в Ожидів». Говорить стрибок з  Ожидова. 

Сам будеш на нас чекати на краю села від сторони  Олеська. Ми 

приїдемо машиною, ти сядеш з нами і покажеш, де вечеряють 

бандити. Коли би вечером тебе зловили бандити, то ти гово-

ри, що йдеш до дівчини. Старайся зв’язатись з ними, кажи їм, 

що ти можеш подавати розвідку з р[айо] ну, взагалі старайся з 

ними мати зв’язки і щоби вони тобі довіряли. Коли будуть тобі 

довіряти, то ти зможеш краще від них довідатись про їхні таєм-

ниці. Н[а] пр[иклад] : де вони мають криївки, що думають робити 

на дальше, чи богато їх є і т[аке]  др[уге] . Коли б тобі вдалось 

нав’язатись з бандитами, негайно приїдь до мене сам, а я тобі 

скажу, що маєш дальше робити. Якщо б ти мав менш важні відо-

мості, то напиши їх на картці, запечатай в конверту, подай адресу 

«Начальнику стрибків р[айо] ну Олесько Новікову» і подай  Галкіну. 

На доносах підписуйся «Знайдек». Коли тебе буде питати Галкін, 

що ти пишеш до Новікова, ти відповідай, що подаєш звідом-

лення з праці стрибків. Дальше. Припоручив мені вислідити, в 

кого переховуються в Ожидові родини « Грізного», «Мирового» і 

«Довгана». Легше1121 прослідити, де ховаються родини бандитів, 

У тексті:1121  Лекше.
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ч[и] м самих бандитів. Коли вислідиш, де ховаються їхні родини, 

то буде тобі легко вислідити « Грізного», « Мирового» і « Довган[а] ». 

Ти зможеш тоді заходити до них на вечорниці, або будеш крути-

тися коло їхньої хати, а бандити напевно прийдуть до родини за 

біллям або чимсь другим». На останку приобіцяв мені, що коли 

я буду добре справлятись в роботі і дам багато матеріялів, то 

 Коваленко забере мене до праці в районі.

По якімсь часі мене зробили командантом  стрибків. 

Командантом стрибків зробили мене так, як я зізнав на першому 

зізнанні.

Приблизно 3 червня 1946 р. я поїхав до  Олеська, щоби здати 

кріси. Кріси ці лишились по стрибках, які відійшли працювати в 

тракторні майстерні. Кріси я здав  Новікову, і запитав його, чи є 

Коваленко вдома. Новіков відповів, що Коваленко обідає в сто-

ловці. Я пішов до столовки, казав дати собі пиво і почав розгляда-

тись за Коваленком. Коли я побачив його, дав йому знак, що хочу 

з ним говорити. (Моргнув оком). Коваленко вийшов, а я пішов 

за ним. Я зайшов знова до його канцелярії і йому розказав, що 

вчора вечером я був на присілку  Королі в  Гураль Василя і бачив, 

як з ліса вийшло чотирьох бандитів. Вони зайшли до першої 

хати, то є  Заяць Гната і по п’ятьох хвилинах часу пішли в село. Я 

зараз пішов за ними, але не міг вислідити, до кого вони зайшли, 

тому що було темно. Коваленко питав мене, чи я ще не вислідив 

« Грізного», « Мирового» і « Довгана». Я відповів, що не вислідив. 

Потім я пішов до фіри і поїхав додому.

При кінці червня [1946 р.] по телефону викликав мене до 

себе Коваленко і питав мене, чи я маю вже які відомості. Я відпо-

вів, що не маю ще нічого. Коваленко сказав, що з мене поганий 

працівник, він сподівався від мене дістати гарну розвідку, а я не 

хочу нічого йому доносити. Я відповів, що не можу нічого розвіда-

ти, якщо розвідаю, то напевно йому донесу. Тоді Коваленко питав 

мене, що це за один  Дубас Степан. Я відповів, що це кревняк 

«Довгана», мешкає недалеко пошти і більш про нього не знаю 

нічого. Коваленко казав мені слідити за Дубасом, тому що він має 

зв’язь з бандитами. Потім Коваленко казав, щоби я йшов додому 

і постарався краще попрацювати. Відтоді з Коваленком я більше 

не зустрічався.

Декілька разів на дижурці стрибків в МТС-і питав мене участ-

ковий  Галкін, які є бандити в селі  Ожидів і чи приходять до села. 

Я відповів, що нічого не знаю за бандитів. (З Галкіном я боявся 

говорити тому, що він є завжди п’яний і по п’яному може декому 

розказати про наше говорення).
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Про це, що я був в повстанцях,  МВД не знає, бо коли було би 

знало, то  Коваленко був би мене за це питав.

Коваленкові я більш не доніс нічого, тому що більш нічого не 

знав. Розвідувати спеціяльно я не старався, але коли би був щось 

довідався, то був би доніс.

(Друге зізнання говорить під легким фізичним примусом).

 

Постій, дня 10.VIII 1946 р. Допитав / – /  Р о с.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 53. – Арк. 118-121. Копія. 

Машинопис.

№ 67

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  БАЙМАКИ 

СТЕПАНА БАРАНА
11 серпня 1946 р.

[Бар] ан Стефан

[Чл] ен  ОУН, пс[евдо]   «Черемха» Закінчено 11.VI 1946 р.1122

П Р О Т О К О Л .

Баран Стефан Гарасимович, ур[оджений]  1.ІІ.1914 р. в 

с. Баймаки  Олеського р[айо] ну,  Львівської області.  Українець; 

осв[іта] : 4 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] , швець.

З приходом  більшовиків в 1944 р. вступає в ряди ОУН. Від 

цього часу також починає ховатись. В ряди ОУН приняв його 

кущевий « Касим».

Працює як член куща, а від червня 1945 р. станичним 

господ[а] рчим.

Від травня 1946 р. ходить без зброї. На запитання «Чому 

ходить без зброї?», відповідає: «щоби було легше1123 втікати».

Зимою під час «нажимки» деморалізує стрільців своїм гово-

ренням, розповідаючи, що впав « Бескид», « Орлич» і « Зеновій». 

Говорячи, що так впало богато людей і немає з того нічого.

Правдоподібно, помилка у переписі дати. Ймовірно, мало б бути 1122 

11.VІІІ 1946 р., як це зазначено внизу документа.

У тексті:1123  лекше.
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Під час допиту признався, що в часі «нажимки» дійсно вже 

стратив усю надію, щоби пережити. Про це, що упав « Бескид», 

« Орлич» і « Зеновій», довідався від своєї тітки, яка мешкає в 

 Соколівці.

Під час облави на  Боложинівський ліс 17 травня [1946 р.] 

відрікся своєї зброї (кріс і дві гранати). Кріса кинув свідомо, а 

гранати погубив з-за паса.

В червні [1946 р.] пішов до  Труш Гени, яка мешкає в с.  Баймаки, 

казав її продати Організаційне збіжжя. Гена збіжжя продала і мені 

дала 1250 к[а]рб[ованців]. [Ці]  гроші не здав нікому, лишень час-

тину залишив собі, а решту передав [р] одині. За ті гроші купував 

цукорки, пиво і другі речі.

Постій, 11.VIII 1946 р. Допитав / – /  Рос.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 54. – Арк. 101. Копія. Машинопис.

№ 68

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБСТАВИНИ ЗАГИБЕЛІ 

ПРОВІДНИКА «НЕЧАЯ»
11 серпня 1946 р.

Справа Ч: 3. (в розробці).

« Н.»1124

Довірочне.

З В І Д О М Л Е Н Н Я .

На початку березня 1946 р. зголосився боєвик  «Богун» 

(Микола Мер[ц] , с.  Чехи). «Богун» видав криївку і в ній пострі-

ляв п’ятьох боєвиків: – пр[овідника]  «Н.». Криївку видав в 

с.  Верхобуж,  Поников[и]цького р[айо] ну,  Львівської області. 

«Богун» також всипав, що пр[овідник]  «Н.» переховується в 

терені с[іл]   Теребежі– Волуйки. (Міг догадуватись з цих причин, 

що пр[овідник]  «Н.» взяв зі собою двох боєвиків, які були з цього 

тер[е] ну).

«Н.» – «Нечай» – особа не 1124  встановлена, за деякою інформацією – госпо-

дарчий референт Львівського обласного проводу  ОУН.
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Відтоді  більшовики почали сильну «нажимку» на ці села. 

Під час «нажимки» в цих селах впали стрільці  УПА « Хома» і 

« Вербовий». Їх найдено в криївці. В цей час в с.  Теребежі зголо-

силися  Гонта Михайло,  Черка Степан і  Бойко Славко.

З цих причин, що в селі шукали більшовики, пр[овідник]  « Н.» 

вийшов в ліс. Зі собою забрав своїх двох боєвиків « Кармелюка» 

і « Швейка». Викликавши на стрічу дня 22.ІІІ.1946 р. станичного 

« Підкову», договорився з ним, щоби відремонтувати криївку, в якій 

вони сиділи літом. Криївка мала бути до трьох днів викінчена.

За цей час пр[овідник]  «Н.» зі своїми боєвиками кватерував 

в лісі, а спати ходив до старої криївки, про яку знав  Турчиняк 

Володимир,  Мандюк Михайло і ще один хлопець зі с.  Кути, який 

ховався в с.  Теребежі у своєї родини (прізвища не устійнено).

Мандюк Михайло пішов ховатися до своєї родини [в]  

с.  Ангелівка і там його зловили 24.ІІІ.1946 р.

25.ІІІ.1946 р. Мандюк Михайло водив  більшовиків по лісі, 

видав їм дві криївки, де не було нікого, і привів до цеї, в якій сидів 

пр[овідник]  «Н.».

Побачивши більшовиків, вискок з криївки і почав відстрілю-

ватись, але вже було запізно, зістав вбитий недалеко криївки. 

«Швейк» і «Кармелюк» розірвались гранатами. Тіла вбитих біль-

шовики забрали до  Олеська і там їх пізнав « Богун».

Де знаходиться Мандюк Михайло, не устійнено.

Інформації зібрано від станичного «Підкови» і населення. 

Більшовики розповідали це між населенням.

Інформації не є дуже точні, справа в розробці.

Постій, 11.VIII. 1946 р. / – /  Р о с.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 54. – Арк. 285. Копія. Машинопис.
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№ 69

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГИБЕЛЬ КОЛИШНЬОЇ 

ПРОВІДНИЦІ ЖІНОЧОЇ СІТКИ  ОУН 

 ЗОЛОЧІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ 

МИХАЙЛИНИ  СЕНІВ – «ХРИСТИНИ»
11 серпня 1946 р.

Справа Ч: 2. (в розробці)

«Х.»

Довірочне.

З В І Д О М Л Е Н Н Я .

З початку м[ісяця]  травня [1946 р.] стр[ілець]   СКВ « Явір» пові-

домив кущевого « Чорногору», що учителька1125 с.  Гавареччина 

просила, щоби він зайшов до неї.

Два дні пізніше1126 кущевий «Чорногора», разом зі стрільцями 

куща, зійшли з ліса в село і стали недалеко школи. «Чорногора» 

і «Явір» пішли до помешкання учительки, а решта стрільців зали-

шалась надворі. Це була година 7 вечером.

Учителька сказала «Чорногорі» (якого знала перед тим), що 

в ньої є «Х.» вже три тижні і хоче з ним бачитись. Нараз надворі 

почулись сильні стріли. «Чорногора» з «Явором» вибігли з хати і 

побачили, як стрільці втікають в ліс і побігли за ними. На запи-

тання «Чорногори» стрільців, чому вони втікали і хто стріляв, 

відповіли: «Дорогою, яка вела до школи, ішло двох мужчин1127. 

Стрілець « Клен» запитав, хто йде. Один з мужчин1128 відповів, що 

дядьки1129, негайно залягли і почали стріляти. В цей час збоку 

також почулись стріли з кулемета і ми почали втікати». Стрільці з 

куща не віддали ані одного стрілу в сторону  більшовиків. Як вони 

сходили з ліса в село, їх могли запримітити більшовики.

Йдеться про 1125  Шенгеру Михайлину Андріївну 1909 р.н., уродженку і 

жительку с.  Соколівка  Буського р-ну  Львівської обл., яка була затримана спів-

робітниками  МГБ 27 травня 1946 р., а 10 листопада того ж року Військовим 

трибуналом засуджена за ст.ст. 20-54-1а, 54-11 до 10 років позбавлення волі у 

виправно-трудових таборах та 5 років позбавлення у правах. Звільнена 25 травня 

1955 р., повернулася у рідне село, де й мешкала станом на 1992 р.

Подія мала місце ввечері 26 травня 1946 р.1126 

У тексті:1127  мущин.

У тексті:1128  мущин.

У тексті:1129  дятьки.
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В цей час, коли « Чорногора» був в учительки, до села 

ішла боївка  МГБ з участковим  Глушком. Боївка пішла городами 

попід ліс до господаря  Юречкі Ілька і почала робити ревізію. 

Глушко з одним  стрибком зі  Соколівки, який перше належав до 

 Соколівського куща, (назвиська не устійнено), пішли дорогою 

до школи. Завваживши коло школи повстанців, відразу по чали 

стріляти. На стріли прибігли решта  більшовиків, окружили школу 

і по чали робити ревізію. Під час ревізії  стрибок зі Соколівки 

пізнав  «Х.». На запитання, що вона робить тут. Відповіла, що 

є учителькою і вчить дітей. Тоді він сказав: «Ти не бреши, бо я 

тебе добре знаю, ти часто приходила з другими санітарками до 

Соколівського куща». Потім Глушко заборонив учительці і «Х.» 

виходити надвір.

Боївка МГБ зробила під школою засідку і там була аж до 

рана.

«Х.», ідучи спати у другу кімнату, виняла пістоль з ліжка і стрі-

лила  собі в голову (правдоподібно, лишень в шию). Пістоль мав 

би бути мало каліберний.

На другий день ранком приїхало з району авто, забрало учи-

тельку, «X.» і боївку та від’їхали в район.

Учительку і «X.» негайно відставили до  Львова. «Х.» приїжд-

жала один раз санітарним автом на Олеське  МГБ.

Інформації зібрані зі стрільців куща, селян села  Гавареччина 

і се лян села  Соколівки. В Соколівці про цю справу розповідав 

 стрибок.

Постій, 11.VIII 1946 р. / – /  Р о с.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 269. Копія. Машинопис.
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№ 70-164

ПІДКАМІНСЬКИЙ РАЙОН
5 вересня 1945 р. – Квітень 1951 р.

№ 70

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с. СУХОВОЛІ

ІВАНА ВАВРИКА
5 вересня 1945 р.

Р. 31. Почато 3/ІХ 1945 р.

Справа Ч: 2/ІІ Закінчено 5/ІХ [19] 45 р.

 Ваврик Іван 

С/О  НКВД кл[ичка]  Врон

П Р О Т О К О Л

Генералія: Ваврик Іван  ур[оджений]  1880 р. в с.  Суховолі, 

 Підкам’янецького р[айо] ну,  українець, неграмотний, рільник.

Зізнає: В 1940 р. я був арештований і суджений за крадіж 

збіжжя в господаря  Климів Павла. В  Дніпропетровській тюрмі я 

просидів один рік. З приходом  німців мене з тюрми звільнено, я 

вернув домів і тут працював на ріл[л] і. Тому що по переході фрон-

ту моя господарка була знищена, я дістав з МТС корову. На весну 

1945 р. я хотів дістати ще коня.  Стацюк Павло з  Підкаменя сказав 

мені, що на  нквд є кінь. Я пішов на торговицю і почав оглядати 

того коня, що там пасся. Коли я того коня оглядав, до мене підій-

шов один нквд-ст і запитав, що я хочу. Я відповів, що хочу купити 

коня. Нквд-ст сказав, що треба дати за нього 500 кар[бованців]  і 2 

літри горілки. Я дав нквд-стови 500 кар[бованців] , а він запрова-

див мене на нквд і передав нквд-стови  Бикову. Биков сказав мені, 

що дадуть коня даром, тільки щоби я доносив, що в селі робиться, 

щоби я з ними працював. Я запитав, як це розуміти, він відповів, 

що як я побачу, що до села приход[я]ть [бандерівці,] треба дати 

знати в кого були, хто дає їсти, хто має зв’язки з бандою, до котрих 

дівчат заходять  бандерівці. Я на це погодився, тільки я сказав, що 

дав тамтому нквд-стови 500 кар[бованців] . Биков його прикликав і 

мені гроші звернули. Я забрав коня і вернув домів.

Два тижні після того була в Суховолі облава. До мене зайшов 

Биков запитав, що чувати і чи я маю що для нього. Я відповів, 
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що бачив, як вночи йшли вулицею [бандерівці]. Вдома криють-

ся:  Олейградський Павло,  Клим Павло,  Пушка Василь,  Козодій 

Павло. Усіх тих мужчин1130 я бачив. Биков сказав, щоби я за 5 днів 

прийшов до Підкаміня.

За 5 днів я зайшов до канцелярії  Бикова і йому сказав, що 

 Клим Іван і  Олейградський Евген є в  бандерівцях,  Олейградська 

Оля має зв’язки з бандерівцями. Биков написав якусь заяву і дав 

мені її підписати. Тому що я писати не вмію, я поставив хрестик і 

букву Н. Биков сказав, що моя кличка буде  Врон. Як хто прийде і 

буде так мене кликати, то я буду міг з ним говорити. Биков казав, 

щоби я йшов до ліса і слідив постої бандерівців.

В липні 1945 р.  Чиж Богдан і  Олейградський Іван перетяли 

телефонічні дроти на лінії  Броди– Підкамінь. Я про це повідомив 

на  нквд і тих хлопців арештували.

Одного дня Биков покликав мене до канцелярії с[ільської]  

р[ади]  і питав за  Юрч[у]к Федем. Я відповів, що бачив, як він 

тому кілька днів ввечір переходив селом, і питав за  Кравчуком 

Омеляном. Я розповів Бикову, де криються родини підпільників.

В мене вдома був Биков три рази, в районі я був чотири рази. 

За кожний раз я мусив щось розвідати і донести, бо мені грози-

ли, що відберуть коня.

На тому допит закінчено.

З а в в а г а: Цей с/о початково не хотів нічого признатися, 

при вжитті легких технічних засобів признався до всего.

Допитав

 Аркан

Постій, дня 5/ІХ 1945 р.

26/VІІІ/  – З.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 252. Копія. Машинопис.

 1130 У тексті: мущин.
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№ 71

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с. СУХОВОЛІ 

ВАСИЛЯ СЕМЧУКА
5 вересня 1945 р.

Р. 31.  Почато 3/ІХ 1945 р.

Справа Ч: 3/ІІІ Закінчено 5/ІХ [1945 р.] 

 Семчук Василь

С/О  НКВД кл[ичка]  Гречка

П Р О Т О К О Л

Генералія: Семчук Василь ур[оджений]  1899 р. в c.  Суховоля 

 Підкам’янецького р[айо] ну,  українець, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  

школи, жонатий, рільник.

Зізнає: За  Польщі я належав до всіх культурно-освітніх уста-

нов, які були в селі. За  більшевиків був рахівником в кооперативі. 

Це саме робив і за  німців. З приходом більшевиків в 1944 р. мене 

виевакували в с.  Попівці на  Волинь. В липні 1944 р. ми вернули 

з евакуації. Після повороту я став секретарем с[ільської]  р[ади] . 

Головою був  Купчинський Іван. В тому часі я був рівнож командан-

том  істрибітельного батальйону в с. Суховолі. До істрибітельного 

батальйону належав і мій син. Після того як роз[з] броєно істри-

бітельний батальйон, мого сина забрали до  УПА. По якомусь часі 

мій син  Семчук Степан,  Семчук Василь і  Козодій Мирон дістали 

відпустку з УПА. Дня 14/V [1945 р.]  їх трьох під час облави злови-

ли в стодолі з документами без зброї і з посвідками про звільнен-

ня з відділу. Мене покликав  Мамалигін до канцелярії і запитав, де 

мій син, я відповів, що сьогодні під час облави зістав придержа-

ний. Мого сина і других зловлених з ним  більшевики по кількох 

днях звільнили. Мене забрали в район. В тюрмі я сидів протягом 

місяця. На допити брали Мамалигін і  Биков. На допитах я зізнав, 

що 28/ІІІ [1945 р.]  були бандерівці в  Мазур Івана. 3/V [1945 р.]  

були в сіль[ській]  раді, але я там не був, то скільки було, не знаю. 

Третій раз було їх около 30. Це було при кінці травня [1945 р.] . 

На пропозицію Мамалигіна я погодився стати донощиком  нквд, 

підписав заяву. Мені дали кличку Гречка. Доноси я мав подавати 

до Мамалигіна усно. Свої поїздки до району я мав виправдати 

потребами сіль[ської]  ради.

Якщо я буду добре доносив і в селі зловлять або вб’ють одно-

го бандерівця, то мого сина звільнять до дому, а якщо я до речен-
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ця 20/ХІІ 1945 [р.]  нічого корисного не донесу, то мене вивезуть 

на  Сибір.

По звільненні з тюрми я всипав, де в котрих господарів кри-

ються родини підпільників. На  нквд я рівно ж віддав того кріса, що 

мій син приніс з  УПА.

На тому протокол закінчено.

Допитав

 Аркан.

Постій, дня 5/IХ 1945 р. 

26 /VІII/ – З.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 253. Копія. Машинопис.

№ 72

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  БУЧИНА 

БОГДАНА КОВАЛЬЧУКА
18 вересня 1945 р.

Р. 31.

Справа Ч: 4/IV Почато 12/ІХ 1945 р.

 Ковальчук Богдан  Закінчено 18/ІХ [19] 45 [р.] 

Стрілець з відділу  УПА 

С/О  НКВД кл[ичка]  Комарик.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Ковальчук Богдан ур[оджений]  1925 р. в с. Бучина 

 Підка м’янецького р[айо] ну,  українець, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  

школи.

Зізнає: За  німців я був членом  Юнацтва ОУН. Коли весною в 

1944 р. в нашому селі задержався фронт, мене з ріднею еваку-

вали до с.  Янівка  Радивилівського р[айо] ну. Я мав підроблені1131 

документи, що я з 1927 р. народження. 

Дня 20/VII 1944 р. ми вернули з евакуації, а 25/VII [1944 р.]  

мене покликали на воєнкомат як допризивника з 1927 р. В районі 

на воєнкоматі ми робили протягом шість днів порядки по місті, 

після того нас звільнили додому на жнива.

У тексті:1131  підроблений.
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Дня 8/ІХ [1944 р.]  я і ще чотирьох хлопців, а то другий 

 Ковальчук Богдан,  Баландюк Петро,  Нагірняк Михайло і ще один 

дістали покликання явитися на воєн[комат] . Однак на воєнкомат 

ми вже не пішли, а договорилися з повстанцями з відділу  Чернця, 

щоби нас забрати до відділу. Слідуючої ночі кількох повстанців 

під маскою  більшевиків пішли до голови сіль[ської]  ради і разом 

з ним ходили до кожного з нас окремо і забирали нас. У відділі 

я був до листопада 1944 р. В листопаді [1944 р.] командир від-

пустив нас на два дні по білизну. Коли ми вернули по двох днях, 

відділу вже не було на тому місці. Я вернув додому і за кілька днів 

ступив до кущевої боївки  Могили.

Ніч[ч] ю з 5 на 6/ХІІ [1944 р.]  я зі стрільцем  самооборони 

 Худзіком Степаном пс[евдо]  Козак (моє пс[евдо]   Корч) пере-

водили провідника  Кочовика з  Поповець на  Бучину, де нас двох 

залишилося в  Ковальчука Василя.

Дня 6/ХІІ [1944 р.]  брідський ескадрон в числі 100 бійців 

робили облаву на Бучині. Господиня  Ковальчук Теодозія пора-

дила нам, щоби поки ще коло неї нема  більшевиків, ми вийшли 

поза село в окопи. Ми сказали, нехай вона відставить драбину, 

ми залишимося на вишках. За хвилю прийшов знова господар з 

господинею і казали, що більшевики ще на другому кінці села і 

ми можемо вийти в окопи. Худзік Степан сказав, якщо окопи не 

далеко, то краще вийти в поле, я радив лишити[ся]  на вишках. 

По хвили[ні]  знова прийшов господар і сказав, щоби ми перей-

шли до стодоли, бо там є більше соломи. Коли ми вийшли на 

подвір’я, тоді господар сказав, ні ви таки краще ідіть в поле. 

Ми тільки вийшли з подвір’я тоді 8 більшевиків з віддалі 200 

м[етрів]  почали стріляти до нас з крісів. Худзік Степан здався 

з місця, я почав втікати в напрямі польської границі, мене здо-

гонили два верхівці і з віддалі 100 м[етрів]  почали стріляти до 

мене. Я відстрілювався, однак в тій хвилині мене окружило 20 

кіннотчиків, посипалися густі стріли і в хвилині коли я репиту-

вав1132 кріса, один більшевик вхопив мене зі заду кріса і крик-

нув «Здайсь», я кинув кріса і підніс руки вгору. Більшевики, 

зловивши мене, почали бити прикладами від крісів. Взяли від 

мене ремінний пас від штанів, зв’язали руки назад і так прова-

дили. Дорогою під’їжджали до мене і били куди попало. Коли 

ми зблизилися до Худзік Степана на віддалі 30 м[етрів] , мене 

задержали, запитали, яке моє псевдо, яке в нього і скільки нас 

є в селі. Я відповів, що моє псевдо Корч, його Козак, в селі є 

У значенні заражав.1132 
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нас тільки двох. Другий  більшевик поїхав до  Худзіка і питав його 

то саме. В тій хвилині під’їхав до нас лейт[е] нант, йому зголо-

сили, що зловили того бандиту, що відстрілювався. Лейт[е]-

нант під’їхав до мене, вдарив мене кілька разів автоматом по 

голові так, що я впав. Коли я підвівся, нас почали допитувати, 

скільки нас є і по якому завданні ми прийшли до села. Я не 

відповідав нічого, а Худзік Степан сказав, що нас до банди 

зловили на силу і два місяці держали без зброї. Тому тиждень 

дали нам зброю і відіслали робити стійку. Ми два договорили-

ся і втекли, щоби зголоситися на воєнкомат в  Підкаміні. Наш 

відділ стоїть в  Сестратинському лісі, всіх є 6 сотень. Пс[евдо]  

сотника є  Кочовик, ройового –  Льотчик, чотового –  Сокіл. Ще 

знаємо сотенного  Чернця. Більш[е]  не знаємо, тому що кожна 

сотня стояла зокрема і не було можна говорити, хто звідки 

є. Господаря  Ковальчука, в якого ми кватирували, більшеви-

ки арештували, ми зізнали, що вступали до нього пити воду. 

Більшевики дальше продовжали робити облаву в селі. Нас дер-

жали в домівці чит[альні]   Просвіти. Того дня в селі арештовано 

ще кілька осіб місцевих і немісцевих.

Лейт[е] нант  нквд покликав Худзіка Степана до другої кімна-

ти, де з ним щось балакав протягом 20 хвилин.

Около 14 години ескадрон від’їзджав на  Броди. Арештовані 

йшли піхотою. В Бродах на улиці перед нквд арештованим 

казали клякати і ми так клячіли 10 хвилин. Це була неділя,  поля-

ки підходили до нас і кричали. Одна жінка кричала «побити їх, 

за  німців я тільки в сорочці втекла, вони нам не давали жити». 

Друга кричала «мою родину всю порізали, тільки я осталася».

Відтак нас перевели на подвір’я нквд. Від мене забрали 

кожушок і шапку. Начальникови нквд нас передали і сказали, що 

я відстрілювався, а Худзік Ст[епан]  здався добровільно. До мене 

підійшов один  стрибок, котрой прийшов з начальником і почав 

мене бити кулаком. На подвір’я прийшов лейт[е] нант, сказав всім 

стати пі[д]  стіну, коли ми уставилися, стрибок підійшов до мене і 

сказав – «вот той що обстрілював  Ч.А.». Лейт[е] нант позволив 

йому мене бити, він бив доти, поки я безсильний не впав, він 

підвів і знова бив, опісля відпровадив на дижурку. Усіх арешто-

ваних відвели до камери, а мене поставили коло желізної печі, 

розігрітої до червоного у віддалі одного метра, казали обер-

нутися лицем до стіни і не рухатися. За годину взяли мене на 

допит. Провадили через подвір’я в браму і направо до канцеля-

рії. Допитував нквд-ст низький, білий, літ около 45. Стрибок, що 

мене привів, стояв коло вікна. Нквд-ст списав мою автобіогра-
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фію1133, запитав, чи я був на вишколі допризивників, я відповів, що 

був один тиждень, відтак мене відпустили додому на жнива. Коли 

я дістав повідомлення явитися на воєнкомат, до мене прийшло 4 

бандитів з головою с[ільської]  р[ади]  і забрали зі собою. Тої ночі 

забрали нас зі села 4, а то мене,  Ковальчук Богдана,  Баландюк 

Петра,  Нагірняка Михайла. Де ті остальні находяться, не знаю, 

бо нас розділили окремо. Мене запровадили в  Сестратинський 

ліс, звідки я втік.  Нквд-ст питав, чому я стріляв в  червоноар-

мійців, я відповів, що я не знав, що то червоноармійці і думав, 

що то бандити прийшли за мною. Нквд-ст питав, які псевда в 

сотенного, чотового, ройового, я відповів, сотенний –  Кочовик, 

чотовий –  Сокіл, роєвий –  Льотчик. Моє псевдо є  Корч. Знаю ще 

сотенного  Чернця, інших сотенних не знаю, бо ми всі не кватиру-

вали разом. З поблизьких сіл хлопців не знаю, бо в відділі кликали 

всіх по псевдах, а хто питав про правдиве назвисько, били шом-

полом. До відділу жінки жодні не приходили, а було 10 хлопців, 

які їздили по селах і збирали харчі. Ми всі спали наверху в лісі на 

соломі, а як падав дощ, то накривалися плащпалатками. Наше 

озброєння було таке: 15 кулеметів, 4 Максіми, 6 мінометів ротних, 

2 ПТР решта кріси і автомати. (Це на сотню). В банді я був два міся-

ці.  Худзік Степана я ранше не знав і не знав, з якого він села, я його 

знав тільки по кличці, але що ми разом були на вишколі допризив-

ників, то він мене скорше пізнав, бо в мене на лівій руці нема вели-

кого пальця. Він мене намовив втікати з відділу і ми втекли, йшли 

цілу ніч, над раном зайшли на  Бучину і тут зістали придержані під 

час облави. Нквд-ст це все списав і казав мені підписатися.

(Підсудний зізнає, що це зізнання було видумане, тому щоби 

не признатися, що він був в  кущи).

 Стрибок знова запровадив мене на дижурку поставив коло 

печі і казав не рухатися. Так я простояв цілу ніч і на другий день до 

полудня. Тоді приїхав з  Підкаміня нквд-ст  Дудченко, нач[альник]  

паспортного стола  Кривенков і секретарка нквд  Тамара.

Мене знова взяв на допит один лейтенант з  Бродів. Питав 

то саме, що попередньо капітан. Я зізнав, що в банді дають два 

рази на день їсти, воду беруть з річки. Харчі возять зі собою на 

підводах. В відділі була спеціяльна частина людей, що доставляли 

до відділу тільки харчі і одяг. Білизну возять прати до селян або 

сами перуть. У відділі було около 30 людей, що були ще в відділі 

за  німців, і вони нас пильнували. В нашій сотні було двох німців, а 

У тексті:1133  автобьографію.
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в другі[й] були переважно самі  власовці. У відділі нам говорили, 

що ми боремося за  Українську Самостійну Соборну Державу. 

Знимки  Бандери нам ніколи не показували і про Провідника нічо-

го не говорили. Ми мали чекати, поки  Ч.А. розіб’є  німців, тоді ми 

почнемо битися з  більшевиками. Тепер мусимо чекати, щоби роз-

били більшевики німців, бо в противному разі німці знова можуть 

прийти сюди. В відділі винних карало  СБ. Богато стрільців хотіли 

втікати, але боялися СБ. Один стрілець втік до с.  Немирівка, там 

його СБ зловило і прилюдно перед цілим відділом розстріляли. 

Одного стрільця, що заснув на стійці, покарали 25 буками. СБ слі-

дить по селах, хто доносить більшевикам і того вішають в селі.

В нашій чоті є три рої. Роєві:  Дорошенко,  Чубатий,  Льотчик. 

Звідки є сотенний, не знаю. Середнього росту очі сиві, літ 35. 

Носить німецького автомата і німецьку пістолю, ходить в німець-

кому уніформі. Він не раз брав собі двох стрільців і йшов до села. 

Їсти варили в лісі, воду брали з ріки, вона була нечиста. Це все 

 нквд[-ст]  списав, я це підписав, і він запровадив мене на дижурку 

і передав до Підкам’янецького нквд. Нас шістьох, а саме  Худзік 

Степана,  Ковальчук Василя,  Ковальчук Василя,  Гаврилюк Наума, 

одного арештованого з  Боратина і мене пов’язали разом і про-

вадили улицею на місто. Конвоювали нас нквд-сти  Дудченко, 

 Кривенков, нач[альник]  паспортного стола, секретарка  Тамара. 

По дорозі переловили одну підводу, котрою їхала жінка з  Гаїв 

Дітковецьких. На цю підводу положили мене і Худзіка, сіли 

Дудченко і Кривенков, остальні сіли на другу підводу, що їхала 

позаді. Від  Суховолі нашу підводу завернули і ми, долучивши до 

інших арештованих, йшли. Коло  Черниці під лісом їхав якийсь 

дядько з  Підкаміня на Гаї Дітковецькі, його  більшевики завернули 

і ми поїхали в Підкамінь. На дижурці нквд, нам забрали всі речі і 

мене випровадили до камери ч[исло]  4. В камері я застав  Щирбу 

Миколу з  Накваші та трьох мені невідомих. На третій день мене 

викликав на коридор нквд-ст  Коваль, з ним було ще два  стрибки. 

Він запитав мене, скільки я разів був вдома, я відповів, що ні разу. 

Коваль почав мене бити в лице і каже, що моя мама принесла 

передачу і говорила, що я був вдома три рази. Я відповів, що 

це неправда. Стрибки мене рівнож били. Коваль спитав, чи я на 

допитах буду говорити правду, я відповів, що буду.

На другий день покликав мене на допит ст[арший]  лейт[е]-

нант  Походін (тонкий середнього росту, очі чорні, ніс горбатий, з 

вигляду подібний до  жида, років 35). В канцелярії був нач[альник]  

 Лекаров, який сказав до мене «ну і що бандіт?». Я відповів, що 

не вважаю себе бандитом. Лекаров сказав, що хоть би я був в 
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банді один день, так я вже бандіт. Поки  Паходін списав генералію, 

 Лекаров вийшов з канцелярії. Паходінови я зізнав, що в банді був 

два місяці, до  червоноармійців стріляв два рази, але як довідав-

ся, що то червоноармійці, я здався. Я зізнав як попередньо, де 

був в відділі, яке озброєння, що не був в жодному бою. Я прото-

кол підписав і мене відпровадили в камеру.

За тиждень мене покликав якийсь лейтенант високий, очі 

сиві, волос[с] я біляве, лице кругле, літ 28. Цей  нквд-ст спитав, чи 

мене били на нквд в  Підкамені я відповів, що бив мене ст[арший]  

лейтенант з двома  стрибками (я тоді ще не знав, що то  Коваль). 

Мене били кулаками по голові, а лейтенант вдарив раз шаблею 

по животі. Нквд-ст це записав, прочитав і казав підписати, я під-

писав і мене відпровадили до камери.

За три дні покликав мене на допити нач[альник]  нквд Лекаров, 

нач[альник]   нкгб,  прізвища не знаю. На допитах питали все те 

саме, що питав Паходін. Нач[альник]  нкгб питав, чого я стріляв на 

червоноармійців, я відповів, що я не знав, що то червоноармій-

ці. Начальник вдарив мене два рази наганом по голові і сказав: 

«Вот бандіт, він не знав, на кого стріляв». Начальник почав мене 

питати, хто в нашому селі має звязь з бандитами, хто збирає 

хліб, які дівчата є зв’язковими, хто працював за німців в підпіллю, 

хто тепер є в банді. Я відповів, що в нашому селі за  німців була 

команда пограничників, всяка підпільна праця була неможлива.

Коли в нашому селі задержався фронт, то мене евакували, і я 

додому вернув за три місяці. Зараз по повороті з евакуації мене 

покликали в Підкамінь, за тиждень я дістав відпустку на жнива, 

то зараз невдовзі забрали мене в банду. Хто за німців могилу 

сипав, не знаю, промову виголосив священик з  Бучини, він ска-

зав, що ця могила є висипана на славу поляглим Героям за Волю 

 України. В Бучині від  Ч.А. криється  Павлишин Микола. Після того 

допиту Лекаров відпровадив мене назад до камери. За тиждень 

мене і  Щирбу Миколу перевели до камери ч[исло]  5 і я тут стрінув 

 Худзіка Степана. До тої камери дали ще голову с[ільської]  р[ади]  

з Бучини  Січкарук Івана і мойого брата  Евгена.

На другий день закликав мене Паходін і питав, що говорить 

голова сіль[ської]  ради. Я сказав, що він говорить, що нічого не 

знає в справі вбивства нквд-ста  Дудченка. Паходін питав, як я 

думаю, чи  Ромаш Галя може мати зв’язки з бандою, я відповів, що 

ні, бо в неї вмерла мати, батько старий, то вона мусить пильнувати 

господарки. Він питав, що я думаю про  Ковальчук Ірену, я відповів, 

що думаю, що вона тоже не пов’язана з бандою.  Паходін сказав, 

що я зле думаю і щоби я йшов до камери, буду сидів дальше.
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На другий день покликав мене  Паходін на допит і питав, чи 

я знаю  Ковальчук Евгена, я відповів, що знаю, бо це мій брат з 

1929 р[оку]  народження. Брат говорив мені, що його придер-

жали під час облави в[в]ечір на подвір’ю. Після того мене знова 

відпровадили до камери. Від того часу мене не брали на допити 

протягом двох місяців. Щоденно мене кликав радист о год[ині]  

12 і о год[ині]  4 в  УНКВД крутити динамо, і він подавав звіти. Звіти 

подавав зашифровано азбукою Морзе.

Дня 10/ІІ 1945 р. нквд звільнило  Худзік Степана з тюрми.

В березні [1945 р.] кликнув мене  Паходін і сказав: «Ну Ковальчук 

ти ще довго думаєш сидіти». Я відповів, доки будете тримати. Він 

питав, чи я хочу іти на волю, я відповів, що хочу. Паходін питав, чи я 

знову піду в банду, я відповів, що я з банди втікав, тому не можу іти в 

банду. Паходін казав, що вони думали віддати мене дальше в тюрму, 

але рішили залишити, може буде яка користь. Запитав, з якого я 

року уродження, я відповів, що з 1927 р. Паходін говорив дальше, 

якщо би ми тебе засудили на 15-20 років, то ти би вернув додому 

стариком, але якби ми тобі дали гранату і казали закидати таку хату, 

де є бандіти, чи ти би це зробив. Я відповів, як треба, то зробив би. 

Паходін говорив дальше «Слухай  Богдан, як підеш в банду, то зро-

бим так, як  Нагірнякови Михайлови. (Під час облави вбили). Бачиш, 

в  Михайлівці ми знищили 390 бандитів, на  Чорнім Лісі 300, під 

 Почаївом 399, за  Бродами 500, а в цілій області дуже богато. Війна 

скоро скінчиться, прийде богато війська і ми всіх бандитів винищи-

мо.  Худзік Степан ходить на волі, він розвідує і нам доносить, а ти 

іди в камеру і розвідай, хто хоче втікати і що говорить.

Того дня на камеру випровадили приблизно 10 осіб арешто-

ваних, між ними були:  Дикий Луць літ 65, який підвозив нквд-ста 

 Дудченка з  Бучини до  Підкаміня і по дорозі його вбито.  Коваль 

Василь з 1927 р[оку]  уродж[ення]  з  Руської Дранчі,  Яськів Василь 

літ 65 з с.  Паньківці,  Семеринько літ 53 з  Боратина,  Придиба 

з 1930 р[оку]  уродж[ення]  з  Салашки,  Гук1134 Йосифа голову 

сіль[ської]  ради з  Нем’яча, одного санітара з відділу  Чернця, 

 Кмитюк Михайло з 1905 р[оку]  уродж[ення]  с.  Черниця,  Крук Іван 

з 1905 р[оку]  уродж[ення]  секретар сіль[ської]  ради з  Бучини. 

Інші були мені незнані.

На другий день покликав мене  Паходін і питав [мене] , що я 

розвідав в камері, я відповів, що нічого. Паходін питав, чи в тій 

камері є  Кмитюк, я відповів, що його привели вчера вечір, він нічо-

го не говорить, тільки розпові[в] , що як їхали на роботу в  Росію, то 

У тексті:1134  Бук.
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по дорозі арештовані розбили вагон, його скинули, інші в рухови 

повискакували. Питав за  Дикого, чи він міг мати зв’язки з бандою, 

я відповів, що не знаю, тільки він говорив, що по стрілах прибіг до 

нього один бандит і запитав, скільки ти віз людей, він відповів двоє, 

показуючи на  Русінську Ізидору, що їхала з  Дудченком.  Семеринько 

з  Боратина говорить, що його на допитах дуже били, він ходив до 

ліса за травою для корови і там його  більшевики зловили. Питав, 

чи секретар з  Бучини знав, що мають вбити Дудченка, я відповів, 

що він говорить, що не знав. Дав йому ще на дорогу літру горілки. 

 Паходін казав іти до камери і краще розвідувати.

За тиждень Паходін покликав мене знова, питав, хто пише 

додому картки я відповів, що ніхто не пише. В камері ніхто про 

бандитів не говорить і ніхто не думає втікати. Паходін сказав, як 

ти нам будеш розвідувати по світі, як ти в камері нічого не роз-

відуєш. Я відповів, що буду міг, то розвідаю. Паходін сказав, чи 

можеш дати розписку, що будеш розвідувати про бандьорів і не 

підеш в банду, я відповів, що можу. Мене знова відпровадили до 

камери і знова один місяць нічого не допитували.

Дня 23/ІV [1945 р.]  покликав мене Паходін і запитав, чи я 

маю охоту бути з  Худзіком, я відповів, а де ж Худзік, Паходін ска-

зав, що він харошо работаєт, ходить розвідує про бандитів і нам 

доносить. Йому самому [с]кучно, то ми зберемо вас двох, а може 

ще і більше і будете ходити по селах та нищити бандитів. Я на це 

погодився. Паходін точно списав маєтковий стан моєї рідні всю 

бли[жч]у і дальшу рідню, де хто находиться, точно мою автобіог-

рафію1135. Я це все попідписував. Паходін дав мені кличку  Комар 

[Комарик] і казав іти до камери та нікому про це не говорити.

Дня 29/ІV [1945 р.]  Паходін покликав мене знова і сказав підеш 

на три дні додому переберешся в чисте білля і убрання, розві даєш, 

котрі дівчата є зв’язковими і до котрих заходять  бандерівці. Де 

ховаються підпільники зі села Бучина. Я хотів дістати яку-небудь 

посвідку, Паходін сказав, що посвідки не дадуть, бо бандерівці 

зараз мене вб’ють, а найліпше буде нікому не показуватися. Якщо 

мене зловлять більшевики і завезуть в інший район, то там треба 

сказати, щоби подзвонити в  Підкамінь і мене звільнять.

Вдома зараз першого і другого дня я ходив в поле орати. На 

другий день пополудні прийшли [...] 1136 мене питали. Повстанці 

питали, чи я не хочу знова іти в повстанці, я відповів, що наразі 

ще ні. Один повстанець сказав, тільки вважай на своє життя.

У тексті:1135  автобьографію.

Піврядка тексту втрачено.1136 
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Дня 3/V [1945 р.]  рано я пішов на  нквд.  Паходін зараз покли-

кав мене до своєї канцелярії і спитав, що нового. Я сказав, що 

ходив по селі, однак нічого не розвідав, бандитів не бачив, про 

 Ковальчука Богдана і  Баландюка Петра нічог[о]  не чути. Паходін 

сказав, плохо ти розвідав, ходи заведу тебе на квартиру. Паходін 

запровадив мене до  Русінської Ізидори і сказав, що я там зістану 

на квартирі. Там рівнож квартирував  Худзік Степан. Харчів своїх 

я мав на 4 дні. Худзікови казав Паходін вечір зайти на нквд, коли 

він вернув, сказав, що ми підемо в с.  Попівці розвідати, де є 

бандити і хто збирає хліб. Худзік мав розвідати від свого батька, 

де криється родина  Худзік Володимира. Ми мали цю родину 

арештува[ти]  під маскою повстанців і над ранком привести на РО 

 нквд. Коли б в селі були повстанці, ми мали потихо підкрастися і 

закидати хату гранатами. До того ми дістали дві гранати Ф 1. Як 

тільки сонце зайшло, ми озброєні в один кріс 15 шт. набоїв, наган 

7 шт. набоїв подалися на Попівці. Походін казав нам вночи ходити 

по селі, як побачимо повстанців слідити, куди вони ідуть, скіль-

ки їх і що між собою говорять. В Попівцях ми зайшли до  Худзік 

Якима батька  Степана і ціл[у]  ніч спали. Рано ми зайшли на нквд 

і Паходіну сказали, що повстанців не бачили, а про родину Худзік 

Володимира нема жодної чутки. Дорогою Худзік мені оповіда[в] , 

як його провіряли один капітан і ст[арший]  лейт[е] нант з Унквд. 

При тому був  Лекаров. Він їм розповідав, як бачив що з хутора 

 Лісові в напрямі  Дудина йшло 60  бандерівців, і він був змушений 

скритися за дорогою. Лекаров питав, чому я на задніх не кидав 

гранати, а цей з області сказав, що я ще так відважний, що їх 

почислив. Ми Походіну доложили, що повернули. Він сказав: 

«Ідіть відпочивати після завтра підете знова». На третій день ми 

знова зайшли на  нквд, Паходін казав іти знова на село по тім 

самім завданню. 

Ми знова зайшли до  Худзік Якима. Тут ми стрінули кущево-

го  Могилу, що збирав амуніцію. Ми йому сказали, що Паходін 

вислав нас в розвідку, але нехай він не боїться, ми нічого не 

скажемо. Вертаючи рано до району, ми напхали в шапку Худзіка 

землі і над краєм прострілили, ми хотіли сказати, що стрічалися 

з бандерівцями. Паходіна не було, і ми пішли на його кватиру. 

Паходіну ми сказали, що в  Попівцях нема нічого, а вертаючи 

попри  Тетильківці, ми завважали бандерівців. Ми залягли, поча-

лася перестрілка під час котрої прострілили шапку Худзікови. 

Паходін сказав, що ви плохо стріляли, коли нікого не вбили. Я від-

повів, що той кріс, якого ми маємо, є розкалібрований. Паходін 

казав, щоби ми йшли спати, а він нас покличе.
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В Великодну суботу покликав  Лекаров  Худзіка до себе. 

Коли він вернув, сказав, що йдемо на заставу до  Поповець, 

тому що то є свята,  бандерівці напевно прийдуть збирати харчі. 

Ми мали провадити військо на застави. Перед вечером ми 

пішли на  нквд. Тут вже було 30 ескадронців, Лекаров і нквд-ст 

 Козюра. Ми пішли лісом на Попівці. В селі біля церкви розложи-

лося 12 ескадронці[в] , Лекаров і я. Ми розложилися на дорозі 

з  Нем’яча і  Дудина. Я лежав коло Лекарова. Другу групу повів 

Худзік і зробив заставу від хутора  Лісові. Друга група при[й]шла 

рано і рівнож сказали, що нема нічого. Лекаров казав нам іти в 

район, Худзік сказав, що його люди пізнають, тоді Лекаров дав 

йому свою пілярину і шапку. На розвідку ми ходили до Поповець 

ще 5 разів. Висліди були такі самі як попередньо. Около 20 черв-

ня [1945 р.]  Худзіка покликали на воєнкомат і він вже більше 

не вернув. Я протягом цілого тижня був сам і нікуди не ходив. 

Одного дня сказав мені Паходін іти в розвідку в с.  Бучину і роз-

відувати так, як в Попівцях. В день я мав конспіруватися перед 

людьми і бандитами. Я вернув за два тижні і сказав Паходіну, що 

ходив вночі по селі, нічого не розвідав. Паходін сказав: «Ти плохо 

розвідуєш, бо ми знаємо що там що ночі є бандити». Він казав 

іти ще раз в село і точно розвідати, до кого заходять бандити, 

які є дезертири з  Ч.А., що говорять люди про нас. За два тижні я 

вернув знова і сказав, що ходив вночі по селі, нічого не розвідав. 

Дезертирів з Ч.А. нема, люди кажуть, що вже була демобілізація. 

Паходін сказав: «За те що ти нічого не розвідуєш, ми тебе від-

ставим на воєнкомат». Випровадив мене на дижурку і там двох 

міліціянтів відставило мене на воєнкомат. Нач[альник]  «ІІ части» 

казав мені сідати і розповідати, де я був до того часу. Я розповів 

свій життєпис, і він запитав, чи я хочу залишитися на роботі чи іти 

в армію. Я сказав, на якій роботі, начальник відповів в МТС. Я на 

це погодився і він мені дав записку до дир[ектора]  МТС  Черепа, 

щоби він прийшов на воєнкомат по документи. Директор МТС 

запитав, де я хочу працювати я відповів, що буду працювати зі 

всіма хлопцями.

Директор виписав мені документ, що я працюю чорноробо-

чим в МТС. Я дістав ще на три дні відпустку, а від 15/VІІ 1945 р. 

я став на працю в МТС. Розвідчої роботи мені не поручували. Я 

працював при роботі плота, робленні порядків і в полі.

Дня 12/ІХ [1945 р.]  усіх з 1927 р[оку]  народження покликав 

Воєнкомат. Нас було 9. Три ескадронці забрали нас на пересиль-

ний пункт і тут вже нас вартували. Нам говорили, що ми поїдемо 

до Ч.А. На другий день нас автом відставили до  Львова. З нами 



638

їхав начальник «ІІ части» і ще якийсь  більшевик. У  Львові ми пішли 

до лазні, а відтак до лікарських оглядин. Мене,  Процідима Василя, 

одного з  Підкаменя і одного з  Черниці признали нестроєвими. 

Ми пішли на двірець і тягаровим поїздом приїхали до  Бродів на 

год[ину]  4 по полудни. Ми пішли зголоситися на воєнкомат, нас 

відправлено на пересильний пункт. Тут нам лейт[е] нант сказав іти 

додому по документи, прийти в понеділок в Підкамінь.

В понеділок я пішов по документи на воєнкомат. Нач[альник]  

«ІІ части» замкнув переді мною двері на 20 хвилин, а опісля вий-

шов і запитав, чи я би не хотів бути в нього за фірмана, я відповів, 

що не люблю їздити кіньми, а волівби назад працювати в МТС. 

Начальник видав мені «временноє удостоверениє» і казав зголо-

ситися 12/Х 1945 р. Я взяв документ і пішов додому, де працюю 

на господар[ці] . Дня 12/Х [1945 р.]  я пішов на воєнкомат і мені 

підбили документ до 16/ХІ [1945 р] . Я запитав, чи я міг би змінити 

свою працю на пошті, начальник відповів, що треба було б дого-

воритися з директором МТС. Я забрав документ і пішов додому, 

на МТС більше не ходив.

ІІ Зізнання.

В червні [1945 р.]  на мою квартиру в  Русінської Ізидори зай-

шов  Паходін. В кімнаті не було нікого. Він почав мені говорити, 

щоби я йшов на розвідку на  Бучину. Я мав розвідати, до кого 

заходять  бандерівці, до кого населення краще ставиться до 

бандерівців чи до  більшевиків. Людям я мав говорити, що я вже 

знова з повстанцями працюю. Я сказав, що не можу вже слідити, 

бо за мною вже слідять дівчата з мойого села. Паходін сказав, 

щоби я був на кватирі, то він мене [з]  кимось пов’яже. В понеді-

лок о год[ині]  11 на мою кватиру прийшов Паходін з  Рудакевич 

Варварою. Він її запитав, чи вона мене знає, вона відповіла що 

так, бо ми з одного села. Паходін сказав: «Ми вам добре будемо 

плати[ти]  як ви нам точно все будете доносити про все, що вам 

донесе  Ковальчук Богдан». Вона на це погодилася. Якщо би я не 

хотів, щоби Рудакевич знала, що я доношу, то я можу доносити 

усно до Паходіна додому. Коли під час облави на  Гаї Дітковецькі 

більшевики вбили двох повстанців (прізвища їх не знаю) я про це 

доніс Рудакевич Варварі. Дня 12/VІІ [1945 р.]  я носив харчі брато-

ви до МТС і вступив до Паходіна. Він сказав, що перекине мене 

на працю в МТС, там я буду серед хлопців розвідувати, хто має 

зв’язки з бандерівцями. Я на це погодився. Розвідку про МТС 

я мав подавати до начальника воєнкомату «ІІ части», з котрим 

мене пов’язав Паходін. Він мені [казав] , що найкраще розвідку 
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буде подавати йому особисто, як буду іти на обід. Я мав іти поміж 

хлопців і говорити, як я був в відділі, як воював, як мене зловили, 

як били в тюрмі і заразом нарікати на  більшевиків та спостеріга-

ти, хто що буде говорити, чи хтось не буде висловлювався, що 

виконає атентат на яког[ось]  більшевика. Доносити мав на воєн-

комат два до три рази на тиждень. Коли б не було начальника 

«ІІ части», то донос можна подати до  Паходіна. Цей інструктаж 

передавав мені Паходін в канцелярії нач[альника]  «ІІ части» в 

його присутності.

Я почав працювати в МТС. Початково хлопці не хотіли говори-

ти зі мною, опісля освоїлися. Одного разу під час обіду я розпові-

дав хлопцям, як я був в відділі, як ми приймали бій з 80 більшеви-

ками, з того 20 убили, а решта втекли.  Букай Василь з 1923 р[оку]  

народження з  Вербівчика сказав до мене: «Як ти такий герой, то 

чому ти не застрілився, а здався, як я був за  німців в партизанці, то 

якби німці мене хотіли зловити, то я би їм не дався».

Я про це доніс на воєнкомат.

Коли я був вдома, я мав зі собою кріса і 25 шт[ук]  набоїв. Я 

мав тим крісом виконати атентат на  Баландюка Петра і  Ковальчука 

Богдана. Паходіну я доніс, що  Ковальчук Федь ховається від  Ч.А. 

 Романи[ч] Ганя і  Галя є нав’язані з бандою, з бандою є рівнож 

пов’язана  Ковальчук Ірена. До  Р[у]дакевич Варвари я доніс, що 

Баландюк Петро криється зі зброєю вдома, я його в[в]ечір бачи[в]  

в селі. З армії здезертирували  Павлишин Федь,  Ковальчук Василь, 

 Полеха Володим[ир] . На слідстві в  Підкамені всипав, що могилу 

сипали:  Ковальчук Захарій і  Петро,  Свидовицький Захарій,  Костюк 

Петро,  Стах Василь. Землю возили господарі з цілого села. 

Дівчата і хлопці співали національні пісні.

За добрі доноси більшевики обіцяли мені, що буду міг собі 

всего, товарі буду брав з кооперативи по максимальній ціні. Поки 

що я мав себе виправдати з того, що був в банді. Наколи б мене 

зловили повстанці, я до нічого не мав признатися.

На тому протокол закінчено

Допитав 

 Аркан

Постій, дня 12/ХІ 1945 р. 

26 /VІІІ/ – З

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 54. – Арк. 24-30. Копія. Машинопис.
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№ 73

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ГЛУШИН 

МИХАЙЛА КОХМАНСЬКОГО
20 жовтня 1945 р.

Р. 31. Почато 20/Х 1945 р.

Справа Ч: 1/І Закінчено 20/Х 1945 [р] .

 Кохманський Михайло 

П Р О Т О К О Л

Генералія: Кохманський Михайло ур[оджений]  1917 р. в 

с. Глушин   Поников[и]цького р[айо] ну, українець, освіта 4 кл[аси]  

нар[одної]  школи, рільник, жонатий.

Зізнає: З часів польської окупації я був робітником. Рівночасно 

був головою чит[альні]   Просвіти і чл[еном]  т[овариств] а  Луг. 

В 1939 р. я оженився і проживаю з того часу на хуторі  Сухота, 

займаючися господаркою. 

За німців в 1943 р.  Меч (псевдо) назначив мене пунктовим на 

хуторі Сухоти по заготівлі фір для  УПА. Ближче1137 про  організацію 

я нічого не знав. В березні 1944 р. я був евакований  німцями до 

 Ясенова. З приходом Ч.А. я вертав до свого села і в  Дуб’ю був 

придержаний через  нквд. Мене відставили до  Бродів. Мене пита-

ли, чи я був в банді і яке маю псевдо. Я до нічого не признався 

і мене звільнили. До війська не забрали тому, що моя ліва рука 

була переломлена. Документи я мав собі вибрати в  Заболотцях. 

В Заболотцях признали мене за здорового і змобілізували в 

армію. Я втік з подвір’я воєнкомату. За тиждень прийшов до мене 

 Годинник (псевдо), і ми оба стягали зброю, яку Годинник магази-

нував. Зимою 1945 р. був я в кущі  Зубрицького, а потім крився 

на власну руку з  Лозіком Петром. Місяць тому мати Лозіка була в 

Бродах в  Довбуша, який зголосився з повинною на нквд. Відтак 

вона пішла до  Олексюка, одержала посвідку, що її син може при-

ходити до праці. Ця жінка  Лозік Ева говорила про мене в районі, 

що я криюся, це вона сказала мені і радила зголоситися. В мене 

тоді виринула думка фактично зголоситися. Ця жінка мала мені 

виробити документи. Лозік Петро пішов до Бродів 15/Х 1945 р. 

Документи для мене мала принести Ева Лозік і я мав заложити в 

Бродах дахівкарню.

У тексті:1137  Блище.
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На тому протокол закінчено.

З а в в а г а: Протокол цілковито невикінчений, бо арешто-

ваний під час переслухання намагався втечи і зістав вбитий.

Допитував

 Аркан.

Постій, 20/Х 1945 р.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 274. Копія. Машинопис.

№ 74

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ГАЇ

ЮЛІАНА БЕЗРУКОГО
28 жовтня 1945 р.

Р. 31. Почато 28/Х 1945 [р.] 

Справа Ч: 1/І Закінчено 28/Х [1945 р.] 

 Безрукий Юліян

С/о нквд кл[ичка]  Стрибок

П Р О Т О К О Л

Генералія:  Безрукий Юліян Антонович ур[оджений]  

27/ІІІ 1927 р. в Гаях Старобрідських  Брідського р[айо] ну,  украї-

нець, освіта 5 кл[асів]  нар[одної]  школи.

Зізнає: По укінченні школи я працював на господарці. З 

приходом  більшевиків в 1944 р. я дальше працював на госпо-

дарці. Мій вітчим намовив мене, щоби я помагав йому вислід-

жувати  бандерівців. Я на це погодився. Я вислідив, що в бан-

дерівцях з нашого села є:  Камінський Василь,  К[у]шпета Осип, 

 Гарасимчук Василь,  Пушка Іван,  Корчак Митько,  Чорнобай 

Данило,  Ковальчук Григорій,  Ковальчук Володимир і  Р[у]даке-

вич Богдан. Я про це повідомив свого вітчима. Дня 14/Х 1944 р. 

мене забрали до району  Підкамінь до війська. В тому часі бан-

дерівці вбили мого тестя за співпрацю з  нквд. Мене вислало 

нквд вислідити, хто вбив мого вітчима  Кривошийку Степана. Я 

був вдома три дні і вернув знова до Підкаміня. Я повідомив на 

нквд, що то були чужі хлопці і з ними ті, котрих я видав. Мені 

дали список тих хлопців, котрих я подав свому вітчимови і я під-
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писався, що ті хлопці дійсно є в  бандерівцях. Того дня я підпи-

сав заяву про згоду співпрацювати з органами  нквд. Мені дали 

пс[евдо]   Стрибок. За кожний донос я мав діставати 100 рублів. 

Доносити я мав до району або  більшевики мали приїзджати 

додому. Тому, що я не передавав доносів, а більше крився від 

бандерівців, мене забрали до армії і завезли до  Воронєжа. В 

Вороніжу я перебував до місяця серпня 1945 р. Звідси мене 

звільнили з причини хвороби. Я вернув додому, зголосився 

на нквд і мені припоручили дальше слідити за бандерівцями. 

Наразі я ще нічого не доніс.

На тому протокол закінчено.

Допитував

 Веселий.

Постій, дня 28/Х 1945 р.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 277. Копія. Машинопис.

№ 75

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  СУХОВОЛІ 

ВАСИЛЯ ВОЛУГИКА
4 листопада 1945 р.

Р. 31. Почато 4/ХI 1945 р.

Справа Ч: 1/І Закінчено 4/ХІ [19] 45 р.

 Волугик Василь

С/О  НКВД кл[ичка]  Ворона

П Р О Т О К О Л

Генералія: Волугик Василь ур[оджений]  1900 р. в с. Суховолі 

 Підкам’янецького р[айо] ну,   українець, малограмотний, жонатий, 

рільник.

Зізнає: В 1944 р. пізною осінню мене арештувало  нквд враз з 

моїм сином з 1926 р. народження. (Був на вишколі допризивників, 

опісля не зголосився на воєнкоматі). Мене брали чотири рази на 

допит. Питали про  Козара Павла, я відповів, що це мій сусід. Питали, 

хто не пішов в  Ч.А., хто є в  бандерівцях, котрі дівчата є зв’язковими. 

Я відпові[в] , що того наразі не знаю, але можу розвідати.  Нквд-ст 
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списав мою автобіографію1138 і мій маєтковий стан, казав підписати 

заяву, що я буду помагати радянській владі і буду розвідувати по 

селі. Я цю заяву підписав,  нквд-ст дав мені кличку « Ворона». Після 

того мене з тюрми звільнили, а сина відіслали до  Ч.А.

В вересні 1945 р. мене назначили десятником с[ільської]  

р[ади] . Я, виконуючи цю функцію, мав слідити, як ставиться 

населення до рад[янської]  влади. На  нквд я доніс, що до  Козара 

Павла приходять повстанці підстригатися, а сам він перебуває 

вдома. У него рівнож вечером перебувають і інші мужчини1139, які 

криються від Ч.А. Після того доносу  більшевики зробили наскок 

на цю хату і зловили кілька мужчин.

На тому допит закінчено.

Допитав

 Аркан

Постій, дня 4/ХІ 1945 р.

26 /VІІІ/  – З.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 298. Копія. Машинопис.

№ 76

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЬКИ с.  НАКВАША 

ТЕКЛІ ПРОКАЗЮК
18 листопада 1945 р.

Р. 31.  Почато 16/ХІ 1945 р.

Справа Ч: 6/VІ Закінчено 18/ХІ [19] 45 р.

 Проказюк Текля

С/О  НКВД кл[ичка]  Малина.

П Р О Т О К О Л

Генералія: Проказюк Текля ур[оджена]  1921 р. в c. Накваша 

 Поников[и]цького р[айо] ну, українка, замужня.

Зізнає: В моїх родичів було осмеро дітей. Вдома була біда, 

так що я не мала змоги ходити до школи, бо не було в що вбра-

тись і взутись.

У тексті:1138  автобьографію.

У тексті:1139  мущини.
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Цілий час я перебувала з родичами. В 1937 р. я вийшла 

заміж за  Мовчана Івана зі с.  Суховолі і пішла до нього до дому. В 

його домі я перебувала до березня 1938 р. В березні того року 

покликали мого чоловіка до війська. Я вернула назад до свого 

дому. Тут переважно бавила свою дитину і помагала в дечім. В 

1942 р. мою сестру хотіли вислати на конти[н] гент до  Німеччини. 

Я погодилася поїхати місто сестри. В Німеччині мене і ще одну 

дівчину з Суховолі Стефу  Чиж забрав до роботи господар до 

фільварку. На тому фільварку було лише нас дві  українки, решта 

 польки. Ми з польками не хот[іли]  працювати і нас давали на 

працю окремо. Після дев’яти місяців мене Арбай[т]самт передав 

на працю до іншого господаря. Мене підмовила одна знакома 

дівчина з  Белза, щоби ми втекли до  Берліна. Нас зібралося чоти-

ри і втекли. Я познакомилася з Петром  Маланичем і в Берліні 

в  Українськім Комітеті записалася як його жінка. В комітеті нам 

видали посвідки і передали до праці на фабрику. Я замешкала 

разом з Петром Маланичом. Під час побуту в Берліні я дістала 

14 днів відпустки і разом з Маланичом приїзджала до  Накваші. 

По якомусь часі я зайшла в тяжу і дістала цілковито звільнення 

з праці і вернулася додому. Під час пологів я вислала телегра-

му до Маланича і він приїхав до мене. Від тоді він залишився в 

мойому домі. В березні 1943 р. Маланич пішов до  УПА. Від того 

часу я його не бачила. Коли фронт перейшов на наш терен, мене 

з ріднею евакували на  Волинь до с.  Мала Кошиця. На евакуації 

ми були 10 днів, відтак повернули на присілок Накваші  Лукаші, де 

перебували в хаті Щирби.

Я перебувала цілий час вдома, тільки в своїй хаті не мешкала, 

бо вона згоріла. В жнива 1945 р. я пішла до  Підкаміня продавати 

овочі. В Підкамені я поставила свій товар коло Юлії  Бучковської 

з Лукашів, сама пішла купити собі масла і яєць. Я купила пів кг. 

масла і 100 шт. яєць. Це я поставила біля ньої, а сама взялася 

продавати свій товар. В той час прийшов до Бучковської  нквд-ст 

(високий, чорний, сива шинеля, сива пілотка) і запитав, чиї то яйця. 

Бучковська сказала, що то мої. Нквд-ст запитав1140 для кого я купи-

ла яйця і скільки там є. Я відповіла, що яйця купила для себе, є 

їх 80 шт. Нквд-ст забрав мене на нквд. В канцелярії він питав, на 

що мені ті яйця, я сказала, що яйця купила, щоби в кооперативі 

заміняти за цукор. Нквд-ст списав протокол, в котрім написав, 

що яйця я купила для  бандерівців і казав підписати. Я того не 

підписала, тоді він написав другий протокол так як я говорила і 

У тексті:1140  запитала.
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цей протокол я підписала. Він тоді прикликав другого  нквд-ста 

(низького, чорного) передав йому ті папери, а сам вийшов. Цей 

нквд-ст почав мене питати, де є мій чоловік, той, що я з ним приї-

хала з  Німеччини. Я відповіла, що чоловіка не маю, він питав, де 

батько тої молодшої дитини, я сказала, що не знаю, де її батько, 

т[у]  дитину я собі найшла. Нквд-ст сказав мені, що за це що я 

говорю неправду, він засудить мене на 5 років тюрми. Я почала 

плакати. Нквд-ст сказав: «Не плач, якщо будеш нам служити і 

слідити, де банда заходить, де має криївки, то ми тебе звільни-

мо». Я на це погодилася. Доноси я мала подавати два рази на 

тиждень, в неділю і середу. Якщо його побачу на місті, то я мала 

іти за ним і він в відповідному місці зажде на мене. Нквд-ст казав 

мені підписатися, що я і зробила. Він дав мені кличку Малина. 

Нквд-ст задержав собі 60 яєць, з р[е] штою казав іти до дому. В 

середу він мені віддасть яйця або гроші. Коли я його не стріну на 

місті, то можна зайти до тої канцелярії, де він мене ангажував. 

Того дня я сказала нквд-стови, що Гриць  Самчук є в банді, там 

я його бачила. Мій чоловік  Маланич Петро поїхав до свого бать-

ка до  Німеччини, Петро  Адамець є в банді. Я бачила, як Гриць 

Самчук ішов з повстанцями коло моїх воріт. В хаті Самчука Петра 

я бачила тоже повстанців.

На тому протокол закінчено.

З а в в а г а: Ця жінка провадила розвідку за нашим рухом 

і вела немора[льне]  життя з  більшевиками.

26/VIII – З1141

Допитав  А[ркан] .

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 306. Копія. Машинопис.

Виділений курсивом текст дописано, фіолетовим чорнилом, невідомою 1141 

особою.
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№ 77

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ЛІТОВИЩЕ 

ВАСИЛЯ ВОЛЯНИКА
29 листопада 1945 р.

Р. 31. Почато 29/ХI 1945 р.

Справа Ч: 5/V Закінчено 29/ХІ [19] 45 р.

 Воляник Василь

С/О  НКВД кл[ичка]  Ворон

П Р О Т О К О Л

Генералія: Воляник Василь  ур[оджений]  1910 р. в с. Літовищі 

 Заболотецького р[айо] ну,  українець, осв[іта]  3 кл[аси]  нар[одної]  

шк[оли] , жонатий, рільник.

Зізнає: Постійним моїм заняттям було хліборобство. Належав 

за  Польщі до всіх культурно-освітніх товариств. З приходом 

 більшевиків в 1944 р. я став на працю подорожника і працював 

до 1944 р. В 1944 р., коли в нашому терені задержався фронт, 

 німці нас евакували. Я був евакований до  Пінска, де робив при 

бунк рах. По переході фронту в липні [1944 р.] я вернув до свого 

села. Я дістав наказ зголоситися на воєнкомат і тут дістав книж-

ку нестроєвий. Того дня я зголосився до шляхового відділу до 

 Паториги, де дістав посвідку праці і призначили мене на подо-

рожника на відтинку  Підкамінь– П[е]няки. Я працював два місяці. 

За той час до шляхового відділу ходив два рази, носив гроші і 

звіти. По двох місяцях я ту працю покинув, бо боявся, щоби не 

сказали, що я співпрацюю з  нквд. Я мав іти на воєнкомат про-

довжити книжку, однак туди не ходив. Осеню я викопав криївку 

в Петра  Сторожука і разом з ним крився. Я рівнож крився в лісі, 

бачив, як переходили повстанці і знав боївку  Садового.

Весною 1945 р. я сидів в криївці, прийшла жінка Сторожука і 

сказала вилізайте, бо дуже шукають і можуть найти. Я тоді виліз 

з криївки, пішов до сво[є] ї хати і почав малювати таблиці на 

дорогу. До хати приходило кілька груп  більшевиків, кожний раз 

інші. В полудне прийшло чотирьох і один з них запитав, чому не 

забронірована книжка. Він забрав мене і привів до  Воробйовскої 

Параньки. Тамті лишилися переводити трус. Того дня арештували 

20 осіб і відставили до Підкаменя. Того дня нас брали на допит по 

три відразу. Зі мною ходили:  Гарасимчук з Гуциска Літовицького 

[ Гутище Літовищенське],  Воляник Филимон. В канцелярії сиді-
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ло двох  нквд-сті[в] коло двох столів. Мені казав нквд-ст подати 

книжку військову, на папері канцелярійного формату щось напи-

сав, тільки я не знаю що і казав підписати. Я підписав, він казав 

іти додому, я просив, щоби він продовжив книжку, він сказав «не 

нада». З 20 осіб арештованих того дня звільнили:  Гороб[й]овсь-

кого Йосифа,  Сірого Михайла, і ще двох, котрих не знаю.

На другий день прийшло до мене двох  більшевиків, каза-

ли показати документи і запровадили до хати  Воробйовської 

Параньки. Того дня відставили мене і ще п’ять арештованих до 

 Підкаміня, а звідси молодших відставили до армії, старших на 

роботу до шахти в  Козаках –  Тростянець під  Золочів. Мене від-

ставили ще з 12 робітниками до шахти.

Дня 24/ІІ 1945 р. приїхала до мене жінка і повідомила, що нквд 

до села не приїздить, повстанці ходять і нічого страшного нема. Я 

договорився з  Воробйовським,  Воляник Василем,  Майковським 

Василем, що ми будемо втікати. Дня 25/ІІ [1945 р.]  я вже був 

вдома.  На другий день я пішов до  Пеняк до санітарки  східнячки 

і за хабар 2 кг. масла дістав звільнення з праці на два тижні. Під 

час того як мене не було вдома, до мене заходили більшевики і 

тоді, коли я з’явився, вони питали, де я взявся і казали поновити 

документи в лікарки, бо реченець звільнення вже скінчився.

З початком квітня [1945 р.] я почав знова ховатися в лісі і в 

 Бойцун Параньки. В серпні 1945 р. приїхало до села 20 ескадрон-

ців з  Підкаміня і зловили мене,  Сірого Михайла,  Ковальчук Івана, 

 Панчук Миколу,  Ковальчук Антона, Теклю  Бойцун. Нас привели 

до хати  Мартинюка і в стодолі брали на допит. Мене взяли на 

допит третього. В стодолі був нквд-ст, в синьому уніформі, 

середнього росту, лице кругле, рябий, років 25. В руках держав 

патик, мені казав стати на запіллю. Він почав мене питати, що я 

знаю про  бандерівців, хто зі села є в банді. Я відповів, що нічого 

не знаю, я є х[в] орий. Він почав мене бити. Я сказав не бийте, а 

провірте наперід, тоді він подивився на документ і казав прийти 

за два дні.

До Підкаменя я зголосився. Там я зізнав, що  Садовий має 

боївку,  Чорноморський є старший від Садового, бо цей питав 

Чорноморс[ь] кого, що робити. Я описав вигляд Чорноморського. 

Садовий був в селі з хлопцями перед жнивами, тепер я його не 

бачив.  Ожеховський зістав ранений на мінах, тепер часом при-

ходить до села. Старий  Воробйовський забитий на мінах, а син є. 

 Бойцун Андрій є в банді, часом приходить до села. Того дня я під-

писав заяву про співпрацю з нквд і мені дали кличку  Ворон. Я мав 

слідити за бандерівцями, за їх постоєм в лісі. Якщо щось висліжу, 
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то мав подати записку на  нквд, що мені потрібно фір до роботи 

чи тим подібно. Слово фіри мало означати банду. Інші відомос-

ти мав відбирати в мене сам нквд-ст. Після того він казав мені 

критися вдома і я відійшов. Арештованих  Сірого,  Кащука Івана, 

Теклю  Бойцун,  Паньчука Миколу забрали до району  Підкамінь. Їх 

рівнож по якомусь часі звільнили.

На тому протокол закінчено.

Допитав

 Аркан.

Постій, дня 29/ХІ 1945 р.

26 /VІІІ/ – З.

З а в в а г а: Як видно з цего протоколу, цей С/О зістав 

завербований напевно ще в 1944 р., коли дістав броніровку і 

вступив на працю до шляхового відділу. Про це свідчить хотяйби 

факт, що на допитах в  СБ подає коди, зв’язані з працею на доро-

зі, умовлені нібито в серпні 1945 р., коли С/О ані перед тим, ні 

потім на дорозі не працював. Усі ці арештовання і відставлення 

на роботу до шахти – це напевно кращі вирежесерувані стрічі 

або трікі нквд для замасковання агентури. Про його співпрацю 

може посвідчити хотяйби число кожного разу з ним арештованих 

людей. Лише слабий фаховий досвід допитувача не дозволив 

йому цілковито розроб[и] ти ціє[ї]  не так може і тяжкої до роз-

робки агентури.

 Макар

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. – Арк. 312-313. Копія. 

Машинопис.
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№ 78

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  НАКВАШІ 

СТЕПАНА ПОПОВИЧА
18 квітня 1946 р.

Р-31. Почато 17.VI 946 р.

Справа Ч: 3  Закінчено 18. IV [19] 46 [р.] 

 Попович Степан. 

А/Р  НКГБ кл[ичка]  «Андрій».

П Р О Т О К О Л

Попович Степан, ур[оджений]  1904 р. 

в с. Накваша  Підкамінецького р[айо]-

ну,  Львівсь кої області, нац[іональність]  

 укр[аїнець] , осв[іта]  4 кл[аси]  нар[од-

ної]  шк[оли] , швець, завідуючий Держза-

беспе чення і заступник голови РВК.

Зізнає: Під час польської окупації працював на ріллі і робив 

шевство. Від 1936 р. по 1939 р. був головою тов[ариства]  « Луг». 

З приходом  більшовиків в 1939 р. був ініціатором [створення]  

колгоспу в свойому селі «Червоний промінь» і працював в нім 

як бригадир. В 1941 р. коли закладали по селах міліцію, я був 

командантом міліції в свойому селі.

В нас фронт спинився 11 березня 1944 р. Я почав ховатись, 

щоб не йти до  Ч[ервоної]  А[рмії] . Ховався я на власну руку, до 

3 квітня [1944 р.]. Опісля, коли фронт не посувався дальше, зго-

лосився. По двох днях ми відійшли на пересильний пункт, який 

містивсь за селом в лісі. На пересильнім пункті я попросив вар-

тового, щоби він мене відпустив додому за харчами. Вартовий 

запитав, з якого я села. Я ві[д] повів з с. Накваша. Вартовий 

згодився, щоб я пішов, а вертаючи, маю йому принести 1 л[ітру]  

«водки». Вдома я зробив собі рану на нозі кавстичною содою, 

щоб не йти до Ч[ервоної]  А[рмії] . Вернувши на пункт по кількох 

днях, були оглядини лікарські і мене лікар звільнив до кінця міся-

ця, щоби я міг вилікувати ногу.

За пару днів моє село евакували на  Волинь і я разом з роди-

ною залишивсь в селі  Рудка,  Крем’янецького р[айо] ну в госпо-

даря  Мартинюк Гриця. Тут мене  НКВД арештувало і запровадило 

до с.  Вишн[і]вець Новий (у Вишнівці містивсь Підкамінецький 

район, тому що  Підкамінь був в руках  німців і частинно район) 

НКВД мене допитувало, що це була за поліція в с. Накваша, до 
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якої я належав? Я відповів, що це не була поліція, тільки варта 

села. Того ж дня  НКВД передало мене у Воєнкомат. Начальник 

Воєнкомату  Табаченко звільнив мене знова на 20 днів, тому що 

я дальше мав рану на нозі. Через цілий час ноги я не гоїв, а ще 

більш роз’ятрував. По 20-ох днях я зголосивсь в Воє[н] коматі і 

після оглядин лікаря залишено мене в амбуляторії на ліченні. За 

цей час фронт пішов вперід. І ми вернули з евакуації в  Підкамінь. 

З Підкаменя я вернув до с.  Накваші, тому що в районі було силь-

но все знищене і не було де примістити амбуляторії. Я мав лічи-

тись вдома. Через кілька днів прийшов до мене  Сотнік Степан зі 

с.  Тетильківці, мій свояк. Він запитав, що зі мною є? Я показав 

йому ногу і сказав: «Щоб не йти до  Ч.А., сам себе калічу». Степан 

сказав: «Ти як пічнеш так дальше робити, дістанеш за[р]аження 

і помреш, якщо ти не хочеш іти до Ч[ервоної]  А[рмії] , то я тебе 

зареєструю до праці в дорожнім відділі». Степан був на цей час 

завідувачем Підкамінецького дорожного відділу. Ми пішли на 

Воєнкомат, я взяв зі собою 2 л[ітри]  «водки», дістав броніровку 

і почав працювати в дорожному відділі техніком. Там працював 

я до квітня 1945 р. В квітні [1945 р.] директора маслозаводу в 

Підкамені Панька звільнили з роботи за невиконання плану і мене 

дали тимчасово на цю роботу.

На цій роботі я працював до вересня 1945 р., опісля на 

директора приходить  Маній, а мене передають на працю заві-

дуючого Держзабеспечення. В Держзабеспеченні працює інспек-

тором  Швардецький Іван з м.  Підкамінь, бу[х] галтер  Антоновська 

Ольга, село  Боратин, інспектор по селам  Яремчук Марія, село 

 Стиборівка, секретар  Болік Іванна, м. Підкамінь. Від 3-ого берез-

ня 1946 р. рівночасно я заступав голову РВК. Тоді мене голова 

РВК  Ничепуренко закріпив уповноваженим по с.  Гаї Дітковецькі, 

куди я їздив вже три рази в справі підготовки населення і зібран-

ня позики. Цего місяця на «совєщанію» уповноважених РВК 

голова Нечипуренко видав наказ, що, опріч полагоджен[н] я 

ділових справ по селах, ми повинні вести розвідку за бандитами, 

розві дуючи в активі села. (Актив села: голова с[ільської]  р[ади] , 

секретар, учителі, десятники і т[ак]  д[алі] ).

Зізнання друге:

В грудні 1945 р. покликав мене нач[альник]   НКВД  Ананєв 

(капітан, середнього росту, літ до 45, бльондин) і сказав мені роз-

повісти свою автобіографію. По скінченні автобіографії Ананієв 

сказав: «Чому ти не говориш, що ти був начальником міліції в 

1941 р., яка була створена в твойому селі?» Я відповів, що це була 

охорона села і я був начальником цієї охорони. «Но так, – сказав 
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 Ананієв, – я знаю, що та міліція по селах не мала нічого спіль-

ного з політикою». Опісля запропонував мені агентурну роботу 

в  НКГБ. Я відповів, що коли це робота не тяжка, то я буду міг її 

виконувати. Ананієв мені сказав, що ця робота не буде тяжка і 

буде провадитись в твоїх кабінетах. Тоді написав «заявлєниє» 

такого змісту: «Я,  Попович Степан Ігнатович, зобов’язуюся не 

видати тайни роботи НКГБ, яка буде проводитись в моїх кабіне-

тах, усе буду виконувати сумлінно». Цю заяву я підписав псевдом 

«Андрій», яке мені призначив Ананієв. Після цього казав, що він 

мене покличе пізніше і скаже, як буде виглядати моя робота.

Про це я розказав голові РВНО [РВК] Нечипуренку. 

 Нечипуренко сказав, щоби я не робив жодної роботи (агентурної) 

без його дозволу, Ананієв повинен звернутись до мене, щоби я 

йому дав свойого працівника.

6 лютого 1946 р. покликав мене Нечипуренко і сказав, що все 

в порядку, і я можу виконувати цю роботу, яку мені дає Ананієв. 

Сказав також, що до Ананієва мене викликає якийсь з обласного 

НКГБ, щоби я негайно зголосивсь в Ананієва.

В Ананієва я побачив якогось старшого вже мужчину1142, 

убраного по цивільному, сидів коло стола і писав. Ананієв сказав, 

що обласне НКГБ мене затвердило на роботу.

Інструктаж:

Інструктаж передавав мені Ананієв. З початку сказав мені, 

що мені можна буде вербувати самому С/О, але опісля заборо-

нив і сказав: «Ти роботою себе розшифруєш». Ми тобі самі під-

беремо агентуру, вона тобі буде приносити доноси, а ти будеш 

приносити їх до нас, або будеш в’язати наших працівників з С/О 

в своїх кабінетах. Сітка С/О для тебе щойно оформляється. Коли 

буде готова, то її передасть тобі  Жаріков (лейт[е]нант  НКГБ) або 

я. Це потриває щонайменш місяць часу. До твоїх кабінетів при-

ходить багато людей з сіл. Н[а] пр[иклад] , інваліди Вітчизняної 

війни, жінки вбитих на війні, голови с[ільської]  р[ади]  і то не 

буде підозріло». Доноси мали мені подавати в запечатаних кон-

вертах з надпискою «Ананієв». Я мав їх забирати і заносити на 

НКГБ. Заборонив мені розпечатувати конверти. Коли принесе 

С/О відомости до мене, я мав подзвонити на НКГБ по телефоні. 

Викликавши Ананієва, мав запитати: «Хто при апараті?» відпо-

відь: «Я Ананієв», а хто питає?» Я мав відповісти: «Андрей», тоді 

я мав сказати: «Чи має прийти – чи сами прийдете?» Часами міг 

У тексті:1142  мущину.
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мене питати  Ананієв, хто є? Тоді я мав подати кличку С/О. Коли 

С/О мав іти на  НКГБ, була відповідь від Ананієва «так». Коли мав 

С/О залишити відомости, в мене була відповідь «ні». Напр[иклад] : 

«Чи мають прийти – чи сами прийдете» відповідь: «Так», тоді С/О 

мав іти на НКГБ разом зі своїм доносом. Коли була відповідь «ні», 

С/О залишав донос в мене і сам відходив. Знова коли Ананієв по 

телефону хотів говорити зі мною, мав питати: « Андрей, то ти?» 

відповідь: «Так». Опісля мали говорити на відповідні теми. Коли б 

якраз принесли матеріали два С/О, я тоді повинен їх розділити, 

поговорити з одним в однім кабінеті, а з другим в другім. Коли 

НКГБ зажадає, щоби один з С/О прийшов, тоді відомости від дру-

гого С/О міг я передати цим, який іде. Інструктаж по роботі С/О 

мав передаватись в моїм кабінеті через Ананієва або  Жарікова.

Відомості могли подавати щодня в годинах праці. Коли С/О 

не має часу зайти вже додому, міг начувати в мене в кабінетах. Я 

мав уважати, щоби такого, що ночує в мене, не запримітили мої 

працівники з уряду. Часами Ананієв мав провести зміну кличок з 

моїми С/О. В день проведення зміни я мав повідомити своїх С/О 

і вилучити світло в цілім домі. С/О мали прийти вечером до мене. 

Їх не вільно було накопичувати. В кожній кімнаті повинен бути 

один С/О. Якнайскоріше треба було з ними полагодити справу 

і щоби вони ішли. Зміну кличок міг проводити Ананієв, Жаріков 

або я. Опісля сказав Ананієв, що краще буде на цей вечір згаси-

ти світло в цілім районі. Коли було б потрібно викликати з села 

якогось С/О, викликали по телефону через с[ільську] р[аду] або 

установу до мене, в такій формі: «Явитися вам негайно, або на 

цю год[ину] , в Держзабеспеченні № 7. Попович Степан». Коли 

приходив такий С/О і питав, чого я його викликаю, я знав, що до 

нього не маю жодної справи, тоді казав йому чекати, аж хтось не 

приходив з НКГБ або вже чекав  НКГБ-ист на нього. Нпр[иклад] : 

26 березня 1946 р. НКГБ-ист Жаріков викликав на мою адресу 

Степана  Бакай зі с.  Ор[и]хівчик і йому припоручив подавати відо-

мости до мене. Бакай Степан працює в рай[онній]  молочарні 

і має кл[ичку]  «Бляха». Того ж дня викликав ще  Мусціцкий Іван 

с.  Вербівчик, який працює в Райфінвідділі, має кл[ичку]  «Равага». 

Ці оба С/О дістали припоручення від Жарікова, щоби звербували 

в своїх селах по одному С/О, які будуть їх інформувати про дані 

села. Опріч поданих відомостей з місця їхньої праці, мають пода-

вати відомости ще зі своїх сіл, Ананієв наказував, щоби я добре 

обходивсь з людьми при полагоджуванні справ, також, щоби 

вважав коли заходжу на НКГБ, найкраще не заходити, в’язатись 

по телефону, а заходити ніччю. Потім казав мені відійти.
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Мені передали  Жаріков і  Ананієв таких С/О:  Музичка Михайло 

с.  Накваша, кл[ичка]  «Слідчий»,  Панасюк Ксеня хутір  Салашка, 

(оформляв голова РВНО [РВК]  Нечипуренко). Із села  Орехівчик 

звербований голова с[ільської]  р[ади]  (прізвища не знаю) 

кл[ичка]  « Фаєрман». Їх всіх викликали на мою адресу і в мене їх 

передавали. За моєю канцелярією був кабінет до стріч з С/О.

За свою роботу С/О дістає винагороду. Н[а] пр[иклад] : на 

НКВД  Тищенко телефонував до мене, щоби я видав 50 к[іло] г-

[рамів]  жита для  Целюх Юлії зі с.  Гаї Дітковецькі і для  Бакай 

Степана 3 к[іло] г[рами]  цукру (я думаю, що вони працюють як 

С/О  НКВД, винагороду я їм давав зі своїх магазинів у формі 

допомоги).

На «совещанії», яке відбулось дня 3.IV 1946 р., на якім були 

всі уповноважені по селах району (переважно партійні), ми діс-

тали секретний наказ від нач[альника]   НКГБ і секретаря партії, 

що, крім своїх ділових справ, вести по селах розвідку по вини-

щенні підпілля, підготовляти кандидатів до вербовки на С/О 

для НКГБ, з дітьми вести розмови, роздавати цукорки, щоби їх 

перевиховати.

Така агентура підібрана уповноваженими РВК є краще 

законс пірована.

Від С/О, яких мені передало НКГБ, доносів ще не було.

Завваги:

 Попович Степан був уповноважений в с. Гаї Дітковецькі. Він 

часто туди приїздив, говорив, що хотів би стрінутись з повстан-

цями і віддати їм кріса, якого носив. Збирав часто дітей, говорив 

з ними на ріжні теми.

Постій 4.VI 1946 р. Допитав: / – /  Чорноморський.

Заввага:

Я думаю, що цей А/Р мусів бути звербований скорше, з цих 

причин, що його скоро переносили на кращі державні роботи 

і до цього часу, заки його зробили резидентом, міг бути С/О. 

По вив’язанні з агентурної роботи піднесли його до резидента 

і дали працю в Держзабеспеченні, вже в цей час, коли зробили 

резидентом.

 / – /  Г а р.

 

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 53. – Арк. 43-45. Копія. Машинопис.
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№ 79

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  НАКВАША 

СТЕПАНА БАРИЛКА
7 червня 1946 р.

Р. 31. Почато: 29.I 1946 р.

Справа Ч: 2

 Барилко Стефан

С/О  НКВД кл[ичка]  «Мизон»

ПРОТОКОЛ

Барилко Стефан, ур[оджений]  4.Х 1899 р. 

в с. Накваша,  Підкамінецького р[айо] ну,  

 Львівської області; українець; осв[іта] : 

4 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] , рільник, 

десятник с[ільської]  р[ади] .

Зізнає: В Визвольних змаганнях був в  УГА десятником. Коли 

1920 р. повернув додому, був  поляками інтернований в  Бригідки. 

По трьох місяцях з них звільнений. З того часу працюю при госпо-

дарстві. В 1944 р. був евакований  більшовиками в село  Двірець, 

 Крем’янецького р[айо] ну. В липні цього ж року повернув додому, 

де голова с[ільської]  р[ади]   Мельник Василь призначив мене 

десятником.

Дня 29.VI 1945 р. приїхав з району до села уповноважений по 

Заготзерні збирати контінгент збіжжя  Березюк. Він прийшов до 

мене зі секретарем с[ільської]  р[ади]   Шелестом Грицем і запи-

тав, чи я заказував, щоби люди зносили контінгент. Я відповів, що 

заказував. Березюк сказав, що це не правда, щоби я збирався і 

піду разом з ним і секретарем заказувати збірку контінгенту.

Ми зайшли до  Троян Гриця і Березюк почав кликати госпо-

даря. З хати вийшла дочка і сказала, що батька немає вдома, 

поїхав в поле. Березюк вислав дівчину за батьком, а ми посідали 

коло хати. Березюк запитав мене, скільки я здав контінгенту. Я 

відповів, що здав 180 к[іло] г[рамів]  і хотів йому показати квити, 

але їх в мене не було. Тоді Березюк вислав мене за квітами і щоби 

я приніс з дому щось їсти. Коли я відійшов ок[оло]  100 м[етрів] , 

нараз почув стріли з автоматів і одночасно голос, щоби я вернув 

назад. Кликали мене якісь узброєні люди, які стояли коло забито-

го Березюка. Казали мені взяти Березюка за ноги, а секретареві 

за руки і нести в поле. Ми занесли Березюка в поле в віддалі 
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від села 1 к[іло] м[етр]  дороги і сам[і] повернули в село. З нами 

в поли ішли цих двох узброєних людей. Вони залишились коло 

 Березюка.

Дня 2.VIII 1945 р. мене і  Троян Гриця арештувало  НКВД. 

Арештував участковий  Мамалигін. Нас відвезли до району. На 

дижурці списали з нас генералії, відобрали всі річи і запровади-

ли до камери. На другий день мене покликав на допит слідчий 

 Погребіцький (лейтінант, високий, худий, з ОББ). Питав мене, 

хто вбив Березюка. Я відповів, що не знаю, вбили якихось двох 

чужих, коли я відійшов від Березюка. Тоді питав мене, де він є 

похований? Я відповів, що ми оба зі секретарем с[ільської]  р[ади]  

занесли його на поле, але чи він є похований в тім самім місці, чи 

в другім, то я не знаю, бо коло трупа Березюка залишилось двох 

партизанів. Питав мене також, чи до мене заходять бандити? 

Відповів, що не заходять. Потім Погребіцького покликали, а за 

хвилину прийшов дижурний і забрав мене до камери.

5.VIII [1945 р.]  знова мене покликали на допити. Допитував 

Погребіцький і Мамалигін. Погребіцькій питавсь, де похований 

Березюк, з чиєї хати вийшли ті бандити, що застрілили Березюка? 

З чого застрілили Березюка? Як були узброєні і убрані бандити? 

Відповідь: Берзюка ми занесли на поле в бараболі, звідки прий-

шли бандити я не знаю, думаю, що з поля, бо це було на краю 

села, застрілили правдоподібно з автомата, бо я чув дві черги, 

убрані були в цивільних уніформах. Опісля питав мене Мамалигін. 

Куда був обернений Березюк обличчям, чи до поля, чи до села? 

І чи часами не є закопаний Березюк в  Трояна Гриця в навозі. 

Відповідь: де закопаний я не знаю, а в яку сторону Березюк був 

звернений, я собі не пригадую. Тоді Мамалигін виняв зі шафи 

гуму і почав мене нею бити та дальше допитував, де є похований 

Березюк? Я відповів на все, що не знаю, бо в дійсности не знав. 

Казав мені підписати протокол і відпровадили до камери.

20.VIII [1945 р.]  дижурний  Марчук сказав нам, коли приносив 

їсти, що приїхала зі  Львова комісія і буде звільняти декого додо-

му, та щоби ми поробили порядки в камері. Ми поробили поряд-

ки і за яких дві години ввійшло до нашої камери двох бійців і один 

чужий  НКВД-ист в ранзі капітана. Нами скомандували «смирно! 

стройсь в ряд!» Ми поставали під стіною в один ряд. Капітан почав 

по черзі питати кожного, звідки і за що сидить? Вислухавши нас 

всіх, запитав, чи нам дають їсти і чи ми хочемо додому. Ми відпо-

віли, що їдження маємо своє, бо носять передачі, а додому таки 

хочеться. Після цього він вийшов. На другий день мене знова 

покликав Мамалигін. Списав мою автобіографію, подав мені 
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якийсь жовтий папір, казав замочити пальці в чорнило і відбити 

на цім папері. Під відбиткою я підписався. Опісля ввійшов до цеї 

самої кімнати  Троян Гриць і також з нього списали автобіографію 

і відбили пальці. Після цього  Мамалигін сказав: «Підете додому, 

а в тебе  Барилко є добрий табак. Ти мусиш мені його принести, 

бо я не маю що курить». Виписав нам справку, щоби видали наші 

річи, ми пішли забрали їх і відійшли додому. По дорозі питав мене 

Троян, за що я йому маю принести тютюну? Я відповів, що ні за 

що, хіба за те, що мене бив.

23.VIII .[1945 р]  я взяв в дома 1 к[іло] г[рам]  тютюну і поніс 

Мамалигіну. Мамалигіна не застав, тільки  Погребіцького. 

Погребіцький запитав, для кого цей тютюн? Я відповів, що для 

Мамалигіна. Погребіцький сказав: «Добре, я йому передам, а ти 

сідай і поговоримо, от ти скажи мені зараз вже по доброму, хто 

вбив і де похований  Березюк»? Я відповів, що направду не знаю. 

Тоді Погребіцький сказав мені: «Ти мусиш прослідити, де є похо-

ваний і хто вбив Березюка, ми тебе звільнили з тюрми  і ти тепер 

повинен з нами працювати». Я відповів, що я працюю, збираю 

контінгент, збираю на підводи. Погребіцький відповів, що то ще 

мало, ти повинен вести розвідку про бандитів і нам це доносити. 

Щось написав і казав мені підписати псевдом « Мизон». Я від-

повів: «А чому не своїм правдивим прізвищем?». Погребіцький 

сказав: «В нас всі працівники  НКВД працюють під прибраними 

іменами і ти також будеш мати таке ім’я «Мизон».

Я мав прослідити, де є похований Березюк і чи до села прихо-

дять бандити. Це я мав донести на НКВД Погребіцькому. На НКВД 

я більш не ходив. До мене приїжджав одного разу Мамалигін, але 

мене не було дома, я їздив до  Бродів на ярмарок.

Постій 7.VI 1946 р. 26.VIII.З. Допитав / – /  Чорноморський.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 53. – Арк. 10-11. Копія. Машинопис.
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№ 80

МАТЕРІАЛИ СЛІДСТВА НА ЖИТЕЛЯ с. ПОПІВЦІ 

МИХАЙЛА ВОЛЯТИНСЬКОГО
6 серпня 1946 р.

Ч[исло]  4. Комсомол.

П р о т о к о л

Генералія:  Волятиньський Михайло 1927 [р.] , с.  Попівці, 

[район]   Підкамінь, [область]   Львів[ська] , укр[аїнець] , 4 кл[аси]  

Н[ародної]  Ш[коли] , вільний, рільник, «комсомол».

За  Польщі і  більшевиків 1939-[19] 41 [рр] . був малолітний.

За  німців виїхав добровільно до  Німеччини.

За большевиків [в]  1944 році вернув з Німеччини, був удома, 

опісля пішов до  Черниць до школи за інструктора фізкультури і 

вписався до комсомолу. Часто приходив до с. Поповець і часто 

заходив до  Крутнева до дівчини « Соболяк». 8.І.[19] 46 [р.]  був в 

Крутневі у «Соболяк», там пили разом з іншими хлопцями Крутнева 

і там побився з місцевими, тоді пішов до Поповець, там квати-

рували  большевики, які закватирували на облаву с. Поповець. 

Між ними був з р[айо] ну з  НКГБ  Калініченко. Він повідомив, що 

в Крутневі в одні[й]  хаті п’ють бандери і разом з большевиками 

поїхав до Крутнева. Там обскочили хату, почали кидати гранати 

до хати через вікно господаря «Соболяк», де вбили господаря і 

дочку і двох демобілізованих ранили і забрали в р[айо] н. При тім 

спалили господарство. Повстанців там не було

1[...19] 46 [р] . двох НКВД перебрані у цивільний одяг питали 

[...] 1143  Івана де мешкає Волятиньський Михайло, він показав і ті 

пішли до него (від М –  Буревій).

[...] .ІІІ.[19] 46 [р] . заложили « стрибків» в с. Попівцях і його зро-

били командиром, дали йому пістоль і емпі впавшого « Чумака». 

Кілька днів був в Попівцях, як були большевики, потім пішов знова 

до р[айо] ну. Приходив додому раз на тиждень по розвідку до мами 

Югени  Волятиньської, котра часто водила козу пасти до ліса і попід 

ліс обсервувала, чи повстанців не ідуть з ліса до села. Висліджувала 

родини котрі крилися, Так Югена мати побачила, де крилася родина 

 Худзік Марії, де за два дні він прийшов з большевиками і забрали їх 

до району. (Він пізнавав). 

Прізвище не відчитується.1143 



658

Розвідку йому вели[:]  Югена, мати, 

 Худзік Ева, баба, 

 Вол[я]тиньська Степка сестра.

Чим працював в  Підкаміні невідомо.

В місяці квітні-маю [1946 р.]  він приїхав до  Яснищ як  стри-

бок, де стрінув чоловіка з району  Залозецького с.  Підберізець, 

який прийшов до млина до Яснищ.  Волятиньський спитав1144 

його за документом, котрий йому показав, а той узяв та й подер. 

Той чоловік (невідомо яке назвисько) сказав, за що ти мені 

подер. В[олятиньський]  М[ихайло]  почав його брати до р[айо]-

ну Підкамінь. Той не хотів іти, тоді В[олятиньський]  М[ихайло]  

встрілив йому в ногу і ранив його легко в ногу. Тоді встрілив 

другий раз і ранив його в груди, тоді прийшов до него і встрілив 

третій раз йому в голову і забив. Тоді узяв обкровавив собі руки 

його кровою, прибіг до млина і казав, що на него напали банде-

ри і ранили його в руку, але він одного убив, а решта утікло. Сам 

пішов зараз до р[айо] ну  Підкамінь, де пізнійше приїхав з р[айо]-

ну  Залозець прокурор, його забрали з р[айо] ну (де в Підкаміні 

його скривали  НКВД) до с. Яснище. Там списали1146 з него про-

токол і свідків1144, які бачили (мені невідомі) і забрали до р[айо] ну 

Залозець. Засудили правдоподібно [на]  5 років тюрми і сидить 

(де не відомо). 

Людина непевна.

Сидить в тюрмі тепер.

6 VIII [19] 46 [р] .

Зовнішний опис Волятиньський М[ихайло] .

Низький, кругла твар, очі малі, [...] 1147 ніс, бльондин, рябова-

тий, скоромовний.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП ОУН». Од. зб. 78. Оригінал. Рукопис.

У тексті:1144  зпитав.

У тексті:1145  зписали.

У тексті:1146  сьвідків

Слово не відчитується1147 
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№ 81

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЬКИ с.  КУТИЩЕ

МАРІЇ ПАСТЕРНАК
11 серпня 1946 р.

Р-31. Почато 16.VІІ 1946 р.

Справа Ч: 7. Закінчено 18.VII [19] 46 [р.] 

 Пастернак Марія.

агент рейдовик.  МВД

кл[ички]  «Маруся»-«Гапка».

П Р О Т О К О Л .

Пастернак Марія, ур[оджена]  4.ІІI 1926 р. 

в с. Старі Олексини [ Старий Олексинець] 

 Почаївського р[айо] ну,  Тернопільської1148 

області;  укр[аїнка] ; осв[іта] : 3 кл[аси]  

нар[одної]  шк[оли] , робітник.

Зізнає: Маючи 12 літ мені померли родичі. Мати моя не була 

шлюбною1149 жінкою батька, тому я ношу прізвище матері. Сама 

походила зі с.  Кутищі  Підкам[інського]  р[айо] ну. По смерті роди-

чів я перейшла в с. Кутищі, де працювала в  Цюпан Петра. В нього 

я пасла корови і помагала1150 жінці при господарці.

В 1939 р. я поїхала до своєї тети, яка вийшла заміж за 

 Іванишин Петра в с. Гриша [?  Грушова] Дрогобицького повіту. 

В ньої я працювала до приходу  більшовиків. Осінню 1939 р. я 

вступила на працю «уборщиці» в  Дрогобичі, в домоуправлінні 

Ч[исло]  7. Моїм завданням було сторожити і чистити помешкан-

ня в 7-каменицях. На вулиці Чкалова № 12 до 18, заробітна плата 

моя була 100 к[а] рб[ованців]  на місяць. Начальник домоуправ-

ління був  русский, прізвища його не знаю. Сам високий, брунет, 

ходив у цивільному убранні, на кляпі маринарки носив відзнаку: 

червоне колісце, а на нім серп і молот. 

Коли проминуло місяць часу, я пішла до начальника по 

виплату. Він мене задержав і почав зі мною говорити, хто я така, 

звідки, де мої родичі, і т[ак]  д[алі] . Коли я йому розповіла свій 

життєпис, він відповів: «Ти дійсно є радянською людиною. І нам 

У тексті:1148  Тарнопільської.

У тексті:1149  слюбною.

У тексті:1150  помагали.
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таких працівників треба побільше». Запропонував мені працюва-

ти розвідчиком і доносити йому, а за це я буду діставати більшу 

платню, впише мене до комсомолу і буде вільно мені все купу-

вати у воєнторзі. Я на це погодилась. Я запитала його, як має 

виглядати моя праця. Тоді начальник став мені пояснювати. «Ти в 

першій мірі працюєш уборщиком в семи каменицях і ти повинна 

знати докладно, хто в них живе, чи не приходять ночувати якісь 

нові люди, чи не сходяться товариства і не п’ють вночі, слухати 

під дверима, що говорять льокатори в себе і якщо має котрий з 

них радіо, підслухати, чи він не слухає німецьких авдицій. Коли 

будеш робити порядки, розпочинай розмову з господинею. 

Жінки люблять, коли з ними хтось говорить і будуть з тобою 

говорити. В часі розмови ти легко піддавай свою думку, говори, 

що щось говорять про війну з  німцями. Дальше говори, що було 

би краще, коли б тут був німець, бо совіти нічого не мають, а в 

німця все є. З початку з тобою не будуть говорити довірочно, бо 

ще тебе не знають, але ти будь приємна до всіх, завжди говори їм 

добрий день, принеси води, тоді тебе будуть любити і не будуть 

нічого перед тобою скривати. В кого є радєвий апарат, то ти там 

говори, що любиш дуже музику. Вони тебе будуть просити, щоби 

ти прийшла вечером послухати. Під час розмови з цею родиною 

старайся звертати розмову на родинні справи, опісля скажи, що 

твій брат перед совітською владою втік до  Німеччини. І ти цікава 

знати, як там живеться людям в Німеччині. Питай, чи вже скоро 

буде війна, бо щось люди багато про неї говорять і т[ак] д[алі]. 

Тоді господар, якщо слухає радієві авдиції з Німеччини, то тобі 

щось розкаже. Тобі вільно все говорити на Рад[янську]  владу. 

Тебе за це не будем судити. Відомості будеш приносити впрост 

до мене, але передавати їх будеш не усно, а на папері.

Я відповіла, що то тяжка робота і не знаю, чи з нею справ-

люсь. Тоді він сказав: «Я бачу, що ти дівчина хитра і зможеш собі 

дати раду. Коли щось тобі буде неясно, то прийдеш до мене, а я 

тобі роз’ясню. Опісля написав на карточці, що я буду йому доно-

сити, дав мені пс[евдо]  « Маруся» і тим пс[евдо]  казав підписати 

на картці. Доноси казав мені підписувати пс[евдом]  «Маруся». І 

приносити до його канцелярії. Якби на цей час, як я прийду до 

канцелярії був хтось чужий, я мала сказати начальнику, щоби 

він дав мені мітлу або лопату і в цей час, як він вийде мені дава-

ти, вручити йому записку. Начальнику я донесла, що в студента 

 Гавришків Петра часто збираються студенти. Співають і гра-

ють на мандолінах. Начальник питав мене, чи я не чула про що 

говорять. Я відповіла, що не чула. Тоді начальник сказав, щоби 
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я спеціяльно заприязнилася з тим студентом. Довідувалася від 

нього або від других льокаторів, як називаються ті студенти і де 

мешкають. Питав також, чи той студент мешкає сам, чи ще з ким 

другим. Я відповіла що сам.

По якімсь часі, я, несучи воду, поховзнулась по леді1151, впала 

і зломила собі ногу. Потім забрали мене до шпиталю. Коли я вилі-

кувалась в шпиталі і пішла на місце своєї праці, там вже працю-

вала друга жінка. Начальник домоуправління також був другий. 

Я звернулась до нього, щоби він дав мені працю. Начальник від-

повів, що праці для мене не має і всі місця за[йня] ті. Я ще ходи-

ла шукати за працею до магістрату і союзу, але там також мені 

відмовили. Потім я відійшла додому в  Старий Олексинець. Там 

захопила мене війна.

З приходом  німців в 1942 р. я поїхала на працю до  Німеччини. 

В Німеччині працювала у фільварку в селі  Дракендорф. Там я 

працювала до 15 березня 1945 р. В цей час прийшла  американ-

ська армія і всіх чужинців стягнула до лягру в м. Єнс [ Єна].

Вигляд лягру: 8 до 10 довгих бараків, зроблених на скору 

руку з дошок. Службу коло нас робили бувші полонені  черво-

ноармійці. Вони були без зброї. Харчі  американці давали дуже 

добрі. Переважно все кон[с]ервоване, м’ясо, молоко, і т[ак]  

д[алі] . Нам було вільно ходити по місті лишень за перепусткою, 

але перепусток давали мало. В лягері було ок[оло]  2 000 чоловік. 

Один барак були мужчини1152, а решта жінки.

В травні 1945 р. до нас приїхали машинами більшовицькі 

офіцери, зробили мітінг і сказали, щоби ми всі вертали додому. 

Ми на це погодились. На другий день приїхало ок[оло]  50 машин, 

нас напхали на них як оселедців і перевезли на більшовицьку оку-

паційну зону до м.  Майданек [?  Маґдебурґ]. За містом був побу-

дований лагер. 6 домів, огороджені дротом, з одною брамою, в 

якій стояв вартовий.

Нас всіх реєстрували. При реєстрації питали: з якого села, 

фамілія, чому поїхав до  Німеччини і де працював. На реєстрації 

оглядали нас лікарі. Х[в] орих давали до шпиталю, який мав при-

міщення в одному домі. 

Життя в лагері: 6 рано руханка, снідання і роблення порядків. 

Потім приходив хтось з офіц[е]рів, читав нам газети або розка-

зував, як живеться в  Рад[янському]  Союзі. Опісля обід, а по обіді 

можна було йти в кіно. Харчі були досить можливі.

У тексті:1151  леда.

У тексті:1152  мущини.
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На початку червня 1945 р. нас заладували на поїзд і ми 

від’їхали в  Хирів до лагру. Лагер містився на краю міста, 4 муро-

ваних доми одно і два поверхові, огороджені високо колючим 

дротом. Ми пішли до бані, опісля під лікарські оглядини і розміс-

тились по домах. На другий день нас почали по черзі викликати 

на допити. Допитували нас в однім домі на поверсі. Маю вражін-

ня, що допитували разом більше людей, тому що стало ходило 

нас богато робітників. Нас брав боєць, вів на допит, допитаних 

переводив в другий дім. Мене допитував військовий в ранзі 

лейт[е]нанта: високий, волосся жовте, літ ок[оло]  30. Кімната 

була мала, на стіні висів портрет  Сталіна, стіл, два крісла і одно 

вікно. Запитав мене, чи я маю документ. Я мала «авсвайс» і йому 

подала. По-німецьки він читати не вмів, тому, що взагалі цього 

«авсвайсу» не читав. Опісля казав мені розказати свою авто-

біографію. В часі автобіографії я йому розповіла, що мені казав 

начальник домоуправління в  Дрогобичі доносити йому ще в 

1940 р. Він сказав, що то добре, що я вже тоді працювала з орга-

нами  МВД, лишень зле, що я йому про це розповідаю. Про такі 

справи не вільно нікому розповідати, хіба тільки тому, хто казав 

розвідувати. Потім виписав мені справку і казав, щоби я зачекала 

в коридорі, бо він ще хоче опісля зі мною говорити. По мені він ще 

допитав дві жінки і покликав мене.

Покликавши мене, казав мені сісти і почав говорити: «Ти не 

була на  Україні, тому не знаєш, що тут робиться. Ми принес-

ли волю Україні, а тут є такі «бандьори», що хочуть  Самостійної 

України. Вони нищать кращих радянських людей, грабують насе-

лення і тому їх треба знищити. Людей ми не знаємо. Люди також 

не знають нас, тому не хочуть нам сказати, хто переховує «бан-

дьорів» і допомагає в їхній роботі. А ти повинна нам допомагати 

у винищенні «бандьорів». Перед тобою не будуть люди критися, 

ти зможеш краще на селі довідатись, чим ми і нам донєсти». 

Спитав1153 мене, чи я на це згідна. Я на це погодилась, тільки про-

сила, щоби він мене вислав додому і я там зможу працювати. Він 

погодився і казав, щоби я за місяць часу по приїзді додому пішла 

зголоситись на МВД в свойому районі, а там начальник дасть 

мені працю.

З Хирова я поїхала через  Львів на  Броди. В Бродах злізла з 

поїзду і заночувала в своєї знакомої  Биць Анни. На другий день 

я пішла додому. Зайшовши в  Старий Олексинець, я замешкала в 

сестри мойого батька  Цап Домки.

У тексті:1153  Зпитав.
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По місяцеві часу я пішла до  Почаєва, щоби зареєструватись. 

Мене спрямували у двоповерховий дім. Тут у вході висіла табли-

ця з написом  НКВД і стояв вартовий. Його я запитала, де працює 

начальник  МВД. Він мене завів в коридор, другі двері направо. 

Постукав і сказав: «Товариш начальник, якась дівчина хоче до 

вас». Начальник сказав: «Нехай зажде в коридорі, я сейчас заня-

тий». По якімсь часі покликав мене начальник, середнього росту, 

волосся чорне, чесане догори, лице округле, сухе, ніс малий, 

кирпатий, убраний в цивільному убранні, черевики, сиві пумпи 

і чорна маринарка. Запитав, що я скажу. Я відповіла, що була 

в  Німеччині, повернувши, прийшла зареєструватись. Він запи-

тав, чи я маю які документи. Я відповіла, що маю, і подала йому 

справку. Він прочитав справку і сказав, що він вже знає мене. 

Потім попросив мене сісти і казав розповісти мені свою авто-

біографію. Я розповіла. По[т] ім він мене питав, чи я не знаю, хто 

в Германії доносив  німецькій поліції, про що говорили між собою 

робітники. Я відповіла, що не знаю. Начальник запитав мене, чи я 

погоджуюсь працювати з органами МВД по боротьбі з бандами. 

Я на це дала свою згоду. Потім він взяв кусник паперу, написав 

вгорі «З[а] ява», дав мені псевдо « Гапка» і казав мені цим псевдом 

підписати заявку. Що було в заяві написано, не пригадую собі. 

Потім сказав, що я маю розвідати, де знаходяться  Бойчук Артем, 

 Романюк Антін,  Цінкевич Дмитро,  Березійчук Микола,  Шагера 

Іван,  Бараш Кость і  Антін. Це все люди  Старого Олексинця. 

Ти їх знаєш. Я відповіла, що колись знала, але зараз не знаю. 

Начальник відповів: «То розвідаєш. Будеш про них питати поміж 

дівчатами і старшими. Не буде підозріло, що ти питаєш тому, що 

ти вернула з  Німеччини, і всі будуть думати, що тобі цікаво де 

вони живуть. Прийдеш до мене за п’ять днів і донесеш, що роз-

відала. Зараз, як вийдеш, то кажи людям, що тобі не видали ще 

документів і ти мусиш піти на МВД за п’ять днів по документи». З 

тим я відійшла додому.

На МВД я ходила з доносами до начальника 9 разів. За той 

час донесла, що Березійчук Микола і Цінкевич Дмитро ховаються 

вдома і їх половило МВД. Що вони ховаються вдома, я довіда-

лась з того, що вони працювали завжди на господарці, а як до 

села приходило військо, то ховались. Де їх знайшли, я не знаю.

Донесла, що  Болюх Федоська ховається в  Кіндрацького, 

 Романюк Феня ховається в  Цісаревич Влодзі,  Бойчук Артем 

ховається в  Римар Клима. Їх всіх арештовано. Бойчук Артема по 

допитах звільнено. Начальник за це дав мені 300 к[а] рб[ованців]  

і спідничку.
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В грудні 1945 р. начальник  МВД казав, щоби я вже більше до 

нього не доносила, а доносила до начальника гарнізону с.  Старий 

Олексинець лейтінанту  Максімову. Потім сказав мені, щоби я 

йшла слідити по других селах. «Ти будеш ходити по господарях 

і питати за роботою. Тобі роботи тепер так і так не дадуть, бо 

то вже зачалась зима і господарі сами не мають що робити. Ти 

старайся з господарями говорити, що зле жити в  Рад[янському]  

Союзі, що коли б ти була знала була б не вертала з  Німеччини 

додому. Слухати, чи люди не говорять про війну з  Англією, легко 

розпитувати про повстанців, чи ще є і якщо є, де вони ховаються. 

Що довідаюся, то записувати собі і подавати на карточці з підпи-

сом « Гапка» Максімову. Де подавати карточки і в який час, скаже 

вам лейтінант Максімов». Я просила начальника, щоби дав мені 

чоботи, тому що вже зимно, а я не маю в чім ходити. Начальник 

пообіцяв мені пізніше дати.

В січні 1946 р. прийшов до мене додому нач[альник]  гарні-

зону Максімов, дав мені гроші, щоби я пішла купити горілки. Я 

пішла купила горілку і принесла додому. Тоді тітка сказала, що 

начальник пішов на кватиру і казав, щоби я до нього занесла 

горілку. Я понесла горілку до Максімова. Максімов попросив 

мене сісти і сказав: «Як там «Гапка» з нашою роботою, ти мала 

мені доносити розвідку, але чомусь не доносиш нічого». Я відпо-

віла, що мені начальник Почаївського МВД казав доносити до вас 

аж тоді, коли ви зі мною пов’яжетесь. Максімов сказав: «Добре, 

щоби не було підозріло, що ти приходиш до гарнізону, доноси 

будеш приносити мені на папері і не заходячи до будинку, в якому 

приміщується цей гарнізон, будеш класти в кльозеті Народнього 

Дому, який стоїть недалеко від гарнізону». Опісля пішов зі мною 

до кльозету і показав, де я мала класти листи. Доноси я мала 

підписувати псевдом «Гапка». Розвідувати я мала по таких селах: 

 Свинюхи, Густичок [ Устечко], Кармелівка [ Коршилівка] і  Башуки.

Через ті села я проходила два рази, але не розвідала нічого. 

Максімов приходив до мене, вдаючи, що за самогонкою, і питав, 

чи я щось розвідала. Я відповіла, що ні. Я дійсно не могла розві-

дати нічого, думаю тому, що люди мене не знали, а перед чужим 

не хочуть розповідати нічого.

В квітні 1946 р. я стрінулась з Максімовим в кооперативі і він мені 

шепнув, щоби я прийшла вечером до нього. Коли я вечером прий-

шла до Максімова на ква[р] тиру, він дав мені 500 к[а] рб[ованців]  

і сказав, що це начальник прислав мені за роботу. Опісля казав 

мені йти в ліс т[ак]  зв[аний]   Реньова і там слідити за бандитами. 

Слідити казав в цей спосіб: Задержатись на перехресних лініях, 



665

або на краю поляни і обсервувати, чи не проходять лініями або 

поляною бандити. К[о] ли б мене хтось стрінув у лісі, я мала ска-

зати, що йду по дрова, тички до фасолі або траву.

Стрічу ми умовили за тиждень вечером в суботу, в т[ак]  

зв[аному]   Ломаковім гайку. Опісля я мала полові зносини з 

 Максімовим.

В Ломаковім гайку Максімову я донесла, що бачила, як лісом 

ішов з  Баришковець [Баришівка]  Бойко Антін і ніс щось у мішку, 

напевно харчі. Ішов [в]  напрямі південно-східньому. Максімов 

запитав мене, чому я не пішла за ним дослідити, куди піде. Я від-

повіла, що боялась іти, тому що під ногами тріщать гиляки і він 

міг мене завважити і ще тому, що він мене добре знає. Максімов 

казав мені дальше ходити в ліс на розвідку і знова по тижні часу 

прийти на стрічу в те саме місце.

Слідуюча стріча в Ломаковому гайку не відбулася, тому що 

я з Максімовим стрінулась в десятника  Паскар Анастазія і про-

сила його, чи не могла б я поїхати до своєї тети, яка мешкає в 

 Підкамінецькому районі в с.  Кутищі.

Тоді Максімов відповів, що мусить говорити в цій справі з 

начальником  МВД.

Десь в половині червня [1946 р.] покликав мене Максімов до 

себе і сказав, що можна їхати до тітки в с. Кутищі, але при тій нагоді 

треба вести розвідку і доносити до  Підкаміня. Я на це погодилась. 

Тоді Максімов написав мені справку такого змісту: « Пастернак 

Марія замешкала в с.  Старий Олексинець, їде до своєї родини в 

с. Кутищі. І підписавсь начальник гарнізону лейтінант  Максімов. 

На цім прибив печатку. Опісля дав мені 100 к[а] рб[ованців]  сукню 

і мешти та знова казав, що це від начальника за роботу. Казав, що 

коли я приїду в Кутищі, щоби пішла до начальника МВД  Шишкіна 

зареєструватись. Потім мав зі мною другий раз полові зносини.

До села Кутищі я приїхала 3 липня 1946 р. На другий день 

я пішла до Підкаміня. Зайшовши на дижурку МВД, запитала 

дижурного, де є начальник Шишкін. Дижурний запитав, на що 

мені потрібно. Я йому відповіла, що хочу в нього зареєструва-

тись. Він мене завів до Шишкіна. Шишкін запитав, що я хочу. 

Я відповіла, що мене прислав начальник гарнізону лейтінант 

Максімов зі села Олексинець Старий,  Почаївського р[айо] ну у 

вас зареєструватись. Він подивився на дату справки, котрого 

дня видана і почав шукати між своїми паперами такої самої дати. 

Дату я чула, як він кілька разів повторяв голосно. Знайшовши 

щось, прочитав і опісля сказав: «Даруйте, а то я забув, так богато 

маю на голові». Опісля запитав мене, де я буду мешкати і що буду 
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робити. Я відповіла, що мешкати буду в своєї тети і в неї думаю 

також працювати на господарці. Тета моя мешкає в с.  Кутищі. 

 Шишкін щось подумав і сказав, щоби я замешкала в своєї тети 

в с. Кутищі, але працювати щоби ішла в с.  Літовисько, тому що 

там заходить багато бандитів і треба про них розвідати, до кого 

вони приходять. Я відповіла, що в тому селі не знаю нікого. Тоді 

начальник сказав: «В селі будеш говорити, що тебе спровадив 

сюди  Луців Клим, який мешкає в  Підкаміні». Казав мені, щоби 

я стала в якогось богатого господаря на роботу. «До куркулів 

напевно заходять бандити. Коли прийде ніч, то ти не лягай спати 

в хаті, тільки в стодолі. Зі стодоли ти можеш обсервувати вулицю 

або подвір’я того господаря, чи тудою ходять бандити». Казав 

також говорити з господарями, де є їхня родина і з того черпати 

відомості, чи не є в банді. Розвідку я мала донос[ити]  до району, 

просто до начальника. Речинця розвідки мені також не подав, 

говорив, що можу бути навіть два тижні, доки щось не розвідаю, 

щойно тоді принесу. Якщо довідаєшся скоріше, то прийдеш 

негайно. Коли тебе господар буде питати де йдеш, то скажеш, 

що додому, по св’яточне убрання, а на другий день повернешся 

назад. Я на це погодилась і відійшла додому. 

З Підкаменя я пішла1154 додому в с. Кутищі, помогла теті 

вижати жито і щойно тоді пішла до села Літовиська. Тут я стала 

на працю в господаря  Івана дня 11.VII 1946 р. До цеї пори я про 

повстанців нічого не довідалась і в район не доносила.

Постій, 11.VIII 1946 р. Допитав:  Чорноморський.

Завваги: Цей рейдовик прийшов до с. Літовисько і ходив хата 

від хати, питаючи за роботою. Коли люди питали, як вона назива-

ється, відповідала: «Ви дуже цікаві».

На допитах до всего призналась добровільно. На запитан-

ня «Чому стала агентом і працює з  МВД?» відповідала, що вона 

дівчина бідна, не мала де заробити, а там заробила собі.

/ – / Чорноморський

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 53. – Арк. 127-131. Копія. Маши-

нопис.

У тексті:1154  пішов.
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№ 82

ЗАЛУЧНИК ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ с.  ПОПІВЦІ 

МИКОЛУ ПАСІЧНИКА
31 серпня 1946 р.

Ч[исло]  спр[ави]  23. Попівці 31.VIII.[19] 46 р.

 Пасічник Микола Павло[вич] , 1926 [р.] , [хутір]   Лісові. 1945 р. 

зловлений облавою в марті, сидів в тюрмі в  Підкаміні, потім 

вивезли до  Києва, сидів 6 місяців, потім під конвоєм ходив там на 

роботу. 1.V.[19] 46 [р.]  його пустили на відпустку додому на 6 днів. 

Він пішов до Р[айо] ну, зголосився на Воєнком[ат]  і  НКВД і запи-

сався на роботу в підсобне хозяйство, де працює в однім тижні. 

Від 19.[0] 8-25.[08.1946 р.]  кликали 4 рази на НКВД на протокол, 

від 25-31.VIII.[1946 р.]   кликали 3 рази. Кликав нач[альник]   НКВД 

[ Т] іщенко, « Мамалигин», якийсь невідомий йому кликав на НКВД 

в коридор, І камера наліво. Чорний лейт[е] нант, що[й] но новий. 

Питали за родини, де они, живого і за тих повстанців, котрі уже 

побиті.

31.[0] 8.[1946 р.]  питали за  Пасічник Якима і його сина 

 Михайла, де він є, що робив за  німців і [де]  тепер подівся, до 

кого заходили повст[анці] , хто носив харчі, у кого кватирували, 

кількох, де переходили. Колись, як він ще був перед арешто-

ваням і тепер, як узнає те вище згадане, щоби сказав на НКВД 

до нач[альника]  Тіщенка або написав листа адресованого на 

нач[альника] . Перебуває цілий тиждень в Районі, щосуботи при-

ходить додому. Говорить, що того не приходить додому, щоби не 

казали, що він с/о.

31.VIII.[19] 46 р.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 111. Оригінал. Рукопис.
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№ 83

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЬКИ с.  ПОПІВЦІ

МАРІЇ ХУДЗІК
16 вересня 1946 р.

Р. 31. Почато дня 16-ІХ [19] 46 р.

Справа Ч[исло]  22.

Худзік Марія,

с/о  НКГБ Підкамінь.

«Кл[ичка] » «Мак»

П р о т о к о л

 Худзік Марія, [дочка] ,  Миколи, 1927 р., с. Попівці, р[айо] н 

 Підкамінь, обл[асть]   Львів[ська] , українка, 4 кл[аси]  Н[ародної]  

Ш[коли] , вільна, рільник.

1942 р. Під час німецької окупації працювала в  організації, 

була станичною  «Оксана» (псевдо).

1944 р. Під час фронту була евакована  більшовиками до села 

 Кривчик (на  Волинь).

8-ІІІ [19] 45 р. Під час облави на село Попівці в нас вдома під 

час ревізії здибали криївку, в котрі[й]  був  Цінцюрук Ладик (він утік 

з  ЧА і кривсь, криївка була в стайні в стіні, це моєї сестри чоло-

вік1155).

Арештували Ціньцюрука Ладика і забрали цілу родину, мене, 

маму, дві сестри,  Параньку,  Ольгу і двоє дітей Ціньцюрука Ладика. 

Нас забрали в р[айо] н до дому « Просвіти». Ціньцюрука Ладик[а]  

окремо.

9-ІІІ [19] 45 р. Врано, година 9, прийшов дижурний  НКВД, 

покликав мене і сестру Ольгу. Забрав нас на дижурку (там ми 

стояли около 10 хвилин). Прийшов нач[альник]  НКВД  Лекаров, 

забрав мене на протокол. Коли ми увійшли до канцелярії, Лекаров 

спитав, чи була в нас банда?

Відповідь: Не була. Він вдарив мене 3 рази шомполом.

Питан[н] я: Ну що, була «банда»?

Відповідь: Була (тому я призналась, що були повстанці, бо у 

нас кватирувала учителька- східнячка « Куряча Марія» і яка це вже 

донесла на НКВД  і видала криївку).

Питан[н] я: Як їх кликати?

Частина речення не відчитується.1155 
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Відповідь: Один « Грім», а другий – не знаю.

Питан[н] я: Чи заходить до вас  Худзік Ладик (Дібровий) і 

 Пасічник Петро (Бистрий), більш мене нічого не питали і відвів до 

другої салі (де був заступник нач[альника]   НКВД). Коли я увійшла 

до салі, він сказав мені сідати. Я сіла проти нього коло стола. 

Він вийняв зі шуфляди знимки (котрі були забрані з дому, коли 

ареш[тували] ). На кожну знимку питав, хто це є?

Питан[н] я: Де твій батько?

Відповідь: Що 1941 р. зістав замордований в  Золочеві.

Питан[н] я: Хто замордував?

Відповідь: Що замордували  жиди.

Питан[н] я: Чи маєш на  Дудині фамілію?

Відповідь: Маю,  Дишлюк Мартин.

Питан[н] я: Кільки там родини?

Відповідь: Що двоє старих, дівчина, хлопець, учителька на 

 Гаях Дітковецьких.

Питан[н] я: Чи ходиш на Дудин до фамілії?

Відповідь: Що не ходжу, бо не маю чого.

Питан[н] я: Та може чогось позичати до фамілії?

Питан[н] я: В чім дядько1156 з Дудина ходить убран[ий]?

Відповідь: Звідки я можу знати.

Питання: Може до церкви ходить. Не виділа?

Питан[н] я: Скільки  Цінцюрук Ладик був вдома, як втік з  ЧА.

Відповідь: Що один тиждень.

Питан[н] я: Як він утік з ЧА?

Відповідь: Що він не втік, а приїхав, він мені не розказував, чи 

він втік чи ні, він має жінку, то може жінці говорив.

Питан[н] я: Чого він крився в криївці?

Відповідь: Що боявся «бандитів», щоб його вночі не забра-

ли. Потім скінчив і відвів на дижурку, дижурний назад до дому 

« Просвіти». Там ми сиділи аж до Великодніх свят. Я з сестрою 

 Паранькою радилась утікати. В Великодну суботу зібралось нас 

9 осіб втікати додому (нас там сиділо около 30 осіб арештованих, 

малі старі). Із села  Поповець  Леськів Паранька, один чоловік з 

с.  Накваша, женьщина з с.  Крутнів, с.  Черниця 3 осіб, с.  Гаї жень-

щина. Вночі около 12 год[ини]  ми відбили двері на салу (котрі 

були цьвахами закручені) та утікли через вікно надвір від сторони 

полудня, стійковий був із сторони північ ( стрибок с. Накваші, 

 поляк  Колєсьнік). Нас троє [з]  с.  Попівці втікли за місто від сторо-

У тексті:1156  дятько.
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ни с.  П[а]ликорови і прийшли додому [в]  с.  Попівці. Від цего часу 

я почалась крити в с. Попівці.

В місяці червні 1945 р. була на вишколі санітарнім (перево-

дила вишкіл « Ліда» псевдо). Я працювала санітаркою в кущі.

3-ІІ [19] 46 р. Під час бльокади я виїхала до села  Кривчик (де 

була евакована під час фронту). Я приїхала до села Кривчик до 

 Цимбровської, там була я 8 днів.

11-ІІ [19] 46 р. Врано я сиділа в хаті, робила спідничку, в цей 

час увійшло до хати 2  стрибки і два  більшовики, один з них спи-

тав, звідки я, я спочатку не хотіла признатись, а пізніше сказала, 

що я з  Львівської області.

Питан[н] я: Документ?

Відповідь: Що я документу не маю, бо у нас женьщини не 

носять документів.

Питан[н] я: З якого села, р[айо] н?

Відповідь: с. Попівці, р[айо] н  Підкамінь.

Питан[н] я: Як твоя фамілія?

Відповідь:  Ковальчук Марія.

Питан[н] я: Чого ти сюди прийшла?

Відповідь: Що ця дівчина Вєрка писала листа до мене, щоб я 

прийшла до неї та помогла дещо робити, ми ту[т]  були еваковані 

під час фронту. Другий старшина узяв цю дівчину Вєрку та питав 

про мене, она це саме відповіла, що я говорила. Они сказали 

мені збиратись. Я зібралась. Посадили мене на фіру і привезли 

до села Вік[н]ин [ Великі Вікнини]. (Там кватирував гарнізон). 

Узяли мене до гарнізону до пивниці1157.

12-ІІ [19] 46 р. Покликав мене на протокол начальник гарнізо-

ну (який мені невідомий).

Питан[н] я: Звідки і чого я сюди прийшла? 

Я йому відповіла як вищезгадано[му] , тому, котрий мене 

арештував.

Він сказав, тебе прислав сюди обласний «Провід банди». Я 

йому на це нічого не відповіла, він забрав мене назад до пивни-

ці1158.

16-ІІ [19] 46 р. Відвезли мене і около 15 осіб арештованих 

(старих, дівчат, мужчин1159) до р[айо] н[у]  Дедеркали [ Великі 

Дедеркали] на  НКВД (проводили нас около 10 осіб більшовиків).

У тексті:1157  певниці.

У тексті:1158  певниці.

У тексті:1159  мущин.
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 Один з цих, що нас провадили, покликав мене до канцелярії 

 НКВД. Там був капітан (старий, низький в шинелі1160 зелені[й] ). 

Коли я прийшла до канцелярії, сказав мені сідати, я сіла проти 

него за столом. Начальн[ик]  (капітан) допитував мене.

Питан[н] я:  З якого села, р[айо] н, обл[асть] , ім’я, назвисько, 

року, освіта чи куркулі, чи бідняки, яка родина?

Відповідь: Ім’я  Ковальчук Марія Миколівна, року 1930, село 

 Попівці, р[айо] н  Підкамінь, обл[асть]  Львів[ська] , середняки. Він 

списав генералію і сказав мені підписатись. Я підписалась. Він 

відвів мене до канцелярії нач[альника]  НКВД  Храпатий. Храпатий 

мав ці всі протокола, котрі я вже зложила, і з тих1161 протоколів 

мене допитував.

Питан[н] я: Чи в вашій області є «бандіти» і чи людей вішають, 

говорили мені, щоб я йому призналась, хто мене вислав сюди і 

чого.

Відповідь: Що мене ніхто не висилав сюди, я сама пішла 

сюди. Він сказав мені признатися усе, то пущу додому, а ні, то 

будеш сиділа доти, доки не прийде з твого р[айо] н[у] , що ти за 

одна, бо я буду писав до твого р[айо] н[у] , до начальника НКВД. Я 

сказала, що буду чекала1162 навіть1163 чотири місяці, доки не прий-

де повідомлення. На тім покінчив, відвів мене до дижурного на 

дижурку. Коло дижурного я сиділа до вечера. Вечер завів мене до 

камери, де сиділи арештовані (старі з дітьми) около 80 осіб.

17-ІІ [19] 46 р. Врано покликав мене начальник НКВД на про-

токол.

Питан[н] я: З котрого ти року?

Відповідь: 1930 р. Він сказав: може б повірив, що ти нічого 

не знаєш про «банду», але тепер не віру, бо ти брешеш що з 

1930 р. (дуже мене допитував з котрого я року, говорив, що з 

1924-[19]25 р.).

Питан[н] я: Чого ти така висока виросла. Мусілась з «бандою» 

гуляти або з  красноармійцями?

Відповідь: Що мій батько такий, і мати, і я така.

Він сказав, ну нічого, ми ще поговорим, і відвів до камери 

другої КПЗ (камера політичнозаключоних). Там сиділо около 

15 осіб дівчат, там я сиділа тільки два дні і знова перевели до це[ї]  

самої камери, що сиділам попередньо.

У1160  етксті: шенелі.

У тексті:1161  стих.

У тексті:1162  чикала.

У тексті:1163  навідь.
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В протязі двох неділь покликав мене знова начальник  НКВД 

на протокол та знова мене питав це саме, вище згадане і говорив, 

щоб усе признатись, а ні, то ще будеш сидіти около 3 місяці.

Питан[н] я: Чи знаєш « Гука»?

Відповідь: Що знаю.

Питан[н] я: А який він виглядає?

Відповідь: Це старий господар в нашому селі.

Він сказав, нам не нада такого старого, а чи знаєш «сотника 

Гука».

Відповідь: Що такого не знаю і не чула.

Він покликав дижурного, дижурний мене забрав на дижурку, 

це вже було вечер. В цей час на дижурку прийшов якийсь з  НКВД 

« жид» (низького росту, чорнявий).

Питан[н] я: Як твоя фамілія?

Відповідь:  Ковальчук Марія.

Питан[н] я: Чи вмієш писати?

Відповідь: Що троха вмію. Він сказав, ну то будеш писала. Він 

вийняв зошит і почав мені диктувати «Декалог 12 Прикмет». Я це 

все писала. Коли скінчила, відвів мене до камери.

На другий день знова це[й]  самий дижурний мене визвав до 

нач[альника]  НКВД. Коли я прийшла до нач[альника]  НКВД, він 

сказав, що то не та і спитав мене, чи я вчора вечер писала? Я відпо-

віла, що я, то він сказав, що це була помилка, то мала писати друга 

(почав сьміятись, – в ці[й]  камері була друга дівчина, що так само 

писалася  Ковальчук Марія). Дижурний відвів до камери, а покликав 

другу дівчину (в котрої під час ревізії здибали цю літературу).

При кінці місяця «Березня» мене звільнили. Перед 

звільнен[н] ям 6 днів мені привозили з дому мама передачу, 

зараз на другий день (після передачі) покликав мене на прото-

кол капітан (котрий мене брав ще на перший протокол в р[айо]-

н[і]  Дедеркали [ Великі Дедеркали]).

Питан[н] я: Чи привозили тобі передачу і чи привезли документ.

Відповідь: Що передачу привозили, а документ ні.

Питан[н] я: А коли ще приїдуть і чи привезуть документ.

Відповідь: Що казали, що більш до мене не приїдуть, бо они 

мені не казали іти до села « Кривчик». По тім скінчив і відвів до 

камери, при відході сказав, що може тебе завтра пущу додому.

В цей день коли я зістала звільнена, покликав мене дижур-

ний і сказав забрати з собою усі вещі.

Я забрала свої усі речі. Він сказав, ходи, кличе тебе капітан. 

Я прийшла до капітана. Капітан мені сказав: Ну то признайсь, як 

твоє псевдо? Як тебе банда кликала?
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Відповідь: Що я не знаю, що то є. Він мене більше нічого не 

питав. На відході сказав до мене: Не працюй [в]  «банді», бо ми 

дізнаємось і арештуєм.

Я відійшла звільнена з тюрми [ Великі] Дедеркали і прийшла 

до села  Кривчик. Там була два дні і пішла додому до с.  Попівці та 

дальше крилася від  більшовиків.

17-VІІІ [19] 46 р. В селі Попівці була в сестри  Теонюк Михаліна, 

врано около години 8-ї я була на подвір’ю з сестрою Михаліною. 

В цей час побачила на дорозі двох більшовиків. Сестра сказала 

до мене: уважай,  Калініченко. Я втікла до стайні і почала викидати 

гній зі стайні. Калініченко  НКГБ і слідчий капітан НКГБ з  Львова 

прийшли на подвір’я за мною. Калініченко обійшов стайню 

довкола і прийшов до стайні до мене. Я викидала гній з  Глосьним 

Юзеком. Калініченко сказав до нього, що старик робиш. Він від-

повів, що викидає гній. Калініченко в цей час звернувся до мене і 

спитав, а ти що робиш,  Марійка?

Відповідь: Що викидаю гній. Він сказав до мене, не бійсь, 

рухати тебе не буду, скоро прийде сестра  Паранька з тюрми і 

буде тобі помагати робити. Сказав до капітана, котрий стояв на 

подвір’ю: «Ходи подивись на Параньчину сестру. Калініченко ска-

зав до мене[:] покинь викидати гній, помий ноги і ходи з нами до 

хати. Я помила ноги і прийшла до хати. Капітан сидів коло стола, 

а Калініченко ходив по хаті. Я сіла коло стола коло капітана (в хаті 

не було більше нікого).

Питан[н] я капітана: Хто вас намовив втікати з р[айо] н[у]  

 Підкамінь, як ви були приарештовані?

Відповідь: Що ми обі з Паранькою рішились утікати, а люди 

подивились на нас і собі утікали.

Питан[н] я: Чому ви втікали?

Відповідь: Тому ми втікали, бо нам не було кому носити до 

тюрми передачі, сестру  Ольгу забили в тюрмі і тому ми втікали.

Питан[н] я: Чи Паранька носила «банді» їсти, чи знала щось 

про банду?

Відповідь: Що она нічого не знала про банду і їсти не носила.

Питан[н] я: Чи  Ціньцюрук Владик приходить до своїх дітей?

Відповідь: Що він до дітей не приходить, бо він дітей не батько.

Питан[н] я: Чому не батько?

Відповідь: Коли би він був батько, то до цього не довів би, 

щоб діти були сиротами, він був [би]  не пішов в «банду», а служив 

в  ЧА. Капітан сказав правильно1164.

У тексті:1164  правельно.
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Питан[н] я: Де ви перебували цілий час, чи були в сестри 

ту[т] , чи ходили по людях?

Відповідь: Що була цілий час в сестри.

Капітан скінчив допит і сказав підписатись на протоколі, я 

підписалась  Худзік Марія Миколівна.

В цей час  Калініченко сказав до капітана: «Вот ми напів 

[в] иконали роботу 50 процент». Капітан скінчив допит і встав, а 

приступив до мене Калініченко і сказав: ми тебе рухати не будем, 

ми знаєм все про тебе,  Параньку пустим з тюрми додому, але 

будеш нашим працівником і будеш виконувати те, що я тобі при-

кажу, того ніхто не має знати тільки я, ти і цей капітан.

Відповідь: Не буде ніхто знати про це.

Він сказав: я знаю, що ти усе знаєш і мусиш перевідати, 

де решта «банда» переховується? В «банді» вже нема, но їх три 

Витрик (псевдо),  Леськів,  Ціньцюрук. Я спитала, що за Витрик. 

Він сказав, що це з  Нем’яч Ковальчук (Дяк) і сказав до мене: 

скажи Ціньцюрукови, щоб він здався, ми йому усе простимо, бо 

ми знаємо, що він не хоче бути в банді, но боїться  «Витрика». 

Ми «Витрика» як піймаєм, то уб’єм, бо він усе бунтує, а як хоче, 

то може і він здатися живим. Ціньцюрук як хоче, то нех напише 

лист до мене, що він хоче здатись, лист хай передасть тобою. 

Твоє «гасло» (такий знак) буде «Мак». Коли тебе буде хто питав, 

чи ти говорила з Калініченком, то ти йому скажи, що ти з ніяким 

Калініченком не говорила, а як скаже, ти знаєш «Мак», тоді можеш 

з ним говорити те, що зі мною (то може прийти цивільний обдер-

тий і може бути воєнний простий боєц[ь] ). Коли хто прийде до 

тебе і скаже твій знак «Мак», то можеш з ним говорити. Нікому про 

це  не говорити, що я з тобою тут говорив, бо як дізнається про 

це «банда», що ти зі мною була і на це погодилась, то повісить. 

«Банда» обов’язково буде в тебе, як довідається, що ти була з 

 Калініченком, бо они схочуть знати, що ти зі мною говорила, то ти 

скажеш1165, що я з тебе здіймав протокол за Параньку і казав мені 

не боятись і не ховатись.

Тоді сказав до суботи 24-VIII [19] 46 р. маєш мати якісь мате-

ряли про «банду». Коли б я прийшов до тебе, то щоб ти не казала, 

що нічого не знаєш.

Питан[н] я: Де б таке місце вибрала, щоб ми здибались, щось 

собі поговорити, щоб ніхто не видів?

Відповідь: Що коло ліса  Дудиньця або хутора Хмилива 

[ Хмелева], я там пасу корови. Він сказав, ні я прийду сам в субо-

У тексті:1165  зкажиш.



675

ту 24-VIII [19] 46 р. вечір до тебе до хати під вікно і запукаю 4 рази 

в футрину вікна.

Питан[н] я: Де ти спиш? Чи в стодолі чи в хаті?

Відповідь: Що сплю в хаті на ліжку (показала рукою де), під 

вікном. Він сказав, ну то я в те вікно запукаю, ти вийдеш, ми собі 

дещо поговорим, а якби тебе сестра питала, хто був, то їй ска-

жеш, що був  Ціньцюрук.

А тепер старайсь, щоби ми частіше1166 обоє здибались, я 

тепер буду часто приїжд[ж] ав до села  Попівці, то може де на 

дорозі, на улиці здибаємось, а ні, то до р[айо] ну приходити 

можеш, но не дуже часто, тільки в базарові дні, закрутись в хустку 

так, щоб ніхто не спізнав тебе, і часто не йди, бо зараз довіда-

ються, що ти перше не ходила, а нараз почала ходити. А я буду на 

місцю і тебе здиблю сам, зайдем в таке місце, щоб ніхто не видів 

і та[м]  собі поговоримо.

Можна було б і писати, але ні ми так будем стрічатись і 

усно говорили. Сказав, як будеш добре працювала, будеш 

усе мала, що захочеш, хоч нового убран[н] я поставим, нові 

будинки, що тільки схоч. Пустимо тобі мати з  Сибіру, сестру 

пустим з тюрми, будеш мала всюди право, будуть тебе всюди 

поважали. 

Сказав, я сам не знаю, що з вами получилось, що така міша-

на родина, одно в  Польщі, друге в тюрмі, трете на Сибірі, четвер-

тий в «банді».

Питан[н] я:  Чи мати пише1167 з Сибіру?

Відповідь: Що не пишуть, бо вже старі і сліпі, може уже до 

сего часу померли. Я його спитала, чи тато де жиють? Він спитав, 

хіба твій тато не пише?

Відповідь: Звідки можуть писати, як в  Золочеві замордова-

ний. Він сказав, ні, він з Золочева вивезений. Може тато де умер. 

Я його спитала, чого тата арештували, тепер то є «банда», то ви 

арештуєте, а перше не було «банди».

Він сказав, твій батько був троха дурак. Він рятував попа 

 Федасюка з  Нем’яч, а сам то був би вийшов на волю. Сказав, 

тепер ти можеш носити «банді» їсти, можеш з ними здибатись, 

говорити, щоб ти могла від них дещо довідатись, довідатись де 

ще більше знаходиться. Они тепер є в  Пеняцкому лісі, тут їх нема, 

але они незадовго прийдуть сюди, бо вже тут давно були, то вже 

звідаються сюди.

У тексті:1166  частіши.

У тексті:1167  пиши.
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Я йому сказала, ну а як я з ними не буду могла зв’язатись і 

цего не буду могла зробити? Він сказав, ти нам цего не говори, я 

знаю, що ти можеш, може маєш в селі дівчат, таких, що они зна-

ють. Ходи поміж люди та перевідуй. Можеш перевідувати, тебе 

люди не бояться, бо сестра в тюрмі, а той в «банді», то тобі добре 

перевідувати про «банду».

Коли він мені усе розказав, почав писати заявку і сказав 

підписатись в двох місцях Марія  Худзік, там уже було написано 

«Мак». Коли вже це підписала, він сказав до мене, коли ми вже 

«банду» усю виловим за рік-два, а ти нам поможеш, то я приї-

ду до  Поповець зроблю мітінг і виголошу тебе на мітінгу перед 

людьми, що така то, така хорошим була робітником, допомог ла 

нам виловити «банду». На цім скінчив. Ми вийшли усі троє на 

подвір’я. Слідчий капітан покликав мою сестру  Михаліну до хати 

і протоколував про сестру  Параньку (котра сидить у тюрмі [у] 

 Львові).

Они відійшли в село. В цю суботу, що він казав, що прийде, 

не приходив, а прийшов 13-ІХ [19] 46 р. за мною, в цей час мене 

не було вдома. Я возила передачу сестрі Па[ра] ньці до Львова, 

до тюрми (на Лонц[ь] кого). Від того часу я ще з ним не була.

(Допитував)

« Могила»

Замітки:

 До котрого часу наслідків нема жодних, в р[айо]н не ходить, 

часто їздить у Львів з передачою до сестри  Худзік Параскевії. 

Зараз від  НКВД- НКГБ не криється. Дальше в слідстві.

Приватний архів Михайла  Романюка у Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 55. Оригінал. Рукопис; Копія: Там само. 

Од. зб. 56. Копія. Рукопис.
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№ 84

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ПОПІВЦІ 

МИХАЙЛА ХУДЗІКА
11 жовтня 1946 р.

Р - 31. Почато 11.Х 1946 р.

Справа Ч: 1 

 Худзік Михайло 

С/О  НКВД кл[ичка]  «Хабарницький».

П Р О Т О К О Л .

Худзік Михайло, ур[оджений]  1932 р. 

в c. Попівці,  Підкамінецького р[айо] ну, 

 Львівської області, укр[аїнець] , осв[іта]  

4 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] , рільник.

Зізнає: Дня 25.ХІ 1945 р. я поїхав до  Підкаміня до лікаря зі 

своєю мамою. Маму залишив в лікаря, а сам пішов до міста. 

Знайшов побиту фронтом машину. Я заліз до ньої і почав відкру-

чувати руру, яка мені була потрібна до гонення самогонки. На цей 

час надійшов  НКВД-ист і як я опісля довідався називавсь  Паходін. 

Запитав, нащо я побив машину, що я тут роблю і звідки? Я відпо-

вів, що сам родом зі с. Попівці, привіз маму до лікаря, машини не 

розбив, бо вона ще розбита з фронту і хочу собі відкрутити пару 

шрубів. Він казав мені йти за ним, завів мене на НКВД. Це діялось 

десь в 12-ій годині. В канцелярії я застав убраного НКВД-иста в 

білий кожух, сам середнього росту з борідкою. (Правдоподібно 

 Мамалигін). Цей казав мені сідати і запитав, чому мене при-

вів Паходін? Я відповів, що хотів собі з машини відкрутити пару 

шрубок і за це Паходін мене арештував. НКВД-ист сказав, що це 

дурниця: «Ти мені розкажи про бандитів, які криються в твойому 

селі». Я відповів, що не знаю жодних бандитів. Тоді він сказав, що 

це зле, треба тобі розвідувати і доносити мені, коли я буду прова-

дити розвідку і доносити то, будучи опісля в армії, зроблять мене 

капітаном, а коли не схочу доносити, то сейчас цей вишле мене в 

тюрму до  Львова. Я погодивсь доносити, щоби мене звільнив. Я 

мав розвідати таке: де кватерують бандити, до кого заходять, де 

ховаються родини бандитів, якими дорогами проходять, як убра-

ні і яку мають зброю? Сказав, щоби я приїздив до Підкаміня два 

рази в місяць в середу, тому що кожної середи є ярмарок. Люди 

мене не будуть підозрівати, тому що я молодий. Казав, щоби я 
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вночі ходив по селі і заглядав в ці вікна, де світять, чи не має в 

цих хатах бандитів. Також питався, кого вбили на хуторі  Лісові, як 

була застава? Я відповів, що не знаю.

Тоді НКВД-ист виняв зі шафи спірт налляв собі і мені і казав 

пити. Я випив і страшно почав кашляти.  НКВД-ист почав з мене 

сміятись, питав дальше, де є  Худзік з нашого села, який працю-

вав в  Підкаміню на почті.

Я відповів, що бачив його ще в цей час, як він працював, 

опісля не бачив. НКВД-ист казав теж прослідити, чи він ще живий 

і де ховається. Опісля казав, що про це мені не вільно нікому 

говорити, про що він зі мною говорив. Протоколу він жодного 

не писав, тільки написав заяву і я цю заяву підписав кличкою 

« Хабарницький». Після цього мене випровадив через кухню дру-

гим виходом на вулицю і казав, що я цим самим виходом повинен 

приносити доноси. Коли я вийшов, то була година десь 14.

Завваги: Цей С/О є братом кущевого господарника « Козака». 

Приїхавши з району, розповів про це братові. Про брата НКВД не 

питало, хотяй знає, що брат живе і ховається. До району більш 

не ходить.

Постій 4.VІ 1946 р. 26.VII З. Допитав: / – /  Чорноморський. 

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 53. – Арк. 387. Копія. Машинопис.

№ 85

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  СТИБОРІВКА ПЕТРА БОРИСА
22 квітня 1948 р.

Спр[ава]  Ч. 4

Повідомлення.

 Борис Петро, син Миколи, уродж[ений]  1903 р. район  Камінка 

Струмілова, нац[іональність]   українець, освіта1168 10-літка, жона-

тий, 4 дітей, господар, кандидат в партію В.К.П.б.

У тексті:1168  осьвіта.
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В 1923 році родичі вищезгаданого прибули і осіли в 

с.  Стиборівка, де занималися господарством.  Борис Петро при 

родичах не жив (був правдоподібно у  Львові). До села Стиборівка 

прибув в 1935 році, де оженився з місцевою дівчиною- укр[аїнкою]  

 Стрельчук Параска та почав господарити, при тому був членом 

читальні « Просвіта», бібліотекарем, касієром та провадив ама-

торський гурток аж до приходу  Ч.А. в 1939 р.

За першої большевицької окупації, від 1940 р. до 1941 р., був 

завідуючим клубу в с. Стиборівка та одержував місячну зарпла-

ту 250 к[а] рб[ованців] , будучи зав[ідуючим]  клубом, працював 

активно.

За німецької окупації господарив та був відкинений від нашо-

го руху.

З приходом другої більшовицької окупації 1944р.  большеви-

ки переводили мобілізацію та забрали його в робочий баталь-

йон і відразу тут його звербували на агента, щоб розвідував 

між робочими, як ставляться до Совєтської влади. В робочім 

батальоні був на  Башкірі[ї], де в Воєнкоматі, представив себе, як 

він працював за першої большевицької окупації в с. Стиборівка, 

це все з него списали та вислали з Воєнкомату Башкір[ії] до 

району  Підкамінь, тут те все провірили, вислали йому з району 

Підкамінь документи, на підставі котрих звільнили його з робочо-

го батальйону з Башкір[ії], і в 1946 р. весною прибув до хати до 

с. Стиборівка. Тут покликали його до р[айо] ну Підкамінь, звер-

бували його на донощика та дали йому працю завідуючого клу-

бом в с. Стиборівка,і припоручили вести йому агентурну роботу 

між молоддю села. (Це все він зізнав перед  Зимним, коли той 

кватирував в него весною 1947 р.). Коли став завідуючим клубу 

1946 р., протягом одного тижня часу побудував в селі клуб. (Це 

було поміщене в обласній газеті  Вільна Україна). В клубі пра-

цював активно та одержував місячно по 250 к[а] рб[ованців] , в 

1947 р. з кінцем місяця листопада зістав покликаний до Львова 

на 9 місячний курс як кандидат в партію В.К.П.б. Зараз одержує 

по 600 к[а] рб[ованців]  місячно. Завідуючим клубом став по виїз-

ді  Бориса  Гетьман Микола, а зараз є  Трач Павло. Інших ті два 

грошей за працю як зав[ідуючі]  клубом не одержують, а гроші ті 

дістає жінка Бориса. Борис Петро майже щомісяця приїжджає зі 

Львова з курсу до хати на відпустку. Розказував перед  Дубиною 

Іваном, що на курсі є 120 курсантів, вчать їх про ленінізм та істо-

рію партії В.К.П.Б. Богато курсантів з околиці Львова, які поїхали 

на відпустки, не вернули, лише прийшли телеграми, що вони 

зістали побиті через бандитів.
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Арештований  большевиками в 1945 р. з с.  Стиборівки  Горбаль 

Іван та засуджений на 10 літ тюрми за приналежність до  У.П.А. 

пише з  Сибіру до своєї жінки, що як  Борис Петро виробить йому 

в районі Підкамінь справку, то його звільнять додому.

22.ІV.[19] 48 [р.] 

Приватний архів Михайла Романюка у Львові. «Архів референтури СБ 

Підкамінського РП ОУН». Од. зб. 95. Оригінал. Рукопис.

№ 86

ЗАЛУЧНИК ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с. СТИБОРІВКА ПЕТРА БОРИСА
[Не раніше 25 квітня 1948 р.] 

Ч. 1. Залучник Стиборівка.

25.ІV.[19] 48 р. Борис Петро М[иколайович]  приїхав з курсу 

на відпустку і того дня зайшов до учительок в школі, де їх було 3, 

і почав питати їх, чи  бандери не нападають на вас, тоді одна учи-

телька вийшла з помешкан[н] я, а дві лишилось. Він поставив пів-

літри горівки і почали пити. В розмові він казав, що я би лишився 

тут жити, але боюсь, щоби бандери мене не вбили.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 104. Оригінал. Рукопис.
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№ 87

ПРОТОКОЛ НА ЖИТЕЛЯ с. НЕМ’ЯЧ

ГРИГОРІЯ СЛОВІНСЬКОГО
Квітень 1948 р.

Ч[исло]  спр[ави]  Ч. 1 Квітень 1948 [р] .

Протокол

Генералія:  Словінський1169 Гриць Микол[айович]  1927 р. 

с.  Не м’яч  Підкамінь[ського району]   Львів[ської області] , 

 українец[ь] , 4 кл[аси] , вільний, рільник.

Родом [з]  с. Нем’яч, замешкалий на  Миха[й] лівці, р[айо] н 

 Зборів, обл[асть]   Тернопіль.

1940 р. був вивезений на  Сибір разом з батьками. Батько 

помер, а мати  Параска повернула в 1945 р. додому [в]  с. Нем’яч. 

Словінс[ь] кий Гриць М[иколайович]  робив на заводі аж до 

1946 [р] . Мати йому виробила документ і післала до него на завод. 

Тоді Словінського1170 Г[риця]  відпустили додому [в]  с. Нем’яч, де 

жив свобідно.

1946 р. Словінс[ь] кого Г[риця]  мати Параска вийшла заміж 

за  Пасічник Михайла (батько  Чумака, псевдо).

21.Х.1947 р. вивозили знова на Сибір, де Сл[о]вінс[ь] кий 

Гриць по дорозі утік і крився.

9.Х.[19] 47 р. зловив його слідчий М.В.Д.  Худошин1171 в 

с.  Попівцях. Казав йому, щоби прийшов до него на кватиру в 

 Підкамінь на 10 Х [19] 47 р. і нарубав йому дров, бо в него нема 

кому (чи ходив невідомо)1172.

31.Х.[19] 47 р. Словінський1173 Гриць написав листа і питав 

за жінкою  Витрика (псевдо) і приніс його до […] 1174 і сказав, 

щоб доручила цего листа жінці Витрика. Ця господиня не хотіла 

брати, бо нічого не знала. Словінс[ь] кий Г[риць]  покинув [листа]  

силоміць1175.

У тексті:1169  Словіньский.

У тексті:1170  Словіньского.

У тексті:1171  Худошнік.

Навпроти даного абзацу невідомою особою, простим олівцем, зробле-1172 

но примітку «не згідні дати».

У тексті:1173  Словіньский.

У1174  тексті не вказано до кого.

У тексті:1175  соломіць.
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1.ХІ.[19] 47 р. знова прийшов до неї і давав гроші, щоб таки 

доручила [листа]  жінці  Витрика, але вона не хотіла [брати]  і 

 Словінський1176 забрав [з]  собою.

Лист був такого змісту.

Дорогенький Петруню! То пише до Тебе з просьбою1177 

[Гриць] Словінський1178 і просить Тебе як рідного брата і батька, 

щоб зізнав моє положення і зачислив мене до своїх рядів.

Бо знаєш сам, що я вірний син, котрий мучивсь 7 літ на 

 Сибірі не зломив своєї віри, но повернув зі Сибіру1179 і також 

не піддався лютому ворогові, котрий закрадався до мойого 

серця, і знов хотіли мене заслати, но їм не вдалося. То знай, 

дорогенький Петруню, що я так дальше не можу ховатись, но 

хочу пристати до ваших рядів, ні того щоб спасти душу чи своє 

жит[т] я, но для того, щоб залишитись смертію за волю народу. 

Прошу не відказати мені, дорогенький Петруню, і якнайскоріше 

повідомити.

До побачення. Словінський1180.

4.ХІ.[19] 47 р. була облава в тому місці, де приносив 

Словінс[ь] кий Гриць листа і говорили гарн[ізонці] , що тут десь 

криється Витрик і  Могила.

18.ХІ.[19] 47 р.  Літус з  М.Г.Б. закликав Словінс[ь] кого 

Гриця до р[айо] ну  Підк[амінь] , щоб він йому нарізав дров.  – 

Словінський1181 Г[риць]  говорив поміж люди, що його Літус 

ареш тував, тоді він сказав, що його болять ноги, і Літус відпус-

тив його до лікаря, а він від лікаря утік додому. Це все розказу-

вав людям, і пішов до с.  Поповець.

3.ХІІ.[19] 47 р. Словінський1182 Гриць М[иколайович]  ходив до 

р[айо] ну  Підкамінь, чого невідомо.

6.ХІІ.[1947 р.]  Словінс[ь] кий Г[риць]  ходив на М.Г.Б. по доку-

мента, де і де що робити родина не знає.

7.ХІІ.[19] 47 р. Словінський1183 Гриць ішов дорогою з хлопцями, 

а при дорозі стоя[в]  оден хлопець, що криється від  больш[евиків]  

У тексті:1176  Словіньский.

У тексті:1177  прозьбою.

У тексті:1178  Словіньский.

У тексті:1179  Сібіру.

У тексті:1180  Словіньский.

У тексті:1181  Словіньский.

У тексті:1182  Словіньский.

У тексті:1183  Словіньский.
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і сказав1184 до нього: здраствуй, товариш полковник, але цей хло-

пець нічого не відповів.

19.І.[19] 48 р.  Словінський1185 Гриць був у церкві с.  Попівці, 

в цей час приїхав з  М.Г.Б. уч[астковий]   Худошин та кількох 

з М.Г.Б. Худошин сказав священикови, щоб визвав з церк-

ви Словінського1186 Гриц[ь] ка, коли священик його визвав, він 

вийшов надвір та довго щось з ним говорив. До церкви уже не 

вертав. Цего самого дня Словінський1187 Г[риць]  був на хуторі 

 Микити.

20.І.[19] 48 р. на другий день була облава на хуторі Микити.

10.ІІ.[19] 48 р. Словінський1188 Г[риць]  пішов до р[айо] ну 

 Почаїв. Там поступив до праці [в]  М.Т.С.

Дальше брати його в розробку. Чи часом не приходить додо-

му.

Який контакт має з родиною в селі.

Докладно вписуйте дати подій. Приміром пишете1189, дня 

21.Х.[19] 47 [р.]  його вивезли на  Сибір і він по дорозі втік 

9.Х.[19] 47 [р.]  зловив його слідчий з  М.В.Д. Худошін. Іншим 

разом пишете1190: Худошін з  М.Г.Б. Тепер скажіть, чи Худошін в 

М.В.Д. чи М.Г.Б.? Дальше пишете1191: зловив його Худошін т[о]  

є  9.Х.[19] 47 р. Чей ж перед вивозом на Сибір він не крився. 

Чому його зловив? 

Квітень [19] 48 [р.] 1192

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 81. Оригінал. Рукопис.

У тексті:1184  зказав.

У тексті:1185  Словіньский.

У тексті:1186  Словіньского.

У тексті:1187  Словіньский.

У тексті:1188  Словіньский.

У тексті:1189  пишите.

У тексті:1190  пишите.

У тексті:1191  пишите.

Виділений курсивом текст дописаний, простим олівцем, невідомою 1192 

особою.
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№ 88

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  ПОПІВЦІ ПЕТРА  ПАСІЧНИКА
Червень 1948 р.

Ч[исло]  спр[ави]  Ч. 22 Червень 1948 р.

Повідомлення
Генералія: Пасічник Петро 1902 р., с. Попівці, р[айо] н 

 Підкамінь, обл[асть]   Львівс[ь] ка,  українець, 4 кл[аси народної 
школи] , жонатий, рільник.

За  Польщі був свідомим українце[м] , працював у коопера-
тиві справником, був членом « Просвіти» та членом  Сільського 
Господаря і членом  Рідної Школи.

За  большевиків 1939-[19] 41 р[р] . записався перший до кол-
гозу, в колгозі працював бухгалтером1193.

За німецької окупації працював при господар[ц] і.
В 1944 р. за більшовиків, як брали до  Ч.А., то він змінив собі 

літа і не пішов разом з усіма, тільки забрали його на роботу на 
 Урал в  Росію, там працював два роки, аж [19] 46 р. приїхав додо-
му на відпустку і так залишився без документу. 1.ІІ. [19] 46 р. 
ареш тувало  МГБ  Кальні[ченко] , сидів 10 день. 

Ходив на  М.В.Д. до р[айо] ну  Підкамінь і дали йому документ, 
говорив людям, що його дорого коштує, що він дістав документ. 
Та дістав працю сільс[ь] ким агентом на м’ясі та молоці збирати 
та провіряти квити. Часто до нього заходили з М.В.Д.–М.Г.Б. і він 
часто ходив до р[айо] ну Підк[амінь] .

1947 р. як арештували  Котовіча Михайла, котрий зістав 
засуджений на 10 років, то єму ставав на очно, казав, що єго 
« Буревій» присилав по гроші до мене і я єму ті гроші дав та бачив 
єго ночею з повстанцями, ночами стрічав його, ночами на селі.

В осени в [19] 47 р. зістав звільнений з тої1194 праці і працює 
дальше при господарці. Часто заходять1195 до нього  большевики 
з р[айо] ну та з М.В.Д.–М.Г.Б. днем і ночою, а переважно ночою, 
як ніхто не бачить.

Його люди підозрівають на с/о.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 99. Оригінал. Рукопис.

У тексті:1193  боллялтером.

У тексті:1194  с тої.

У тексті:1195  заходить.
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№ 89

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  ПОПІВЦІ МИКОЛИ ПАСІЧНИКА
Червень 1948 р.

Ч. 24 Червень 1948 [р.] 

Ч[исло]  спр[ави] 

Повідомлення

Генералія:  Пасічник Микола Павл[ович]  1926 р., с. Попівці, 

р[айо] н  Підкамінь, об[ласть]   Львівс[ь] ка, укр[аїнець] , п’ять 

кл[асів] , вільний, рільник.

1941 р. за большевицької окупації скінчив школу, а за  німців 

працював при господарці. 1944 р. за  большевиків записався з 

[19] 29 р. і до Армії не пішов, жив вдома, не крився, аж до 1945 р.

20.ІІІ.1945 р. в часі облави забрали єго до р[айо] ну на 

 Н.К.В.Д., під час переслуханя він признався правдиві літа, за то, 

що він мав неправдиві літа, забрали його на роботу до  Києва.

В Києві ходив на роботу під конвоєм, там працював шість 

місяців.

1.V.[19] 46 р. його впустили додому на відпустку на 6 днів, 

як приїхав додому, то відразу пішов до р[айо] ну і зголосився на 

Воєнкомат і Н.К.В.Д. та записався на роботу в підсобне хазяй-

ство.

В однім тижні від 19.V.-25.[V.1946 р] . кликали чотири рази на 

Н.К.В.Д. на протокол, від 25-31.VIII.[19] 46 р. кликали його три 

рази, кликав нач[альник]  Н.К.В.Д.  Тіщенко,  Мамалигін і якийсь 

невідомий йому кликав на Н.К.В.Д. в перший коридор камера 

наліво, чорний лейтенант, щойно новий.

Питали про родини цих повстанців, котрі уже побиті [в 

19] 46 р.

31.VIII.[1946 р.]  питали його за  Пасічник Якима і за його сина 

 Михайла, де він є, що робив за  німців і де тепер подівся.

До кого заходять повстанці, де кватирують, кілько і куда 

переходило, колись, як він ще був перед арештован[н] ям і тепер 

як усе взнає то вище згадане, та щоб сказав1196 на Н.К.В.Д. 

до нач[альника]  Тіщенка або написав листа і дав адрес на 

нач[альника]  Тіщен[ка] .

У тексті:1196  зказав.



686

Перебуває цілий тиждень в р[айо] ні, а щосуботи приходить 

додому, говорить, що того не приходить додому, щоби не сказа-

ли1197, що він є с/о. (31.VIII.[19] 46 р.).

Там працював до 1947 р. аж в 1947 [р.]  15.ІХ. єго записали 

на роботу [в]   Донбас, але він не поїхав, казав, що єго богато 

коштує, що він лишився, тільки став на працю у шпиталь в р[айо]-

ні  Підк[амінь] , щотижня приходить раз додому.

10.І.[19] 48 р. зайшли до нього тр[ь] ох повстанців,  Дж.,  В.,  П. 

Там повечеряли і дещо розпитали, чи приходять до вас больні і 

що нового, і більше до нікого не заходили, зараз на другий день 

 большевики говорили єго мамі, що у вас вчора були бандити, і 

забрали єї до с[ільської]  р[ади]   Попівці. Там допитував  Худошин і 

говорив, що ти їм давала їсти.

Довкола тої хати робили труску по господарях.

Виходить з того, що  Пасічник Микола мав би всипати, тому 

що другим разом ті самі повстанці у тих хатах, а до нього не захо-

дили, то цего большевики не знали.

Люди підозрівають, що він є с/о.

18.VI.[19] 48 р. Подає  Ничай.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 110. Оригінал. Рукопис.

 

№ 90

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

С.  СТИБОРІВКА ОНУФРІЯ ДУБИНУ
Червень 1948 р.

Ч. 30 Червень 1948 [р.] 

Повідомлення.

 Дубина Онуфрій Іванович 1926  р., с. Стиборівка, р[айо] н 

 Підкамінь, об[асть]   Львів[ська] , націо[нальність]  –  українець, 

осв[іта]  – 5 [класів]  н[ародної]  ш[коли] , вільний, рільник.

За польської окупації був ще малолітний. 

У тексті:1197  зказали.
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За більшовицької оку[пації 1939-19] 41 рр. був ще малоліт-

ний.

За німец[ь] кої окупації 1942 р. був забраний на конти[н] гент  

на роботу до  Німеч[ч] ини. Там працював у бавора до 1945 р. В 

1945 р. військами  МВД зістав забраний на  Урал. Як вернув додо-

му, то говорив, що працював у шахтах, а мати хвалилась, що 

був на школі, які[й]  не відомо. На Уралю був до 1947 [р.] , місяця 

серпня.

1947 р. [в]  серпні вернув додому, в роді ві[д] пус[т] ки, але 

ще без документів і так сидить до сьогодні удома і пошукує 

праці [в]  більшовицькому уряді (правдоподібно, що є комсо-

молець).

1948 р. 23/3 виїхав на курс до  Львова, який – не відомо.

1948 р. 29/3 вернув з курсу і говорив, що їздив на курс кра-

мара жилізного гвясту у  Підкамені.

Після цього курсу став заготовщиком дерева на тартак 

 Пеняки, де получав зарплати 300 кар[бованців] .

1948 р. 9/4  Дубина О. І. [в]  год[ині]  9 рано ішов до Підкаміня, 

по дорозі стрінув його участковий с.  Стиборівка  Бараненко і ска-

зав: «Дубина, як будеш відбирати гроші, то відбереш мої і прине-

сеш у Стиборівку».

19/4 [19] 48 р. [в]  год[ині]  5 рано ішов в напрям  Літовищ, [в]  

год[ині]  11 перед полуднем вертав з напряму  Черниць.

30/4 [19] 48 р. ночою гарнізонці ходили по селі, над ранком 

тайно закватирували в учительки ( Скиби). Конспіративно сиділи 

цілий день, так що про них ніхто не знав. Ці гарнізонці сказали 

Ду би но ви О. І., якщо буде питати за ними  Круков, то щоби ска-

зав, що вони є у Скиби. (Це сам Дубина О. І. розказав до  Щирби 

Григо рія).

3/5 [19] 48 р. Дубина О. І. був п’яний увечір на улиці, дівча-

та говорили, що є 3 гарнізонці у (Скиби), тайно кватирують, а 

Дубина О. І. сказав, що в сраці 3, як є 7 гарні[зонців] .

26/5 [19] 48 р. [в]  год[ині]  5 рано ішов в напрям Черниць, в 

год[ині]  11 Г. І. здибав його під Підкаменем, що вертав додому.

11/6 [19] 48 р. Крук[ов]  з 5[-ма]  гарні[зонцями]  був на заста-

ві під хутором  Мирова у ліску ( Дубинів гай), сиділи скрито, не 

показувались нікому. Дубина О. І. перед полудним ходив до них, 

говорив з ними годину, по які[й]  справі ходив до них – не відомо, 

це бачив  Г. І.

21/6 [19] 48 р. рано [в]  год[ині]  4 заходило 4 гарнізонці[в]  до 

Дубини О. І., щось з ним поговорили і відійшли, це бачили 3 хлоп-

ців з с.  Ш[ишківці] , бо [в]  нього спали після забави.
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7/7 [19] 48 р. Інформатор наводив бесіду з Дубиною О. І. про 

Німеч[ч] ину, про Урал, а він скоро зорентувався о що ходе і ска-

зав: «Ти дуже умний, нащо тобі того знати. Чому не говориш про 

що іншого, лиш про то, будеш скоро старий, як будеш усе знати». 

На тому закінчили розмову і ще сказав: «Діло твоє маліновоє...».

17/7 [19] 48 р. Зимний

Дубина О. І. 1926 р. має двох братів, засуджених на 15 р[оків] 

тюрми (Прямий і Дуб), котрі зловлені підступом 1945 р. боїв-

кою МВД на хуторі (Бендера) [с.]  Шишківці, котрих привела 

станична с. Стиборівка Дубина Зофія (Оля). Коли їх привели до 

с. Стиборівка, то Прямий водив більшовиків, де що мав намага-

зиноване, був кущовим господарчим.

20/10 [19] 47 [р.]  коли була вивізка усіх вбитих і посуджених 

родини, то Дубини О. І. родини не вивезли. Дуже часто у нього 

тайно кватирує Круков і гарнізон і часто Круков до його дому 

заходить.

В час виборів [19] 48 р. Анна Д[убина]  мати Дубини О. І. була 

вибрана кандидатом у с[ільську]  р[аду] , виборча комісія сказала, 

що то підозріла людина, котра тут не може бути, то Круков ска-

зав: «Нічо-нічого діло ваше маленькоє...».

 Зимний

Приватний архів Михайла  Романюка у Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 77. Оригінал. Рукопис.
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№ 91

ПРОТОКОЛ ЗІЗНАНЬ ПІДПІЛЬНИКА 

ВАСИЛЯ  ДУБИНИ – «ОГНИКА» 

ПРО СПРОБИ  НКВД ЗАВЕРБУВАТИ ЙОГО ЯК 

ТАЄМНОГО ІНФОРМАТОРА
7 серпня 1948 р.

Р. 31. Почато 7.[0] 8.1948 р.

«Огник»

Протокол.

«Огник», ур[оджений]  24.12.1925 р. 

в с.  Нем’ячі  Підкамінецького р[айо] ну, 

 Львівської обл[асті] , гр[еко] -кат[олик] , 

 українець, 7 кл[асів]  нар[одної]  шк[оли] , 

1 рік промислівки, вільний.

Зізнає: З 1939 р. т[о]  є вже за першої большевицької окупації 

я скінчив 5 кл[асів]  нар[одної]  шк[оли]  в с. Нем’ячі. По укінченні 

школи аж до приходу  німців помагав родичам при господарстві. 

В 1942 р. в осені, я пішов до м.  Броди до слюсарського верста-

ту на науку. В тім верстаті я був через 1 рік і тоді здав школу до 

7 кл[асів] . Восенею 1943 р. повернув додому, через те, що мій 

річник мали забирати до « Бавдінсту». В 1944 р. в місяці березні 

большевики прийшли другий раз. Через те, що в моїй сторо-

ні задержався фронт, то моє село большевики евакували на 

 Волинь до с.  Раковець Великий. При кінці червня 1944 р. я разом 

з родиною повернув до с. Нем’ячі. Перед тим фронт німецько-

большевицький пішов на  захід.

В той час большевики забрали мого батька до робочого 

баталійону і відставили на  Сибір. Вдома полишилися мати, 15-ть 

літний молодший брат і я. В трійку ми провадили господарку аж 

до 1945 р.

Десь в місяці лютому 1945 р. мати одержала листа з Сибіру, 

що помер батько. Того самого вечора прийшов до нас сусід 

Іван  Мартинюк і почав маму потішати, бо ми всі плакали за 

батьком. Коли згаданий сусід виходив з хати, а я пішов за ним 

замкнути двері, в тому часі з подвір’я крикнув большевик, щоб 

з хати ніхто не виходив. Ми оба задержались в сінях. Тоді до 

помешкання ввійшло 3 большевиків і зробили коло нас ревізію. 

Сусіду по ревізії нагнали додому, а мене з собою забрали до 
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с[ільської]  ради. В с[ільській]  раді в той час були місцеві  стрибки 

і вони сказали мене пільнувати, а самі пішли в село. Тут я сидів 

десь до 7 год[ини]  раня слідуючого дня.

Рано до с[ільської]  ради прийшло около 12  большевиків. 

Оден між ними був в короткому білому кожушку, сивій високій 

шапці. Він міг мати около 22 р[оків]  жит[т] я, високий, щуплий, 

бльондин, округле лице і говорив рускою мовою. Як я пізнійше 

довідався, то був льойт[нант]   М.Г.Б.  Юматов. Він тоді запитав 

мене,  чи я знаю, де мешкає Степан   Марцінюк? Я відповів, що 

знаю. Ми обидва пішли в село. По дорозі я йому показав хату 

Марцінюка Ст[епана] , але він там не ходив, а пішов до сусіда 

і питав за бакуном. Звідсі ми пішли на подвір’я мойого сусіда 

 Мартинюка Івана. Юматов сказав мені, щоб я вступив додому на 

снідання і з поворотом вернув до Мартинюка Івана. Перед моїм 

відходом сказав, щоб я не втікав, бо за мене вивезуть на  Сибір 

маму і брата. Я відповів, що не маю чого втікати. По сніданні я 

вернув до хати Мартинюка Івана, де сидів Юматов і ще якийсь 

совіт. Він тоді сказав до мене: «Ходи до другої кімнати». Я пішов 

за ним. Тут він сів за столом, а мені казав сідати на крісло протів 

себе і списав з мене автобіографію. Тоді почав до мене говори-

ти: «От бачиш на фронтах проливається кров, не оден на роботі 

інші десь там, одним словом, всі помагають Рад[янській]  владі. 

Ти сидиш вдома і нічо не робиш». Я відповів, що на фронт не піду 

бо ще замолодий, а Рад[янській]  владі помагаю чим можу. Здаю 

конті[н] гент, їзджу на норми і виповняю то все, що кажуть. В тому 

часі мав виставлений документ с[ільської]  ради, що роджени[й] 

1929 р. метрик в селі не було, бо перед приходом  Ч.А. повстанці 

всі знищили.

Він тоді сказав: «Чи любиш батька  Сталіна і Рад[янську]  

владу?». Я відповів, що люблю. Як любиш, так треба помагати. 

«Смотри, тут в селі є банда, ти ж повинен знати. Ходиш вечорами 

по селі. Дивися, куди вони поїхали, чи пішли. Як ми тут колись 

будемо, то нам скажеш. Або підеш в село десь до хати, а там 

зійдуться мужики і послухаєш, що вони говорять. Може хтось з 

них буде нарікати на колгосп, Рад[янську]  владу, то те все нам 

донесеш». Зараз по тім казав мені підписатися. Я відповів, що 

того не підпишу. Юматов запитав: «Чому?». Я сказав, що боюся, 

а якщо буду знати то і так скажу. Він тоді почав клясти в Бога, 

прозивати, що ми всі бендери та, що нас всіх треба вистріляти. Я 

почав тоді плакати. Тоді злапав за той папір, роздер на кілька час-

тей, зімняв в руках і кинув коло стола на землю. Встав з-за стола, 

взяв наган, який лежав на столі, і вийшов до другої кімнати.
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До мене зараз прийшов другий  большевик. Він був убраний в 

зелені[й]  рубашці, гранатові штани, в черевиках, зелена шинеля, 

сам був середного росту, около 25 літ, брунет, чорний заріст, гор-

батий ніс, подовгасте лице, подібний до  жида, не вимовляв букву 

«Р». Говорив рускою мовою. Він тоді сказав: «Ну як не хочеш роз-

писатись, ну чому, за чим, не бійсь, про те ніхто не буде знати». Я 

нічо до нього не говорив. Він взяв олівець і почав з мене зтягати 

автобіографію.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 86. Копія. Машинопис.

№ 92

СВІДЧЕННЯ ПІДПІЛЬНИКА ВАСИЛЯ  ДУБИНИ – 

«ОГНИКА» ПРО СПРОБУ  НКВД ЗАВЕРБУВАТИ 

ЙОГО ЯК ТАЄМНОГО ІНФОРМАТОРА
[Серпень 1948 р.] 

Двох большевиків відпровадили мене до с[ільської]  р[ади] , 

де були зібрані усі  стрибки з села  Нем’яч, они мене залишили, 

стрибкам сказали пільнувати, а самі пішли на село. Врано около 

7 годині більшовики посходились до с[ільської]  р[ади] , між ними 

був  Юматів  М.Г.Б. Юматів запитав мене, чи я знаю, де мешкає 

Стефан  Марцінюк, я відповів, що знаю. Він сказав: «То підеш...». 

Як ми ішли дорогою, то він ішов за мною три кроки позаду. 

Коли ми прийшли до [...] 1198 господарки я сказав: «Це Стефана 

Марцінюка хата». Він сказав: «Нічого, ідем дальше, – вказав на 

сусідню хату, ми прийшли і застали цьотку в сінях, мене зали-

шив на дворі, сам пішов до ньої та запитав, чи она має бакун на 

продаж, она відповіла, що не має. Він вийшов сказав до мене: 

«Пашлі», – ішов сам попереду та знова зайшли ми разом до 

сусідньої хати, де він запитав господині за бакуном, она дала 

йому пару листків бакуну та ми вийшли на дорогу. Він сказав, що 

йдем до Івана  Мартинюка, по дорозі знова я ішов вперед, а він 

на три кроки позаду. Як ми прийшли на подвір’я Івана Мартинюка 

він сказав до мене: «Іди додому, посьнідай та прийдеш до цьої 

Одне слово не відчитується.1198 
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хати, – вказав на хату  Мартинюка Івана, – не думай часом утікати 

а то заб[е]рем твою родину». Моє помешкан[н] я було зара[з]  в 

сусідстві. Я прийшов додому, посьнідав, та вернув через півго-

дини назад до Мартинюка Івана. В хаті я застав цих господарів, 

 Юматова та ще одного з  М.Г.Б., котрой я опісля довідавсь, що він 

звавсь  Черниш. Юматів сказав до мене: «Зайдем в другу кімна-

ту». Ми пішли. Він сів за столом, положив пістоль на столі, мені 

сказав сідати на кріслі проти него, я сів.

Він почав питати мене, як я називаюся, з котрого року, як 

мені жиється. Я йому відповів, що погано, бо мені помер батько, 

котрий був на  Сибіру, вчора прийшла посмертна картка. Він узяв 

олівець та почав писати мі[й]  життєпис1199, в кінці положив олі-

вець та почав говорити: «Слухай мальчик, сматрі, сьогодні війна, 

не оден проливає кров, не оден на работі, працює на заводі, усі 

они захищають родіну, а ти живеш в дома нічого не робиш, а в 

 Рад[янському]  Союзі так нільзя, усім треба працювати як малим, 

так і старим, щоб прогнати  Германа з нашої батьківщини». Я 

сказав, що я до армії ще замолодий, а конти[н] гент, норми всьо 

виповняю. «Ну добре, але то всьо замало, от слухай, ти любиш 

Рад[янський]  Союз та батька  Сталіна, я сказав, що люблю, ти 

живеш на селі, ходиш поміж люди, всьо бачиш, всьо чуєш, ту[т]  

ночю ходить банда по селі, ти повинен просьлідити, звідки они 

приходять, куда ідуть, до кого заходять, це все ти повинен нам 

сказати. Я відповів, що я не бачив ще банди і не знаю що то є, 

у вечір нігде не хожу, бо боюся і мама зі мною свариться. Він 

тоді каже, що ти не бреши, що ти нічого не знаєш, ти ж тут ріс, 

усьо бачив, і ти повинен то всьо просьлідити, а я як прийду, про 

все мені розказати. Він узяв цей папір та прочитав: що  Дубина 

Василь Прокоповіч роджений 21 ХІІ [19] 29 р. в с.  Нем’яч, 5 клас, 

 українець, добровільно зобов’язується працювати з нами. Він це 

читав з перестанками, призадумуючись, опісля подав цей папір і 

олівець і вказав місце підписатись. Я сказав, що я не підпишусь. 

Він запитав, чому, я сказав що я боюся, а якщо буду знати, то так 

скажу. Він розізлився, почав клясти, та прозивати Бога, вхопив 

цей папір роздер на кілька частей, зімняв та вкинув коло стола на 

землю, узяв пістоль і вийшов до другої кімнати, в той час прий-

шов Черниш, сів за столом скинув пас з пістолем та положив на 

столі, я сидів дальше на свойому місьці і плакав. Він сказав, ну як 

не хочеш розписатись, от дурак, чого боятись, про що ми гово-

рим та зробим, ніхто не буде знав.

У тексті:1199  житьепис.
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Він узяв папір та олівець і почав знова писати мі[й]  жит[т] є пис, 

в кінці положив олівець та почав говорити. Слухай, коли в тебе 

була банда? Я сказав, що в мене банди ще не було, і ти нігде не 

бачив? Я відповів що ні, а за  німців, они ж ходили в день по селі 

кватерували по хатах? Я сказав що за німців я жадної банди не 

бачив, а німців, то так, у нас були, то щодня бачив, бо в селі ква-

терували погранічники, они брали людей, щоб їм різали дрова, 

кого ввечір злапали на дорозі, побили, поводились справді як 

бандити. От мальчик, не валяй дурака що ти нічого не знає[ш] , 

а де пішли як не в банду, а може ти так зрозумієш, в партизани і 

взяв кавальчик паперу котрой найшов між паперами на лавці за 

столом, де сам сидів, прочитав цей папір потихо і сказав чи ти 

знаєш таких хлопців? Гук Яцко,  Гончарук Василь, і  Цінцюрук Івана, 

я сказав, що знаю. Він запитав, де они є? Я сказав що,  Гук Яцко 

посварився з своєю жінкою, покинув єї та поїхав до  Німеччини і 

не вернув до неї, а Гончарук Василь і Цінцюрук Іван, їх німці забра-

ли до  Бавдінсту1200, они також не вернули додому а де они зараз 

є, то я не знаю. А  Якубовіч Анну знаєш, я відповів, що знаю, она 

живе вдома. (Ці 3 хлопці вище згадані пішли за німців до  У.П.А., а 

Якубовіч Анна жила цілий час вдома, до  організації не належала). 

Він тоді каже, слухай, ти будеш нашим робітником, тобі хорошо 

всьо висьлідити, ти ходиш по селі всь[о]  бачиш, прислухайся, 

що люди говорять, хто нарікає на  Рад[янський]  союз, хто нарікає 

на колгоспи, хто жалує за німцями, хто що говорить про банду, 

до кого заходили, чи хто десь бачив, ти малий на тебе ніхто не 

звертає уваги чи то на улиці, чи десь у хаті, це все вислухай і як 

ми колись будем, ти нам скажеш, з своїми товаришами також ти 

повинен говорити, нарікати на  большевиків, тобі можна наріка-

ти, за то тобі нічого не буде, розпитуй про «хлопців», чи їх де хто 

бачив, до кого заходять, а вони тв[о] ї товариші тебе не бояться, 

про все тобі розкажуть, а ти нам. Я сказав, що я товариші[в]  не 

маю, а як старші десь сходяться, то я ніколи там не ішов й не піду. 

В цей час він почав кричати, клясти та сказав, що тебе «банда» 

харошо навчила, ти такий сам баньдіт, як они, зара я тебе пров-

чу як виступати проти Рад[янської]  влади. Він сказав, щоб я 

меньши говорив, а більши слухав. Він знова почав легенько до 

мене говорити. Ти уважай, що тобі говору, ту[т]  по вашім селі 

ходить банда ночою, ти у вечір підеш в село, ходи по дорозі, та 

як побачиш банду, що буде їхати чи іти, то не утікай, ти малий,  

они тобі нічого не будуть робити, а приглянься кілько їх їде чи іде 

У тексті:1200  Бавдіньсту.
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яку зброю мають, як себе кличуть, з котрої дороги приїхали, куда 

поїхали, або до кого будуть заходити, це все нам скажеш. Я уже 

нічого не відповідав, а тільки плакав. Він сказав тихше, не плач, а 

слухай, що тобі говору. Ти є молодий, тебе банда може забрати 

з собою, то ти не впирайся, а іди з ними, бо якщо не схочеш піти, 

то можуть тебе вбити, а як ми колись вас десь застукаєм в хаті чи 

в лісі, то ти не стріляй по наших, а вгору, і піднесеш руки догори, 

а ми тебе візьмем зі собою, тобі нічого не будем робити, а ти тоді 

нам про все розкажеш, де їх криївки, що робили, до яких людей 

заходили, хто давав їсти, про це все нам розкаж[еш] , ми усіх 

бандитів виловим, а ти будеш хароший чоловік, харашо тобі буде 

житись. Я сказав, що я ще молодий, то хто мене буде куди брав. 

Він сказав, нічого таких малих їм потрібно. Він узяв цей папір, що 

був списаний мі[й]  життєпис1201, перечита[в]  то саме, як вище 

згадано, подав олівець і цей папір і вказав пальцем, ту[т]  на долі 

розпишись. Я сказав, що нащо мені підписуватись. Він сказав, 

що будеш харошо работать з нами. Я сказав, що я не підпишусь, 

бо я боюся, а як що буду знати, то так скажу.

Він знов почав злоститись, клясти, прозивати маму, та Бога. 

Опісля знова почав зле[г]ка говорити, чого боїшся, то що ми 

говорим, ніхто не буде знав, то й розпишись нема чого боятись. 

Я казав, що не розпишусь, бо боюся. Він почав кричати та клясти, 

що ви усі бандити, вас треба усіх повистрілювати, повивозити 

на  Сибір, ти, бандицька мордо, якщо не підпишеш, так поїдеш 

там і вказав рукою на всхід. Я сказав, що як є за що, то поїду. Він 

сказав, малчі, блядь, не розговоруй, а то замкну в подвал там 

і подохнеш з голоду. Я сказав, що я такого провинив, за що, а 

врешті робіть зі мною що хочте, та знов плакав. Він сказав, не 

плач, сучий сину, бо  Москва сліз не візнає. В цей час він перестав 

говорити. По короткі[й]  хвилині перерви він знова починає гово-

рити, слухай, дивись який сьвіт гарний, як сонце гарно світить, а 

ти ж є молодий, жити тобі хочиться, чи ж не шкода тобі покидати 

своєї родини, свого села своїх товаришів, та поїхати на ві[й]ну і 

хто знає чи повернеш, чи там не подохнеш, а так розпишися та 

будеш вдома і будеш помагать Рад[янській]  владі, сматрі тві[й]  

батько віддав своє життя за родіну, а ти хочеш нічого не робити, 

а так сидіти. У нас так нема, хто не работає, той не кушає. Він 

запитав мене, ну як, розпишись? Я відповів, що ні. Він знова 

почав клясти та проклинати і сказав, ти знаєш, що ми з тим хлоп-

цем зробили, що злапали, так і ти за ним підеш. Тому дві неділі 

У тексті:1201  житепис.
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назад  большевики зловили хлопця Івана  Кучера з 1925 р[оку]  та 

відіслали до  Ч.А., котри[й]  уже написав з  Ворошиловградської 

области. Я сказав робіть зі мною що хочете, а я не підпишусь. Він 

сказав іди додому, зберись та зара[з]  приходь назад. Я встав та 

пішов до дому. Вдо[ма]  одягнувся та чере[з]  кілька хвилин вернув 

назад. В перші[й]  кімнаті я застав цих господарів та Михайлів і 

 Черніш сиділи при столі,  Михайлів встав і пішо[в]  до другої кім-

нати та покликав мене за собою. Він ста[в]  посередині кімнати і 

сказав, ну як надумався, я відповів, що я не маю що надумува-

тись. Він сказав, що як ти на це не погодишся, то ти виступаєш 

против Рад[янської]  влади, проти батька  Сталіна, бо хто не з 

нами, той проти нас, а з такими ти, знаєш що ми робим. Він узяв 

мене рукою за плече, привів до стола і сказав розпишісь. Я взяв 

олівець та підписавсь. Він запитав я[к]  звусь по батькови, я відпо-

вів,  Прокопович. Він сказав, що твоя клічка буде Прокопів. Якщо 

нас довго не буде, то що ти розвідаєш, пиши на папері і підпиши 

«Прокопів», а ми, як приїдем до села, то будем покликати багато 

людей, а між ними і тебе покличем, тоді ти мені дасиш цю карточ-

ку або як що ми будем в с[ільській]  р[аді] , то ти переходь коло нас 

дорогою, я там буду і ти непомітно даси мені цю карточку.

Він запитав, чи я ходжу до  Підкаміня, я відповів, що ні. Він ска-

зав, то нічого, я зайду до тебе. Він сказав, тепер слухай, про це 

не сьміє ніхто знати: ні мати, ні сусіди, як що ти кому скажеш, так 

ми тебе заберем, або і так банда вб’є, тепер іди до дому. Я пішов 

до другої кімнати там на лавці лежав  Юматів та сиділа господиня 

і донька, я до них не говорив нічого, вийшов з кімнати та пішов 

додому, вдома я застав маму, брата та сусіду  Дубину Петра, они 

запитали, що мені говорили, я почав плакати та розповів про все 

як було, они сказали, не бійся, не маєш чого плакати, як не будеш 

нічого їм говорити, то нічого тобі не буде.

Після цього за два дні прийшли до мене кватерувати повстан-

ці, де я їм про все розповів. За дві неділі часу до мене до хати 

прийшов Юматів около 11 г[одини]  днем, де застав мене і маму 

в хаті, він перейшовсь по хаті, моргну[в]  до мене, щоб я вийшов 

за ним. Він вийшов з хати до сіний, а я за ним. Він запитав, ну 

як? Я відповів, що нічого, нігде не ходив, нічого не бачив, а ввечір 

нігде не ходжу, бо боюсь та мама не хоче пу[с] тити, каже, що я 

ще малий та маю час. Він сказав, більше щоб такого не було, і 

щоб я собі стого не легковажив1202, як прийду другим разом, то 

щоб я вже щось присьлідив. Я сказав якщо буду знав, то скажу. 

У тексті:1202  лехковажив.



696

Він запитав, чи про це мати знає, я сказав, що ні, но то уважай. 

Він вийшов надвір та пішов. Я вернув до хати та розповів мамі, 

що він мені говорив.

Після цього за дві неділі  Юматів приїхав до  Мартинюка Івана, 

де застав мою маму і запитав, чи є син вдома, мама відповіла що 

нема, він більш нічого не питав, цей раз я з ним не був. В місяці 

марці [1945 р.] прийшов до мене Юматів,  большевиків було біль-

ше, они вели хлопців з [19] 27 р[оку]  до р[айо] н[у]  на учот. Він зали-

шив їх на дорозі, а сам прийшов до хати, де застав мене і маму, це 

був сам полудень, я сидів при столі і обідав. Він пройшовсь по хаті 

та запитав, що нового, чи не жалко мамі за чоловіком, тоді знова 

моргнув до мене і вийшов до сіний, я вийшов за ним. Він запи-

тав, ну як взнав що, я стиснув плечима та сказав – нічого, вдень 

ходив по селі, та нічого не бачив і не чув, а ввечір нігде не ходжу, 

бо боюсь, такі малі як я ще нігде не ходять. Він сказав тим краще 

що ти малий, на тебе ніхто уваги не буде звертати, все можеш 

просьлідити, якщо ти не буде[ш]  работать, то побачиш, як прийду 

другим разом, а ти нічого не скажеш, то слово даю, що заберу, тоді 

будеш нарікав сам на себе, бо знаю що ти всьо знаєш.

Він вийшов і пішов до тих хлопців, забрав їх і пішли до р[айо]-

н[у]   Підкамінь. Від того часу він більше до мене не приходив і я з 

ним нігде не стрічавсь.

При кінці марця 1945 р. з Підкаміня приїхали до с[ільської]  

р[ади]   большевики за фірами та людьми, на норму возити камінь 

на гостинець під  Золочів, де в цім числі мав їхати і я. (В цей час 

забирали більш людей до  стрибків). До мене прийшов голова 

с[ільської]  р[ади]   Гук Йосиф і сказав, що маєш їхати на норму, 

то як хоч запишись до стрибків, то не поїдеш, в цей час квате-

рували в мене повстанці, я запитав їх, чи можна. Повстанці мені 

на це позволили. Я пішов до с[ільської]  р[ади]  узяв кріса, роз-

писавсь, та пішов додому. На варту я ходив що другий день на 

село. Завданням стрибків було, наколи хто побачить банду, так 

стріляти, в цей час з р[айо] н[у]  прийде поміч.

Коли повстанці приходили до села, то все брали мене зі 

собою, і казали іти на село перевірити, чи нема більшовиків, 

на знак я мав стріляти. З початком квітня [1945 р.]  повстанці 

роз[з] броїли стрибків, а мене забрали зі собою. Мені казали іти 

додому, сидіти в криївці, а они як повернуть, то заберуть мене з 

собою. Я так зробив. На другий день мама пішла до Підкаміня 

на дижурку сказати, що мене забрала банда. Там сказали, що 

нині нема нікого, іти додому та замільдувати в с[ільській]  р[аді] . 

Пісьля роз[з] броєння стрибків мене  С.Б. покликали на протокол, 
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де після того мене взяв до куща « М[огила] ». В жовтні 1945 р. 

« Ч[орноморський] » взяв мене до боївки  С.Б.

Розпитав:  Донський Зізнав:  Огник

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП ОУН». Од. зб. 87. Копія. Машинопис.

№ 93

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  ЧЕРНИЦЯ 

ВОЛОДИМИРА ЛИСЮКА
2 вересня 1948 р.

Р. 31 Почато 29.[0] 8.1948 р.

Лисюк Володимир Закінчено 2.[0] 9.1948 р.

а[гент] /рейд[овик]  Р.О.  М.Г.Б.

Кл[ичка]  «Санковський»

П Р О Т О К О Л

 Лисюк Володимир Йосифович, ур[одже-

ний]  1928 р. в с.  Грабовець, пов[іт]  

 Волод[а]ва, воєвід[ство]   Любельськ[е], 

 Польща,  українець, православний, 

3 кл[аси]  Нар[одної]  Шк[оли] , віль-

ний, рільник, переселенець, від 1947 р. 

зам[ешканий]  в с. Черниця  Підка мі-

нецького р[айо] ну,  Львівської області.

Зізнає: Я був ще дуже маленький, то померла моя мати. 

Вдома полишився батько, найстарша сестра  Анна, брат  Антін і я. 

За  німців в 1940 р. я скінчив 3 кл[аси]  Нар[одної]  Школи і відтоді 

я почав пасти вдома худобу.  Сестра Анна ще за  Польщі вийшла 

заміж за  Лукашук Михайла і мешкала разом з нами.

В 1942 р. брат Антін пішов в  большевицьку партизанку. В 

ті[й]  партизанці були  українці,  поляки,  рускі і  жиди. Вони стріля-

ли  українську поліцію, міновали мости і палили фільварки. Брат 

Антін час до часу приїздив ще [з]  трома партизанами додому і 

давав батькові гроші. Я не раз чув, як вони співали польські пісні. 

Одну таку пісню я запам’ятав кілька слів:
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«Юж заходзі червоне слонечко

За зельони [ґ]ай.

Польсце партизанці, хлопц[и] с[o]лє[ні]занці

Ідо[м] в крвави буй».

Крім тої, співали ще руску «Катюша». В тих лісах  партизанів 

було дуже богато. Брат був в командира « Анатолія»1203. То було 

якись  Н.К.В.Д. і вони робили там якісь порядки. В осені 1943 р. 

до нашого села зайшли большевицькі партизани і з ними був 

 Ковпак. Вони говорили, що їх є 14000. Вони закватерували 

в с.  Грабовка,  Бояри,  Мости, Антиполє [ Антополь],  Головно і 

Залєще [ Заліще]. В лісах так само були. В мойому селі Грабовка 

за селом стояли дві малі на гумових колесах арматки. Кождий їх 

відділ по 30 чоловік мав 1 «бронебойку». Вони говорили, що тим 

крісом стріляють до танків і літаків. Ті партизани ходили по селі, 

забирали вівці, корови, хліб і муку та варили в ведрах для себе 

їсти. Вони мали дуже богато коней і возів. Між ними богато було 

 жидів. Дуже богато було  руских,  українців і  монголів. Так само 

було богато жінок. Вони говорили до людей, що прийшли вста-

новити совітську владу і прогонять  германа.

Недалеко від нашої хати стояв їхні[й]  штаб і там був Ковпак. 

Він був середнього росту, мав довгу, сиву бороду, довгі, сиві 

догори підкручені вуса, на голові кубанка з червоним дном, збоку 

пістолю і взут[ий] в чоботах. З ним все ходила якась руда жінка. 

Партизани його називали «дєд Ковпак». Вони в нас стояли через 

3 дні. Брат в той час додому не заходив.

В часі постою якийсь лейт[е] нант висилав мене два рази в 

розвідку. Раз до міста  Вішніце, другий раз в село  Городище. До 

м. Вішніце було 14 км. Він казав мені йти, так як я був в той час 

убраний, в сорочці і штанах. Там я мав подивитися, чи є богато 

 німців, що вони роблять і яке мають оружа. На дорогу дав мені 

15 зол[отих] , щоб я собі щось купив. Він тоді говорив мені, що я 

малий і ніхто мене не буде задержувати.

Я вийшов рано і перед полуднем вже був в тому містечку. Там 

я бачив, як селяни з магазину возили кудись збіж[ж] а і стояло в 

місті дві авті німців. З собою мали два кулемети на високих ногах. 

Решта були уоружені в кріси. Я ще троха походив по місті і перед 

вечором повернув до села до того лейт[е] нанта і сказав, що 

бачив два авта німців, два кулемети і як дядьки возили збіж[ж] а. 

Він відповів «хорошо, маладєц», поплескав мені долонею і казав 

йти. Слідуючого дня він знов мене післав до села Городище. Я 

У тексті:1203  «Анатолї».
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там бачив в б[а]раках около 20  німців і шосою переїздило богато 

авт. Про те я знов розповів тому командирові. 

Першого дня, як тілько в село зайшли ті  партизани, то до 

них посходилося богато малих хлопців і почали з ними говорити. 

Оден з них, якого кликали стар[ший]  сержант, сказав до мене 

і  Радчук Влоді, щоб ми втрійку пішли з ним на розвідку1204. Ми 

пішли. Коли ми зайшли в ліс, то натрапили на доньку коваля 

 Ціху Єдзю, котра пасла корову. Той ст[а] р[ший]  сержант сказав 

до неї, щоб вона положилася, а він буде ......1205 Вона не хотіла. 

Він казав, що її застрілить і стрілив її два рази понад голову. 

Вона дуже збіліла і положилася. Він тоді її знасилував. Пізнійше 

те казав нам робити. Я так само положився на ню, але її нічо не 

зробив. Тамтой робив так само. Як ми відійшли, то чулисьмо, що 

вона дуже плакала. Вона мене знала, бо я недалеко неї мешкав. 

Чи вона кому говорила, я не знаю.

Третого дня, коли вже почало темніти,  ковпаківці почали зі 

села вибиратися. Я почав їх просити, щоб мене забрали з собою, 

бо я не хотів пасти корови, а тато мене за те бив. Тоді оден ска-

зав, що мене возьме на віз. Батько про те нічого не знав. Коли 

вже добре стемніло, то мені дали віз і казали їхати з ними. На 

тому возі були гранати, міни і набої до кріса. Ми їхали через малі 

містечка:  Славінек,  Конопніца,  Челув Дольни, село  Маріянка і 

в’їхали в великі ліси. Всі партизани не їхали разом. Інші поїхали 

кудись інше, але в той сам напрям. В ті[й]  групі, що я їхав, то так 

само не всі їхали дорогою. Одні дорогою, інші полями, а ще інші 

під лісом. Одні їхали на конях около 3 к[іло] м[етри]  впереді, а інші 

далеко за возами. В часі дороги вони висадили в повітря два мости 

на шосі  В[о]лодава– Люблин. Таким рейдом вони впинилися аж під 

 Перемишлем. Всі тоді говорили, як ще підуть так два дні, то будуть 

в  Карпатах. Якраз під Перемишлем дуже богато  німців заступило 

нам дорогу і почався бій. Партизани тоді висадили 3 мости. Два 

мости на торі колійовому, а оден на шосі. Бій був від раня а закін-

чився пер[е]д вечором. Навколо нас горіли якісь села. На нас стрі-

ляли німці з армат, з літаків і кулеметів. Дуже богато було побитих і 

ран[е] них партизан. Партизани тоді почали утікати. Зі мною втіка-

ло ще двох. Ми втікли аж коло Руської  Рави в ліс. Тамті два кудись 

від мене втекло, а я сам пішов дальше на північ. То була пізня 

осін[ь]  і вже земля замерзла. Снігу ще не було. Я при собі тоді мав 

250 зло[тих] , котрі мені дав якийсь ст[а] р[ший]  лейт[е] нант. Я тоді 

У тексті:1204  розвітку.

Так у тексті.1205 
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пішов до  Замостя і купив білєт до  Любліна. З Замостя виїхав поїз-

дом рано, а [о]  24 год[ині]  вже був в Люблині. Тут купив білєт і до 

ран[н] я вже був в  П[а] рчеві. З того міста до мене 18 к[іло] м[етрів] . 

Вже цілком було темно, як я прийшов додому. Вдома зараз питав 

мене батько, де я був через 2 тижні? Я відповів, що був в с.  Головно 

у своєї бабці. Він мене за те вибив.

Вдома я був до березня 1944 р. і того місяця я як охотник 

поїхав до  Німеччини. В Німеччині я був над рікою  Ельбою в місті 

 Торга[у] у фабриці цементу. В тій фабриці працювало около 

250 чоловік. Тут я заробляв денно 4 марки 20 фені[н] гів. Денно ми 

працювали 8 год[ин] . Харчувалися всі в бараках в одній кухні. Тут 

працював аж до приходу  американців 1945 р. З американцями 

всі ще були 2 тижні. Пізнійше всіх забрали до якогось лягру і поїз-

дом відвезли нас в  Польщу. В  Варшаві кождого питали, звідки він 

є і так діставав картку, на котрі[й]  був червоний хрест. Я говорив, 

що я є від  Володави і мені дали таку картку до Парчева.

Додому я прийшов десь в маю-червню 1945 р. Вдома 

застав тілько сестру і швагра. Брата  Антона вбили в лісі  німці. 

Батька так само вбили німці, тоді як брали його на форшпан, а 

він втікав. Всі  партизани, в яких був брат, то пізнійше були при 

міліції в Волод[а]ві.

За теперішн[ь] ої Демократичної  Польщі в нашій околиці знов 

були  польські партизани  А.К. і українські  У.П.А. Як люди гово-

рили, вони між собою не билися. Командирів жодних не знаю. 

Як одні, так [і]  другі були убрані в польські мундури. На шапках 

А.К. носили орла, а У.П.А. Тризуба. Вони там були до 1947 р. В 

1947 р. в самі жнива наше село окружили  поляки демократи і 

почали всіх людей викидати з хатів. З села тоді викинули около 

60 родин і всіх відвезли до Володави. Людям рідко котрим дава-

ли що брати з собою, а решта все мусіли полишити. Нас тоді 

загрузили в товарни[й]  вагон. Через   Холм– Рава-Рус[ь] ка– Львів 

привезли до  Бродів і на  рампі всіх скинули. Через два дні ми 

там сиділи. Трет[ь] ого дня приїхали кілька возів,  Пінька Петра, 

швагра  Лукашука Михайла і  Дзирука з родинами відвезл[и]  до 

с.  Черниць. Тамті родини від’їхали кудись інше. Швагер в Черниці 

дістав 7 гектарів землі. Я тут так само пас корову. Одного дня 

корова влізла на міну і її міна розірвала. Тоді сестра зі швагром 

мене вигнали. Я ходив по селі, пас корови, різав січку, рубав 

дрова і що було потрібно, за те люди давали мені їсти. Спати 

ходив все до чиєїсь стайні. Ніхто мені не давав  в нічо вбратися і я 

мав богато вошей. До хати мене так само ніхто не хотів. Цілу зиму 

1947-[19] 48 р[р] . я спав в стайні  Маць Теклі. 
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В березні 1945 р. я вийшов зі стайні і був дуже змерз. Тоді 

підійшов голова с[ільської]  ради  Бакай [і]  сказав, щоб я їхав в 

 Донбас. Я відповів, що поїхав би, тілько не знаю куди. Він відпо-

вів, щоб зайти до него в понеділок, то він мене відвезе. Я зайшов 

в понеділок до него і він відвіз мене до  Підкаміня. В Підкаміні 

завів мене до Рай[і]сполкому. Тут я вже застав богато хлопців. 

Того самого дня я там побачив з с.  Черниця  Околіта Павло, 

 Саваринський Степан,  Петрусь Мартин і  Лібіч Степан. По обіді 

нас всадили в авто, 12 хлопців і якийсь совіт, відвезли до  Бродів 

і пізнійше шосою аж до  Львова. У Львові запровадили нас до 

якогось клубу. В тому клубі було около 300 хлопців. Ми всі спали 

по підлозі, лавках і кріслах. На другий день в обід дали нам зупу, 

чоколяду, чай і хліб. То[й] харч давали раз в день. Решта каждий 

їв те, що привіз з собою. Я від сусідів в Черниці дістав 5 хлібів і 

цибулю. Як мені було мало там того харчу, то я їв хліб з цибулею. 

Тут сидів около тижтень часу. Коли приїхало ще більше хлопців, 

то нас 180 випровадили на вулицю, поуставляли в чвірки і під 

конвоєм запровадили на станцію. Коли приїхав поїзд, то нас 

запровадили до 2[-х]  вагонів. Всі двері, крім одних, були замкне-

ні. Крім одних, при котрих сидів конвоїр1206. Ми тоді їхали через 

 Красне– Тернопіль– Київ до  Харкова. Через дорогу нам дава[ли] 

на двох 1 кд. хліба, около ложки масла, 1 рибячу консерву на 6 

осіб і ложка цукру. Ми до Харкова їхали около 2 тижні часу. Всюди 

поїзд задержувався і всюди збирали хлопців. Як ми доїхали до 

Харкова, то вже нас був повний поїзд. З Харкова ми їхали ще два 

дні. Через  Сталіно до останн[ь] ої станції  Кипуча. Тут всі злізли і 

йшли около 2 к[іло] м[етрів]  до школи Ф.З.О. № 62. Тут всіх уста-

вили на коридорі і перечитували. Знаю, що кількох, як були зачи-

тувані, не відзивалися. Вони по дорозі десь втекли. Пізнійши нас 

порозділювали по кімнатах по 20 чоловік. Зараз по тім ми пішли 

в столову в портері і дали на вечеру зупу з макароном, каша, чай 

і хліб. Того всього було дуже мало. По вечері всі пішли спати. 

Слідуючого дня рано всіх запровадили на І поверх до клубу. Тут 

всіх перебадав лікар. Від него всі пішли в баню. В бані каждий діс-

тав дреліхове убрання, шапку, з полотна черевики, онучі і біл[л] я. 

Звідтам знов загнали до столової і зачали приділювати. Одні до 

на вагоноодборщиків, другі забойщиків, треті проходчики. Такі 

групи поділили по 20 чоловік і з нас назначили старшого групи. 

Тоді говорили, що вдень не вільно лягати на ліжко, по коридорі 

робити сміт[т] я, курити папіросів. Як прийде хтось зі старших, 

У тексті:1206  конвоїн.
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то треба його здоровити. Всі старші групи відповідають за свою 

групу. Мене назначено до проходчиків. В ті[й]  кімнаті, де я був, то 

були самі проходчики. 

В тому будинку було 22 кімнат[и]  до спан[н] я. В портері була 

столова, а на І пов[ерсі]  клуб. Умивальня була в пивниці. Над вхо-

довими дверима до будинку висів голосник від радія.

В каждій кімнаті стояло побіч себе 20 ліжок. На каждому ліжку 

був [о] ден коц, два простирала і з соломи заголовок. В головах 

коло ліжка стояв таборет, на котрой в день сідалося, а на ніч скла-

далося в кістку убрання. Черевики ставлялось під ліжком носами 

допереду. В год[ині]  6 рано дзвінок, всі вбиралися і бігли в пив-

ницю до умивальні митися. По мит[т] ю [йшли]  на подвір’я і було 

30 хв[илин]  фізкультури. Пізнійше в двійках йшли на коридор і 

всі ставали в два ряди і старший кімнати голосив директору1207 

 Березі про стан своїх людей. Він до всіх говорив: «Здоров, ребя-

та». Всі відповідали «здоров’я жилаєм, тов[ариш]  Директор». 

Часами він говорив, що нічо не понятно і ми мусіли кричати кілька 

разів. Пізнійше всі йшли стелити свої ліжка. Опісля знов всі вихо-

дили на подвір’я і нас вчили машеровати по чвірках. В дев’ятій 

год[ині]  всі йшли на снідання. В столові всі ставали коло столів, 

а старшина групи говорив: «зняти головні убори». Коли всі нараз 

не зняли шапок з голови, то він вигоняв ще раз надвір і знов до 

середини, доки всі нараз не зняли шапок.

Тоді всі разом мусіли сідати коло столів. На снідання давали 

зупи з бульби ½ літри, каша пшоняна, солодкий чай і 300 грам 

хліба. На обіді капуста, огірки, морква і помідори. Те все було 

вимішане докупи і то називали вінегрет1208. Чай і 300 гр[ам]  хліба. 

На вечеру пражена мука, в тім 2-3 бульбі, пенцак і 300 гр[ам]  

хліба. Тих всіх зуп, то було дуже мало і всі все були голодні. Все 

було смароване олієм. По сніданні інший раз приходив з шахти 

майстер, через 2 год[ини]  оповідав, що в копальні не вільно спі-

вати, свистати, курити папіросів. Говорив, що в копальнях є гази. 

Ми як проходники маємо підкладати, бруси, щоб на голову не 

впав камінь.

Іншими разами приходив «Санполіт», так його всі кликали. 

Він говорив, як  рускі били  німців, як комсомольці крали від них 

оружа, а пізнійше ним вбивали німців, щоб ми всі йшли шаг в шаг 

з цілим радянським народом, щоб добре працювали в шахті, щоб 

наша шахта, в котрі[й]  будем працювати, перевищила всі інші.

У тексті:1207  деректору.

У тексті:1208  виноград.
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Іншими разами він говорив про Конституцію, що ми маєм 

всі рівні права та що на світі нема Бога. Ми його тоді запитали, 

звідки взявся чоловік і чому падає дощ? Він відповів, що чоловік 

походить з мавпи1209, а дощ падає з мряки, яка є над морем. Ще 

іншим разом говорив, щоб ми робили так, щоб 5-летку викона-

ти не за 4 роки, а за 3. Так само він нас вчив грати на гармошці, 

мандоліні і танцювати.

По тім він знов кудись відходив, а старшина групи знов нас 

випровадив на подвір’я і ми знов вчилися ходити в чвірках та 

співати пісню «Гей, гей красний герой на развєдку боєвой». Час 

до часу ходили до клубу нагору і там висіло на нитках на жертці: 

хусточки до носа, олівці, зшитки, папіроси, шкарпетки1210 і нитки. 

В той час каждому зав’язували очі, ставили його на 3 кроки перед 

тою жерткою, скрутили три рази. Казали ножицями щось собі 

відтяти. Були такі, що відтинали. Інші йшли цілком в противну 

сторону. Я ніколи нічо не відтяв.

Часами знов виходили на подвір’я і бавилися збивати пара-

ход, літак і паровоз. Та гра полягала на тому, що на землі клали 

точений валок, на чолі того валка ставили оден валок догори і під-

пирали двома. Тоді хтось відходив 20 м[етрів] , брав таких 3 валки 

і кидав до того корабля 3 рази. Я[к]  трафив, то 5 м[етрів]  підходив 

бли[жч]е. Як не трафив, то кидав всі 3 валки і тоді відходив. Така 

сама гра була літак і паровоз. «Санполіт» те все собі нотував до 

нотеса. Як хтось не трафив ані разу, то він з ним сварився.

Таку школу ми проходили через 10 днів.

Щодня всі ставали на дзвінок в 6 год[ині]  рано, а клалися 

спати в год[ині]  10 вечором.

Крім того, щонеділі в клубі було кіно і часами з міста приїздив 

концерт. Щовечора звіт відбирав1211 директор1212  Береза. Він мав 

літ около 40, високий, біле лице, лисий, ходив [в]  зеленковатих 

споднях і чорні[й]  блюзі.

«Санполіт» все ходив цілком в зеленому військовому мунду-

рі, підперезаний пасом. Сам був середнього росту, червоний на 

лиці, горбатий ніс. Обидва говорили по-руски. Десятого дня нас 

всіх запровадили до копальні, щоб ми подивилися як там йде 

робота. Спочатку1213 ми зайшли до якоїсь будки, а звідтам схода-

У тексті:1209  малпи.

У тексті:1210  скарпетки.

У тексті:1211  видбирав.

У тексті:1212  деректор.

У тексті:1213  З початку.
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ми 350 м[етрів]  вдолину. Всі дістали перед тим малі акумулятори. 

Нам тоді показали, як б’ють одбойними молотками вуголь нава-

лоодбойщики, від них відкидали шуфлями і як наладовували до 

малих вагонів. В проходчиків бачив, як вони підкладали штемплі 

під суфіти і там, де вже був вибраний вуголь. В копальні є дуже 

зимно і треба ще щось вбиратися під робоче убрання. То була 

шахта 10 імені Артема.

Слідуючого дня вже школа скінчилася і ми вже мусіли йти до 

шахти ч[исло]  11. Перед входом до шахти ми всі пішли до лазні1214 

і там каждий дістав біле брезентове убрання. Своє лишив і дістав 

на те квиток з числом. В копальні ми працювали до год[ини]  14. 

Пізнійше всі виходили, йшли до лазні, там діставали мило і поро-

шок. Коли вже помилися, то знов давав квиток і діставав своє 

убрання. Зараз від перших днів хлопці з копальні почали втікати. 

В першій мірі почали втікати через те, що не давали добре їсти і 

була затяжка праця. Дальше на каждому кроці з нами сварилися і 

називали нас «бандери» і бандіти. В неділю коли ми не хотіли йти 

до роботи, то з нами сварилися і гірше давали їсти.

Перший раз я дістав 25 карб[ованців]  на 1 травня [1948 р.]. 

Другий раз дістав 1 червня [1948 р.] 50 карб[ованців] . Нам 

місячно нале жалося більше, але ми підписували позику від 200-

500 карб[ованців] . Пізнійше стягнули за убрання і харчі.

По скінчен[н] і школи то ми вже не мешкали в будинку Ф.З.О., 

а в бараках шахти. Так само там давали нам їсти.

В місяці червні [1948 р.] я пішов до копальні і підносив мотор. 

В тому часі я дістав зараз пропуклину. Відтоді я вже до роботи не 

ходив, а лежав в бараці. По кількох днях я пішов до лікаря, а він 

мене направив до шпиталя. В шпиталі зробили мені операцію, 

витяли одно ядро. Так я лежав 10 днів. Коли вийшов зі шпиталю, 

то вже до праці не пішов, а ходив до школи Ф.З.О. і шпиталя і там 

мені давали їсти. Першого липня [1948 р.] я вже укінчив школу і 

міг працювати самостійно. Тоді я дістав на руку 350 карб[ованців] . 

Перед тим зі шпиталя я дістав посвідку, що я є інваліда. До іншої 

праці мене не давали і я мусів знов піти в шахту. Тоді знов робив 

до 10 липня 1948 р. Через той час вже знов збиралися хлопці вті-

кати. З тих, що я тоді приїхав, полишилося тілько нас 8. 

Дня 10 липня [1948 р.] я, з  Город[о]цького р[айо] н[у]   Дублій, 

 Сідляр, з  Краковецького р[айо] н[у]   Срульмас, з  Лопатинського 

[району]   Фольберт,  Наконечний і  Фоєрчук та з якогось невідомо-

го р[айо] ну  Батіг постановили втікати. Ті всі хлопці самі молоді.

У тексті:1214  лозін.
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Ми тоді минули станцію  Кипуча, а зайшли около 10 к[іло]-

м[етрів]  до станції Миноїлівки [ Мануїлівка]. Там нам не хотіли 

спродати білєтів. Якраз в той час надійшов з копальні  Олесюк і 

ми йому дали по 50 карб[ованців]  і одно брезентове убрання і він 

нам купив білєти аж до  Львова. Ми за білєти заплатили по 150 

карб[ованців] . З тої станції до Львова ми їхали 5 днів. Через час 

дороги ми купували по станціях молоко, хліб, вишні1215 і пироги. 

Такий оден пиріг коштував 10 карб[ованців] . У Львові я ще мав 100 

карб[ованців] . В  Бродах я тому не висідав, бо була ніч і я заснув. 

З Львова я пішов на той тор, що йде на Броди і йшов тором аж до 

 Ожидова. Через ту дорогу я виминув тільки  Красне, бо боявся, 

щоб мене не зловила міліція. В Ожидові я знов сів [в]  тягаровий 

поїзд і заїхав до Бродів і на другий день вийшов до с.  Черниць.

В Черниці я зараз пішов молотити до господаря  Кліма і він 

мені давав за те їсти. В него я був до суботи. Коли я різав на 

подвір’ю дрова, то в тому часі сварилися два сусіди. Тамтуда 

пішов з  МВД лейт[енант]   Біловус і Влодя. Вони щось насварили 

тих сусідів і вертали назад. В той час побачили мене. Біловус 

запитав, що я за оден. Я відповів, що я переселенець і тому два 

дні повернув з  Донбасу. Він почав кричати, що я дезертир1216, 

бандіт і за те дістану 5 літ тюрми. Зараз забрав мене з собою і 

запровадив до с[ільської]  ради. По короткому часі до с[ільської]  

ради прийшов ст[а] р[ший]  лейтінант  Іваніца і запитав, що я за 

один? Я відповів, що вернув з Донбасу як хворий. Він спочат-

ку1217 хотів мене бити, а пізнійше сказав йти за ним. Зараз мене 

запровадив до другої кімнати, в котрій сидів якийсь мужчина в 

скірянім плащі, чоботи, без шапки, чесався догори, літ около 

40 (на мене говорив, що маю 50 літ) і мав оден золотий зуб. Він 

мене запитав, кілько нас втікло? Я відповів, що вже всі. Іваніца 

сказав, то тепер підеш за ними шукати? Я відповів, що піду. 

Біловус тоді почав ходити коло стола і говорив «так, та пусти 

його, а він тобі всіх приведе». Іваніца казав, що я «хароший 

человєк» та що таки піду. Біловус дальше ходив, кляв та сміяв-

ся з Іваніци і говорив, що краще дати дезертіра1218 під суд і він 

посидить 5 чи 7 год[ов] . Біловус часто ходив надвір, то знов 

приходив. Коли він вийшов, я полишився, Іваніца і той в скіряній 

куртці, тоді Іваніца сказав: 

У тексті:1215  вешні.

У тексті:1216  дезентир.

У тексті:1217  з початку.

У тексті:1218  дизертіра.
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Ти є бідний чоловік, я тобі дам 3.000 карб[ованців] , ти купиш 

собі хороше убрання і чоботи як підеш і будеш слідити за бандою 

і нам про те розкажеш1219, де ти їх бачив. Я відповів, що піду. Як 

їх вислідиш, то будеш хороший чоловік і всі тебе за те будуть 

прославляти, хвалити. Тобі буде добре житися. Не будеш все 

сідати по людських порогах та просити кусок хліба. Будеш жити 

спокійно і ніхто тебе не буде зачіпати. Ти підеш в горішний кінець 

села  Черниця, опісля через ліс до с.  Боратина. В Боратині іди до 

тих хат, котрі є під лісом. По тих хатах просися на службу. Всюди 

говори, що ти втік з  Донбасу, бо там була біда і не давали їсти. 

Зараз ти криєшся і не маєш де подітися. Як хтось тебе прийме 

на службу, то вже в него залишися. Вечером ходи попід інші хати 

і наслухуй, що говорять люди. В разі хтось з господарів буде 

говорити з кимсь про гроші, хліб, масло, сало, свиню, барана, то 

то будуть бандити. Як знов буде йти двох чи тр[ь] ох чоловік і оден 

піде в хату, а оден буде стояти на дворі, то так само бандіти. Під 

хати треба підходити дуже тихо і вважати, щоб під ногами десь 

не тріс патик. Коло хат ставати десь в фасолю, кукурудзу1220 чи 

лягай десь в бульби чи гарбузиння. Як хтось з таких хат вийде і 

буде йти в напрямі ліса, то йди за ним 20-50 м[етрів] . Під сам ліс 

не підходь, бо бандіти на краю ліса задержуться і дивляться, чи 

за ними ніхто не слідить. Ніколи не йди за бандитами білою доро-

гою, бо тоді далеко видно. Все коло дороги йди потай. Як вони 

будуть йти в напрям ліса, то прилягай до землі і дивися під гору, 

то будеш бачити. Інакше нічо не побачиш. Добре собі запам’ятай, 

з якої хати вийшли бандіти. Дивися, чи на подвір’ї нема де такої 

бочки, старої драбини, як стоїть хата, де стоїть криниця, чи де 

немає на подвір’ї якогось дерева, щоб добресь запам’ятав, в 

котрій хаті було. Рано питай когось, що то за господар, чи ти не 

міг би до него піти в службу. Як нічо про него не довідаєшся, то 

питай малих дітей як він пишеться або скажи до когось, що ти 

того господаря знаєш, бо він є так само переселенцем і він з 

тобою сюди приїхав. Хтось тобі таки може заперечити і сказати, 

що він пишеться інакше та він зовсім не є переселенець. Тоді 

скажеш, що ти такого подібного знав. Так само можеш піти до 

нього проситися на службу і подивися, як він виглядає, яка його 

жінка, чи має діти і скілько в него є худоби. Так само дивися як 

вразі до того господаря прийде якась жінка і про щось тихо буде 

з тво[є] ю господинею говорити, а вона пізнійше з нею вийде до 

У тексті:1219  роскажеш.

У тексті:1220  кукурузу.
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комори чи буде давати її хліб чи масло, то ти йди тоді за нею, де 

вона то понесе. Як вони щось будуть говорити про «хлопців», то 

значить, що вона збирає харчі для бандітів. Може бути таке, що 

твій господар ніколи нігде тебе не висилав, а якогось вечора буде 

тебе висилати в село по папіроси. Тоді напевно ввечорі мусів до 

нього зайти бандіт і він тебе хоче позбутися з хати. Ти вийди з 

хати і десь собі засядь і дивися, хто там прийде. Як хтось буде, 

то добре дивись, хто то був. Як вернеш з папіросами, то запитай 

господаря, хто був в него в хаті. Як він скаже, що  москалі, то ти 

йому відповідж, що ти був в селі, а нікого не бачив. Що він тоді 

відповість. Так само уважай, як колись дві жінки, одна з одною 

про щось тихо будуть говорити і одна з них дуже буде спішитися, 

піде додому і щось буде нести під хусткою до ліса, то вона напев-

но комусь виносила їсти. Добре придивись, як вона виглядала і в 

котрі[й]  хаті мешкала. Як десь побачиш 2 чи 3 людей, то дивися, 

як вони йдуть. Як будуть йти бандіти, то вони час до часу стають, 

дивляться на всі сторони і наслухують, чи хто не йде. Дядьки як 

йдуть, то стукають ногами та не задержуються. Як будеш пере-

ходити через ліси, то ставай і наслухуй, чи де в корчах нема гамо-

ру. Як десь вчуєш, то по-пластунськи підсувайся до них. Можеш 

підлі[з]ти аж під них. Придивися, яке в них оружа, скілько їх є, як 

виглядають на «масці» (лиці), чи чорні (обпалені), чи  бліді, що 

вони між собою говорять. Тоді непомітно від них на животі відсу-

вайся, щоб вони не почули. Від того місця все собі зазначуй, ломи 

галузки, ножем застругуй корчі чи деревця, запам’ятуй дерева. 

Десь є вломане дерево, дупло, пеньок1221, суха галузь. В коло 

них добре позначити. Від того позначеного колеса значи дальше 

аж до краю ліса чи лінії1222. На самому краю через лінію1223 поло-

жи суху галузь, зломи якесь деревце чи щось застружи. Через 

лінію1224 значи тим, що так само можеш обламлювати галузки, 

впихати в землю палички чи дерти папір і дрібні куски кидай в 

корчі близько л[і]нії. Як десь побачиш бандітів в лісі, то від них 

йди на яких 100 метрів, щоб вони тебе не почули. Як вони йдуть 

через корчі, то ти їх почуєш. Як десь [в]  корчах тобі пропадуть, то 

те місце собі позначи і наслухуй, чи вони пішли дальше, чи десь 

задержалися. Як задержались, то там мусить бути криївка. Тоді 

ходи поміж корчі і добре дивися, чи нема де грудочок землі. Як 

У тексті:1221  піньок.

У тексті:1222  линії.

У тексті:1223  ленію.

У тексті:1224  линію.
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знайдеш, то тоді ходи так довго по корчах, доки не знайдеш десь 

другої грудочки. Пер[ш] у і другу грудочку зазначи, а вони тобі 

дадуть напрям, куди була виношена земля. Як то буде під краєм 

ліса, то дивися на поле, чи десь не відрізняється земля. Як земля 

буде виношувана з соснового ліса, то буде червоний чи жовтавий 

пісок. Тоді змінить краску ріл[л] і. Як земля буде виношена з ліса 

листового, то на полі буде руда пляма.

Вони землю маскують так само в лісі. Приміром, можуть купку 

землі обложити мохом, під купкою ріщя чи від криївки 200 метрів 

розсипати поміж корчі і зробити так, як порили дикі свині. Так само 

можуть землю сипати в багно. Багно переважно чорне. Як в него вси-

пле жовтої землі, то на багні осяде жовтий чи рудий намул. Того дня 

він про те говорив від ран[н] я десь до 3 год[ини]  пополудні. Між тим 

часом так само кудись відходив, а той [в]  шкірян[ім]  плащі лишався.

При кінці витягнув папір з зошита і щось на нім написав. 

Питався мене, як називаюся, про якісь закони і ще щось писав і 

мені казав підписатися. Я підписався  Лисюк. Він на другі[й]  картці 

так само щось писав і казав мені підписатися іншим прізвищем, 

котре я найліпше знаю. Я підписався  Санковські. То є прізвище 

мойого сусіда з с.  Грабовець. По підписі говорив, як я втечу і нічо 

йому не донесу про банду, то вони мене зловлять і засудять на 

7 літ тюрми або ту картку він припне в селі на вербу, щоб банда 

прочитала і мене повісять. Я сказав, що прийду.

Тоді він казав мені йти через  Боратин, ліс до Горанів [ Орани]. 

Звідси1225 зайти до другого ліса через  Камін[н] у гору, ліс  Садки 

і тими лісами вийти аж недалеко  Пеняків. Від Пеняк лісом до 

с.  Голубиці і під  Жарків. Звідтам  вернеш через ліс  Літовиськи 

 Гуціско, Літовискі [ Літовище] і до  Черниць. Ту роботу маєш зро-

бити за 3 дні. На Камінні[й]  горі і  Пеняцьких лісах там добре 

дивись за криївками.

Того самого дня перед вечером я пішов до с.  Боратин до 

крайн[ь] ої хати від ліса. Там був на подвір’ю білий пес, двох малих 

дітей, дядько около 40 літ і жінка. Я їм говорив, що втік з  Донбасу 

і тепер шукаю служби. Він мене до служби не при[й] няв. Я ту ніч в 

него в стодолі переспав і пішов через ліс до Горанів [Оранів]. В лісі 

і селі1226 нікого не бачив. На Горанах [Оранах] зайшов до Романа 

 Олесюка, котрого знав ще з  Донбасу. Я йому говорив те саме і 

питав за партизанами. Він відповів, що нікого тут не бачив. Я в него 

тоді лишився молотити через 2 дні, він мені дав 50 карб[ованців] . 

У тексті:1225  Звідсі.

У тексті:1226  селу.
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Спати від него ходив до стодоли [господаря] , в якого була олій-

ня. Від него вийшов і через 2 дні молотив в якоїсь вдови  Маньки 

під селом  Пониква. Вона мені так само дала 50 карб[ованців] . В 

неї є якийсь старий з бородою дід і 2 дітей. Від неї я пішов через 

 Камінну гору на поляну і пішов в ліс. Тим лісом вийшов під поля і 

зайшов полем коло  Пеняк на хут[ір]   Св[и]ридівка. Тут переночував 

в великі[й]  муровані[й]  хаті, де під одним дахом живе 3 родини1227. 

Я ночував в крайній хаті. Там була одна жінка, великий як я хлопець, 

другий хлопець малий і білі крілі під ліжком. Звідси1228 перейшов 

через поле під ліс. Краєм ліса пішов аж під  Голубицю. Так мені гово-

рили пастухи. Від Голубиці знов краєм ліса пішов аж під  Жарків. 

Ту[т] так само говорили мені пастухи, що то Жарків. Звідси1229 

завернув через ліс і зайшов в якесь1230 село, з котрого було видно 

Кляштор в  Підкаміні. Коло того села на полі в копі збіж[ж] я я пере-

ночував. Звідтам знов перейшов ліс і зайшов в село, де була на 

горбку церква, село було окружене лісом, через село перепливала 

якась болотниста річка. Я перейшов село через якийсь березовий 

лісок і полем зайшов аж до  Маркополя. Тут якийсь дядько дав мені 

хліба і молока. За садом я знов на полях заночував. Рано пішов 

через поля в напрям  Літовищ. З початку села я вступив до якоїсь 

хати і знов дістав хліба з молоком. Від него я пішов на Літовиськи 

 Гуціско. Тут якась жінка дала мені їсти каші. Від неї пішов під ліс в 

потік і почав мити ноги. В тому часі надійшло около 10  больше-

виків і запитали, звідки я є і що за оден? Я відповів, що з  Черниці 

переселенець, а називаюся  Лисюк Володимир. Він сказав, тобі 

що мало черницьких бандітів, то щесь прийшов сюди. Ти бандіт. Я 

відповів, що я не є жоден бандіт. Він запитав, чи я маю документи. 

Я відповів, що мав посвідку, але від мене забрав  Іваніца. Він тоді 

сказав, ходи в ліс, ми тобі там покажемо. Тоді оден запитав, чи 

він має шнурок. Другий сказав, от тут буде добре повісити. Я від-

повів, що я пішов до дядька молотити і нічо не знаю, що вони від 

мене хочуть. Вони тоді забрали мене до  Пеняк і кинули до пивниці. 

Через неділю сидів в пивниці, а в понеділок рано 6 большевиків 

відвезли мене на  Н.К.В.Д. до  Підкаміня. Там зараз з мене якийсь 

з горбатим носом большевик списував протокол. Я йому призна-

вся, що мої документи забрав Іваніца, а мене вислав в розвідку1231. 

У тексті:1227  родині.

У тексті:1228  Звідсі.

У тексті:1229  Звідсі.

У тексті:1230  якись.

У тексті:1231  розвітку.
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Він те все записав і дзвонив до «Н.К.Б.» (його вислів). Тут я ще в 

пивниці переспав. В вівторок рано якийсь міліцьонер запровадив 

мене до Н.К.Б., там вже був  Іваніца. Він зараз говорив до якогось 

старшини, білий на лиці, на грудях мав медалі, що він мене вислав 

в розвідку за бандітами. Той старшина зі мною говорив ще до 

пополудню. Він говорив те саме, що Іваніца. Котрой то з них,  що 

говорив, я не знаю. В него я вже нічо не підписував. Я йому гово-

рив, що перейшов ту дорогу, але нігде нічо не бачив. Може щось 

був би досі бачив, але мене зловило військо. Той старшина запитав 

мене, чи я дальше піду за бандітами? Я відповів, що піду. Він тоді 

сказав йти до с[іл]   Яснищі,  Стиборівка,  Паньківці і  Паликорови.

 По тих селах я мав говорити до дітей, що я втік з  Донбасу, не 

маю де подітися і хочу йти в партизани. Бо коли не піду до парти-

занів, то  большевики мене зловлять і засудять. Вечорами я мав 

заходити між хлопців чи дівчат і говорити, чи не можна десь так 

устроїтися, щоб мене ніхто не чіпав.

Того самого дня я пішов до Яснищ і перебув там до вечора. 

Вечором пішов до Паликоров. В тому селі я стрінув переселенця 

з мойого села  Васильчука Павла і слідуючого дня рано з ним  

поїхав до  Бродів. Я тому дальше не пішов слідити, бо про те ска-

зав Васильчукові П., а він мені відповів, щоби не йшов, бо  банде-

рівці мене зловлять і повісять. Того самого дня я пішов в Бродах 

до «Шпалозаводу» і  накладав на візка бруси чи дошки. В тому 

заводі працював  Стоцький Демко,  Околіта Павло і  Саваринський 

Степан. Я їм говорив, що мене зловив  Іваніца і післав за ними 

шукати. Про того в шкіряній куртці сказав мені Околіта, що він 

є зі  Львова. В тому Шпалозаводі я працював 3 тижні. Там не 

було, що їсти і я ходив по селах жебрав бульби і хліба. Бульбу 

варив в будці1232 сторожа і так само там спав. За 3 тижні мені 

дали 30 карб[ованців] . Я звідтам пішов знов на села і вступив до 

 Романа на Горани [ Орани]. В него я знов молотив через 2 дні. 

Коли я вийшов від него, тоді на дорозі стрінув якогось хлопця, 

котрой мене задержав і запитав, що я за оден, чи маю докумен-

ти. Я відповів, що не маю. Він тоді витягнув наган, казав мені 

підняти руки вгору і запровадив мене під ліс. Там прийшли якісь 

партизани і мене забрали з собою.

Розпитав:  Донський Зізнав:  Санковський

У тексті:1232  бутці.
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Завваги:  Лисюк Володимир був зловлений в суботу 

21.[0] 8.[19] 48 р. Як є правдою, що він був в  Бродах через 3 тижні, 

то він пішов до Бродів 1.[0] 8.[19] 48 [р] . Його ходження по селах 

вказує на час, що він був пущений ст[аршим]  лейт[енантом]  

 М.Г.Б.  Іваніцою десь перед 20 липнем 1948 р. В часі допиту гово-

рив сам про ті припоручення, які йому дав Іваніца і той з медаля-

ми на М.Г.Б. в  Підкаміні. В дійсності не вмів розріжнити, котрой 

які давав завдання. З тих завдань виходить, що котройсь з них 

давав на села, а котройсь на ліса. Раз говорив, що Іваніца поси-

лав на ліса  Пеняки і знов тамтой другий. Іваніца не міг давати аж 

на  Жарків,  Голубицю, Пеняки і т[ак]  д[алі] , бо він є участковим на 

села  Боратин,  Салашка,  Суховоля,  Бучина і  Черниця. Можливо, 

що той [в]  шкіряній куртці себе маскував, що він є зі  Львова, і те 

робив Іваніца.

Сам Лисюк Володимир є людина несповна розуму, щораз 

говорив щось інакше. На запит, де є тепер правда, відповідав: 

тепер говору правду. За хвилину запитаний що говорить неправ-

ду, то відповідав, що тамто неправда, а те що тепер говорить, то 

є правда. Накінець говорив, що то все, що говорив, то є правда. 

Стрільці, які тут були, знають його як волокиту. Сам був дуже 

нужденно убраний, завошивлений, ціле тіло в ранах. В копальні 

переходив операцію, де дістав пропуклину і через це витяли одно 

яйце. Зовнішній вигляд умислово нерозвинений. Мав на очах 

зиза. За час зізнав був на станку і (...). Іншим разом запитаний, 

де був в той час, який описав, вже відповідав, що був у Львові чи 

йшов в той час додому.

«26»

Переписано прим[ірників]  3.

Вислано на адресу  62 1 прим[ірник] .

В архіві 2 прим[ірники] .

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП ОУН». Од. зб. 14. Копія. Рукопис; Інша рукописна 

копія: Там само. – Од. зб. 76.
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№ 94

МАТЕРІАЛИ СЛІДЧОЇ СПРАВИ НА ЖИТЕЛЬКУ 

с.  БОРАТИН МАРІЮ ПЕТРУСЬ
18 вересня  1948 р.

Р. 31 Почато 15.[0] 9.1948 р.

Справа Ч. 32 Закінчено 18.[0] 9.1948 р.

Петрусь Марія

с/о  МГБ

Протокол.

 Петрусь Марія Максимівна1233, ур[оджена]  

1924 р. в с. Боратин,  Підкамінецького 

р[айо] н[у] ,  Львівської обл[асті] ,  українка, 

4 кл[аси]  Нар[одної]  Шк[оли] , мужатка, 

рільник.

Зізнає: В 1938 р. покінчила школу в с. Боратині і від тоді 

почала помагати родичам при праці в господарстві. Через те, що 

я була одиначка, то рідні видали мене заміж в 16-тому році мого 

життя, т[о]  є в 1940 р. З мужом я жила до осені 1944 р. Тої самої 

осені на облаві большовики зловили мужа і забрали до  Ч.А. В 

1945 р. від нього дістала відомість, що він є засуджений на 10 літ 

і сидить в лягрі в місті Коми [ Комі АССР].

В 1944 р. померли мої родичі, і я сама полишилась на гос-

подарці. Від пізньої осені 1944 р. до мене час до часу заходили 

повстанці і я їм варила їсти. Так само було і [в]  1945 р.

Весною 1946 р. в мене почала укриватися підпільника  «Грома» 

мати  Гром’як Марія і сестра  Степанія. Крім них, до мене часто 

заходили ще повстанці. Про тих жінок, що вони в мене перебу-

вали, знали всі сусіди, а навіть дальші люди на тому хуторі. Вони 

ходили по сусідах на жнива, обробляли своє поле і пасли корови.

Десь в місяці серпні 1946 р. я посварилася з Гром’як Марі[є]ю 

через те, що з хати пропав баняк і черевики. Я її говорила, що 

ті речі вона вкрала і через те не хочу, щоб вона в мене мешкала. 

Вона мені все говорила, що підшукає собі іншу хату і відійде. Так 

продовжала аж до вересня 1946 р. 

Того самого місяця в день Празника Чесного Хреста Гром’як 

Степанія сказала до мене, щоб я вигнала пасти корови, а вона 

У тексті:1233  Максимович.
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лишиться в хаті дещо приготовить, бо до неї мав прийти її хло-

пець. Я її послухала і вигнала пасти корови на поле « Чикалів». 

Зазначую, що все перед тим вона пасла корови. День перед тим 

я собі дещо спекла. Нічо натомість не варила, бо до мене ніхто на 

празник ніколи не приходив.

На тих полях я корови пасла сама і положилася спати. Через 

сон почула в напрямі села якісь стріли. Що за стріли, я нічо не 

знала.

Около год[ини]  12 я пригнала додому корови, а сусідка  Кр.1234 

Марія сказала мені, що большовики вбили  Гром’як Степанію. 

Я зараз всі свої і її речі запакувала до простирала і винесла на 

город  П. І.1235 і сховала в купицю насінної конюшини. Корови так 

само загнала до його саду і прив’язала до дерев. Це все я роби-

ла тому, щоб  большевики мене не ограбили. Опісля сусіди мені 

говорили, що в той час як над’їхали большевики черницькою 

дорогою, то в тому часі мати Степанії щось робила на подвір’ї, а, 

побачивши близько хати большевиків, скоренько бігла до хати, 

щоб повідомити доньку. Той рух побачив боратинський комуніст 

 Гаврисюк Микола прізваний Шитка і почав за нею бічи та кричати, 

щоб вона задержалася. Вона дальше втікала, а він її з автомата 

застрілив. (Він зараз є в  Підкаміні і сповняє функцію фірмана при 

огневі[й] сторожі – замітка)

Десь з[а]  тиждень часу прийшов до мене   Самокіш (був тоді 

нач[альником]  міліції в Підкаміні – замітка) і питав, що та дівчина 

в мене робила? Я відповіла, що то бідна дівчина помагала мені 

при праці, а я її платила чи відробляла конем. Де ти тоді була, 

як вона зістала вбита, питав Самокіш? Я відповіла, що до  Бродів 

возила конті[н] гент. Він тоді ту дівчину різьно назвав і проклинав. 

Говорив, чому вона втікала (Гром’як Степанія була арештована і 

звільнена – зам[ітка] ). Напевно, боялася совітів, я відповіла. Він 

тоді зо мною говорив яких 15 хвилин і кудись відійшов. Відтоді до 

мене ніхто з большевиків довший час не заходив.

Зимою 1947 р. на сам Йордан прийшов  Літос. Так його нази-

вали в селі люди. (Літос тоді був в О.Б.Б. – зам[ітка] ). Він запитав 

мене, чи тут мешкає  Петрусь Марія? Я відповіла, то власне я. 

Він запитав мене, де я тоді була, як в мене вбили ту «бандітку» 

та чи я знаю, що нікого невільно переховувати. Я відповіла, що 

возила тоді до  Бродів конті[н] гент та, що та дівчина не була бан-

дітка, а помагала мені при праці, за що я її платила чи відробляла 

Так у тексті.1234 

Ймовірно, 1235  Поповича Івана.
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конем. Більше до мене нічо не говорив, а сказав « Петрусь, уважай 

щобісь не була бідна». По тих словах дальше пішов по сусідах.

Ту дівчину хтось мусів всипати від  Поповича Івана через те, 

що в тій хаті хтось вкрав  Гром’ячці Марії гроші і вони обидві опісля 

говорили, що їх мусіла вкрасти теща Попович Ів[ана] ,  Чорнобай 

Марія. Вони тоді з нею посварилися. Чорнобай М. опісля сказала 

до мене «Побачите, що з ними станеться». Десь до двох тижнів 

зістала вбита  Степанія. 

По відході  Літоса большевики заходили до мене дуже рідко. 

Були тоді як стягали конті[н] ген[т]  чи позику. Про ту дівчину чи 

щось інше ніколи мене не питали. 

Через цілий час я дуже тяжко дома працювала і зі всіх 

большев[ицьких]  драчок вив’язувалася.

Перед жнивами 1947 р. на подвір’ю  П. І.1236 я стрінула около 

15-ть літнього хлопця- східняка. Я над ним змилосердилася і взяла 

його, щоб пас в мене корову. Він в мене був аж до зими 1948 р.

В часі жнив 1947 р. я повернула з поля і положилася спати 

під стодолою. Тої самої ночі до мене прийшов другий сусід около 

55 літний  Петрусь Іван і супроти мо[є] ї волі я мала з ним тілесні 

зносини. Відтоді я почала його встидатися, бо про те довідалася 

його жінка і сусіди.

Десь за місяць часу в неділю він знов прийшов до мене в хату 

і тоді я знов мала з ним зносини. Відтоді набрав до мене великого 

права і я не могла йому опертися. Через те, що я не маю мужа, 

то він мені давав часом поради відносно праці в полі, то вози-

ла з ним на продаж яблока до  Львова чи їздила їх купувати до 

 Почаєва. Він все давав мені якусь малу прислугу.

В осені 1947 р. прийшло мені платити 600 карб[ованців]  

податку. Торгівлею я заробила 2000 карб[ованців]  та хотіла купи-

ти собі чоботи і заплатити той податок. В грудні наступила зміна 

грошей і я дістала за 2000 – 200 карб[ованців] . Тоді ані податку, 

ні чобіт не полагодила. Большевики з району почали приходити 

по гроші. Я почала все з дому виходити1237, а стали вони більше 

приходити і я почала втікати. Одного дня вони за той податок 

записали корову, коня і січкарню. Так само в тому часі заскаржив 

мене до суду той малий колгоспник, що я йому не виплатила гро-

шей. Відтоді так само почали до мене приходити завізвання до 

суду. Я тоді ще більше почала укриватися. В місяці січень-лютий 

1948 р. вечором знов прийшов до мене Петрусь Іван та почав 

Ймовірно, Поповича Івана.1236 

У тексті:1237  виходила.
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сваритися, що я дурна баба, чому криюся, а краще запізнатися 

з  Чернишем (голова Підкамінецького Райфінвідділу – зам[ітка] ) 

та він тих 600 карб[ованців]  покриє. Він мав замір з мене зро-

бити коханку Черниша. Я на те не погодилася. Ту розмову чула 

колгоспниця  Бугаєнко Настя, котра в мене мешкала від 1947 р. 

Коли він вийшов з хати, вона з мене сміялася, що на так[е] я собі 

позволяю. Я тоді спродала 50 кд жита, 100 кд бульби і доложила 

тих 200 карб[ованців]  та заплатила податок. (Заплатила в берез-

ні [19] 48 р. були квіти, зам[ітка] ).

До суду я дальше не ходила. Одного разу вечором знов 

зайшов до мене  Петрусь Іван та порадив мені таки йти до суду і 

розказати1238, що я тому колгоспникові купила фуфайку, штани, 

2 сорочки і кашкет. Я тоді пішла до суду розповіла про те все і суд 

мене звільнив від якої будь доплати.

Слідуючого дня рано знов прийшов Петрусь І. в хаті нікого 

не було. Він зачав нарікати на повстанців, говорив, що вони бан-

дити, злодії, бо в него вкрали свиню. Якби я погодилася за ними 

слідити, то він мене винагородить. Я на те погодилася.

Він тоді казав мені слідити:  Вітра,  Кузьму,  Казя,  Шутка, 

 Чорноту,  Чекаленка і кого тілько побачу. Тре слідити хату  Климчука 

Йосифа,  Поповича І.,  Даця К. і  Бая М. Може до тих людей захо-

дять бандити і їм дають їсти. Час до часу рано перейдися по сво-

йому саду і хут[ору]   Березина чи [немає]  по снігу більше слідів. 

Переважно йди тоді, як скінчиться заметіль чи впаде новий сніг. 

Як будеш йти до Поповича, то подивися, чи рано нема слідів на 

подвір’ю Климчука. Як зайдеш до когось до хати, звертай увагу, 

в яких баняках варуть їсти. Як там є мало душ, а варуть в більших 

баняках, то значить, що варуть банді. Або як несподівано зайдеш 

до когось в хату, то дивися на  домашніх. Як вони щось говорили і 

раптом заперестали і одно чогось дивиться на другого та нічо не 

говорить, то значить, що там хтось є. Або як прийдеш до чиєїсь 

хати, а господарі щось трошка застрашені і не можуть чомусь 

говорити, то так само там хтось є.

Часом хтось варить щось краще їсти. Відразу можна 

зо р[і] єн ту ва тися, чи він може щось краще варити чи ні. В інших 

хатах навіть його стане зварити щось краще, то чому ту страву 

варить в тижні, а не в свято чи неділю.

Так само зверни увагу, чи в хаті нема яких інших чобіт чи 

одягу якого там не було, а тепер є. То значить, що там хтось був, 

полишив дану річ і колись по ню верне.

У тексті:1238  росказати.
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Про ті всі справи казав доносити йому. Кому він мав дальше 

доносити, я не знаю. Те все, що я тут зізнала, він мені говорив 

багато разів. Часом денно був два рази то все щось додав.

Десь в березні 1948 р. я чогось пішла до  Л. Б.1239 і бачила, що вона 

робила білий светер і скарпетки для « Чекаленка». В  Даця варилася 

кава, котру син  Владик виносив в банці до ліса. До  К.1240 не заходила, 

бо з ними гніваюся. В  П.1241 нічого не завважила. Про ті дві справі я 

розказала1242  Петрусь Ів[ану] . Він відповів «мені того треба».

Поза тим все мені наказував, що в разі мене забрала б банда, 

то до нічого не признаватися, бо пропадем обидвоє. Говорив «за 

ніц буде ніц, а за щось буде щось». То означало, як до нічого не 

признаюся – то мене пустять, як признаюся – то вб’ють.

Від нього я не чула доброго слова про повстанців. Все гово-

рив «ті бандити, діди, паршивці, злодії. Вони хочуть здобути 

 Україну. Піде до когось, забере свиню чи яливку, жере в лісі і він 

оден з другим тим хоче здобути Україну. Чи в них є хотяй оден 

господарський син – самі діди і злодії».

Натомість все хвалив  большевиків. Говорив, що вони так 

добре воювали і перейшли півсвіта, а ще перейдуть цілий. То 

власне є держава. От приміром: мені старому зменшили конті[н]-

гент збіж[ж] а, м’яса, молока і податку.

Мені все говорив, щоб я йому все доносила, а він мені вина-

городить. Чим мене мав винагородити, ніколи не говорив. Все 

обіцяв, а нічим не винагородив. Чи крім того, що він вповні не 

здавав податку, молока, збіж[ж] а і м’яса ще щось діставав від 

большевиків, я не знаю. Знаю, що все до него заходили гарні-

зонці з с.  Черниця і всі ті з району від Конті[н] гентів. Там все були 

гощені горілкою і ріжним печивом.

Через той час я завважила, що Петрусь Іван є чимсь зв’язаний 

з вдовою  Олійник Ольгою  Луця літ 35. Вона дуже часто заходить 

до нього і п’ють горілку. Він робив в неї кіньми, а вона йому ані не 

відробляла, ані [не]  платила.

 Возьний Теодозій з  Загорбів так само заходить дуже часто 

до Петрусь І. і п’ють горілку. Так само робив йому кіньми і він не 

платив ані не відробляв. Возьний не мав вписаної корови і ялив-

ки. Большевики те віднайшли, його не покарали, а знесли йому 

конті[н] гент молока з 250 літрів на 125.

Ймовірно, Люби 1239  Бай.

Ймовірно, 1240  Климчук Йосипа.

Ймовірно, 1241  Попович Івана.

У тексті:1242  росказала.
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 Павлишин Гриць т[о]  є дир[ектор] 1243 школи зі  Салашки. Він 

 Петрусеві є кревний, але вони дуже часто заходять до себе, п’ють 

горілку і провадять якісь розмови. Що вони між собою мають, не 

знаю. Павлишин дуже часто їздить до  Підкаміня. 

 Скорик Марія зі Салашки. Вона є його сестра і вони до себе 

так само дуже часто заходять. З нею їздить до  Почаєва,  Бродів і 

 Львова. Вони торгують ріжними речами.

Так само все хвалив свою жінку  Олену, що вона куди піде, то 

все щось розвідає. Вона до себе запрошує жінок, просить сідати, 

частує горілкою, дуже ввічливо розпочинає розмову і напевно 

щось може від котроїсь жінки довідатися. Одного разу до ньої 

прийшов старенький сусід  К.1244 і при горілці він її сказав, що пар-

тизани вже від Великодніх Свят до його сина не заходять.

Одного разу він мені говорив, що його Олена пішла до 

 Л. Б.1245 і бачила, як вона вишивала для « Ч[икаленка] » білий све-

тер. (По вбитю «Ч[икаленка] » прийшов до Л. Б.  Іваніца і сказав 

до ньої «ти блядь, а хто вишивав для «бандіта» той светер – 

зам[ітка] ).

Весною 1948 р. знов Петрусь прийшов до мене до хати і мені 

говорив:

Як буду пасти корову, то щоб дивилася, чи бандити підходять 

до пастухів, чи не кличуть в корчі дівчат. Часом в корчах хтось 

сви[с]не чи якось пісне, то тре дивитися чи хто оглядається і по 

хвилі не піде в корчі. Як верне скоро, то ходила в корчі за своєю 

потребою, а коли буде там довше, то там хтось є з «бандитів». 

Як котрась з жінок причепуриться (прибере[ть] ся) і щось має 

під хусткою, то так само до когось виходила. Як щось має під 

хусткою, то хустка підбурена, одна рука відперта і тоді не махає 

руками. На те найбільшу увагу треба звертати рано і в полудень. 

В лісі тре звертати увагу, чи нема де стовченої трави, або як буде 

два-три [...] 1246 відбиті в лісі на болоті підошви чобіт. Дядько в 

добрих чоботах в ліс не йде. Так само як загавкають в сусідстві 

пси, то треба вийти на подвір’я і наслухати, чи де в сусідів не чути 

якого руху або стукоту чобіт. Як хтось є зі зброєю, а його вчує 

пес, то буде так довго гавкати і втікати в коло будинків, доки він 

не відійде. Найбільше дивися за Евгенію  Г.1247, Манею  К.,  Зіною 

У тексті:1243  дер[ектор] .

Ймовірно, 1244  Климчук Григорій, батько Йосипа  Климчука.

Ймовірно, Люби 1245  Бай.

Слово не відчитується.1246 

Ймовірно, Євгенією 1247  Глущак.
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К.1248, Любою і  Янкою  Б.1249 та [...] 1250  К. Вони всі мають зв’язки з 

бандитами і чомусь добре живуть. Найбільшою їх зв’язковою є 

Юля  К. Все звертай увагу, котра найбільше заходить до Мані  К. 

Так само дивись на  Д., бо там є видана Кузьми сестра, чи часом 

до неї не заходить її брат бандит « Кузьма».

За той цілий час я бачила тільки оден раз, як Юля К. щось 

несла в коши[ку]  до Мані К. Я про то сказала  Петрусеві І.

В квітні-травні 1948 р. я хотіла добре придивитися на забу-

дування кількох господарів-сусідів, то навмисне спутала на пасо-

виську коня, а коли він підійшов до тих заб[у]дувань, то я так 

довго його завертала, доки добре не придивилася, чи кого там 

нема. Тоді я нічого не завважила. Так само, коли пасла корову, 

то ніколи нічо не бачила. Напевно як була б когось побачила, то 

була б сказала Петрусь Іванові. Щоб аж так дуже я слідила, то ні. 

Я була зайнята все працею і не було часу.

Від раньої весни я з ним почала спрягатися. Він є дуже 

нахабний чоловік. Відтоді коли він мене всеціло опанував і так 

всім догодив, що я в жоден спосіб не могла від него відв’язатися. 

Коли я привела до него чи він до мене коня, то все мене брав чи 

я хотіла чи ні. В кінці дійшло до того, що називав мене дурною 

бабою і забрав мій віз, плуг, борони і всю упряж. Говорив, що 

мене дурну бабу можуть обікрасти. Навіть одного разу коли мене 

не було вдома, то він забрав від мене 50 кд. гречки. Про те мені 

сказала моя дитина. Коли я про те йому сказала, то він відповів, 

що йому забракло до конті[н] генту.

 Крім тих кілька випадків, що я бачила і донесла Петрусь І., я 

нічо не вислідила. По ночах нікуди не ходила, бо боялася і він про 

те мені не говорив. Знаю, що він свою жінку  Олену висилав на роз-

відку по цілому селі, а навіть до с.  Салашка. Коли вона звідки вер-

нула, то він її все хвалив, що принесла якусь відомість. Яку ніколи 

не говорив. Десь по інших місцях села чи ліса, де я пасла часом 

корову, ніколи мені не говорив слідити. Я навіть як коли в неділю 

пішла до церкви, а ще стала на дорозі говорити з якимсь мужчи-

ною, то він зараз зі мною сварився. Все говорив, «ти уважай, бо ще 

собі наговориш». Він дуже боявся, щоб я перед яким мужчиною не 

проговорилася і був дуже за мене заздрісний.

Про облаву, котра відбулася дня 11-13.[0] 8.[19] 48 р., я нічого не 

знала. В тому ж [часі] була в Бродах з конті[н] гентом. Слідуючого 

Ймовірно, Зінаїдою 1248  Кузьмій.

Йдеться про Любу та 1249  Іванку  Бай.

Ім’я не відчитується.1250 
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дня по вбитю  Чекаленка він прийшов до мене і говорив: «Вже 

того с....го сина вбили, що тілько вимордував людей». Говорив, 

що вбили ще якогось другого. Кого другого, я не питала і він мені 

не говорив.

Десь в часі жнив 1948 р. я на стерні закалічила собі ногу і 

вона мене дуже боліла та опухла. Сусіди дорадили мені, щоб я 

пішла до місцевого лікаря (фельчера)  Зелінського Леона. Він є 

якийсь російський  поляк і говорить рускою мовою. До  Боратина 

його надали  большевики десь того року в квітні. Він є високий 

ростом, бльондин, догори зачісує[ть] ся, може мати літ около 

30. Я послухала сусідів і одного дня перед полуднем пішла до 

нього. Він оглянув мою ногу, вичистив рану, за[ма] стив мастею 

і забандажував. Я за те йому заплатила 5 карб[ованців] . В пев-

ному момен[ті]  як я щось з ним говорила, він на защіпку замкнув 

двері, зловив мене в половину і почав цілувати. Я спочатку хотіла 

кричати, але він мене просив, щоб [я]  не кричала. Я мала тоді з 

ним тілесні зносини.

Опісля я про нього довідалася, що коли там зайде якась 

молода жінка чи дівчина на бадання ока, ноги чи руки, то він всім 

каже розібратися до пол[о] вини здолу чи гори до пояса. Знаю, 

що  Глухенька Степанія була хвора на очі, а він казав її розібратися 

до пояса. Вона від него тоді втекла. Іншим разом до нього прий-

шла старша жінка літ 45 Меланія  Раба і хотіл[а] , щоб зробив на 

нозі перев’язку і збадав око. На її око говорив, що буде сліп[а] , а 

ногу так перев’язував, що вона почала дуже плакати. Він зі злос-

ти кину[в]  до землі пенцетою, а сам вийшов надвір. Вона забрала 

свій старий бандаж та втекла з хати. В селі всі говорять, що він 

дуже напастує1251 жінок і вже до ньог[о]  ніхто з х[в] орих не хоче 

й ти. Всі йдуть до с.  Черниця, м.  Бродів чи  Підкаміня. 

На кінець зазначую, що я жодної заяви співпраці нікому не 

підписувала, а д[о] носила тілько  Петрусь Іванові. 

Допитав:  Донський Зізнала:  Петрусь Марія

Завваги: Петрусь Марію переслухано без Повідомлення і 

не можна було зор[і] єнтуватися про її провини. Повідомлення 

в тому часі були в тих лісах, де  большевики як в день, так ніч 

робили облаву і ночею засідки перейшло тиждень часу. Супроти 

ньої не примінено фізичного примусу. В часі зізнань я запитав за 

Так у тексті.1251 
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родичами, то вона відповіла, що вмерли в 1944 р. В дійсності її 

родичі десь по переході фронту зістали ліквідовані через наших. 

Т[о]  є ще в 1944 р. Відносно агентурної роботи, яку вона вела, то 

впало підозріння, тоді коли вона почала критися чи втікати перед 

 большевиками за нездачу податку.

«26»

Залучник.

 Петрусь Марію задержано 12.[0] 9.[19] 48 р. Дня 13.[0] 9.[19] 48 р., 

крім пропаганди, нічо з нею не говорено. В часі пропаганди гово-

рено її, якого лиха большевики нанесли на цілу  Европу, а зокрема 

в  Україну. Які рабунки поповняють большевики в часі грабежі 

конти[н] генту з  українських селян і т[аке]  п[одібне] .

Дня 14.[0] 9.[19] 48 р. не допитувано з незалежних від допи-

тувача причин. Дня 15.[0] 9.[19] 48 [р.]  до нічого не признає[ть] ся, 

а говорила, що зовсім нічо не знає. Слідуючого дня з’ясовано 

її, яке страшне положення є її мужа в большевицьких лягерах, 

вдома мала дитина, а вона сама здавала такі великі конті[н]-

генти збіж[ж] а і помагала большевикам в їх підлі[й]  праці (яку 

працю – не говорив) і вон[а]  тим самим ще більше большевикам 

помагала, щоб муж відсидів свою кару або зовсім не повернув. 

Протиставляючи нашу боротьбу, що коли скорше знищимо боль-

шевію, тим краще буде для неї і скорше побачить на волі свого 

мужа. В той час розплакалася, почала спомина[ти]  долю сво[є]ї 

дитини та злочин, що вона погодилася слідити повстанців, але 

нікому проте не доносила, крім  Петрусь Іванові. Сказала, якщо то 

такий великий злочин, то вона жити не хоче і додому не хоче вже 

більше вертати. Коли її сказав, що піде додому, то відповіла, що 

за ті справи ми ще нікого не звільнили і її так само. Останнього 

дня дуже хотіла побачити свою дитину. На запитання, чи була б 

призналася до агентурної роботи без забрання її з дому, відпові-

ла – не призналабся до нічого.

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 26. Оригінал. Рукопис.
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№ 95

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  ДУДИН ІВАНА ГРИЦЕНКА
23 вересня 1948 р.

Ч. 56 Вересень 1948 [р.] 

Повідомлення

Генералія.  Гриценко Іван нар[одився]  1908 р. в м.  Підкамінь, 

 Підкамінського1252 р[айо] ну,  Львівської області.  Українець, жона-

тий, швець.

За  Польщі займався шевством, і злодійством, був в  органі-

зації, котрого року вступив, не відомо, був арештований  поль-

ською поліцією за політику, де був побитий та сидів кілька днів 

в тюрмі, через кілька днів вийшов з тюрми і дальше працював в 

організації.

За першої більшовицької окупації 1939-[19] 41 р. дальше 

займався шевством, також працював в організації, арештований 

не був.

За  німців займався шевством і також працював в організації, 

арештований не був.

З приходом  більшовиків 1944 р. крився від  Ч.А. На весну 

1944 р. більшовики його зловили і забрали до  Крем’янця на 

 М.В.Д.

В Крем’янці сидів 6 тижнів, майже щодня брали його на допит 

і тяжко побили, вибили йому усі передні зуби і вирвали на голові 

волос[с] я, але він до нічого не признався і за 6 тижнів вийшов на 

волю. З Крем’янця додому не йде, а дальше працює в організації 

під псевдо «Липа» і криється по селах, і повнить службу «госпо-

дарчого» та часто стрічається з повстанцями.

Одного разу в с.  Крутнів зловили його більшовики і знайшли 

в нього оден набій від кріса, за це його добре набили, але вда-

лось йому втічи.

Коли зачало за ним слідити Підкамінське М.В.Д., тоді він 

забирає свою жінку і приміщується в с.  Дудин і дальше від біль-

шовиків криється.

16/І. [19] 46 р. в часі облави, арештували його більшовики з 

підробленими документами (які мав при собі під маскою « Бугай 

У тексті:1252  Підкаміньського.
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Степан») і забрали його до р[айо] н[у]   Підкамінь на  М.В.Д., там 

брали його кілька разів на допит, довідались точно фамілію та 

так збили, що кілька разів брали до шпиталю. Він до нічого не 

признався і після двомісячної тюрми його звільнили. (В 1946 р. в 

літом викликав його провідник « Оріх» до  Підкамінецького ліса, на 

те саме місце, де впав «Н[ечай]»).

Коли вийшов з тюрми, прийшов назад до с.  Дудин, і зачинає 

жити легально, дальше займається шевством та стрічається 

часто з повстанцями, і продовжає підпільну роботу, тільки дуже 

не конспіративно, так що про нього знали всі люди, а найбільше 

розконспіровувався при горілці.

Одного разу  Воскубойник забрав його і жінку до с[ільської]  

р[ади]   Нем’яч, потримав один день і звільнив, це було правдо-

подібно 1946 р., і ще кілька разів закликали його до Підкаміня 

на М.В.Д., але він не ходив, також кілька разів закликав його 

Воскубойник, а чого не відомо, пізніше він зробив Воскубойникови 

чоботи зі сво[є]ї скіри і тоді Воскубойник його відчепився1253. 

Літом 1947 р. також викликав його провідник «О[ріх]» до ліса, на 

те саме місце, де впав « Нечай».

1948 р. зимою одного вечера прийшов до нього участковий 

 Худошин та 6 гарнізонців і питав його, звідки1254 він сам та його 

жінка, він розказав все точно, тоді Худошин забрав від нього 

документи і від’їхав разом з гарнізонцями.

3/V. 1948 р. (на Великодні Свята) привів на кватиру, де квати-

рували повстанці, одного старого чоловіка з Підкаміня і сказав, 

що вразі чого, він відповідає, тоді  Чміль дав тому чоловікови 

літературу, а він сказав, що він ту літературу передасть сам, коли 

Чміль зажадав від нього літературу, він сказав, що література 

зістала знищена під час провірки. Весною в місяці червні 1948 р. 

він ходив по лісі і шукав за Чмілем, казав, що йому було його 

конечно потрібно.

11/VІІ. 1948 р. Чміль умовився з ним, щоб прийшов до нього 

на кватиру до с.  Попівці, він на кватиру не прийшов, а того дня на 

ті[й]  кватирі  більшовики робили труску і ще де в кого.

Населення троха на нього нарікає, за його недобре відно-

шення, він хоче кожного переконати, також говорить, що мусить 

усе знати, що робиться в селі, займається дальше шевством і 

часто ходить до Підкаміня, чого, невідомо, правдоподібно, за 

грішми (бо продавав бльочки). Він говорить, що ходить до своїх 

У тексті:1253  відчипився.

У тексті:1254  звітки.
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знакомих, декотрі працюють в більшовицькому уряді і він хоче від 

них дещо використати, а до нас ставиться навіть дуже прихиль-

но, так що як прийдуть повстанці до села, то він каже, чого вас так 

довго не було, чого ви так рідко до нас заходите.

23/ІХ. 1948 р.  Подає  Павич і  Вогник.

Приватний архів Михайла Романюка у Львові. «Архів референтури СБ 

Підкамінського РП ОУН». Од. зб. 89. Оригінал. Рукопис.

№ 96

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЬКУ 

с.  ТЕТИЛЬКІВЦІ МИХАЙЛИНУ ЖУРАВСЬКУ
Вересень 1948 р.

Спр[ава]  Ч. 52 Вересень 1948 р.

Повідомлення

Генералія:  Журавська Миха[й] ліна Іванівна ур[оджена]  1926 р. 

в с. Тетильківці,  Підкамінського1255 р[айо] н[у]   Львівської обл[асті] , 

 українка, 3 кл[аси]  нар[одної]  ш[коли] , рільничка, вільна.

За  Польщі була малолітна.

За першої большевицької окупації 1939-[19] 41 р[р] . працю-

вала при господарстві своїх родичів.

За  німців у її домі відбувався повстанський рух і она була 

зв’язковою.

З приходом  більшевиків 1944 р. пускалася з большевиками, 

по фронті дальше працювала на зв’язку. В місяці вересні 1944 р. 

переходила боївка « Недолі» через с. Тетильківці, она їх переводи-

ла до с.  Нем’яч, в с. Нем’ячах влізли на заставу, де зловили боль-

шевики одного повстанця з боївки «Н[едолі]», котрий визнав, що 

Журавська Миха[й]ліна є зв’язковою. При кінці вересня [1944 р.]  

прийшло  М.В.Д. і хотіло єї арештувати, она утікла з дому, і від 

цього часу почала критись. При кінці 1945 р. в зимою зловив єї 

якийсь гарнізонець ( жид), завів до стодоли і по півгодиннім часі 

звільнив єї.

У тексті:1255  Підкаміньського.



724

14/ІІІ.[19] 46 р. зловили єї  большевики з гарнізону с.  Нем’яч в 

 Дячук Йосифа і она нібито викрутилась, і ще кілька разів [19] 46 р. 

падала в руки більшовикам, але змінювала фамілію і відпускали 

єї зараз з місця.

21/Х.[19] 47 р. вивезли єї родину на  Сибір, а она дальше 

скрилася в  Підкаміни в  Ралєцького (на  Ринці).

12/І.[19] 48 р. зловив єї в Ралєцького  Хоростецький з міліції і 

завів єї на  М.Г.Б., де сиділа два дні.

14/І.[19] 48 р. втікла з М.Г.Б., каже, що скочила з другого 

поверху через вікно і дальше крилась в с.  Попівцях в  Яремчук 

Анни (єї стрієчний брат в повстанцях).

Сиділа в хаті, як хто чужий ішов до хати, то тікала на піч, і 

говорила, що хоче стрінутися з повстанцями. Сиділа там около 

4 тижні, а під весну пішла на хут[ір]  « Границю» і там перебувала 

в своєї сестри, була також на  Чорнім Лісі в  Салецького, голови 

с[ільської]  р[ади]  около півтора місяця, і так дальше переходить 

від села до села, разом з  Салецьким М., кілька разів стрічалася з 

повстанцями в с.  Тетильківці, в таких місцях, куди повстанці під-

ходять до села.

25/VIII.[19] 48 р. Подає  Павич.

 Ситник зізнав, що він її всипав, як вона спала в хаті своєї тітки 

 Журавської Михайлини і над раном хату окружили.  Миха[й]ліна ж 

спала на стриху.  Большевики того дня в ті[й]  хаті закватерували, 

варили собі їсти і вечором відійшли.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 106. Оригінал. Рукопис.
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№ 97

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЬКУ 

с.  ЛІТОВИЩЕ СТЕФАНІЮ ПАНЧИШИН
Вересень 1948 р.

Ч. 31. Вересень, 1948 р.

Спр[ава]  Ч. 47

Повідомлення

 Телевата (Панчишин) Стефка, 1920 року, 

с. Літовищі, р[айо] н   Підкамінь, обл[асті]  

 Львівської, українка, 2 кл[аси]  Н[ародної]  

Ш[коли] , заміжня, греко-кат[олик] , ріль-

ник, мешкає в Літовищах.

За  Польщі не була карана, до жодної організації не належала. 

Тому що була з бідного роду, то не жила при родичах, а пішла за 

вихованку до свеї цьотки  Телеватої Дарки. В неї вийшла заміж за 

 Панчишина Павла, 1940 р. 

За большевицької окупації 1939-[19] 41 р. жила з чоловіком 

у згаданої цьотки. Як вивозили  большевики населення на  Сибір, 

майно залишилося їх, яке перебрав «Колгосп» в  Заболотцях, 

тодішний район села Літовищі. Вона разом з чоловіком вибра-

лася на хату тих вивезених людей. Там доглядала худобу. Доїла 

корови, молоко забирав район Заболотці. Чоловік був як би (бри-

гадир).

1940 року забрали її чоловіка в  Ч.А., про якого донині нема 

ніякої відомости. Вона вибралася з тої хати вивезених людей до 

згаданої цьотки, тому що худобу район забрав до Заболотець і не 

було чого там довше сидіти.

Карана не була, про  організацію нічого не знала.

1942-[19] 43 рр. за німецької окупації була дальше у згаданої 

цьотки, потім з нею посварились і вона пішла до своїх родичів. 

Про організацію ОУН знала, тому що село було розконспіроване. 

До Організації не належала.

1944 р. за большевицької окупації працювала при родичах, в 

її хаті варили їсти для повстанців, кватирували в неї, знала свідо-

мих1256 дівчат, які були зв’язковими, знала все, до кого заходять 

повстанці, тому що тоді не було конспіровано.

У тексті:1256  сьвідомих.
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22.ХІІ 1945 р. як зголосився « Скрипка» стрілець  УПА, її 

арештували разом з десятниками с.  Літовищ:  Мартинюк Івана, 

 Черничка Антошко і інші, разом 8 осіб. Село Літовищі належало 

тоді під район  Заболотці. Їх арештували  МВД  Підкамінь, тому 

що «Скрипка» був з Району  Підкамінецького. Правдоподібно, що 

вище1257 згадані арештовані всипав, усіх арештованих забрали 

ночою до району Підкамінь. Там тримали около 2-3 дні і усіх 

звільнили.

1946 році була арештована другий раз, разом з  Ожеховською 

Ольгою (сестра « Панька», яка крилась)  М.Г.Б. Підкамінь, де по 

3-5 днів були обі звільнені. Того року приїхала з  Німеччини її 

сестра  Ганя. Разом в її домі було їх три підходящих до любови. 

Вона і сестри Ганя,  Геня. Від її арештован[н] я почав заходити до 

їх дому М.В.Д. з району Підкамінь і гарнізонці, які стояли тоді в 

Літовищах.  Бойцун Оля,  Юзва Марія говорили, що вони всі три 

провадять куревство з  большевиками.

Як вибрався гарнізон зі села, вона разом зі сестрами Ганею, 

і Генею, ходили ночею спати по сусідах і фамілії, тому що люди 

говорили, що до них ходять большевики ночою. Так вони гово-

рили.

Подав « Черник».

В жовтні 1947 [р] . були в селі розклеєні листівки проти «кол-

госпу». Тоді  МВД почало арештувати людей. Всіх арештовано до 

18 осіб. Між ними і її разом зі сестрами. Протоколували МВД і  МГБ 

в районі Підкамінь. По 7-10 днів їх звільнили. Від того дня участ-

ковий МГБ  Круков, коли був в селі  Літовищах, заходив до її дому 

на нічліг. Хата її стоїть край села від ліса і  Гуціска Літовиского.

В грудні 1947 р. вона щось шептала до уха Круковому в клубі 

між людьми.

1948 [р.]  в марті вона вибралась знова до свеї згаданої цьот-

ки і там мешкає. Круков знова заходить до неї на ніч.

Завваги. Хотяй с. Літовищі належали під р[айо] н Заболотці, 

але арештован[н] я часто перепроваджував р[айо] н Підкамінь. З 

роком 1947 перейшло село до р[айо] ну Підкамінецького.

7.VІІ [19] 48.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 102. Оригінал. Рукопис.

У тексті:1257  висше.
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№ 98

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  ОРИХІВЧИК МАКСИМА САЛАБАЯ
Вересень 1948 р.

Спр[ава]  Ч. 46 Вересень 1948 [р.] 

Повідомлення.

 Салабай Максим 1913 р., с. Орихівчик, 

р[айо] н  Підкамінь, об[ласть]   Львів, украї-

нець, осв[іта]  – малогр[амотний] , віль-

ний, крамар, (інвалід).

За польської окупації працював при господарстві, до  органі-

зації не належав, жадної, був член « Просвіти».

За більшовицької окупації працював при господарстві, до 

організації жадної не належав, арештований  МВД не був.

За німецької окупації працював при господарстві, і рівно ж 

був крамарем кооперативи с. Орихівчик.

За більшовицької окупації по переході фронту   ЧА став кра-

марем кооперативи с. Орихівчик і працює по сьогоднішний  день 

крамарем (коопе[ратива]   – у нього в хаті).

1944 р. Салабай Максим мав брата молодшого  у відділі 

( Байди) був санітаром –  Салабай Микола (Слабий). 1945 р. 20/7 

зголосився з повин[н] ою. Зараз сидить дома.

Брат Салабай Микола (Слабий) в 1944 р. сказав до кущевого 

( Витрик), що треба повісити свого брата Максима, бо підозріває 

єго, як с/о.

1945 р. Салабай Максим працював крамарем, матеріялів 

обтяжуючих не було на нього, бо в той час там ніхто не заходив, а 

до нього до кооперативи щодня заходили  більшовики.

1946 р. те саме було, що 1945 р...

1947 р. [в]  місяці жовтні, коли прийшло 2-ох повстанців ( П. 

і  Х.) до хати Салабай Максима, то  Пімста почав питати по руске 

молодшого1258 брата Миколу, чи був в банді і вдарив його у лице, 

а Салабай Максим почав кричати: «Товариш сержант, тримай 

руки при собі, а то я тебе научу як бити». По хвилі часу (Пімста) 

спросив  Салабай Василя старшого брата Максима, щоби вий-

шов з ним надвір і забрав його як с/о і зліквідовано. По злікві-

У тексті:1258  молотшого.
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дованю  П. і  Х. знова [в] війшли до хати і попросили  Салабай М., 

щоби пішов ві[д] чинив кооперат[иву]  і дав їм папіросів. Той почав 

ставитись остро і почав говорити, що я тебе не знаю, що ти за 

один, а  Пімста сказав до нього, а ти що за один, він дав відпо-

відь, що я за один, то  Шишкін участковий  М.Г.Б. знає про мене, а 

я з тобою1259 не маю нічого до діла. Я маю до діла з Шишкіном, та 

 Літусом з М.Г.Б. Ті знають про мене, чи я хороший працівник чи ні. 

А ти хочеш знати про мене, то іди спитай Шишкіна.

1948 р. зараз дальше крамарем і коли Шишкін є у селі, то 

заходе до нього до кооперативи. Отже тяжко його прослідити 

тому що він є крамарем.

18/ІІ [19] 48 р.  Зимний

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП ОУН». Од. зб. 105. Оригінал. Рукопис.

№ 99

ЖИТТЄПИС ПІДПІЛЬНИКА

ІВАНА  РОМАНИЧА – «ДЕЗЕНТИРА»
Вересень 1948 р.

Ч. 59. Вересень [1948 р.] 

Житєпис.

Р[оманич]  І[ван]  Й[осипович] , 

ур[оджений]  1923 р. в с.  Накваша, (хут[ір]  

 Микити)  Підкамінецького р[айо] н[у]  

 Львівської обл[асті] ,  українець, 4 кл[аси]  

Нар[одної]  Ш[коли] , рільник, вільний.

Від 7 літ зачав ходити до школи в с. Накваша, скінчив 

4 кл[аси] . По укінченню школи був пастухом, пас худобу своїх 

родичів, був дуже тихий хлопець, з ніким не бився, і так був пас-

тухом до кінця  Польщі.

За  більшовиків 1939-[19] 41 р. також продовжав роботу пасту-

ха, політикою дуже не переймався, але попирав сторону « Коцобів».

У тексті:1259  стобою.
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За  німців 1941-[19] 44 р. помагав родичам при господарстві, і 

займався шмуглярством, возив на  Волинь сіль і міняв за тютюн, і 

на тім заробляв, при тім зробився  українцем, при кінці 1943 р. був 

юнаком, мав зв’язок з  волиняками, був дальше тихий хлопець, 

кавалєрки не грав, з ніким не бився, до дівчат не ходив, ніхто його 

ніде не бачив.

З приходом  більшовиків 1944 р. був забраний в  Ч.А., був 

в  Башкірії, через кілька тижнів пішов на фронт, був на Істонії 

[ Естонії]. З Істонії [Естонії] втік додому ще з одним хлопцем, 

котрий криється до сьогодні. По дорозі був злапаний більшови-

ками і якось втік, прийшов додому восени 1944 р. і крився вдома 

около 4 місяці, не показувався нікому. В місяці лютім 1945 р. від-

ходили хлопці до відділу, котрі були на відпустці, і він відійшов з 

ними до відділу « Свободи», в відділі був стрільцем, і був амуніцій-

ним, всі обов’язки виконував солідно, караний не був.

На весну в місяці травні [1945 р.]  зістав ранений в ногу з 

гарпача, (під час прубовання гарпач розірвався, і ранив його в 

ногу). Під час ранення лежав на « Садах» около 6 тижнів1260, опіс-

ля прийшов додому, і вдома крився до місяця вересня [1945 р] . 

Початком вересня [1945 р.]  знова відійшов до відділу, але через 

кілька днів відділ розпустили, і він знова прийшов додому, і крив-

ся вдома сам, около 2 тиждні. При кінці вересня 1945 р. зістали 

застукані повстанці на хут[орі]   Микити,  Дібровий зістав вбитий, 

а  Павич ранений, він в той час сидів вдома, теї самої ночі з 

дому втік і нав’язався з повстанцями, котрі були в лісі, і разом зі 

 Сулимою (котрий на  Сибіру) і  Комарем, був коло раненого в лісі, 

около 4 тиждні, коло раненого обходився навіть дуже добре.

З початку листопада 1945 р. знова відійшов до відділу, котрий 

відходив на полудне на зиму, з дороги командир його відпустив з 

причини тої, що не міг іти, бо ще боліла нога. Він прийшов додо-

му і якийсь час крився вдома, а пізніше нав’язався зі стрільцями 

провідника « Оріха», і сидів з ними в криївці на полі до 13 березня 

1946 р. Коли більшовики вбили 6 повстанців в криївці на полі, 

він сидів тоді в віддалі 200 метрів від «них» разом зі стріль[цями]  

« Оріха», це було 13 березня 1946 р. Того самого вечера, вони 

зві[д]там вийшли, і він дальше сидів з  Дубом (котрой був пізніше 

кущевим) до весни. На весну 1946 р. нав’язався зі стрільцями 

« Горліса», і сидів з ними в лісі до місяця липня [1946 р.].

В місяці липні 1946 р. знова відходив до відділу на полудне, 

під проводом  Крилатого, (котрой прийшов з полудня, по тих 

У тексті:1260  тижднів.
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стрільців котрі залишилися вдома). Через небезпеку вернули 

з дороги, і протягом 1 тиждня він був при кущі « Буревія», коли 

відходили знова на полудне, його прикріпили до куща Буревія, і 

він ходив з  Жилізняком, тримали обидва зв’язок. Часами ходив 

з ними  Сулима, про той зв’язок знали цивільні люди, коли вони 

ходили самі, в селі було спокійно, а коли появилися люди з  С/Б. 

зараз зачинали товчися  більшовики. Всі обов’язки він вико-

нував солідно, тільки з Жилізняком не міг погодитися, завше 

сварилися.

З початку жовтня 1947 р. був застуканий більшовиками разом 

з Жилізняком на вишках, в с.  Попівці, Жилізняк звістав вбитий, а 

він обстрілений більшовиками втік. При втечі зіставив автомата і 

торбу. Через кілька днів нав’язався з  Буревійом, і дальше ходив 

зі Сулимою, знова обидва тримали зв’язок, але також обидва 

в згоді не жили. Додому заходив від початку, і заходить до того 

часу, деколи коло його дому робили більшовики заставу, часто 

питали родини за ним.

Родина його сидить вдома, в часі вивізки забрали їх до 

 Підкаміня, але звільнили, з якої причини – не відомо. Братова 

його також криється від більшовиків, і також часом заходить 

додому.

Родина його ставиться до нашого руху досить добре. Він 

тепер ходить з провідником  Джмілем, і Сулимою, обов’язки 

виконує, де потрібно іти не відказується, а навіть сам іде вперед. 

Дуже боїться, щоб його не підозрівали, зато що родина сидить 

вдома. З Джмілем також не жиє дуже добре, а чому – не відомо.

До того часу, так якби все, дальше справа пішла в слідство.

А ще як він тікав з  Ч.А. – то не відомо, з часом будем знати.

10/ІХ.[19] 48 р. Подає  Павич.

Ще одно, якщо кватирує в свому селі, то часто знають про 

нього родина, тому що бере з дому харчі, і деколи послуговуєть-

ся сестрою.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 80. Оригінал. Рукопис.
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№ 100

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЬКУ 

с.  ТЕТИЛЬКІВЦІ  ПЕТРУНЕЛЮ СИТНИК
Вересень 1948 р.

Р. 31. Вересень 1948 р.

Спр[ава]  ч. 50

Повідомлення.

Ситник Петрунька, літ около 40, ур[одже-

на]  в с. Тетильківці,  Підкамінецького 

р[айо] ну,  Львівської обл[асті] , самоук, 

 українка, вдова, рільник, зарібниця, бід-

нячка.

За  Польщі занималася дрібними крадіжками і була кілька 

разів арештована. За першої большев[ицької]  окупації працюва-

ла на ріллі і так само за  німців. Про організацію нічо не знала.

В місяці червні 1948 р. зістав забраний її син  Михайло, який 

зізнав на протоколі, що мати Петрунька знала про те, що він є 

с/о. По забрані сина ходила на  МВД до  Підкаміня і зголосила, 

що десь нема сина. За кілька днів ходила з  большевиками по лісі 

« Гущак» і шукала за сином.

В одній хаті говорила, що колиб знала хто видав її сина, 

то нехай сама пропаде, а відімститься. Так само питає поміж 

людей, чи вони не бачать десь повстанців, бо вона хоче з ними 

говорити.

Відтоді ходить поміж селян і кричить «шляк би трафив таких 

 українців». Мій син тілько для них напрацювався, а вони тепер 

його забрали. (То вже напевно так говорить за вказівками МВД, з 

якими останньо був зв’язаний її син).

При кінці червня 1948 р. бачила, як повстанці підходили під 

село. Зараз після того через 3 дні в тому місці була большев[ицька]  

засідка.  Зараз її донька  Зофія ходить до  Поповець до  Валітинської 

Ол[ь] ги, якась підозріла.

 Лиман

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 7. Оригінал. Рукопис.
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№ 101

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  ПОПІВЦІ МИХАЙЛА ДИНИСЮКА
Вересень 1948 р.

Р. 31. Вересень 1948 р.

Спр[ава]  Ч. 51.

Повідомлення.

 Динисюк Михайло Павлович, ур[одже-

ний]  1933 р. в с. Попівці,  Підкамінецького 

р[айо] ну,  Львівської обл[асті] , 4 кл[аси]  

Нар[одної]  Шк[оли,]   українець, вільний, 

рільник.

Від 1947 р. час до часу до него до хати заходили повстан-

ці. При кінці січня 1948 р. кущевий « Буревій» посилав його до 

с.  Тетильковець до  Бутинського Сафата по якийсь список і він 

йому той список приніс. Дня 24.І.1948 р. впав «Буревій» і знай-

шли при нім  большевики той список. Тоді большевики ареш-

тували Бутинського С. і Динисюк М. та забрали обидвох до 

 Підкаміня. В часі допитів питали його про той список, по котрой 

він ходив до Бутинського. Він ніби мав сказати, що вертав кіньми 

від гною в полі і тоді стрінуло його 4 повстанців і послали його до 

Бутинського С. [по]  якийсь папірчик. Він поїхав і той папірчик їм 

від него привіз. Того самого дня зістав звільнений.

Відтоді до нього часто ночами зачали заходити гарнізонці. 

Найбільше заходить участковий з  М.Г.Б.  Худошін. Від його звіль-

нення, де тілько побачив повстанців, в тих місцях большевики 

робили засідки.

Весною 1948 р. на одному подвір’ю бачив двох хлопців, котрі 

криються від большевиків. За 3 дні на тому подвір’ю большевики 

робили труску. 

В травні 1948 р. до одної хати з[і]йшлися хлопці. Він також 

там прийшов. Оден хлопець сказав до нього, щоб він дав йому 

закурити, бо його мама паскує і він має тютюн. В тому часі запхав 

руку до його кишені, з котрої витягнув якийсь папірчик, котрой 

хотів перечитати. Він йому той папірчик вирвав з рук і сказав «то 

не для вас» і вийшов з хати.

З початку червня 1948 р. бачив, як одною дорогою переходи-

ли повстанці. Після цього через 3 ночі в тім відтинку була больше-
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вицька засідка. Через цілий час в лісі коло  Підкаміня пас з іншими 

пастухами корови. Як десь в корчах щось затріщало, то він зразу 

звертав увагу, чи котройсь пастух не буде відходити від гурту. 

При кінці червня 1948 р. корчами переходили повстанці, і він 

конечно хотів подивитися хто то пішов. Його тоді пострашили 

пастухи. Наслідків тоді не було.

20.[0] 8.[19] 48 р. оден чоловік з ним говорив, що його 

больш[евики]  не хотять звільнити від конті[н] генту. Він оповів, 

«ти мені не завидуй. Піди до р[айо] ну, то тебе звільнять». Дуже 

цікавиться повстанцями.

 Лиман

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 8. Оригінал. Рукопис.

№ 102

ПРОТОКОЛ СМЕРТІ ЗААРЕШТОВАНОГО СБ 

ЖИТЕЛЯ с.  БОРАТИН ІВАНА ПЕТРУСЯ
[Не раніше 16 жовтня 1948 р.] 

Ч. 49

Протокол смерті.

 Петрусь Іван ур[оджений]  1894 р. в 

с. Боратині,  Підкамінецького р[айо] н[у] , 

 Львівської об[ласті] , зам[ешканий]  в 

с. Боратині хут[ір]   Березина.

На вище згаданого вислано «Повідомлення» в місяці вересні 

1948 р. Крім «Повідомлення», сусідка с/о  Петрусь Марія зізнала 

в свойому протоколі, що Петрусь Іван завербував її на с/о і вона 

йому передавала розвідочний матеріал.

На ті[й]  підставі дня 16.10.[19] 48 [р.]  вислано боєвиків, щоб 

повище згаданого придержати і допровадити до переслухання. 

В часі його арештування ставив сильний спротив і 3 боєвикам 

не дав собі зав’язати рук. При помочі четвертого боєвика допіро 

вдалося його зв’язати. При метушні він зістав сильно здуше-

ний. Коли вже був на возі, то кинувся з нього головою до землі. 
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Опісля знов висаджений на віз і прив’язаний. В часі дороги пізнав 

реф[ерента]  СБ  Л[имана] 1261. В часі дальшого транспорту хотів 

собі відкусити язика, то знов просив, щоб його відв’язали. То 

знов говорив, щоб його застрілили.

Десь на третому к[іло] м[етрі]  дороги правдоподібно зі стра-

ху помер. Перед тим просив, щоб йому відв’язано руки і ноги, 

а він буде йти. Думав в той час втікати та в часі втечі хтось його 

застрілить.

« 26»

Того самого дня без переслухання зістала зліквідована його 

жінка  Петрусь Олена літ 55, українка, зам[ешкана]  в с.  Боратин. 

С/о Марія  Петрусь зізнала в свойому протоколі, що  Петрусь Іван 

висилав свою жінку Олену в розвідку по сусідах в с. Боратин і 

навіть в с.  Салашку.

«26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 85. Оригінал. Рукопис.

№ 103

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЬКУ 

с.  НЕМ’ЯЧ АННУ ПАШКО
19 жовтня 1948 р.

Ч. 60 Жовтень [19] 48 [р.] 

Повідомлення.

Генералія.  Пашко Анна Федьківна нар[одилася]  1929 р. в 

с. Нем’яч,  Підкамінецького р[айо] ну,  Львівської обл[асті] ,  україн-

ка, 3 кл[аси]  Нар[одної]  Ш[коли] , вільна, рільничка.

За  Польщі була малолітня.

За першої більшовицької окупації 1939-[19] 41 р[р] . також 

була малолітня, і не займалася нічим. За  німців 1941-[19] 44 р[р] . 

помагала родичам при господарстві і займалася шмуглярством, 

Так у тексті.1261 
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носила на  Волинь сіль, а там міняла за тютюн і на тім заробляла, 

про  організацію не знала нічого.

За  більшовиків 1944 р. як прийшов фронт, вона була ви[е]-

вакувана на Волинь в с. «Звинячі» [ Дзвиняча]. Коли повернула з 

[е] вакованя, зачала знакомитися з  більшовиками, і як зачали діяти 

повстанські рухи, то до неї зачали частіше заходити більшовики.

1945 р. не було наслідків ніяких.

1946 р. Як в с.  Нем’яч стояв гарнізон, часто до неї заходили 

гарнізонці і сватався до неї старший сєржант « Журавель» (фамі-

лія). Як гарнізон змінили, а прийшов другий, то [в] она позна-

комилась зараз з сєржантом « Отиавін» (фамілія.) Коли гарнізон 

вибрався до с.  Вербівчик, то вона ходила до нього до Вербівчика, 

як пішла до нього до «В.», то брала йому їсти, щоб люди не дума-

ли, що вона дурна до нього ходить, а тільки носить йому їсти.

1947 р. Весною на Великодні Свята приходив до неї з Бродів 

гарнізонець, котрий стояв з гарнізоном в с.  Нем’яч, він був куле-

метчиком1262  Смірнов Мішка (фамілія).

1947 р. Часто заходила до  Підкаміня до  Погодіна (робітник 

М.Г.Б.).

1947 р. В зимою, в місяці грудні приїхав з району до с. Нем’яч 

якийсь агент, по нац[іональності]   руский,  Чепурин (фамілія) 

писати на  Донбас людей на роботу, він в неї кватирував, з часом 

з нею познакомився, і жив з нею так як зі жінкою, і навіть хотіла з 

ним брати шлюб, тільки священик не хотів дати.

18/І. 1948 р. Чепурин1263 зістав зліквідований, то вона 

знова почала часто ходити до району. Також часто заходить до 

с.  Попівці, хут[ір]   Горбанівка до  Велітинської Югени, котра також 

має зв’язок з  більшовиками.

2/V. [19] 48 р. була в Велітинської Югени, чого – не відомо.

7/VІ. [19] 48 р. знова була в Велітинської Югени також не відо-

мо чого.

26/VІІІ. [19] 48 р. також була в Велітинської Югени не відомо 

чого.

Тепер вже товаришує зі  східнячкою, котра працює в с. Нем’яч 

«молочаркою» (старша кубіта около 45 літ). Вона з нею тримає 

руку.

Населення її дуже боїться, підозріння на С/О має, людина не 

певна.

У тексті:1262  кулиметчиком.

У тексті:1263  Чипурин.
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13/VІ. [19] 48 р. була коло неї застава.

21/ІІІ. [19] 48 р. вечером заходив до неї участковий  Худошин, 

чого не відомо.

19/Х. 1948 р.  Подає  Павич.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 90. Оригінал. Рукопис.

№ 104

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  ЯСНИЩЕ АНТОНА ПЛЕСКАЛЮКА
24 жовтня 1948 р.

Ч. 61. Жовтень 1948 р.

«Повідомлення»

 Плескалюк Антін, [уроджений]  1914 р. с. Яснищі,  Р[айо] н 

 Підкамінь, Об[асть]   Львів[ська] , 4 к[ласи]  н[ародної]  ш[коли] , 

 українець, вільний, рільник, фотограф.

За  Польщі працював при господарстві, був ч[леном това-

риств]  « Просвіта», « Луг», більше присвячував праці в «Просвіті», 

між населенням мав високу популярність. 

За перш[их]  більшовиків 1939-[19] 41 рр. працював при гос-

подарстві, до  організації не належав жодної.

За німецької окупації[ б]ув головою с[ільської]  р[ади]  і рівно-

часно присвячував більше праці у «Просвіті». Був симпатиком 

О.У.Н.

За другої більшовицької окупації [19] 44 р. з приходом  Ч/А 

був забраний в армію Ч/А. В 1945 р. вернув з Ч/А і жив удома.

1945 р. 6/ІІІ. був арештований  М.Г.Б. за брата  Василя, котрий 

20/ІІІ [19] 45 р. зголосився з повин[н] ою до органів М.Г.Б. Скілька 

разів в цьому році був Антін арештований М.Г.Б.,  М.В.Д.

1946 р. жив удома, не працював ніде. Тілько щоденно ходив 

собі по селі і по сусідних селах як хлопець, говорив, що йому 

тепер не треба працювати, щодо обтяжуючих матерялів у тому 

році на нього нема з тих причин, що в 1946 р. до села Яснищі 

ніхто не заходив, село цілковито було запущене.
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1947 р. то саме робив, що у [19] 46 р., арештований не був, а 

був уже пов’язаний з  С.К.В. і рівно ж нав’язаний на І.С. (Мором).

1948 р. [в]  місяці квітні був арештований  М.Г.Б. і відпущений, 

зараз почав укриватись, заходив до с.  Підберізці, район  Залізці 

[ Тернопільської орбласті] . Позаяк, підозрілий як с/о, котрого  С.Б. 

з початком1264 вересня [19] 48 р. арештувало і він з рук утік. Опісля 

скривався по селі, але так, що коли би М.Г.Б. хотіло його зловити, 

то усе могло. При кінці квітня [1948 р.]  був виїхав до  Львова. Там 

був через два тижні, тобто скривався1265 від М.Г.Б., коли вернув з 

Львова, то дальше скривався тілько про людське око, бо одного 

вечора бачили люди його за селом, як сидів з емгебистом на гос-

тинці і щось говорив, а перед людьми вдавав, що скривається. 

12/VІ [19] 48 р. на весіл[л] ю у с.  Яснищі подав руку участковому 

М.Г.Б.  Шишкіну і від того часу уже не скривається, а через цілий 

час працює як інформатор С.К.В. ( Мора).

24/9 [19] 48 р.  П[лескалюк]  Антін присилав  Слотюк Полю до 

одного господаря, де часто заходять до нього С.К.В. і Антін про 

то знає, вона хотіла того господаря, але що його не було удома, 

а в той час у П[лескалюк]  Антона був з с.  Маркопіль той злодій, 

що у Яснищах зловили і з ним увечері зайшов до того господаря 

за горівкою! Після того як стрінувся з Зимним, то говорив, що він 

тому його там приводив, що хотів від[д] ати в руки С.К.В.

27/9 [19] 48 р. увечір Антін був під одним вікном на хуторі 

Яснищі де до тої хати заходять повстанці, і пішов до другого гос-

подаря до хати. Зараз почали гавкати собаки, з тої хати хлопець 

вийшов надвір, то П[лескалюк]  Антін сказав до того хлопця, що як 

буде хто питати за мною, то щобись не казав, що я тут є.

28/9 [19] 48 р. увечір з С.К.В. ходив по селі Яснищі як І.С., усе 

ішов уперід, голосно говорив, не боявся нічого, водив головними 

дорогами, де собаки гавкали, то він впевняв1266, що у селі спокій-

но, нема і не буде нікого, час від часу говорив про горівку, щоби 

де зайти попити, і до одної хати зайшов, то сам пив дуже мало, 

а стрільців силував пити, коли ішли до хати, то сказав що надво-

рі стійки не треба, у селі спокійно (а ця хата на ринку села і коло 

с[ільської]  р[ади] ). По селі водив до 12 год[ини]  у ніч, по дорозі 

почав запрошати, щоби зайти ще на хутір до Слотюк Полі. Це є дуже 

симпатична1267 дівчина, там будемо могли гарно повечеряти. Тоді 

У тексті:1264  спочатком.

У тексті:1265  зкривався.

У тексті:1266  впивняв.

У тексті:1267  семпатична.
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 М. і  Зимний сказали, давай зайдем і зайшли у хату. (Хата на хуторі 

при гостинці). Коли заходили у хату, то знова запевняв, що спокійно 

і можна усім іти до хати. У хаті в розмові з  Мором  П[лескалюк]  Антін 

казав, що я знаю, що ви мене боїтеся, ви думаєте, що я с/о, але 

с/о я не можу бути, бо я дуже релігійний. Цілий вечір ходив по селі, 

водив куда хотів, а ми ходили за ним і приглядались.

Замітка. Сам є великий піяк, вдома нічого не робить, тілько 

ходить по селі і по других селах і вдає твердого націоналіста. 

Зараз має великий вплив на населення. Населення дуже йому 

довіряє, щоби не сталось у селі. Як хто з повстанців зайшов де 

без його відома, зараз знає, усе люди скажуть, а тому, що дуже 

довіряють йому, тому що дуже уміє гарно говорити і рівночасно 

бачать його у селі з повстанцями. Коли ходить по селі з повстан-

цями, то усе старається, щоби його якнайбільше бачило насе-

лення. Брат  Василь (молодший1268) 20/7 [19] 45 р. зголосився з 

повиною. В 1946 р. забраний в  Ч/А.

24/Х [19] 48 р. Зимний

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 97. Оригінал. Рукопис.

№ 105

ЗАЛУЧНИК ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЬКУ 

с.  ЯСНИЩЕ ПОЛЮ СЛОТЮК
[Не раніше 24 жовтня 1949 р.] 

Р. 31.

Спр[ава]  Ч. 62/48 р.

З А Л У Ч Н И К Ч. 1

 Слотюк Поля, ур[оджена]  1921 р. в 

с. Яснищі,  Підкамінецького р[айо] н[у]  

 Львівської обл[асті] ,  українка, 5 кл[асів]  

НСШ, вільна, рільник.

У тексті:1268  молочий.
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11.[0] 5.1949 р. вечером до ньої йшло двох хлопців з 

с.  Вербівчик. Вона тоді стояла на подвір’ю і не знала хто то зай-

шов до її хати, та до хати не приходила, а сховалася до кльозету. 

За хвилину вийшла сестра і кликала до хати. Коли хлопці вже 

вийшли, то вона прийшла до хати і питала: хто то був? Сестра 

відповіла, що хлопці з Вербівчика. Поля сказала, що думала, що 

то прийшли повстанці і сховалася. Слідуючого дня сестра про те 

оповіла сусідні[й]  дівчині.

20.[0] 6.1949 р. в сусідстві закватерували боль[шевицькі]  

телефоністи. Вона так з ними віддавалася, що сміялися люди, а 

малі діти кидали за нею камінями. 24.[0] 8.[1949 р.]  від них одер-

жала три листи.

9.10.1949 р. до ньої заходили гарнізонці, а коли від’їздили 

автом до району, то вона поїхала з ними. Повернула аж слідую-

чого дня.

24.10.1949 р. вступила до праці в Промкомбінат в  Підкаміні.

Заподав:  Зимний

 26

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 107. Копія. Машинопис.

№ 106

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЬКУ 

с.  ЯСНИЩЕ ПОЛЮ  СЛОТЮК
Жовтень 1948 р.

Р. 31. Ч. 62 Жовтень 1948 р.

Повідомлення

Слотюк Поля, 1921 р., с. Яснищі, р[айо] н 

 Підкамінь, об[ласть]   Львів[ська] ,  україн-

ка, 5 к[ласів]  н[ародної]  ш[коли] , вільна, 

рільник.

За  Польщі працювала при господарстві, була ч[леном]  

« Просвіти» і « Луг[у]», до організації жодної не належала.
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За більшовицької окупації [19] 39-[19] 41 рр. працювала при 

господарстві, до організації жодної не належала, арештована не 

була.

За німецької окупації працювала при господарстві і рівночас-

но присвячувала більше праці « Просвіта», « Луг», була в  Юнацтві 

(правдоподібно, була станичною жіночої сітки).

За другої більшевицької окупації [19] 44 р., з приходом  Ч/А 

утікла до р[айо] н[у]   Підкамінь, там працювала секретаркою і 

била на машині на почті. Там працювала до [19] 46 р., додому не 

приходила, бо боялася, щоби не убила банда, як хто питав чому 

не приходить додому, то вона говорила, я ще хочу жити, мені і тут 

добре жити.

В 1946 р. з початком1269 року нагнало  МГБ ї[ї]  додому, сказа-

ли іди і вдома работай у селі, вона сказала, що боїться, щоби ї[ї]  

не убила банда, то ї[ї]  сказали, що нада харашо працювати, то не 

вб’ють. Коли прийшла додому, то робилася дуже скромною і все 

говорила, що вона нічого не вин[н] а, вона нікого не втопила, до 

ї[ї]  дому  більшовики не заходили і ї[ї]  не визивали до р[айо] н[у] .

В 1947 р. вже почали до ньої заходити з  МГБ, з  МВД, і визи-

вати ї[ї]  до р[айо] н[у] , але що про тих два роки нема точних даних 

про неї, тому що до села ніхто не заходив і не слідив ї[ї] .

1948 р. 21/8 говорила до одної дівчини, що ї[ї]  визивають на 

МГБ і говорять, що вона відколи пішла з р[айо] н[у] , нічого їм не 

доносить, говорили ї[ї] , що у  Яснищах є бандити, а вона їм ска-

зала, що в селі нема нічого, можете бути безпечні і сказала, що 

більше не піде на МГБ, але 22/8 [19] 48 р. ходила на МГБ.

28/9 [19] 48 р. при нагідні[й]  стрічі  Слотюк П. з  СКВ наведе-

но розмову про ї[ї]  пережиття, говорила, що вона 1944 р. була 

змушена піти до р[айо] н[у] , тому щоб врятувати своє життя, бо 

вона за  німців широко виступала перед народом як Юначка  ОУН. 

Тому мала на себе богато матерялів у більшовиків, тому пішла 

до р[айо] н[у]  і краще зробила, бо сьогодні є удома і дальше пра-

цює для добра справи, а якби була засуджена, то було б нічого з 

того1270.

(Продовжає). Коли мене звільнили з роботи і сказали іти 

додому і добре сматри у селі, якщо заусмотриш, то прийдеш 

нам скажеш на МГБ, я їм відповіла, що я того не буду робити і з 

тим відійшла додому. В 1948 р. мало визивало мене МГБ, одного 

разу, точно не пам’ятаю коли, визвало мене МГБ, то нач[альник]  

У тексті:1269  спочатком.

У тексті:1270  с того.



741

 МГБ  Нікітін сказав, чому я нічого їм не доношу, я йому відповіла, 

що я того не буду робити, ви є люди узброєні ви собі самі за тим 

слідіть, а я не буду і сказалам до нього: хочете мене, маєте мене, 

хочете судіть, хочете везіть, що хочете можете зі мною робити, 

а більше сюди не прийду, тоді він сказав до мене: ладно-ладно, 

іди додому, а ми колись до тебе зайдем, іди  Поля і не сердись і 

я відійшла. Пішла додому. Коли ж прийшла додому, то сказалам 

собі, що ніколи зрадником свойого народу не буду, я ж українка 

з кости і крови, а щоби я сьогодні пішла на ту підлу донощицьку 

роботу, ніколи того не зроблю. Довгі літа про те мрію і за тим 

борюся, а щоби сьогодні піти на уступки  більшовикам, того не 

зроблю, я сьогодні готова на життя і смерть, кожної хвилини. 

Коли ( Зимний) сказав ї[ї] : як, ти готова на жит[т] я і смерть, то 

чого ти тікала до р[айо] н[у]  спасати життя, то вона дуже здивова-

но подивилась і почала відступатись і говорити: я вас боюся, ви 

мені дуже страшні, боюсь, – і відійшла і на тому покінчили бесіду. 

Ще показала рукою на ( Мора) [...] 1271 люблю говорити

10/10 [19] 48 р. вдень спацерувала з ( Шевченком) коло себе 

по гостинці.

(Замітка). Сама мешкає на хуторі при гостинці  Броди–

 Тернопіль, до ньої дуже добре  більшовикам підходити. Зараз 

дуже добре жиє собі з  Плескалюк Антоном, одно за другого 

ставить велику гваранцію. Коли хто з повстанців зайде до ньої 

до хати, то вона дуже вдає великого інтелігента і дуже лесточка-

ми ходить коло кожного і все наводить бесіду, що вона є тверда 

націоналістка.

24/Х [19] 48 р.  Зимний

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 108. Копія. Машинопис.

Два слова відчитати не вдалося.1271 
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№ 107

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЬКУ 

с.  ПОПІВЦІ ЮГЕНУ  ВОЛЯТИНСЬКУ
Жовтень 1948 р.

Ч. 58 Жовтень [19] 48 [р.] 

Повідомлення

Генералія: Волятинська Югена, нар[оджена 1903 р. в с. Попів-

ці (хут[ір]   Горбанівка),  Підкамінецького р[айо] н[у]   Львівської 

обл[асті] ,  українка, неграмотна, замужня, вдова.

За  Польщі працювала при господарстві, до  організації 

ніякої не належала; з чоловіком в згоді не жила, і від себе його 

прог[н] ала.

За першої більшовицької окупації 1939-[19] 41 р[р] . була в 

колгоспі і здала свого чоловіка, що він був за Польщі головою 

« Лугу». (Він правдиво був). За  німців дальше працювала при гос-

подарстві і про жодну організацію нічого не знала.

З приходом  більшовиків 1944 р. була вивакувана [евакуйова-

на] на  Волинь, в с. « Кривчик». Коли повернула з вакованя [еваку-

ації], працювала дальше при свої[й]  господарці.

1945 р. в літом приїхав єї син  Михайло з  Німеччини, був в 

районі явним агентом (комсомолець). Як приходив додому, то 

його мати Югена доносила йому розвідку, що діється в селі, і ходи-

ла по селі та говорила, що родина, котра криється від більшовиків 

( Худзік Паранька), може робити на своїм городі, «я єї нічого не 

скажу», а говорила тому, що знала, що населення її боїться.

1946 р. весною перед Великодними Святами щоденно ходи-

ла на цвинтар і дивилася, хто ставить на могилах повстанців 

хрести, які дівчата чіпляли вінки на могилах повстанців, та хто на 

Свята молився на могилах повстанців. Коли вона ішла на цвин-

тар, то люди з цвинтару тікали, бо вона зараз розказувала своє-

му синови М[ихайлові] , та часто, майже щовечера, виходила на 

город і дивилася, чи з ліса або до ліса не ідуть повстанці, єї було 

добре видно, бо вона мешкає під лісом.

17/VIII [19] 46 р. була покликана до с.  Нем’яч до гарнізону і 

вона ходила, хто покликав, не відомо, але в той день в Нем’ячах 

був  Кальніченко і  Воскубойник.

22/23/24/VIII [19] 46 р. через тих три дні ходила до району, 

чого, не відомо.
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1947 р. помер єї чоловік і вона остала вдовою.

2/V [19] 48 р. стрічалася на дорозі з  більшовиками і говорила 

з ними, того самого дня приходила до неї з  Нем’яч  Пашко Анна, 

котра має зв’язок з  більшовиками, чого приходила, не відомо.

7/VI [19] 48 р. знова була з Нем’яч Пашко Анна в неї, чого при-

ходила, також не відомо.

26/VIII [19] 48 р. знова була в неї з Нем’яч Пашко Анна, 

чого приходила, не відомо, і тої самої ночі була в селі застава в 

 Попівцях на середині села, на греблі.

25/VIII [19] 48 р. була застава на  Горбанівці коло неї.

Людина дуже непевна, підозріння на с/о має тому, що все що 

знає, доносила свому синови  М[ихайлові] . Населення єї дуже боїться.

24/Х [19] 48 р. Подає  Павич.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 109. Оригінал. Рукопис.

№ 108

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  НЕМ’ЯЧ ТИМКА МАТІЯША
Жовтень 1948 р.

Ч[исло]  справи 10 Ч. 57 Жовтень. 1948 р.

 Матіяш Тимко

С/о  Н.К.Г.Б.

Кличка «Мороз».

Повідомлення.

Генералія. Матіяш Тимко нар[оджений]  1910 р. в с. Нем’яч 

 Підкамінецького р[айо] н[у] ,  Львівської обл[асті] ,  українець, 

4 кл[аси]  Н[ародної]  Ш[коли] , жонатий, рільник. ( Стрибок).

За  Польщі був  Кацаб, належав до читальні « Качковського».

За першої більшовицької окупації 1939-[19] 41 р. був крама-

рем кооперативи в с. Нем’яч і вписався в колгосп.

За  німців добровільно виїхав до  Німеччини, де з Німеччини 

зістав забраний до  Ч.А. В листопаді 1945 р. вернув додому і пра-

цював при господарстві.
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12/ХІІ.1945 р. був покликаний до  Підкаміня на Воєнкомат, 

того дня покликали ще 23-рох чоловік демобілізованих, там був 

« Кольніченко» з  Н.К.Г.Б., покликав поодинче до канцелярії на 

Воєнкомат і тоді нав’язав його на С/О, так розповідав  Могилі 

(псевдо) 14/ХІІ.[19] 45 р. Що покликав його «Кольніченко» з 

Н.К.Г.Б. до канцелярії, розпитував про його життєпис, про село 

 Нем’яч, чи по селі ходить ночею «банда», чи заходить до нього, 

чи заходить до нього «Могила» (псевдо) і «його» родина. Потім 

сказав, що будуть брати до  стрибків, а (сказав Кольніченко) 

тебе до стрибків не будем брати, як будеш нам доносити про 

банду, що робить у селі, до кого заходить, хто їм допомагає, де 

кватирують, хто має з ними зв’язок, тому тебе не візьмем до 

стрибків, щоби на тебе не було підозрін[н] я, що ти будеш нам 

доносив. Вільно тобі знатися з «бандою», піянствувати, ходити 

по селі, можуть у тебе кватирувати, так щоби ти виробив собі в 

них довір’я, щоб тобі вірили. Тоді Кольніченко узяв папір, почав 

писати, сказав підписатися, я підписав. А Кольніченко сказав, 

тепер не будеш називатися  Матіяш, а друге тобі ім’я «Мороз». 

На те тобі даю друге ім’я, щоби банда не узнала, що ти нам 

доносиш. Спосіб доносу не усталив, як доносити, на слідуючий 

раз скаже, як буде ліпше.

21/ХІІ.[19] 48 р. покликав Кольніченко на Н.К.Г.Б. до  Підкаміня 

його і ще кількох людей

2.  Ковальчук Данила. Дяка.

3.  Марцінюк Ольгу.

4.  Марцінюк Івана Іл.

5.  Гук Федіна.

6.  Якубович Іван В.

7.  Пасічник Анну (не ходила).

8.  Шеремету Анну Поз.

10/ІІІ.[19] 46 р. вписався в стрибки в с.  Нем’яч і зробили його 

комендантом1272 стрибків, де часто (майже щодня) стрічався з 

 Н.К.В.Д. чи  Н.К.Г.Б. і заходив на гарнізон с. Нем’яч.

6/VІІ.[19] 46 р. покликав його  Мамалигин О.Б.Б. до гарнізону.

7/VІІ.[19] 46 р. був у нього в господарці з Н.К.Г.Б. 

Кольніченко.

25/VІІ.[19] 46 р. розповідав   Матіяш Тимко  Д. (ч[исло]  спр[ави]  

8.), що його Кольніченко пов’язав на С/О і тлумачив, що має клич-

ку (яку, не признався), що то таке друге назвисько, що він на кого 

подає, то має то писати, а банда хотяй би злапала папери, то не 

У тексті:1272  коминдантом.
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буде знати, хто подає. (Говорив дальше). Напримір, я маю кличку 

і єї знає оден з  Н.К.Г.Б. і він вибирається, приходить другий мені 

незнаний, каже мою кличку і я можу з ним говорити (говорить 

дальше). Я йому ( Кольніченкови) розказував, що я утік тому до 

 Німеччини, що мені казали мити трупів як прийшли  німці, я з 

Німеччини охочо пішов в  Ч.А. і був при Контррозвітці, то усе знає 

Кольніченко, довіряє мені, і зробив мене комендантом стрибків 

с.  Нем’яч. Також говорив, що як його кликали на Воєнкомат в 

грудню [1945 р.] , то також був  Якубович Іван В. (уличне назвись-

ко) Чорток, і [с] постерігає, що він щось має з Кольніченком, що і 

він мусить бути певно нав’язаний на С/О.

6/VІІІ.[19] 46 р.  покликав його  Мамалигин О.Б.Б. до гарнізону 

с. Нем’яч.

7/VІІІ.[19] 46 р.  був в нього вдома Кольніченко, і він говорив, 

що Кольніченко зо мною сварився, що я не хочу з ним добре 

працювати, і ще говорив, що Кольніченко говорив до його брата 

 Василя: Я вас обох разом з братом Тимком вивезу к чорту на 

 Сибір.

17/Х.[19] 46 р. ночею в с[ільській]  р[аді]  с. Нем’яч Кольніченко 

щось довго з ним потихо розмовляв до 12-тої години і списав 3 

аркуші паперу, і сиділи обидва до 3-тої год[ини]  рано, що дальше 

робили, не відомо, потім разом оба прийшли на станицю  стрибків 

(в  Марцінюк Івана), де Кольніченко розказував стрибкам байки, 

потім разом з  Воскубойником спали на підлозі зі стрибками.

1947 р. в місяці липні був покликаний до  Підкаміня на М.Г.Б., 

чого – не відомо.

1/ІІ.[19] 48 р. покликали до с[ільської]  р[ади]  с. Нем’яч його і 

ще кількох чоловік.

2.  Гончар Анну.

3. Матіяш Василя.

4.  Матіяш Івана.

5.  Дубину Василя.

6.  Цюман Петра С.

7.  Цюман Миколу С.

8.  Марцінюк Ксеньку І.

9.  Цінцірук Гилька.

10.  Ковальчук Настю.

11.  Беднарчук Юську.

12.  Кубяковського Михайла.

13.  Ковальчук Параньку.

14.  Крет Андрея.

Допитував  Худошин, про що питав, не відомо.
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9/VІІ.[19] 48 р. ночею до нього прийшов  Худошин з гарнізон-

цями, гарнізонці сиділи в саду, а Худошин був в хаті около годину 

часу, чого заходив і що говорив, не відомо.

10/VІІ.[19] 48 р. покликав Худошин до с[ільської]  р[ади]  

 Нем’яч його і ще двох людей.

2.  Дубину Василя.

3.  Кубяковського Михайла.

А вечером  більшовики ходили по селі понад церкву, правдо-

подібно була застава коло  Ковальчук Василя.

13/ІХ.[19] 48 р. покликали до  Підкаміня на  М.Г.Б. його і ще 

кількох людей.

2.  Ковальчук Івана.

3.  Нестерук Василя.

4.  Дульчак Якима.

5.  Федунець Данила.

Допитував Худошин і  Літус, про що питали, не відомо.

21/ІХ.[19] 48 р. в голови с[ільської]  р[ади]  с. Нем’яч на праз-

нику були більшовики з Воєнкомату, чи хто був з М.Г.Б., не відо-

мо, він приходив до тих більшовиків два рази, чого, не відомо, а 

поперед до голови не приходив ніколи. 

Тепер до нього часто заходять більшовики, часто кличуть 

його до с[ільської]  р[ади]  с. Нем’яч, люди його бояться, людина 

дуже не певна.

Подав  Павич К. І.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 91. Оригінал. Рукопис.

№ 109

МАТЕРІАЛИ ДО СПРАВИ ПІДПІЛЬНИКА

ІВАНА  РОМАНИЧА – «ДЕЗЕНТИРА»
Жовтень 1948 р.

Ч. 59. Жовтень 1948 [р.] 

Дезентир, ур[оджений]  1923 р. в с.  Наква-

ша х.  Микити, р[айо] н  Підкамінь, обл[асть]  

 Львів,  українець, вільний, рільник.
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За  Польщі жив вдома при родині, до  організації не належав, 

був  кацаб, в 1944 р. пішов до  Ч.А. З Ч.А. втік, та вступив в ряди 

 У.П.А., був в відділі. В зимі 1945 р. прийшов з відділу додому, де 

крився з повстанцями в с.  Бучина. Весною 1946 р. сотня стягала 

його та ще інших боєвиків до себе. В цей час они не долучили, 

а повернули назад. Наколи він поверну[в] , то пішов до  С.К.В. 

« Буревія». В зимі 1946 р. сидів з тр[ь] ома повстанцями на полю в 

криївці х.  Микити, де 200 м[етрів]  від цьої криївки впала криївка з 

6 повстанцями. Ввечір они з цьої криївки повтікали, опісля  боль-

шевики цю криїв[ку]  найшли та забрали один кулемет, котрий 

они залишили.

В 1947 р. восени він з п[овстанцем]  « Залізняком» заква-

терували на вишках в хліві в одного господара с.  Попівці, де 

господар про них не знав, де через дві години большевики 

обскочили цю господарку та почали шукати, большевики узяли 

з цьої хати хлопця, що[б]  той зі світлом1273 ліз на вишки. Цей 

поліз, за ним виліз один большев[и] к та почав шукати  шти[к]

ом по соломі, де найшов палатку та вистрілив один раз, опісля 

вистрілив другий раз. Лямпа згасла і він зіскок надолину. В цей 

час він вискочив через стріху, залишивши автомат на вишках 

та утік.

Опісля як стрінувсь з повстанцями, то оповідав так: що він 

на цю кватиру не хотів іти, але Желізняк навперався, що він там 

мусить кватерувати, бо має справу. Наколи они підійшли під 

вікно ць[о] го господара, Желізняк почав пукати у вікно, з хати не 

відзивавсь ніхто, в цей час в плоті щось затріщало. Він сказав до 

Желізняка, що щось в плоті тріщить. Желізняк відійшов від вікна, 

постояли хвилину, та Желізняк сказав, що то певно собака, та 

зара[з]  полізли на вишки без відома господаря. Через дві годині 

почули голос большевиків на подвір’ю, що будять господаря, та 

шукають в стодолі та в хліві. Они зарились в солому. В цей час на 

вишки виліз хлопець з світлом1274, а за ним один большевик. Він 

почав шукати шти[к]ом котрий, мав на крісови та намацав палат-

ку, відразу вистрілив в ню. Желізняк почав кричати: товариш, не 

стріляй я здаюсь, большевик вистрілив ще раз та вбив його. В цей 

час лямпа згасла та большевик зліз надолину. В цей час я зіскок 

надолину до хліва, на подвіру побачив большевиків та виліз назад 

догори, переліз через стріху та вскочив в садок. Автомат залишив 

на стрісі і залишивсь, сам утік. В квітні 1948 р. двох повстанців 

У тексті:1273  сьвітлом.

У тексті:1274  сьвітлом.
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[в]  х.  Л[ук]аші питали  Масловскої Стефки і  Мільки, чи не захо-

дять на  Л[ук]аші п[овстанці]  « Дезентир» та « Сулима». Они про 

це довідались. Дизентир сказав до Сулими: ми утікаймо, бо за 

нами уже питає  С.Б. (Замі[ітка] . Ясно, що Дезентир страшне 

консп[і]рується перед цевільним населенням як ніхто з повстан-

ців. Не показується, говорить, що про нього  большевики не зна-

ють, тому він не хоче показуватись, щоб не вивезли родини на 

 Сибір).

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури 

 СБ  Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 104. Оригінал. Рукопис.

№ 110

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  ЛУКАШІ СТЕПАНА БОРАЧКА
Жовтень 1948 р.

Ч. 55 Жовтень 1948 [р.] 

Повідомлення.

Генералія.  Борячок Стефан Ількович, нар[оджений]  1907 р. в 

с.  Накваша, хут[і] р  Лукаші,  Підкамінецького р[айо] н[у]   Львівської 

обл[асті] ,  українець, неграмотний, жонатий, рільник.

За  Польщі працював при господарстві свойого батька, був 

членом « Просвіти». 1937 р. оженився з  Анною і дальше працював 

при господарстві.

За першої більшовицької окупації 1939-[19] 41 р. працював 

при господарстві, до жодної організації не належав.

За  німців 1941-[19] 44 р. також працював при господарстві, 

про  організацію не знав нічого.

З приходом  більшовиків 1944 р. [під час] першої мобілізації 

пішов в  Ч.А., на фронті не був, а з причини слабого його здоровля 

взяли його на роботу, де працював в желізні фабриці [металургіч-

ному заводі] в місті « Магнітогорськ».

1946 р. в місяці жовтні приїхав додому на півторамісячну від-

пустку, і вже назад не їхав, а сидів вдома і нібито крився.

Коли він був на роботі, в його домі часто кватирували 

повстанці, навіть була в нього криївка, а його жінка мала від 
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повстанця дитину (від котрого – не відомо). Коли він прийшов з 

роботи, то криївку повалив.

1947 р. зимою приїздили за ним  більшовики з  М.В.Д., а най-

більше  Воскубойник щось через три рази, він початково крився, а 

опісля зачав їх напувати, дав їм півметра пшениці, і 7 к[і] л[ограмів]  

солонини і так лишився вдома. Повстанці до нього ще деколи 

заходили, але вже менше.

1948 р. зимою зробили його д[е]сятником на хут[і] р  Лукаші, і 

люди зачали його підозрівати.

Початком липня 1948 р. бачив на однім подвір’ю повстанців, 

з котрими стояв цивільний хлопець, на другий день прийшов до 

того господаря, де бачив повстанців, і питав дівчини: хто то вчера 

в тебе був? Дівчина сказала, що то був той самий хлопець « С.В.» 

(котрой правдиво був), а більше не було нікого. Тоді він сказав, 

не бреши, бо я знаю хто то був, а я тільки так питаю. Зараз за 

кілька день участковий « Худошин» покликав того самого хлопця 

на  М.Г.Б. і питав: чи ти був з повстанцями? Хлопець не призна-

вався, тоді Худошин сказав, ти був з  Вербою. А тоді як він був, то 

був Верба. Після того Худошин закликав того хлопця ще раз на 

М.Г.Б., але він не ходив.

Початком вересня 1948 р. покликав його  Садовий (уповно-

важений по конти[н] генті) до одної хати, і сварився з ним, чому 

в його десятку ( Кохманський) не здав конти[н] генту, і питав, де 

того господаря збіж[ж] а, чи  Борачок за збіж[ж] а сказав – не відо-

мо, але зараз Садовий взяв дві фірі, поїхав на поле, де стояло 

згаданого господаря збіж[ж] а, і забрав його.

Того дня Садовий вдарив його два рази, під вечір прийшла 

його жінка до теї хати, де був Садовий, забрала його до себе, 

і там пили горілку, при горілці Борачок сказав до Садового, 

«добре, пане, що ви мене вдарили при людях». 

8/ІХ.1948 р. вечером зайшли до нього повстанці (його не 

було вдома) і казали до його жінки, що на вашого чоловіка чогось 

люди відказують. На другий день він сказав більшовикам, що 

вчера в мене були партизани і хотіли мене повісити, зараз після 

того через три вечері  більшовики робили коло нього заставу, і то 

зараз звечера.

15/ІХ.[19] 48 р. коло нього в сусідстві кватирували повстан-

ці. Зараз на другий день на ті[й]  господарці більшовики робили 

труску, шукали всюда, і ще шукали по таких господарках, де 

часто кватирують повстанці.

19/ІХ.[19] 48 р. привіз один чоловік дві копі вівса до його 

сусіда, щоб там переховати, в той час, коли скидали на запіл[л] я 
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овес, прийшов до ст[о]доли  Борачок, і питав, чого він ту скидає 

пашню, тоді той чоловік, котрий привіз овес, сказав, що той дядь-

ко заробив собі ту пашню і я йому привіз, бо він не має коней. 

Зараз на другий день приїхали  більшовики до того дядька, де 

була зложена пашня, викинули тих дві копі вівса зі ст[о]доли і 

забрали, а до дядька сказали, що то овес не твій.

19/ІХ.[19] 48 р. коло нього були більшовики на заставі.

30/ІХ.[19] 48 р. також коло нього були більшовики на заставі.

20/ІХ.[19] 48 р. посходилися десятники до одного господаря, 

там мали молотити збіж[ж] а на машині, котре привезли більшо-

вики, коло машини не було доброго паса, тоді Борачок сказав до 

господині, щоб дала добрий пас. Вона сказала, що паса не має, 

тоді він до неї сказав, ти маєш, но не хоч дати, ти думаєш, що я не 

знаю, де ти закопала збіж[ж] а, як не дасиш паса, то я тебе видам 

більшовикам, і вона дала пас.

21/ІХ.[19] 48 р. він дістав пересторогу, того самого дня питав 

його оден чоловік, чому він не ходить за конти[н] гентом, то він 

сказав, хай мене судять, а я за конти[н] гентом не піду, як той 

чоловік допитувався чому, то він сказав, що  Щирба Михайло зі 

своєю жінкою рихтують для мене шибиницю. (Той самий що в 

нього молотили на машині збіж[ж] а).

23/ІХ.[19] 48 р. заходив до нього  Щебетун з р[айо] ну, котрий 

ходив за конти[н] гентом, чого – не відомо.

Тепер, від коли дістав пересторогу, нікуда не ходить, сидить 

вдома. Підозріня на с/о має, тому що він не зовсім мудрий. 

Людина не певна.

18/Х.1948 р.   Подає  Павич.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 65. Оригінал. Рукопис.
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№ 111

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ЖИТЕЛЯ с.  БОРАТИН

ІВАНА ГЛАДОША
Квітень 1949 р.

Р. 31 Квітень 1949 р

Спр[ава]  Ч. 48/48.

Гладош Іван Іванович

С/О  М.В.Д.,  М.Г.Б.

Протокол.

 Гладош Іван Іванович, ур[оджений]  1904 р. 

в с. Боратин,   Підкамінецького р[айо] н[у] , 

 Львівської обл[асті] ,  українець, 2 кл[аси]  

Нар[одної]  Шк[оли] , жонатий, рільник, 

кравець.

На підставі зібраних матеріялів стверджено, що Гладош Іван 

від 1940 р. співпрацює з большевицькими органами поліції.

Дня 1.11.1948 р. його задержано і допроваджено до перес-

лухання.

Дня 2.11.[1948 р.]  ужити до нього 5-6-ть годин пропаганди, 

котра не дала позитивног[о]  висліду. Від початку розповіді про 

себе і допиту вхопився засобів крутійства. За це супротів нього 

ужито (…) і станок. Допит того дня закінчено в год[ині]  22.

Дня 3.11.[1948 р.]  через цілий день до вини не призна-

вався. Вечором на дальший допит допроваджено до криївки. В 

криївці признався, що в 1944 р. підписав деклярацію співпраці 

з органами  Н.К.В.Д., уч[астковому]  Н.К.В.Д.  Хохлову1275, котрий 

був там участковим. Це не є згідне з правдою. Він мусів декля-

рацію підписати в 1939-[19] 40 р[р] . Перед тим говорив, що він 

 большевиків ненавидить, бо ще за  Польщі всипав комуніста 

 Комошку.

Коли прийшли большевики в 1939 р. і Комошко був на волі, 

то ставав йому наочно. Гладош був тоді арештований Н.К.В.Д. 

і зараз звільнений. Це свідчить, що він мусів співпрацювати з 

большевицькою поліці[є] ю ще від 1939 р.

З приходом большевиків 1944 р. до  Ч.А. не пішов, а був 

забраний до військового кравецького верстату у  Львові.

У тексті:1275  Хохлові.
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В часі дальшого допиту докладно зізнав, як списувано у 

нього автоб[іо] графію. Опісля цей аркуш паперу підкреслено і 

він підписав своє прізвище. Під підкресленою ліні[є] ю було напи-

сано, що нікому не сміє говорити про співпрацю з  Н.К.В.Д., бо за 

це дістане 10 літ тюрми, та що він добровільно зголошується 

співпрацювати з Н.К.В.Д. в поборювані українсько-німецьких 

націоналістів та де їх побачить, то має дати знати на Н.К.В.Д., 

в часі говоріння вимовив слово «Клічка», якої не заподав, а 

говори[в] , що забув. Говорив, що завтра собі пригадає. 

В часі кінцевих цего дня допитів признався, що  Хохлов при-

поручив йому слідити синів  Гром’як Микити, котрі були при  У.П.А., 

а він для них шив убрання.

Згадані сини Гром’яка М. і ще двоє повстанців, котрих він 

мав слідити, зістали зліквідовані большевиками 10.[0] 2.1947 р. в 

криївці, котра була в криниці недалеко  Гладоша Івана.

Того дня Гладош І. був допитуваний до год[ини]  23-тої. 

Опісля допитувач зв’язав йому ноги і взад руки, від входу забрав 

драбину та закрив вхід. Дальше стійку припоручив стр[ільцеві]  

 Степовому, котрой лежав біля арештованого.

В год[ині]  1 вночі стр[ілець]  Степовий збудив допитувача і 

сказав, що Гладош І. втік. Рано за ним зроблено погоню, котра не 

дала жодного висліду. По утечі Гладош втік до м.  Броди, а звідсі 

до  Львова, адреса невідома. Родина його, то є жінка і син, так 

само втекли.

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 94. Копія. Рукопис.
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№ 112

ЗАЛУЧНИК ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  СТИБОРІВКА ВАСИЛЯ ГУЛЯРА
Квітень 1949 р.

Р. 31. Квітень 1949 р.

Залучник.

 Гуляр Василь з с. Стиборівка (батько  Теклі 

Гуляр, котра несла лист до  Крукова).

Дня 10.11.1948 р. вечером повстанець  М. і  П. зайшли до 

нього в хату. М. був в хаті, а П. стояв на порозі. Сина згаданого 

господаря повстанці поставили на дорозі. За кілька хвилин син 

вбіг до хати і сказав,  большевики. Звідки йдуть большевики, 

не сказав. Гуляр В. сказав, втікайте на город в поле. Повстанці 

вибігли з хати та бігом подались в поля. Через цілий час бігли під 

горбок і большевики могли їх завважити. Так перебігли горбок 

через долину і знов горбок і в долину аж тоді большевики почали 

стріляти ракети1276. Зараз большевики не стріляли рано напевно 

тому, що не завважили повстанців. Опісля напевно дав їм інфор-

мацію, бо почали стріляти, як ті були  віддалені за другим горб-

ком, в віддалі 500 м. Коли повстанці були в хаті, то большевики 

стояли на дорозі.

За кілька днів після цего до згаданого господаря пішов 

кущ[овий]  ін[форматор]  і запитав, що тут було, що большевики 

стріляли ракети1277. Він відповів, що наперід большев[ики]  стріля-

ли ракети1278, а опісля прийшли в хату і питали, хто тут був. Пізніше 

говорив, що всі вспіли б пропасти, якби хтось мав з повстанців 

тут загинути. Оправдував, що цілий його дім нічого не винен. Те 

все говорив помимо того, що йому ніхто нічо не закидав.

Заподав:  Зимний

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 30. Оригінал. Рукопис.

У тексті:1276  ракити.

У тексті:1277  ракити.

У тексті:1278  ракити.



754

№ 113

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЬКУ 

с.  СТИБОРІВКА ТЕКЛЮ ГУЛЯР
Квітень 1949 р.

Р. 31. Квітень 1949 р.

Спр[ава]  Ч. 1.

Повідомлення.

 Гуляр Текля Василівна, ур[оджена]  1930 р. 

в с. Стиборівка,  Підкамінецько го р[айо]-

  н[у]   Львівської обл[асті] ,  українка, 4 кл[аси]  

нар[одної]  шк[оли] , рільник, вільна.

До місяця вересня 1948 р. на неї не було жодного підозрін-

ня, щоб могла співпрацювати з органами  М.Г.Б. Через цілий час 

жила при своїх родичах та на зовні була чесною дівчиною.

Дня 10.[0] 9.1948 р. в год[ині]  12 йшла на базар до  Підкаміня і 

несла в кошику дубове листя. В часі дороги витягала з кишені до 

носа хусточку, з якої випала якась карточка. За нею селяне везли 

до  Бродів конті[н] гент збіж[ж] а, взяли ту карточку і прочитали. 

Вона була писана до уч[асткового]   М.Г.Б.  Крукова. Згадані селя-

ни почали за нею слідити, куди вона піде. Гуляр Т. пішла в напрям 

маслозаводу. Тут хвилину задержалася, оглянулася, чи хто її не 

слідить і пішла в напрям будинку М.Г.Б. Тут знов задержалася та 

подивилася в коло себе, чи кого нема та перейшла біля стійко-

вого, котрой там стоїть. Коли побачила, що нікого біля неї нема, 

почала шукати по кишенях. В тому часі збіліла на місці, знов огля-

нулася і скоро пішла додому.

Цей стійковий під будинок нікого близько не підпуска[є] . 

Вона одначе була дуже близенько і він її нічо не говорив.

Дня 12.[0] 9.[19] 48 р. ці самі селяни бачили її в церкві і вона 

була дуже зажурена.

Заподав:  Зимний 

Відпис листа долучую.

« 26»

Відпис.

Письмо до товари[ша]  Крукова. Дня 1 серпня 194[8 р.] 
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Товариш  Круков, в  Стиборівці є дві  бандеровки  Безпалко 

Ан[н] а і  Кушоба Паранка. Ви їх заберіть і настрашіть, то вони 

вам все розкажуть, де є бандити, бо вони знаю[ть] , де бандити 

ховаються, бо вони носять їм кушать. Кушоба Паранка  Саганове 

носить кушать, а Безпалько носить кушать бандитове з  Літовищ, 

но не знаю я єго фамілії. Кушоба Паранка вже одно ребя стратила 

від Сагана, а Безпалко вже два місяці зайшла з рибям від того 

літовиского бандити. Товариш Круков ще вас прош[у]  заберіть 

ті бандеровки, нехай вони не носять бандитам кушать, нехай ті 

бандити подохнуть. Ви може не будете знати, хто то написав. Я 

вам колись розкажу, бо я боюс[ь]  тих бандитів, щоб вони мене 

не вбили. Коли ви заберети тих дві бандеровки, то я ва[м]  все 

розкажу, а типер я вам не розкажу, що я за одна1279, бо я бандитів 

боюсь. За це вс[е]  вас прошу якнайскорше заберіть, бо я дуже 

боюс[ь]  бандитів, щоби мене не повісили.

Замітка: Цей лист не відповідає правді. Тих дві дівчині, про 

котрі є згадка, про повстанців зовсім нічо не знають.  Гуляр Текля 

так само з ними добре живе. Виходить з цього, що вона сама 

впрошується в с/о.

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 58. Оригінал. Рукопис.

№ 114

ЗАЛУЧНИК ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ с.  ЯСНИЩЕ 

АНТОНА  ПЛЕСКАЛЮКА
Квітень 1949 р.

Р. 31 Квітень 1949 р.

Залучник.

Плескалюк Антін, фотограф з с. Яснищ.

Дня 5.[0] 7.[19] 48 р. Плескалюк А., якийсь переселенець з 

 Паликоров, бригадир колгоспу і  стрибок з Паликоров їхали зі 

  В тексті: одно.1279 
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 Залозець з торгу на однім возі. Він тоді говорив, що в с.  Яснищі 

є одна переселенка, в котрої вже через два роки сидить 3-ох 

«геберів», т[о]  є повстанців. Про те довідалася згадана пересе-

ленка.

10.10.[19] 48 р. в с[елі]  на заручинах  Кутняк З. добре собі під-

пив і тоді пішов до  Дубини І. І. між хлопці і дівчата та почав говори-

ти, що нам не пора так сидіти, а треба братися до роботи. Хтось з 

гурту запитав, до якої роботи? Він відповів, в нас є «банда». Треба 

добре за ними слідити, де вони переховуються, до кого заходять, 

хто дає їм їсти. Через них ми сьогодні бідуємо і їх треба знищи-

ти. Оден хлопець запитав, кому дати знати, як ми їх побачимо? 

 Плескалюк відповів, до мене, а я вже з тим пораджу.

26.11.[19] 48 р. був візваний на  МГБ і там задержаний.

Одного дня на базар прийшов згаданий  стрибок і той сам 

бригадир, що тоді їхали возом з Залозець. Тоді той стрибок ска-

зав до бригадира «дивись  Молинь на М.Г.Б. сидить цей чоловік з 

Яснищ, що нам тоді оповідав про ту переселенку, до котрої захо-

дять бандити». Бригадир відповів «Я не знаю жодного з Яснищ 

чоловіка і нічо не чув, від мене відчепись». Стрибок сказав: «Ти 

чоловіче п’яний чи що. Як ти не чув, як той чоловік оповідав про 

ту переселенку?». Бригадир від стрибка відійшов. По тих словах 

стрибок пішов на М.Г.Б. Ту розмову чув один переселенець з 

 Підкаміня.

3.12.[19] 48 р. зістав звільнений з М.Г.Б. В селі говорив, що 

цей стрибок був поставлений йому наочно та говорив те все, що 

він говорив як вертав з Залозець. Він ніби до нічого не признав-

ся. За це дуже його ніби побили. Дальше говорив, що він є дуже 

релігійний, все молиться і нікому кривди не зробить.

Дня 10.12.[19] 48 р. виїхав до  Львова. Говорив, що їде тому, 

що  большевики не дають йому тут жити. Слідуючого дня повер-

нув. Після застукання « Мора» в с.  Вербівчик то є 12.12.[19] 48 р. 

Плескалюк прийшов до  Л. М. і говорив, де ті бідні «хлопці», де 

вони тепер перебувають.  Щоби вони прийшли сюди, я дав би їм 

кватиру, де могли би спокійно посидіти.

19.12.[19] 48 р. вечором у  Слотюк Полі був Л. М. і двох муж-

чин з  Підберезець і там пили горілку. В той час до хати увійшов 

підпитий  Плескалюк і перейшовся кілька разів по хаті та викликав 

на двір Л. М. Коли цей сказав, що він є п’яний і з ним він сьогод-

ні не має що говорити, то Плескалюк почав кричати, що він на 

нього говорить, що він (Плескалюк) є с/о. В часі цієї суперечки 

господар бачив під вікном двох уружених осібняків, котрі запу-

кали до вікна, щоб в хаті загасили світло і самі пішли на дорогу. 
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 Плескалюк вийшов за ними за 3-4 хвилині повернув до хати і 

сказав до Підберезецьких мужчин: Ви вийдіть з хати і йдіть додо-

му.  Л. М. побачив, що якась неясна справа і втік з хати. За ним 

втекла і  Слотюк Поля. Втекли аж до с.  Вербівчик і там заночували. 

Опісля Л. М. питав Полі, чого вона втікала? Вона відповіла, що 

вона боялася, бо не знала, що то робиться. Дальше говорила, що 

Плескалюка треба боятися.

Того вечора в селі переводжено протиколгоспну акцію, де 

був зліквідований оден осібняк. Плескалюк під маркою повстан-

ців хотів зліквідувати Л. М. за те, що він говорив на нього, що він 

с/о. В тій цілі припровадив собі якихісь опришків з  Підберезець. 

Замітка.

27.12.[19] 48 р. в год[ині]  8 вечором пустив біля своїх воріт 

білу ракету1280.

12.[0] 1.[19] 49 р. зайшов до хати Л. М. та почав говорити, що 

його бояться повстанці. Таж він релігійний чоловік, боїться гріха, 

що він засідає до одного стола зі священиками та учителями, що 

з ним числяться, де ж би він себе підлив. Говорять на мене, що 

я с/о через те, що мене звільнили з  М.Г.Б.  та що він себе перед 

народом не опідлить.

17.[0] 1.[19] 49 р. вечором уч[астковий]  М.Г.Б.  Скороход довго 

крутився по хуторі, щоб ніхто не бачив, де він зайде. Пізною 

ночею зайшов до  Плескалюка.

30.[0] 3.[19] 49 р. вночі у селянина  Слотюк Антона (є сусід 

Плескалюка) зістала вкрадена корова. Ту корову тілько міг вкрас-

ти Плескалюк, бо він з ним посварився, знав всі там заходи.

В жовтні 1947 р. він вкрав [в]  одної переселенки 150 кг жита 

і заніс до другого переселенця на перехованіє. Рано пошкодо-

вана йому сказала, що він в неї вкрав жито. Він не відпирався. 

Сказав її: «Як знаєш то для себе, уважай щобись не попала». Дав 

її до зрозуміння, що взяли повстанці. Вона дійсно так думала. За 

три дні то збіж[ж] а завіз до млина. 3.[0] 4.[19] 49 р. пошкодована 

жінка про те оповіла « Зимному».

В вересні 1948 р. до одного переселенця вечером прийшов 

Плескалюк з якимсь злодієм з Підберезець. Сам став за сто-

долою, а цей ввійшов до хати і зажадав для повстанців 100 кд 

збіж[ж] а. Господар хіба його пізнав. Опісля господар дав таки 

50 кд жита і думав, що то дійсно для повстанців. В цей час надій-

шов Плескалюк і господар оповів йому, що хтось приходив за 

збіж[ж] ам. Він сказав, що то був злодій. Зараз наробив крику і 

У тексті:1280  ракиту.
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відобрав збіж[ж] а. За це від господаря зажадав 1 л[ітру]  горілки, 

котру дістав.  В часі пиятики говорив, що він є чесною людиною 

та наполягав на те, щоб в селі не було злодіїв. Тим собі виробляв 

авторитет та щоб ніхто не кинув підозріння, що він є злодій.

Заподав:  Зимний

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 49. Оригінал. Рукопис.

№ 115

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  НЕМ’ЯЧ ВАСИЛЯ КОВАЛЬЧУКА
Квітень 1949 р.

Р. 31 Квітень 1949 р.

Спр[ава]  Ч. 2.

Повідомлення.

 Ковальчук Василь Іванович (Торган), 

ур[оджений]  1927 р. в с. Нем’яч,  Підкамі-

нецького р[айо] н[у]   Львівської обл[асті] , 

 українець, укінчив педінститут, вільний, 

учителює в с.  Голубиця Підкамінецького 

р[айо] н[у] .

За першої большовицької окупації в 1941 р. скінчив 5-ту 

класу Нар[одної]  Шк[оли]  в с. Нем’яч. За німецької окупації скін-

чив 6-ту класу нар[одної]  шк[оли]  в  Підкаміні.

За другої большов[ицької]  окупації в 1945 р. пішов зі свої-

ми товаришами  Мазур Гавришко і  Качан Іваном до школи в 

м.  Крем’янець. Тут учився цілий рік. В 1947 р. пішов в педінститут 

до м.  Броди, де також вчився через 1 рік. З початком 1948 р. 

почав учителювати в с.  Кутищі. Тут учителював кілька місяців, а 

опісля переніс[с] я до с. Голубиця, де учителює до сьогодні.

Коли вчився в школі в м. Броди, купував для повстанців каль-

ку, папір і частини до машини до писання. Ці всі речі годі було тоді 

десь купити.
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Весною 1948 р. в с.  Нем’яч підшився під кількох хлопців, 

котрі держать зв’язок з повстанцями та навіть хотів стати їх 

зверхником. Одного разу прийшов з  Голубиці і говорив, що через 

с. Голубицю переходила сотня повстанців. Командир сварив 

стрільців, що вони повинні давати другим примір, а вони п’ють 

горілку і самі не є зд[и]сципліновані.

В жовтні 1948 р. повстанці говорили  Дубині Кирилові, щоб не 

йшов до  Ч.А., а укривався. Він це чув і про те знає уч[астковий]  

 М.Г.Б.  Худошін.

В листопаді [1948 р.] в його родичів кватерував повстанець 

« Вогник» і « Шишка» аж через два дні. Він тоді був вдома та дав 

повстанцям харчі, від котрих вони зовсім похорували. Як в село 

прийшли  большевики, то їх запровадив до перешалівки і казав, 

що там можна безпечно сидіти. Коли прийшла там його мати, 

то говорила, що про місце (сховок) знає уч[астковий]  з міліції 

 Саган. Того самого дня, коли сиділи там повстанці, то він питав 

одного хлопця, чи в селі немає большевиків, бо в него сидить два 

х[лопці] . Хлопець запитав, які х[лопці] , то він відповів, та ж ті пар-

тизани. Того самого місяця говорив до «Огника», щоб дав точні 

дані про своє пережиття в підпіллі, то він напише йому книжку 

про нього. Говорив до тих хлопців, що коли він був ще в  Бродах 

[в]  школі, то так само належав [до] організації, але не знає як 

повстала  О.У.Н. Казав, що  У.П.А. повстала з волинських дядьків. 

Ніби оден дядько не хотів дати  німцям конт[ин] генту збіж[ж] а, 

прикликав до себе такого другого та пішли в ліс. Опісля приєдна-

лося ціле село, а відтак район і з того повстало У.П.А.

Дня 15.12.[19] 48 р. згадані хлопці палили стодоли, котрі були 

призначені для колгоспу. До цеї роботи він також приєднався. За 

кілька днів оден селянин, котрому згоріла стодола, говорив селя-

нам, що то підпалили «гімнярі».

В лютому [19] 49 р. говорив до дівчини  Гук Анни, що повстан-

ці підуть, але з того нічо не буде. Коли навіть хто большев[иків]  

розіб’є, то партизани [почнуть]  стріляти самі себе, бо кождий 

схоче бути урядником. Що  Бандера сидить в  Америці та попиває 

горілку з амер[ика] нськими буржуями. В кінці говорив, що він так 

само [може]  правити державою як Бандера.

Іншим разом питав «Вогникового» брата  Грицька, яке 

псе[вдо]  має Василь?  Вогник чи Огник Як цей запитав на що те, 

то він відповів, що придасться.

Дня 7.[0] 1.[19] 49 р.  Худошін арештував  Дубину Грицька. В 

тій хаті було більше хлопців. Так само був і  Ковальчук В. Коло всіх 

Худошін робив ревізію, а в нього провіряв в портфелі документи.
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В березні [19] 49 р. в неділю була [в]  с[ільській]  раді забава, 

на котрі[й]  було богато  большевиків і нач[альник]   М.Г.Б.  Нікітін. 

Він також був на тій забаві.

Під час свого учителювання, щотижня приходить до  Нем’яч 

та задержується на 2-3 дні.

20.[0] 3.[19] 49 р. була в районі відправа всіх вчителів, на 

котрі[й]  він не був.

Часто стрічається з  Худошіном.

В розмові з цивільним населенням все говорить якісь дурни-

ці. З повстанцями говорить все до речі.

В своїй повісті «Різдвяна Ніч», яку написав не зле, то каже 

хай живе  Бандера і ген[ерал]   Чупринка. Між іншим говорить, що 

не знає, як повстало  У.П.А. На Великодні Свята написав ягілки 

[гагілки]. Все питає повстанців, чи мають машину, то він дасть до 

переписання.

Заподав:  Павич

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 48. Оригінал. Рукопис.

№ 116

ЗАЛУЧНИК ДО СПРАВИ  НА ЖИТЕЛЯ 

С.  СТИБОРІВКА ОНУФРІЯ ДУБИНИ
Квітень 1949 р.

Р. 31 Квітень 1949 р.

Ч. 30

Залучник.

 Дубина Онуфрій Іванович з с. Стибо-

рівка.

Дня 2.10.[19] 48 р. виїхав до  Львова на якийсь курс. Повернув 

з нього 5.10.[19] 48 р. По повороті зі Львова говорив населен-

ню, [що]  напевно щось скоро буде, бо у Львові дуже вбивають 

 большевикі[в] . 

5.[0] 9.[19] 48 р. вечором бачив коло кооперативи 3-ох 

повстанців.
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Дня 14.[0] 9.[19] 48 р. уч[астковий]  з   МГБ  Круков взивав до 

с[ільської]  ради на допит голову Кооперативи та питав його, хто 

був дня 5.[0] 9.[19] 48 р. в кооперативі.

26.[0] 9.[19] 48 р. днем приходив до нього з с.  Підберізець, 

 Залозець[кого]  р[айо] н[у]   Тернопільської обл[асті]  підозрілий 

 Марфіян. Чого той заходив – невідомо.

1.11.[19] 48 р. заходив на Воєнкомат. Вслід за ним туди 

піш[ов]  Круков. В селі говорить, що на Воєнкоматі виробляє нові 

документи, бо старі йому вкрали, як їздив до  Львова.

Заподав:  Зимний.

Приватний архів Михайла  Романюка у Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 21. Оригінал. Рукопис.

№ 117

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ УЧАСНИКА 

КОЛЕКТИВІЗАЦІЙНОЇ АКЦІЇ НА  ПІДКАМІНЕЧЧИНІ 

ВАСИЛЯ ПИЛИПЧУКА
5 травня 1949 р.

Р. 31. Ч. 11281 Почато 1.V. 1949 р.

Пилипчук Василь Закінчено 5.V. 1949 р.

Член КП(б)У

Організатор колгоспів

 

Протокол

Генералія.  Пилипчук Василь Петрович, ур[оджений]  1922 р. 

в с.  В’язовка  Народицького р[айо] н[у] ,  Житомирської обл[асті] , 

 українець, 7 кл[асів]  Нар[одної]  Шк[оли] , 2 р[оки]  технік[уму], 

землемір1282, жонатий, член КП(б)У. До  Підкаміня прибув в грудню 

1948 р.

Зізнає: Я народився в бідняцькі[й]  рідні, котра посідала 

3 г[ектар] а землі. Ціла родина складалася зі шести душ. Батько 

 Петро, мати  Марія, мол[о] дша1283 сестра  Юстина, дідо  Іван і 

Виділений курсивом текст дописано, простим олівцем, невідомою особою.1281 

У тексті:1282  землемірів.

У тексті:1283  мол[о] тша.
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бабця  Анна. Родичі мої повмирали1284 дуже скоро. 1926 р., коли в 

 Україні були ріжні банди, то вони вбили мого батька. В селі люди 

говорили, що його вбили  петлюрівці, інші говорили, що куркулі. 

Вдійсності хто вбив батька, я не знаю. Мати померла весною 

1927 р. Я полишився з маленькою сестрою1285 (1943 р. вбила 

єї німецька бомба), бабцею і дідом-інвалідом1286. З ними я жив 

до 1930 р. В тому році померла бабця і я був змушений піти за 

прошеним хлібом. Так ходив аж до 1933 р. В тому часі я бував 

по ріжних службах. Літом помагав при господарці, то пас худобу. 

Зимою ходив до школи та укінчив дві клясі. Під час голодової 

катастрофи в Україні я знов почав шлятися поміж люди. Як прига-

дую собі, то в 1934 р. задержала мене в якомусь с[е]лі міліція та 

відвезли до  Києва в діт[очий]  дім при ул[иці]  Кірова. Завідуючий 

діт[очим]  будинком був якийсь1287  Попов –  рускі. В тому домі 

дуже мало вчили нас читати, писати, рахувати. Більше брали нас 

на якусь працю на поля, де рвалисьмо хопту1288, то чистилисьмо 

подвір’я в школі і т[аке]  п[одібне] . Скільки було там дітей, не при-

гадую собі.

Весною 1935 р. нас всіх завезли за Київ, до якогось колгоспу, 

де ми мусіли працювати. Через час перебування в школі я укінчив 

трету клясу. В цьому колгоспі, як теж в діт[очому]  будинку, через 

цілий час давали погане відживлення. Я тоді з цього колгоспу 

рішив втікати. По утечі я побродив около 15 днів і знову мене зло-

вила міліція. Я їм сказав, звідки я є родом і вони мене відставили 

до родинного села. Тут призначили мене до бездітної вдови, 

котру назначили моєю опікункою, а називалася  Куляшко Текля 

Юхимівна. Тоді ще вона була одно осібнячка, за це що вона мене 

держала, діставала річно з колгоспу три і півпуда муки, 8 к[іло] г-

[рам]  круп, 8 к[іло] г[ам]  лену, 4 кусні мила та з кооперативи1289 

черевики. Літом я пас худобу, а зимою ходив до школи. В неї я 

був до 1938 р. і скінчив 7 кл[ас] .

Директором цієї школи був  Олива Михайло –  українець, він 

мене дуже любив. По окінченю 7 кл[аси]  згадан[ий] директор1290 

відіслав мене до дворічної школи землемірів в Полтаві. Ту школу 

окінчив я в листопаді 1940 р. За науку ще тоді не платив. На харч 

У тексті:1284  повмерали.

У тексті:1285  систрою.

У тексті:1286  інвалідою.

У тексті:1287  якиїсь.

У тексті:1288  хобту.

У тексті:1289  скоперативи.

У тексті:1290  деректор.
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і помешкання я мусів заробляти на жилізниці при нагрузці угля, 

дров, яки[хось]  бочок із смарок і т[акого]  п[одібного] . Під час 

тієї науки я запізнався з Дмитром Івановичем  Бездішковим. Як 

він мені опісля сам оповідав, то він був епископом і називався 

Стецюра, літ около 45, він був арештований через  енкаведе і 

втік з транспорту, а підробив собі документа, на котрі жив. Зі 

згаданим ми дуже добре жили і виїзджалисьмо з  Полтави по 

різних місцевостях, де він мав знакомих. Всі кошти на подорожі 

він фінансував сам. Гроші і харчі йому доставляли якісь монашки. 

З ним я перебував аж до війни німецько-російської 1941 р.

В місяці липні 1941 р. на вулиці в Полтаві зловила мене м[і]ліція 

і запровадила мене1291 на воєнкомат. В тому часі  німці вже були 

недалеко Полтави і було чути детонації1292. Воєнкомат з нами 

втік до  Харкова. З Харкова мене відіслали 35-40 к[іло] м[етрів]  на 

північ Харкова до летунчої1293 школи до міста  Чугуїв1294. Ця школа 

не мала жодного числа чи назви. Напопросту називалася «чугу-

ївська школа льотчиків». В ній я був до травня 1942 р., всіх вояків 

було около 700. Як називався командир цієї школи, не пригадую 

собі. Нас там учили літати на літаку «Чайка». То є старий тип літа-

ка, якого вже немає. 

Звідсіль мене перенесли1295 до трет[ь] ого запасного воздуш-

ного полку в  Сталінградську обл[асть]  в міста  Биково.

Командиром того полка був ген[ерал-] майор  Іванов –  рускі, 

літ около 58-60. Цей полк складався з тр[ь] ох бригад, перша, 

друга, і одинадцята1296. Я був в другі[й]  бригаді. Командиром 

другої бригади був підполковник  Одинцов – рускі, літ около 38. 

Друга бригада начислювала 1500 вояків. Цей полк входив в 38 

гвардійський десантний1297 корпус. Командиром цього корпусу 

був ген[ерал-] полк[овник]   Курішевіч – руський. Спочатку нас 

вчили стрілецьких, а опісля десантних1298 вправ. За якийсь1299 

час знова стрілецьких, то знов десантних1300. Так все йшло на 

переміну.

У тексті:1291  мине.

У тексті:1292  дитонації.

У тексті:1293  литунчої.

У тексті:1294  Чугаїв.

У тексті:1295  перинесли.

У тексті:1296  одинайцята.

У тексті:1297  дисантний.

У тексті:1298  дисантних.

У тексті:1299  якиїсь.

У тексті:1300  дисантних.
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Порядок дня: В годині 5 рання зоря, від 5-6,30 фізкультура, 

від 6,30-9 миття, упорядкування мундиру1301 і короткі відпочинок. 

Від 9-10 год[ини]  снідання, від 10-16 вправи. Від 16-17 обід, від 

17-20 учили машерувати, зворотів в маршу, в маршу пісень і тим 

подібне. Від 20-23 політ[ичні]  занят[т] я, від 23-24 вечера1302. По 

вечері вечірня провірка і спати.

Харч: Снідання: 200 гр[ам]  хліба, до 250 гр[ам]  якоїсь каші і 

маленький стаканчик1303 чаю.

Обід: Перше дання півлітри борщу або зупи, друге півлітри 

якоїсь густої каші чи капусти, в чім було до 15 гр[ам]  якогось 

м’яса, третє маленький стаканчик1304 юшки з сушині і 300 гр[ам]  

хліба.

Вечеря1305: 50 гр[ам]  риби, маленький стаканчик1306 чаю і 

200 гр[ам]  хліба

В той час вояк на тому харчі був дуже голоден. Як говорили 

стрільці зі стрілецьких полків, то там давали ще гірші, я сам чув, 

як оповідали стрільці, що в інших полках стрільці пухли з голоду.

Десантні1307 війська мали завдання висаджуватися в німець-

кому запіл[л] і від 100-150 к[іло] м[етрів]  за боєвою лінією.

Спочатку нас вчили скоку з парашутом. До цих вправ вко-

пували в землю два високих стовпи, на котрих було зроблено з 

дощок три ступені. Перший1308 ступень від землі 1 м[етр] , другий 

на півтора м[етри] , треті[й]  на два п’ятдесят1309 м[етри] . Перед 

цією скочнею була викопана яма і наповнена соломою, піском 

або гимблівками. Це було зроблено на то, як хтось буде сказати, 

щоб не покрутив собі ніг. Тоді  на плечі давали парашут і казали з 

котрого1310 небудь ступеня скакати в цю яму. Перед скоком треба 

було праву руку положити на груди, де було колісце від парашута. 

При скоку його треба було стягнути, щоби розпустився парашут. 

Так само цілим тілом треба було подаватися допереду. При цих 

вправах парашута ніколи не розпускалось. Парашутні і стрілецькі 

вправи тривали около півтора року часу.

У тексті:1301  упорядковання мундуру.

У тексті:1302  вичера.

У тексті:1303  маленькі штаканчик.

У тексті:1304  маленькі штаканчик.

У тексті:1305  Вичеря.

У тексті:1306  маленькі штаканчик.

У тексті:1307  Дисантні.

У тексті:1308  Перші.

У тексті:1309  п’ядисят.

У тексті:1310  скотрого.
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По цих вправах почали нас [в] правляти скоку з літака. Я ска-

кав 10 разів. До літака сідало з повним вирядом вісімнадцять1311 

до двадцять1312 вояків. Залежить якого росту і тягару були ті 

вояки. В виряд входив: кріс, 9[0] шт[ук]  набоїв і дві гранати. То 

була група до вправ.

Коли якусь групу виправляли в вороже запіл[л] я, то кож-

ний1313 стрілець діставав: кріс, 90 шт[ук]  набоїв, 2 гранати, на 

чотири світла електричну лямпку, то є біло світле, червоне, сине 

і зелене, звичайний діточий свисток і на три дні харчів. Харч: 

Три пачки по 100 гр[ам]  гороховий1314 конце[н] трат, 3 пачки по 

20 гр[ам]  чоколяди, по спожит[т] ю одної чоловік був п’яний1315, 

150 гр[ам]  ковбаси, 330 гр[ам]  сухарів, 9 кісток цукру, 100 гр[ам]  

швейцарського1316 сира, 3 шт[уки]  папіросів, «по 1 шт[уці]  денно», 

1 пачка сірників і особистий мед[ичний]  пакет. Ці всі продукти 

були американського виробу. То була звичайно стрілецька група. 

Як їхала мінометна група, то мала: 1-ий 8 мм. міномет, стрілен 

до міномета – не знаю кілько. Всі мали автомати, по 2 д[и]ски 

на боїв, решти припаси і харчі ті самі.

Крім того, їздили групи міньорів. Вони були воружені в кріси 

та автомати. Харчі і припаси такі самі. Вони зі собою не брали 

жодних вибухових матерялів. Їм підкидали опісля. Ці групи мали 

завдання в ворожому запіл[л] і висаджувати ріжного рода мости, 

військові об’єкти та військові ешалони з військом та боєприпаса-

ми. Кожну таку групу очолював ст[арший]  лейт[енант] , капітан, а 

найбільше майор.

Перед десантною1317 висадкою, кожний командир групи мусів 

докладно напам’ять на мапі вивчити місцевість, де його кидали. 

Стрільців цього не вчили. Коли б стрілець живим попав в руки 

ворога, він нічого не зрадив, бо нічого не знав. Ніхто з групи не 

мав жодних документів ані мап. Командир мав тільки компас.

Такі групи переважно1318 скидали на лісові поляни, біля лісу 

або в болота. Кождий1319 стрілець свій парашут мусів знищити. 

Перед скиненням літак знизився до землі від 800-600 мет[рів] . 

У тексті:1311  вісімнайцять.

У тексті:1312  двайцять.

У тексті:1313  кожні.

У тексті:1314  горохові.

У тексті:1315  п’яні.

У тексті:1316  швайцарського.
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У тексті:1319  Кожді.
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Так кидали тому, щоб в час вітру не порозкидало стрільців. Коли 

вже були на землі, кождий мусів на свистку дати умовлений1320 

знак, щоби всі зійшлися.

Як на летовищі1321 мало було літаків, то цей сам льотчик, що 

возив десант1322, мусів тої чи слідуючої ночі возити боєприпаси. 

Коли було більше літаків, то вслід за першим літаком на віддалі 

150-200 м[етрів]  їхав 2-ий літак з боєприпасами. Щоб цей остан-

ній1323 знав, де перший1324 скидає стрільців, то перший літак має 

при хвості світло, котре в даному моменті світить, що є знаком 

«тут скидую». Слід за ним другий літак в тому місці скидає боєп-

рипаси.

Як десант1325 возив тільки один літак і то при повороті [з]іста-

вав збитий то слідуючої ночі чи котроїсь іншої, командування 

направляє з боєприпасами інший літак.

Десантники1326 на вмовленому місці, біля поляни до верхів 

дерев прив’язують електричні лямпки в формі «М» або якусь іншу 

умовлену букву та умовлені краски світел. Ті умовлені знаки на 

деревах чіпляли тому, щоб краще побачив льотчик і не завважив 

з долини хтось із переходячих.

Така група в запіл[л] і ворога перебувала не довше двох 

тижнів, чи виконала завдання чи ні. Коли кінчився речинець, 

ком[андир]  групи відправляв по три-чотири стрільці в напрям 

фронту. Всім було вільно проміняти уніформ на цивільне убран-

ня. Оруж[ж] я можна було заховувати або вертати з оруж[ж] ам 

і уніформом. Такі групи вертали1327 переважно лісами. Коли 

ком[андир]  груп, чи інша група стрільців повернула на своє 

місце, то мусіла позвітувати, чи виконали завдання, чи хтось з 

них є вбиті або зловлені.

Коли така група виконає своє завдання, то перед тим 

обов’язково ком[андир]  групи в разі розбиття визначає місце і 

час збірки. Коли хтось не прийшов в визначене місце і на час і 

другі не знають, що з ним сталося, навіть коли завдання не вико-

нали, вертають до своєї часті. В разі пізніше з такої групи вернить 

У тексті:1320  умовлені.

У тексті:1321  литовищі.

У тексті:1322  дисант.

У тексті:1323  останний.

У тексті:1324  перші.

У тексті:1325  дисант.

У тексті:1326  Дисанчики.

У тексті:1327  виртали.
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один стрілець, його беруть на провірку, де був і що робив. Коли 

позвітує, що всі з якоїсь то причини згинули, то цю справу про-

віряють другі десантники1328. Його більше в десант1329 не пуска-

ють. Коли повернить ціла група чи навіть кількох, і з ними все є в 

порядку, то вони відпочинку не дістають, а знов відставляють їх в 

вороже запілля.

Коли якась група вже перейшла1330 боєву лінію, то сейчас1331 

голосилися до військових штабів, де виявляли свої зашифровані 

числа чи назви. В таких штабах були люди, котрі знали про них. 

Тут давали їм харчі, гроші на подорож і під конвоєм відставляли 

їх в призначене місце.

З мого полка 1943 р. кинули в німецьке запілля на один 

раз аж дві бригаді. Вони всі попадали в  Дніпро і загинули. 

Правдоподібно, що то була зрада.

Перед тим з того корпуса скидали десанти1332, коло  Ста лінгра-

да,  Мінська,  Ленінграда і в  Смоленські і  Брянські ліси. По випадку 

на Дніпрі цілий корпус розпроділили до стрілецьких полків.

Через цілий час мойого перебування в цьому полку мене не 

перекидали в запілля ворога. Десантні1333 полки, як теж і в школі 

були вживані літаки «Дуглас» американського походження. То був 

літак двомоторний, в котрой влазило від 18-20 чоловік.

По розприділюванні1334 нас я дістав призначення до 

м.  Саратова в а[еро]планерну школу. Тут нас вчили їздити на 

«кукурузниках» і «УТ-2», то значить: Учебно триніровочні Другої 

конструкції. В тій школі я навчився провадити літак. «УТ-2» було 

17. Кукурузників – 27. Всіх вояків з обслугою було до 170. Хто 

був ком[андиром]  цієї школи, не пригадую собі. В ній я був до 

червня 1945 р. Звідсіль мене відіслано в степи  Казахстана при 

російському кордоні. В цьому степу була Каченьська істребі-

тельна школа. Ту школу в 1908 р. заложив якийсь1335 Каченьські і 

від нього так єї назвали. Тут ми проходили підготовку літання на 

«істрибітелях «Як 1» (Яковлєв І-ша конструкція). Командиром тої 

школи був ген[ерал-] майор  Семененко –  українець. В цій школі я 

був до місяця червня 1946 р.
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2.VІІ. 1946 р. я [з]іставім демобілізований і від’їхав до  Києва. 

Тут не скоро я дістав працю в київському Управлін[н] і Топографії. 

Там працював півтора місяця часу, за що діставав 825 к[а] р-

б[ованців] . За ці гроші в Києві не було можна вижити. Цей сам 

відділ направив мене до  Молдавської республіки до м.  Бендери. 

В часі подорожі я довідався від пасажирів, що там всіх приїзних 

вбивають, я рішив дальше не їхати і вернув до Києва. Тут мене 

висварили і направили в  Львівську обл[асть] , до зем[ельного]  

відділу. Перед зголошенням до обл[асного]  зем[ельного]  від-

ділу я стрінув на улиці своїх знакомих зі  сходу, котрі мені цю 

працю відрадили. Вони говорили, що обл[асний]  зем[ельний]  

відділ приділить мене десь на село. Там буду мусів відбирати в 

селян землю і за це вони мене вб’ють. Ці знакомі вже працюва-

ли за  Львовом в м.  Городку. Вони мені говорили, що в Городку є 

[а] гротехнічна школа, де напевно дістану працю. Я тоді поїхав з 

ними та дістав працю в згаданій школі як завгосп-командант. Я 

відповідав за цілу господарку цієї школи. Місячно за це діставав 

450 к[а] рб[ованців] . Директор цієї школи був пр[о] ф[есор]   Клех – 

 українець, літ 60. Ту школу в кінці 1946 р. закрито. Я перейшов на 

працю до райвиконкому на зав[ідуючого]  відділом кадрів. При 

ті[й]  праці я підбирав працівників, чи вони вже самі мали піді-

брані місця праці, зголосилися1336 до мене1337 і я їх направляв на 

дану працю. Перед тим кождий кандидат на якусь працю мусів 

написати свою автобіографію і особистий листок. В особистий 

листок по обліку кадрів входило щось 34 точки. 1 ім’я, прізвище і 

по батьку, 2 дата і місце народження, 3 освіта, 4 національність, 

5 соц[іальне]  походження, 6 соц[іальний]  стан, 7 партійність, 

8 якщо не був партійний, то в яких був партіях, 9 чи мав якусь про-

фесію, 10 чи мав свої винаходи, 11 які укінчив ще школи, 12 чи 

служив в  ЧА, 13 чи був ранений, 14 чи має нагороди, 15 чи служив 

в білих арміях, 16 чи перебував1338 в партизанських загонах – 

яких саме, 17 чи перебував1339 на території [окупованій]   німцями, 

де саме, 18 чи знаходився на території зарубіжних1340 країв, де 

саме, 19 яку знаєш мову, 20 яку чужоземну мову знаєш, добре 

чи слабо, 21 де перебував1341 до цього часу, 22 де був до 1939 р., 

У тексті:1336  сголосилися.

У тексті:1337  мени.

У тексті:1338  пирибував.

У тексті:1339  пирибував.

У тексті:1340  тириторії заробіжних.

У тексті:1341  пирибував.
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23 де тепер перебуває1342, 24 яку маєш працю, число дому і теле-

фону, 25 чи участ[в]ував у вітчизняній1343 війні, де саме, 26 чи 

участвував в гражданській1344 війні, де саме. Решта точок я забув. 

Так само вони ще є поставлені в відповідному порядку. За цим 

слідував власноручний підпис. До цього ще мусів долучити заяву 

на дану працю. Ті документи лишалися в мене1345. Я виставляв 

посвідку на працю, котру я йому давав або він сам міг найти. При 

цій роботі  МГБ не давало мені жодних вказівок.

Одного разу голова Городецького [ Городоцького] р[айо] н[у]  

 Кравець Іван Ілліч –  українець, з села  Завидович1346 Город[о]цько-

го р[айо] н[у] , літ около 48, сказав до мене1347: «Ми тебе при[й]-

няли на працю і ти мусиш вступити в партію. Якщо ні, з праці 

звільним». Я тоді вступив в партію КП(б)У, за цю працю я діставав 

550 к[а] рб[ованців] .

У місяці липні 1947 р. до мене приїхала моя наречена із 

дитиною, де я із не[ю] взяв розписку. В місяці жовтні [1947 р.]  

вона від’їхала додому, а мене райвиконком вислав до  Харкова до 

респуб[ліканської]  школи адміністрації. Вона міститься при улиці 

Пушкіна 79. В тій школі я був до місяця липня 1948 р.

Директор школи був пр[о] ф[есор]   Демченко Петро Іванович – 

українець, літ 52. Він викладав конституцію і рад[янське]  будів-

ництво. Другі проф[есор]   Шиян –  циган, літ до 40. Він викладав 

історію  СССР, історію партії. Проф[есорів]  було ще більше, 

котрих я забув. Одні викладали українську мову і літературу, другі 

російську мову і літературу, арифметики і географію чужоземних 

країн і міжнародні відносини. Крім тих предметів, нічого іншого 

не було.

По скінчен[н] ю тої школи я пішов до лічниці, де пролежав два 

тижні. Опісля ще пошлявся около місяця по місті та від’їхав до 

м.  Коростеня1348 в  Житомирську обл[асть] . Тут мене задержала 

міліція. При провірці документу довідалися, що я був на праці у 

 Львівські[й]  обл[асті]  та спровадили мене під конвоєм до  Львова 

на міліцію1349. Тут мене замкнули до КПЗ, де я сидів через 2 міся-

У тексті:1342  типер пирибуває.

У тексті:1343  відчизняній.

У тексті:1344  горожданській.
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У тексті:1349  миліцію.
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ці. В КПЗ давали на снідання 200 гр[ам]  хліба і кип’ятку1350. На 

обід півлітри зупи і 200 гр[ам]  хліба. Вечера1351 200 гр[ам]  хліба 

і кип’яток1352. Спан[н] я було на бетоновій1353 долівці. При кінці 

1948 р. [в] ідіслано мене до  Підкаміня.

В Підкаміні я зголосився до голови райвиконкому  Нече-

пуренка. Він дав мені працю в рай[онному]  парт[ійному]  кабі-

неті, місячна ставка за працю була 740 к[а] рб[ованців] , на руки 

570. Моє завдання в рай[онному]  парт[ійному]  кабінеті було 

посписувати всіх голов і секретарів с[ільських]  р[ад] , котрі 

щопонеділка приїзджали на совіщаніє. Так само там відбувала-

ся конференція учителів, фін[ансових]  агентів і ін. Про їх при-

сутність я повідомляв голову райвиконкому. Крім того, я мусів 

подбати для рай[онного]  парт[ійного]  кабінету про часописи, 

про бібліотеку1354 і устаткування цілої салі. На цій роботі я був 

два і півмісяця часу.

На сам новий рік 1949 р. я впився і зайшов до чайн[ої]. Там 

працює кілька дівчат. В п’яному стані я причепився1355 до одної 

дівчини ( жидівки), котру хотів взяти на силу. Вона почала втіка-

ти. Я тоді за нею встрілив кілька разів, але не попав. Пістоль я 

вижичив у свойого товариша інструктора комсомолу  Щебетуна. 

Начальник  МГБ  Нікітін пістолет від мене відібрав і звернув влас-

тителеві. Опісля зробив на мене донос до області, що я стріляв 

«по живому чалавєку».

В половині березня [1949 р.]  мене1356 з тієї праці звільнили, а 

я дістав другу працю – як технік до райпромкомбінату. Тут діста-

вав місячно 382 к[а] рб[ованці] . В цій установі я принимав замов-

лення на шафи, бочки, крісла, ліжка і тим подібне.

Крім того, я, як член партії, коли мене1357 покликали, я мусів 

приходити на загальні збори партії. В місяци січні 1949 р. я був 

візваний на збори. Їх відкрив І-ій секретар1358  Костюченко. Він 

говорив про виконану і невиконану працю в 1948 р., про зміну 

апарату райкома, про малу активність рай[онного]  ком[ітету]  

партії та про колективізацію сіл. Про колективізацію сказав, що 
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в цьому році мінімум мусять зорганізувати 10 колгоспів в цьому 

районі. Відносно цієї точки ближчих1359 вказівок не давав.

Крім нього, говорив завідуючий пропаганди  Ляпцев. Він ска-

зав, що  МГБ не ділає справно, бо по селах є «банди», котрі пере-

шкаджають1360 їм в роботі. Опісля виступив начальник МГБ  Нікітін. 

Він сказав, що до боротьби з бандами, крім МГБ, є зобов’язані 

всей рай[онний]  актив. Рай[онний]  актив не вбив ще ні одного з 

«бандітів».

В короткому часі по цих зборах І-ий секретар  Костюченко 

визвав нас на слідуючі збори. Тут говорив, що всей рай[онний]  

парт[ійний]  актив має їхати на села (в котре село не1361 вказав) та 

загнати найбільше людей1362 до сіль[ської] 1363 ради чи школи, котрі 

мають підписати заяви до колгоспу. Коли вдома не застали гос-

подаря, забрати жінку. В разі хтось постави на спроти[в] , забрати 

на силу. Як мало виглядати забирання селян1364 на силу, не гово-

рив. Як я опісля чув, то забирання на силу виглядало слідуючо. 

Коли вночі прийшли до якогось селянина1365 і говорили, щоб ішов 

до с[ільської]  р[ади]  підписувати деклярацію1366 вступу в колгосп, 

а він не хотів встати з ліжка і вийти з хати, то його насилу викинути 

в біл[л] ю надвір та кидати до пивниці і держати доти, доки не під-

писав. Інших бито, стискано дверима пальці, при підписі декля-

рації ломано пальці чи руки. В таке село нас приходило до 110 

чоловік. Перед відходом кождий, котрой не мав оружжя, діставав 

його в міліції1367. Опісля той сам секретар1368 відчитав листу, хто 

є командантом цієї групи і хто до ньої належить. Ком[андантом]  

з моєї групи був з маслозаводу  Шепиль. Така група складається 

з 5 осіб. До групи Шепиля входив я, двох невідомих із [с] вязі і 

один з райпромкобінату. В годині 22-23 вночі ми всі виїхали під-

водами до с.  Тетильковець1369. До рання ми зігнали всіх людей1370 

до с[ільської]  р[ади]  чи школи. Там було начальство, міліція1371. 
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Ми ходили по селі чи де хто не скрився та тримали службу коло 

задержаних селян. До 24 год[ини]  ми зорганізували в селі кол-

госп. На таку саму акцію я їздив до с.  Накваші.

Десь в місяці березні 1949 р. знов мене викликав райвикон-

ком до села  Нем’яч, де вже тому 3 місяці назад був зорганізова-

ний колгосп, а населення не хотіло здавати рільничого інвентаря. 

Коли ми побачили на подвір’ю якийсь1372 драпак, борони, плуг і 

тим подібно, казали винести1373 на наш віз на дорогу, то він відпо-

відав «я не даю, як хочете, беріть1374 самі». Ми тоді забрали, що 

попало. Ані один дядько нічого добровільно не здавав.

В половині місяця квітня 1949 р. висилала мене1375 компартія 

до с.  Черниці організувати збіжжя на засів колгоспних ланів в 

тому ж таки селі. У 1946 р. в с. Черниця був зорганізований кол-

госп. Осінню 1948 р. все збіж[ж] а зрабовано як здачу хлібоздачі 

державі1376, а весною 1949 р. знов наложили на кождого селянина 

від 10-25 к[іло] г[рам]  збіж[ж] а як конти[н] гент, щоб обсіяти поля 

колгоспні. Зазначую, що селяни села Черниць (неколгоспники) 

зістали обідрані. Минулого року в 100% з наложеної на них хлі-

боздачі (замітка сл[ідчого] ). Скільки там стягнено збіж[ж] а я не 

знаю. В той час населення втікало в поля, щоб не дати збіжжя.

Під час цієї збірки зайшов мені слідуючий випадок: я зайшов 

до господаря  Вихрист Андрія, літ около 32, мешкав коло якогось 

переселенця і  Дубини, від нього я зажадав 15 к[іло] г[рам]  збіж-

жя. Він зденервувався, почав кричати, битися кулаком в груди, 

за що він воював, проливав свою кров, а тепер приходять до 

нього забирати останне збіжжя. Я тоді побачив в кутику якийсь1377 

мішок зі збіж[ж] ам. Я його викинув на вулиці на віз. То було 

около 40 к[іло] г[рам]  гречки, котру завіз на зсипний1378 пункт. 

Пошкодований селянин пішов до участкового з  МГБ  Іваніци та 

щось йому поговорив. Іваніца прибіг до мене1379 та почав свари-

ти, що я порчу йому роботу, що я не знаю з ким1380 я зв’язався 

та в чию зайшов хату. Я запитав Іваніцу, хто саме є цей дядько, 

що він мене так за нього сварить. Він мені1381 відповів: не твоє 
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діло. По мої[й]  думці як я в той час зрозумів, то він мусить бути 

«зв’язістом» з  Іваніцою. Зв’язіста, то є той, хто доносить на  МГБ 

чи міліцію1382. Я тоді ту гречку мусів віддати  Вихристові.

Через те, що я п[р] ибув до  Підкаміня досить пізно, то 

Підкамінецьку адміністрацію1383 знаю дуже мало. Знаю, що рай-

капебеу числить 113 осіб. (На окремому списку заподав склад 

непов ного персоналу1384 деяких райвідділів – зам[ітка]  сл[ідчого] ). 

Як я чув в районі від мужчин1385, а навіть від жінок, що коли до 

району приїде якась гарна жінка і хоче залишитися на якісь праці, 

то начальник  МГБ  Нікітін зараз її провірює, не дає можности 

обняти якусь працю та так нею довго крутить, що аж з ним мусить 

піти спати. Загально він є дуже нахабний і ординарний1386.

На цьому допит кінчу. Під час допиту супроти арештованого 

не примінювано фізичного примусу.

Допитав:  Донський

Заввага: по закінчені допиту зібрано матерял1387, що вище 

згадан[ий]  Пилипчук Василь брав активну участь в організуван[н] і 

колгоспів в  Підкамінеч[ч] ині 1949 р., бив сильно селян1388, крутив 

пальці і руки, коли не хотіли підписувати заяв. Про організацію 

колгоспів в  Підкамінецькому р[айо] н[і]  буде зготовлений окре-

мий1389 протокол.

І. V [19] 49 р. вище згадан[ий] і якийсь1390 Щебeтун1391 – 

інструктор комсомолу, знаний1392 большевик, розвідчик та про-

вокатор селян; 194[9] р. влізли на міну.  Щебетун [з]істав розі-

рваний, а Пилипчука повстанці зловили живого.

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 73. Копія. Машинопис.

У тексті:1382  миліцію.

У тексті:1383  админістрацію.

У тексті:1384  перзоналу.

У тексті:1385  мущин.

У тексті:1386  нахабні і ординар.

У тексті:1387  матирял.

У тексті:1388  силян.

У тексті:1389  зготовлені окремі.

У тексті:1390  якиїсь.

У тексті:1391  Щибитун.

У тексті:1392  знані.
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№ 118

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ 

КУБЯКОВСЬКОЇ ФЕЛІПКИ З с. НЕМ’ЯЧ
8 травня 1949 р.

Р. 31 Травень 1949 р.

Справа Ч[исло]  4/49 р.

Повідомлення.

Генералія:  Кубяковська Феліпка Лукашівна ур[оджена]  

1925 р. в с.  Нем’яч  Підкамінецького району,  Львівської області, 

 українка, 4 кл[аси]  Нар[одної]  Шк[оли] , рільничка, мужатка.

За  Польщі, за першої большевицької окупації 1939-[19] 41 рр., 

за  німців 1941-[19] 44 рр. провела своє життя вдома при госпо-

дарстві.

За другої большевицької окупації 1944 р. вона почала това-

ришувати з  Козак Мариною (Синиця) і  Дубина Мариною (міліціо-

нера жінкою), обидві с/о.

25/2.[19] 45 р. була покликана на  НКГБ.

18/12.[19] 45 р. була арештована НКГБ. Сиділа в  Підкаміню 

цілий тиждень, 25/12.[19] 45 р. єї звільнили.

[З]  початком 1946 р. вона стає молочаркою в с. Нем’яч і дуже 

часто ходить до Підкаміня. З початку 1947 р. починає до неї сва-

татися міліціонер з Підкаміня, котрой ходив до неї около півтора 

року. Коли почав до неї ходити міліціонер, вона перестає бути 

молочаркою, а стає крамаркою кооперативи в с. Нем’яч.

Весною 1948 р. перестає до неї ходити міліціонер  Пертко, а 

починає свататися з  Кутищ стрибок, за котрого вона і вийшла заміж.

21/9.[19] 48 р. до неї заходив  Худошин (участковий 

опер[ативний]  роб[ітник]  з  МГБ.). Як єї люди питали, чи до неї 

заходять  большевики, вона говорила, що до неї большевики не 

заходять.

25/10.[19] 48 р. це було в неділю, вона сиділа в  Дубини Івана 

(міліціонера) і також була з нею єї сестра  Настя, в полудне приї-

хали з Підкаміня машиною начальник МГБ  Нікітін і участковий 

опер[ативний]  роб[ітник]  Худошин, не заходили більше до нікого, 

тільки пішли до Дубини Івана, арештували його, Феліпку і єї сестру 

і від’їхали з ними до Підкаміня, а вечером в єї саду була застава.

26/10.[19] 48 р. звільнили єї сестру Настю, котра говорила що 

Феліпці Пертко ставав до вока і казав що підчас його ходження до 
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неї, одного разу він в неї ночував, то чув, як вночі до вікна пука-

ла «банда», і вона виходила надвір, і тоді якраз в неї був єї брат 

 Славко (Веселий). А єї сестрі  Насті говорив  Нікітін: «Йоб твою 

мать, таж твій брат Славко спав в тебе в хаті з  Козак Мариною».

1/11.[19] 48 р. звільнили єї з  МГБ і вона прийшла додому.

4/11.[19] 48 р  Худошин і  Саган переходили через єї подвір’я.

5/11.[19] 48 р. знова в єї саду була застава.

6/11.[19] 48 р. вийшла заміж і також в неї на весіл[л] я прихо-

див Худошин, а за місяць часу після весіл[л] я покинула коопера-

тиву і вибралася з чоловіком до  Кутищ.

7/11.[19] 48 р. ночею до неї заходив Худошин з гарнізонцями.

9/11.[19] 48 р. Худошин покликав єї на МГБ.

8/1.[19] 49 р. була зі своїм чоловіком в  Нем’ячах, на другий 

день назад пішла до Кутищ. 

Заподав І[нформатор]  С[таниці]  « Ч. 5.»

8/5.[19] 49 [р] . Подає  Павич.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 114. Оригінал. Рукопис.

№ 119

МАТЕРІАЛИ СЛІДЧОЇ СПРАВИ НА ЖИТЕЛЬКУ 

с.  ЛІТОВИЩЕ СТЕФАНІЮ  ПАНЧИШИН
24 травня 1949 р.

Р. 31. Почато 20.V.1949 р.

До повідомлення  Ч. 47/48 р.1393  Закінчено 24.V.1949 р.

Справа Ч. 3/49 р.1394

Панчишин Степанія

с/о РО  мгб Клічка,

Яриніца-Тес-Лягушка

Протокол.

Генералія: Панчишин Степанія Іванівна, ур[оджена]  1921 р. 

в с. Літовиська  Підкамінецького р[айо] н[у]   Львівської обл[асті] , 

 укр[аїнка] , 2 кл[аси]  Нар[одної]  Шк[оли] , вдова, рільник.

Виділений курсивом текст дописаний, простим олівцем, невідомою особою.1393 

Виділений курсивом текст дописаний, простим олівцем, невідомою особою.1394 
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Зізнає: Мої родичі були бідняки, бо всього поля мали 1 морг. 

Ціла наша родина складалася з 9 осіб, то є: батько  Іван, мати 

 Катерина, сестра  Анна, сестра  Г[е]ня, брат  Осип, брат  Гриць, 

брат  Миронко, сестра  Ірка і я. Вдома у нас була біда, ми мусіли 

ходити по заробітках. Батько товк на дорозі каміння, мати ходила 

до роботи по сусідах, а мене, як найстаршу доньку, дали до тітки 

 Тиливатої Дарії за свою. В неї я була через 12 літ. До школи ходи-

ла щось 6 літ, але читати і писати я не вмію.

В 1940 р. я вийшла заміж за  Панчишина Павла. З мужом я 

дальши жила в тітки. Десь в тому самому часі  большевики вивез-

ли на  Сибір кілька родин  поляків. Тоді голова с[ільської]   р[ади]  

призначив одну для нас з цих господарок. На ці[й]  господарці ми 

довго не були, бо большевики все майно забрали до колгоспу, 

муж пішов до  ЧА, а я знов вернула до тітки.

В квітні 1944 р. став в наші[й]  околиці фронт і нас німці 

евакували до с. Пиняки [ Пеняки]. В місяці липні [1944 р.] з 

евакування ми повернули і я пішла жити до батьків. Через 

те, що наша хата стоїть недалеко від ліса, то в лютім-березні 

1945 р. почали до нас приходити повстанці. Приходив  Могила, 

 Грізний,  Витрик,  Чорносерскі з  Лесею,  Чавун,  Кочовик,  Оріх, 

 Пугач,  Верба і багато інших.  Цілком вже весною 1945 р. при-

ходив в окулярах  Бескид з боївкою і  Недоля з боївкою. Підряд 

десь так 3 тижні часу ми їм варили їсти. Вони кудись відходили, 

а за якиїсь час знова приходили. Харчі для себе вони тримали 

в  Воробйовського Тимка, а до мене приносили тільки варити. 

Так було праві через ціли[й]  1945 р.

Цілком пізно в осені вже був сніг, як вечором прийшов до нас 

повстанець [...] 1395 [...] ди заступника голови  с[ільської]  р[ади]  

 Іванюка Федька. За хвилину до хати прийшов Іванюк. Ол[е]щук 

сказав до нього: люди, що ви робите, харчі мають бути [...] 1396, 

сьогодні субота і ще нічого нема. Ще він йому відповів: зоргані-

зуєш. Знаю, що [...] 1397 [...] пушови півлітри горілки, якесь масло 

і харчі не обіцяв. В неділю вечором  Хмара і  Олещук говорили до 

мене, що в завтра свято Анни, то прийдуть зв’язати сестру Анну, 

яка вернула з  Німеч[ч] ини.

В неділю по полудни  Шинкарчук Семен приніс до нас в трох 

фляшках горілку,  Богонович Анна півлітри сметани1398, моя мати 

Два рядки тексту втрачено.1395 

Слово не відчитується.1396 

Слово не відчитується.1397 

У тексті:1398  смитани.
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також принесла звідкись сметану1399, з котрої я виробила масло. 

Більше ніхто нічого не приніс.

В неділю вечером до хати прийшло 8 повстанців і запита-

ли, чому в хаті самі дівчата? Я відповіла, що муж пропав десь 

на війні, а то є мої сестри. [Один] з них подивився поза стіл на 

лаву і вийшли всі з хати. Пізно вночі, коли ми вже всі спали, хтось 

загримав до дверей, я встала з ліжка і відчинила їм двері. В хаті 

не світилося. Якась жінка сказала півголосом Слава Ісусу Христу. 

Я відповіла. Котроїсь з повстанців сказав ідіть, цьотка, додому. 

Вона вийшла. Повстанці сказали, щоби ми дали ті харчі. Я відпо-

віла, що нічого не знаю. Кров би вас зал[л] яла, то мало бути ще 

на четвер, а ще досі того нема. Я тоді дала їм ту горілку і кусень 

масла. Вони вийшли з хати, а коли я замикала за ними двері, то 

оден з них сказав: курва ваша мать я вас повішаю як Черничку 

повісив. ( Черничка був с/о). До двох годин часу знов запукали 

до вікна ті самі повстанці і казали ві[д] чинити собі двері. В хаті 

казали засвітити собі лямпу. Оба з них був високі бльондин, а 

той, котро[й]  казав, що повісить нас як Черничку, був ниські, 

чорні. Котроїсь з них сказав до батька, щоб батько закликав 

голову с[ільської]  р[ади]   Попович Гриця, мати відповіла, що він 

не піде, бо він добре не бачить. Високі сказав мені, щоби я пішла 

до десятників і нехай несуть харчі. Я пішла до  Воробйовського 

Василя і сказала, щоби він щось до нас приніс. Він відповів, що 

вже дав горілку  Іванюкови. Дальше я пішла до  Матвії[в]   Микити, 

щоб він приніс харчі, він відповів, що має тільки б[а]кун, я сказала, 

щоби він заніс до нас. Від нього я пішла до своєї тітки  Тиливатої. 

Її сказала, що мене незнайомі повстанці послали до десятників 

по харчі. Вона сказала, щоб я дальше не йшла. Від неї я ішла 

додому. Коли я вже була недалеко дому, то вчула, що в нас в хаті 

є якиїсь крик. Я подумала, що повстанці в хаті когось б’ють за 

харчі. Я тоді побігла під хату сусіда  Кравчука. Повстанці підійшли 

під його вікно і попитали, чи він дав харчі. Він відповів, що ніхто 

йому нічого не говорив. Повстанці просили його, щоби він дав їм 

хліба, він відповів, що так само не має. Котроїсь відповів, курва 

твоя мать то ти аж такий бідний і від него відійшли. З під хати я 

втікла до своєї тітки. Врано, коли я ішла додому  Ганчарук Степан 

сказав до мене, що тої ночі  большевики забрали всіх десятників 

до  Підкаміня. Вдома я застала матір і  Мартинюка Михайла. Вони 

мені оповідали, що десятники нанесли до хати кур[е]й, хліба, 

У тексті:1399  смитану.
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пирогів, горілки і масла. Я запитала матері, які десятники були, 

 Черничка Ваврик,  Шинкарук Семко,  Мартинюк Іван (теперіш-

ний гол[ова]  с[ільської]  р[ади] ),  Воробйовський Василь,  Іванюк 

Федь, і Оля Бойцун. (Бойцун Оля вийшла заміж за сина гол[ови]  

с[ільської]  р[ади]   Мартинюка Михайла). Вони позасідали поза 

столом і почали повстанці частувати їх горілкою, маслом і пиро-

гами. Низький, чорний повстанець колядував і сказав до десят-

ників, «правда  москалі не дали б вам горілки, а ми вам даємо». 

Мартинюк Іван відповів «дай [Б]оже щобисьмо до весни напились-

мося вже свобідно. Бачите я воджу москалів по хатах, але вони 

всюди кажуть, що всюди хочуть кушать картошки». Черничка 

сказав «я ж вам друже в часі облав наготовив 40  боханців хліба». 

Іванюк Федько щось зор[і] єнтувався і хотів втікати, вони почали 

стріляти і котроїсь його ранив. Ми тоді переконалися, що то є 

 большевики. Вони питали і за тобою, але тебе не було.

За півгодини часу прийшли большевики і арештува-

ли мене. Мене відвезли до  Підкаміня на  МВД. Тут на дежур-

ці я застала Мартинюка Івана, Черничка Ваврик, Шинкарук 

Семко, Воробйовський Василь (засуджений в 1948 р. на 10 літ), 

 Мартинюк Оля,  Матвій Микита, і його батька  Івана. Раненого 

Іванюка відвезли до лічниці.

Мене і Мартинюк Олю замкнули до жіночої камери, мущин 

десь інш[е]. Кого кликали на протокол першого, я не пригадую 

собі. Слідуючого дня над раном мен[е закликав]  якиїсь  москаль 

до канцелярії. В канцелярії за столом сидів цей  большевик, що в 

неділю вдавав повстанця і я дала йому горілку і масло. Цей мос-

каль був досить високий, смагляве лице, літ до 40 і як я пізніше 

довідалася, то він називався   Лагрінов. Він мене переслухував 5 

раз. Він коротенько списав з мени автобіографію, а опісля запи-

тав: Чи до вас хтось зносив харчі? Я відповіла, що ні. То чому їх 

зносили тепер? Мама мені говорила, що ви взяли десятників і 

самі ходили по харчі. Чому ти втекла, як я тебе посилав по десят-

ників? Я нікуди не втікала, я пішла до тітки  Телеватої і сказала 

її, що якісь незнані вояки вислали мене по харчі. Вона сказала, 

щоби я йшла додому. Коли я була коло дому, то почула в хаті яки-

їсь крик і я побігла під хату сусіда. Ви були під його вікном і хоті-

лисьте від нього хліба. Від него ви пішли кудись дальши, а я знову 

втекла до тітки. Ти напевно подумала, що то напевно бандіти 

когось з домашніх вішають за харчі? Я не знаю жодних бандітів, 

бо в нас ще нікого ніхто не повісив. В тому самому часі прийшов 

той ни[з]ький, чорний, що вдавав повстанця і сказав «де ви поді-

ли  Черничку і його бика курва ваша мать?». Що ви від мене хоче-
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те, ви самі як виходилисьте з моєї хати, то говорилисьте, що нас 

повіси[те]  як  Черничку. Звідки ти знаєш, що то я був того вечора? 

Опісля говорила мені мати як ви були другі раз в хаті, то мій брат 

вас пізнав, як ви були на облаві. Як я пізніше довідалася, то був 

бувший повстанець з  Орехівчика  Скрибка [Скрипка], який зго-

лосився до  большевиків. Скрибка крикнув до мене: ви всі добрі 

кров би вас заляла і вийшов з канцелярії. Що робила  Мартинюк 

Ольга в селі, та чи вона робила для банди [ш]карпетки запитав 

 Лагрінов. Я не знаю, що вона в селі робила. Коли хотіла робити 

собі хустку, то помагала її моя сестра  Ганн[а]. Більше він мене не 

питав. Той протокул був написани[й]  на не цілім аркушеві паперу. 

На долині я підписалась. Тоді завізвав дежурного, котрой запро-

вадив мене до камери. В камері спитала мене або я її, що ми 

зізнаємо, я сказала, що я до нічого не признаюся.

Слідуючий раз знов переслухував мене Лагрінов того само-

го дня по полудню (станок), коли я прийшла до канцелярії, то він 

сказав мені сісти. Я сіла. Хто до вас замовив на четвер харчі? Я 

відповіла, що прийшло якихось двох військов[их] , котрі сказа-

ли, що на четвер  до нас мають принести харчі. Що то були за 

військо[ві] , я не знаю. Голова с[ільської]  р[ади]  приносив до нас 

харчі і ми варили вдома їсти для якихось ваших з р[айо] н[у] . Чого 

ти втікала як ти знала, що то бандити? Я аж тоді подумала, що то 

бандити, як ви виходили з хати і говорилисьте, що нас повісити 

як  Черничку. Те само і подумала  тоді, коли вертала додому і чула 

в хаті крик. Подумала тоді, що в хаті когось бандіти вішають. От 

бачиш, як вас підманули  москалі, а ви думали, що то бандіти.

Докладно собі тих протоколів не пригадую Як рівно ж не при-

гадую їх черговості. Знаю, що на котромусь протоколі питали 

мене за  Кравчук Олю, чи вона бандіт[ам]  не пере біл[л] я. Я нічого 

про ню не сказала, тільки, що коли оден раз переходила, то бачи-

ла якесь білля, но чиє воно, то я не знаю. Так само питав про тих 

десятників, чи вони до нас перед тим зносили харчі. Я відповіла, 

що то перший раз  бо в дійсности так було.

Як пригадую собі, що на останнім або передостаннім про-

токолі почав до мене кричати, що я в тюрмі зогнию і світа більши 

не побачу. Всі мої протоколи були на одні[й]  сторінці аркушевого 

паперу. Так само переслухував мене сам Лагрінов в одні[й]  кан-

целярії.

На останному протоколі він сказав: от бачиш, ми знаємо 

добре, що до тебе зносили десятники для бандітів харчі, бо на 

тому вас злапалисьмо. Як тепер будеш з нами співпрацювати, 

то не будемо судити, як не схочеш – засудимо. Дивися перед 
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тим з бандітами працювала  Кравчук Оля, а тепер співпрацює з 

нами. (К. О. не хотіла доносити і в 1947 р. засуджена на 25 літ 

тюрми. – Зам[ітка] ). Я сказала, що про ню нічого не знаю. Він 

показав якиїсь папір, на котрім я прочитала підпис Кравчук Олі. В 

дійсности я читати не вмію, але підпис її я помаленьку прочитала. 

Дальше говорив, щоби я нічого не боялася, про те ніхто не буде 

знати і мені за це нічого не буде. Я застрашилася, щоби не сиді-

ти в тюрмі і на те погодилася. Він тоді взяв аркуш паперу і зачав 

писати, коли я вродилася, коли вийшла заміж, як називаються 

мої родичі, чи маю кревних на інших селах, ще щось собі писав, 

але я собі того не пригадую. На цьому папері при самій долині 

казав мені підписатися. Я помаленьку підписалася. Він тоді ска-

зав, щоби я зачекала тут, а сам кудись вийшов. За хвилину прий-

шов якийсь другий  москаль. Той був дуже чорний, маленький, 

худий, літ около 30. Про нього я довідалася аж 1946 р., що він є 

мол[одший]  лейт[енант]   Круков. Він до мене нічого не говорив, 

прочитав наперід тамтой папір, що я підписала. По прочитані 

сказав: ти не трусися, немає чого боятися. Про те, що ти з нами 

будеш працювати, ніхто не буде знати. Тілько ти і я. Знаєш тепер 

є багато бандітів, якщо їх побачиш, то нам дай знати. Я відповіла, 

що тоді буде, як їх не побачу, а ви мене будете тягати в р[айо] н. 

От дурна, як тепер не будеш бачити, то за рік, за два, за три 

забачиш і нам тоді скажеш. До р[айо] н[у]  ходити не будеш. Коли 

я буду в твойому селі, все буду покликувати до с[ільської]  р[ади] . 

Багато людий тоді покличу і тебе. В с[ільській]  р[аді]  ти мені все 

розкажеш. Бандіти все в одному селі не сидять, вони ходять 

всюди. Богато не будеш мати до роботи, скажеш тільки те, як 

вони прийдуть до твойого села. Про те не смієш нікому говорити. 

Як довідаються бандіти, то тебе повісять. Як ми довідаємося, що 

ти комусь призналася, то засудимо на 5 літ. Я відповіла, що ніко-

му не скажу. Він дальше говорив, що роботу цю мушу виконувати 

чесно. При кінці сказав, що він мені дасть клічку. То зн[ачить] , 

що я не буду називатися  Панчишин, а якось інакше. То є на те, 

як мені щось донесеш, то я мушу написати не Панчишин, а інак-

ше, бо в разі коли б мене вбили б бандіти і забрали торбу, то не 

будуть знати, хто доносить. Опісля він взяв малий кусок паперу і 

щось на нім написав, на самій долині написав «Яриніца» і сказав, 

щоб я пам’ятала, бо то є моя клічка. Дальше говорив, що не даю 

тобі жодного завдання, а дам тоді, як буду в селі. По тому запро-

вадив мене на дижурку, а дижурний до пивниці1400. Того самого 

У тексті:1400  певниці.



781

дня всіх арештованих звільнили додому. Чи хтось з тих арешто-

ваних підписав співпрацю з  большевиками, я не знаю. Знаю, що 

пізніше тих всіх десятників покликували на  мгб до р[айо] н[у] . Олю 

Бо[й] цун- Мартинюк покликували до  Заболотецького р[айо] н[у] . 

Де сиділа на мгб 2 тижні. В 1948 р. взивали її до  Підкаміня. Її тесть 

є гол[овою]  с[ільської]  р[ади] , де заходить все  Круков. Одного 

разу Круков покликував її до с[ільської]  р[ади] , але муж відповів, 

що вона не піде, бо в неї є хвора дитина.

Від мого звільнення ніхто до мене не приходив і до с[ільської]  

р[ади]  не взивав аж перед Великодними святами завізвав мене 

дижурний. Під сіль[ську]  раду посходилось багато жінок і мущин. 

Всередині був Круков і з ним якиїсь майор,  поляк. Так про нього 

говорили всі мущини. Коли мене закликали до с[ільської]  р[ади] , 

то цей майор запитав [мене] , де є мій муж. Я відповіла, що [в]  

1940 р. пішов до  сов[єтського]  війська. Він почав до мене крича-

ти, що муж є в банді, а я ношу йому їсти. Я сказала, що то неправ-

да. Він зі злости вдарив мене два рази шапкою по голові. Коли я 

почала плакати і говорити, що муж пішов до сов[єтського]  війська 

і не повернув з фронту, то він почав кричати, що то неправда, він є 

в банді і вдарив мене рукою в лице. Я почала кричати, він розсмія-

вся і вигнав мене надвір. Круков на це дивився, але нічого на це 

не говорив. Я на большевиків мала жаль, що одні роблять сексо-

том, а другі б’ють. Про те, що вони мене в с[ільській]  р[аді]  будуть 

бити, я нічого не знала. Чи ще когось більше били, я не знаю. Того 

майора я вже більше не бачила. Люди в селі говорили, що він в 

с[ільській]  р[аді]  був десь три рази. В тому часі він був убраний в 

шкіряній куртці, цивільні сподні. Сам був низького росту, бльон-

дин, літ до 45, закидав польською мовою. (Особи які були ареш-

товані  Підкамінецьким р[айо] н[ом]  і напевно були завербовані 

на с/о. Згаданий майор не був з Підкамінецького р[айо] н[у] . Він 

міг бути з Заболотецького р[айо] н[у] , бо в часі перегляду людей 

в с[ільській]  р[аді]  був присутні[й]  з Підкамінецького р[айо] н[у]  

оперативник Круков. Він міг передавати с/о до Заболотецького 

р[айо] н[у] , котрі були завербовані ним чи іншими оперативника-

ми в осені 1945 р. Село  Літовищі до березня 1947 р. належало до 

Заболотецького р[айо] н[у] . Оперативник Круков в тому часі дуже 

мало заходив до с. Літовиськ. Зам[ітка] .

За цілий 1946 р. Круков взивав мене 3-4 рази до с[ільської]  

ради. Запитав мене, де мій муж, а коли я відповіла, що пропав 

десь на фронті, то він мене звільнив і я пішла додому.

Десь в осені 1946 р. знов мене завізвав до с[ільської]  р[ади] . 

Тоді було взивано до с[ільської]  р[ади]  багато людей. Коли прий-
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шла черга на мене, то я ввійшла до с[ільської]  р[ади] . Він тоді 

почав запитувати, що я роблю і як живу, я відповіла, що добре. В 

часі розмови запитав мене, як я живу з шевцом,  Ревегую Луцим я 

відповіла, що добре. Він сказав добре, я тобі дам одно маленьке 

припоручення:

Візьмеш з дому якийсь чер[е] вик чи чобіт і підеш до него і 

скажиш, щоб він тобі направив. В хаті подивися, чи він має багато 

роботи. Як є яка робота, то попитай, кому він то робить, він тебе 

не боїться, довіряє і напевно скаже. Дальше як почуєш вечором, 

що в  Мартинюка Івана гавкають пси, то вийди на свій город ніби 

щось рвати, або чи хтось в городі не робить якоїсь шкоди і в той 

час дивися, і добре слухай, чи не зайшли бандіти. Як нічого не 

побачиш, то тоді піди до його сусіди ніби за якоюсь справою, 

може тоді почуєш якусь розмову. Як і там добре не побачиш чи не 

почуєш, то він має маленького синка, попитай, чому в них вечо-

ром так гавкали пси. Тут  Круков на хвилину задумався і сказав. 

Зрештом Мартинюк Мартинюком, він як добре поп[итати], то 

сам скаже, хто в него був. 

Коли я Крукові сказала, що пси гавкають на кожного хто пере-

ходить дорогою, то він відповів, за цивільним гавкне 2-3 рази, бо 

він піде, а на бандіта буде скавуліти довши, бо він буде лагодити 

якусь справу і має оружа.

Він то все записав на папері. Мені підписуватися на нім не 

говорив.

Слідуючого чи якогось іншого дня я пішла до згаданого 

шевця Ривеги. В него я побачила, що він робить 3 парі чобіт. Я 

запитала, кому він то робить. Він відповів, що робить для дочок 

 Ганчарука Степана.

За якийсь час до села прийшов Круков і візвав мене через 

дижурного до с[ільської]  р[ади] , де було більше людей. В при-

сутности всіх витягнув з торби чи кишені список арештованих 

ще в 1945 р. десятників і сказав «ти ще щось до ц[ь]ої справи 

знаєш». Я відповіла, що більше вже нічого не знаю. Він тоді казав 

всім з с[ільської]  р[ади]  вийти, а мене запитав, чи я була в шевця. 

Я відповіла, що була і він робить три пари чобіт для Ганчаруків. 

Він сказав, що він ту справу провірить. Дальше мені говорив, 

щоб я вечорами заходила до  Олійник Марії, бо вона має дві гарні 

дочки, до котрих заходять бандіти. Я відповіла, що ніколи до неї 

не заходила і тепер мені зле іти. Круков сказав піди до  Сямро1401 

Михайла, бо котрась дівчина Марії Олійник пасе його корову. 

У тексті:1401  Сьамри.
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Стара їх мати  Марія любить багато говорити, то вона напевно 

щось скаже  С[я]мро Юлії, а та напевно скаже тобі.

За кілька днів прийшла до мени С[я]мро Юлія і почала до 

тітки  Тилеватої говорити про якісь сни. Між тим сказала, що 

Олійник Марія говорила її, що в неї ночував  Панько з чотирма 

повстанцями. Над рано коли повстанці вийшли з хати, до пів-

години до хати прийшли  большевики. Вона спочатку думала, 

що большевики щось про них знають і вона дуже настрашилася. 

Большевики сказали дати собі снідання і положилися спати. За 

кілька днів Олійник Марія сказала мені про те саме. Про ту справу 

я навіть її не питала.

Десь за місяць часу до мени до хати, днем прийшов участко-

вий  Круков з якимісь сержантом і сказав собі дати щось їсти. Я 

відповіла, що нічого не маю, крім молока. Тітка пішла до сусіди за 

хлібом, а сержант попросив мене води. Води в хаті не було і він 

також пішов до сусіди. Круков в тому часі запитав мене, що чува-

ти. Я відповіла, що вечером до Олійник Марії пішов Панько і ще 

з ним чотирох. Круков запитав, звідки вони ішли. Я відповіла, що 

бачила їх на вулиці як скручувати на подвір’я. Як вони виглядали, 

того не знаю, бо пізналам тільки Панька. Ще мене питав, котрого 

то дня було і я сказала що десь тому 2 тижні взад. Він те все собі 

записав. Перед відходом не дав жодних припоручень, а сказав, 

що незадовго буде, то поговори. Я збрехала перед ним, що бачи-

ла сама повстанців а не сказала, що чула як в дісности було, тому 

що боялася, щоби він не ходив стверджувати й могло впасти на 

мене підозріння, що я про те йому сказала.

Весною 1947 р. знов ввізвав мене Круков до с[ільської]  

р[ади] . Крім мене, було візвано ще богато людей, котрі приїхали 

з  Німеч[ч] ини, або родичів синів чи дочок, котрі не повернули з 

Німеч[ч] ини. Крім тих, були візвані ще інші люди. Коли я прийшла 

до с[ільської]  р[ади] , то Круков сказав мені сісти на крісло. Як 

звичайно спитав, що чувати. Я відповіла: нічого. Він тоді почав 

дальши говорити.

До  Панчишин Полька заходять бандіти. Ту справу треба про-

вірити. Вечером зайди до котрогось із сусідів Панчишина можи 

звітам щось побачиш. Бандіти там ідуть зараз з вечора, як тільки 

пастухи з пасовиська женуть худобу. Там треба буди зайти через 

кілька вечорів а вони напевно там зайдуть. Як не будеш бачити 

нічого від сусіда, то лязь десь блищи плотом, стань за дерево чи 

прямо вилізь на нього, засять десь в хабазі в городі або перед 

вечором іди на поле нарви якоїсь хобти, а вечером вертай попри 

хату Панчишина, може тоді щось побачиш. Там ходи так довго, 
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доки не побачиш бандітів. Коли хоть раз там їх побачиш, то захо-

ди дальши, скільки разів вони там зайдуть. Добре дивися, звід-

ки вони будуть заходити. Як будуть іти від села  Шишковець, то 

будуть до тебе обернені плечима, як будуть іти з середини села, 

то будуть обернені лицем. Те все він собі то записав. При відході 

все сказав, що він мене взивав за мужа та якусь іншу справу.

На вказане місце я заходила кілька разів. Іншим разом 

стояла за деревом, то була в сусідів, але нічого не бачила. Аж 

одного вечора я сіла собі під плотом і побачила  Панька з трома 

повстанцями. Вони зайшли до Панчишина на подвір’я, там 

зайшли з напряму села. Коли я їх побачила, то зараз відійшла 

додому. Панчишина я слідила ще більши разів,  але нікого більше 

не бачила.

Знов десь за три тижні часу візвав мене  Круков до с[ільської]  

р[ади] . Я йому тоді сказала, що зараз з вечора до  Панчишина 

Полька зайшло трох незнаних повстанців з Паньком. Як довго 

вони там були, чи заходили до хати, я не знаю, як тільки я їх поба-

чила, то скоро пішла в город додому. Дальше до нього Круков не 

казав іти.

Того разу чи іншим разом докладно того не пригадую собі, 

Круков мені говорив, щоб я прослідила хату  Юзви Йосифа. Він 

казав мені, щоб я влізла в сутичі між стайнею Юзви а стодолою 

 Іванюка. В ті сутичі казав залізти зараз звечора і придивитися, чи 

там не заходять бандіти. Бандіти зараз звечора ходять по селі, 

а коли вертають, то заходять до Юзви. Там я мала заходити так 

довго, доки я не побачу в нього бандітів 3-4 рази. Говорив, що 

Юзва є куркуль і до нього повин[н] і заходити. Круков це все собі 

записав. При відході сказав мені, коли мене хтось з людий запи-

тає, чого я тебе кликав, то скажеш, що я тебе питав, чи до когось 

люди не зносять харчів.

Слідуючого вечора я пішла між ту стайню а стодолу і присіла 

собі аж від саду. По короткому часі я побачила, як на подвір’я 

ввійшов  Черник і  Сокіл та говорили щось з Юзвою. Звідтам я 

зараз пішла в город і вийшла на дорогу і пішла додому. Вдома 

мене хтось запитав, де я так довго була. Я відповіла, що в сусідів. 

Більше разів я там не заходила через те, що  Котира Текля гово-

рила мені, що вона бачила вечорами, як ходить по селі Черник з 

Соколом і  Панько ще з якимись іншими. Я боялася, щоби вони 

мене де в селі не зловили.

Десь за тиждень часу по тому випадку коло с[ільської]  ради 

ішов Круков, голова с[ільської]  ради  Мартинюк Іван і секретар 

 Телеват[ий]. Круков при всіх сказав до мене: «ов, ти чомусь поху-
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дала, пасеш корову і повинась поправитися». В тому часі голова 

і секретар пішли в с[ільську]  раду, а  Круков запитав, чи я щось 

бачила. Я сказала, що бачила  Черника з  Соколом, як зайшли 

вечором до  Юзви Йосифа. Він казав мені іти за коровою, котра 

пішла вже в вулицю.

По жнивах 1947 р. пам’ятаю, що вже возили до стодолів 

снопи, візвав мене дижурний до с[ільської]  ради. В с[ільській]  

раді не було нікого тільки Круков. Він мене почав випитувати, 

кілько я разів ходила там слідити, в котрі[й]  вони годині зайшли, 

чи вони були в хаті, чи пукали до вікна. Я відповіла, що була 

щось з 10 разів, а всего бачила 3 рази як вони заходили там на 

подвір’я. Довши я не могла їх слідити, бо дуже боялася їх. В дійс-

ности я бачила оден раз, а говорила, що 10-ть раз тому, щоби він 

мене туди більше не посилав. Я боялася, щоби мене хто на тім не 

підглянув. Дальше Круков говорив, щоб я дуже на себе уважала, 

бо як хто докаже банді, що тебе десь бачив, то ти вже пропала. 

Подивися, баньдіти зі своїх рук ще нікого не пустили. Бачиш, 

скільки вже людий пропало [з]  самих  Літовиськ, а що з других 

сіл, то вже навіть не говору. От банда, от кровопийці і волюбий-

щики1402, сама бачиш, що вони вже наробили. Сов[єтська]  влада 

таки є краща як хтось навіть супроти рад[янської]  влади прови-

нився, дістане 25 чи 10 год, вивизуть на  Сибір, але все ж він таки 

живе, пишить листи, і вернить додому. Ти як бісь попала в їх руки, 

не смієш сказати ані слова. Скажиш щось, то пропадеш і не ска-

жеш, то пропадеш. Вони нікого і так живим не пускають. Краще 

вже нічого не говорити. Здається мені, що того самого дня він 

переміняв мені клічку з Яриніци на «Тес». Говорив, що попередня 

клічка вже застара. Від чого він взяв клічку «Тес», він мені не пояс-

нив. (Ту клічку він напевно взяв з ім’я і прізвища самого сексота, 

то є в скорочені  Телевата Степанія, бо по мужу вона писалася 

Панчишин – зам[ітка] ).

Десь в осені 1947 р. знов дижурний візвав мене до с[ільської]  

ради. Під с[ільською]  радою в саду і на подвір’ю сиділо богато 

людей. Між ними і коло самого будинку були бойці Крукова, 

котрі досередини нікого не пускали. Коли мене Круков покли-

кав досередини, то казав мені сідати на кріслі. Сам сидів за 

столом. Він тоді запитав, чи я знаю  Могилу,  Чорноморського, 

 Пугача,  Оріха,  Вербу,  Витрика,  Б[е]скида і багато інших. Я від-

повіла, що не знаю. Він сказав, що  Воробйовська Зофія (аре-

Слово відчитується не впевнено.1402 
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штована 1947 р. і дістала 25 літ тюрми – зам[ітка] ) сказала на 

допиті, що всі дівчата [в]  1945 р. зносили до тебе харчі, а ти 

варила їм їсти. Я відповіла, що то є неправда, а  Воробйовська 

взагалі дуже багато говорить на невинних людей.  Круков ска-

зав, як він то все добре провірить і буде правда, то я собі те 

попам’ятаю, я відповіла, нехай він твердить, а як то буде прав-

да, то я годжуся на всі кари.

Про ту справу я не хотіла признаватися тому, бо боялася щоб 

мене не засудили до в’язниці чи Круков дав мені якесь припору-

чення я зараз собі не пригадую.

Весною 1948 р. вечером я вертала з поля  Теслі Гриця 

і побачила, як на його подвір’я зайшов і стояв під яблунею 

 Черник з  Чумаком. Вони обидва щось радилися. Я перейшла 

недалеко них, але вони до мене не обзивалися, може навіть 

не бачили. По тім випадку я дуже довго не бачила Крукова. 

Одного разу коли я переходила селом, то побачила на подвір’ю 

 Бойцун Марії, як Круков з гарнізонцями врано вмивався. Коли 

він мене побачив, то запитав куди я іду, я відповіла, що вертаю 

з молочарні, де носила молоко. Він тоді зблизився до мене і 

запитав, що я де бачила. Я відповіла, що вже досить давно, 

коли вертала з поля Теслі, то побачила в него під яблунею 

стояв Чумак з Черником і щось говорили. Тепер від мене віді-

йди, а якщо би хтось питав, що ти зі мною говорила, то скажеш 

от що мене заговорив.

Коли Круков вимагав якихось доносів, казав іти десь слідити, 

а мені річ ясна вже то наприкрилося і я почала дуже боятися, то 

я його дурила. Говорила, що ходила і нічого не бачила, коли був 

в селі, то я ішла на поле, щоб з ним не зустрінутися, або коли 

прийшов дижурні, то я сказала нехай скаже Крукові, що мене 

нема вдома. Іншим разом я зав’язала собі шматами ногу чи 

голову і говорила, що хвора. Було і таких два випадки, що я йому 

сказала, що бачила в лісі  Колотьковім бандитів. Вдійсности я там 

не бачила нікого. Коли він мене [питав] , як вони виглядали, то я 

відповіла, що то було далеко і я їх не пізнала. Круков робив там 

2 рази облави. (Літом 1948 р. на цей ліс була зроблена 2 рази 

облава – зам[ітка] ).

Так само тої весни Круков дав мені клічку «Лягушка». Де то 

було в хаті чи в с[ільській]  раді, я не знаю.

В місяці липні 1948 р. Круков арештував мою сестру  Евгенію, 

котра сиділа у Львові, вийшла з в’язниці аж в березні 1949 р. 

Через час арештовання сестри Круков ані раз зі мною не стрі-

чався. Сестру сипнула за щось  Воробйовська Зофія, котру  боль-
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шевики засудили на 25 літ. В місяці березні 1949 р. то є перед 

звільнен[н] ям сестри завізвав мене знов до с[ільської]  ради. Тут 

мені сказав: «Ви є хароші люди, тільки всі бльяді. Видай нам двох 

бандитів, а звільню сестру». Я відповіла: забирайте навіть всю 

родину, то бандітів вам не видам, бо їх тепер не бачу. Круков ска-

зав, що сестра  Евгенія написала до нього листа з в’язниці, щоб 

добри нажимати на тебе і на  Анну, то ви все розкажете.

Я відповіла як сестра Евгенія так йому відписала, то нехай 

робить як вважає. На тім ми розійшлися.

Десь над весною 1949 р. знов Круков завізвав мене до 

с[ільської]  ради. Коли я прийшла до с[ільської]  ради, то він сидів 

за столом, а мені сказав сідати напроти нього. В тому часі він 

витяг багато знимок, на котрих були самі хлопці і дівчата. Він тоді 

запитав [мене] , хто та[м]  є [з] Літовиських хлопців і дівчат, я ска-

зала хто та[м]  є, котрих не знала, говорила, що не знаю. Він тоді 

показав ще одну знимку і запитав, хто то є. На Черника я сказа-

ла, що то є  Маслюк Осип, другі був  Тесля Стах, котрой згинув [в]  

1944 р. при  УПА. Круков сказав, де тепер буде Черник, я відпо-

віла, що не знаю. Про Теслю він сказав правильно, бо він вже не 

жеве. На кінець сказав, щоб я довідалася в селі, де укривається 

мати Черника, мати  Сокола і мати  Галайди. Я відповіла, що вони 

є десь в селі, але я їх не бачу.

За донощицьку роботу  Круков все обіцяв 1500 к[а] рб[ован-

ців] . Все говорив получиш, получиш, але ніколи мені нічого не 

дав. Так само я не мала жодної помочі в конти[н] гентах чи якихісь 

інших большевицьких драчках.

Коли я йому сказала про якиїсь донос, то він все дуже тішив-

ся. По кождому слові говорив харашо, харашо. При моїх доносах 

за якісь недомагання ніколи мене не сварив. Як пригадую собі, 

то жінка котра була зі Скрибкою [ Скрипкою] і  Лагріном, то вона 

називається  Бойцун Пулька з  Літовиськ.

В 1947 р. – [19] 48 р. Круков найбільше взивав до с[ільської]  

р[ади]  слідуючих людей:  Нижник Степан і син  Василь,  С[я]мро 

Василь,  Тесля Гриць,  Попович Гриць і брат  Василь,  Тесля Кость, 

 Черничка Ваврик,  Воробйовскі Йосиф,  Білявська Евгенія, 

 Панчишин Анна, дочка  Степана,  Мартинюк Анна б[увша]  кра-

марка,  Кравчук Юстина,  Попович Евгенія,  Панчишин Пулька 

д[очка]   Петра,  Ганчарук Іван,  Ганчарук Степанія,  Сторожук Ольга, 

 Волянник Анна і д[очка]   Марія, і  Зьомбра Зофія. Тих людий я не 

підозріваю як с/о, але чомусь забогато Круков їх взиває.

Коли в селі мій брат  Телеват[ий] Йосиф бачив повстанців, 

то він мені про те говорив. Від брата я ніколи не робила жодного 
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доносу до  Крукова. Чому про те не говорила, я сама не знаю. 

Знаю, що мені ніколи не давало про те говорити. Зазначую, що з 

родини про те ніхто не знав, що я є с/о.

Заподав:  Мороз1403

« 26»1404

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 88. Копія. Машинопис.

№ 120

ЗАЛУЧНИК ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  СТИБОРІВКА ПЕТРА БОРИСА
Травень 1949 р.

Р. 31 Травень 1949 р.

Ч. 4.

Залучник

 Борис Петро Миколаєвич, ур[оджений]  

1903 р. в [повіті]   Камінка Ст[румилова] , 

член КП(б)У, зам[ешканий]  в с. Стиборівка 

 Підкамін[ського]  р[айо] н[у] .

Дня 13.10.1948 р. рано в год[ині]  5-тій  Л. С. ніс з ліса березу 

на могилу «Героїв». Ніхто його не бачив, крім Бориса Петра. За 

кілька днів уч[астковий]   М.Г.Б.  Круков питав господаря ліса, хто 

там зрубав березу.

Дня 5.[0] 2.[19] 49 р. уч[астковий]  М.Г.Б. Круков зробив [в]  

с[ільській]  раді Стиборівки мітинг в справі колгоспу. Він говорив, 

що селяни терплять від «бандитів» через те, що не є в колгоспі. 

Як впишуться в колгосп, не буде «банди». Всі як один повинні 

вписатися в колгосп. По скінченні промови просив, щоб хтось 

Виділений курсивом текст дописано, но простим олівцем, невідомою 1403 

особою.

Виділений курсивом текст дописано, простим олівцем, невідомою осо-1404 

бою.
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забрав голос. Перший забрав голос  Борис Петро (говорили ще 

інші селяни). Він завізвав всіх селян до боротьби з «бандитами», 

бо через них немає спокою держава і селяни. Дальше говорив, 

щоб селяни доложили всіх зусиль в боротьбі з бандою і всі впи-

салися до колгоспу. Ту промову виголосив так щиро, що йому 

стояли слези в очах. По скінчені тої мови  Круков засміявся і почав 

бити в долоні «браво» і сказав до всіх «От хороший человек. Нада  

щоб всі такі були».

Дня 30.[04.[19] 49 р. Борис П. ходив по селі і майже на кож-

ньому будинку вішав і писав рукою першотравневі лозунги. Люди 

з ним сварилися, нащо мазає їм стіни.

Заподав:  Зимний

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 29. Оригінал. Рукопис.

№ 121

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ СБ ЖИТЕЛЯ с.  СТИБОРІВКА 

ПЕТРА БОРИСА
12 червня 1949 р.

Р. 31. Почато дня 5.[0] 6.1949 р.

Cправа Ч. 4/48 - 6/48 - 5/49 р. Закінчено 12.[0] 6.1949 р.

Борис Петро Ч. 5

с/о Р.О.  М.Г.Б.

Клічка: Зазуля, Соловій, Куропотва

 

Протокол.

Генералія: Борис Петро Миколаєвич, ур[оджений]  1904 р. в 

с.  Язениця Руска, Камінобузького [ Кам’янка-Бузького] р[айо]-

н[у]   Львівської обл[асті] ,  українець, 3 кл[аси]  Нар[одної]  Шк[оли] , 

жонатий, укінчив 9 місячний курс К.П.Б.У., від 1932 р. зам[ешканий]  

в с. Стиборівка,  Підкамінецького р[айо] н[у]  Львівської обл[асті] .

Зізнає: В 1927 р. мої родичі купили в с. Стиборівка 30 моргів 

землі і тут поселилися. Я не мав замилування до праці при ріл[л] і 

і пішов до  Львова за працею. У Львові знайшов працю в ресто-

рані «Атлас» Ринок 45. Тут працював до 1932 р. Того самого року 
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я повернув до с.  Стиборівка і оженився та почав працю при гос-

подарці. До 1939 р. я в селі провадив культ[урно-] освітну працю. 

Коли прийшли  большев[ики]  в 1939 р., то мене зараз завізвали 

до району і голова райкультосвіти  Ріпіленка сказала, що я прова-

див культ[урно-] освітню працю дотепер, отож мушу провадити її 

дальше. Я на це погодився і зараз став головою клубу. Як голова 

клубу я побирав місячно 130 карб[ованців] . 

За німецької окупації я працював при господарці і до нічого 

не мішався.

В час другої большев[ицької]  окупації в квітні 1944 р. в 

с. Стиборівці большевики зловили на облаві около 50 мужчин. 

Всіх запровадили на Воєнкомат, а звідсі через  Почаїв,  Рівне до 

 Дубна. В Дубні заладовали около 1500 чоловік до ешелону і через 

Хвастів [ Фастів]– Київ– Харків відвезли аж в столицю  Башкірії 

місто  Анжи. Тут всіх розприділено на дві групи. Перша група нази-

валася «І літерна рота». До цеї групи попали всі молоді і здібні до 

військової служби. До другої групи т[о]  є «ІІ літерна група» пішли 

всі старші віком мужчини, котрим призначено до праці. Я попав 

до другої групи. Нас всі[х]  умундуровано в дуже лихі уніфоми і 

дали до праці при копанні торфу. При цій роботі я був около 1½ 

місяця часу. При кінці липня 1944 р. забрали нас около 80 чоло-

вік і відвезли до міста  Уфи. В Уфі запровадили на збірний пункт 

до яких[о] сь військових кошарів. В цьому пункті нас було около 

1000 чоловік і всі переважно  українці. Тут зі всіх списували авто-

біографію. Тут я заподав, що я звичайний бідняк, що до 1941 р. 

був завідуючим клубом і не належав до жодної партії. Коли вже 

зо всіх списали автобіографію, то зараз відвезли нас 3 км. за 

м. Уфу на ріку  Білу, де ми витягали з ріки сплавлюван[і]  дерева. 

При тій праці я був перейшло місяць часу. Всі працюючі спали в 

землянках, а інші прямо надворі. Харч був дуже поганий. Денно 

давали 600 гр[а] м хліба і два рази по півлітри зупи. До праці 

йшли в 6 год[ині]  рано і працювали до 12 [години]  в полудне. Від 

12-14 [години]  перерва. Від 14-20 [години]  знов до праці. Вся 

праця йшла за московським часом. Одного дня на місце праці 

приїхало авто, нікого нічо не питали, забрали нас до 35 чоловік 

і відвезли до Уфи. Тут забрали всі наші документи і кудись нас 

повезли. Ті, що нас забрали, були у військових формах. Оден  

між ними був з трома зірками на раменах. В ці[й]  подорожі ми 

їхали через цілий день. Перед самим вечором авто задержалося 

під горами  Урал в якісь чувацькі[й]  оселі. Нас всіх примістили в 

гуртожитку. В гуртожитку я застав з с.  Нем’яч  Цюмана і  Поповича, 

з  Паликоров двох братів  Сокорів і  Цінцюрука, з  Черниць яко-
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гось  Придибу. Крім нас, там ще було богато  волиняків і з око-

лиць міста  Бродів. Там був великий «Промлісгос». Працювало 

в Промлісгосі богато тисяч чоловік. Працюючі одні мешкали 

по чувацьких селах, а інші в лісах. Головне начальство жило в 

 Уфі. Інші начальники жили в якісь оселі. Як там говорили, то[й]  

начальник, котрой там жив, називався  Петровський –  рускі[й]  

 жид. Цей начальник був дуже грубий, червоний, середнього 

росту, ходив в мундурі капітана. Тут робітники робили ріжні робо-

ти. Одні стинали в лісі дерева, другі обтинали галуз[з] я, стягали 

на купи і спалювали, інші направляли дороги, а ще інші грузили 

дерева на автомашини, котрі відвозили до ріки  Білої. Я працював 

при нагрузці автомашин. Харч як всюди дуже поганий. В год[ині]  

5 рано снідання 1 літра зупи, в котрі[й]  була ложка каші. По сні-

данні зараз до праці. Від 12-13 [години]  обід такий сам і знов до 

праці до год[ини]  21-шої. В 21 год[ині]  вечера так само 1 літра 

зупи і на цілий день 600 гр[ам]  хліба. Зупа смарована олієм. Хто 

не виробив денної норми, обривали 100 гр[а] м хліба.

Щоб виробити норму і дістати 600 гр[а] м денно хліба, то 

нас чотирьох мусіло денно нагрузити 36 кубометрів дерева. 

Зазначую, що всі працюючі при цій праці були дуже виснажені.

Населення,  чуваші, так само дуже бідно живе. Всі молоді були 

забрані на війну. Вдома полишилися жінки і старики. Жінки пра-

цювали в колгоспі, а старики були зорганізовані в артілі і вдома 

плели з липи личаки. Ті личаки діставали всі працюючі в лісах. В 

личаках найдовше можна було ходити через два тижні часу.

Десь третього дня моєї праці прийшов до мене дижурний і 

завізвав до канцелярії. В канцелярії я застав того з трьома зірками, 

котрой мене віз з Уфи. Він був високого росту, стрункий, літ около 

38, округле лице, чорне волос[с] я, говорив українською мовою. 

Він сидів за столом. Мені казав сісти протів нього. Він дав мені 

папіроса і казав говорити свою автобіографію. Я почав оповіда-

ти, що я є бідняк, колись був працюючий, а опісля оженився, маю 

3 морги землі, на котрих дуже бідував. Від 1939 р. був завідуючим 

клубом в с.  Стиборівці, а за  німців працював при господарці. З 

приходом совіт[ської]  влади зістав змобілізований і відвезений до 

праці аж сюди. В ті[й]  канцелярії лежали мої акти, котрі привезли 

з Уфи. Цей совіт до них при мені не заглядав. Він тоді сказав, що 

я є радянською людиною. Я йому потакнув. Він дальше говорив, 

що тут з западу приїхало богато бандерів і їх треба підслухувати, 

що вони між собою говорять і про те все йому донести, коли він 

тут буде. Я навіть довго не надумувався і на те погодився. Він тоді 

написав щось на папері і сказав, що я в него не буду називатися 



792

 Борис, а якось інше. Я спочатку навіть не розумів на що він то гово-

рить. Він сказав, що то є на те, щоб ніхто про мене не довідався, 

що я йому буду доносити. Я сказав, що буду називатися «Зазуля» 

і він так казав мені підписатися. Тоді зо мною більше нічо не гово-

рив, навіть не попередив мене, що маю говорити другим як хтось 

попитає, чого я до него ходив. При моїм відході казав завізвати 

з  Паликоров  Цінцірука. При виході дав мені ще одного папіроса і 

скінчив. Того дня він взивав около 15 чоловік.

Десь за місяць часу знов мене дижурний покликав до канце-

лярії, де застав знакомого стар[шого]  лейт[енанта] . Він запитав, 

що нового між робочими і що вони між собою говорять? Я від-

повів, що всі задоволені з праці, всі говорять, що краще працю-

вати чим гинути на фронті. Тішуться, що  сов[ітська]  армія пішла 

вперід, скоро буде кінець війни і всі підуть додому. Він відповів, 

як такі задоволені, то чому 15 чоловік втекло з праці. Я сказав, 

що з цеї групи, де я працюю, ніхто не втік і про втечу перший 

раз чую. Як десь повтікали, то напевно причина в тому, що від 

довшого часу дають їсти прямо саму воду. Він на те нічо не відпо-

відав. Щось записав на папері і казав мені підписати. Я підписав 

Зазуля. По цьому він казав мені вийти.

При тій праці я працював до вересня 1944 р. Опісля мене 

перенесли над ріку до сплавлювання дерева. Тут на 4 працюючих 

була норма зробити з клеців плоти і наладувати 36 кубометрів 

дерева. Я цеї норми не міг виробити і через те нам обірвали 

живностеву рацію. Тут був дуже великий голод. Одного дня знов 

прийшов до мене ст[а] р[ший]  лейт[енант]  і запитав, що нового? 

Я відповів, що велика біда і дуже хочу їсти, бо не можу виробити 

сво[є] ї норми. Він нічо до мене більше не говорив і відійшов. Що 

я міг йому говорити, коли я так само бідував як другі і все думав, 

де б то щось з’їсти.

При тій праці я говорив з якимсь  руским, як ту[т]  працюють 

взимі, коли тепер тут так зимно. Він відповів, що за минувшу зиму 

при тій праці в лісі зимувало 700 чоловік. На весну полишилося 

з них 300 чоловік. 400 померло внаслідок голоду і зимна. Я тоді 

настрашився слідуючої зими і рішив втікати. Одного дня я намо-

вив з с.  Стиборівка свойого сусіду  Горбаль Івана, щоб разом зо 

мною втікав. Він на це погодився.

При кінці вересня 1944 р. коли поверталисьмо з праці і вже 

добре було темно, ми почали утікати. В часі утечі ми підходили 

під оселі і питали людей, куди найближче до желізниці. Люди 

показували нам тільки напрям. Час до часу наривалисьмо до 

мішка бараболь, котру пекли в лісі. Все втікали ночами, бо днями 
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могли нас зловити. Так ми вже втікали 9 днів. Дев’ятого дня ми 

найшли на 5 жінок, котрі були в військовім мундурі і мали пістолі. 

Вони нас запровадили на якусь станцію, де вже були  Н.К.В.Д.-

сти. Тут мене почали випитувати, звідки я втікаю. Я відповів, що 

з якихось мість, де не давали їсти та мусів втікати. Крім цього, 

я був х[в] орий на ногу. Цей Н.К.В.Д.-ист дав знов дві жінки, 

котрі нас поїздом відвезли до  Уфи на Н.К.В.Д. Тут знов якийсь 

Н.К.В.Д.-ист зписав з мене автобіографію і казав нам йти на 

збірний пункт. Коли я просився, щоб хотяй ту одну ніч дозволив 

нам виспатися на Н.К.В.Д., то він нас вигнав. Ми тоді тинялися 

по місті через 3 дні. Коли вже бракло харчів, то зголосилися на 

збірному пункті.  Горбаля Івана відіслали до  Свердловська до 

праці, а мене хворого до лічниці. По 3 тижнях  я вийшов з лічниці 

і знов пішов на збірний пункт. Звідсі мене так само направили 

до Свердловська. Коли я переїхав ріку, то знов утік. Я вже утікав 

через 8 днів. Восьмого дня втечі я стрінув на дорозі автомашину, 

на котрій їхав якийсь листонош. Я його просив, щоб він мене 

взяв на авто і спрямував на Воєнкомат. Коли ми приїхали до 

району Уоргазінську [ Аургазінський], то він мене спровадив не 

на Воєнкомат, а до  Н.К.В.Д. Тут знов з мене списали протокол і 

за три дні відіслали на Воєнкомат. В Воєнкоматі ще раз списа-

ли протокол і дали мене до праці в лісове проізводство в село 

Білогор [ Белогорський]. В цьому проізводстві я працював до 

січня 1946 р. В ньому працювало 130 робітників. Найбільше було 

 чувашів,  татарів і двох  українців. Я різав з татарином трачку. Всі 

робітники були вольно найомні. За працю нам плачено. Я діста-

вав місячно 300 карб[ованців] . За ці гроші мусів купити харчі.

Завідуючим цього проізводства був  Кіриченко Олекса – 

украї нець,  східняк. Коли вже почали всіх демобілізувати з армії, 

про що я довідався, то я пішов на Воєнкомат, щоб мені видали 

документи і звільнили з праці. З початку документів видавати не 

хотіли. Коли я почав більше наполягати, що я військовий і всіх вже 

звільняють додому, то при кінці січня [19] 46 р. мені видали доку-

менти і я 15 лютого 1946 [р.]  приїхав додому. Вдома вже застав 

 Горбаля Івана, котрой вже був вдома.

В селі в тому часі стояли гарнізони. Третього дня стрінули 

мене гарнізонці і запитали, чому не маю документів. Я відповів, 

що тому три дні повернув з  Башкірії і ще не маю документів. Того 

самого тижня я пішов на Воєнкомат в  Підкамінь і дістав тимчасо-

ве удостовіреніє.

В березні 1946 р. я зістав повідомлений, щоб зголоситися 

до Райкультосвіти до завідуючої Марії  Курачової. Я зголосився 
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до неї. Вона тоді мені сказала, що я провадив в селі за  Польщі і 

за сов[ітської]  влади до 1941 р. культ[урно-] освітну працю в селі, 

то її мушу проводити і тепер. Я на це погодився. В першій мірі я 

взявся до будови клубу. До 3 місяців побудував в селі клуб, про 

що навіть писала обласна газета « Вільна Україна».

Я, як завідуючий клубом, мусів мати денно вісім годин праці 

в клубі. Я більше пересиджував в с[ільській]  раді. 

(..) станок. В квітні 1946 р. уч[астковий]   М.Г.Б. до с[ільської]  

ради завзивав богато людей. Я також був завізваний. Коли я 

прийшов до с[ільської]  ради, то за столом сидів  Круков. Він мене 

почав випитувати, де я був на війні. Я відповів, що на війні не 

був, а був в  Башкірії при праці, де дуже бідував. В часі розмови 

я сказав, що якомусь стар[шому]  лейт[енанту]  підписав заяву на 

співпрацю з М.Г.Б., що буду доносити, про що говорять працюю-

чі. Круков сказав, «от ти є радянська людина». В тому часі хтось 

прийшов до с[ільської]  ради і завізвав Крукова на обід. Ми розій-

шлися. Десь за 3 дні часу я знов був в с[ільській]  раді з головою 

 Рева Володимиром. (Рева Волод[имир]  зліквідований в 1947 р.). 

В цей час ввійшов Круков, а Рева вийшов. Круков почав до мене 

говорити «бачиш ти є радянська людина, працюєш як голова 

клубу, будеш за це брати гроші. Як радянська людина мусиш 

помагати слідчим органам М.Г.Б. в поборюванні українсько-

німецьких бандітів». Я на це погодився і сказав як щось буду 

знати, то все йому скажу. Він тоді витягнув з торби аркуш паперу 

і списав з мене цілу автобіографію. На самі[й]  долині казав мені 

підписати. Я підписав –  Борис Петро. Він тоді на другому меншо-

му аркуші написав, що я добровільно погоджуюся співпрацювати 

з органами М.Г.Б. в поборюванні українсько-німецьких банд. Що 

буду знати чи бачити, то про все скажу. Про розголошення тайни, 

про що ми тут говоримо як він довідається, то мене будуть судити 

на 25 літ тюрми. Я відповів, нікому про це не скажу. Він тоді ска-

зав, щоб я вибрав собі якусь клічку. Я сказав, що буду називатися 

«Зазуля». Ще мені пояснив, що клічка є на те, щоб ніхто не дізнав-

ся, що я з ним співпрацюю. 

Як перший раз, то дав мені мале припоручення. Говорив, 

щоб я пішов до  Гетьмана Миколи,  Сторожук Гриця,  Сагана Івана 

і  Дубини Івана Іван[овича] . (Дубина Іван Іванович зліквідований 

[в]  1948 р.). З ними треба зайти в піянство і почати любу роз-

мову. Від них можна буде довідатися щось про бандітів, бо вони 

там заходять. Або коли в селі будуть якісь весіл[л] я чи забави, так 

само треба тамтуди зайти. Наслухувати, які будуть співати пісні. 

Часом на весіл[л] і є ріжні гості. Вони говорять про ріжні справи. 
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Коли будуть щось говорити про бандітів, то добре тре наслухува-

ти, що хто говорить. На весіл[л] і поп’ються, то говорять про ріжні 

справи. Так само маєш в селі добрий авторітет. В клубі мусиш 

робити ріжні забави, заохотиш до себе молодь, а опісля треба їх 

виховати в радянському дусі. Те що говорив  Круков, він нічо не 

записував. При кінці сказав, щоб я говорив людям, що він мене 

питав, чи до мене не заходять бандіти.

Я тоді почав говорити між молоддю, чи в нас  большеви-

ки будуть чи ні, а маєм можність поставити клюб, то поставмо. 

Будинок в селі є потрібний. Молодь мене послухала і ми в коротці 

поставили клуб. За добру працю в клубі я дістав як премію з облас-

ті радіоприймач, погруддя  Сталіна, портрети  Леніна, Сталіна і 

 Хрущова, з гіпсу герби  С.С.С.Р. і  У.С.С.Р., гармонію і балалайку.

Круков дуже часто заходив до с[ільської]  ради, то праві все зі 

мною стрічався і щось говорив. Одного разу Круков мене питав, 

чи я заходив до  Гетьмана Миколи,  Сторожука Гриця,  Дубини Івана 

і  Сагана Івана. Я відповів, що бачив їх кілька разів. Вони нічо не 

пили і я їх про нічо не питав. Дальше мені ще сказав, щоб я захо-

див під вікна до  Кушоби Дмитра,  Приходнього Василя і  Дзвіника 

Онуфрія. Ті всі є богатші люди. Вони підпомагають бандітам і все 

щось про них говорять. Коли би хтось тебе побачив в себе під 

вікном, то скажеш, що прийшовісь щось визичити чи щось попи-

тати. На тому я знов з Круковом розійшовся.

До Гетьмана Миколи я дуже часто заходив, бо я з ним спря-

гався. Так само зайшов і до Дзвіника Онуфрія. Від них я нічо не 

довідався. В тому часі повстанці до села заходили дуже мало, 

бо в селі стояв гарнізон. Літом я стрічався ще богато разів з 

Круковом, але він мене нічо не питав. Всі були заняті зтягненням 

хлібоздачі1405.

В міся[ці]  жовтні 1946 р. прийшов до мене  Дубина Іван 

Іванович і запросив до Сагана Івана на піятику. З початку я не хотів 

іти, але вечором таки пішов. В хаті вже застав п’яного Гетьмана 

Миколу з жінкою, Дубину Івана Ів[ановича]  з жінкою,  Романюка 

Василя з жінкою,  Гетьман Степан,  Кутняк Петро,  Дубина Іван 

Степанович,  Яремчук Степан і  Фігун Іван. Вони всі почали пити до 

мене. В коротці я так само вже був п’яний. Дубина Іван Іванович 

почав співати «Запрягайте хлопці коні» і ще якусь пісню «всю 

посуду перемили». Я вже так був п’яний, що пішов додому.

До тижня часу Круков візвав мене до с[ільської]  ради і запи-

тав, чи я де бачив бандитів? Я відповів, що був в Фігуна Івана в 

У тексті:1405  хлібоздачею.
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хаті, але там нічо не завважив.  Круков сказав «правильно ти там 

був». Дальше питав, чи був на тій забаві у  Сагана? Я так само ска-

зав, що був і почав йому оповідати, як там всі попилися. Він мене 

запитав, чи на ті[й]  забаві був  Дзвіник. Я відповів, що коли я там 

був, то його не було. Круков сказав, що там був Дзвіник і співав 

про «кобилу». Я відповів, що такої пісні не чув. Навіть не знав, що 

вона означала. Як я опісля довідався, то та пісня є проти  Сталіна. 

На тому  Круков зі мною закінчив, а я пішов додому.

Про ту пісню, хто її співав, сказав мені  Гетьман Микола, що 

її не співав  Фігун, а  Дубина Іван Іванович (як с/о зліквідований в 

1948 р.). 

(На цій забаві були за малим винятком всі підозрілі як с/о. 

Зам[ітка слідчого] ).

В зимі з 1946-[19] 47 р. Дубина Іван Ів[анович]  припровадив 

до мене « Зимного». Він в той час був хворий. Дубина говорив, 

щоб Зимний в мене був кілька днів, а коли виздоровіє, то кудись 

піде. Я його примістив в стодолі на сіні в копицях. Десь восьмого 

дня прийшло до мене 8 гарнізонців. Чотирьох пішли до стодоли, 

а чотирьох в хату. Всі почали робити ревізію. В стодолі дротом 

пошпігали в соломі і всі відійшли. Під час кватерування Зимного 

до нього заходив кілька разів Дубина Іван Ів[анович] . По цій 

ревізії Зимний зараз кудись пішов. Про те, що в мене перебував 

Зимний я Крукові не говорив. З Круковом я стрічався богато 

разів. Він все мене запитав, що нового в селі і на тому ми все 

розходилися.

Десь з початком травня 1947 р. Круков зайшов до клубу. (...) 

Він тоді мені сказав, що треба перемінити клічку. Я навіть довго 

не думав, а сказав, що буду називатися « Соловій». То[й]  мені 

сказав, що до села заходять бандіти, котрих конечно треба вислі-

дити. Він говорив: ти підеш до  Дзвіника Онуфрія і  Петра,  Фігун 

Насті,  Приходнього Василя. До них мусять заходити бандіти 

«Зимний» і « Помста». На ті хати наглядай здалека, щоб тебе хто 

не підозрів, що ти слідиш. Як звечора побачиш, що в тих хатах не 

світиться світло, яке повинно ще світитися, то означає, що там є 

вже бандити. Так само як в хатах не світиться світло або заслоне-

ні вікна, а час до часу хтось виходить з хати і заглядає з завугла, 

то значить, що він вийшов подивитися, чи хто не підслухує під 

хатою. Коли в хаті не буде світитися чи заслонені вікна, а в хаті є 

бандіти, то вони говорять півголосом про совітів, про своїх друзів 

і заготівлю харчів. Як в хаті не буде нікого, а вікна заслонені чи 

навіть не світиться, то домашні говорять голосно. Під такою хатою 

треба полежати до 2 год[ин]  часу. Коли там є бандити і вони до 
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2 год[ин]  не вийдуть, то буде означати, що вони залишилися на 

день, а навіть на більше. Вони часом сидять навіть тиждень часу. 

Коли є в селі бандіти, то вони не заходять до богатьох хат. Вони 

вже мають свої кватири, де заходять найбільше. Хто їх не піддер-

жує, то вони там не заходять. Як в селі десь побачиш їх, то йди за 

ними так здалека, як можеш бачити тільки оком. Близько до них 

не підходь, бо вони можуть тебе вбити. Коли вони до котрих хат 

зайдуть і вийдуть, ті хати треба провіряти вечором кілька разів, 

чи вони ще коли там заходять. Як таку хату дослідиш де лишили-

ся на нічліг бандіти, то рано зайди по якісь справі до с[ільської]  

ради. Як я там буду, то ти десь сядь проти мене, заложи нога 

за ногу, опісля обидвома руками злапся за коліно і середним 

пальцем вдар три рази до ноги. Я вже буду знати, що щось є і з 

тобою порозуміюся. Коли мене не буде в селі, то по якісь справі 

йди до району і зайди до мойого помешкання. Жінці нічо не гово-

ри. Як мене не буде вдома, то зайди непомітно на  М.Г.Б. і питай 

за Скороходом котрой зі мною все десь є. Як не буде мене, ні 

 Скорохода (Скороход м[олодший]  ле[й] т[енант]  М.Г.Б.), то все 

розкажи дижурному. Правдивого прізвища не говори, а подай 

свою клічку. Коли бандіти десь закватерували, то вони вдень і так 

нікуди з села не вийдуть.

Круков те записав на папері і я підписався « Соловій». При 

відході сказав, що коли хтось мене запитає, що я з тобою гово-

рив, то скажи, що в справі клубу. Я коли вертав вечором з клубу, 

то заходив під вікна хат, де говорив мені  Круков. Те робив я дуже 

обережно і обдумано, щоб хтось мене не підозрів. Все населен-

ня села вважало мене за чесного  українця. Щоб ще більше мати 

довір’я до мене селян, то я говорив про історію  України, про 

козаків,  Шевченка,  Шашкевича і інших. Я так само при тім вичу-

вав, що хто може думати і куди він стримить.

Від того часу я ходив на підслухи богато разів, але нікого не 

завважив. Фактично я повстанців стрінув аж в осені 1947 р.

По якомусь часі Круков мене стрінув на дорозі і запитав, чи я 

щось вислідив. Я відповів, що всюди ходив але нічо не бачив. Він 

тоді почав мене сварити, що я нікуди не ходив, нічо не роблю і він 

мене за це посадить. Я знов йому говорив, що ходив але направ-

ду нікого не бачив. На тому ми знов розійшлися.

В жовтні [1947 р.] Круков зайшов до мене до клубу. З почат-

ку говорив, що тепер відбувається збірка збіж[ж] а понад плян і 

той час треба використати на роботу. От тепер ходиш по селі за 

зерном добре придивляйся по хатах, котрі стоять по горбках чи 

там бандіти не мають криївок. В першій мірі зверни увагу на печі. 
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Коли в печі є криївка, то «желєзо» (блят) буде заржавіле аж чер-

воне. На ті[й]  печі завсіди буде поставлен[о]  більше ріжної посу-

ди. Коли піч є палена, то блят буде чорний і там нема криївки. 

За входом все дивися коло печі і за печею. На вході може стояти 

якась бочка, мішок зі зерном або щось інше. Такі предмети час 

до часу є змінювані [з]і своїх місць, а опісля знов стоять на тому 

самому місці. В хаті зверни увагу чи нема щось пересунутого з 

одного місця на друге. Як ввійдеш до хати, то там спочатку буде 

непомітне маленьке замішання. Почервоніють на лиці, не будуть 

мати теми до говорення, щось можуть в хаті переставляти чи 

навіть собою заслоняти. Скоро схочуть тебе позбутися з хати. 

Будуть говорити, що збіж[ж] а зараз занесуть чи вже занесли. 

Одним словом твойому прибуті не будуть раді. Те все він собі 

занотував на папері і я підписався « Соловій».

Відтоді я збирав по селі з селян збіж[ж] а, але нігде нічо не 

завважив. Десь в тому часі я зістав візваний до голови району 

 Ничипуренка. В Виконкомі я застав Ничипуренка і секретаря 

партії  Стукоту. Вони мені сказали, що мене висилають до  Львова 

на курс. Як скінчу курс, то буду в с. Стиборівці головою с[ільської]  

ради. Зазначили мені, що по курсі буду міг добре зорганізувати 

село і вони сподіваються, що в коротці в с.  Стиборівці зорганізую 

колгосп. Я їх пропозицію приняв і приобіцяв, що вповні в праці 

вивяжуся і їх в надіях не заведу. Опісля вони казали йти додому 

обсіяти поле і на зиму забезпечити в дрова і інше рідню.

В тому часі в с[ільській]  раді стрінув мене  Круков та запитав, 

чи я їду на курс. Я відповів, що їду. Він сказав «хорошо їдь, добре 

учися, дивися в майбутнє, а будуть з тебе люди». При кінці жовт-

ня [19] 47 р. прийшов по мене з  Підкаміня післанець  Шеверило 

і сказав, щоб я відійшов до району, бо ще сьогодні від’їду до 

Львова.

Я зараз зголосився в Виконком, де секретарка виписала для 

мене посвідку. Зі мною тоді виїхав на курс  Солєцкі з Підкаміня. 

Опісля ще доїхав з с.  Нем’яч  Гук Йосиф.

У Львові ми зголосилися до завідуючого кадрами  Покулі – 

 українець,  східняк літ до 45. Покуля нас направив до гуртожитку 

при вул. Чернишевського 28, т[о]  є давня вул. Зибликивича, де 

колись була церква. В гуртожитку ми тільки спали. Харчувалися, 

де хто міг. В гуртожитку були кімнати, по котрих спали по 3 чоло-

вік, 4 чоловік по 6 і навіть по 8 спало на одні[й]  кімнаті. Всіх кур-

сантів було около 90 осіб. В тому числі 4 жінки. Кожний кандидат 

мав своє ліжко, коц, простирало і подушку. Що два тижні постіль 

змінювалася. В год[ині]  8 рано всі ставали і зараз розходилися 
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хто куди на снідання. Інші самі собі варили на газові[й]  кухні, 

котра там була. Порядок робили самі, помимо що до цеї роботи 

були жінки. В цьому будинку на І поверсі був клуб і бібльотека. 

В портері була канцелярія, дерекція і «заоч» [завуч]. Заоч від-

повідав за науку курсантів. В «Заоч» працював лєктор  Кропивко 

Панас літ до 55,  українець. В бібльотеці працювала якась  жидівка 

 Ніна. Хто працював в дерекції, того собі не пригадую.

Всіх курсантів поділено на 5 груп. В першій групі були: самі 

партійні,  рускі, українці і жиди. Вони ходили до тої самої школи 

що і ми в тих самих годинах і тільки до іншої викладової залі, де 

ніхто з нас там не заходив. Спалисьмо всі разом, а вони навіть 

були розкинуті по всіх кімнатах між нас. З цеї групи пригадую 

собі якогось  Іванова – рускі[й] , котрой був нач[альником]  почти 

в  Жовкві. Другий якийсь  Ковпаков – рускі[й] , літ до 32 з  Камінки 

Стр[умилової] .

До ІІ групи входили особи з вищою освітою. Там були: рускі, 

українці  східняки і  западняки. З цеї групи знаю якогось  Хому, літ 

до 28. Він був виселенець з  Польщі.

До ІІІ групи входили кандидати з нищою освітою, але краще 

були зор[і] єнтовані в політиці. До цеї групи ввійшов з  Підкаміня 

 Солєцкі Яків – українець, літ до 45, з  Краснянського [району]  

 Бучинський – укр[аїнець] , літ 33 і  Мел[ь]ник. З Каменобуського 

[ Кам’янко-Бузький] району  Політило – українець, літ до 28.

До ІV групи ввійшли всі [з]  нищою освітою і самоуки. До цеї 

я належав, з с.  Нем’яч,  Гук Йосиф. З  Городоцького р[айо] н[у]  

 Кармелюк Евген і  Шиманська Ніна. З  Золочівського р[айо]-

н[у] : з села  Луки голова с[ільської]  ради  Цітинський Степан. З 

 Милятинського р[айо] н[у]   Заяць і  Політило. З  Янівського  Пукало. 

З  Жовківського р[айо] н[у]  з с. Мости [? м.  Великі Мости] Кубяк. 

Більше прізвищ не пригадую.

До V групи ввійшли всі рускі. Вона була зорганізована аж в 

січні 1948 р.

З гуртожитку всі йшли в год[ині]  14 на вул[ицю]  бічна 

Яблоновських до жіночої семинарії. Училися до год[ини]  9-10 за 

московським часом. Предмети науки: Історія  С.С.С.Р. від найдав-

ніших часів аж до сьогодні. Цей предмет викладав сам деректор 

курсу. Прізвища не пригадую. Історія капіталістичного світу так 

само він викладав.

П’ятирічний план викладав проф[есор]   Кропивко – 

укр[аїнець] .

Руску граматику викладала якась учителька  Ніна – руска.

Українська граматика, викладала якась учителька українка.
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Історія В.К.П.б. (короткий курс) найбільш правдоподібно 

викладав львівський  жидок  Заброцкі.

Географія  С.С.С.Р. і капіталістичного світу виклав так само 

жидок.

Конституція С.С.С.Р. той сам деректор.

Партійне будівництво, викладав якийсь військовий, – 

 рускі[й] .

Українська література якийсь  українець.

Руска література якийсь рускі[й]. Діловодство викладав уряд-

ник з обкому. Всі лекції були, щодня по дві год[ини] .

Крім того, оден раз був виклад на міжнародні теми. Він від-

бувся в клубі гуртожитку. Викладала якась жінка через 3 год[ини] . 

При кінці вона говорила, що німецько-українські націоналісти 

все були вислужниками чужих інтересів. Колись служили цареві 

[цісареві]  Австрії, польським панам, а опісля німецьким загарб-

никам. Зараз перейшли на службу американсько-англійських 

капіталістів. Вони нічо спільного не мають з народом і нічо добро-

го не несуть для народніх мас. Їх всюди треба поборювати, бо 

вони вносять в народ тільки обман. Вона говорила богато більше, 

але я всего не пригадую собі. Цей курс тривав від 1.11.1947 р. – 

22.[0] 7.1948 р. 

Перед закінченням курсу відбувся спеціяльний вечір, прис-

вячений випускові курсантів. Того вечора була музика і буфет. 

Богато зійшлося жінок і мужчин. Всі танцювали. Я участі в тій 

забаві не брав, бо за все треба було платити, а я не мав грошей. 

Я місяч[но]  брав 270 карб[ованців]  на руку, але за них треба було 

купити харчі, зшитки, чорнило і папіроси. Зарплату, котру я поби-

рав як голова клубу в с.  Стиборівці, побирала жінка, що місяця 

300 карб[ованців] , котрі брала для потреб дому і я з них нічо не 

діставав.

Дня 25.[0] 7.[19] 48 р. я повернув з курсу додому. В селі дові-

дався, що повстанці забрали  Дубину Івана Івановича, котрого 

напевно вбили. Дубину Івана Ів[ановича]  я знав як чесного укра-

їнського патрійоту. Мені тоді стало дивно, чому його забрали 

повстанці. Я тоді говорив до  Гетьмана Миколи і  Горбаля Гриця, 

що то до доброго не дійде, коли вже забирають таких людей, як 

Дубину.

Дня 28.[0] 8.1948 р. т[о]  є на самої [свято Успення] Матері 

Божої прийшов до села  Круков і завізвав до клубу 18 осіб. Так само 

завізвав і мене, бо я тоді був в дома. Коли прийшов до клубу, то 

Круков сидів за столом. Він мене запитав, чи я па[м’я] таю якусь 

там дату в місяці февралі. Я відповів, що не знаю навіть, що то 
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за місяць. Він сказав, чи я пам’ятаю ту зиму, коли в селі були 

їхні якісь війська і в мене 8 бойців робило ревізію. Я сказав, що 

пам’ятаю. От бачиш. В той час в твоїм «сараю» був бандіт сказав 

 Круков. В хаті в мене не було нікого, а за сарай я не відповідаю. 

Ти добре знаєш, що в тебе тоді був «бандіт» «йоб твою мать». В 

тебе чорна бандітська душа, я тебе угроблю1406, а родину вивезу 

в  Сибір, кричав Круков. А убивство голови с[ільської]  ради  Реви 

ти добре собі пригадуєш. Чим ти його вбив? Я відповів, що про 

вбивство Реви так само нічо не знаю.  Дубина Іван Ів[анович]  був 

твоїм приятелем? Я відповів, що ні. А пам’ятаєш, як ти їхав до 

 Львова на курс, то ти обіцяв йому писати в листах новості? Я до 

нього писав тільки оден раз, але не про жодні новості. Ти йди 

додому і надумайся. Як не скажеш правди, то посаджу на 25 літ. 

Я зараз вийшов.

По цій розмові з Круковом я зор[і] єнтувався, що Дубина Іван 

Ів[анович]  був зрадником. Бо про той лист, що я йому мав писати, 

то я тільки з ним умовився. Так само про те, що він привів до мене 

х[в]орого  Зимного ніхто не знав, крім нього.

В вересні 1948 р. коло с[ільської]  ради я стрінув Крукова. Він 

мені тоді сказав, що він йде до середини, а коли звідти вийдуть 

всі люди, щоб я тоді там ввійшов.

За кілька хвилин вийшли всі люди і я увійшов досередини. Він 

відразу запитав мене, чи я бачив в селі бандітів? Я відповів, що ні. 

«Йоб твою мать» таж мені люди говорили, що тебе з ними бачи-

ли. Що  Саган (Зимний) тобі припоручив? Я відповів, що він мені 

припоручив списати всіх здібних до військової служби людей. (То 

був звичайний [т] рік, щоб виловити всіх с/о. Зам[ітка слідчого] ). 

Я йому тоді подав всі прізвища, котрі я заподав. (Цей список 

мусів бути виготовлений спільно з Круковом, бо дуже богато було 

самих підозрілих осіб і в них  Борис Петро. Зам[ітка слідчого] ).

Круков дальше говорив, що бандіти застрашують людей. 

Бандіти думають, що буде війна і сюди прийде  Америка. То 

нічо. Дальше говорив. Все тримай з ними зв’язок. Добре і на 

час виконуй їхні доручення. Вони до тебе будуть мати більше 

довір’я. Тепер йде зима і вони будуть себе забезпечувати на 

зиму. Помагай їм стягати збіж[ж] а чи щось інше. Вони тебе 

можуть навіть десь кликати. Все добре їм виконуй і потім будеш 

міг зор[і] єнтуватися, де вони хочуть зимувати. Так як голова 

клубу часами вертаєш вночі зі села і де небудь можеш їх стріну-

ти. Пам’ятай, в котрому місці тебе стрічають. Як тебе стрінуть зо 

У тексті:1406  усроблю.
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2 рази в одному місці, то значить, що вони десь сюди приходять і 

себе забезпечують на зиму. Коли їх десь стрінеш кілька разів, то 

днем старайся тамтуди зайти садами чи городами. Ти знаєш всі 

стежки. Як десь появиться свіжа стежка в городі, то значить, що 

вони там заходять. Так само як вертаєш з клубу зайди під ті хати 

ночею і наслухуй, чи в котрі[й]  хаті нема шепоту, чи не заслонені 

вікна, або чи хтось час до часу не виходить з хати ніби за сво[є] ю 

потребою, а в дійсності наслухує чи хтось не підслухує під хатою. 

В  Стиборівці є ще двох бандітів. Вже нігде їх нема. Вони є зви-

чайні бандіти. Ще давнійше, то вони вислужувалися  германові. 

Пізнійше  американцям. Зараз вони нікому не вислужу[ю] ться, а 

є звичайні бандіти. Бояться прийти з повинною, ходять мордують 

невинних людей, граблять їх майно і спасають свою шкуру. Вони 

вже давно прийшли би до нас, але за свої злочини вони бояться 

народнього суду. Ще троха і їх сам нарід повбиває. 

Чи він те записав, я не пригадую собі. Знаю, що на тому ми 

розійшлися. Такі промови він до мене говорив дуже часто. Вони 

на мене навіть впливали, бо я докладно не був зор[і] єнтований в 

рев[олюційній]  боротьбі. Натомість ніколи я не вірив в перемогу 

большевизму.

Слідуючий раз  Круков мене завізвав до клубу, щоб я напалив, 

бо то вже напевно був грудень 1948 р.

В клубі нікого не було. Він мав вечором зробити якийсь мітинг. 

Коли я вже напалив, то він почав випитувати, чи я щось завважив. 

Я відповів що нічо. Ходив всюди, але все надармо. Круков тоді 

розсердився, почав кричати, що він мене посадить в тюрми, що 

держава на мою науку витратила 15000 карб[ованців] , а з мене 

нема жодного толку. В тому часі так був поденервований, що аж 

вийшов на двір. За хвилину знов повернувся і сказав, як тої зими 

не видась бандитів, то мене засудять. Я дальше оправдовувався, 

що ходжу всюда, але нічо не міг бачити. Він тоді дав мені слідую-

че доручення.

В зимі мусиш всю свою увагу  звернути, де заходять бандіти. 

Найкраще тоді як є понова. Коли рано йдеш до клубу, все диви-

ся, чи на котре подвір’я чи з подвір’я нема слідів. Дивися, чи хто 

раненько не робив стежки з подвір’я на дорогу. То означає, що він 

маскує сліди. Часом господар, щоб замаскувати сліди, раненько 

їд[е] до млина чи десь інше. Коли таки побачиш, то зараз з раня 

обов’язково мусиш під якимісь претекстом зайти в ту хату. В хаті 

зверни увагу, чи хата є вже замітана. Як замітана, то там хтось є. 

Господарі, як в них нікого нема, то хати скоро не замітають. Як 

замітають рано, то значить, що бандіти наробили сміт[т] я і зараз 
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рано замів хтось хату. Як хата не заметена або заметена і сміт[т] я 

на купці, то зверни увагу чи в сміт[т] ю нема часом недокурків. 

Часом є таке, що в хаті ніхто не курить, а є окурки.  Або коли 

навіть хтось курить з хатніх, то курить домашній тютюн, а окурки 

є з якихісь папіросів, котрих господар ніколи не курить. Часом 

на столі лежить газета, якої господар ніколи не читає. Так само 

десь стоїть таборетка чи лавка, котра там не стояла або щось 

на ній стояло, а тепер вона не на свойому місці, знов її ставлять 

на місце і щось на ню ставляють. Беруть собі малу таборетку чи 

лавку і щось на ній пишуть чи читають. Те роблять тому, щоб їх хто 

навіть через заслонене вікно не міг в хаті побачити. В хаті можеш 

побачити хліб, м’ясо чи масло, котре з собою вони принесли. Ти 

добре в свойому селі знаєш, що хто може мати. В такі[й]  хаті, де 

є бандіти, домашні не будуть раді твойому прибутті. Вони чим 

скорше будуть хотіли тебе позбутися. Вечором треба знов зайти 

десь біля такої хати, влізти під возівню, якоїсь шопи чи комірки, 

щоб ніхто не бачив і там побути зо дві годині. Тоді напевно узна-

єш, чи там хтось є. В разі в ті[й]  господарці не буде такого місця, 

то десь треба влізти в сусіда напротів. Як можливо, то підій-

ди під таку хату ніби за сво[є] ю потребою і вчуєш чи там нема 

шепоту. Всюди звертай увагу, хто зараз звечора гасить світло, 

котре повиннося ще світити. З такої хати все хтось вийде ніби за 

сво[є] ю потребою і буде обходити хату, чи хто не підслухує.

На цьому  Круков закінчив. Мені не давав жодних пересторог, 

коли б мене хто питав, що я з ним говорив.

Помимо всіх вказівок і мойого ходіння по селі я нігде нічо не 

завважив в селі і з повстанців нікого не бачив.

При кінці грудня 1948 р. Круков виїхав з жінкою на відпустку. 

Мене на той час нікому не передавав.

Десь при кінці січня 1949 р. знов Круков зайшов до мене 

до клубу. Він тоді мене запитав, що нового в селі. Я відповів, 

що нема нічого. Як нема нічого, коли до села заходять бандіти, 

сказав Круков. Я відповів, що всюди ходив, але нічо не бачив. Ти 

тільки добре дивися, а все щось побачиш, відповів Круков.

В тому часі він сказав, що мою клічку вже треба переміни-

ти. Я відповів, що буду називатися « Куропатва». Дальше Круков 

говорив, що до села таки підходять бандіти і їх конечно треба 

прослідити.

Коли вийдеш надвір, все наслухуй, де гавкають пси. В селі 

нема так богато псів. Кожного пса пізнаєш по гавканю. В тому 

часі там можуть заходити бандіти або переносяться з кватіри на 

кватіру. В тамтой напрям села треба підійти і зайти за ту хату з 
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плечей і ніби полагоджувати свою потребу наслухати, чи в хаті 

хто не говорить півголосом. Найбільше уважай на хати  Кутири 

Петра,  Дзвіника Онуфрія,  Кушоби Дмитра і  Приходнього Василя. 

До тих хат заходь обов’язково. Раз зайди до одного, а другий раз 

до іншого. До тих хат заходи так довго, доки когось не побачиш. 

Він те все записав і я підписався  Куропатва.

Слідуючий раз я побачив  Крукова аж в лютому 1949 р., він тоді 

завізвав до с[ільської]  ради всей сельактив. Насамперід перед 

 Лєбером говорили всі десятники, що з них хто зробив в справі 

добровільної асекурації зимових посівів. Опісля виступив з про-

мовою Круков. Він говорив, що в селі треба зорганізувати кол-

госп. При організуванні колгоспу нам перешкаджають бандіти. 

Коли село не видасть бандітів, то наложить 12000 штраф. По його 

промові Лєбер казав всім присутнім забрати голос. Насамперід 

забрав голос голова с[ільської]  ради  Петрик Дмитро. Він говорив, 

що в селі треба зорганізувати колгосп. По нім говорив Доросєвич 

Іван. Він говорив, що в селі треба зорганізувати колгосп. До того 

ще додав, що треба знищити бандитів. Про колгосп, що в селі 

треба зорганізувати, говорив  Горбаль Роман,  Сторожук Гриць 

Михайлович і я.

Я говорив, що наше село не полишиться зі заду і ми так само 

зорганізуєм колгосп. Про бандитів я не говорив.

В травні 1949 р. уповномочений по конті[н] генті  Бараненко 

сказав в присутності  Хоростецького Пилипа,  Щирби Івана, 

 Михалюк Гриця, мене і ще якіхісь совітів з району, що в 

с.  Стиборівці є вже колгосп. Він сказав, що головою колгос-

пу є  Доросєвич Іван Павлович, бухгалтер Щирба Іван і член 

управлін[н] я Горбаль Роман.

Після цього до район[у] в цій справі їздив голова с[ільської]  

ради  Петрик Дмитро, секретар с[ільської]  ради  Дубина Іван 

Степанович і фінагент  Саган Іван Михайлович. 

Найбільш правдоподібно, що в с. Стиборівці вже є зорганізо-

вана управа колгоспу, котра наразі є в тайні.

За час моєї донощицької роботи я від Крукова не діставав 

жодних грошей, ані не мав жодної полекші в хлібоздачі чи в 

яких[о] сь інших здирствах.

В с. Стиборівці підозріваю як сексотів:

1.  Гетьман Микола Павлович, літ 35, тому що на нього все 

кричить Круков, що він є бандіт, але дотепер нічо йому не зробив. 

Дуже часто Круков з ним п’є горілку, а навіть ходить без оружа. 

Чомусь з ним чується беспечний. В часі весіль Гетьман п’є на 

здоровля тих, що не можуть сюди прибути, а коли ніхто не відзи-
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вається, то він говорить, що п’ю за здоровля хлопців, що сидять 

на « Мирові».  Круков знає, що  Гетьман ще за  Польщі належав до 

банди  Орловських та, що за  німців помордував богато  жидів. Їх 

речі ще випродує сьогодні. Має 11 моргів землі, а хлібоздачу 

здає тілько з 6 моргів.

2.  Горбаль Роман, літ 52, має около 22 морги землі. Коли в 

селі  большевики робили перепис землі, то іншим селянам при-

більшили, а йому зменшили. Хлібоздачу здає малу. Я з 6 моргів 

здаю 13 це[н] тнерів, а він з тілько землі 15 це[н] т[нерів] . Після 

[опису] його майна мав дати позики 400 карб[ованців] , а здав 200. 

Як к[у]ркуль не був ще ані разу розк[у]ркулен[ий] чи знищен[ий] 

большев[иками] . Були бідніші господарі, а вже большев[ики]  

їх порозк[у]ркулювали. Дуже часто до нього заходить Круков. 

Сам Горбаль є дуже підла людина і матеріяліст. Одного разу в 

 Підкаміні купував в якоїсь бідної жінки 1 л[ітру]  лену. Вона мала 

тілько 4 літри. Коли вона всипала лен до його мішочка, то він її 

давав 5 подертих карбованців. Вона казала, щоб він їх розміняв 

і за лен заплатив 4 карб[ованці] . Він з грішми пішов і більше 

не повернув. Та жінка дуже плакала і говорила, що хотіла дітям 

купити хліба, а тепер немає за що. Зараз купує і ріже свині, котрі 

продає в Підкаміні, і йому за те ніхто нічо ніхто не зробив.

3.  Ковальчук Марія Костівна, літ до 39, вдова. Має дві корові, 

всі драчки як хоче платит[ь] , а не хоче не платить і ніхто за те її 

нічо не говорить. Все дуже весела і задоволена. Ніколи нічим не 

жу[ри] ться, добре живе. Товариш[ує]  з учителькою  східнячкою 

 Варварою. Вона її дуже хвалить. Рідко коли до ньої заходять  боль-

шевики і ніколи її не об’їдають з харчів як інших людей в селі.

4.  Петрик Дмитро Миколаєвич, літ 35, голова с[ільської]  ради. 

З приходом большевиків був за щось засуджений і вивезений в 

 Молотовську обл[асть] . Втік [в]  1947 р. додому. Спочатку укривався, 

а потім прислав до мене  Горбаля Гриця і просив мене, що я знаюся 

з  Круковом і щоб йому помогли в вироблені документів. Я нічо йому 

не поміг. За короткий час сам Круков виробив йому документа. В 

осені 1947 р. зістав вибраний головою с[ільської]  ради. Час до часу 

Круков з ним свариться, що він не виконує свої обов[‘язки] .

5.  Волянюк Володимир, родом з м.  Броди. Був в  Німеччині і 

там оженився зі стиборівецькою дівчиною  Смаль Анною. Зараз 

мешкає в хаті, з котрої вигнав совіта. До 1947 р. працював в 

 Підкаміні як фінагент. Держить тепер державного бугая, з котро-

го має великий дохід. Час до часу в с[ільській]  раді щось скаже 

протів совітів навіть в їх присутності. Від початку 1947 р. працює 

в селі крамарем.
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6.  Сторожук Гриць Михайлович, літ до 38, має 18 моргів землі. 

Біднійших господарів вже давно  большев[ики]  розк[у]ркулили, а 

він все поплатив державі і йому нічо не роблять. Коли прий шли 

совіти в 1944 р. він був головою с[ільської]  ради. Поробив наду-

життя  зі збіж[ж] ам і зістав засуджений. По 3 місяцях  зістав звіль-

нений. Коли с[ільська]  рада визначає десь на обід большевиків, 

то до нього не йдуть всі, а переважно йде сам Круков. Кілька 

разів большевики обскочили його хату і робили ревізію. Одного 

разу знайшли в него 9 це[н] тнерів збіж[ж] а. Говорили, що то є 

бандерівське, але збіж[ж] а не забрали і йому за те нічо не було. 

В зимі 1949 р. я і  Гетьман Микола їхалисьмо до  Малинищ до ліса 

по дрова. Він говорив, що хоче йти до  Підкаміня і з нами заїхав 

аж під с. Малинищі. З с.  Стиборівка до Підкаміня є три к[іло]-

м[етри]  і проста дорога, котрою все їдуть вози. Він з нами їхав 

до с. Малинищ 2½ к[іло] м[етри] , а звідсі пішов на Підкамінь ще 4 

км. Чому він робив таку окружню дорогу, я не знаю, але мені те є 

підозріле.

7.  Гуляр Василь Семкович, літ до 48. Він ще за  Польщі вида-

вав фінансом людей, котрі гнали самогону. Люди були суджені, а 

він чеком діставав гроші. За першої большев[ицької]  окупації був 

крамарем і мав в большевиків добру опінію. Зараз большев[ики]  

дали йому спокій і він нічо не робить. Є добр[ий]  столяр і коваль. 

За те нічо не платить. Дуже скоро зі всім розраховується з боль-

шевиками і чомусь то все для нього дуже мала все ставка.

Опис оперативника Крукова:

 Круков Михайло, літ до 40 лейт[енант]   М.Г.Б., високий до 

165 см. дуже рухливий, все неспокійний, не вимовляє букви 

«Р», вигляд  жида, говорить українською мовою, щуплий, голова 

клиновата до долу, на бороді маленька ямочка, жовтава цара 

лиця, чоло подано взад, чорні вглублені очі, маленьки кучеряве 

волос[с] я, зрослі чорні брови, чорний густий заріст, горбатий ніс, 

клаповухий, понурий вигляд лиця.

Допитав:  Донський.

Завваги:  Борис Петро Миколаєвич мав довір’я серед селян. 

Вдавав навіть патріота. Сам був соціялістичного переконання, а 

навіть котився до комунізму. В районі большевики покладали на 

нього надію. Наперід позначили його головою с[ільської]  ради і 

вислали на партійний курс до  Львова. Коли він питався повстан-

ців, чи може бути головою с[ільської]  ради, то йому загрозили 
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карою смерті. Повстанцям говорив, [як] що б він,  Дубина Іван 

Іванович і інші взяли кирму в селі, то повстанцям тоді буде добре 

жити. Під цею маркою всі підозрілі як с/о хотіли взяти в руки 

кирму села і село хотіли зкомунізувати і допровадити до колгос-

пу. В тім напрямі вже почав вести працю. По селі вчив історію 

 України, говорив про козаччину і помаленьку зводив, що єдиний 

шлях до добробуту, то є колектив.

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 67. Копія. Рукопис.

№ 122

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРЕСЛУХАННЯ  СБ 

ЖИТЕЛЯ с.  СТИБОРІВКА ПЕТРА  БОРИСА
[Червень 1949 р.] 

Психологічний протокол.

Арештовання Бориса Петра було несподіване. До нього 

прийшло 3 боєвики і просили, щоб він їх припровадив до одної 

хати і викликав з неї господаря, котрой їм не хотів відчинити. В 

часі дороги кущовий інформатор сказав, що він є приарештова-

ний і хоче його допровадити до одної особи, котра з ним хоче 

щось поговорити. В тому часі зв’язав йому руки. Борис в тому 

моменті застрашився і сказав, що йому хочуть щось зробити. 

Кущовий дальше його впевняв, що нічо йому не буде тільки з 

ним поговорять і він піде додому. По тій розмові перестав тряс-

тися і успокоївся.

Кілька годин перед допровадженням Бориса стрільці з іншо-

го району зловили а[гента]  рейд[овика] . Котрого допровадили 

до переслухання. Агента рейд[овика]  не було де відокремити 

і його допитувано при кущі. Коли а[гент]  рейд[овик]  вернув з 

допиту і вже був побитий, то Борис зараз зор[і] єнтувався, що він 

забраний на допит. 

Арештований спочатку чув себе досить свобідний, а свою вину 

хотів затерти тим, що вдавав щирого патрійота, дуже богато гово-

рив на патріотичні теми, про історію  України і т[аке]  п[одібне] . До 

вини ще не признався. Про справи, що його обтяжували говорив 
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досить повільно і застановлявся на кожнім слові. [...] 1407 свою тайну. 

Про справи [...] 1408 говорив так само повільно, але дуже широко. 

[...] 1409 розмови був досить веселий, а навіть співав. Розмов, що про 

нього знають, спочатку з ніким не говорив. Всі повстанці, котрі коло 

нього були, були для нього незнакомі і він всіх побоювався. За кілька 

днів знов прийшов цей сам кущовий інформатор, що його арешту-

вав (к[ущовий]  інф[орматор]  є з його села), то він нічо не говорив, 

окрім слів «рятуй мене, бо я пропав». В тому часі арештований вже 

був дістав кілька буків і висів на станку та дав початкові зізнання. 

Цей все йому відповідав, скажи все, а тобі нічо не буде.

Арештований спочатку допиту вдавав, що він нічо не знає, за 

що він арештований. Був певний, що його будуть питати тільки 

про курс К.П.б.У., бо ще в осені 1948 р. був взивані до написання, 

що учився на курсі, а опісля хотіли з ним повстанці стрічі, на котру 

він не вийшов.

Поведінка арештованого в окруженні стрільців була досить 

весела. Час від часу в нього була досить довга мовчанка. В той 

час до нікого нічо не говорив, обсервував всіх стрільців. Коли при-

йшло більше повстанців, котрих він не бачив, а декотрі були навіть 

старші віком, можна було в ньому завважити радість. Говорив, що 

 большевики вам нічо не зроблять, а я сам не знав, що вас ще тіль-

ко є. Приятеля між повстанцями не шукав. До всіх ставився досить 

прихильно, але осторожно в розмові.

Пам’ять в арештованого була досить розвинена. В свойому 

житті пам’ятав деякі дати досить добре. Коли прийшлося усталити 

якісь стрічі з оперативником, то говорив, що стрічі з ним не мав, а 

стрінувся принагідно, то докладно дат заподати не може, то знов, 

що це було на початках і він навіть на дати не звертав уваги. Коли 

прийшлося оповісти кілька «розработок», котрі передавав йому 

оперативник, то говорив, що все хтось надійшов до с[ільської]  

ради чи взивали оперативника бойці і ніколи не хотів висвітлити 

цілого завдання. Ніби все в тому була якась перешкода. Дальше 

оправдувався тим, що він не є нашим ворогом, що його ніби при-

мусили до цеї роботи, що він ніколи не подавав жодних матеріялів 

оперативникові, та на [...] 1410 що з його рук ніхто не впав.

Арештований, коли почав зізнавати, дуже сильно обсервував 

слідчого, що цей буде говорити. Опісля набрав відваги і говорив 

Частина речення втрачена.1407 

Частина речення втрачена.1408 

Частина речення втрачена.1409 

Слово не відчитується.1410 
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свобідно, але помало. При передачі йому доручень оперативни-

ком коли почав говорити, то помагав собі мімікою і рухами цілого 

тіла. Що дальше говорив, тим був якийсь більше відвертий і пев-

ний себе.

Про те, що робив злочинну роботу, арештований дуже того 

жалував. Говорив, що тепер впаде ганьба на його діти, котрі він 

дуже любить. Що про те подумає про нього його рідня і знакомі 

коли довідаються, що він був большевицький агент. Щоб зняти 

[...] 1411 пляму зі себе і рідні, хотів йти в район і щось [...] 1412 довіда-

тися, що то він зробив. Те говорив [...] 1413 в часі плачу. Як застано-

вився, то зараз думав про жінку, дітей і господарку.

Арештований не був переконаний в тому, що його застрілять. 

Все говорив, що він немає за собою великої вини. Велику вину 

уважав, коли б хтось з його аген[турної]  роботи впав. Все думав 

про те, чим найменше скаже, то буде менша кара. За винятком 

одного доручення, котре розповів ширше, решта все старався так 

запутати, щоб з того нічо не вийшло та, щоб менша була кара.

Пропаганда на арештованого ділала менше побудливо. Сам 

був [з] переконання соціяліст, а навіть скочувався до комунізму. 

В часі пропаганди і вказання большевицьких злочинів він аж роз-

плакався. Коли прийшло до цього, щоб щось сказав про боль-

шевицьку роботу, котра нам дуже потрібна до боротьби з ними, 

а менш до обстеження, то він все таки застановлявся і не хотів 

себе тим обтяжувати.

 Сам був вдачі досить повільної. Товариськ[ий]  і балакучий. 

Час до часу ставав сумовитий і нічо не говорив. Чутливий був 

тілько на тлі родинні[м]. В часі допиту допитувач сказав: забо-

жися чи ти говориш правду. Він зложив пальці навхрест і цілував, 

що говорить правду. Коли казав забожитися на свої діти, чи те 

сказане є правдою, то він застановлявся кілька хвилин, а опісля 

признався, що збрехав.

Фізичний примус на допит подіяв додатньо. Спочатку на 

станку не хотів говорити. Опісля зловлений на брехні знов мав 

піти на станок, то так боявся, що зловився руками за дерево і не 

можна було відорвати. З огляду на бли[зь]кість пастухів станок 

тре було полишити, а зістав покараний буками і тоді наступило 

заломлення. В парі з тим йому говорилося, що він не жаліє сам 

себе, своїх дітей і є з крови большевицьким агентом, бо бреше і 

Слово не відчитується.1411 

Частина речення втрачена.1412 

Частина речення втрачена.1413 
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за це дістає кару. Щось на момент застановився і сказав, що вже 

буде говорити. По закінченні протоколу допитувач запитав ареш-

тованого, що його жде за таку злочинну роботу. Арештований 

відповів, що куля. Перед смертею хотів сповідатися та може б міг 

бачити ще діти і замінити кару смерті на якусь іншу кару.

« 26»

Допиту як слід перепровадити було трохи тяжко з тих при-

чин, що в терені появилися спец[іальні]  групи і більша скількість 

 большевиків і нам нічо не було відомо про їхні заміри.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 64. Копія. Рукопис.

№ 123

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  ПОПІВЦІ ПЕТРА ПАСІЧНИКА
Червень 1949 р.

Спр[ава]  Ч. 5. Червень 1949 [р.] 

Повідомлення.

Генералія:  Пасічник Петро (Локотів), нар[одився]  1908 р. в 

с. Попівці, хут[ір]   Горбанівка,  Підкамінецького району,  Львівської 

області, 4 к[ласи]  Н[ародної]  Ш[коли] , українець, жонатий, ріль-

ник.

За  Польщі був свідомий  українець, був членом « Просвіти», 

членом « Сільського Господаря», належав до «Кружка  Рідної 

Школи», та був справником кооперативи.

За першої більшовицької окупації 1939-[19] 41 р. записався 

перший до колгоспу, і був бухгалтером.

За  німців 1941-[19] 44 р. працював при господарстві і до нія-

кої організації не належав.

З приходом  більшовиків 1944 р. прибільшив собі літ і до 

 Червоної Армії не пішов, а забрали його на роботу на « Урал».

1945 р. восени прийшов додому на відпустку, і так лишився 

вдома.
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1/ІІ 1946 р. в часі облави його арештували, і забрали 

до  Підкаміня на  М.Г.Б., де сидів 10 день, допитував його 

« Кольніченко» (участковий М.Г.Б.). Що допитував не відомо.

За 10 день його звільнили і видали йому документи і він став 

працювати в селі агентом на заготівлі молока і м’яса, говорив 

поміж люди, що його дуже дорого коштує, заким дістав докумен-

ти і лишився вдома, працював агентом около півтора року. Під 

час служби «агента», ходив часто до Підкаміня на М.Г.Б., і коли 

були  більшовики в селі днем чи ночою, то до него заходили.

1947 р. в літом зістав арештований  Котовіч Михайло, котрий 

зістав засуджений на 10 років,  Пасічник Петро їздив в той час до 

 Львова і ставав йому (Котовічови) до ока, говорив що  Буревій 

присилав Котовіча до мене за грішми, які я збирав з боєфонду і я 

йому ті гроші давав, та бачив Котовіча ночею в селі з повстанця-

ми і стрічав кілька разів Котовіча ночею в селі. (Так писав Котовіч 

1948 р. весною зі Львова з пересильної в листі, котрий передав 

цивільними людьми). Коли прийшов від Котовіча лист до села, 

він дуже боявся, не говорив нікому нічого, тільки люди по ньому 

спостерігали, що він дуже боїться, за то щоб люди не довідалися, 

що він ставав Котовічови до ока.

1948 р. весною захорував і поїхав до Підкаміня до шпиталя, 

там полежав кілька днів, і з Підкаміня відправили його до Львова, 

за місяць часу вернув зі Львова додому з новими документами, яко 

інвалід другої групи «внутрішної хвороби», і звільнився з праці.

Тепер дальше працює при господарстві, тільки чогось до 

нього часто заходить (участковий з МГБ)  Худошин.

1948 р. в літом був два рази арештований, їздив до Львова, 

як приїхав зі Львова, то говорив, що у Львові більшовики брали 

аналізу його письма. Часто до нього заходить Худошин.

1949 р. як в селі зав’язали колгосп, він зістав секретарем колгос-

пу, та до людей відноситься не дуже погано, так що не можна тепер 

по нему нічого постеречи, большевики до нього дальше заходять, та 

він більше скривається1414, бо люди на нього звертають увагу. Людина 

непевна, підозріня на с/о має, люди його дуже бояться.

23/5.[19] 49 р. Подає  Павич

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 10. Оригінал. Рукопис.

У тексті:1414  зкривається.
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№ 124

КОМПРОМЕТУЮЧА ІНФОРМАЦІЯ СБ ПРО 

ЛІКВІДОВАНОГО ЖИТЕЛЯ с.  СТИБОРІВКА 

СИДОРА ШТАНКОВА
Червень 1949 р.

Р. 31. Червень 1949 р.

Зліквідований.

 Штанков Сидор Купріянов[ич] , літ 55, з 

 Київської обл[асті] , с.  Григорівка,  руский, 

4 кл[аси]  Нар[одної]  Шк[оли] , сторож 

школи і клубу в с. Стиборівка,  Підка мі-

нецького р[айо] н[у]   Львівської обл[асті] .

Штанков Сидор до с. Стиборівка прибув 1946 р. Замешкав 

в  Гуляр Парані і робив боднарство. В дійсності цеї праці не вмів 

добре виконувати. В осені 1947 р. Гуляр Параня зістала вивезе-

на на  Сибір, а Штанков засів на її господарці, де спровадив собі 

якусь руску жінку, з котрою жив.

В 1948 р. коли в селі появилися наші кличі, то він ходив по 

селі і їх зривав. Поміж населення говорив про краще життя в кол-

госпі чим бути одноосібняком.

Ночами безціл[ь] ово шлявся по селі. Виконуючи функцію 

сторожа школи і клубу, брав місячно 250 карб[ованців] . Поміж 

населення говорив, що від [19] 28-[19] 30 рр. був головою кол-

госпу.

За свою агітаційну роботу в селі зістав упережений повстан-

цями ще 1948 р., щоб вибрався зі с. Стиборівки. Він цего не 

виконав.

Дня 28.[0] 5.[19] 49 р. зістав зліквідований.

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 1. Оригінал. Рукопис.
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№ 125

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  СТИБОРІВКА ВАСИЛЯ ГУЛЯРА
Червень 1949 р.

Р. 31. Червень 1949 р.

Справа Ч. 6

Повідомлення.

 Гуляр Василь Семкович, ур[оджений]  

1897 р. в с. Стиборівка  Підкамінецького 

р[айо] н[у]   Львівської обл[асті] ,  украї-

нець, самоук, жонатий, рільник.

За  Польщі був членом « Просвіти», працював при господарці. 

Був донощиком  польської поліції і запроторив кількох селян до 

тюрми за виріб самогони. Від 1934-[19] 37 р. був крамарем в коо-

перативі. Від 1939-[19] 41 р. знов працював крамарем.

За другої большев[ицької]  окупації від 1944-[19] 45 р. був 

забраний аж за  Урал, де працював в робочому батал[ь]йоні. 

Додому повернув в 1945 р. Від 1945-[19] 47 [р.]  ніхто його не 

підозрівав.

В 1947 р. кілька разів біля його господарки завважено вночі 

 большевиків, а в хаті в цей час блимало світло. Кілька разів біля 

його будинків завважено засідку больш[евиків] . 

Зимою 1948 р. в м[ісяці]  грудню кущовий  Мор і  Пімста зби-

рали конті[н] гент. Коли скінчили збірку, зайшли до нього в хату, а 

на дорозі поставили його сина (син був інфор[матором]  Мора). 

За хвилину вбіг до хати син і сказав, що большевики. Повстанці 

втекли на поля. Коли вже були за другим горбом, тоді большеви-

ки почали в їх напрям стріляти ракети1415. Чому не стріляли тоді, 

коли вони бігли під горбок. Виходить з цього, що большевики їх 

не бачили, а мусів про це повідомити Гуляр Василь. За кілька днів 

знов прийшли до нього повстанці і питали, чому большевики стрі-

ляли ракети1416. Він відповів, що в нього робили ревізію, а опісля 

почали стріляти ракети1417. Дальше почав оправдуватися перед 

повстанцями, що він нічиєї не хоче крови, що він волів би сам за 

це потерпіти з цілим домом, коли б мав впасти хто з повстанців. 

У тексті:1415  ракити.

У тексті:1416  ракити.

У тексті:1417  ракити.
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Все це говорив сам і йому ніхто щось не закидав про всипу.

Його донька  Гуляр Текля носила лист до  Крукова. До повідо-

млення Ч. 1. 49.

 Борис Петро зізнав в свойому протоколі, що Гуляр Василь, 

чомусь замалі має здачі і  большевики до нічого його не ангажують. 

Помимо того, що він в них має добру опінію ще за першої окупації. 

Заподав:  Зимний.

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 11. Оригінал. Рукопис.

№ 126

КОМПРОМЕТУЮЧА ІНФОРМАЦІЯ СБ

ПРО ЛІКВІДОВАНОГО ЖИТЕЛЯ с.  ЛІТОВИЩЕ 

ІВАНА ВОРОБЙОВСЬКОГО
Червень 1949 р.

Р. 31. Червень 1949 р.

До справи Ч. 18/48

Зліквідований.

 Воробйовський Іван Степанович, ур[од-

же ний]  1912 р. в с. Літовищі  Підка мі-

нець кого р[айо] н[у]   Львівської обл[асті] , 

українець, 4 кл[аси]  Нар[одної]  Шк[оли] , 

жонатий, рільник.

Від наймолодших своїх літ занимався крадежами. Чотири 

рази був караний за пістоль ще польським судом. Належав до 

знаної злодійської банди  Орловського.  Гавришко Осип пізнав в 

нього свої окрадені речі. Перед страхом від згаданого не видав 

його  польські[й]  поліції. Сам є мстивою людиною. За особисті 

порахунки підложив кріса  М. І., а опісля зголосив на міліцію в 

 Підкамінь. М. І. за це зістав засуджений на 3 роки тюрми. Під час 

німецької окупації добровільно виїхав до  Німеччини і повернув 

додому в 1946 р. Працював в 1946 р. при шляхові[й]  бригаді. 

До нього часто заходив нач[альник]  шляхової бригади  Сухович 
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Петро з с.  Ясенова, який був резидентом (з протоколу  Панчука 

Йосифа).

Через  Н.К.В.Д. не був ніколи арештований. Про дії  У.П.А. 

знав дуже багато. Повстанець « Панько» нав’язав його за свойого 

зв’язківця. Коли в селі були  большевики, то він дзвонив на гільзу, 

щоб повстанці не приходили до села. Ніким не був підозрілий як 

с/о. Опісля виказалося, що до нього заходив  Сухович Петро, то 

відтоді став підозрілим.

В серпні 1946 р. « Галайда» і «Панько» зловили його на полі, як 

він крав збіж[ж] а у  Білявського Василя. Про це повстанці розпо-

віли в селі. За три тижні часу його швагер  Нижник Степан бачив 

в лісі  Колодькова повстанців. За кілька днів по цім большевики 

зробили облаву на цей ліс. Повстанці, відбиваючись, ледво втек-

ли. Нижник міг йому про це сказати, а він з пімсти повідомив сам 

або Нижник большевиків. За кілька днів по облаві він знову ходив 

попід ліс, заглядав попід корчі, чи де не побач[и]ть повстанців.

В 1946 р. в листопаді на  М.Г.Б. сказали до  Панчишин Михайла, 

«не бійся  Воробйовського Івана, він хороший чоловік і радянська 

людина». До него можеш заходити.

Від 1948 р. до кінця, ночею заходить до нього з міліції 

Гончаров. Ночами безцілево ходить по селі. Большевики мають 

на нього взгля[д] . Не вив’язується перед ними з різних драчок. 

Сам є дуже непевний. Щоб спровокувати1419 большевиків до села 

дня 18-19.[0] 5.[19] 49 р. зістав вбитий стрільцями  У.П.А.

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 2. Оригінал. Рукопис.

У тексті:1418  зпровокувати.
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№ 127

КОМПРОМЕТУЮЧА ІНФОРМАЦІЯ  СБ 

ПРО ЛІКВІДОВАНОГО ЖИТЕЛЯ с.  ЯСНИЩЕ 

ПЕТРА МАКСИМІВА
Червень 1949 р.

Р. 31. Червень 1949 р.

Зліквідований.

 Максимів Петро, ур[оджений]  1891 р. 

в с. Яснищі  Підкамінецького р[айо] н[у]  

 Львівської обл[асті] , українець, самоук, 

жонатий, рільник, голова с[ільської]  ради 

села Яснищі.

До 1939 р. не належав до жодних культ[урно] -освітніх това-

риств. Сам був  кацапом і для нього був встид вписатися в члени 

Т[оварист] ва  Просвіта. Як в селі говорили, то він тримав руку 

більше з  поляками. До 1934 р. був льокаєм місцевого пана 

 Шльосека.

За першої большев[ицької]  окупації дуже боявся і сидів тихо. 

Себе вважав більш за  поляка як  українця. За німецької окупації 

був десятником аж до другої большев[ицької]  окупації. Зараз в 

1944 р. зістав наставлений головою с[ільської]  ради і цю функцію 

виконував аж [до] тепер. Як голова с[ільської]  ради свої обов’язки 

виконував супроти большев[иків]  дуже дбайливо. Все хотів, щоб 

село зі всіх драчок вив’язалося в 100%. Найбільше докучав пере-

селенцям з[-за К] ерзона лінії. З ними все сварився, що вони не 

будуть йому в селі мудрувати. Сам був дуже хитрою людиною і 

більше заслонявся секретарем  Бойчуком Петром. Досить воро-

жо ставився до нашого визвольного руху, за що ще в 1944 р. в 

осені був покараний буками.

Через час свойого голову[ва] ння досить деморалізував 

село. Ніколи не був тверезий, а як сам старша людина і голова 

с[ільської]  ради ходив до санітарки  жидівки, котра була в тому 

селі.

По дружньому жив з оперативником  М.Г.Б.  Шишкіном, а опіс-

ля зі  Скороходом.

Дня 12 листопада 1948 р., коли в селі большев[ики]  почали 

в’язати колгосп, то він перший вписався. Прилюдно [ж] кричав 

до большев[иків] , щоб його засудили, то він до колгоспу не піде. 

Це говорив тому, щоб ніхто не підозрівав, що він вже вписався.
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З початку травня 1949 р. продав пару коней і одну корову. Те 

мусів робити в порозумінні з  большeвиками, бо знав наперед, що 

в селі буде колгосп.

Дня 20 травня 1949 р. поїхав з секретарем до району і обго-

ворив всі подробиці про організацію колгоспу в селі.

Дня 21.[0] 5.[19] 49 р. около 100 большевиків в год[ині]  1[-й]  

вночі наскочили на село і почали зганяти до с[ільської]  ради всіх 

людей. Населення почало ставити спротив. Большевики, щоб 

рекордово зав’язати колгосп, почали сильно бити селян. Крутили 

руки, рвали з голов волос[с] я, мняли колінами до грудей, пхали 

до уст шмат[т] я чи вовну і т[аке]  п[одібне] .

Того дня поломили руку  Цінцірук Гапці,  Панасюкові Миколі 

обірвали все волос[с] я на голові,  Топоринський Антін вертав з 

с[ільської]  ради, ніс на руці зуби і кричав до людей «дивіться як 

добровільно я вписався до колгоспу». Панасюк Микола так зістав 

побитий, що неживого відвезли до шпиталя. Крім вище згаданих, 

большевики побили перейшло 20 люд[е]й, в цей сам чи інший 

спосіб. Праві ніхто з с[ільської]  ради не вертав, щоб не був окро-

вавлений або хотяй кілька копняків не дістав.

В тому часі голова с[ільської] ради  Максимів і секретар 

с[ільської]  ради  Бойчук сиділи з большевиками в саді  Слотюка, 

попивали горілку і насміхалися з людей, котрі окровавлені з кри-

ком вертали домів.

Слідуючого дня голова району  Іванков почав в с[ільській]  раді 

відчит звіта, хто вписався до колгоспу перший. Як першого хотів 

прочитати  Волянюка Петра, котрой вписався перший до колгос-

пу ще 1948 р. і за це зістав зліквідований. Максимів Петро тоді 

штурхнув Іванкова і він вимішав всі заяви і як першу, котра впи-

салася до колгоспу, вичитав вдову, переселенку з  Закерзон[ня] 

 Куцло Катерину. Ця жінка дуже була побита і її саму большев[ики]  

підписали. Цю жінку як першу висунули тому, що в неї укривався 

старенький батько якогось підпільника і сама до рев[олюційного]  

руху ставиться прихильно. Це було зроблено тому, що як першу, 

хто впишеться до колгоспу, то нехай повстанці її зліквідують.

Дня 31.[0] 5.[19] 49 р. за собачу1419 службу большевикам зістав 

зліквідований. Слідуючого дня відбувся похорон. Священик з 

с.  Кутищ відмовився від похорону. Большевики його змусили. На 

цвинтарі хотіли його змусити до проповіді, але він так само від-

мовився. В похороні брало участь около 30 большевиків. З собою 

У тексті:1419  субачу.
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мали 6 собак. Населення так само не хотіло брати участь в похо-

роні, то  большев[ики]  зігнали силою. Над могилою промовляв 

оперативник  М.Г.Б.  Скороход. Він говорив, що банда вбила їм 

найкращого партійного чоловіка і першого основника нового 

життя (колгоспу). Те саме говорив голова колгоспу з с.  Кутищ. В 

своїй [про] мові сказав, що ще вчера робилисьмо плани як про-

вадити нове життя, а сьогодні вже не живеш, бо згинувісь від бан-

дитської кулі. Ця промова була виголошена над могилою також 

секретаря  Бойчука Петра.

Населення з їх смерті є дуже вдоволене.

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 3. Оригінал. Рукопис.

№ 128

КОМПРОМЕТУЮЧА ІНФОРМАЦІЯ  СБ

ПРО ЛІКВІДОВАНОГО ЖИТЕЛЯ с.  НАКВАША 

ФРАНКА ЗЬОМБРУ
Червень 1949 р.

Р. 31. Червень 1949 р.

Зліквідований.

 Зьомбра Франко Іванович, ур[оджений]  

1926 р. в с. Накваша, хут[ір]   Мирецьки, 

 Підкамінського р[айо] н[у]   Львівської 

обл[асті] ,  поляк, 4 кл[аси]  Нар[одної]  

Шк[оли] , рільник, жонатий, стрибок.

Від наймолодших своїх літ був при родичах і пас вдома худобу. 

За другої большевицької окупації до  Польщі не виїхав, а чомусь 

укривався перед повстанця[ми] . З початку 1945 р. вступив до 

 стрибків в  Підкаміні і був активним стрибком через 5 місяців. Під час 

своєї служби ходив на облави з большевиками і слідив повстанців.

В м[ісяці]  червні 1945 р. був з большевиками на заставі, де 

зістав вбитий оден хлопець, котрой укривався перед большеви-

ками.



819

Літом 1945 р. коли всі  стрибки  поляки почали виїздити в 

 Польщу, він звільнився від стрибків, повернув додому і дальше 

працював при господа[р] ці.

В лютім 1949 р. коли в с.  Накваша  большевики організували 

стрибків, то він знову вступив до них і був активним стрибком.

Весною 1949 р. ходив під село  Бучина, відібрав від селян 

яйця і масло, котрі несли на продаж до Підкаміня.

В травні 1949 р. грозив одному стрибкові, що він віддав свої 

набої повстанцям та казав, що він добре знає про те, що він 

колись ходив з крісом і тримав зв’язок з повстанцями.

Дня 28.[0] 5.[19] 49 р. за свою вислужницьку роботу больше-

викам зістав на середині села в білий1420 день зліквідований.

Заподав:  Павич.

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 4. Оригінал. Рукопис.

№ 129

ІНФОРМАЦІЯ СБ ПРО ВБИТОГО ОБЛАВНИКАМИ 

ЖИТЕЛЯ с.  МИКИТИ САФАТА ГУЛЯРА
Червень 1949 р.

Р. 31 Червень 1949 р.

До справи Ч. 26/48

Вбитий большовиками.

 Гуляр Сафат Софронович, ур[оджений]  

1924 р. в с.  Накваша, хут[ір]  Микити, 

 Підка мі нець кого р[айо] н[у]   Львівської 

обл[асті] ,  українець, 4 кл[аси]  Нар[одної]  

Шк[оли] , вільний, рільник.

Супроти вище згаданого зібрано матеріял, котрой його обтя-

жував як с/о. (До повідомлення ч. 26/48).

В часі колективізаційної акції в Підкамінецькому районі сові-

ти організували  стрибки. Населення все утікало куди попало. Це 

перешкоджало їм провадження дальшої акції.

У тексті:1420  білі.
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Дня 25.12.[19] 49 р. на хут[ір]   Микити прийшов з  М.Г.Б. 

уч[астковий]   Худошін з гарнізоном. Коли їх побачив  Гуляр Сафат, 

почав утікати. В часі утечі зістав підстрілений, а опісля найбільш 

правдоподібно доколений штиками. Не виключене, що його 

опанувала психоза втечі як всіх інших селян, а так само не є 

виключене, щоб задержати психозу всіх утікаючих селян перед 

колективізаці[є] ю, міг його намовити до утечі сам Худошін. Бо 

чому пораненого мали доколювали штиками.

Слідуючого дня нач[альник]  М.Г.Б.  Нікітін визвав до райо-

ну всіх голов і секретарів с[ільських]  рад та пояснював їм, щоб 

проголосили селянам, щоб вони не втікали перед совітською 

владою, бо вони не знають, хто то втікає, думають, що то бандіти 

і стріляють. При цьому навів випадок в с.  Накваша. (Скільки вже 

невинно впало жертвою селян через розгуляність сов[ітської]  

влади, а ще ніколи про це не попереджували селян, аж в часі 

колективізації – зам[ітка] ). Це найбільше вказує на те, що забій-

ство Гуляра було видане згори начальством. Не виключено, що 

навіть киміс[ь]  з області, бо кілька днів перед тим були тайні 

збори партії, на котрих був якийсь  Грушецький зі  Львова.

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 5. Оригінал. Рукопис.

№ 130

КОМПРОМЕТУЮЧА ІНФОРМАЦІЯ СБ 

ПРО ЛІКВІДОВАНОГО ЖИТЕЛЯ С.  ЯСНИЩЕ 

ПЕТРА БОЙЧУКА
Червень 1949 р.

Р. 31. Червень 1949 р.

Зліквідований.

 Бойчук Петро Теодорович, ур[оджений]  

1893 р. в с. Яснищі  Підкамінецького 

р[айо] н[у]   Львівської обл[асті] ,  українець, 
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4 кл[аси]  Нар[одної]  Ш[коли] , жонатий, 

секретар с[ільської]  ради  Яснищі.

До другої большевицької окупації працював при господар-

стві і нічим не зани[мався] . З приходом  большев[иків]  в 1944 р. 

став секретарем с[ільської]  ради в Яснищах. Ніхто на нього не 

нарікав.

Від 1948 р. як звичайно населення зверталося по ріжних 

справах. Він почав кирну роботу. В жовтні 1948 р. большевики 

за недоїмки молока забрали коня у переселенця  Сірого М. Коли 

донька Сірого пішла до  Бойчука, щоб він виписав справку, щоб 

большев[ики]  віддали коня, то він сказав до дівчини: «Впишешся 

до колгоспу й ві[д] дадуть коня». Дівчина з нічим вернула додому. 

Переселенка  К. К. пішла до нього, щоб відписав її 14 арів землі, 

котрі її приписали, а вона того немає. Він сказав: внеси заяву до 

колгоспу, то відпишу. Жінка відповіла, коли я впишуся до колгос-

пу, то тебе не буду просити о відписанні землі. Бойчук назвав її 

«зграйо, приїхалисьте сюди і думаєте, що будете робити те, що 

вам схочеться. Недаром звідтам вас викинули. Ви все з нічим не 

вив’язуєтеся супроти рад[янської]  влади, не хочите її підпоряд-

куватися». Зі страху жінка не полагодила справи і пішла додому. 

За найменшою дурницею хто до нього звертався, то відповідав: 

впишись до колгоспу.

Дня 21.[0] 5.[19] 49 р. коли в с.  Яснищі  большевики в’язали 

колгосп, то він і голова с[ільської]  ради сиділи в саді з больше-

виками і пили горілку та посмі[ю] вались з людей, котрі з плачем і 

побиті вертали з с[ільської]  ради.

Дня 20.[0] 5.[19] 49 р. голова с[ільської]  ради і  Бойчук обгово-

рили в районі як найскоріше в селі можна зорганізувати колгосп. 

Під час колгоспної акції сильно був побитий через большеви-

ків його брат. Коли він вийшов з с[ільської]  ради, то кричав до 

всіх селян «от люди мій брат Петро запродав нас всі[х]  вчора в 

 Підкаміню. Від сьогодні не хочу чути, що він мій брат. Навіть мене 

не повідомив, що сьогодні в селі будуть в’язати колгосп».

Як большевицький попихач зістав дня 31.[0] 5.[19] 49 р. злік-

відований. Все населення дуже задоволене і говорять, що йому 

замало кари смерті.

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 6. Оригінал. Рукопис.



822

№ 131

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЬКУ 

СЕЛА  ЧЕРНИЦЯ ОЛЬГУ КРИЖАНІВСЬКУ
Липень 1949 р.

Р. 31 Липень 1949 р.

Справа Ч. 8/49

Повідомлення.

 Крижанівська Ольга Іванівна, ур[одже на]  

1925 р. в с. Черниця,  Підкамінецького 

р[айо] н[у] ,  Львівської обл[асті] , україн-

ка, 8 кл[асів]  неповно середньої школи, 

неукінчений педінститут, вільна, учи-

телька в с.  Боратин Підкамінецького 

р[айо] н[у] .

До 1939 р. жила при своїх родичах. З приходом  большевиків 

від 1939-[19] 41 рр. проводила себе чесно і не належала до жод-

них большев[ицьких]  організацій.

За німецької окупації, коли в тому терені побільшилися наші 

революційні рухи, то вона поставилася досить прихильно.

На початку 1942 р. заприятелювала з якимсь провідником на 

псевдо  Орел. 

Перед жнивами 1943 р.  на дім  Крижанівських в с. Черниця 

напали бандити і цілком ограбили. В той [час]  правдоподібно зга-

даний «Орел» порушив1421 всі орг[анізаційні]  клітини і за їх поміч-

чю  викрив бандитів і звернув все пограблене.  Дім Крижанівських 

досить був популярний, бо її батько був старшиною  У.Г.А.

На весну 1944 р. в цьому терені став німецько-бол[ь]-

шев[ицький]  фронт і большевики арештували Ольгу  і її наре-

ченого «Орла». По короткому часі її звільнили, а Орла забрано 

до  Ч.А. Під час цеї події правдоподібно її знасилували боль-

шевики. По звільненні її родину як і інших селян евакували 

большев[ики]  до  Крем’янця. Тут вона вступила в педінсти-

тут, де була до кінця 1944 р. Під час науки пускалася з ріж-

ними большевиками і іншими мужчинами. Про те оповідав 

 Росоловський Роман, котрой з нею учився а 1947 засуджений 

на 15 літ тюрми.

Тут у розумінні «використав».1421 
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Зимою 1944-[19] 45 р. вернула додому і дістала працю учи-

тельки в свойому селі. В той час її батько працював в  Черниці на 

почті, а брат Роман учителював в с.  Боратин.

Весною 1945 р. вписалася до комсомолу. Під час учителю-

вання запізналася з хлопцем  Бомком, котрой працював на почті 

в  Підкаміні. Одного дня 1946 р. вона прийшла до нього на почту і 

звідси обидвоє пішли до с. Черниця. Під час його неприсутності 

вдома до його кватири зайшли  Н.К.В.Дисти, перепровадили 

ревізію і щось знайшли. Опісля пішли до ньої і арештували згада-

ного і засудили на 10 літ тюрми.

В осені 1946 р. перейшла учителювати до сусідн[ь] ого 

села  Салашка. Тут вона відразу пошукала собі трох мужчин. Як 

перший то був  москаль  Гуров, котрой був уповноважений до 

всіх дрочок на те село. Другого запізнала якогось повстанця 

« Блакитного». Як третій то був місцевий малолітний хлопець 

 Сохор Ярослав.

При кінці 1946 р. давала для місцевого  куща розвідку з рай-

центра.

Весною 1947 р. помер її батько і вона пішла учителювати до 

села Черниця.

Перед жнивами 1947 р. на її дім наскочило  М.В.Д., перевело 

ревізію і її арештовано і передано на  М.Г.Б. Під час її арештован-

ня так само арештовано ще кількоро осіб. По двох тижнях зістала 

звільнена.

В осені 1947 р. перейшла учителювати до с. Боратин. Кватиру 

взяла собі у  Гром’яка Андрея і почала заходити до  Глухенької 

Юлі[ї] , де часто там заходили повстанці.

В осені 1947 р. дуже часто до ньої заходив уч[астковий]  

М.Г.Б.  Пащенко.

Тої самої осені на свято Чесного Хреста, т[о]  є на празник 

с. Боратина, вона пішла до с. Салашки до  Щудлюка Дмитра і 

там була до раня слідуючого дня. Вночі до згаданого господаря 

зайшов Пащенко з гарнізонцями і щось до[в] го з нею говорив. 

По кількох днях вона оправдувалася, що не бачила  большевиків і 

ніхто з нею не говорив.

В жовтні 1947 р. М.Г.Б. з  Бродів арештувало її брата Романа і 

до сьогодні нема про нього відомості1422.

 1422 Крижанівський Роман Іванович 1928 р.н., житель с.  Боратин  Бродівсько-

го р-ну  Львівської обл. 24 лютого 1948 р. засуджений Військовим трибуналом за 

ст.ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР до 25 років позбавлення волі, 5 років позбавлення у 

правах з конфіскацією майна. 
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В грудні 1947 р. під час виборів до обласних і рай[онних]  рад 

в селі були розліплені наші листівки. День перед розліпленням 

листівок вона пішла до с.  Черн[иця] , звідтам забрала своє біля і в 

покиті [пакеті] принесла на свою каватиру до с. [ Бо] ратина. Тоді 

той покит [пакет] бачила учителька  східнячка Галя  Омельчуковна. 

Слідуючого дня  Пащен ко візвав  Олю до с[ільської]  ради і її пере-

слухував цілу ніч. По звільненні вона говорила, що Пащенко 

питав, що вона несла як покит [пакет].

Під час зими 1947-1948 р. два рази пустила чутку по селі, 

що вона х[оче]  видаватися заміж. Сама є гарною і привабливою 

дівчиною, то д[о]  неї почали залицятися хлопці з села. (Найбільш 

правдоподібно, що те робила тому, щоб до себе привабити хлоп-

ців, щоб щось від них довідатися п[ро]  повстанців. Бо на що було 

потрібно робити тільки шуму про себе. (Коли од[ен]  хлопець вже 

хотів женити[ся] , то вона з ним зірвала – замітка слід[чого] ).

Зимою два рази кватерував у  Глухенької Юлі[ї]  повстанець 

 Казьо і через два рази на ту кватиру її завзивав. Вона там при-

ходила і пила горілку. Оден раз згаданий повстанець щось довго 

з нею говорив. С[ам]  «Казьо» говорив домашнім, щоб про те не 

сказали його зверхникові, [що]  він з нею стрічався.

Почавши від осені 1947 аж до осені 1948 р., дуже добре живе 

з господарем, в котрого мешкає Гром’яком Андрієм ( Гром’як 

Андрій підозріл[ий]  як с/о і про нього вислано в 1948 р. повідо-

млення. Замітка).

Весною 1948 р. повстанець  Чикаленко і Казьо говорили сво-

йому зверхникові, що вона їх просила, щоби за помочею вище 

згаданих могла перенестися на іншу кватиру, бо Гром’як не хоче 

її зі сво[є]ї кватир[и]  пустити. Замітка слід[чого] ).

Літом 1948 р. зкомпонувалася з підозрілим  Глодешем 

Степаном. 

В осені почала заходити на зібрання до віруючих (суботників). 

Тої самої осені 1948 р. журилася, щоб в якийсь спосіб вибра-

тися з кватири Гром’яка А. і намовила  Кукулку Степана, щоб він 

згадан[ому]  Гром’якові вибив вікна. Опісля вибралась зі старої 

кватири і пішла до порожньої хати і замешкала разом з учитель-

кою  східнячкою.

Через ціле літо 1948 р. до неї заходило аж трох хлопців а то: 

Глодеш Степ[ан] ,  Кукулка Євген і  Дудись Дозьо.

30.11.1948 р. їздила до  Заболотець і звідтам повернула 

1.12.1948 р. По що там їздила, невідомо. Опісля говорила одній 

учительці східнячці, що вона їздила до Заболотецького суду в 

справі засуду якогось  Сальніка.
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2.[0] 1.1949 р. вечором на її кватиру прийшло трох повстанців 

а саме:  Павло,  Зозуля і  Хрущ. Вона мешкала тоді з учителькою 

 східнячкою Катериною  Чернишенко. В той час в неї був  Кукулка 

Євген. Коли  Крижанівська побачила повстанців, то чомусь заля-

калася і не могла промовити слова. Повстанці попросили газет і 

щось довго говорили з учителькою Чернишенко, а опісля відій-

шли. Опісля Кукулка її запитав, чому вона так застрашилася, то 

вона відповіла, що тепер такий час, що треба боятися.

25.[0] 2.1949 р. оповідала Кукулці, що вона колись мала 

нареченого повстанц[я] , котрой називався « Орел» та що люди 

говорили, що він в 1946 р. зістав вбитий, але зараз він живий і 

вже кілька разів переказував, щоб вона прийшла до нього, бо 

він є хворий. Дальше просила Кукулку, щоб він нікому про те не 

говорив.

16.[0] 2.1949 р. почала таки добре ходити на зібрання штун-

дів і симпатизува[ти]  з їхніми визначнішими людьми.

23.[0] 2.1949 р. їздила чогось до  Львова. По приїзді говорила, 

що їздила до лі[ка] ра. Перед тим нікому не говорила, що вона є 

хвора і в дійсності хворою не є.

27.[0] 2.1949 р. під час облави на село  Боратин і ліс брало 

участь около 1000  большевиків. Між ними був якийсь полк[овник]  

з м.  Бродів. Він відразу поїхав на її стару кватиру до  Гром’як 

Андрея і коли її там не застає, почав випитувати, де вона мешкає. 

Коли її віднайшов, то разом зі штабом замешкав в неї через два 

дні. Під час її неприсутності полковни[к]  випитував її господині, 

чи до неї ночею не приходять якісь уоружені1423 люди або цивільні 

хлопці.

Зимою з 1948-[19] 49 р. ночею нагло спадала на її кватиру 

Ніна  Довбня – учителька  східнячка і провіряла, чи кого в неї нема 

в хаті. З Крижанівською мешкає на кватирі учителька східнячка 

Чернишенко Катерина. Про ту подію оповідала Крижанівська 

Кукулкові Є.

13.[0] 5.1949 р. завідуючий РайВНО повідомив телефонічно, 

щоби вона [в]  цей час зголосилася до нього, бо від’їде до  Львова 

на курс. Коли вона там з’явилася, то завідуючий РайВНО подзво-

нив на  М.Г.Б. і зараз прийшов якийсь мгебист і її забрав з собою 

на М.Г.Б. Тут почав допитувати про двох повстанців, котрі були в 

осені 1948 р. в її кімнаті. Вона спочатку до цього не признавалася, 

а коли М.Г.Б-ист навів як свідка учительку східнячку  Пономаренко 

Надю, то вона призналас[я] , що тоді в неї в хаті були повстанці. 

В розумінні «озброєні».1423 
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( Пономаренко Надя тоді мешкала разом з  Крижанівською на 

одні[й]  кватирі. Повстанці, котрі там були, давали літературу 

Пономаренко і звертали її увагу, що[б]  вона не організ[ов] увала 

піонерів. Зам[ітка]  слід[чого] ). Дальше  М.Г.Б-ист допитував про 

бувшого нареченого Орла і говорив, що той  Орел є в  Олеському 

районі та в осені 1948 р. просив  Оріха, щ[об]  його переніс в 

 Підкамінецький район, але Оріх того йому не зробив, він дальше 

полишився в  Олещині. Вона до цього не признавалася і говори-

ла, що жодного Орла не знає. М.Г.Б-ист сказав, що то є той сам, 

що за  німців віднайшов  ваші зрабовані речі і вам з поворотом1424 

віддав. На закінчення сказав до неї, що в короткому часі разом з 

родиною звідси буде вивезена. Ще тої самої ночі з М.Г.Б. зістала 

звільнена.

Про ту подію вона оповідала свойому нареченому  Кукулці 

Євгенові. Так само говорила про тих двох повстанців, що були в 

осені 1948 р. з нею і Пономаренко Наді[є] ю. Вона просила, щоб 

Пономаренко нікому про те не говорила, а вона (Пономаренко) 

донесла про те на М.Г.Б.

Дня 16.[0] 5.1949 р. приїхали  большевики автомашиною 

і її забрали з  Боратина. Того самого дня забрали її матір з 

с.  Черниц[я]  і обох відвезли на пересильний пункт до  Львова. 

Цивільні люди, котрі її там бачили, говорили до неї, щоб вона вті-

кала, бо була можливість, але вона від цього відмовилася.

Заввага: Не виключено, що її могли перенести в Олещину, 

щоб могти зконтактуватися з тим «Орлом», а для ко[н] спіровки 

тимчасово дати її на пересильний пункт до Львова. Коли того 

«Орла» там немає, то не виключено, що то буде « Казьо».

Заподав: І с.  Борислав

« 26»

П.с.  Крижанівська зимою 1948-[19] 49 р., коли до неї захо-

дили діти визичити якісь книжочки до читання, то вона давала їм 

маленькі брошурки, в котрих були ріжні карикатури і статті проти 

нашого рев[олюційного]  руху. Таку одну книжечку від дитини 

відіб рав кущовий  Павло.

Приватний архів Михайла  Романюка у Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 62. Оригінал. Рукопис.

У тексті:1424  споворотом.
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№ 132

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  БОРАТИН ЗЕНОВІЯ КРАВЧУКА
Липень 1949 р.

Р. 31. Липень 1949 р.

Cправа Ч. 11/ 49

Повідомлення.

 Кравчук Зеновій Василевич, ур[оджений]  

1926 р. в с. Боратин,  Підкамінецького 

р[айо] н[у]   Львівської обл[асті] ,  украї-

нець, 4 кл[аси]  Нар[одної]  Шк[оли] , віль-

ний, рільник.

По укінченні Нар[одної]  Шк[оли]  жив при своїх родичах, котрі 

були суботниками. Він від наймолодших своїх літ мав нахил до 

крадижи

В 1939-[19] 41 р. його батько перший вписався до колгоспу 

і був бригадиром та помагав  большев[икам]  організувати кол-

госп. Зінко в тому часі як пацан дуже почав симпатизувати з 

большевиками.

З приходом  німців в 1942 р. його призначили до праці в 

 Німеччину, але він не поїхав.

В 1944 р. коли знов прийшли большев[ики]  і почали брати до 

 Ч.А., то він почав укриватися. Батька його тоді забрано до Ч.А., де 

він не хотів брати до рук оружа і за це зістав засуджений на 5 літ 

тюрми. По рокові батьк[о] зістав звільнений.

В осені 1945 р. ходив два рази на конто повстанців робити 

збірки. У  Молінського Волод[имира]  забрав тоді мід і в  Заїзд 

Ірини масло. Продукт цей забрав для себе.

Весною 1946 р. вписався до  стрибків і ходив з большевиками 

на облави.

В жнива 1947 р. поповнив кілька малих крадежей збіж[ж] а. 

Так само тоді вкрав збіж[ж] а у свойого сусіди  Сохора Йосифа. 

Тої самої осені в  Левуса Івана вечором було трох сусідів, а саме 

 Дудись Іван,  Бахмут В. і  Левус Іван. Господар побачив, що під 

вікном хтось підслухує, вибіг з хати і догонив та пізнав вище зга-

даного.

Весною 1948 р. Воєнкомат забрав його до району і звідси 

від’їхав в  Донбас до праці. За кілька тижнів звідтам втік і ніби 
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вдома укривався. По короткому часі до нього прийшов з  М.Г.Б. 

 Іваніца і щось з ним говорив. Відтоді він перестав укриватися. 

Літом 1948 р. знов почав красти збіж[ж] а.

Зимою 1949 р. без ціли почав ночами шлятися по селі та 

вдавав п’яного.

27.[0] 2.1949 р. вечором ходив по селі і заглядав попід вікна. 

В той час в хаті  Дзіся Дмитра було 3 повстанці, а саме:  Вітер, 

 Калина і  Чорний. Господар побачив, що хтось є під вікном, вий-

шов надвір і його пізнав.

28.[0] 2.[19] 49 р. вночі прийшло богато  большевиків і обста-

вили  Боратин і  Салаську. Він в той час був в с. Саласьці і прий-

шов до с. Боратина і ходив поміж большевиків, котрі його нігде 

не чіпали. Тої ночі він був на хут[орі]   Загорби і по інших хуторах. 

Інших осіб в той час большевики на кожному кроці провіряли.

Від початку квітня 1949 р. повстало богато крадежей. В одно-

го господаря вкрадено свиню, а в інших з пивниць бараболю.

Вночі 18.[0] 4.[19] 49 р. на хут[орі]  Загорби у  Петрусь 

Болька хтось вкрав 5 мішків бараболь. Ніч була дуже неви-

дна. Раненько дня 19.[0] 4.[19] 49 р. господар дослідив аж до 

 Петруся Степана С. Через нього довідався, що крадіж попо-

внив  Кравчук Зеновий, Петрусь Степан С.,  Возьний Досько і 

 Пархут Володимир. Ті злодії від[д]авніше вже були підозрі[лі] .

24.[0] 4.1949 р. на Великодні Свята його брат  Роман, котрой 

має 16 літ, стріляв з обріза. В той час підійшов з гарнізонця-

ми  Іваніца і брата зловив з обрізом і відставив до району. Дня 

25.[0] 4.[19] 49 [р.]  його звільнили. Правдоподібно через заслугу 

брата Зінка.

27.[0] 4.[19] 49 р. до с.  Боратин прийшов уч[астковий]   М.В.Д. 

 Стецюк з уч[астковим]  з села  Черниці і зайшли до голови коопе-

ративи  Левуса Івана М. З ними тоді був ще фірман, котрой при-

віз М.В.Д.-истів. Та чвірка випила 1½ л[ітри] горілки. Опісля 

М.В.Д.-ист Стецюк намовляв Левуса Івана, щоб він йому доно-

сив на повстанців і злодіїв. Про повстанців Левус не погодився, а 

на злодіїв казав, що буде доносити. В той час сказав Стецюкові, 

що  Кравчук Зеновій є злодієм. Стецюк то собі записав, але до тої 

пори нічо його не чіпав.

Заподав: І с.  Борислав

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 63. Оригінал. Рукопис.
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№ 133

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  НЕМ’ЯЧ МИХАЙЛА КУБ’ЯКОВСЬКОГО
Липень 1949 р.

Р. 31. Липень 1949 р.

Cправа Ч. 7. [19] 49 р.

Повідомлення.

 Куб’яковський Михайло Микитович, 

ур[оджений]  1900 р. в с. Нем’яч  Підка мі-

нець кого р[айо] н[у]   Львівської обл[ас ті] , 

 українець, 4 кл[аси]  Нар[одної]  Шк[о-

ли] , жонатий, швець, листонош[а]  в 

с. Нем’яч.

За  Польщі занимався шевством і рівночасно був сільським 

листоношом. Жив дуже по бідному. Були випадки, як комусь при-

ходили почтою гроші, то він навіть їх присвоїв для себе.

За першої большев[ицької]  окупації від 1939-[19] 41 рр. 

також був листоношом. Коли в селі в’язали колгосп, то він так 

само записався, але в колгоспі не працював, а дальше був 

листоношею. Мав великий нахил до донощицтва. Коли в селі 

почув, що хтось нарікав на  большевиків, то зараз доносив до 

 Н.К.В.Д.

За німецької окупації дальше був листоношом і занимався 

паскарством1425. На  Волинь носив сіль, а звідтам бакун, котрой 

перепродував.

За другої большев[ицької]  окупації в 1944 р. зістав забраний 

до  Ч.А. Служив при роті автоматників. В 1945 р. повернув додому 

і дальше працює листоношом до сьогодні. 

В осені 1944 р. зістав вбитий лейт[е] нант  Рябченко, котрой 

був участковим з  Н.К.Г.Б. При вбитому знайдено записку 

«Куб’яковський Михайло, с. Нем’яч, Кудлай».

Коли повернув з Ч.А., то говорив повстанцеві « Витрикові» і 

« Могилі», що слідчий з Н.К.Г.Б.  Кальніченко казав йому доносити 

ще в 1939 і 1945 р.

В 1945 р. Кальніченко покликав його на Воєнкомат і щось 

довго говорили.

Спекуляцією, контрабандою.1425 
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В 1946 р.  Кальніченко говорив «що сукого сина треба кудись 

вивезти, бо він так вже наболтав, що треба було б виве[з]ти ціле 

село».

Дня 19.[0] 1.1948 р. був арештований і сидів півтора тижня в 

 Підкаміні. 

Дня 1.[0] 2. 1948 р. участ[ковий]  з  М.Г.Б.  Худошін взивав його 

до с[ільської]  ради.

В місяці березні 1948 р. під час арештування Марії  Козак 

і інших селян села  Нем’яч заступник нач[альника]  М.Г.Б.  Літос 

говорив Марії Козак, щоб свої доноси писала в місті і кидала в 

скриньку почтову біля с[ільської]  ради. З протоколу Козак Марії. 

(Літос напевно доноси Козак Марії казав вкладати в почтову 

скриньку тому, що розчисляв на  Куб’яковського Михайла).

Дня 10.[0] 7.1948 р. Худошін знова покликав його до с[ільської]  

ради.

Дня 18.10.1948 р. вночі Худошін заходив до нього до хати.

Дня 29.12 .1948 р. Худошін з гарнізонцями робив по селі 

труску. Того самого дня перевів труску і у Куб’яковського М.

Дня 10.[0] 2.1949 р. Худошін заходив до нього ночею, питав, 

де живе  Дубина Настя, т[о]  є мати повстанця  Огника та перегля-

дав листи, котрі він ще не розніс.

Дня 17.[0] 3.1949 р. прийшов до нього нач[альник]   стриб-

ків  Саган і він до нього говорив «що в селі зле зробили, що всіх 

хлопців впустили на роботи, а тепер нема кому бути стриб-

ком. Старшим віком якось стрибком не пасує бути».

Дня 29.[0] 3.1949 р. він розносив по селі газети і листи. Коли 

вернув додому, то в хаті застав  Вільчинського Івана і  Качана 

Максима. До них казав «Ще добре на світі не буде, коли  Федина 

Іван занимається такою справою». Та показуючи присутнім кар-

точку, котру нібито знайшов на ганку хати  Гук Тимка. (В цій хаті є 

приміщена амбуляторія, котру обслуговує Федина Іван і ходить 

через цей ганок – замітка).

На карточці було написано:

Заданиє:

1) Почему не пишите, где бивают хлопци.

2) Опишите всех родствеников  Дубини Василя і точно опи-

шите, где скриваєтся  Дубина Григорий и опишите всех банди-

тов.

3) Опишите, что говорят люді протів колхозам, навидите 

точниє факти.

24/3 ми должни з тобой стретітся на  Срідініках, задания 

виполнить в строк.
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Замітка:  Дубина Василь перебуває в підпі[л] лі, а його брат 

 Грицько так само укривається в селі перед  большевиками і в 

місяці червні 1949 р. зістав зловлений.  Срідініки є хутір с.  Нем’яч. 

Цю карточку мав в селі оден хлопець, котрой зістав вбитий боль-

шевиками.

Заподав  Павич.

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 61. Оригінал. Рукопис.

№ 134

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ 

НА ВЧИТЕЛЬКУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

с.  БОРАТИН НАДІЮ  ПОНОМАРЕНКО
Липень 1949 р.

Р. 31. Липень 1949 р.

Справа Ч. 10/49

Повідомлення.

Пономаренко Надя, ур[оджена]  1925 р., 

національності  білоруської, вільна, 

учителька, зам[ешкала]  в с. Боратин, 

 Підкамінецький р[айо] н  Львівської 

обл[асті] . 

В осені 1947 р. прибула до с. Боратин на учительську працю. 

Спочатку нічо не можна було на ній заобсервувати. Літом 1948 р. 

коли біля школи появлялися листівки до школярів, то вона все їх 

збирала і нищила, не давши дітям змоги читати. Як опісля вияви-

лося, то вона є секретаркою місцевого комсомолу, де є 7 членів, 

учителів  східняків.

В протязі свойого перебування в с. Боратин вже змінила чет-

верту кватиру. Все закватировує по хуторах.

В осені 1948 р. на кватиру її і  Крижанівської Олі (мешкали 

разом) зайшло двоє повстанців і говорили з нею в справі піо-

нерів та давали її до читання літературу. Вона її не приняла. З 

Крижанівською повстанці менше говорили. По відході повстанців 
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 Крижанівська її просила, щоб про те нікому нічо не говорила (До 

повідомлення Ч. 8/49 р.).

23.[0] 3.1949 р. Р.О.  М.Г.Б. телєфонічно повідомив голову 

с[ільської] ]  ради, щоб того самого дня прийшов до М.Г.Б., прий-

шов  Придиба Володимир і вище згадана. Цього дня вона пішла 

на М.Г.Б. і там була, перейшло 3 год[ини]  часу. На допр[осі]  зізна-

ла про тих повстанців, що були в осені 1948 р.

13.[0] 5.[19] 49 р. на допросі Крижанівської Олі, коли та не 

хотіла признатись, то М.Г.Бист заподав дату дня і сказав, що при-

сутня тоді була Пономаренко і змусив Крижанівську до зізнань. 

Про це вона мусіла зголосити на М.Г.Б., бо в хаті нікого більше 

не було. Коли Крижанівська вернула з допросу, то сказала до 

 Кукулкі Евгена, що Пономаренко про все донесла на М.Г.Б. і слі-

дить всіх учителів в школі.

Заподав: І с.  Борислав

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 12. Оригінал. Рукопис.

№ 135

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ВЧИТЕЛЬКУ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ с.  БОРАТИН НІНУ ДОВБНЮ
Липень 1949 р.

Р. 31 Липень 1949 р.

Справа Ч. 9/49

Повідомлення.

 Довбня Ніна, ур[оджена]  1924 р. в 

 Донбасі, українка, укінчене педучилище, 

вільна, учителька, зам[ешкала]  від 1948 

в с. Боратин,  Підкамінецького р[айо] н[у]  

 Львівської обл[асті] .

В осені 1948 р. прибула на учительську працю до с. Боратин. 

Сама є комсомолкою. Від перших днів прибуття до села 

можна було завважити, що є ворожо поставлена до нашого 

рев[олюційного]  руху. Тої самої осені коли в селі були розкинуті 



833

листівки і розліплені антибольшовицькі лозунги, то вона їх визби-

рувала і зривала та не давала дітям їх читати.

При кінці 1948 р. почала дуже знакомитися з місцевими 

хлопцями і дівчатами. При які[й-] будь нагоді все старається 

з людьми нав’язувати якусь розмову та почала навіть з ними 

ходити до церкви. Від осені 1948 р. кватерує у господаря  Левуса 

Петра. Так само просила цього господаря, щоб вивчив її націо-

нальний гимн «Ще не вмерла  Україна» і молитву «Отче наш». 

Він те її подиктував і вона собі відписала та скоро навчилася. 

Зимою з 1948-[19] 49 р. ночею несподівано приходила до кімнати 

 Крижанівської Олі на контролю чи там нікого не застане (З пові-

домлення Крижанівської Олі спр[ава]  Ч. 8/49).

Дня 7.[0] 1.1949 р., т[о]  є на саме Різдво, по Богослуженні, 

 Петрусь Полько Семенович відчитав в церкві якийсь протиболь-

шевицький реферат, котро[й]  був писаний рукою через місцево-

го священика, котрой перебуває у  Львові. В церкві було богато 

людей, а між ними згадана  Довбня, котра стояла близенько 

Петруся і його пізнала. Дня 20.[0] 1.1949 р. до села приїхало 6 

 большевиків з  М.В.Дистом  Костюком і питали за Петрусем П. 

Найбільш правдоподібно, що вона про цей реферат зголосила на 

М.В.Д. Тепер той чоловік не укривається і за ним ніхто не питає.

Дня 11.[0] 4.1949 р. під час науки 5 класу запитала учнів: «Чиї 

фарби найкращі?». Учні відповіли, що німецькі. Вона тоді почала 

дуже злоститися і відповідь дітей обернула як якусь політику. 

Опісля почали говорити про повстанців, що вони ховаються по 

лісах і їх вибили богато большевики. Котрі ще повстанці лишили-

ся живі, то в коротці так само будуть знищені. Ще богато більше 

дітям плела якісь небелиці. (Які – невідомо).

Заподав: І с.  Борислав

« 26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 13. Оригінал. Рукопис.
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№ 136

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЬКУ 

С.  ОРИХІВЧИК АННУ САЛАБАЙ
Січень 1950 р.

Р. 31.       

    С і ч е н ь , 

1950 р.

Спр[ава]  Ч. 1

П О В І Д О М Л Е Н Н Я.

 Салабай Анна Василівна, ур[оджена]  

1914 р. в с. Гаї Залозецькі,  Залозецького 

р[айо] н[у]   Тернопільської обл[асті] , 

українка, рільник, неграмотна, мужат-

ка (вдова), зам[ешкала]  в с. Орихівчик, 

 Підкамінецького р[айо] н[у]   Львівської 

обл[асті] .

Від приходу до с. Орихівчик стало працювала зі своїм мужом 

при господарці. Крім  Просвіти, не належала до жодних това-

риств. Про рев[олюційну]   організацію не знала нічого.

За німецької дійсності коли на цьому терені поширився наш 

рев[олюційний]  рух, то згадана ставилась навіть прихильно.

За другої большевицької дійсності в 1944 р. зістала вивезена 

зі своїм мужом  Василем на  Сибір будьто би за це, що він ще перед 

приходом  большевиків брав участь в акції на с.  Паликорови. Це 

не є правдою.

В 1946 р. повернула з мужом додому і дальше працювала 

при господарстві.

В жовтні 1947 р. як с/о зістав зліквідований її муж Василь.

В 1947 р. в м[ісяці]  грудні, якраз тиждень перед виборами 

участ[ковий]   мгб  Скороход її арештував, забрав до району і 

держав цілий тиждень часу. По звільненні, коли її хтось питав, 

чому і за що її там придержано, вона говорила, що за те, що 

втекла з Сибіру. Після цього випадку одержала з району 5000 

карб[ованців] . На запит посторонніх людей, за що взяла тіль-

ко грошей, відповіла, що за те, коли її вивозили на Сибір, то 

забрали всю худобу, а тепер вернули відшкодовання. Зазначую, 

що 2 м[ісяці]  перед арештованням вона укривалася як теж ще 

довший час укривалася і по арештуванні. Ходила спати по сусі-
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дах і говорила, що боїться  большевиків, щоб знову її не арешту-

вали.

2.[0] 9.1948 р.  Скороход візвав її до с[ільської]  ради, де з нею 

говорив, перейшло 2 г[одини]  часу. Що він говорив – не відомо.

10.[0] 3.1949 р. була місячна ніч. До сусіди  Салабай А. зай-

шов на кватиру повстанець  Мор і  Степовий. Рано до цеї гос-

подині прийшла вище згадана і сказала: «Ти знаєш, той наш 

куток колись вигорить, бо сюди заходять наші і большевики». 

Господиня на це нічого не відповіла. Опісля сказала повстанцям, 

що Салабай ще ніколи до ньої так рано не заходила.

25.[0] 3.1949 р. знова вище згадані повстанці зайшли на цю 

кватиру. При підході до хати дуже на них брехала собака. Рано 

знова прийшла Салабай і запитала господині, чого вона сьогодні 

робить пироги. Господиня відповіла, що до ньої має приїхати її 

кревний.

20.[0] 6.1949 р. на цій кватирі знов закватерував Мор і  Пімста. 

Коли господиня рано обирала бараболю, до хати прийшла вище 

згадана, принесла з собою молоду бараболю і сказала «на маєш 

молоду бараболю, будеш мати що зварити». Господиня відпові-

ла, що вона має ще стару бараболю. Салабай сказала: «Нічо, нічо 

маєш зварити молодих». По тих словах усміхнулася до господині, 

лишила бараболю і вийшла з хати. По її виході з хати господиня 

сказала повстанцям, що все коли ви сюди зайдете, то вона зараз 

рано приходить до мене.

25.[0] 6.1949 р. на цю господарку наскочили большевики, де 

зробили дуже докладну труску. Зазначую, що відколи там не ква-

терували повстанці, то ніколи там большевики не робили жодних 

трусок.

Заввага: Салабай А. є братова крамара  Салабай Максима 

і разом з ним живе на одному подвір’ї, де в нього є коопера-

тива. Як до кооперативи дуже часто заходить Скороход, з  мвд 

 Воскубойнік і  Смоляр та рівно часто заходять до ньої.

Заподав:  Зимний

 26

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 22. Копія. Машинопис.
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№ 137

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

МІСТЕЧКА  ПІДКАМІНЬ РОМАНА МОСЦІЦЬКОГО
Січень 1950 р.

Р. 31. Січень, 1950 р.

Спр[ава]  Ч. 2

П О В І Д О М Л Е Н Н Я.

 Мосціцький Роман Федорович, ур[од-

же ний]  1907 р. в с.  Вербівчик,  Підка-

мінецького р[айо] н[у]   Львівської обл[асті] , 

 українець, 7 кл[асів]  НСШ,  жонатий, 

зараз працює при касі в Підкаміні і там 

замешкує.

До 1938 р. був крамарем в місцевій Кооперативі, як рівно ж і 

членом  Просвіти. 

В 1938 р. дістав зізволення на провадження своєї крамниці 

і реставрану на с. Вербівчик. Відтоді він почав сильну конкурен-

цію з Кооперативою. На які[й]  він підставі дістав зізволення аж 

на провадження двох інтересів, нікому не відомо. В тому часі як 

 українцеві досить тяжко було щось таке дістати. Він дістав.

За першої большевицької окупації [і за  німців] аж до 1943 р. 

працював при господарстві. В 1943 р. зістав головою с[ільської]  

ради і ним був аж до приходу  большевиків в 1944 р., де ті так само 

його затвердили і був до 1945 р. Дуже часто контактувався з боїв-

кою  СБ і повідомляв їх про різні облави чи наскоки большевиків на 

село. Відтоді його почали підозрювати як с/о. Про ці підозріння 

він довідався і в липні 1945 р. виїхав до м.  Черкаси на партійний 

курс. З курсу повернув за 5-ть місяців, додому не вернув, а пішов 

до праці в район, де працює до сьогодні. Часто доїздить додому. 

Через час своєї праці в районі ходить з оружжям, їздить на села 

стягати конті[н] гент збіжжя, різних позик і т[аке]  п[одібне] .

Коли в с.  Бучина большевики в’язали колгосп, то він з крісом 

в руках брав там активну участь.

В м[ісяці]  липні 1949 р. коли большевики в’язали колгосп 

в  Яснищі, то він знов там брав активну участь і зганяв селян до 

с[ільської]  ради, щоб підписували заяви. Населення його поступ-

ком було дуже огірчене і на нього нарікали.

3.[0] 7.1949 р. ночею в с.  Вербівчик сидів разом з гарнізонця-

ми на засідці на хуторі  Закерниця.



837

8.[0] 8.1949 р. в с[ільській]  раді в  Маркополі сказав до фін-

агента, що «ти знаєшся з бандитами, бо ти віддав їм гроші і ти 

сам є бандит». На 1949 р. він є уповноважений по конті[н] генті 

на с. Маркопіль. Населення дуже на нього нарікає, що він їх на 

кожному кроці переслідує за хлібоздачу. 

Коли приїде до  Вербівчика, то все нарікає на  большевиків, 

говорить, що вже їх скоро чорт забере.

Заввага:  Мосціцьких є чотири брати і трьох з них є підозрілі 

як с/о а то  Роман,  Григорій і  Іван.  Петро працює десь в області. 

Вся родина Мосціцьких є матеріялісти і продажний елемент.

Заподав:  Зимний

 26

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП ОУН». Од. зб. 23. Копія. Машинопис.

№ 138

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

С.  СТИБОРІВКА ГРИГОРІЯ МОСЦІЦЬКОГО
Січень 1950 р.

Р. 31.  Січень, 1950 р.

Спр[ава]  Ч. 3

П О В І Д О М Л Е Н Н Я.

Мосціцький Григорій Федорович, ур[од-

же ний]  1909 р. в с.  Вербівчик,  Підка-

мінецького р[айо] н[у]   Львівської обл[асті] , 

 українець, 5 кл[асів]  НСШ, жонатий, кра-

вець, зам[ешкав]  в с. Стиборівка Підка-

мінецького р[айо] н[у] .

За  Польщі був членом  Просвіта, книговодом кооперативи та 

працював як кравець аж до приходу  большевиків в 1939 р.

В 1940 р. почав працювати як фінагент. Того ж року в осені 

поїхав до  Львова на одномісячний курс фінагентів. По скінченні 

курсу на цій роботі працював аж до приходу  німців в 1941 р.
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За  німців дальше працював як кравець і був головою конти[н]-
гентової комісії аж до приходу  большевиків в 1944 р. Зараз в 
перших днях зістав арештований контррозвідкою  Смерш, де 
сидів тиждень часу. Про село міг зізнати дуже богато, бо за нім-
ців в селі кватерувала боївка  СБ. По звільненні пішов в  польську 
армію. На фронті не був, а шив в полку мундури.

В 1946 р. в січні вернув додому. Тоді стрінула його боївка, дали 
йому противиборчі кличі і він їх в селі розвісив. При тому говорили, 
що в селі в’яжуть  стрибків, щоб він до них не вписався. В берез-
ні [1946 р.] він став нач[альником]  стрибків на с.  Стиборівка. В 
серпні [1946 р.]  большевики розв’язали стрибків. Відтоді він дуже 
часто почав стрічатися з оперативником  мгб  Круковом. Круков 
дуже часто його взивав на мгб і до с[ільської]  ради ніби на якісь 
допити. Так все говорив вдома, як його питали.

21.10.1947 р. зістали вивезені родичі його жінки на  Сибір за 
сина повстанця. Він полишився сам на господарці. Перед ним зга-
дані родичі крилися, коли хотіли стрінутися зі сином повстанцем.

10.10.1948 р. повстанець  Пімста і  Веселий збирали по селі 
мід. Того самого вечора брали мід у його жінки вуйка  Дзвіника 
Онуфрія, який мешкає з ним на одному подвір’ї і те бачив. В 
листопаді [1948 р.] Дзвін[и]к зістав засуджений, а оперативник 
Круков сказав на процесі, що він давав «банді» мід. Про цей мід 
сказав Крукові тільки  Мосціцький Г.

В січні 1949 р. зістав покараний 25 буками за це, що як коханок 
ходив до комсомолки  Яремчук Марії та тим самим згіршував село.

20.[0] 1.1949 р. в 11 год[ині]  вночі, повстанець Пімста і Веселий 
збирали в селі гроші на боєфонд. Коли переходили коло його обістя, 
то під стодолою завважили, що хтось стоїть. Коли він зор[і] єнтувався, 
що повстанці його побачили, то почав втікати до хати. Згадані його 
задержали та запитали, чому так пізно стоїть під стодолою. Він від-
повів, що дає коням паші. Повстанці сказали, якщо ще раз буде їх 
слідив, то застрілять. В дійсності він тоді слідив, бо по селі гавкали 
собаки так, що він міг зор[і] єнтуватися, що в селі є повстанці.

З початком квітня 1949 р. зі згаданою Яремчук втік до  Львова. 
Коли в районі вирабляв собі документа, то говорив, що до Львова 
тікає тому, що має бандітську родину, з котрою не хоче бути. Так 
говорив голова району до голови с[ільської]  ради. Сам є з пере-
конання комуніст і продажний як його брат  Роман.

Заподав:  Зимний
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Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 24. Копія. Машинопис.
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№ 139

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  СТИБОРІВКА ГРИГОРІЯ СТОРОЖУКА
Січень 1950 р.

Р. 31. Січень, 1950 р.

Спр[ава]  Ч. 4.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я.

 Сторожук Григорій Михайлович,  

ур[оджений]  1910 р. в с. Стиборівка, 

 Підкамінецького р[айо] н[у]   Львівської 

обл[асті] ,  українець, неграмотний,  жона-

тий, рільник.

Від наймолодших своїх літ працював при господарстві своїх 

родичів. До 1939 р. був членом [товариств]  Просвіта і  Луг. В 1936-

[19] 37 рр. служив при польській кавалєрії.

За першої большевицької окупації дальше працював при 

господарстві і рівночасно належав до знаної тут банди братів 

 Орловських. В січні 1941 р. зістав арештований  нквд як учасник 

різних рабункових нападів і за те, що через якісь непорозумін-

ня в банді брав участь в забійстві згаданих  Орловських. Сидів у 

в’язниці у  Львові, з якої правдоподібно під час війни втік.

За німецької окупації був на с. Стиборівка станичним.

З приходом ча в 1944 р. зараз зістав арештований контр-

розвідкою  Смерш і по короткому часі зістав звільнений і забра-

ний до  ча. З війни повернув ще в 1944 [р.]  як інвалід, ранений в 

руку. Зараз відтоді до нього почав на кватиру заходити місцевий 

кущ, де різали худобу. В той час до підпільників ставився навіть 

досить прихильно. З початком 1945 р.  Хоростецька Анна вси-

пала дяка  Боряка Миколу за те, що виправляв для повстанців 

шкіри, і його. Обидвох арештувало  нквд і відвезли до  Львова. 

Боряка М. засуджено на 15 літ тюрми, а його звільнено. Коли 

хтось з повстанців його питав, як то його звільнили, а Боряка 

засудили, то він говорив, що я викупився своїм маєтком, а ніко-

ли чиєюсь кров’ю.

Від 1946 р. приятелював з с/о  Дубиною Іваном Івановичем, 

ходили по селі і пили за здоров’я тих, що в «лісі». Коли в селі був 

оперативник  Круков, то ніколи не минав його хати як теж і хати 

Дубини І.
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В липні 1948 р. зістав зліквідований  Дубина І., то  Сторожук 

перейшло два тижні спав в бочці. Про то говорила його донечка 

 Любка. Іншим разом жінка  Катерина сказала до сусідки, що її муж 

дуже боїться бандита  Кучерявого (Пімсти зам[ітка] ). Чого  він так 

Кучерявого боїться не говорила.

31.[0] 8.1948 р.  Круков взивав його до с[ільської]  ради і гово-

рив з ним около годину часу. Правдоподібно, що він сказав до 

Крукова, щоб він до нього менше заходив, бо осиротить дітей і 

жінку як Дубина І.

24.10.1948 р. знов взивав його Круков до с[ільської]  ради і 

говорив з ним ½ год[ини]  часу.

21.[0] 2.1949 р. в 4 год[ині]  по полудню до села приїхало 

возами і автом около 70  большевиків, обступили о[б] ійстя і шука-

ли до другого дня. Між ними був нач[альник]   мгб  Підкамінецького 

р[айо] н[у]  і якийсь кап[ітан]  з м.  Броди. По ревізії його забрали 

до с[ільської]  ради, там допитували і звільнили.

2.[0] 5.1949 р. повстанець  Зимний збирав в селі гроші на 

боєфонд. По селі дуже брехали собаки. В год[ині]  23 повстанець 

зайшов на подвір’я його, де застав згаданого убраного в куртці, 

підперезаного ременем і в руках палка. Коли запитав його, чому 

він так вбрався і де йде, цей так настрашився, що ані руш не міг 

пояснити. (Напевно йшов або вернув із підслуху). Коли повста-

нець запитав про гроші, цей відповів, що дасть до  Гетьмана.

31.[0] 7.1949 р. опер[ативник]  Круков, Гетьман,  Дубина Ів[ан]  С. 

і він сиділи в с[ільській]  раді та пили самогон.

Вище згаданий є досить заможний. В селі большевики ще 

бідніших ограбили і розкоркулили, а його не чіпають. Сам є мате-

ріяліст і продажний елемент. Надається на с/о. Так оцінив його 

односельчан на протоколі, с/о  Борис П.

Заподав: Зимний

 26

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 25. Копія. Машинопис.
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№ 140

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  СТИБОРІВКА ДМИТРА ПЕТРИКА
Січень 1950 р.

Р. 31 Січень, 1950 р.

Cпр[ава]  Ч. 5.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я.

 Петрик Дмитро Миколаєвич, ур[оджений]  

в с. Стиборівка,  Підкамінецького р[айо]-

н[у]   Львівської обл[асті] ,  українець, 

неграмотний, жонатий, рільник, гол[ова]  

с[ільської]  ради.

Від наймолодших літ працював при господарстві родичів. До 

1939 р. був член[ом]   Просвіти,  Лугу і бібл[і] отекарем. Служив при 

піхоті в  польськім війську.

За першої больш[евицької]  окуп[ації]  працював при госпо-

дарстві і рівночасно належав до банди братів  Орловських. На 

свойому сумлінні має богато нападів і крадіжей. В січні 1941 р. як 

учасник банди зістав арештований  нквд і сидів у  Львові у в’язниці, 

з якої під час війни правдоподібно втік.

З приходом  німців в 1941 р. добровільно виїхав до  Німеччини 

на працю, бо бо явся, щоб німці як бандита не розстріляли. В 

1943 р. на весну повернув з Німеччи ни додому, зробився чесним 

чоловіком і навіть став нашим симпатиком.

З приходом  ча в 1944 р. зістав забраний до робочого баталіону 

і відісланий на  Схід, де працював aж до 1947 р. 3 початком 1947 р. 

втік з баталіону додому, почав укриватися, питати за повстанця-

ми і хотів йти до  УПА. По короткому часі вже дістав документа. 

(Пра[в] доподібно за посередництвом  Бориса П.). По не довгому 

часі зістав заступ[ником]  гол[ови]  с[ільської]  ради. Почав по селі 

водити  москалів на горілку та говорити руською мовою. Все запе-

рестав тоді, як повстанці звернули йому на те увагу.

В 1948 р. зістав головою с[ільської]  ради. Дуже часто питав 

за повстанцями, щоб йому порадили, як він має урядувати. (Хотів 

вичути). До рев[олюційного]  руху ставиться прихильно.

В березні 1948 р. до с[ільської]  ради приїхав оператив-

ник  Круков, повиганяв всіх людей і з ним щось говорив зо дві 

год[ини]  часу.
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2.[0] 8.1949 р. згаданий на подвір’ю рубав дрова. В тому часі 

літаки робили вправи і вгорі стріляли з кулеметів. Якраз на те 

надійшов хлопець  С. Л. Він тоді задержав хлопця, а щоб втягнути 

його в розмову, почав говорити, що напевно в лісі є наш відділ, 

котрой стріляє по літаках. Коли цей нічо йому на те не відповів, 

то він дальше говорив, що в літі нашим хлопцям добре сидіти в 

лісі, але що вони бідні в зимі роблять як є морози і сніги. Коли 

цей знову нічо не відповів, то він дальше оповідав, як то він вті-

кав з роб[очого]  баталіону, а закінчив на тому, що люди на нього 

говорять, що він сексот, але то не правда. Дальше хвалився, що 

в нього кватерував повстанець Іван ( Зимний) і тоді була на село 

облава, але його не найшли. Говорив, що хтось з села доносить 

 Крукови і він вже навіть про те говорив з секретарем с[ільської]  

ради. На закінчення запитав С. Л., що в нього хотів Круков на 

допитах в с[ільській]  раді? С. Л. відповів, що чіплявся за ті лис-

тівки, що були в селі. Але правда, що трапляє, сказав  Петрик. 

Нічо не трапляє, відповів С. Л. Петрик сказав, таж ти якось чіпляв 

листівки і напевно тебе хтось підглянув. Хлопець від нього відій-

шов. (13.10.1948 р. він бачив згаданого С. Л. з повстан[цями] ). 

Коли десь в селі стріне згаданого С. Л., то все з ним говорить на 

пол[ітичні]  теми.

31.[0] 7.1949 р. він,  Гетьман,  Сторожук,  Дубина і оперативник 

Круков сиділи в с[ільській]  раді та пили горілку.

На допиті, с/о  Борис П. сказав, що Петрик є йому підозрілий 

тому, що правдоподібно дістав документа за посередництвом 

Крукова, що він є продажний елемент і ніби як переступник зістав 

головою с[ільської]  ради.

Заподав:  Зимний.
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Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 27. Копія. Машинопис.
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№ 141

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  НЕМ’ЯЧ ІВАНА ДУБИНУ
Січень 1950 р.

Р. 31. Січень, 1950 р.

Спр[ава]  Ч. 10.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я.

 Дубина Іван Мойсейович,  ур[оджений]  

1905 р. в с. Нем’яч,  Підкамінецького 

р[айо ] н[у] ,  Львівської обл[асті] ,  українець, 

4 кл[аси]  НСШ, жонатий, рільник, ткач.

За польської дійсності був свідомим, активним українцем і 

членом  Просвіти.

В 1930 р. поїхав до  Франції, там оженився і жив до 1937 р. В 

Франції належав до комуністичної партії. 1937 р. повернув додо-

му, почав господарити і знов належав до Просвіти, був гол[овою]  

 Луг[у]  і касієром кооперативи.

За першої боль[шевицької]  дійсності від 1939 р. до 1941 р. був 

зав[ідуючим]  клубом с. Нем’яч, великим прихильником сов[єтської]  

влади та запеклим комуністом. Перед виборами 1939 р. місцеві 

дівчата декорували клуб син[ь]о-жовтими прапорцями. Він зачав 

на них кричати, а клуб казав прибрати в червоні прапори. Як тоді 

 нквдист  Кувєцький перепроваджував реєстр населення до вибор-

чих лист, він до нього говорив, що належав до  КП[З]У. При тому 

був присутний ІІ-гий секретар партії  Жеребцов з  Підкаміня. Він 

тоді його про те докладно випитував і Дубина Ів[ан]  говорив, що 

у Франції, належав до комуністичної партії. Про партійний білет 

говорив, що знищив, а як документ має знимку з сходин робітни-

ків. Жеребцов сказав, як він вив’яже[ть]ся добре з наложеної на 

нього праці, то тоді буде міг вступити тут в партію.

В 1940 р. його вибирали в сельдипутати, то він в своїй авто-

біографії сказав, що він вже 10 літ є комуністом. Цього самого року 

завідуючий РВНО  Репіленко назначив його зав.  Нар.  Освіти на 

с. Нем’яч. Відтоді він все заходив до школи, говорив дітям, що нема 

Бога, що то видумка попів, що замість Слава Ісусу Христу, гово-

ріть «здраствуйте». Дітей взивав вступати в піонери чи комсомол. 

Відтоді в селі почали його називати «большевицьким катехитом».

Іншим разом чогось ходив з нквдистами до церкви. В при-

сутності о.  Федосюка копнув в Пристолі в дверцята так, що їх 

розбив. Сам нквдист звернув йому увагу, щоб такого не робив.
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В 1940 р. як в’язали в селі колгосп, то він вписався перший і 

був бухгалтером.

За німецької дійсності працював при господарці, до нічого не 

мішався, про Організацію  ОУН знав богато.

За другої боль[шевицької]  дійсності  в 1944 р. пішов до  ча, 

служив при  Смерші, мав степень сержанта та дослужився богато 

медалів. 1945 р. повернув додому.

12.12.1945 р. воєнкомат завзивав всіх демобілізованих. 

В окремі[й]  кімнаті сидів операт[ивник]   нкгб-е  Кальніченко. 

Кальніченко до себе завзивав різних осіб та вербував на с/о. Так 

само завізвав і його.

6.[0] 2.1946 р. Кальніченко візвав його до гол[ови]  с[ільської]  

ради  Гук Йосифа і з ним говорив 4 год[ини]  часу. Опісля візвав 

 Дубину Петра і питав його про такі справи, що тілько знав Дубина 

Петро і він.

В лютому 1946 р. в часі його неприсутності місцевий гарнізон 

викопав в нього якусь пачку і два ровери. Те все забрали на гар-

нізон. Коли він про це довідався, пішов до ком[андира]  гарнізону, 

щось з ним поговорив і цей казав всі речі з поворотом віддати. 

Після цього випадку оден боєць говорив, що він вже служи[ть] 4 

роки, а таких документів ще не дослужився. Відтоді до нього дуже 

часто почав заходити з цього гарнізону якийсь лейт[е] нант, літ 35, 

високого росту, рябий, рижий, та нач[альник]   нквд  Грибов.

7.[0] 7.1946 р. ночею до нього заходив Кальніченко. 

Слідуючого дня над раном знов заходив до нього Кальніченко.

19.[0] 7.1946 р. ночею заходив Кальніченко. (На тому самому 

подвір’ї мешкав його рідний брат  Василь, знаний с/о і 1949 р. 

вивезений на  Сибір).

8.10.1948 р. операт[ивник]   мгб  Худошін взивав до с[ільської]  

ради.

2.10.1948 р. Худошін взивав до району але він не ходив.

27.[0] 5.1949 р. Худошін покликував до с[ільської]  ради бога-

то людей, а між ними і його. Зараз живе ніби спокійно, нікуди не 

ходить, тілько жене для  большевиків самогону та разом п’ють. 

Перед населенням дуже нарікає на большевиків.

Заподав:  Павич.
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Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 34. Копія. Машинопис.
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№ 142

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЬКУ 

с. БОРАТИН ОЛЬГУ КРАВЧУК
Січень 1950 р.

Р. 31. Січень, 1950 р.

Спр[ава]  Ч. 9.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я.

 Кравчук Ольга Луківна, ур[оджена]  

1915 р. в с.  Боратин,  Підкамінецького 

р[айо] н[у]   Львівської обл[асті] ,  українка, 

3 кл[аси]  НСШ, вдова, рільник.

За польської дійсності працювала при господарстві. Дуже 

прихильно ставилась до польської влади, а навіть чомусь симпа-

тизувала з  поль[ською]  поліцію.

За першої боль[шевицької]  дійсності так само прихильно 

ставилась до сов[єтської]  влади.

За німецької дійсності була невтральною до всіх справ. В 

1943 р. як шкідник зістав зліквідований її швагер ( поляк).

За другої боль[шевицької]  дійсності в 1945 р. як агент внут-

рішник зістав зліквідований її брат  Олег псевдо Завзятий. Вона 

про те дізналася.

11.[0] 2.1946 р. в с.  Сухоті під час наскоку  боль[шевиків]  застрі-

лилося трьох повстанців. Боль[шевики]  привезли їх під с[ільську]  

раду в  Боратині1426. Тут оглядали їх люди, де в присутності всіх 

людей вона сказала, що то ті, що замордували її брата.

Ще в 1946 р. завважено, що вона дуже нарікає на боль[ше-

виків]  і то перед такими людьми, що мають зв’язки з повстан-

цями. Відтоді вона стрічається з оперативником  Іваніцою і 

 Пащенком.

6.[0] 8.1948 р. якийсь  мвдист покликував до с[ільської]  ради 

 Тимуш М.,  Петрусь Ів[ана]  і її. Що говорили, невідомо. (Тимуш і 

Петрусь в 1948 р. зліквідовані як с/о).

7.[0] 8.1948 р. вона гнала самогон, на тому зловило її мвд. За 

невідповідну поведінку супроти них її арештовали і забрали до 

с[ільської]  ради. Слідуючого дня Іваніца з с[ільської]  ради її звіль-

нив. Опісля говорила, що Іваніца казав її слідити  Чекаленка.

У тексті:1426  Буратині.
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29.[0] 8.1948 р.  Іваніца, щось довго з нею говорив.

24.12.1948 р. вечором до ньої зайшов Іваніца з гарні-

зонцями. Ночею всі гарнізонці з Іваніцою ходили по хут[орі]  

 Підзамче.

25.12.1948 р. Іваніца заходив в селі до різних людей і зайшов 

до ньої.

19.[0] 9.1948 р. говорила до  Дзісь Юлії, що люди в селі гово-

рять, що вона сексотка, але вона до того не почувається.

В вересні 1948 р. в неділю Іваніца до ньої заходив на вечерю. 

Перед тим щось довго з ним говорила в селі.

В жовтні 1948 р. говорила до  Глухенької Юлії, чи то правда, 

що люди говорять що вона сексотка.

При кінці 1948 р. скрито в неї ночували і днували  большеви-

ки.

9.[0] 1.1949 р. якась група боль[шевиків]  зайшла до с[ільської]  

ради і дала список осіб, які мали слідуючого дня зголоситися на 

 мгб:  Ілів Анна С.,  Левус Юлія Т.,  Левус Іван М. і  Кравчук Ольга. 

Вони на мгб не ходили.

18.[0] 1.1949 р. операт[ивник]   Тєплов заходив до хат в цілому 

селі і зайшов до ньої.

23.[0] 1.1949 р. знов Тєплов заходив до ньої.

5.[0] 2.1949 р. Тєплов зайшов до ньої та по короткому часі 

вийшов.

10.[0] 2.1949 р. Тєплов брав на допит в справі коляд  Клим-

чук М. і в справі арештованого  Глущака:  Левус Ю. і  Левус Ів[ана]  

та її. Опісля всіх звільнили.

10.[0] 3.1949 р. Іваніца і Тєплов заходили по селі праві до всіх 

підозрілих нам осіб і рівночасно в ньої були.

18.[0] 3.1949 р. знов Тєплов був в ньої, вечором.

24.[0] 4.1949 р. Іваніца робив по хут[орі]   Залуг ревізії і так 

само робив в ньої.

14.[0] 6.1949 р. Іваніца і ще якийсь невідоми[й]   боль[шевик]  

зайшли до ньої і щось довго з нею говорили.

15.[0] 6.1949 р. говорила до  Придиби Степанії, в який спосіб 

повстанці довідуються хто є сексотом і хто їм про те доносить.

17.[0] 7.1949 р. з  Підкаміня їхав Іваніца з гарнізонцями на 

трьох возах. Тоді задержалися на хут[орі]  Залуг, вступили до 

 Гарасимчук Ольги,  Дубини Ксені і наприкінці зайшли до ньої. Від 

ньої поїхали в село.

15.[0] 8.1949 р. була забрана повстанцями і по двох днях 

звільнена. В часі забирання з дому прощалася з матір’ю і гово-

рила, що вже не верне.
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При кінці серпня 1949 р., т[о]  є по звільненні, приходив до 

ньої нач[альник]   мгб  Панкратов. Правдоподібно, що випитував, 

як зістала звільнена.

Заподав:  Борислав

 26

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 42. Копія. Машинопис.

№ 143

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ФЕЛЬДШЕРА 

с.  ЧЕРНИЦЯ НІНУ БАБЕНКО
Січень 1950 р.

Р. 31.  Січень, 1950 р.

Спр[ава]  Ч. 8.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я.

Ніна  Бабенко Антонівна, ур[оджена]  

1919 р. в  Дніпропетровській1427 обл[асті] , 

 українка, вдова, фельчерка, зам[ешкала]  

в с. Черниця,  Підкамінецький р[айо] н 

 Львівської обл[асті] .

В жнива 1946 р., під час нажимки вона прийшла до с. Боратин 

і давала першу поміч гарнізонцям, котрі робили облави по заміно-

ванім лісі і там зістали від мін ран[е] ні. Через цілий час перебуван-

ня в  Боратині дуже добре ставилась до населення. Коли в селі вже 

запізналася з деякими людьми, то перед ними почала нарікати на 

сов[єтську]  владу. В часі такої розмови часто хвалила повстанців.

В ос[е] ні 1946 р. з якихось причин зайшла до хати  Гром’яка 

Волод[имира]  і почала говорити, що бачила повстанців, які були 

дуже чисто убрані і гарні хлопці. По короткому часі до згаданого 

Гром’яка зайшло 10 повстанців на вечеру. В тому часі надійшла 

Бабенко, з котрою повстанці довший час говорили, а опісля 

напімнули, щоб вона нікому нічо не говорила. За кілька днів вона 

знов там зайшла і перед господарем вихваляла повстанців.

У тексті:1427  Дніпропетровська.
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Цілком пізно в осені 1946 р. вона побачила повстанців у 

 Гарасимчук Івана.

В лютому 1947 р. над раном на хату  Гром’яка Волод[имира]  

наскочило 30  большевиків і зробили сильну ревізію. Того само-

го дня і ті самі большевики зробили наскок і на хату Гарасимчук 

Ів[ана] . Думали, що там є криївки, бо навіть провіряли криниці. 

Опісля завважено, що коло цих господарів боль[шевики]  робили 

засідки.

Весною 1947 р. не потрібно волочилася по селі. Одного разу 

несподівано на вул[иці]   Вивіз налізла на двох повстанців. За тиж-

день часу боль[шевики]  там робили засідку, а відтак перешуку-

вали цілу вулицю. Через цілий час до ньої заходив з  мгб  Пащенко 

ніби до своєї коханки.

В лютому 1947 р. в с.  Боратин боль[шевики]  зліквідували в 

криниці криївку, де вбилося чотирьох повстанців. Вона тоді ска-

зала  Літусові, що двох з них бачила у Гром’яка Волод[имира] .

В січні 1948 р. коло кооперативи стояло 3-ох повстанців. 

В тому часі над’їхав до млина  Глущак Павло. Повстанці його 

задержали і щось з ним говорили. На те надійшла згадана з 

 Гаврисюком Федьком до кооперативи. В кооперативі запитала 

гол[ову]   Левуса Івана, що то за віз стоїть на дорозі? Цей відпо-

вів, що Глущак Павло. Слідуючого дня вона говорила до  Левус 

Юлії Трохимівни, що вона бачила повстанців, як говорили з 

Глущаком. Напевно говорила на те, щоб опісля можна було себе 

виправдати, що про те знало біль[ше]  людей. Осинею 1948 р. 

Глущак зістав арештований.

Весною 1948 р. стали її підозрівати як агентку і вона перенес-

лася до району, а літом до с.  Черниця.

Заподав:  Борислав.
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Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 43. Копія. Машинопис.
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№ 144

ЗАЛУЧНИК ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ с.  ЯСНИЩЕ 

АНТОНА ПЛЕСКАЛЮКА
Січень 1950 р.

Ч. 31. Січень, 1950 р.

Спр[ава]  Ч. 61/48

З А Л У Ч Н И К Ч. 2.

 Плескалюк Антін, ур[оджений]  1914 р. в 

с. Яснищі,   Підкамінецького р[айо] н[у]  

 Львівської обл[асті] ,  українець, 4 кл[асу]  

НСШ, фотограф, вільний.

12.[0] 7.1949 р. в 8 год[ині]  рано виїхав кудись ровером і 

повернув аж 16.[0] 7.[1949 р] . В часі його відсутності щось зане-

покоїлась сестра, ходила поміж людей та говорила, щоб щось 

злого не сталося братови.

13.[0] 8.1949 р.  Скороход візвав його до с[ільської]  ради, де 

з ним говорив около півтора год[ини]  часу. Він дальше ходить по 

селі, говорить, що криється перед  большевиками і тому навіть 

вдома не ночує.

18.[0] 9.1949 р. в 24 год[ині]  пішов під хату  Л. М. та почав пука-

ти до вікна, щоб відчинив хату. Коли цей відчинив, то Плескалюк 

сказав, що сьогодні має дуже добрий настрій, не може спати і 

хотів би з ним троха попити. Господар засвітив світло, цей знову 

витягнув не повну півлітру горілки і почали пити. В часі піятики 

господар сказав, що було би, як би нас так застали  большевики? 

Плескалюк відповів, що їх нема, а перед вечором відійшли до 

району. По випит[т] ю горілки Плескалюк вийшов з хати. В тому 

часі на вулицю зійшлися гарнізонці і всі разом пішли на гости-

нець. Виходить з того, що він [с]твердив, чи в хаті нема повстан-

ців, а гарнізон був в засаді коло хати.

19.[0] 9.1949 р. вступив до праці як заготовщик м’яса в 

 Залозецькому р[айо] н[і]   Тернопільської обл[асті] .

Заподав:  Зимний

 26

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 98. Копія. Машинопис.
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№ 145

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  СТИБОРІВКА МИКОЛУ ГЕТЬМАНА
Січень 1950 р.

Р. 31. Січень, 1950 р.

Справа Ч. 6.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я.

 Гетьман Микола Томкович, ур[оджений]  

1911 р. в с. Стиборівка,  Підкамінецького 

р[айо] н[у]   Львівської обл[асті] ,  поляк, 

неграмотний, жонатий, рільник.

За  Польщі працював при господарстві. Опісля служив при 

 польському війську. Належав до читальні  Просвіта і  Луг.

За большевицької дійсності від 1939-[19] 41 рр., крім госпо-

дарства, належав ще до банди братів  Орловських. З ними ходив 

на різні напади. На третій день Різдвяних свят в 1941 р. в його 

хаті зістали вбиті  Орловські. За те, та за напади раб[ункові]  зістав 

ареш тований  нквд, доставлений до  Львова до тюрми. Визволився 

з неї під час війни нім[ецько-] боль[шевицької]  в 1941 р.

З приходом  німців знов почав господарити, а в 1943 р. шукав 

по лісах за  жидами і де їх знайшов, там ограбив і повбивав. За ці 

гроші, праві, щодня був п’яним. Опісля про те знали  большевики. 

В 1943 р. став нашим симпатиком, виконував все, що йому було 

сказане. Навіть перестав пити.

За другої боль[шевицької]  дійсності в 1944 р. пішов до  ча і 

повернув додому в 1945 р. та став дальше працювати на госпо-

дарстві.

Від 1947 р. почав товаришувати з  Дубиною І. і  Борисом П. 

(обидва зліквід[овані] ) та іншими підозрілими особами. Всі ходи-

ли по селі піячили, та пили за здоров’я тих, що в «лісі». Відтоді 

оперативник  Круков дуже часто брав його до с[ільської]  ради на 

допити.

Літом 1948 р. піддав думку повстанцям, щоб живим зловити 

Крукова. (Напевно ту думку піддав сам Круков). Все говорив, що 

в тому йому поможе Дубина І[ван]  Ів[анович] . Дуже часто стрі-

чається з повстанцями, дуже до них прихильно ставиться, і все 

говорить, що він нічо не вине[н] , що ніколи не з плямить своєї 

козацької крови.
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В грудні 1947 р. коли гол[ова]  клубу  Борис П. виїхав на 

6-міс[ячний]  партійний курс, то він став зав[ідуючим]  клубом аж 

до приїзду Бориса.

4.[0] 7.1948 р.  Круков взивав до с[ільської]  ради.

11.[0] 7.1948 р. Круков взивав до с[ільської]  ради.

18.11.1948 р. Круков взивав до с[ільської]  ради.

Коли хтось з повстанців його питав, чому Круков так часто 

його покликує, він відповідав, що він його намавляє, щоб він зло-

вив живим Кутняка і Сагана. ( Пімста і  Зимний).

31.[0] 7.1949 р. в с[ільській]  раді він, Круков,  Петрик, 

 Сторожук,  Дубина Ів[ан]  С. і інші пили разом горілку.

Борис П. в часі зізнань сказав, я його підозріваю як сексота, 

бо він на те надається і  боль[шевики]  знають про всі його злочи-

ни, а не арештують.

Заподав:  Зимний
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Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 44. Копія. Машинопис.

№ 146

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  ОРИХІВЧИК ФЕДОРА МУЗИЧКИ
Січень 1950 р.

Р. 31. Січень, 1950 р.

Спр[ава]  Ч. 7.

 

П О В І Д [ О ]  М Л Е Н Н Я .

 Музичка Федір, ур[оджений]  1907 р. в 

с. Орихівчик,  Підкамінецького р[айо] н[у] , 

 Львівської обл[асті] ,  українець, негра-

мотний, жонатий, рільник.

За польської дійсності до 1939 р. працював при господарстві, 

був членом Т[оварист] ва  Просвіта. Так само на ріл[л] і працював 

аж до другого приходу  большевиків в 1944 р. З приходом  ча втік 
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на німецьку сторону і вернув аж тоді, коли фронт посунувся даль-

ше на  захід.

Коли  большевики почали ловити до  ча, він почав укриватися. 

В тому часі в се лі кватерував  СКВ. Коли до села йшли большеви-

ки, то він без зброї долучував до СКВ і виходив в ліс. Як цивільна 

людина дуже часто вмішувався до господарчих справ куща, а 

навіть почав красти.

В осені 1944 р. вкрав ял[і]вку, котра була призначена на м’ясо 

для куща. 3а те все зістав покараний кущевим 25 буками. Відтоді 

вже менше почав укриватися, найбільш правдоподібно, що почав 

старатись [за] документи, а навіть стрічався з большевиками. 

19.[0] 7.1945 р. вечером поїхав до району, де правдоподібно 

наперід обробив справу з большевиками, бо дня 20.[0] 7.[1945 р.]  

в часі видання відозви до Главарів  ОУН, до села приїхало  мгб та 

зайшли в кукурудзу до одного господаря, де сидів його швагер 

 Цінцірук,  Салабай М. і  Шлапак Ів[ан] . На візвання большевиків 

згадані дядьки без зброї піддались. За тиждень часу зістали з 

мгб звільнені і є вдома. Та робота була зроблена  Музичкою Ф.

В 1945 р. большевики підступом зловили його рідного брата 

повстанця  «Скрипку», який досить в терені наробив шкоди.

Від 1945-[19] 48 рр. дуже часто до нього заходили большеви-

ки. Він говорив селянам, що то брат «Скрипка» все їх приводить 

на горілку. Сам сидів тихо.

14.[0] 9.1948 р. на вулиці кричав до бувшого солтиса (за 

 німців), що він видав до  Німеччини його доньки, грабив зі збіжжя 

селян бідних, худобу і інше. 26.12.1948 р.  Круков арештував зга-

даного сол[тиса]   Бакая і при очній ставці Музички Ф. він дістав 

25 літ тюрми. По тому засуді з району брат «Срипка» відгро-

жувався селові, що коли б що сталося його брату Федьку, то він 

спалить ціле село.

19.[0] 9.1948 р.  Скороход визивав його на  мгб.

9.12.1948 р. Скороход телефонічно визивав його на мгб.

5.[0] 6.1949 р. гол[ова]  с[ільської]  ради казав йому вести до 

району Скорохода. Він тоді сам пішов до с[ільської]  ради, морг-

нув на Скорохода і обидва вийшли до сіней, щось поговорили, а 

опісля Скороход сказав до гол[ови]  с[ільської]  ради, дай другу 

підводу, бо Музи[ч] ка не поїде.

24.[0] 9.1949 р. стрінув на вулиці пов[станців]   Мора і  Зимного 

та почав говорити, що він справляє весілля та чи можна грати 

музикам. Ті відповіли, що ні. 1.10.1949 р. в час весілля повстанці 

пішли і поломили музичні [ін] струмента. По їх відході він почав 

відгрожуватись, що їх навчить.
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19.11.1949 р. до с.  Орихівчик врано приїхали автом  больше-

вики в’язати кол госп.  Скороход тоді вступив до млина і з кимсь 

там говорив. По виході з млина пішов на хутір  Підліс до одної 

хати, витягнув півлітри горілки і хотів пити з якимсь капітаном. По 

хвилині щось надумався і сказав до місцевої дівчини, щоб та зо 

млина кликнула до їх товариства  Музичку. Дівчина не хотіла йти, 

а коли цей вислав її на силу, то вона в млині крикнула на голос: 

«Музичка, йди, бо тебе кличуть товариші». Він тоді не прийшов. 

Коли вернула дівчина і сказала, що він не йде, то Скороход сказав 

до капітана: нас... матері його, нема часу, п’ємо самі і відійшли.

Заподав:  Зимний.
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Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 45. Копія. Машинопис.

№ 147

ЗАЛУЧНИК ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  ТЕТИЛЬКІВЦІ ВОЛОДИМИРА АДАМЧУКА
Січень 1950 р.

Р. 31. Січень, 1950 р.

Спр[ава]  Ч. 2/48 р.

З А Л У Ч Н И К Ч. 1.

 Адамчук Володимир Сафатович,  

ур[оджений]  1918 р. в с. Тетильківці, 

 Підкамінецького р[айо] н[у] ,  Львівської 

обл[асті] ,  українець, 4 кл[аси]  НСШ,  

жонатий, рільник, швець, музикант.

28.[0] 5.1948 р. ходив до району на Воєнкомат і на  мгб, де був 

около 2 год[ин]  часу.

15.10.1948 р. операт[ивник]   Худошін з гарнізонцями їхав 

возом з с.  Поповець, зайшов до нього, взяв сокиру1428 і порубав 

У тексті:1428  сокеру.
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дашок над криницею, де висів наш клич, і поїхав дальше в село. 

Опісля він пішов до криниці, черпав воду та ніби шукав в воді за 

сокирою1429. Відтак говорив людям, що шукав сокири1430 в крини-

ці, але пізнійше її дав  Худошін. (Заподав І[нформатор]  с[таниці]  

 Квітка).

З початком серпня 1948 р. після смерті  Нечая, при горілці у 

 Стручевського Степана він сказав: «Вже того (Нечая) чорта шляк 

трапив, котрой важив на наше життя, тепер будем жити. В корот-

ці їх всіх шляк трапить». (Заподав –  Сулима).

При кінці грудня 1948 р. в селі  большевики робили ревізії. За 

кілька днів після цього його жінка  Осипа говорила поміж селян, 

що ті ревізії большевики робили тому, що повстанці забрали від 

Стручевського Степана половину свині. В дійсності там свині 

ніхто не брав, а тілько замовили. (Заподав –  Дизентир).

15.[0] 2.1949 р. заходив до нього Худошін.

12.[0] 7.1949 р. він ходив до  Почаєва. Тоді там не було жод-

ного торгу.

11.[0] 9.1949 р. вечором у  Росоловського Олекси пило горіл-

ку двох з області большевиків і міліціонер  Проскурін. По піятиці 

він йшов з Проскуріном селом. Опісля Проскурін говорив, що він 

вкрав йому пістоль. Дня 12.[0] 9.[1949 р.]  приїхав нач[альник]   мвд 

 Сушко і його арештував. До часу арештовання до колгоспу ані до 

 стрибків не вписався, а дуже часто до нього заходив нач[альник]  

стрибків, обидва все п’ють горілку.

Заподав:  Павич
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Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 28. Копія. Машинопис.

У тексті:1429  сокерою.

У тексті:1430  сокери.
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№ 148

ВІДОМОСТІ ПРО ЛІКВІДОВАНИХ СБ ОСІБ
Лютий 1950 р.

Р. 31 Лютий, 1950 р.

З Л І К В І Д О В А Н І.

 Якубович Яцько, ур[оджений]  1897 р., 

с.  Нем’яч,  Підкамінецького р[айо] н[у] , 

 Львівс[ь]кої обл[асті] ,  українець, 3 кл[аси]  

НСШ, жонатий, рільник, столяр.

До другого приходу  большевиків в 1944 р. занимався госпо-

дарством, не належав до жодних культ[урно-] освітних організа-

цій, до 1939 р. був « кацапом». 3а другого приходу больш[евиків]  

став десятником та почав активно виконувати всі доручення.

В 1948 р. в грудні, як в селі повстав колгосп, больш[евики]  

вибрали його магазинером. Відтоді ще більш став актив-

ним. Їздив з больш[евиками]  по селі, шукав в селян за збіжжям, 

а як де знайшов, говорив, що то сховане для банди і заби-

рав1431 його. Найбільше так поступав з вдовами, іншим разом 

в с[ільській]  раді говорив, що добре, що зістав вбитий  Витрик, 

то краще буде в селі. За те, що став явним больш[евицьким]  

вислужником та ворогом населення, дня 17.[0] 2.1949 р. зістав 

зліквідований.

 Музичка Гавриїл, літ 45, ур[оджений]  в 

с.  Орихівчик, зам[ешкав]  в с.  Паликорови, 

Підкамінецького р[айо] н[у] , Львівської 

обл[асті] , анальфабет, ренегат, жонатий, 

рільник.

Від найдавнійших літ насміхався з  українців, говорив, що 

нема дурнійших від українців, як хтось йому скаже, що він украї-

нець, то він встидається, оженився в Паликоровах з  полькою, 

говорив польською мовою і належав до ТСЛ-ь. Крім того, зани-

мався крадежами.

Від 1939-[19] 44 рр. сидів тихо і до нічого не мішав-

ся. Перед приходом  ча в 1944 р. була перепроваджена акція 

на с. Паликорови, де зістало зліквідованих богато поляків як 

У тексті:1431  заберав.
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зв’язківці і т[ому]  п[одібних]   больш[евицьких]  партизанів. Між 

ними [зліквідована] і його донька.

В 1944 р. був забраний до  ча і вже по дорозі почав показувати 

 больш[евикам] , що хто робив за  німців. Показав на двох хлопців з 

с.  Черниця будьто би вони брали участь [в акції]  на с.  Паликорови. 

Хлопців арештовано. За місяць часу втік з ча додому. Вдома зістав 

арештований  нквд. По звільнені зістав нач[альником]   стрибків в 

Паликоровах. В 1946 р. до 1947 р. був гол[овою]  с[ільської]  ради. 

В часі свого урядування переслідував  українців в селі і говорив, що 

то все за доньку. Тримав зброю аж до осені 1948 р.

По другій акції на колгосп в с. Паликорови він почав видавати 

селян, будьто би вони мають зв’язки з повстанцями.

І так видав больш[евикам]   Василінку Степана і жінку  Іванку, яких 

засуджено по 10 літ в’язниці.  Дишлюк Михайла, сина  Миколу і донь-

ку  Степанію. Всіх посуджено по 15 літ.  Кубяковський Михайло 10 літ, 

 Кубяковський Максим і жінка  Осипа по 10 л[іт] ,  Кутняк Михайло і 

 Цінцірук Михайло по 15 літ тюрми. В справі їх засуду їздив до облас-

ті разом зі жінкою  Ягою перейшло 20 разів і ставав всім на очну 

ставку. Про те всі писали в листах до кревних чи знакомих.

Як явний больш[евицький]  вислужник зістав зліквідований 

28.[0] 7.1949 р. разом зі жінкою Ягою.

 Ворона Павло Василевич, ур[оджений]  

1924 р. в с.  Голубиця,  Підкамінецького 

р[айо] н[у] ,  Львівської обл[асті] ,  украї-

нець, неграмотний, комсомолець, ріль-

ник, лісний.

В 1946 р. був арештований  мвд. Тоді  мгб завербовало його на 

агента. Спочатку не проявляв агентурної діяльності. Десь в тому 

самому часі вписався до комсомолу і мав завдання тайно органі-

зувати комсомол. Опісля стає активним агентом, починає слідити 

селян, до кого заходять повстанці і хто з селян їм помагає. 

В липні 1949 р. став лісним. В короткому часі на відтинок 

його ліса навів дві великі облаві. Мав слідити місця, де можна 

було стрінути повстанців. Як на зиму став тим більш небезпечним 

для рев[олюційного]  руху.

Як активний агент зістав з[л] іквідований в м[ісяці]  грудні 

1949 р.
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Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 
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№ 149

МАТЕРІАЛИ СЛІДЧОЇ СПРАВИ  СБ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  ЧЕРНИЦЯ МИКОЛУ САХНЮКА
30 березня 1950 р.

P. 31

Справа: Ч. 1/1950 р.

 Сахнюк Микола Василевич 

с/о РО  мгб Кл[ички]  «Лeyc», «Амур».

(Без Повідомленя)

П Р О Т О К О Л .

Р. 31 Почато 21.[0] 3.1950 р.

Спр[ава]  Ч. 1/[19] 50 р. Скінч[ено]  30.[0] 3.1950 р.

Сахнюк Микола Василевич

с/о РО мгб Клічка 

«Леус», «Амур»

П Р О Т О К О Л

Генералія: САХНЮК Микола Василевич, ур[оджений]  

1917 р. в с.  Суховоля,  Підкамінецького р[айо] н[у] ,  Львівської 

обл[асті] ,  українець, 5 кл[асів]  НСШ, рільник, муляр, жонатий, від 

1948 р. секретар с[ільської]  ради села Черниця, зам[ешканий]  в 

с. Черниця, Підкамінецького р[айо] н[у] , Львівської обл[асті] .

Зізнає: В с. Суховоля я покінчив 5 кл[асів]  НСШ. Ще буду-

чи навіть досить малим, почав працювати крамарем в місцевій 

Кооперативі, в котрій працював до 1932 р. Від 1932-[19] 39 рр. 

працював при господарстві своїх батьків. В тому часі я належав 

до читальні  Просвіта,  Луг, церковного і читальняного хору і ама-

торського гуртка.

За першої большевицької дійсності я не належав до жодних 

больш[евицьких]  організацій. В 1940 р. оженився з  Венгринович 

Степані[є] ю в с. Черниця, де проживаю до сьогодні.

В 1942 р. с[ільська]  рада примусово мене висилала в 

 Німеччину до праці. Через те, що жінка не хотіла сама полиши-

тися вдома, я був змушений забрати жінку і в квіт ні 1942 р. обоє 

поїхали до Німеччини. В Німеччині заїхалисьмо до м. Патеборн 

[ Падерборн] на «Арбайтсамт», котрой нас призначив до праці в 

с.  Енхавзен до баора  Нулькене Йоганес. В цього баора я з жінкою 
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працював на полі і доїлисьмо корови, котрих він мав 22 штуки. За 

працю я діставав 38 марок, а жінка 30-ть. Тут ми працювали аж до 

м[ісяця]  травня 1945 р., т[о]  є до капітуляції  Німеччини.

З приходом  американців до цеї місцевості всі робітники 

перестали працювати. Я так само не працював. Мешкати я ще 

мешкав у згаданого баора до м[ісяця]  липня 1945 р. В тому часі 

робітники почали говорити, що всі можуть вертати додому. За 

виїздом тут ніхто не провадив жодної агітації. Мені дуже хотілося 

вернути додому, де полишив одну дитину. Друга дитина вже вро-

дилася в  Німеччині.

Зазначую, що американці в цій місцевості були около 3-ри 

тижні часу. Вони були до нас наставлені дуже прихильно, а до 

 німців ворожо. З приходом  англійців все змінилося. Англійці знов 

навіть дуже прихильно ставилися до німців, а до нас ворожо. 

Німці почали за що будь робити на нас доноси. Англійці почали 

нам грозити.

В м[ісяці]  липні 1945 р. до села приїхала англійська військо-

ва автомашина, скликали до громадського будинку всіх робітни-

ків та всім, котрі були з родинами, дали якісь квитки, на котрих 

були числа і печатка. Опісля нас 8 родин заладовано на автома-

шину та завезли 13 к[іло] м[етрів]  до с.  Вивельзбург до лагеру. 

Цей лагер був за селом в лісі. Тут було побудованих під два ряди 

40 бараків. Серединою проходила широка1432 дорога. Навколо 

був одротований в чотири ряди колючим дротом. Високо 3 

м[етри] . Між дротами була стежка для вартових. Цей лагер 

був побудов[а] ний для сов[єтських]  полонених, яких я вже не 

застав. Нас вже сторожили англійці. Без зізволення нікого не 

випускали. Всіх людей в той час могло бути около 5000 осіб. Всі 

спали на нарах, на котрих не було соломи. Накривалися чим хто 

мав. Кожний барак був досить просторий. По одні[й]  і другій сто-

роні кожного бараку було по 20-ть кімнат. Серединою проходив 

коридор. В кімнаті, де я мешкав, нас було 13 душ. В лагері була 

кухня, котра давала денно три рази їсти. На снідання давали: 

1-на л[ітра]  білої солодкої кави і 700 гр[ам]  хліба. Для дітей: 

молоко, яйця, масло, цукор і булки. Обід: 1-на л[ітра]  якоїсь 

добре смарованої зупи. Вечера: 1-на л[ітра]  білої кави і знов 700 

гр[ам]  хліба. Харч вповні вистарчав.

В цьому лагері я сидів до м[ісяця]  вересня 1945 р. Тут так 

само ніхто не провадив агітації за виїздом додому, як теж ніхто 

нас не брав до жодної роботи.

У тексті:1432  шерока.
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З початком вересня 1945 р. до лагеру заїхало около 50-ть 

автомашин та нам сказали пакувати свої речі, бо всіх перевезуть 

в інший лагер. Перед від’їздом на кожну особу дали: 2 кг. біло-

го хліба, 2 м’ясні консерви, 1 молочна консерва і 1 кг. цвібаку. 

По видачі цих продуктів всіх почали заладовувати на машини і 

відвезли 60 км. до м.  Оснабрук до бараків тютюневої фабрики, 

де перед тим тут мешкали робітники цеї фабрики. Тут нас вже 

ніхто не сторожив. Всіх людей було до 3000-чі. Спали так само на 

нарах, тільки, що вже були сінники. Харч давали два рази денно 

по два даня. Хліба довільно. Кр[і] м цивільних людей, ще тут 

було богато сов[єтських]  полонених. Вони ходили в сов[єтській]  

формі і на пілотках мали зірки. Між ними були с[т] аршини до сте-

пеня капітана. Тут вже почалася агітація за виїзд додому. Сюди 

приходили сов[єтські]  старшини і агітували за виїздом в «родіну». 

Вони говорили руською і українською мовою. Говорили, щоб всі 

вертали додому, що нема колгоспів, земля роздана селянам, від-

криті церкви, армія вже має пагони та що  Україна вже є відділена 

від решти  Радянського Союзу. Крім цих, ще говорили старшини, 

бувші полонені. Вони говорили, щоб всі  українці згуртовувалися 

окремо, засідали в один ешелон та вертали в Україну, бо кожна 

національність від’їзджає на свої рідні землі. Для тих промов спе-

ціяльно була побудована трибуна. З тих трибун говорили майже, 

щодня і про те саме. Те саме і щодня говорило сов[єтське]  радіо. 

Крім цього, щодня там грали якісь вистави чи співав хор, зложе-

ний з сов[єтських]  полонених.

В м[ісяці]  жовтні 1945 р. ті самі агітатори-старшини проголо-

сили, що за два дні буде відходити транспорт, щоб всі приготови-

лися до від’їзду. Проти виїзду ніхто не провадив жодної агітації.

Якраз за два дні під лагер під’їхав довгий поїзд і нам казали 

засідати до нього. Коли вже всі засіли, тоді прийшло двох  англій-

ців і казали показати квит ки з числами та всіх перераховували. По 

обчисленні під’їхали автомашини з хар чами. Кожна особа дістала: 

10-ть м’ясних консерв по пів кг., 5-ть бохонців по 2 кг. білого хліба, 

5-ть консерв по пів кг. молока, 5-ть консерв по пів кг. мармоляди, 

1 кг. кісткового цукру, 1 кг. чоколяди, 2 і пів кг. цвібаку, 1 фляшка 

вина, 400 шт. папіросів, 5-ть пачок тютюну, 2 кг. ковбаси, 10-ть 

пачок сірників. Перед самим від’їздом до спеціяльного вагону 

прийшла англійська ор[к]естра, котра поча[ла]  грати ріжні марші. 

Ми рушили додому. На сов[єтську]  сторону ми їхали перейшло два 

дні. По станціях поїзд часом стояв навіть по дві годині часу.

На совітсько-англійському кордоні нас ніхто не здержував і 

ми в’їхали в глубину около 6 км. на якусь станцію. Тут всі висіли, а 
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поїзд вернув. На площу, де ми висіли, прийшли сов[єтські]  стар-

шини і вояки та сказали, щоб окремо в два ряди ста ли мужчини 

і окремо жінки. Коли вже всі стояли в рядах, тоді почалась про-

вірка всіх речей. Хто мав яку шкіру чи матерію, то все відбирали. 

Продуктів не брали. По провірці сказали, щоб всі йшли брати 

харчі. Ніхто по той харч не пішов, бо там давали чотири чорних 

сухарі, ложка червоного цукру і кіп’яток. По такій провірці якийсь 

старшина сказав, щоб всі мужчини знов ставали окремо. Зараз 

під’їхало кілька автомашин і кудись почали тих мужчин забирати. 

Я запитав якогось вояка, куди їх везуть. Він відповів, що на робо-

ти. Жінок брали на інші автомашини і відвозили до іншого лагера. 

Я в тому часі сидів з жінкою на своїх клунках та їлисьмо снідання. 

До мене підійшов якийсь капітан, та запитав, чи я маю що закури-

ти. Я дав йому пачку папіросів та запитав його, куди нас повезуть. 

Він відповів, що молодих мужчин і жінок везуть в  Росію до праці, а 

стариків додому. В тій розмові він запитав, звідки я є. Я відповів зі 

 Львова. Він сказав, що ми є краяни, бо він є з  Тернополя.

Капітан говорив цілком нашою мовою і я йому повірив, що він 

дійсно з Тернополя. Він був убраний в довгу совітську шинелю1433, 

чоботи, шапка з синім дном і червоною обводкою, літ до 40, чорне 

мале волос[с] я, високий до 170 цм., смагляве лице, чорний 

заріст. Як «краян» дальше мене питав, що я робив в  Німеччині, 

чи бідував та чи то моя жінка і дитина. Я йому говорив, що пра-

цював в баора разом з жінкою та що не дуже бідували. В дальшій 

розмові капітан мені сказав, чи я хочу їхати просто додому. Я 

відповів, що так. Як так, сказав капітан, то він видасть мені такий 

документ, що я буду міг поїхати до дому. Зараз присів на почіпки 

коло мене і почав півголосом говорити, що війна вже покінчена, 

що сов[єтська]  армія нас визволила з неволі, в котрі[й]  булибись-

мо довгі літа, та що в  Западній Україні ще війна не покінчена, бо 

там є великі банди та йдуть завзяті бої. Як дістану той документ 

та поїду додому, то мушу зголо ситися в районній міліції, де маю 

доносити про банду. Я хотів скоро дістатися додому і тому радо 

на те погодився, в додатку не знав, що то за банди.

Нa тому він закінчив, сказав, що кудись відходить і за 15 мінут 

верне та мене забере з собою. Жінка при тій розмові була при-

сутна і все чула. За корот кий час він прийшов з поворотом, ми 

забрали свої речі, а він взяв мішок з хар чами та пішлисьмо за 

ним. Від того місця ми йшли около 300 м[етрів]  і зайшли до яко-

гось партерового будинку, де мешкали такі самі військові як він. 

У тексті:1433  шенелю.
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Ми зайшли до одної кімнати, в котрій мешкав згаданий капітан. 

Тут застали якусь жінку, котра була убрана в шовковій квітастій 

с[у]конці. Вона була низького росту, темне підтяте волося, літ 

до 32, біле лице, заживної будови тіла. Вона так само го[во]-

рила місцевою нашою мовою. Капітан її кликав Ліда, а вона його 

 Василю.

Як опісля я бачив, то  Ліда вбиралася в пасовану шинелю1434, 

на якій були пагони ст[аршого]  лейт[е] нанта. Під шинелю1435 на 

суконку брала пас з пістолею.

В помешкані з лівої сторони було ліжко. З тої самої сторони 

коло дверей була кафлева кухня. З правої сторони під стіною 

стояла отомана, а коло дверей шафа. На середині кімнати стояв 

стіл з 3-ма кріслами. На фронтовій стіні висів портрет  Леніна і 

 Сталіна. Над ліжком висів в золотих рамах намальований олень. 

Над отоманою в вишневих рамах висів великий образ, який 

зображав море з кораблем.

В кімнаті капітан казав нам сідати, а Ліді казав зробити чай. 

Я тоді витяг нув свої консерви і вино. Ми разом поснідали. По сні-

данні Ліда кудись пішла. Капітан казав нам лягати спати і сам так 

само кудись вийшов. Ми побудилися перед вечором, як прийшла 

Ліда. Капітан прийшов вже вечором.

Вечором знов він почав мене випитувати, як я жив вдома, 

а як в  Німеччині. Я говорив, що вдома жив добре, бо мав коні, 

корови і господарку. В Німеччині жив як невільник та все тяжко 

мусів працювати. Капітан знов оповідав про себе, як він воював 

на ріжних фронтах. По вечері я з жінкою положився спати на під-

логу, а він з Лідою на ліжко.

Слідуючого дня рано по сніданні капітан сів за столом, а мені 

казав сісти коло нього. Він тоді з шафи витягнув два блокноти, 

положив на столі і мене почав випитувати, звідки я є і кілько 

маю літ. Я відповів, що називаюся  Сахнюк Микола Василевич з 

с.  Суховоля, роджений в 1917 р. В тому моменті він перервав 

мову і запитав, чи я маю які документа. Я відповів, що німецькі. 

Він сказав їх показати. Я показав «Арбайтскарту», на котрій він 

не міг чомусь розібратися, та казав мені дальше говорити. Я 

продов жував, що оженився до с.  Черниця, де проживав разом з 

жінкою аж до виїзду в Німеччину. Він тоді на більшому блокноті на 

самій горі написав «Заявлєніє». Під сподом писав Сахнюк Микола 

Василевич з 1917 р. народження в с. Суховоля, зам[ешкав]  

У тексті:1434  шенелю.

У тексті:1435  шенелю.
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в с.  Черниця,  Підкамінецького р[айо] н[у]   Львівської обл[асті]  

добровільно зобов’язався на місці жительства слідити за бандами 

в чім розписується. З лівої сторони я підписався  Сахнюк Микола, 

а він з правої сторони підписав капітан  Кулаков. Опісля взяв цей 

менший блокнот, на котрім згори написав «Справка». Під спо-

дом дописав, видана Сахнюку Миколі Василевичу з с. Черниця, 

з 1917 р. уродження, для відправки на родіну. Посередині підпи-

сав капітан Кулаков і прибив округлу печатку. Ту посвідку видер з 

блокнота, дав мені і казав, як приїду додому, то маю зголоситися 

на РО міліції. Опісля обид ва блокноти заховав до шафи і замкнув 

на ключ. Ту розмову чула моя жінка і згадана  Ліда. Зазначую, що 

на «Заявлєнію» не заподавав жодної клічки. По під писі він з Лідою 

знов кудись пішов, а я з жінкою полишився в хаті.

В нього я жив 3 тижні часу. Він зо мною не переводив жодно-

го вишколу.

Третього дня капітан сказав, що я мушу йти до лагеру рубати 

дрова, а жінка піде помагати в кухні варити. Лагер був віддале-

ний від його помешканя до 30 м[етрів] . То була якась велика до 

35 м[етрів]  довга стайня, збудована з червоної цегли, під суфі-

том мала маленькі віконця. Дах був критий червоною дахівкою. 

Всередині будинок був білений вапном. По обидвох сторонах 

стояли одноповерхові ліжка, а серединою проходив коридор. 

Около 15 м[етрів]  від будинку стояв менший будинок, де була 

кухня. За кухнею стояв ще окремий будинок, в котрому був заряд 

лагера. В цьому лагері сиділо около 800 мужчин. Ніхто їх не пиль-

нував і лагер не був одротований. Як цей л[а] гер називався, я не 

знаю. То було якесь німецьке село, яке було цілковито знищене і 

ніхто з цивільних людей тут не мешкав.

Всі лягровці, які тут сиділи, ходили розбирати якісь повалені 

будинки і носили з ліса на плечах дерево. Я щодня від 8-10 годи-

ни рубав для кухні дрова. По обіді від 14-16 год[ини]  знов рубав 

дрова. Жінка від 6-10 год[ини]  варила в кухні, а опісля йшла до 

дитини. В цьому лагері давали денно два рази їсти. Рано да вали 

в 6-тій год[ині]  1 л[ітру]  бараболяної зупи, смарованої олієм, і 

800 гр[ам]  хліба. В 16-ть год[ин]  знов 1 л[ітру]  такої самої зупи.

З кінцем жовтня або з початком листопада 1945 р. вечором 

згаданий капітан сказав, що завтра всі від’їдемо до іншого лаге-

ру в м.  Барті. Рано під’їхав поїзд, на котрий загрузилися всі люди 

і всі совіти, які там були. За 1 год[ину]  часу ми були в Барті. Поїзд 

приїхав праві під саму браму цього лагера.

Цей лагер був в  Східних Прусах, а побудований над самим 

 Балтійським морем. Він був дуже великий. В ньому було 246 
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бараків, які в шістьох рядах стояли над трома дорогами. Середня 

дорога була найширша і називалася Центральна дорога. Дві бічні 

називалися бічними дорогами. Кожний барак був побудований 

з дощок. В ньому було по 36 кімнат, а до кожної кімнати входи-

ло мешкати по 20 душ. Серединою проходив коридор. Перед 

нами тут сиділи  англо-американські полонені. Вони діставали 

з  Червоного Хреста велику поміч, бо там ще лежала перейшло 

100 метрів довга купа порожніх консервних пушок. Нас там було 

до 23000 тисячі. В дійсності кілько всіх було, я не знаю. На цент-

ральній дорозі, около 150 м[етрів]  вглуб лагера був побудований 

найбільший партеровий будинок. Там містився штаб лагера. Цей 

будинок, як і всі бараки, були покриті папою. По всіх дорогах 

на стовпах були радієві голосники. Щодня можна було почути 

музику і співи. Мене з жінкою приділили на праву бічну дорогу 

до бараку Ч[исло]  36 кімната 19-та. В тій кімнаті були поверхові 

ліжка, сінники, випхані соломою, і в куті стояла піч. 

Слідуючого дня радіо проголосило, щоб всі старики, інва-

ліди, діти і жінки з  Львівської області проходили фільтрацію, бо 

та область від’їде додому. Моя жінка так само пішла в штаб. 

Третього дня вона з дитиною від’їхала, а я поли шився в лагері.

Від цього лагера 3-ри к[іло] м[етри]  на морі ще був карний 

лагер. Туди відсилали тих, що не мали жодних документів, підозрі-

лих, як:  власівців, СС-ів, і тих, що заплуталися під час фільтрації. 

Люди говорили, що їх там кидають в море. В дійсності, що з ними 

там робили, я не знаю.

В тому лагері давали два рази денно їсти. На снідання в 

10 год[ині]  1 л[ітра]  бараболянної зупи і 700 гр[ам]  хліба. В 

16 год[ині]  1 л[ітра]  чорної кави і ложка цукру. По харч кожна 

особа мусіла піти до кухні сама. Кухні стояли в тому самому ряді, 

що бараки і мали свій відтинок. Їсти було вільно тільки в бараку. 

Діти, старики чи хворі діставали то само. В короткому часі тут 

повстав тиф і вимерло богато людей. Найбільше дітей.

Щодня рано богато мужчин відходило кудись до праці. 

Вечором вертали. Десь за 10-ть днів мойого перебування в лаге-

рі прийшли охранніки і забрали нас 42 мужчини, випровадили 

за браму і загрузили до двох автомашин та з нами від’їхали аж 

170 к[іло] м[етрів]  на якийсь морський острів. Цілий цей острів 

був замінований. Частина острова була заліснена грубою сосни-

ною, а південна часть була заселена селами. За  німців тут стояла 

якась морська часть. Тепер стояла совітська морська часть. В 

сосновім лісі було богато побудованих під землею пивниць, на 

котрих росли дерева. Коло пивниць проходила вузькоторівка. 
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В кожній пивниці лежало дуже богато морських мін. Кожна міна 

була побудована в формі яйця. Коло неї лежав великий бля-

шаний бальон, в котрім була навинена линва. Таку міну мусіло 

викочувати чотири особи, а бальон одна. Над тором вгорі висіла 

дротяна сітка, на котрій було почіплено зелену траву. Ті міни ми 

владовували на малі льори і мотор по понтоновому мості відво-

зив на беріг, де ми знову складали в чотири ряди.

При тій роботі я працював до м[ісяця]  грудня 1945 р. За 

працю дістав 700 марок, за котрі і так нічо не купив. По скінчеn[н]і 

праці ми знов вернули до  Барти. В лагері вже мало було людей. 

Всі дороги і бараки були зсипані якимсь смердячим порош-

ком. Нас приділили до бараку Ч[исло]  183. Совіти говорили, щоб 

ми нікуда не виходили, бо в лагері є тиф.

За три дні радіо проголосило, щоб йти до фільтрації. Тоді до 

нашого бараку зайшов якийсь військовий та казав йти в штаб. 

Нас пішло около 30-ть мужчин.

Штаб був великий будинок. Серединою проходив коридор, 

а по обидвох сторонах було по 27 кімнат. Кожна кімната мала 

своє число. Я пішов під ч[исло]  9-ть. В тому часі вийшов якийсь 

старшина і сказав, щоб по двох ставало під кожні двері. Переді 

мною стояв  Остапчук Зеновій з  Перемишля, з котрим я працював 

ще в  Енхавзен, в баора. На коридорі стояли бойці з крісами і хто 

вже був допитуваний, то вони не давали нічо йому говорити, а 

направляли до бараку. За якої півгод[ини]  часу вийшов Остапчук, 

а я увійшов.

В канцелярії за столом сидів підполковник. Він мав около 

50-ть літ, сиве волося зачесане догори, повне лице, середнього 

росту, говорив руською мовою. Був убраний в кітель. На грудях 

мав чотири медалі і зірку. Над медалями була довга кольоро-

ва опаска. Взутий1436 був в чоботах. На вішаку висіла совітська 

шанеля, кримкова кубанка з червоним дном, на котрім був синій 

хрест.

На фронтовій стіні висів портрет  Леніна,  Сталіна,  Ворошилова 

і ще якийсь четвертий. В канцелярії я сказав добрий день і став 

проти нього. Він щось від повів. Дальше запитав мене, як я нази-

ваюся і де служив в армії? Я відповів, що називаюся  Сахнюк 

Микола, ніде не був в армії, а працював в баора. Покажи свої 

документи, сказав підполковник. Я подав арбайтскарту. Він почав 

читати і сказав, що тут є написано, що я служив в армії. Я дальше 

У тексті:1436  В зуті.
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сказав йому, що то неправда. Він сказав як не у  німецькій армії, 

то працював в фабриці зброї, де робив кулі на  руских. Я так само 

те заперечив, а говорив, що мене вивезено насилу до  Німеччини, 

де я з жінкою працював в баора. Він спочатку1437 почав кричати, 

що я брешу, злостився, а опісля щось написав на карточці, казав 

мені йти до бараку надуматися, а завтра в 9-тій год[ині]  прийти 

знов. Я відповів, що не маю що думати, бо говорю всю правду. 

Він документу мені не віддав, і я вийшов та пішов до бараку.

Слідуючого дня рано я знов пішов до нього. Він мене запи-

тав, чи я вже надумався? Я відповів, що не маю що думати, бо 

вчора зізнав правду.  Остапчук зізнав про тебе, що ви обидва були 

в СС-ах. Я сказав, що то неправда, бо Остапчук був в третього 

баора від мене в с.  Енханзен. Він дивився вчорашній мій про-

токол, чи я так само зізнаю. Опісля взяв з купи друковану картку, 

запитав як називаюся і куди їду. Я сказав свою фамілію, район і 

область. Він те все написав і ту картку, на котрій вже була печат-

ка, дав мені. Відтак взяв другу таку картку і щось на ній написав і 

мені казав прибити великий палець з правої руки. Ту картку зали-

шив собі, а мені казав вийти. Я пішов. По тій фільтрації в [ц] ьому 

лагері я ще був 4 дні. Капітана  Кулакова, ані  Ліди я там не бачив.

Четвертого дня всіх здорових мужчин і жінок загрузили до авто-

машин і відвезли до м.  Кенігсберг. На дорогу дали по 2 кг. хліба і 200 

гр[ам]  маргарини. З того міста нас ще провадили 5-ть к[і] л[ометрів]  

до села  Істе[р]бург. Тут не було ні одного  німця, а ціле село було 

зруйноване. Нам казали вибрати для себе якісь хати, в котрих ми 

мали замешкати. Нас 9-ть осіб, а то: я,  Остапчук, з с.  Заставок коло 

 Бродів  Гарасимчук Іван, зі  Львова  Орисюк Марія і ще якийсь  Василь 

зі  Станиславова1438. Решта були  східняки, яких фамілії забув. Ми 

вибрали оден повалений дім, позати кали діри, зробили нари та в 

ньому замешкали. Те село було нашим лаг[е]  ром. Воно не було 

одротоване. В тому селі ми розбирали будинки та носили на пле-

чах з ліса дерево для кухні. В тому лагері нac було около 1000 осіб. 

Між нами було богато женщин, які праві всі були заражені. Вони 

говорили, що їх заразили в лагері совітські вояки. Їсти давали нам 

дуже погано. В 8 год[ині]  рано 1 л[ітру]  горохової зупи і 700 гр[ам]  

хліба. В 18 год[ині]  знов 1 л[ітру]  такої зупи без хліба. Всі люди були 

виснажені голодом. Тут так само був шпиталь, де лічили лягровців 

та  красноармійців. В цьому лагері я сидів до травня 1946 р. Звідсі 

праві нікого не звільняли, а всіх везли в  Росію до робіт.

У тексті:1437  з початку.

У тексті:1438  Станеславова.
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Одного дня я стрінув  східняка з  Ростова та почав з ним гово-

рити, як то ще довго нас будуть тримати. Він мені сказав, щоб 

я пішов до директора1439 шпиталя, щось йому дав, то він може 

пустити додому. Я мав при собі ще три метри шовкової матерії, 

котру взяв зі собою і пішов до нього. В додатку я ще був троха 

хворий. Вдома я застав його жінку. То була низька бльондинка, літ 

до 20-ть. Я її дав ту матерію і запитав, чи є директор1440. Вона від-

повіла, що нема. В тому часі надійшов сам директор1441 шпиталя. 

То був високий мужчина в ранзі підпол[ковника]  літ до 32, брунет, 

говорив руською мовою. Він мене запитав, що я хочу? Я відповів 

що є хворий, маю жінку і діти та хотів би дістатися додому. В тому 

часі жінка відкликала його до окремої кімнати і щось говорила. 

По хвилині обоє вийшли з кімнати і він запитав, чи я маю яке 

свідоство по болєзьні. Я показав таке з  Німеччини. Він взяв то 

свідоцтво, сів до стола і гусячим пером написав, що я є хворий 

на «туберкульоз» і відправляюся додому на лічення. Нагорі цеї 

посвідки прибив штампіль, а надолині округлу печатку. Я йому 

подякував і вийшов з кімнати.

Того самого дня я пішов до штабу лагера, де мені виписали 

посвідку, що я сидів в тому лагері та по болєзні їду додому. Зараз 

звідсі пішов до бараку, взяв свою валізу та просто пішов на стан-

цію в  Кенінгсберг. Тут застав дуже богато людей.

На станції якийсь совіт за[п] итав мене за документом. Я йому 

показа[в]  посвідку від лікаря і лягрову. Він сказав, що то є, що всі 

з того лагера їдуть додому як туберк[у]льозники. Я сказав, що я 

є хворий і тому їду. Від нього я пішов в ста[н]ційну канцелярію де 

мене зареєстровано, що їду в  Львівську область. По короткому 

часі вийшов якийсь совіт і почав кричати, щоб всі згуртовувалися 

по областях. Знов якийсь цивіль почав кричати, що тут є Львівська 

область. Я приступив до його гурту. З кожної такої групи вже були 

вибрані провідники, котрі списали своїх людей. Згадані провід-

ники пішли до магазину і дістали на кожну особу по: 2 бохонці 

чорного хліба, 1 фасолева і 1 рибна консерви,1 кг. ячмінних круп 

і 100 гр[ам]  цукру. Опісля знов всіх по областям почали грузити 

до товарового поїзда. На Львівську область було 42 особи. Того 

самого дня, т[о]  є 13 травня [1946 р.] , ми від’їхали на  Білорусь 

до м.  Мінськ. Тут Львівська область пересіла до іншого поїзда і 

ми заїхали аж до  Ковля. В Ковлі знов пересіли до пасажирського 

У тексті:1439  деректора.

У тексті:1440  деректор.

У тексті:1441  деректор.
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поїзда і 20 травня [1946 р.]  вже були у  Львові. Під час дороги нас 

ніхто не провіряв. 23 травня [1946 р.]  я вже був вдома.

Вдома взявся до відбудови зруйнованої господарки. На мілі-

цію голоситися не ходив. В тому часі по селах стояли гарнізони, 

які стало робили по селах і лісах облави. Так само стояв гарнізон 

в с.  Черниця.

З початком липня 1946 р. до мене зайшло двох гарнізонців і 

зажадали паспорт. Я відповів, що такого не маю, бо щойно повер-

нув з  Німеччини. Вони мене хотіли забрати з собою. Моєї жінки 

мати  Венгринович Марія дала їм півлітри горілки, то вони мене не 

брали, а казали, щоб завтра зголоситися в районі на міліцію.

Слідуючого дня я зголосився на міліції. На міліції застав яко-

гось капітана, низького росту, смагляве облич[ч] а, літ до 40. Він 

сказав показати документи. Я подав: справку по хворобі, справку 

звільнення з лагера та фільтраційну справку. Він те все забрав, 

прочитав та почав списувати з мене генералію. По генералії спи-

сав, де я працював, коли виїхав в Німеччину, де сидів в лагері і 

коли повернув додому. Опісля взяв якусь грубу книгу, щось до неї 

написав, мені видав посвідку, з якою казав йти на Воєнкомат.

На Воєнкомат я зголосився до стар[шого]  лейт[енанта]  

 Бєлого. Він забрав від мене справку з Міліції і казав зголоситися 

у нього 15.[0] 7.1946 р.

В означений день я пішов на Воєнкомат де застав около 

20-ть цивільних мужчин. Нам казали розбиратися і ми стали під 

комісію. Мені сказали, що я є строєвий і дня 17.[0] 7.[1946 р.]  маю 

знов прийти на Воєнкомат по воєнний білет. На означений день 

я знов пішов, але білету не дістав. Казали за кілька днів знов зго-

лоситися. Так я ходив кілька разів і білету не дістав.

В той час на Воєнкоматі працював з  Підкаміня мій знакомий 

 Грицкивич. Він мені сказав, щоб я став на працю в Воєнкоматі, бо 

інакше білету не дістану.

Дня 1.[0] 8.1946 р. я зголосився до праці до підполковника 

Воєнкомату  Мітюліна. Тут я побудував кілька печ та побілив всі 

кімнати. Білету не дістав і з праці не хотіли звільнити, а казали 

бути конюхом. Дальше я працював як конюх. Щодня мусів ходити 

додому, бо в Підкаміні не було де мешкати і до того був брак хар-

чів вдома. За місяць часу я дістав білет, але з праці не звільнили.

При кінці листопада 1946 р. на нач[альника]  Воєнкомату 

прийшов новий підпол[ковник]   Пономаренко. Він скликав всіх 

працівників і мене звільнив з праці, бо мав свого конюха.

Відтоді я стало працював вдома та ставив печі по селі. Так 

минула зима і настало літо 1947 р.
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Десь в місяці липні 1947 р. недалекий мій сусід  Клим Степан 

говорив мені, щоб я побудував під його стодолою криївку. Я таку 

криївку йому вим[у]рував. Він говорив, що то буде на збіжжя. При 

тому зазначую, що згаданий Клим дуже мені довіряв і був моїм 

приятелем.

Від мойого прибуття додому до мене не заходили жодні 

совіти, крім уповноваженого по м’ясі  Шульпіна. Не було 

дня, щоб Шульпін не був в мене. В тому часі, як секретар 

с[ільської]  ради працював мій добре знакомий  Симчук Ярослав 

Романович.

В листопаді 1947 р. зістав скинутий1442 зав[ідуючий]  клу-

бом  східняк  Скляженко. Згаданий Шульпін сказав до Симчука 

Ярослава, щоб він на зав[ідуючого]  клуба призначив мене. 

Симчук про те сказав ст[а] р[шому]  лейт[енантові]   мгб  Іваніцові. 

Вони обидва вибрали мене зав[ідуючим]  клубом. Відтоді я спос-

теріг, що Симчук є сексотом. Про вибір мене зав[ідуючим]  

клубом я нічого не знав, аж про те сказав мені Симчук, що я як 

зав[ідуючий]  клуба дістану 360 кар[бованців]  місячно.

В половині листопада [1947 р.] Симчук дав мені за полови-

ну місяця гроші. Я тоді пішов до нього і разом з Іваніцою і всіма 

домашніми пропив 100 карб[ованців] . В часі піятики Іваніца ска-

зав до мене, щоб я був такий, як Симчук, то мені буде добре. Я 

запитав, що не знаю, який я маю бути. Іваніца відповів, що мені 

колись скаже. По піятиці я пішов додому, а їх полишив.

При кінці листопада [1947 р.] , а може початок грудня 1947 р. 

голова с[ільської]  ради, секретар Симчук і я поїхалисьмо до 

району на совіщаніє. На дорозі стрінув мене Іваніца і сказав, 

щоб я з ним пішов на мгб. Я відповів, що маю совіщаніє. Він ска-

зав, що то нічо, він за мене там поговорить. Я пішов за ним. В 

будинку мгб ми пішли сходами нагору і вийшли на коридор. З 

коридору ми пішли в перші двері наліво до якоїсь канцелярії, де 

за бюрком сидів якийсь рудий мгбист. Звідсі ми пішли ще вліво 

до іншої канцелярії. Тут не було нікого. Іваніца сів за бюрком, а 

мені казав сідати проти нього. Я сів. Він тоді запитав мене, чи я 

знаю, чого тут прийшов. Я сказав, що не знаю. Як не знаєш, то я 

тобі скажу. Я хотів тобі говорити ще при піятиці у Симчука, сказав 

Іваніца. Прошу говоріть, я буду слухати. Він тоді запитав, чи я 

знаю де живу. Я відповів, що в  Радянському Союзі. Так, правиль-

но, в Радянському Союзі, додав Іваніца. От бачиш, який великий 

Радянський Союз. Він побив  Германію,  Японію,  Фінляндію та 

У тексті:1442  зкинутий.
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забрав пів  Европи. Політики  Радянського Союза сьогодні слухає 

цілий світ. Ми добилися великих успіхів в світі. 

Щоб того всього добитися ми втратили перейшло 25 міліо-

нів жертв. Тоді, показуючи свою долоню, говорив: дивися який 

великий Радянський Союз, а от, як та порошинка на долоні, так 

проти Радянського Союзу полишилися банди, котрі не дають нам 

спокійно жити. Вони убивають воєнних, цивільних людей та оси-

рочують малі діти. Нам з ними дуже тяжко воювати. Вони сидять 

кудись по норах і обсервують, куди ми ходимо. Крім того, нарід їх 

переховує, дає їм їсти та їх укриває. Нарід те все робить зі страху, 

щоб вони їх не повбивали. Щоб нарід нас зрозумів, видав всіх 

бандитів. От тоді б ми прекрасно зажили. На боротьбу з бандами 

радянська влада видає міліони, а прямо міліярди. Як нам було 

б добре жити, коли б ці гроші влада вложила на господарство. 

Скільки тоді було б шкіри, матерії і всякого іншого добра. Чи не 

краще було б, щоб я взяв собі паличку та пішов на села. Через 

бандитів я мушу носити вінтовку. Одним словом, вся біда через 

тих бандитів. Ми через рік чи два все ж таки їх знищемо. До цього 

мені потрібно в селі «сознательних» людей. Я вже їх маю, але то 

ще замало. Ти, приміром, є совєтська людина, завідуючий клу-

бом, за те береш гроші і повинен нам в тому помагати. Я запитав, 

як маю помагати.  Іваніца відповів: напевно бити бандитів тобі не 

скажемо, але слідити, до кого вони заходять, хто дає їм їсти, то 

таку роботу робити можеш. Я запитав, як маю слідити. Він ска-

зав: ти зараз працюєш зав[ідуючим]  клубом, до тебе приходять 

ріжні люди, з ними починай ріжні розмови і вкінці зводи на політи-

ку. Такі розмови говори тільки з бідняками, бо куркулі з тобою не 

схочуть нічо говорити. Як добре з ними будеш говорити, то вони 

самі щось скажуть про бандітів. По короткому часі знов перер-

вав ту розмову і почав говорити, що всі бандіти є сини куркулів 

та боронять тільки багатих. Тут говорив, як то богато є в капіта-

лістичних країнах безробітних, як вони там бідують. Знов в тому 

місці порівняв Радянський Союз, де немає безробітних. Дальше 

говорив, що працюючі цілого світа зрозуміли правильність нашої 

політики і пропаганди та вже всі почали боротися за таку владу, 

як в Радянському Союзі. Та промова тривала около 3 годині часу, 

але я всего не пам’ятаю. При кінці сказав, що я таки його зрозумів 

та поможу йому в нищенні банди. Я сказав, що таку роботу боюся 

робити. Він відповів, що не маю чого боятися, бо в с.  Черниця 

вже такі люде є. Я знов запитав, хто такий. Він відповів, що Бойко 

Іван, який з ним вже віддавна співпрацює.  Бойко Іван Фабіонович 

служив з Іваніцою при  ЧА. Правдоподібно, що Іваніца тоді був при 
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« Смерші». Будучи ще разом при війську,  Бойко вкрав від якогось 

майора жінку, річ ясна, що за її порозумінням, привіз її до  Львова, 

де забрав її  Іваніца, з котрою жив. Згаданий Бойко був у великій 

ласці у Іваніци. – Зам[ітка]  слід[чого] .

Дальше Іваніца говорив: я тобі ручу, ти є зав[ідуючий]  клубом 

і береш 360 карб[ованців] , а я тобі ще добавлю 200 карб[ованців] . 

Держава з грішми на таку ціль не числиться. За тілько грошей 

будеш могти добре жити, вбрати себе, жінку і дітей. Якщо боїшся 

при кінці села мешкати, то я тебе перенесу близько с[ільської]  

ради, де стало є гарнізон. Зрештою про те і так ніхто не буде 

знати. Я на те погодився.

Він тоді став від бюрка, витягнув з кишені ключі і відімкнув 

шафу, яка стояла в куті. З неї витягнув два блокноти. Один з них 

був довжини зошита тільки вущий, а другий богато менший. 

Більший блокнот був ружової краски, менший зеленої. Цей 

рож[е]вий блокнот був місцями друкований, а місцями чистий. На 

самі[й]  горі з лівої сторони було написане  СССР. Троха нище тов-

стими буквами було написане Заявлєніє. Порожні місця Іваніца 

виповняв чорнилом. По виповненні заявлєніє воно виглядало 

слідуючо: Я гражданин с.  Черниця,  Підкамінецького р[айо] н[у] , 

 Львів ської області  Сахнюк Микола Василевич з 1917 р. нарож-

дєнія, зобов’язуюсь добро вільно підписать заявлєнія, в том, що 

своєчасно буду виконувать своє завдання, тобто слідження банд 

в  Западній Україні і докладать в РО  мгб, в чом розписуюсь. З лівої 

сторони я підписав Сахнюк Микола Василевич. З правої сторони 

підписав ст[а] р[ший]  лейт[е] н[ант]   Іваніца Василь Максимович.

Під нашими підписами цей папір був густо перекропко-

ваний. Під цими кропками було товстими буквами написано 

«Таємніческоє джерело». Під тим написом в дужках, дрібненьки-

ми буквами написано «Ілє Клічка». Ще нище було написано «за 

зрив або замічаніє єтого завдання подходіть судовой отвєтності 

по статті 84 на 25-ть лєт. На тому місці Іваніца перервав писати і 

сказав: тепер я дам тобі роботу.

В першій мірі підем до кравців  Бойка Міхала і  Безрукого 

Славка, як вони роблять яку нову роботу, приміром: штани, гім-

настьорка чи нове убрання, то сядь коло нього і розпічни любу 

розмову і вкінці запитай, кому він то робить. Як він скаже для 

кого, тоді те запам’ятай, піди додому запиши дату дня і кому 

він те робить. В дальшому мусиш провірити, чи та особа має 

зроблену дану річ. Найкраще провіряй під церквою в неділю. В 

разі даної речі не побачиш, то значить, що він робив для банді-

тів. Коли кравець вкаже на когось з іншого села, тоді придивися 
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на краску матерії, запиши дату дня і мені доложиш. До кравців 

заходь перед вечором, бо вони з такою роботою криються, і 

в день до них часто хтось заходить, то вони такої роботи не 

роблять. Перед вечором вони нікого не сподіються і починають 

робити.

Так само заходи до шевців  Бакая Андрея Григоровича,  Бакая 

Антона Григоровича і  Бойка Івана Ільковича. Як вони будуть 

робити вповні нові хромові чоботи, то сядь коло них та починай 

хвалити, і говори, чиї то такі гарні чоботи. Він звичайно вкаже на 

якогось селянина. Пам’ятай, що селянин вповні нових чобіт не 

робить, а все додає якісь старі кавалки. Так само вказану особу 

провір, чи має ті чоботи. Як провіриш, що дана особа тих чобіт не 

має, то він робив для бандітів.

Часом в селі можеш зайти до дівчат, чи вони не роблять 

свитерів або чи не вишивають сорочок. З дівчатами звичайно 

пожартуй, хвали ту роботу, яку вона робить, а вкінці попроси для 

себе такий взірець і попитай, хто то буде мати таку гарну сорочку 

чи светер. Вона звичайно на когось вкаже. Тоді так само ту особу 

провір. Пам’ятай, що у всіх випадках точно записуй дати дня.

Найбільше уваги звертай на молодих хлопців. Як побачиш, 

що десь в селі що якийсь час зходяться одні і ті самі хлопці, щось 

між собою говорять, то ти йди прямо до них. Як вони в певному 

моменті ту розмову перервуть або притихнуть, то буде означати, 

що вони говорили щось про бандітів. Зрештою, як ті самі хлопці 

будуть що якийсь час стрічатися і хотяй би говорили навіть про 

дурниці, так само про те повідоми мене.

Вечорами так само заходи до хат, де є хлопець чи дівчина. В 

хаті розпічни любу розмову з їх родичами. Головну увагу звертай 

на молодих. Як котресь з них гляне у вікно і виходить з хати, ти 

розмову перерви, а до виходячої особи скажи, зачекай, підем 

разом. Коли вже будеш на подвір’ю і дана особа пішла до стайні, 

стодоли чи десь інше і ти нікого ще не бачив, то відійди десь за 

будинок, пліт чи стань за дерево і добре обсервуй чи наслухай, 

може хтось буде шепотом говорити, може хтось піде в хату і 

щось буде виносити. В разі навіть нічо не побачиш і не підслу-

хаєш, то так само запиши і дай мені про те знати. В місячну ніч 

в таких випадках треба відійти троха дальше і так само наслу-

хати. Як часом будеш переходити селом, то наслухай, чи де не 

гавкають собаки. Найбільше звертай увагу на  Загороду,  Клин і 

 Вихристи. В разі будуть десь гавкати, то точно запиши годину і 

дату дня. Як там не буде в той час гарнізону, то значить, що там 

були бандити. 
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Тепер я тобі дам кілька хат, які є на твойому відтинкові села 

і ти їх маєш слідити. То є:  Кмітюк Степан Григорович,  Проказюк 

Михайло,  Гнатюк Дмитро,  Околіта Микола,  Околіта Степан, 

 Квасюк Степан Ількович,  Дацишин Гриць,  Клим Дмитро,  Колос 

Микола,  Микитюк Францішка Пилипівна,  Квасюк Микола,  Голуб 

Петро,  Клим Анна і  Симчук Онуфрій. До тих господарів заходь 

вечорами під вікна, наслухай, що вони говорять та заходи до їх 

хат. В хаті розпочинай знов якусь розмову та злегка нарікай на 

сов[єтську]  владу. Як хтось з присутніх почне так само нарікати, 

то ти нарікай ще більше. Як в котрійсь хаті довго засидишся, то 

говори, що скоро треба йти додому, бо ти боїшся. В разі хтось 

скаже, що не маєш чого боятися і ще [т] рохи посидь, то буде 

означати, що він щось знає про бандітів. До тих хат можеш так 

само висилати свою жінку. З рештою з жінкою нічо не говори, а я 

колись з нею поговорю сам.

Тої роботи не маєш чого боятися. В разі тебе вбили б бан-

дити, то я тебе застрахую на 25000 карб[ованців] . Ті гроші буде 

могти вибрати твоя жінка. 10000 карб[ованців]  з тих грошей 

буде лежати на  мгб, а 15000 карб[ованців]  в Ощадкасі. Тоді знов 

встав з-за бюрка і витягнув малу книжечку в синіх окладинках, на 

котрих було написане «Алфавітна книжка». Щось в тій книжеч-

ці довго шукав, а коли знайшов, то в рубриці з правої сторони 

написав дату дня, місяця і року. З лівої сторони вже щось було 

написане друком, то він тілько підфайкував синім чорнилом. Тоді 

ту книжечку замкнув і положив в шафу. Опісля взяв «заявку» і з 

лівої сторони написав « Амур». Мені те саме казав підписати з 

правої сторони. Я так само написав. Насередині під сподом він 

написав ст[а] р[ший]  лейт[е] н[ант]   Іваніца. З того блокнота ту 

картку видер та положив до папки з синіми окладинками, стиснув 

гумкою і відложив на бік. Пізнійше взяв той менший блокнот, на 

котрім було написане «Страхове свідітельство». В тому блокноті 

так само було писане друком з малими опусками. По виповненні 

цеї страховки воно виглядало так: Застрахован громадянин села 

 Черниця Сахнюк Микола Василевич,  Підкамінецького р[айо]-

н[у] ,  Львівської області в тому, що він дійсно работає з органами 

 мгб від дня не пам’ятає. Зам[ітка]  слід[чого]  підписання заяви 

на суму 25000 карб[ованців] . До цеї страховки Іваніца завіз-

вав заст[упника]  нач[альника]   мгб ст[а] р[шого]  лейт[е] н[анта]  

 Літусова. На тому блокноті з лівої сторони під сподом було напи-

сано голова страхування. Я з правої сторони на писав Сахнюк. 

З лівої сторони під написом голова страхування було написане 

арабське оден, чертка, свідок. З правої сторони під моїм під-
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писом підписався  Іваніца. Ще нижче1443 було написане арабське 

два, чертка, свідок. 3 правої сторони під підписом Іваніци підпи-

сався  Літос. Та страховка була виповнена через кальку. Верхню 

картку він видер і дав мені (говорив, що її з’їли миші), а спідню 

полишив в блокноті. В тому моменті Іваніца сказав «бачиш скіль-

ко людей є вже з с.  Черниця застрахованих». Як я зорієнтувався, 

то вже могло бути до 20 карток видертих. В тому часі до нас 

прийшов якийсь капітан. В  Підкаміні я його ще не бачив. Він був 

високого росту, літ до 48, сиве на бік зачесане волос[с] я, повне 

округле лице, широкий плоский ніс. Був убраний в зеленій кітлі, 

такі самі райтки і в чоботах. Спочатку1444 капітан стояв на розі 

бюрка і дивився на нас, а опісля запитав Іваніци, що то за чоло-

вік. Іваніца відповів з «Центра», а опі сля поправив з Черниці. 

Літос в тому часі зробив місце за бюрком і він сів на середині між 

Іваніцою [т] а Літусом. Капітан почав мене випитувати, як назива-

юся, звідки я є, чи був на фронтах та що тут роблю. Я йому те все 

так коротко оповів, а коли дійшло до того, що тут візвав мене 

Іваніца, то Іваніца мені перебив мову і сказав: «То наш чоловік». 

Капітан почав говорити, який то могучий  Радянський Союз, як то 

колись погано ще за царів жилося, як то зараз добре живеться. 

Ще краще можна б було жити, ще більше навезли б до коопера-

тиви різ них товарів чи продуктів, але в тому всьому перешкаджа-

ють бандіти. Вони те все можуть ограбити. Там де нема бандітів, 

приміром в містах, там дістанеш все. Радянська влада дбає про 

бідняків. От ти є зав[ідуючий]  клубом, береш 360 карб[ованців], 

як на рід зрозуміє радянську владу, як у вас буде колгосп, то ще 

краще будуть мог ти зажити. В тому часі всі три встали з крісел 

і капітан сказав: «Якщо ти сознательна людина, то бажаю тобі 

успіхів в праці». Тут всі три подали мені руку і я вийшов з мгб.

В тому місці зазначую, що Іваніца мені говорив, щоб запри-

мічення я нікому, крім нього, не говорив. Він сказав, що час до 

часу він сам до мене зайде.

По виході з  мгб тою мовою я був дуже ошоломлений. Голова 

мені крутилася як п’яному. Над всім я застанавлявся і все пере-

думував, що вони мені говорили. Думав над тим, чи дійсно наста-

не краще життя, як не стане бандітів. Та справа не давала мені 

спокою. Як вони аж так все приобіцюють, то значить, що таки 

банда перешкаджає в покращанні життя. Як не стане банди, то 

таки краще можна було б жити. Те все не давало мені спокою і я 

У тексті:1443  нище.

У тексті:1444  З початку.
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дальше ходив як п’яний1445. Коли жінка мене питала, що мені є, 

я відповідав, що болить голова. Їсти так само не міг. Такий стан 

тривав1446 перейшло тиждень часу.

Дня 11.[0] 2.1948 р. в с.  Черниця зістала вбита  Колодинська 

Марія і повішений  Молінський Володимир. Правдоподібно, що 

секретар  Симчук Ярослав виносив повстанцям шнурок чи може 

навіть їм помагав. Про те довідався  Іваніца і арештував згадано-

го Симчука, за що він зістав засуджений на 10-ть літ тюрми. Як 

наочний свідок йому ставала  Решетило Іванна.

Дня 1.[0] 3.1948 р. в часі перевиборів, мене вибрано секре-

тарем с[ільської]  ради. Слідуючого дня гол[ова]  с[ільської]  ради 

 Бакай, дир[ектор] 1447 школи  Мироненко, Іваніца,  Кісь Іван,  Кмитюк 

Степан, учителька  Зоя Юхимівна і я цілий день переглядалисьмо 

всі акта і я перебрав секретарку с[ільської]  ради. Того дня Іваніца 

зі мною нічо не говорив.

Дня 3.[0] 3.1948 р. рано я прийшов до с[ільської]  ради, де вже 

застав Іваніцу. Він дзвонив до району, щоб жінка передала моло-

чарем для нього снідання. В тому часі прийшла до с[ільської]  

ради  Проказюк Катерина і просила, щоб її написати якусь посвід-

ку. Я відповів, що не вмію. Іваніца взяв кусок паперу написав мені 

взірець і сказав з него відписувати інші посвідки. Я таку посвідку 

її написав, а голова прибив печатку і вона вийшла. Так само вий-

шов голова. Іваніца тоді сказав до мене, що нам тепер буде добре 

співпрацювати, бо він все зайде до с[ільської]  ради і ніхто нас не 

буде підозрівати. Дальше запитав, чи я не бачив бандитів. Я від-

повів, що ні. Він сказав, правильно, вони тепер не заходять, бо 

повісили людей і бояться заходити. З часом вони знов зайдуть. 

Дальше продовжав Іваніца. Ти є секретарем і мусиш добре жити 

з людьми, щоб до тебе мали довір’я. При кожній нагоді злегень-

ка нарікай на сов[єтську]  владу і говори, що так робиш, щоб чим 

скорше провалилось  СССР. В разі хтось прийде до тебе і буде 

просити зробити якусь справу на його користь, а на шкоду дер-

жави, ти такої справи не роби. Держися сов[єтського]  закону. Як 

та людина буде тобі грозити, то ти таки тої справи не роби, а про 

ту особу зараз скажи мені. На ту мову надійшов голова Бакай, 

Іваніца почастував нас папіросами Катюша і кудись вийшов.

Від часу підписання заявки то була перша стріча з Іваніцою. 

Відколи я став секретарем, то він дуже часто заходив до 

У тексті:1445  піяний.

У тексті:1446  тревав.

У тексті:1447  дер[ектор] .
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с[ільської]  ради, але тільки запитав, що чувати і на тому кінчи-

лося.

При кінці березня 1948 р.  Іваніца знов прийшов до с[ільської]  

ради, задзвонив до жінки, щоб вона передала йому молочарем 

снідання, та зараз кудись пішов. Около год[ини]  13-тої знов зай-

шов до с[ільської]  ради і запитав, чи щось передала жінка.

Я відповів, що щось є в папері в шафі. Він казав подати. Коли 

розвинув з па перу, там було 8 шницлів і хліб з маслом. Хороше 

снідання, тілько потрібна до того горілка – сказав Іваніца. Я 

відповів, що немаю. Він тоді написав кар точку до  Бойка Івана 

Фабіоновича або  Серватнюк Юлії, щоб вони дали йому півлітри 

горілки. По ту горілку я вислав дижурного  Топорніцького Йона Л. 

Він її приніс від Серватнюк Ю. З канцелярії ми перейшли до іншої 

кімнати і почали пити. При горілці Іваніца запитав мене, чи я де 

бачив бандітів. Я відповів, що ще нігде. Дальше я його запитав, 

щоб я мав тоді робити, коли б десь їх побачив, а в тому часі його 

не було б. Він відповів, що вже тепер є поприділюваний гарнізон 

і до него є призначений ст[а] р[ший]  сержант  Шапіра. Так само 

можу доноси робити до Шапіри. Коли б не було і Шапіри, а треба 

скоро повідомити, то задзвони до мене в район. Я відповів, що 

на нашій лінії є с[ільська]  рада  Боратин,  Паньківці і Харчпром. Він 

сказав взивай почту і проси «Квартіра». Коли телефоністка буде 

питати, хто дзвонить, покрий її матюком і говори давай Квартіру. 

Та справа вже буде полагоджена. Коли б треба було щось до 

мене написати, то пиши одним почерком. Тепер іди до пова-

леної школи, а я там прийду за хвилину і покажу тобі місце, де 

будеш мав то письмо положити. Я пішов на вказане місце ніби 

полагодити свою потребу. За кілька хвилин прийшов Іваніца. Ми 

зайшли в останню кімнату від города з лівої сторони і він показав 

шпару в футрині вікна. Тут будеш все класти, всі доноси як не 

буде можності мені сказати. В тій кімнаті є зложені всі рами від 

вікон. Я зараз вийшов, а він прийшов за хвилину. І зараз пішов 

в село.

Десь около 15.[0] 4.1948 p. пo обіді я стояв на порозі 

с[ільської]  ради, а голова  Бакай сидів на пасовиську на кленах. 

В тому часі надійшов Іваніца і візвав мене до себе на пасовисько. 

Ми сіли від згаданого Бакая на яких 10 м[етрів] . Він почав мені 

говорити, що моя жінка копає грядки та що він її страшив, що 

мене вб’ють бандіти. Дальше оповідав, що дав її доручення, щоб 

вона слідила, чи до сусідів не підходять бандіти та щоб про те 

говорила свому мужові. Я відповів, нащо чіпаєте жінку, як вже я 

роблю ту роботу. Іваніца відповів, що то маловажне, як вона все 
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зрозуміє, то так само буде робити як ти. По тих словах ми знову 

розійшлися.

Вечором я пішов додому і жінка почала оповідати, що з нею 

говорив  Іваніца. Вона оповідала: «я копала грядки і до мене прий-

шов Іваніца. Він почав мене жаліти, що я не мушу копати грядок, 

а він до цеї роботи нажене інших жінок. Я відповіла, що сама буду 

копати, а він почався сміяти[ся]  і говорив, що я взагалі не мушу 

робити, а він дас[т] ь мені працю в районі. Коли я відповіла, що не 

умію читати ні писати, то він сказав, що дас[т] ь таку працю, що 

не треба ні читати, ні писати. Я відповіла, що таки хочу робити на 

землі. Він дальше говорив, як я хочу, щоб тебе (мужа) не вбили 

бандіти, то мушу тобі помагати слідити. Я відповіла, що маю 

дітей, яких мушу пильнувати». По тих словах Іваніца відійшов.

З початком м[ісяця]  травня 1948 р. в часі збирання позики 

я пішов на хут[ір]   Бакаї. Того вечора я побачив 4 повстанців з 

с.  Суховоля, котрі стояли коло  Квасюк Марії і тримали на припоні 

2 вівці. З ними я хвилину постояв і вони мені сказали, що десь на 

тому хуторі закватерують. По розмові я пішов в село. Іваніци нігде 

не міг стрінути, а знав, що він десь є в селі. Слідуючого дня рано 

я йшов до с[ільської]  ради і стрінув Іваніцу на дорозі. Як він збли-

зився до мене, я йому кор[о] тенько сказав, що вчера вечором 

бачив чотирьох1448 повстанців коло Квасюк Марії і вони тримали з 

собою 2 вівці. Про те, що я зними стояв, я нічо не говорив. Іваніца 

зараз забрав 12 гарнізонців і з двох сторін наскочив на цей хутір. 

Всюди робив обшуки, але нічо не найшов. По кількох годинах він 

зайшов до с[ільської]  ради, а коли тут нікого не було, він почав зі 

мною сваритися, чому я скорше не дав йому знати. Я відповів, 

що не знав, де він був. Іваніца сказав, коли б я був скорше дав 

йому знати, а він бандітів був би зловив, то мені був би дав гроші. 

Дальше питав, чи я їх пізнав і яке вони мали оружа. Я від повів, що 

вони були від мене кусок дороги і я не бачив оружа як теж і їх не 

пізнав. Він тоді витягнув нотатку і те все записав.

Дня 28 або 29.[0] 5.1948 р. до с.  Черниця приїхало кіно і мали 

висвітлювати «Битва під  Сталінградом». Якраз вже почало смер-

кати я вийшов з кіна. В селі в тому часі був Іваніца і 20-ть гарні-

зонців. В тому часі на дорозі стрінув мене Іваніца, відкликав набік 

і сказав, «сьогодні даю тобі завдання піти від села  Паньковець в 

лози і слідити, чи туди будуть переходити бандіти. Уважай, не кури 

папіросів та не сиди в одному місці. Як посидиш яких 20 хв[илин]  

У тексті:1448  чотиріох.
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на одному місці, то перейди яких 500 м[етрів]  вбік і знов посидь 

зо 20 хв[илин]  і т[ак]  д[алі] . Як на хут[орі]   Клин загавкає собака, 

так підсунься тамтуди. В разі побачиш бан дітів, то чим скорше 

дай мені знати. Я буду на Загороді коло Ломіковського Петра. 

(Заяць). На сьогоднішній вечір даю тобі гасло Мітла».

Крім того, заподав мені точні місця, де маю сидіти. Від нього 

я просто пішов в лози на вказане місце, де вже посидів кілька хви-

лин і помимо заборони хотів закурити. В тому моменті я побачив 

надходячі дві постаті. Я приліг в рові, а коли вони проходили біля 

мене, то я пізна[в]  повстанця  Збаночка (Роман), а того другого 

не знав. Вони мене не бачили і пішли дальше. Як вони вже були 

від мене перейшло 100 м[етрів] , я встав з рова і пішов за ними. 

В тому часі вони оглянулися і мене побачили. Я йшов дальше до 

них. Вони мене запитали, звідки я йду. Я відповів, що від пере-

селенця. Вони запитали, що нового в селі. Я відповів, що коло 

клубу є  москалі. Вони відійшли набік, щось говорили і пішли в 

поля направо. Я подумав, що вони йдуть бити клуб і кіно, пожалів 

дижурних і тому так їм сказав. Від них я скоро побіг на  Загороду 

до  Іваніци. Тут набіг на засідку  большевиків, які лежали на землі 

ввідалі один від другого на 10 м[етрів] . Один з них запитав пів-

голосом «хто йдьот». Я відповів «мітла». Він тоді мене запитав, 

що є? Я сказав бандіти. Оден з гарнізонців скоро побіг до хати 

 Кравчук Марії, де був Іваніца. Іваніца запитав, що є?

Я відповів, що в напрямі клубу йде двох бандітів. Тоді скоро 

вони позбиралися і почали бічи на вказане місце. Я біг за ними, 

але Іваніца з дороги мене завернув. Я тоді пішов до свої коханки 

 Гарасимчук Евгенії Миколаївни, розібрався і положився до ліжка. 

За якої півгодини часу хтось застукав до вікна і півголосом сказав 

«Геню, відчини». Вона скоро встала з ліжка і ще в сінях запитала, 

що тобі треба. Він відповів, що хоче молока. Я тоді пізнав по голо-

сі, що то є Збаночок. Вона молоко хотіла винести до сіней, але він 

прийшов до хати і поча[в]  мацати по ліжку. Коли намацав мене, то 

запитав, що я тут роблю? Я відповів, ти не питай, що тут роблю, 

а чим скорше втікай, бо перед хвилиною тут були  большевики на 

засідці. Він скоро вийшов з хати. Зазначую, що ту засідку зробив 

 Ломіковський Петро на Збаночка, бо він (Збаночок) був сусід 

Гарасимчук Евгенії, до котрої він часто заходив. Як я пізнійше 

довідався, то Ломіковський Петро так само є сексот. В тому місці 

заз начую, що Іваніца сексотам не довіряв. Знаю по тім, що одно-

го дня Іваніца мене висилав на інший участок села, а в тому часі 

на мойому відтинку слідив  Бойко Іван Фабіонович. Про те сказав 

мені  Бойцун Петро Степанович.
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Слідуючого дня рано я прийшов до с[ільської]  ради. Тут сидів 

сам  Іваніца і тяжко віддихав через ніс. Я запитав, що йому є. Він 

сам до себе відповів, «й.. т.. мать, вчора прозівав двох бандітів. 

Був би мав  Збаночка». Я сказав, хочте вір те хочте ні, але двох 

було. Він відповів, я знаю, бо мені те саме говорив  Грухольський 

Юсько, котрий так само їх бачив. Дальше Іваніца сказав, то нічого 

прийде час я його візьму або він візьме мене. Мені вже в районі 

не дають за нього жити. Як я його не візьму, то знищу його фамі-

лію до 15-го покоління. Він тоді сам зголоситься. На тому ми 

розійшлися.

Крім того, коли мене де побачив Іваніца, то все говорив, дай 

мені Збаночка і  Безрукого. (Хмара). То вже більше бандітів нема 

тільки тих двох. Як він їх вб’є, то мені все обіцяв богато грошей.

Між тим часом я стало провірював заподаних кравців, шевців 

і тих господарів. Нігде нічо не завважив. Так само часто нарікав на 

 большевиків, але на те ніхто не відзивався.

В червні 1948 р. я переходив вечором по при хату  Квасюка 

Миколи і хотів зайти досередини. Та хата вже попередньо була 

мені вказана Іваніцою. Коли я вже був на стежці, то побачив під 

шопою Збаночка і ще якогось другого. Я тоді задержався під сті-

ною і побачив, як жінка  Квасюка Евгенія дала їм якесь сало. Вони 

то сало взяли і кудись відійшли.

Слідуючого дня до с[ільської]  ради прийшов Іваніца і я 

йому про те сказав. Він витягнув з торби нотатку і записав, що у 

Квасюка Миколи був Збаночок і ще якийсь бандіт та жінка Евгенія 

давала їм сало. Помимо мойого доносу на Квасюка Іваніца 

чомусь з ним дуже добре жив. Коли де хотів їхати, то все казав 

собі дати за фірмана Квасюка Миколу.

В липні 1948 p. пo обіді я положився напротів с[ільської]  ради 

на пасовисько і заспав. На те надійшов Іваніца, мене збудив і 

сказав, що я вже почав його дурити, бо на мойому участку села 

заходять бандіти, а я йому нічо про те не кажу. Я відповів, що не 

бачив. Він сказав, що сьогодні вечором піду з ним на засідку. Я 

йому говорив, що найкраще було б піти на засідку коло  Бойцун 

Теклі, бо вона має богато дочок, до котрих напевно підходять 

бандіти. Він на те пого дився і казав мені вечором на нього чекати 

біля с[ільської]  ради. Коли вже добре потемніло надійшов Іваніца 

з 11-ма гарнізонцями і ми пішли за с[ільську]  раду на город. Тут 

мені заподав гасло «Зірка». Дальше ми рушили в городи. Іваніца 

йшов перший. Я був десь 5 або 6-тій. Всі гарнізонці йшли в від-

далі до 5 м[етрів] . Ніхто нічо не говорив. Так само не мали натяг-

неного оружа. Я не мав жодного оружа і ні чим мене не маскував. 
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Коли ми вже були на яких 20 м[етрів]  до будинків,  Іваніца показав 

рукою, щоб тут всі лягали. Всі лягли в той спосіб, що оден лицем 

ди вився на город, а другий на обі[й] стя. Я лежав між гарнізонця-

ми. Іваніца був трохи збоку. Коли вже почало світати1449, Іваніца зі 

злості плюнув на землю і сказав «подйом». Всі пішли селом, а я 

через городи додому.

Коли я над раном вернув додому, то жінка все плакала, що 

я ходжу до коханок. Я про те сказав Іваніцови і він її говорив, що 

він мене дуже часто пот[ре] бує та, що я не ходжу по коханках. 

Спочатку1450 вона не знала, що я [є]  сексотом. Як вже знала, то 

нічо не говорила.

Того самого місяця перед хлібоздачею знов до с[ільської]  

ради зайшов Іваніца і сказав: тепер починається хлібопоставка і 

ти мусиш вислідити, хто здає бандітам хліб. Бандіти скорше хліб 

дістають, як держава. Я запитав, в який спосіб маю довідатися. 

Та то цілком просто. Десятники все тобі повідомляють, які гос-

подарі відвезли на заготпункт зерно. Ти їх записуєш. Вечором 

вони тобі знов докладають квіти і ти записуєш в книгу. Як буде 

різниця між зголошеними а квітами, то значить, що той хто не дав 

тобі квіта, то він зерно завіз банді. Таких всіх випиши на окремий 

зошит і доложи мені. На тому він закінчив і ми розійшлися.

За короткий час я винотував 95-ть селян, про котрих зголоси-

ли десятники, а я від них не дістав квітів. Я зараз сказав Іваніцові, 

як він зайшов в с[ільську]  раду. Він подивився до книг і сказав, 

що то не можливо, щоб бандіти забрали тілько хліба. Я сказав, 

що уповноважені підгонять десятників, а ті знов селян. Селяни, 

щоб позбутися десятників, голосять їм, що збіжжя везуть, про 

що пізнійше мені голосять десятники. Тим часом селян[и]  збіж-

жя не завезли і то виходить, що вони дали бандітам. Він сказав 

пра[в] ильно. Більше доручень мені не давав, бо я мав богато 

праці при хлібопоставці. В той час дуже часто заходив до мене, 

але тільки питав, що чувати і на тому кінчилося.

В жовтні 1948 р. я ще був в с[ільській]  раді і до мене зайшов 

Іваніца. Крім Іваніци гарнізонців і мене, більше нікого не було. 

Він тоді сказав, що зараз підем на засідку. Я відповів, що добре 

було б піти на хут[ір]   Клин, бо там від кількох днів у  Гарасимчук 

Луця гавкає собака. То могло бути півтора години в ніч. Ми 

зараз вийшли і подалися стежкою в напрям хутора. Гарнізонців 

з Іваніцою було 7-ох. Іваніца йшов перший, я за ним, а дальше 

У тексті:1449  свитати.

У тексті:1450  3 початку.
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гарнізонці. Всі йшли на віддалі один від другого на 3 м[етри] . 

Коли ми вже були до хутора на яких 100 м[етрів] , ми побачили, 

що щось бовваніє, як би пасся кінь. Ми йшли дальше. Нараз з 

того коня зробилося 6-7 осіб, котрі йшли рострільною. Іваніца з 

місця взяв напрям вліво, а ми за ним. Постаті пішли дальше. Як 

ми вже були з другої сторони хутора, під плотом  Іваніца запитав, 

де є бандіти? Я сказав, а ви, що не бачили. Він відповів, що ні. Як 

то, як я бачив, то і ви їх бачили. Він тоді сказав, що дійсно бачив 

бандітів, але як був би раз до них стрілив, то напевно з нас ніхто 

не був би вийшов живим, бо бандіти були на горбку над окопами, 

а ми надолині та ще на рівнині сказав Іваніца. Дальше говорив, 

щоб я про те нікому не говорив. Там під плотом ми посиділи 

около годину часу. Тої ночі я мав гасло «Кнопка». То гасло він мені 

давав на те, якби мене десь кликав, то тільки по гаслі. Звідсі ми 

пішли в напрям села. Іваніца пішов до учительки  Романишин, а 

я додому. Що він має з тою учителькою, я не знаю, знаю те, що 

вона комсомолка.

На що Іваніца брав мене на засідки я не знаю, він так само 

знав всі сте[ж]  ки як я.

По тому випадкові Іваніца чомусь менше до мене почав захо-

дити. Як коли прийшов і запитав, чи я бачив бандітів, я відповів, 

що я йому вже дав та що така дурничка йому не скоро трапиться. 

Йому було ніби неприємно, але відпо вів: не попало там, де було 

потрібно, та що він так само хоче жити.

Іваніца зі мною дуже рідко коли щоб сварився. Як сварив чи 

навіть вда рив палкою, то тільки при людях, щоб мене маскувати. 

По його відході я все говорив: та нехай свариться. Він інакше 

мене не називав як німецький бандіт.

Коли відбувалися стрічі з Іваніцою чи навіть так, як колись 

говорив, то все натякав на те, що  Радянський Союз є велика дер-

жава, якої ніхто вже не побідить, як то СССР є поважане в цілому 

світі, яку то мудру політику вони провадять, як їх [п] о[л] ітики слу-

хає цілий світ, що рад[янська]  влада бореться за добро бут цілого 

народу, що всі народи в СССР мають такі самі права, як рускі, що 

конечно треба знищити всіх куркулів, котрі помагають банді, треба 

знищити всю банду, котра не дає возможностей спокійно працю-

вати. Всі такі розмови кінчилися на тому, що конечно чим скорше 

знищити бандітів, котрі перешкаджають розвиткові добра. Тими 

мовами він мене заохочував до роботи. По кожній такій мові я 

думав, що дійсно, як не стане банди, то життя покращає.

Іншими разами Іваніца дуже матюкував на банду. Він говорив: 

«щоб вже раз вийшла та ціла банда, ми б собі з ними постріляли 
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з одну годину часу і вже був би кінець. А так дивись, переходиш 

дорогою, а він тебе з-за вугла шар». Я все йому потакував.

Відношення  Іваніци до гарнізонців було добре. Він з ними 

ніколи не сварився. Гарнізонці в часі зими, дощів дуже часто 

нарікали на таку прокляту «жизнь». Як те чув Іваніца, то говорив: 

«Що зробите, я так само як і ви терплю». Між собою гарнізонці 

живуть дружньо. Дуже часто оден другого просить покурити. Між 

собою вони кажуть: дай мені «сорок». (Покурити). Всі гарнізонці, 

яких і я знав, то котрой носив ППШ, то мав з правої сторони в 

брезентовій торбі другу запасову диску. З лівої сторони в такій 

самій торбинці мав дві гранаті «банячки». Хто мав кріса, то з пра-

вої і лівої сторони на головнім пасі в ладівницях мав 40 шт. набоїв. 

Ладівниці були плоскі, до котрих влазило по 10 шт. патронів. Як 

всіх часом було 10-ть гарнізонців, то двох мало кріси, а решта 

ППШ. Літом кожний мав дреліхове убрання, пілотка і на пасі зіза-

ду звинена в клубок палатка. Як літо, так і зима всі мали чоботи 

з брезентовими1451 холявами. Зимою мали ватовані штани і 

куфайку. Кожний мав білу маскіровку, котра запиналася на шну-

рочки. На руках білі рукавиці. Лице так само було масковане ду же 

ріденьким білим полотном. Приклади від крісів були білені білого 

фарбою. На ППШ мали з білого полотна покровці.

В осені 1948 р. я мав богато праці при зтягуванні ярини і бара-

боль. Іваніца душе часто заходив до мене, але окремих доручень 

не давав. Одного разу знов зайшов до с[ільської]  ради і сказав, 

до тебе заходить богато людей і певно нарікають на високу хлібо-

поставку, позику, податки. Про тих людей мені обов’язково треба 

доложити. Ти так само нарікай на рад[янську] владу. Випадків 

нарікань було дуже богато, але я ніколи йому не зголосив.

В першій половині грудня 1948 р. рано задзвонив до 

с[ільської]  ради Іваніца, щоб я зараз зголосився до нього на  мгб. 

В год[ині]  12-тій я вже був у нього на мгб. Він сидів за бюрком у 

своїй канцелярії. Я сказав добрий день. Він відповів і казав мені 

сідати. Я сів напроти нього. Він запитав, що нового в селі і як 

живу. Я відповів, що нема нічого нового, а живу добре. Він тоді 

сказав, що мене візвав тому, що кінчиться [19] 48 рік та щоб я на 

[19] 49 рік покращав свою роботу. А тепер на [19] 48 рік подась 

мені «Зводну» [сводку], яку я мушу відіслати в область. Я запитав, 

яку зводну? Він сказав те все, що ти мені заподав за цілий рік. Він 

тоді взяв аркуш паперу і нагорі написав «Зводная». Під сполом 

написав дня (не пам’ятаю) грудня 1948 р., від дня (не пам’ятаю) 

У тексті:1451  брезинтовими.



882

1947 р. Ще нижче1452 написав «Зводная подана по операційному 

дєлу». Під тим з лівої сторони написав «Клічка  Амур». Дальше слі-

дувало те все, що я йому заподав. Як перше, то він писав: 

Дня (не пам’ятаю) на хут[орі]   Бакаї бачив 4 бандітів, котрі 

стояли коло  Квасюк Марії і тримали на припоні 2 вівці.

Дня (не пам’ятаю) в с.  Черниці в лозах бачив двох бандітів.

Дня (не пам’ятаю) в с. Черниці бачив, як  Квасюк Евгенія 

давала двом бандітам солонину.

Дня (не пам’ятаю) в с. Черниці на хут[орі]   Клин бачив 8-9 бан-

дитів. Операція пропущена лічно мною. Тут я звернув йому увагу, 

що то так виглядає, ніби я то пропустив. Він тоді дописав ст[а]-

р[шим]  лейт[е] н[антом]   Іваніцою. Це[й]  папір він опісля перепи-

сав на машині. Під сподом з правої і лівої сторони було написане 

Клічка. На самі[й] середині я підписав чорнилом «Амур». Ще ниж-

че1453 підписався Іваніца. Опісля це положив до папки з актами і 

заніс до шафи. На ті[й]  папці було на писане «Операційне дєло» і 

ще був якийсь нумер. Відтак взяв другий папір і нагорі написав 

«Акт». Під сподом написав те саме, що попередньо і вложив 

до іншої папки, котру так само положив в шафу. Пізнійше сів 

за бюрком і по чав говорити: як сам бачиш, робота за [19]-

48 рік пішла нам не добре. Її треба на [19] 49 рік посилити. Ти 

мусиш свою працю на цей рік покращати, і ми на [19] 49 рік в 

цілій  Западній [Україні]  мусимо всі банди понищити, щоб ми 

могли краще зажити. Мусим допровадити до того, щоб народ 

так щасливо зажив як на  Сході. В нас народ живе спокійно, хати 

не замикає, йде в клуб, кіно чи вип’є бакал пива вертає додому і 

спокійно живе. Тут в Западній [Україні]  такий  Збанок чи  Безрукий, 

таких попросту двох сопляків стиснули село і не дають спокійно 

людям жити та агітують проти радянської влади. (Збанок – Роман 

був малого росту і в с. Черниця не був популярний. В селі не мав 

праві жодного впливу на селян. Іваніца, щоб напєтнувати наш 

рух перед селянами с. Черниця інакше про нього не сказав, як 

український генерал. Будьто би, дивіться, яких  Україна має гене-

ралів. – Зам[ітка]  слід[чого] ). Тепер надходить зима і скорше 

можна буде знищити бандитів. Літом вони були в лісі і полі. Зараз 

мусять йти до дядька.

В зимі треба слідити так: от рано йдеш до с[ільської]  ради і в 

котрісь хаті вчув запах потрав, на які та особа не є спроможна. Ти 

піди до хати, зачни якусь розмову і запитав, що вона так висма-

У тексті:1452  нище.

У тексті:1453  нище.
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жує. Як там є бандіти, то та особа відразу зміниться на лиці. Вона 

може говорити, що в неї будуть сьогодні молотити чи сама йде 

до  Бродів. Ти з хати вийди і за 2-3 годині знов піди до її сусіда, 

зачни якусь розмову і при тому попитай, чи та особа є вдома. Як 

вона є вдома і не чути, щоб там хтось молотив, то там напевно є 

бандіти. Як я буду в селі, то дай мені знати. Як буду в районі, то 

дзвони «Квартіра».

Так само йдеш рано дорогою і бачиш, що якийсь дядько без-

цільно ходить по подвір’ї. Ти йди просто до нього, клич в хату 

і говори, що маєш якусь урядову справу. Як він не схоче йти і 

скаже, що не має часу чи в якийсь інший спосіб схоче1454 тебе 

позбутися, то там так само є бандіти.

Іншим разом можеш побачити кілька слідів, які були зроблені 

з поля на чиєсь подвір’я. Сліди бандитів пізнаєш по тому, що вони 

мають цілі підошви. Дядька слід буде інший, бо він на підошві має 

понабивані кавалка і повно цьвяхів. Вразі десь стрінувбісь в хаті 

бандитів, то як можеш, так успокій господарів, а по виході від него 

дай мені знати. Повідомляй так, як я вже тобі говорив. Як в селі десь 

появляться листівки, то мені доложиш, хто тобі перший сказав.

Те все Іваніца говорив з пам’яті, тілько час до часу дивив-

ся в маленький підручний нотес. На закінчення сказав, як хто 

мене побачить і запитає, чого я ходив на  мгб, то скажи по справі 

с[ільської]  ради. При відході подав мені руку і я пішов додому.

Ті доручення я виконував при кожній нагоді, але нігде нічо не 

запримітив.

Дня 2.[0] 1.1949 р. Іваніца задзвонив до мене і сказав, щоб я 

завтра зайшов на мгб. Слідуючого дня рано, я, голова  Бакай пої-

хали на совіщаніє. Бакай пішов на совіщаніє, а я на мгб. Іваніца 

сидів в канцелярії за бюрком, а коло нього стояв мгбист  Токаров. 

Токаров запитав мене, чи я вже на свята вигнав самогон. Я відпо-

вів, що так. Токаров сказав, що прийде до мене на свята попити. 

Іваніца йому перебив і сказав, що то є його село і він там має 

право пити. Токаров відійшов. Іваніца тоді сказав, я з тобою сьо-

годні не маю богато часу говорити, бо мені спішно до  Львова. 

Тебе візвав тому, що хочу поповнити заявку і дати тобі іншу клічку. 

Тоді взяв такі самі блокноти і на однім застрахував мене знов на 

25000 карб[ованців] , а на другій написав заявку співпраці. Те все 

відбувалося як перший раз, тільки свідок вже був лейт[е] н[ант]  

Токаров. Клічку дав мені з тої самої книжечки, тільки змінив на 

« Леус». Заявку я знов підписав.

У тексті:1454  зхоче.
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Тепер сказав  Іваніца, я від тебе нічо не хочу, тільки дай мені 

тих двох «сомплів». Якби то не було, як я їх не «шарну», то вони 

шарнуть мене, докінчив Іваніца. Я відповів, як тільки вдасться, 

то все зроблю. На тому ми знов розій шлися. Іваніца в мене 

ще був кілька разів і навіть на піятиці на Йордан у  Бойка Івана 

Фабіоновича. Опісля Іваніца кудись поїхав і вернув аж в лютому.

З початком лютого 1949 р. знов зайшов до с[ільської]  ради 

Іваніца. Ми тоді перейшли до іншої кімнати і він мене запитав, що 

я дослідив за той час? Я відповів, що нічого. Він сказав, що я вже 

чорта роблю. Ніби почав сварити, що дотепер нічо не вислідив. 

По тих словах він пішов в село.

Я в дійсності богато находився попід вікна до підозрілих хат, 

але ніде нічо підозрілого не бачив.

В березні (27. 3. Зам[ітка]  слід[чого] ) 1949 р. я вертав з обіду 

до с[ільської]  ради. Коли вже був коло будинків  Клима Степана, 

то він (Клим С.) вийшов з хати і кликнув до се бе. Ми посідали 

на ямі з бараболь. Він тоді сказав: «прийди троха пізнійше, бо 

в мене є хлопці і їм щось принесеш». Я відповів добре і пішов в 

напрям с[ільської]  р[ади] . Під самою с[ільською]  радою на доро-

зі я стрінув ст[а] р[шого]  сєрж[анта]   Шапіру і йому сказав, що в 

Клима Степана є бандіти. Коротко йому пояснив, що вхід до кри-

ївки є зі стайні в мурові і затикається каменем. Він сказав добре і 

відійшов. Я йому те гово рив на дорозі.

По короткому часі з с.  Боратина вертав  Іваніца, але до мене 

не заходив. В год[ині]  17-тій я знов пішов до Клима. Він дав мені 

записку, з котрою казав піти до голови Кооперативи  Лазарука 

Павла і від него щось маю принести. Лазарук дав 1 щітку до 

зубів, порошок і 100 шт. папіросів. Решта казав, що немає. По 

дорозі я взяв від  Ільковича Павла дві курки, які вже були при-

готовані, і те все дав Климові Степанові. З ним я ще сидів хви-

лину часу, а коли вже почало темніти ми вийшли з хати. З-за 

хати знов вийшов  Збанок і  Безрукий (Хмара). Ми всі ще щось 

коротко поговорили і Збанок пішов до  Гнатюка, а Безрукий до 

 Безрукої Михайлини. Я пішов додому. Вдома застав господаря 

 Турчина і  Прищевського. Ми говорили про якісь господарські 

справи. В тому часі до хати ввійшов з чотирйома гарнізонцями 

лейт[е] нант  мгб  Тєплов. Він мене запитав, чому спущені мої1455 

собаки? Йди їх прив’яжи. Я відповів, що собаки тепер не зло-

влю. Дальше запитав мене Тєплов хто мешкає в сусідстві? Я 

відповів  Семчук. Хто дальше?  Кметюк. Так питав мене по черзі. 

У тексті:1455  мій.
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Як дійшло аж до  Клима Степана, він дальше не питав, а вийшов 

з хати. Я за ним не виходив.

На запит слідчого, чи та розмова з  Тєпловим була умовленим 

знаком, допитуваний відповів, що ні. Чого згаданий Тєплов зай-

шов до нього перед наскоком на криївку, він не знає.

По відході  большевиків з хати, я ще хвилину посидів і поло-

жився спати. Спав цілком спокійно, навіть був задоволений, що 

вдасться мені таки тих двох повстан ців знищити. Рано коли я 

переходив коло хати Клима Степана, то побачив коло хати боль-

шевиків. Як опісля довідався, то їх було 14-ть. Якийсь чорний на 

об личчі гарнізонець, який стояв на дорозі, мене задержав, ска-

зав йти до хати і по дорозі запитав, чи то я робив ту діру? Я відпо-

вів, що ні. В хаті за столом сидів  Іваніца. Він мене запитав, чого 

я тут прийшов? Я відповів, що казав йти якийсь гарнізонець. Він 

всунув мені кілька матюків і вигнав з хати. Я пішов до с[ільської]  

ради. Клим Степан зістав тоді арештований і вкоротці засудже-

ний на 25-ть літ тюрми. Вдома полишив хвору жінку і 7 літню 

донечку. Повстанцям удалося втечи. Для замасковання цієї спра-

ви я навіть дуже жалів арештованого. Коли його відвозили боль-

шевики в район, то я передав через його жінку  Софійку для нього 

свої теплі штани і підштанці. При хлібоздачі я так само покрив її, 

перейшло два метри збіжжя. Вона зовсім не сподівалася, що то 

я видав большевикам криївку.

Около 8.[0] 4.[1949 р.]  до с[ільської]  ради зайшов Іваніца. Тут 

не було нікого. Я попросту почав з ним сваритися, що так попа-

талашили роботу. Він почав знов нарікати на  Шапіру. В тому часі 

Іваніца дуже почав злоститися і говорив, що були б гроші, то він 

зі мною «харошо» попили. Дальше додав, що погана невдача. Я 

йому відповів, раз невдача, другий раз невдача і що з того буде. 

Правильно сказав Іваніца. Він ще хвилину посидів і пішов в село.

При кінці квітня 1949 р. під час обідової пори зайшов до моєї 

хати Іваніца. Моя жінка  Степанія в той час була в подертому фар-

туху і щось поралася коло кухні. Він сказав до ньої, чому вона 

так по-бідному убрана і так погано живе? Вона відповіла, дайте 

яку роботу, то я собі куплю щось краще. Він відповів дам. Жінка 

засміялася і запитала, яку роботу. От прямо слідить за бандітами. 

Ти сама не знаєш скілько за те можеш мати грошей. Я тобі куплю 

таке футро і костюм, що тут ще ніхто такого не мав. Добре будеш 

жити і нічо не потрібно буде тобі працювати. Жінка тими приобі-

цянками була дуже задоволена. Він дальше сказав:

Я дам тобі дуже маленьке завдання. Не будеш нікуди далеко 

ходити, а тілько по сусідах. Ти є жінка, можеш всюди піти між 
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жінок і дівчат. Може десь побачиш, що вони перуть чи латають 

білля або штани. Знаєш добре, яке білля чи убрання мають сусі-

ди. Так само зайди до кравчинь, чи вони часом не шиють або 

вишивають сорочки. Питай їх, для кого те робить. Як будеш між 

жінками, нарікай на сов[єтську]  владу і на мене. Між дівчатами 

попросту накидай їм, що вона любить  Збаночка чи  Безрукого. 

Що вони на те тобі будуть відповідати. Дітям кажи, як вони пасуть 

корови, нехай дивляться, чи хто буде йти до ліса з кошиком або 

банькою. Ти так само дивися, чи до ліса йдуть які дівчата. Все, 

що побачиш, говори свому мужові. Жінка відповіла, що все буде 

робити. Заяви жодної не підписувала.

Він дальше звернувся до 11-ть літнього синка  Славка і почав 

його випитувати про школу, як він учиться. Синок йому опові-

дав, що добре.  Іваніца дав йому цукорків і дальше питав, чи хто 

в школі не сміється або плює на порт рети  Сталіна і  Леніна, які 

діти співають пісні, може котрась дитина скаже, що тої ночі в них 

були  москалі, або коли пасеш корову десь під лісом, то так само 

в лісі можеш побачити москалів. Що побачиш, говори свойому 

татусеві. Я за те куплю тобі убрання, черевики і цукорків. Дитина 

втішилася і сказала, що добре. Тільки уважай, нікому про те не 

говори, бо татуся можуть вбити бандити.

Докладно собі не пригадую, але мені здається, що тоді жінка 

сказала до Іваніци, що  Околіта Емілія Миколаївна сушила і прасу-

вала якісь гранатові штани. Він те записав в нотесі. Ще хвилину 

ми посиділи, я пішов до с[ільської]  ради, а він в село. (В осені 

1949 р. згадана Околіта Е. і  Колос Софія були в лісі з повстан-

цями. Їх бачив найбільш правдоподібно  Сахнюк М. і  Бакай Іван 

Семенович. В жовтні 1949 р. обидві жінки зістали арештовані. 

На допиті слідчий говорив до Околіти Е., що вона прала і пра-

сувала бандітам штани. Крім того,  Сахнюк Степанія бачила в 

Околіти Е. білля повстанців. Про те на допиті так само питав 

слідчий. Зам[ітка]  слід[чого] ). При тому зазначую, що ані жінка, 

як теж і діти не давали мені жодних доносів. Як були які доноси, 

то може давали їх безпосередньо Іваніцови.

Іваніца дальше до мене заходив в с[ільську]  раду. Я йому 

нічо не міг сказати, бо нічо не бачив. В дійсності часом побачив 

повстанців, то знов йому не говорив, бо боявся, щоб не розкон-

спіруватися і я не був аж такий великий донощик.

В липні 1949 р. до с[ільської]  ради прийшла  Ломіковська 

Марія і сказала мені, що мене хтось кличе на хутір  Нетребу. Я 

подумав, що то повстанці і пішов на вказане місце. Під лісо[м]  

застав  Безрукого. З ним я пішов в збіжжя, де говорили про якісь 
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справи. Правдоподібно, що він хотів, щоб йому щось купити. Від 

него я пішов до с[ільської]  ради.

На другий день рано до с[ільської]  ради прийшов  Іваніца і 

запитав мене, чи я бачив бандітів? Я відповів, що бачив в збіжжу 

коло хут[ора]   Нетреби. Він запитав, як я їх бачив? Я йшов огляда-

ти своє збіжжя і побачив, як вони зі збіжжя повиставляли голови. 

Може то були пацани, запитав Іваніца. Ні, то були бандіти, бо 

мали оружа. Він тоді сказав, щоб я пішов з ним і показав то місце. 

Ти йди наперід, а я піду за тобою. Я пішов. За яких 20 мінут за 

мною прийшов Іваніца з 9-ма гарнізонцями. Я показав місце і сам 

пішов додому. Вони ро[з] стрільною пішли в поля. 

По тім випадку десь за три дні знов прийшов Іваніца до 

с[ільської]  ради. Він сказав, що в дійсності там були бандіти, бо 

найшов пом’яте збіжжя, недокурки папіросів і з чоколяди папір.

В м[ісяці]  серпні 1949 р. я, гол[ова]  с[ільської]  ради  Бакай, 

 Грухольський Осип,  Петрусь Василь і  Бакай Міхал та фірман 

 Квасюк Микола Василевич поїхалисьмо на хут[ір]   Бакаї на 

весіл[л] я до  Масловського Віктора, де ми були запрошені. Перед 

самим вечором зайшо[в]  сюди Іваніца з двома гарнізонцями. В 

часі забави ми вже навіть досить попилися. Вечором, як ми мали 

від’їздити, Іваніца сказав, що поїде з нами. Вони тоді посідали 

поміж нами, познимали з нас шапки, які самі вбрали, і ми руши-

ли в село. На дорозі він сказав, щоб ми співали українські пісні. 

Ми почали співати «Гей там на горі Січ іде», «Там у лузі червона 

калина» і ще якісь пісні, яких собі не пригадую. Коло с[ільської]  

ради ми хотіли злазити з воза. Іваніца сказав, що тепер поїдем на 

хут[ір]   Вавриків, а там напевно поб’єм бандітів. Звідси зі співом 

ми рушили дальше. Переїхали ціле село і до нас ніхто не підхо-

див. Ми знов вернули в село і задержалися коло  Бойка Михайла. 

Тут Іваніца казав всім з воза злізти і ріжно кричати на  москалів. 

Я кричав: «де та московська короста», Петрусь кричав: «де та 

большевицька ку....ска комуна», Грухольський кричав: «де ті 

большевицькі зрадники». Тамті кричали якось інше, але я того не 

пам’ятаю. Іваніца в тому часі стояв з гарнізонцями в трикутнику 

від воза яких 10 м[етрів] . Ми так кричали може з півгодини часу. 

Опісля Іваніца сказав: «Навєрно банді[ті] в нєт». Ми зараз розі-

йшлися по своїх домах.

Того самого місяця, в неділю, я пішов в ліс  Тудорів на ягоди. 

Ідучи понад яр, натрапив на  Збаночка і ще двох мені невідомих 

повстанців. Во[ни]  кликнули мене до себе та почали випитувати, 

чи в селі є  большевики. Я відповів, що нема. Вони мені говори-

ли, що хотять перейти на тамту сторону на хутір  Вихристи. Я ще 
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хвилину з ними поговорив і пішов дальше в ліс, а вони кудись 

відійшли.

В понеділок рано знов до с[ільської]  ради прийшов  Іваніца. 

Тут не було нікого. Він мене запитав, що чувати? Я відповів, що 

в лісі  Тудорів бачив 3-ох бандитів. Він запитав, як були уоружені 

і хто то був? Я відповів, що був оден  Збаночок і двох невідомих. 

Оружа, мали всі П.П.Ш., на головнім пасі навколо гранати. Як 

вони були убрані? Убрані були в зелених війс[ь] кових мундурах 

та боксові чоботи. Він витягнув з торби нотес і те собі записав. 

Бачивім по його обличчі, що він тою відомостею був дуже задо-

волений. Ми ще щось хвилину говорили і він пішов в село. До цьої 

справи Іваніца більше мене нічо не питав, як теж не питав про 

опис повстанців.

За три дні в тому самому місці, ввідалі около 250-300 м[етрів]  

Іваніца з гарнізонцями в годині 16-тій зробив засідку. Тамтуди в 

той час ніхто не переходив. Так пізнійше він мені говорив.

За три або чотири дні пізнійше знов до с[ільської]  ради зайшов 

Іваніца. Тоді там був голова  Бакай. Він закликав мене до другої кім-

нати, де часто кликав, як хтось був в с[ільській]  раді, та запитав, 

що чувати? Я відповів, що відтоді майже щодня до всіх хат захо-

дять бандіти. До кого? Вони йдуть до  Околіти,  Колоса,  Мазурочки, 

 Бойцуна,  Леськова і  Квасюка. Ну й.. їх мать, що находжуся і нігде їх 

не можу стрінути. Я відповів, бо ви так їх пильнуєте. В котрі[й]  порі 

дня вони там захо дять? Я відповів, що часом вечором, часом в обі-

дову пору і навіть paно. Вони ходять так, що можна їх стрінути коли 

будь. Він знов те записав до нотесу. При тій розмові я йому сказав, 

щоб менше заходив до мене в с[ільську]  раду, бо ще від арешто-

вання  Клима Степана в селі люди почали на мене говорити. Він не 

питав, що хто на мене говорить, а відповів, що то неправда, бо він 

мене добре маскує. Як він мене маскував, так само не говорив. На 

тій розмові ми закінчили і розійшлися.

При тому хочу сказати, що він мене дуже часто, як хтось був 

в с[ільській]  раді чи навіть був голова Бакай, то він мене відкли-

кував до окремої кімнати. Бакай те все бачив і ніколи мене не 

запитав, хотяй би з цікавости, чого Іваніца так часто мене тамту-

ди відкликає.

По тому доносові Іваніца через два чи три вечорі робив там 

засідки. На той час ніхто там не приходив. Но тільки раз тамтуди 

не пішов, то знов прийшли повстанці. Якось так одні поміж других 

ходили. Про те я йому нічо не говорив.

За кілька днів знов до с[ільської]  ради прийшов Іваніца і 

запитав, чи ходять бандіти? Я відповів, що приходять. Він щось 
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помуркотав під носом і сказав «харашо». Їх треба добре прослі-

дити. Він тоді сказав:

Ти бери рушницю і йди вечорами і ранками до ліса, може де 

їх побачиш. Може десь буде зігнана роса. Так само вечорами 

заходи до тих сусідів і з ними про що-небудь говори. Як часами 

не підеш, то знов наслухай, чи там не гавкають собаки. В разі 

загавкають, то вже на подвір’я не йди, а підійди десь ближче1456, 

лязь собі чи десь стань і добре наслухай. На тому він закінчив, а 

те все, що говорив, записав до нотеса. На закінчення додав, щоб 

я навіть опускав працю в с[ільській]  раді, то він поговорить і мені 

за те нічо не буде. По тих словах він вийшов.

Про жінку і дітей, щоб вони слідили, нічо мені не говорив. 

Відтоді я стало почав заходити вечорами, в обідову пору і навіть 

рано до вище заподаних сусідів. Повстанців бачив праві в кожній 

хаті, подвір’ї чи в саду. Як часом не бачив, то чув, що в них гав-

кали собаки. Кожне спостереження чи гавкання собак я стало 

записував до книжки, котру тримав в хаті в куфрові. Я мусів запи-

сувати не ті[ль] ки то про сусідів, але записував взагалі все, що 

знав. Кожне таке винотування мусіло бути дуже точне. Приміром: 

дата дня, година, місце, кілько було, яке оружа, та як були убрані. 

Коли донос доложив  Іваніцови, то записку палив.

Іваніца ще там зробив 4-5-ть засідок і 3-ри облаві, але всі 

були безуспішні. Іваніца навіть дуже добре ставився до повище 

заподаних людей, про котрих я йому доложив, що до них захо-

дять повстанці. В них ніколи не робив провірки, праві ніколи там 

не заходив. Як когось з них стрінув на дорозі, то привитався і 

питав, як він живе. Ніколи не дав по собі пізнати, що він докладно 

про них все знає.

Як повстанці зор[і] єнтувалися, що Іваніца там робить засідки 

чи може зор[і] єнтувалися по облавах, а може їм хтось сказав, то 

відтоді почали там не заходити.

Пам’ятаю, що одного вечора я побачив під шопою в  Околіти 

3-ох повстанців. Слідуючого дня про те сказав Іваніцови. Він так 

само те записав і більше нічо не говорив. Того самого вечора я 

вже положився спати і вчув, як до вікна хтось застукав та при-

тишеним голосом сказав, відчини ту[т]  є Іваніца. Я встав з ліжка 

і вийшов надвір. Він мені сказав, щоб я скоро вбрався і підем до 

 Окуліти в сад на засідку. Я скоро вбрався і вийшов надвір, де він 

мене о[б] тулив палаткою і ми пішли в заподаний сад. Всіх гарні-

зонців з Іваніцою було 9-ть. Вони полягали по саду в ріжних міс-

У тексті:1456  блище.
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цях. Я положився між ними і заснув. Як вже почало свитати, мене 

збудив  Іваніца. Він зі злости плюнув на землю і сказав «бандіцкі 

туми й.. їх мать, де вони є?» Я відповів, я вам роблю якнайкраще, 

але де вони є, я не знаю. Він забрав від мене палатку і я скоро 

пішов додому. (Всі всипи були дуже точні, але завважені селя-

нами, про що сказали повстанцям і ті цей хутір в час опускали. 

Зам[ітка]  слід[чого] ).

Ще іншим разом я та  Бакай Іван Семенович пішли в ліс на 

полювання. Десь в годині 10-тій ми стрінули  Збаночка і тих двох 

невідомих повстанців. Ми тоді з ними говорили про якісь справи. 

Між тим я відкликав Збаночка і сказав ніби в жарті, що Іваніца 

мені говорив, щоб він зголосився, а йому нічо за те не буде. 

Збаночок відповів: «Скажи Іваніцови, щоб він мене поцілував в 

с....». По тій розмові ми пішли дальше в ліс, а повстанці так само 

кудись пішли.

Слідуючого дня рано до с[ільської]  ради прийшов Іваніца. 

Він мене запитав, чи я бачив де бандітів? Я відповів, що недалеко 

хати  Леськова в корчах є три бандіти, яких бачив вчера. Про роз-

мову зі Збаночком я так само сказав. Він зі злости аж зісинів. Все 

собі записав до нотеса, забрав зі собо[ю]  8-м гарнізонців і пішов 

в то місце. Там сидів без перерви два дні і дві ночі.

Крім того участка села, Іваніца дальше десь слідити мені не 

казав. Він говорив, щоб я так довго там слідив, доки він не повби-

ває бандітів. Як Іваніца, так і повстанці почали щораз менше сюди 

заходити. Він більше днем і ночею заходив на хут[ори]   Загорода 

і  Вихристи.

При кінці серпня [1949 р.] , а може початок вересня [1949 р.]  

до с[ільської]  ради хтось задзвонив з  мгб, щоб я і голова 

с[ільської]  ради приїхали на мгб по гроші. Ми взяли підводу і 

поїхали. На мгб зголосилися до якогось рудого мгб-иста, який 

нас запитав, звідки ми є і чого приїхали? Голова Бакай відпо-

вів, що з с.  Черниця, що нас тут хтось взивав по гроші. Мгб-ист 

витягнув зі шуфляди стола зошит і сказав, що нам належиться 

450 карб[ованців] . Голова знов запитав, за що ті гроші? Цей ска-

зав, що держава видала премію для цілої  України, щоб розділити 

між с[ільські]  ради, щоб ті допомогли знищити всіх бандітів. Я 

сказав, що ми бандітів бити не будемо. Мгб-ист відповів «ні, ви 

їх бити не будете, але будете помагати операційонним силам». 

Ми сказали добре. Він нам виплатив 450 карб[ованців]  і казав 

підписати чек. Голова Бакай перший підписав своїм правдивим 

прізвищем. Я так само підписав правдивим прізвищем підспо-

дом. На підписи Бакай прибив печатку с[ільської]  ради. На тому 
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чеку було написано «Чек Государственного Банка для полученія 

дєніг как премія». Ми забрали гроші і вийшли з  мгбе. До цеї 

справи мгбист більше нічо не говорив. На вулиці ми почали смія-

тися, що задармо взяли гроші. Звідсі обидва пішлисьмо до чайні. 

За хвилину часу за нами до чайні прийшов  Іваніца і ще якийсь 

мгбист. В чвірку ми почали пити. Коли вже добре попили,  Бакай 

сказав до мене, вистарчить, шкода грошей. Іваніца відповів, 

«мать його в й.., пий, то і так не твої і не мої гроші». Ми тоді про-

пили 120 карб[ованців] . Рештою грошей, по рівні[й]  половині ми 

з Бакаєм на вулиці поділилися. В дійсності за що ті гроші були, я 

не знаю. По піятиці ми від’їхали додому.

В м[ісяці]  вересні 1949 р. вже цілком було темно, як до 

с[ільської]  ради зайшов Іваніца з гарнізонцями. Гарнізонці поли-

шилися в канцелярії, а він мене відкликав до окремої кімна-

ти і сказав, щоб я зараз пішов на хут[ір]   Вихристи під вікно 

 Бульбачинського Дмитра і провірив, чи його донька  Марійка при-

їхала зі  Львова додому. Як вона є, то негайно дати йому знати. 

Від нього я просто пішов на вказане місце під вікно. В хаті були 

тільки її батьки. Коли я вертав з-під вікна на дорогу, то на доро-

зі побачив  Бойка Івана Фабіо[но]вича. Він мене запитав, що я 

тут роблю? Я відповів, що ходив нагору в село, а зараз вертаю 

додому. Ми розійшлися. Іваніца чекав на мене в с[ільській]  раді. 

Я йому сказав, що, крім батьків, нікого не бачив. Він ще раз запи-

тав, чи зовсім нікого не бачив? Я знов сказав, що ні. Іваніца з 

гарнізонцями кудись пішли, а я пішов додому.

Десь за чотири дні по тому випадкові я стрінув в селі згадано-

го Фабіоновича. Він мені сказав, «що є з тобою, що Іваніца казав 

мені тебе провірити. Т[о]  є того самого вечора, як я тебе стрінув 

коло Бульбачинського». Я йому на те ні чо не відповів і він мені 

нічо більше не говорив. Відтоді я переконався, що Фабіонович є 

сексот.

При кінці вересня [1949 р.]  а з початком жовтня 1949 р. 

Іваніца поча[в]  згонити всі хуторі до села. В тому часі я чув, що 

хут[ір]   Мишкові хотівся яким[о] сь способом викупити. Іваніца, 

однак, на це не погодився і селяни почали виїздити в село. В 

тому самому часі Іваніца сам прийшов і на мій хутір. Він повідо-

мив тоді всіх селян, щоб до кількох днів вибралися в село. При 

кінці він зайшов до мене. Мені так само сказав вибратись. Я 

почав його просити, де люди на зиму підуть. Він відповів, що його 

то нічо не обходить. Пізнійше він щось подумав і сказав, «ти сиди 

і я тебе не рушу. Так само не рушу твоїх сусідів. Одного  Колоса 

таки викину. Ти пускай поголоску, що той хутір мене підкупив. Як 
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прийду другим разом, ти дай мені горілки. Мені ходить про те, що 

тут заходять бандіти, яких мушу знищити». Дальше питав мене, 

чи часто заходять ще бандіти. Я відповів, що прихо дять, але вже 

рідше. Він тоді сказав, щоб я дальше їх слідив, а вони будуть зму-

шені сюди заходити частійше. Жінки і дітей нічого не питав. По тій 

розмові він пішов в село.

За два дні знов зайшов до мене до хати  Іваніца. Я поставив 

півлітри горілки і ми почали пити. Він мені тоді сказав, щоб я 

пішов до сусіди  Окуліти, говорив йому, що ніби за те, що він його 

не викинув з хати, нехай дасть меду. Я пішов та сказав йому, 

що Іваніца хоче меду за те, що вас не викинув з хати. Згаданий 

Окуліта взяв дві літри меду і півлітри горілки та разом зі своєю 

жінкою прийшов до мене. При дальшій піятиці Іваніца сказав 

до Окуліти: «як сюди будуть заходити бандити, то я вас виселю. 

Бачите на хутір  Мишкові захо дили бандити і я їх викинув в село. 

(В дійсності на хут[ір]  Мишкові повстанці праві не заходили, 

зам[ітка]  слід[чого] ). Тою мовою Іваніца маскував, що він нічо не 

знає про Окуліту і цей хутір. По виході Окуліти Іваніца витягнув 

з кишені 5-ть зошитів1457, дав синкові  Славкові і сказав, що то 

за добру науку в школі. Дальше говорив, щоб він добре учився. 

При тому випитував, чи в школі хто з дітей не нарікає на  Сталіна, 

а може часом плює. Хлопець відповів, що ніхто. Він говорив, 

щоб часом те не робив він перший. Так само випитував, чи кого 

з оружам не бачив під лісом або в лісі. Славко знов відповів, що 

ні. В тій розмові або ще в попередній він його запитав, в котрій 

він сидить лавці? Дитина відповіла, що в першій. Іваніца сказав, 

що поговорить з директором1458 і він його дасть в задню лавку. В 

дійсності директор1459  Мироненко посадив його до задньої лавки. 

Як дальшу задачу Іваніца мені дав, щодня ходити з рушницею по 

лісі і може десь стріну повстанців. Вразі десь їх побачу, то скоро 

мав його повідомити. Він говорив, що в районі не дають йому вже 

жити через тих «сопляків». Він їх тої зими вже мусить викінчити. 

На тому він закінчив і пішов в село.

В м[ісяці]  листопаді я дуже часто почав ходити з рушницею 

до ліса. В тому часі я побачив в лісі  Тудорів за яром  Збаночка і тих 

двох повстанців. Слідуючого дня я знов там пішов, але їх не було. 

Третього дня я знов їх стрінув в тому самому місці. Четвертого 

дня до с[ільської]  ради прийшов Іваніца і я йому сказав, що в 

У тексті:1457  зошетів.

У тексті:1458  деректором.

У тексті:1459  деректор.
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лісі  Тудорів за яром на горбку бачив трох бандітів. Оден з них 

був  Збаночок. Він те собі записав до нотатки і сказав, «я ще раз 

попробую, тільки вже не сам. В разі тут буде йти облава, то ти 

вийди з дому». До цеї справи більше мені нічо не говорив і ми 

розійшлися.

По тій стрічі з  Іваніцою я говорив при жінці і дітях, що вже 

більше туди бандити ходити не будуть. Так відповів допитуваний 

слідчому, коли цей запитав, на що чи на якій підставі говорили 

діти, що вже бандіти туди ходити не будуть.

За три дні по тому доносі раненько я побачив під лісом і в 

лісі та на дорозі  большевиків. Я скоро пішов до с[ільської]  ради. 

Большевики взяли той відтинок ліса і зробили стислу облаву. 

Вони були зі шпінями і нарушували кожне підозріле місце чи пі[д]-

ривали корчі. Облава тривала1460 цілий день і нічого не найшли.

По ті[й]  облаві за кілька днів знов зайшов Іваніца до мене в 

с[ільську]  раду. Він тоді сказав, що я брешу. Я відповів, що таки 

повстанців там бачив, а що сталося що їх там не було, я не знаю. 

Дальше він мені говорив, що всюди перешукав і нічого не знай-

шов. Дальших доручень до тих повстанців мені вже не дав. На 

тому ми знов розійшлися.

Від тої облави я вже повстанців не бачив довший час. Останній 

раз вони ще до мене прийшли з початком місяця грудня 1949 р. 

та казали собі дати 100 карб[ованців] . Ті гроші я їм дав і більше 

їх вже не бачив.

На самого св[ятого]  Миколи ще раз до мене прийшов Іваніца 

і дав дітям цукорки. Він їх випитував, що в школі. Зі мною про слі-

дження нічо не говорив. 

Через цілий час моєї співпраці з Іваніцою, я завважив, що 

Іваніца, коли дзвонив до  Підкаміня, то ніколи не говорив, що він 

є в с.  Черниця, а є в «Центрі». Одного вечора він дзвонив до гар-

нізону в район. Він говорив: «ту[т]  говорить Іваніца з Центра. – 

Товариш  Ревега (нач[альник]  гарнізону, зам[ітка]  слід[чого] ) мені 

нужно адін сапог». За одну годину часу до села прийшло ще 13-ть 

гарнізонців. Я подумав, що то власне є той «сапог».

В с. Черниця підозріваю як сексотів, котрі співпрацювали з 

Іваніцою, слі дуючих людей:

1.  Бойко Іван Фабіонович, ур[оджений]  1911 р. В часі 

Йорданських Свят до нього прийшло богато гостей. Він справ-

ляв свої ім’янини. Там тоді був:  Бакай Дмитро Івано вич з жін-

У тексті:1460  тревала.
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кою, я,  Масловський Антін з жінкою,  Вихрист Ярослав з жінкою, 

 Серватнюк Юля,  Бойко Іван Степанович з жінкою,  Решетило 

Марія,  Вихрист Анна,  Кісь Іван з жінкою,  Іваніца і ще якийсь з ним 

гарнізонець. В часі піятики вже всі добре були піяні. Як не стало 

горілки на столі, то Іваніца почав натякати на  Івана Фабіоновича, 

щоб він поставив горілку. Той щось йому відповідав. Іваніца нахи-

лився до нього і сказав: «Рен, давай горілку». Я подумав, що то 

клічка Фабіоновича Івана.

В березні 1949 р. т[о]  є кілька днів по арештуванні  Клима 

Степана, Іваніца післав Фабіоновича до жінки арештованого 

Клима –  Софійки, щоб вона дала йому 1000 карб[ованців] , то він 

звільнить її мужа. Вона не мала грошей і дала йому 1 літру горіл-

ки. Він ту горілку заніс до Іваніци і обидва її випили. Як вернув з 

 Підкаміня, то сказав до Софійки, що більше не піде, бо бандити 

його можуть вбити.

В серпні 1948 р.  Масловський Антін Йосифович ніс до 

ліса повстанцям їсти. Його побачив Іваніца та хотів злови-

ти. Масловський зі страху втік аж в  Брідський район до села 

Дітковецькі  Гаї. Іваніца тоді його пізнав і незадовго його арешту-

вав та допитував в Підкаміні. Фабіонович в його справі дуже бога-

то разів їздив до Іваніци, а в кінці таки його викупив. Масловський 

є тіточним братом Фабіоновича.

В осені 1949 р. за нездачу зерна державі  большевики мали 

засудити  Вихрист Андрея Семеновича. Фабіонович взяв від 

згаданого свиню і ще щось більше та завіз до Іваніци. Вихрист 

Андрій був звільнений від суду.

В жовтні 1949 р.  Бойко Іван Фабіонович ходив вечером попід 

вікна з копитами в руках.

2.  Матвійчук Іван Максимович, ур[оджений]  1903 р. Я 

споді[ва] юся, що він видав повстанців, яких Іваніца вбив 18 січня 

1950 р., т[о]  є на сам Свят Вечір Йорданських свят. На це маю 

факт, що вище згаданий слідуючого дня прийшов до мене в 

с[ільську]  раду і був дуже поденервований. Лице його почорніло, 

голос змінений, був дуже задуманий. Коли хотів закурити папі-

роса, якого тримав в устах, замість витягнути з кишені сірники і 

закурити папіроса, він витягнув другого папіроса, якого взяв до 

уст. Відтак зорєнтувавшись, сховав оден папірос, а витягнув сір-

ники і закурив першого папіроса. Від ліквідації повстанців вдома 

не спить, а почав укриватися. Всі люди в селі говорять, що він за 

душі повстанців взяв 3000 карб[ованців] .

Під весну 1949 р. Іван Матвійчук вкрав з кооперативи два 

мішки гречки. Голова фін[ансового]  відділу  Черниш списав на 
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нього акт і хотів подати до суду.  Іваніца сказав  Чернишеві, 

щоб нічо з того не робив, а він (Іваніца) ту справу полагодить. 

 Матвійчук за те не був покараний.

Коли Іваніца був в селі і мав від’їздити до району, то праві все 

підводу брав Матвійчука Івана. Дуже часто для Іваніци він возив 

свою солому і полову. Одного дня Іваніца сказав вище згаданому, 

щоб він привіз йому дров. Він поїхав на  Великий ліс і почав роз-

бирати хати по вивезених селянах на  Сибір. При тому говорив, 

що Іваніца потребує сухих дров. Так само в нього викрили утаєної 

землі один гектар і 20 арів. Те пройшло йому безкарно, а інших 

господарів за таке саме посудили по 7 літ тюрми.

По ліквідації повстанців, тої самої ночі  большевики зробили 

ревізію в його рідного брата  Миколи з яким він мешкає через 

сіни і арештували дві дочки. По арештуванню і ревізії до нього 

зайшов нач[альник]   мгб  Панкратов,  Токаров,  Пащенко і ще якісь 

інші мгб-исти, де пили праві до ран[н] я.

3.  Бакай Дмитро Іванович, ур[оджений]  1896 р., гол[ова]  

с[ільської]  ради. Відколи я став секретарем с[ільської]  ради і 

Іваніца часто відкликав мене до другої кімнати, дуже часто те 

бачив згаданий Бакай. Він мене ніколи не питав, чого Іваніца 

там мене покликає. Так само дуже часто до тої кімнати покликав 

Іваніца і його. Я його теж не питав.

Перед Різдвяними Святами 1949 р. в хаті  Решитило Марії 

Іванівни він сказав в нашій присутності, що Чернявський 

( Збаночок) і  Безрукий (Хмара) прийдуть до нього по свиню. 

Дальше просив Іваніци, щоб він зробив засідку коло нього, а він 

йому за це дасть кавалок свині. Іваніца коло нього поставив гар-

нізон через два тижні.

В березні 1950 р. він говорив до мене, що він не хоче вірити, 

щоб ту[т]  вже коли будь заходили бандити.

В 1948 р. під ча[с]  вивізки людей на  Сибір, в с.  Черниця між 

іншими була забрана його коханка Решетило Марія і її донька 

 Іванна. Він в той час був в с[ільській]  раді і почав дуже плакати. 

Мгбист  Токаров сказав до нього «чого плачеш і чи може за тою 

прос..., що її вивозим? Він відповів, краще було б, щоб ви забра-

ли мою жінку і діти, як маєте її вивозити. Токаров сказав, «от ста-

рий дурак, й.. твою мать. Ти знаєш, що жінка і діти означають». 

Бакай зі злости сказав до Токарова, ідіть і не говоріть до мене. 

Токаров вийшов надвір і сказав до Іваніци, щоб йшов та вгамував 

Бакая. Іваніца прийшов до Бакая і сказав, чого він плаче? Бакай 

не відзивався. В год[ині]  10 всі большевики з людьми від’їхали в 

район.
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Того самого дня, десь в год[ині]  17-й  Іваніца задзвонив до 

с[ільської]  ради, щоб негайно приїхав  Бакай. Він скоро запряг 

коні і поїхав на  мгб. Там був цілу ніч і слідуючого дня приїхав додо-

му. За короткий час  Семчук Микола Іванович запряг коні, взяли 

щось на віз і обидва поїхали на  мгб. Звідсі пішов до клубу, де були 

вивезені люди, Бакай, Іваніца і Семчук Микола. Іваніца сказав до 

Решетило Марії, її доньки  Іванни і  Бакая Івана Семеновича, що 

ви підете за мною на мгб, бо ви є арештовані. До Бакая і Семчука 

Миколи сказав, щоб забрали їх всі вєщі і з ним так само йшли 

на мгб. По тих словах всі війшли на мгб. В справі вивожуваного 

Бакай Івана Семеновича на мгб так само прийшов  Бойко Іван 

Фабіонович і  Вихрист Андрей Семенович. Вони так само просили 

Іваніцу, щоб звільнив від вивізки Бакая Івана.

Того дня вивожуваний  Матвійчук Михайло Семенович 

крича[в]  до голови с[ільської]  ради Бакая, «ти Бакай, твоя жінка 

і діти ск[он]ають за ту роботу, що ти робиш». По полудню всіх 

людей відвезли до  Львова, а Решетило Марію, її дочку Іванну і 

Бакай Івана Семеновича перед вечором звільнили додому.

4.  Решетило Марія Іванівна, літ 55-ть. В 1947 р. вона носила 

до ліса  Тудорів повстанцям їсти. Коли вертала додому, то в неї під 

хатою був Іваніца і за[пи] тав її, де вона була. Вона відповіла, «шляк 

би то трапив, сама не маю що їсти та ще мушу бандитам носити».

Весною 1948 р. вона посварилася з  Решитило Лукою за те, 

що він не хотів її дати плуга. Тут йому грозила, що йому покаже. 

В Луки в стодолі була криївка, про котру вона знала. За два дні 

там прийшов Іваніца з гарнізонцями, довго не шукав і віднайшов 

криївку, з котрої витягнув заржавілого кріса. Лука продав яливку 

і залагодив Іваніцу.

Кілька днів по Різдвяних Святах 1950 р. вона вдома робила 

баль. На цей баль був запрошений  Бакай Дмитро Іванович, я, 

 Петрусь Василь Куприянович і Іваніца. Ми випили чотири літри 

самогони. Всі вже були піяні. Іваніца з її донькою Іванною поло-

жився до ліжка. Бакай лягав зі старою. Іваніца тоді нам казав йти 

додому. Ми пішли а вони спали до ран[н] я.

По смерті Іваніци вона до мене говорила через плач, що вже 

в  Черниці такого доброго чоловіка, як Іваніца не буде, та що її 

тепер вже вивезуть на  Сибір.

В половині березня 1950 р. до ньої зайшло двох повстанців 

за харчами. В розмові з ними дочка Іванна запитала їх, чи вони 

прийшли з  Ваврикової гори? При відході повстанці просили, щоб 

нікому не говорила. Слідуючого вечора під хатами на тому хуторі 

були  большевики.
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5.  Ломіковський Петро Дмитрович, ур[оджений]  1894 р. В 

осені 1949 р. трьох повстанців зайшло за харчами до  Гарасимчук 

Евгенії. В цей час надійшов піяний вище згаданий Ломіковський, 

побачив повстанців і поча[в]  утікати в село. В селі ст рінув  Іваніцу 

і йому сказав, що у Гарасимчук Евгенії бачив повстанців. Іваніца 

пішов до повище заподаної жінки, вдарив її два рази в лице та 

через около два тижні тримав там засідку.

Дня 18.[0] 1.1950 р. в с[ільській]  раді було засідання колгоспу. 

Він є головою. Він тоді сказав до присутніх «як хочите хліб їсти, то 

давайте, я вам кланятись не буду. Як ні, то слухайте бандитів, а 

вони вас виведуть».

В лютому 1950 р. під с[ільською]  радою, в присутності моїй і 

 Бакая Дмитра він ска зав до Іваніци: «Приходіть до мене на засід-

ку, бо мене хотять бандити вбити. Вже по мене були кілька разів». 

Іваніца відповів, щоб він йшов вперід, а він з гарнізонцями піде за 

ним. Ломіковський пішов перший, а Іваніца вслід за ним.

6.  Квасюк Микола Василевич, ур[оджений]  1911 р. Весною 

1949 р. возив до с.  Боратина Іваніцу і кількох гарнізонців. Перед 

самим вечором вертав зі всіма до с. Черниця. На дорозі всіх 

прикрив сіно[м] , привіз додому і коло себе зробив засідку на 

повстанців, які тамтуди дуже часто переходили. Про це нікому 

нічо не го ворив.

7.  Венгринович Антошка Яцьківна, ур[оджена]  1928 р. Вона 

є моєї жінки сестра, мешкає разом з матір’ю в селі. Цеї зими 

вона стояла біля с[ільської]  ради на стійці і пересту дилася та 

захворіла. Про те довідався Іваніца, приніс її яких[о] сь ліків. Ще 

пе ред тим, як і по тім, Іваніца часто заходив до ньої і вона його 

все гостила горілкою.

По смерті Іваніци до мене ніхто з  мгб не приходив. Так само 

по повороті моїм з  Німеччини в 1946 р. аж до підписання заявки 

Іваніцови я нічо спільного не мав з  большевиками. Під час моєї 

співпраці з Іваніцою я так само йому не говорив про те, що в 

Німеччині в лягрі підписав заявку.

На тому протокол закінчено.

Зізнав:  Амур Допитав:  Донський

Завваги: Допитуваного забрано з дуже малим компр[оме-

туючим]  матеріялом. Арештування його приспішено тому, що він 

стояв на перешкоді до дуже важної орг[анізаційної]  справи, якої 

при його присутності в селі не можна було почати. Він був агентом 

ідейним, бо на себе не мав жодних компр[ометуючих]  матеріялів. 
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Так само був і агентом повновартісним. Про це свідчить факт, як 

його маскував опер[ативний]  робітник  Іваніца при роботі.

В м[ісяці]  березні 1949 р. всипану криївку у  Клим Степана 

сам Іваніца її не ліквідував по мимо того, що в тому часі був в 

селі. Він за добре знався з  Сахнюком і не хотів на нього кинути 

відразу підозріння. Іваніца поїхав в район, а справу ліквідації при-

поручив лейт[е] нантові  Тєплову, який не був оператив ником на 

ті села і ніхто його не знав. Повстанці вчули тупіт ніг  большевиків 

за будинками, втекли від діри, в яку вже хотіли лізти. Большевики 

прий[ш] ли до сіней і побачили дві курки, які ніби мали стати при-

чиною ревізії. Вони пита[ли]  жінки  Софійки, чиї то кури? Вона від-

повіла, що її, бо вона є хвора. Вони однак в те не повірили і почали 

шукати на стриху хати, а коли пішли до стайні, то застали госпо-

даря Клима, який діру в поспіху затикав соломою. Вони ту солому 

відіткали і почали кричати: бандіти. В тому часі вистрілили кілька 

ракет. На знак ракет з району надігнався Іваніца з кількома гарні-

зонцями. Повстанці втекли, а Клима Степана арештовано. Опісля 

в селі хтось пустив чутку, що в тому часі, як переходили дорогою 

гарнізонці з Тєпловим, то ніби арештований Клим Степан виходив 

зі стайні надвір і в тому часі побачив большевиків і скоро вернув в 

стайню. Те ніби завважив Тєплов і розпочав обшук будинків. Через 

те, що втекло двох повстанців і большевики може не доконче пові-

рили в попередню маскіровку, то в м[ісяці]  червні 1949 р. син Марії 

 Поберезьнік, який пра цює в  Бродах, знайшов на колійовім торі 

3-ри малих картки з засуду Клим С. і ніби від нього листа. Він те 

все подав на  Заліс[с] я до  Клим Івана, а цей до  Черниць до жінки 

Софійки. В цьому листі він писав, що його сипнув з с.  Літовиськ 

 Богунович Антін Йосипович, який йому ставав на очно. Жінка 

Софійка твердить, що письмо є подібне до письма їі мужа Степана. 

Згаданий Богунович є людиною досить молод[ою]. Він зістав аре-

штований правдоподібно 13 березня 1949 р. Та людина зовсім не 

знала Клима Степана. З ним не мав жодних зв’язків, а тим більше 

не знав про криївку. Як він міг ставати Климові на очно? Дальше, як 

навіть правдиве письмо Клима Степана і він пише, що його сипнув 

Богуно вич то  мгб запізнало Богуновича з обставинами криї[в] ки, 

опісля змусило його до очної ставки Климові.

Допитуваний  Сахнюк до розроботки трьох повстанців на 

хут[орі]   Вихристи, які [згинули]  дня 18 січня 1950 р., не призна-

вся. Їх розробляли1461 інші сексоти, які нам вже є знані. Натомість 

У тексті:1461  розрабляли.
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допитуваний дуже богато спричинився до їх смерті. Остання 

облава на ліс  Тудорів, яку навів згаданий, була дуже точна. 

Повстанці під час облави з криї[в] ки запримітили  большевиків і з 

поворотом1462 влізли до діри. Одначе бачили, що всипа є точна, 

бо большевики докладно там шукають, опустили криївку, яку 

мали пририхтовану на зиму і тим самим зістали в дуже прикрім 

положенні. На скору руку зробили іншу криївку, яка була досить 

невигідна і були змушені дуже часто заходити до села по харчі. 

Найбільше вони заходили на хут[ір]   Вихристи.

Дальші завваги до зізнавань  Сахнюка не відносяться, але 

відносяться до впавших трьох повстанців, т[о]  є  Зазулі,  Ромка 

і  Заяця та до маскіровки ліквідації, яку заплянував так само 

погибші[й]  при ліквідації капітан  Іваніца.

Вище згадані повстанці прийшли на Різдвяні Свята на хут[ір]  

Вихристи, де по хатах пересиділи 3 дні. По святах пішли на свою 

базу. На Новий Рік так само зайшли на цей хутір. Іваніца створив 

їм там спокій. На другий Свят Вечір він був в селі, а перед вечором 

казав собі дати дві підводі і ніби хотів їхати вже до району. Коли 

чуть стемніло, він бігом від с[ільської]  ради побіг на цей хутір і на 

дорозі, куди часто переходили повстанці, між будинками зробив 

засідку. Сам з одним сєржантом пішов до хати  Серватнюк Юлі 

ніби зашити халат, який роздер сєржант. На той час під ту хату 

надійшли повстанці. З хати вийшов Іваніца і сказав до повстанців 

«бандіт, здайсь». Повстанці на нього сипнули вогнем з автоматів, 

де він і згинув. Самі незор[іє]нтовані в ситуації набігли на засідку, 

на котрі[й]  згинули також. По ті[й]  ліквідації  большевики гово-

рили, що то зайшов цілковитий випадок. Не відомо, як був би те 

маскував сам Іваніца.

 26  Донський

До протоколу долучується оригінальні документи, які будьто 

би мали бути кинуті  Климом Степаном на тори в  Бродах, що його 

сипнув  Богунович. Лист знищений жінкою  Софійкою.

Перебито 4 прим[ірники] 

3 прим[ірники]  в архіві 

1 -«- на адр[есу]   62

У тексті:1462  споворотом.
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ПСИХОЛОГІЧНА СТУДІЯ АРЕШТОВАНОГО

Допитуваний на арештовання не був приготовани[й] . 

Натомість все думав, що пов станці про нього щось вже знають 

і колись прийдуть та покарають буками. В часі арештування не 

давав собі закути рук. Під час екскорти думав, що його ведуть до 

ліса на ро[з] стріл. При тому дістав сильний дрож і страх.

Загально в розмові був повздержливий. Навіть в розповідях 

про справи, які не відносилися до агентури, говорив помало і не 

докладно. Все говорив як на силу.

Про справи, що його обтяжують, говорив дуже повільно. Над 

кожним словом застанавлявся і думав, як би то в якому будь випад-

ку хотяй трошка пробрихати. Як ходило зізнати щось про жінку і 

дітей, то сказав вже зовсім мало і те по переплітав брехнею1463.

Свою невинність доказував тим, що на нього наговорили 

люди. На слова слідчого, що він грубо бреше, бо ми сюди зовсім 

невинних людей не берем. Як вже навіть берем і невинних, то 

чому ми не взяли когось з його сусідів, а тільки його. Поки ми 

когось забираєм, то довго перед тим ту людину обсервуєм, чи 

вона винна. То значить, що він таки щось винен, нехай не боїть-

ся, а говорить правду. Допитуваний в тому місці застановився і 

сказав, «що я трошка винен». На слова слідчого, нехай говорить і 

про те «трошка», не міг ані руш розпочати мови.

Поведінка арештованого в окруженні решти присутніх була 

якась підзорлива [підозріла]. Нікому не довіряв і мало говорив. 

Аж в часі пропагандивних прийомів і доброго трактування набрав 

більше довіри і почав більше говорити.

Пам’ять в арештованого була добра. Як секретар с[ільської]  

ради знав напам’ять богато дат уроджень людей з села. На уточ-

нювання дат стріч чи подій відповідав що те було давно, до того 

не прив’язував ваги чи не пам’ятаю. Говор[е]ння до його амбіції, 

що він не є дурак, бо таких в с[ільській]  раді не потрібно і т[аке]  

п[одібне] , не робило на нього жодного враження.

Перед зізнанням і в часі початкових зізнань не міг слідчому 

дивитись в очі. Дуже почав денервуватися. Не міг спокійно всиді-

ти на місці. Мало було йому pyxy. Нa звернення йому уваги, щоб 

сидів спокійно, дивився в очі і зас покоївся, поча[в]  на лиці дусити 

прищі і несміло дивитися в очі слідчому. Однак час до часу при 

душенні прищів відвертав голову вбік. Як вже поча[в]  зізнавати, 

то більше набрав сміливості і дивився в очі та пильно обсервував 

слідчого. Коли цей не давав по собі нічо пізнати і почав випиту-

У тексті:1463  брихнею.
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вати про докладні де талі справи, то те його ніби страшило і він 

ставав обережнішим. Як зізнав про всипи, то говорив, що йому 

стало легше1464. Найбільше боявся того, щоб йому не дати спра-

ви упавших трьох стрільців.

За те, що робив агентурну роботу, жалував. Говорив, як він 

звідс[и] вийде, то на його участку села не вдержиться ні один 

сексот, про котрого б він не до ніс повстанцям.

Добра поведінка з арештованим вплинула позитивно. Коли в 

криївці не стало води, а його палила спрага і мав гарячку, то оден 

з присутніх дав йому меду, а слідчий сказав, що меду йому не 

жалуєм, але нехай богато не п’є, бо ще більше буде його палити, 

то він був з цього задаволений і навіть була біль ша, але не довга 

щирість в зізнаннях.

Допитуваний був переконаний, що його застрілять, бо вже 

навіть як не хо тів зізнавати правди, то його виводили на ро[з]-

стріл, а опісля так само був переконаний, що буде жити, то так 

само всеї правди не зізнав. Дуже часто закривав місця своєї вини 

і видно було, що дуже їх встидався розкрити.

Пропаганда на нього ділала позитивно. На доказ дано йому 

кілька примірів з большевицьких злочинів, чи приміром: як нарід 

може жити щасливо в ко лгоспі, як забирають від них всей хліб, як 

так добре жити в колгоспі, то чо му в те добро не йде все началь-

ство, чи ж наш селянин аж такий дурак, що поки він зрозуміє 

перевагу колективного життя над одноосібним, то треба йому аж 

вирвати вуса, волося з голови, вломити руку і жінку копнути в жи віт 

аж померла в шпиталі. Що таке1465 трактовання людини є гірш 

худоби. Бо худоба як зайде в овес чи конюшину, то опісля не хоче 

перейти на якусь бадилянку. Вона розуміє, де добре. Наш селянин 

не розуміє, де добре і треба йому аж рвати вуса і т[аке]  п[одібне] .

Він над тим довго застанавлявся і відповів, що  большевики 

його о[б]манули ріжними обіцянками і кращим життям. По про-

пагандивному прийомі був більш щирий, але однак всего роз-

крити не хотів і закривав місця своєї вини.

В часі допиту дуже маленький, а праві жодний фізичний при-

мус не був приміненій. Все говорив праві без примусу. Був легко 

покараний ще в перших своїх розповідях, де доходило ніби до 

агентурної роботи, а він почав крутити.

На заяву, що за вчинені злочини супроти  українського наро-

ду жде його кара смерті відповів: простіть мені, я більше того 

У тексті:1464  лекше.

У тексті:1465  таки.
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робити не буду, я ще чимсь прислужусь для вас. Заберіть майно, 

а мені даруйте.

 26

До цього слі[д]  відмітити, що за агетурну роботу зістала 

покарана його жінка  Степанія 15-ма буками. Зараз вона гово-

рить, якби він був мудрий, то був би міг жити. Між людьми ніби 

за ним не жалує.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 83. Копія. Машинопис.

№ 150

ЗАЛУЧНИК ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ с.  ЧЕПЕЛІ 

ЯЦКА  МАРТИНЮКА
[Не раніше 4 травня 1950 р.] 

Ч. 3. Мартинюк

Чепелі

Залучник

18.ІІ. [19] 48 р. Ніч[ч]ю заходив до Мартинюк Яцка уча[стковий]  

 Погодін з гарнізонцями, а відтак вийшов  від нього та пішов до 

 Сеник Марії, зробив в ньої ревізію та закватерувався. Зара[з]  на 

слідуючий день почав арештування, а саме:  Нестор Михайла,  Вовк 

Іванка, яких відставлено до  Підка[міня]  на  емгебе. Вище згада-

них допитували за зв’язки з повстанцями « Вербою», « Борисом». 

Нестора допитували, що він ходив як розвідчик по селі.  Вовка чи 

він збирав гроші в свої[й]  десятці для повстанців.

Підозріння – що це його робота, як твердили арештовані.

Червень [19] 49 р. д[руг]   Чер[ник]  стрінувся з ним в  Пелипець 

Михайла в хаті, де почав з ним розмову, а опісля, закидаючи йому 

агентуру, де він це все розказав свої[й]  жінці. Тобто на слідуючі 

день його жінка прийшла до  Джурили Миколи та почала роз-

питувати, які то вчора були повстанці. Коли вони відповіли, що 

не знають, то тоді вона почала описувати, що він сам бльондин, 

сухорляві, подовгастий твар, він сварився з моїм Яцком.

Зара[з]  за тиждень1466 знова прийшла, то каже: Ви мені не 

хотіли сказати, а я вже знаю, чий то з  Літовиськ, але я вже не 

боюся, бо його вже нема, вже вбиті.
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Коли знова якось довідалася, що він живий, то прийшла 

знова до господаря та просила, щоб нікому не говорив, що вона 

говорила, бо те довідається та повіси. Та почала проклинати, 

чого ті вороги в ньої хочуть.

3.VІІІ [19] 48 р.  Погодін заходив до нього та щось довго з ним 

говорив, а уночі знова заходив до нього.

4.VІІІ [19] 48 р.  Бойко Анна, жінка гол[ови]  с[ільської]  р[ади]  

говорила до бабів, що той  Яцко сексот, но ходи, підглядає, де 

люди криються і доказує  боль[шевикам] .

3.VІІІ [1948 р.]  Погодін зайшов знова до нього, а відтак пішов 

до  Мартенюк Івана і зроби[в]  ревізію, і знова пішов до нього.

5.VІІІ [19] 48 р. Погодін і  Лиховід, уча[стковий]  по конте[н]-

ге[н] ті зайшли до нього та сиділи від 6 год[ини]  вечера до 

12 год[ини]  ночі. На слідуючі день знова заходили до нього.

8.VІІІ [1948 р.]  Знова Погодін заходив до нього, на слідуючий 

день заходив рано і вечером.

9.VІІІ [19] 48 р.  Максимів Іван говорив до  Джурили Миколи, 

якому арештував Погодін дочку: ти не нарікай на нікого, но на 

Мартинюк Яцка і  Пелипця Михайла, то вони твоїх дітей з’їли, а 

своїх викупили. 

17.VІІІ [19] 48 р. Погодін з гарнізонцями [в]  8 год[ині]  вече-

ра за[а] рештував  Вегеру Зоську, де заходив до нього перед 

арештован[н] ям і її залишив коло гарнізонців і знова до нього 

ходив, ця дівчина була колись зв’язковою.

18.VІІІ [19] 48 р. заходив до нього Нач[альник]  Пеняцького 

гарнізону  Олексюк Андрій Ів[анович] , заходив до нього з якимісь 

ста[ршим]  лейт[енантом.]  29.VІІІ [1948 р.]  той сам началь[ник]  

заходив знова до нього.

28.VІІІ [1948 р.]  Погодін заходив до нього на поле, де він жав 

жито, сидів від 2-ї год[ини]  до вечера.

8.ХІІ [19] 49 р. Пеняцький гарнізон заходив до нього.

3.VІ [19] 49 р. ополномочен[ий]   М.В.Д.  Потапов зайшов до 

нього та сидів 2-і год[ини] .

4.V [19] 50 р. Погодін покликав на  емгебе в  Підкамінь, чого не 

відомо.

Заподав  Чумак.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 96. Оригінал. Рукопис.

У тексті:1466  тиждінь.
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№ 151

ЗАЛУЧНИК ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ с.  НЕМ’ЯЧ 

ВАСИЛЯ КОВАЛЬЧУКА
Травень 1950 р.

Р. 31 Травень, 1950 р.

Справа Ч. 2/49 р.

Зал[учник]  Ч. 1/50 р.

З А Л У Ч Н И К.

 Ковальчук Василь Іванович, ур[оджений]  

1927 р. в с.  Нем’яч,  Підкамін[ського]  

р[айо] н[у]   Львів[ської]  обл[асті] ,  украї-

нець, 7 кл[асів]  НСШ, укінчений педінсти-

тут, учитель в с.  Голубиця, Підкам[інсько-

го]  р[айо] н[у]  Львів[ської]  обл[асті] .

26.[0] 3.[19] 49 р. питав одного хлопця, що чувати в селі, та чи 

не[має]  тут тих дідів. Хлопець запитав, яких дідів? Він відповів: та 

тих партизанів.

27.[0] 4. [19] 49 р. говорив до одного хлопця, що він в 12 

год[ині]  вночі стрічався в селі з  большевиками та приобіцяв їм 

півлітри горілки і вони його впустили. Як той запитав його, де 

він був, то він відповів, що нігде в хаті не був, а так десь ходив. 

Дальше питав того хлопця, «чи ти маєш автомата і чи ти є при-

готований до війни, бо я вже приготований».

28.[0] 4.[19] 49 р. ходив на  мгб, а додому вернув 30.[0] 4.[19] 49 р. 

Як прийшов додому то говорив до брата  Огника,  Дубини 

Грицька, що «він прийшов на  мгб, а там великий коридор і 

тепер не знаю, на котрі двері маю йти. Я пішов до одної кімна-

ти, а там нема нікого. Приходжу до другої, також нема нікого, 

тільки на столі лежить списана купа паперів. В треті[й]  так 

само нікого не було, тілько на столі лежали три автомати. Я 

подумав, що оден автомат візьму і як хтось прийде, то я йому 

порну, а сам втечу. Але чогось побоявся і виходжу звідтам і 

побачив, як йде  Нікітін (нач[альник]  мгб) і перший секретар 

партії. Вони до мене нічо не говорили і я вийшов надвір та 

пішов до  Голубиці». Як йшов на мгб, то говорив, що до Голу биці 

не піде, а верне додому.

4.[0] 5.[19] 49 р. з Голубиці прийшов додому, де сидів цілий 

тиждень часу.
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14.[0] 5.[19] 49 р. вечором люди вертали з церкви з маївки. 

Він і ще оден хлопець йшли за людьми зізаду. На дорозі їх стрінув 

з  мгб  Худошін і запитав, як фамі лія та пустив їх дальше. Тої самої 

ночі Худошін з гарнізонцями сиділи в cyciдстві на погорених 

будинках. Правдоподібно, що там була стріча.

15.[0] 5.[19] 49 р. слідуючого вечора говорив до того самого 

хлопця, щоб з ним їхав до с.  Голубиця і привіз до с.  Нем’яч від 

міномета 20 стрілен. При тому наказу вав, щоб той не сказав тим 

хлопцям, що є зв’язані з повстанцями. Говорив, що пар тизани 

казали йому ті стрільна привезти до Нем’яч.

27.[0] 5.[19] 49 р. прийшов до  Дубини Миколи і питав, чого то 

Худошін кликав його до с[ільської]  ради.

29.[0] 5.[19] 49 р. знова прийшов до Дубини Миколи і сказав: «Ви 

зле робите. Як ви розкидали попередження, то вас бачили люди». 

Дубина М. ніяких попереджень не розкидав. Він дальше говорив: 

«Нам треба в селі щось зробити. По інших селах партизани нищать 

клуби, с[ільські]  ради, а нам треба спалити колгоспну стодолу».

В листопаді 1949 р. говорив між людьми, «шкода, що тільки 

по тюрмах мучиться, а то того буде ще більше».

З початком вересня 1949 р. до нього в с. Голубиця зайшов 

його односельчан і навіть давний товариш повстанець  Вогник. З 

появою повстанця він чомусь дуже настрашився. В часі розмови 

на ріжні теми дійшло до того, що повстанець його запитав про 

двох хлопців, а то про Вільчинського Івана і Дубину Миколу, які в 

травні повбивав на полі з  мгб  Худошін1467. Питав його про те, що 

вони жили легально і чи вони були розконспіровані? Він поча[в]  

оповідати, що одного дня до нього прийшов  Матіяш Петро і 

 Дубина Роман та почали говорити, що в селі хтось розносив 

листівки до молодіжі, щоб не їхала на  Донбас. Він запитав, хто 

то роз носив, але вони не хотіли признатися. Вкінці сказали, що 

розносив Вільчинський Іван, Дубина Микола і  Дубина Грицько. 

Романа  Дубини батько  Іван є комуніст, то напевно ті хлопці були 

розконспіровані перед  большевиками.

Дальше говорив, що  Дубина Петро, який був арештований, 

переказував через  Гук Анну, яка з ним сиділа, щоб я уважав, 

бо большевики мають мене на списку. Так само, як відвозили з 

 Підкаміня Дубину Грицька, то він чув, як Грицько кричав:  Качан! 

 1467 Вільчинський Іван Петрович 1931 р.н. та  Дубина Микола Федорович 

1930 р.н. (обоє уродженці с.  Нем’яч  Бродівського р-ну  Львівської обл.), буду-

чи розконспіровані, у кінці травня 1949 р. перейшли на нелегальне становище 

і 10 червня 1949 р. загинули в бою з облавниками на полі, неподалік від села 

 Паликорови Бродівського р-ну Львівської обл.
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 Качан! Качан! (Тим себе оправдував, що про тих хлопців нічо не 

знає, бо їх всипав Качан).

Після арештування  Дубини Г. він переходив через  Підкамінь, 

де його стрінув  Худошін і запитав: чи ти ще живеш? Я відпо-

вів: чому ж то не маю жити. Худошін сказав: а банда ще тебе не 

вбила. В тому часі надійшли якісь люде і ми розійшлися.

Дальше говорив, що дівчина  Куб’яковського Михайла пасла 

на  Порубі корову і корова пхнула до криївки ногу. Я про це дові-

дався, пішов на вказане місце, а думаючи, що в ній хтось сидить, 

досередини не лазив, а добре замаскував і пішов додому. 

(Та криївка була тих хлопців). В дальшій розмові говорив пов-

станцеві, що він, тобто  Вогник, не має чого його боятися, як він 

в него ква терував, то ніхто про те не знав. При відході запитав 

повстанця, де тепер є  Михасько (Могила) і  Гавришко (Орлик). 

Цей відповів, що десь живуть. Дальше просив, щоб той його не 

боявся, а частійше до нього заходив.

В половині вересня 1949 р. знов до нього зайшов повста-

нець Вогник і  Черник. Тоді вдавав зі себе великого патріота. 

Показував їм свої вірші, де зма льовує героїзм українських 

повстанців. При тому сказав, що мене за таку пра цю чекає 25 літ 

тюрми. В дальшій розмові говорив, як то він був на педучили щу 

в  Бродах та думав, що на тих курсах вже нема своєї людини. 

Одного дня я прийшов скорше до школи і на противній сто-

роні дошки написав, «чи ви вже усі карієристи, чи між вами є 

ще люди». За кілька днів я заглянув на другу сторону дошки, а 

там було написано «Ні, ми ще є». Мені в пі[до] зріння впав один 

хлопець. З цим хлопцем я почав товаришувати, показував свої 

вірші та пісні, наводив ріжні мови на тему повстанців і про тепе-

рішню молодь та курсантів. Коли з ним добре заприязнився, то 

почав говорити про нашу школу, та що всюди діють повстанські 

рухи і було б добре створити організацію в нашій шко лі. Він на 

це погодився і в короткому часі організація почала діяти. Ми в 

школі мали свою машинку, на котрі[й]  писали листівки. Коли 

приходили національ ні свята, я все вкладав листівки, другі 

хлопці їх перебили на машинці і в день свята розкинули і розлі-

пили по школі. Як хлопці почали заходити в сим патію з дівчата-

ми, то я сказав, «як організація, то не баба». Відтоді  мгб по чало 

арештувати. Одного разу арештували одного хлопця, який їм 

утік. Опісля його знов арештували і він знов втік. Арештованих 

членів було більше. Ми по чали тоді підозрівати одного хлопця. 

Рішилисьмо його забити. Один з членів його застрілив з пістолі 

за містом. Так наша організація зістала розконспі рована. Коли 
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 мгб почало арештувати більше хлопців, я і ще кількох інших зрік-

лися науки і втекли додому.

При відході повстанців питав  Вогника, чи він має його повість 

«Різдвяна Ніч». Говорив, що пише іншу повість під наголовком 

«Схід рожевіє». Говорив, що хоче з повстанцями мати зв’язок то 

щось більше напише.

В зимі передав якусь ним написану театральну штуку. До 

повстанця  Лука говорив, щоб хотів сконтактуватись1468 з підпіль-

ною літературною групою.

  Лиман

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 33. Копія. Машинопис; Інша копія. – Там 

само. – Од. зб. 32. Копія Машинопис.

№ 152

ЗАЛУЧНИК ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  ТЕТИЛЬКІВЦІ СТЕПАНА СТРУЧЕВСЬКОГО
Травень 1950 р.

Р. 31. Травень, 1950 р.

Справа Ч. 15/48 р.

Зал[учник]  Ч. 1/50 р.

З А Л У Ч Н И К.

 Стручевський Степан Петрович,  

ур[оджений]  1927 р. в с. Тетильківці, 

 Підка м[інського]  р[айо] н[у] ,  Львів[ської]  

обл[асті] ,  українець, 4 кл[аси]  НСШ,  

жонатий, рільник.

2.[0] 7.1949 р. до нього заходив нач[альник]   мвд  Сушко. Того 

самого дня до села прийшло 7 гарнізонців і зараз перед вечором 

зробили труску у  Бутинського Степана, там спали цілу ніч і рано 

відійшли.

3.[0] 7.1949 р. він чогось ходив в район, а вечором прийшли 

в село гарнізонці.

У тексті:1468  зконтактуватись.



908

22.[0] 7.1949 р. по полудню до нього приїхав з гарнізонцями 

лейт[е] н[ант]   мгб  Молдавкін, забрали його зі собою до стодоли 

 Журавської Михайлини, сиділи з ним до півночі, опісля пустили 

додому. Після того він говорив в селі, що в стодолі його перебра-

ли в інше убрання, закрили палаткою, щоб ніхто не пізнав, а вечо-

ром всі ходили до с.  Накваша. Пізно вночі пустили його додому. 

Крім того оповідав, що його питали, як то  Дубина (Нечай) в 

1945 р. водив його і інших до  УПА та навіть Молдавкін знав, яке 

тоді вони мали оружа.

З початком серпня 1949 р. Молдавкін забрав до стодоли 

одного хлопця, який з ним в 1945 р. так само відходив до УПА і 

його питав те саме. При кінці дуже того хлопця збив.

23.[0] 7.1949 р. в обідову пору з його города з бараболь виліз 

Молдавкін і пішов до  Бутинського Йосифа, де кватерували гар-

нізонці. За кілька хвилин по тім з бараболь виліз  Стручевський і 

пішов до хати.

18.[0] 8.1949 р. Молдавкін робив труску у господаря  Нагірняк 

Павла. По полудню Молдавкін лишив гарнізонців в селі, сам пішов 

до нього і з ним від’їхав в район. З району вернув 22.[0] 8.[19] 49 р.

25.[0] 8.1949 р. гарнізонці робили труску в  Нагірняк Василя 

і в нього. Валили стіни, копали ями і розшивали стріху. В нього 

в стодолі під сніп котройсь гарнізонець підкинув від ППШ ріжок. 

Той ріжок  большевики знайшли і забрали його до району. 

27.[0] 8.[19] 49 р. він вернув з району і говорив, що за той ріжок 

большевики били його по лиці. Тоді як він сидів в районі, то 

26.[0] 8.[1949 р.]  вночі гарнізонці робили труску у Нагірняк Павла.

16.11.1949 р. повстанці передали до нього записку через його 

швагра  Мірецького Петра, щоб він за 7 днів дав на боєфонд приз-

начену суму грошей. Ті гроші незначну частину він дав на призна-

чене місце, тобто до Мірецького. 26.11.[1949 р.]  на того швагра 

наскочили большевики і зробили труску. Перед вечором пішли до 

нього і так само робили труску, а вечором пішли в район.

При кінці січня 1950 р. він з села вибрався з жінкою до райо-

ну, де замешкав. В неділі і свята приходить до села.

Заподав:  Павич

  Лиман

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 31. Копія. Машинопис.
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№ 153

ПОВІДОМЛЕННЯ  СБ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЬКУ 

с.  НЕМ’ЯЧ АННУ ФЕДУНЕЦЬ
Травень 1950 р.

Р. 31. Травень, 1950 р.

Справа ч. 12/50 р.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я.

Генералія:  Федунець Анна Пилипівна,  ур[оджена]  1910 р. в 

с. Нем’яч,  Підкамінецького р[айо] н[у] ,  Львівської обл[асті] ,  укра-

їнка, 4 кл[аси]  НСШ, мужатка, рільник.

За польської дійсності до 1939 р. працювала при господар-

стві, належала до Т[оварист] ва  Просвіта.

За першої большевицької дійсності від 1939-[19] 41 рр. була 

вибрана в управу с[ільської]  рад[и] .

За  німців не належала  до жодних товариств, як теж нічо не 

знала про  ОУН.

За другої большевицької дійсності в 1944 р. була евакована на 

 Волинь до Великих  Раковець і звідтам вернула до Нем’яч в м[ісяці]  

липні 1944 р., від того часу до нашого рев[олюційного]  руху стави-

лась досить прихильно. З повстанцями тримала зв’язок, носила 

записки, в себе кватерувала повстанців і давала їсти.

6.[0] 2.1946 р. в неї укривалася сестра повстанця  Ковальчук 

Параня, та за те і за співпрацю з повстанцями вона зістала 

арешто вана  мвд і по допиті за два дні звільнена.

16.12.1946 р. була покликана на мвд.

В 1947 р. часто до ньої заїздили мвдисти і через кілька разів 

вона була викликувана до району.

6.[0] 9.1948 р. з  мгб  Худошін покликував до с[ільської]  ради 

богато людей, в тім числі покликав і її.

8.10.1948 р. знову Худошін покликав до с[ільської]  ради 

людей і її так само.

9.[0] 1.1949 р. в обідову пору до села з району приїхала 

автомашина з гарнізонцями, яку очолював якийсь лейт[е] нант і 

задержалась недалеко її господарки. Опісля всі з собакою пішли 

за її стодолу, постояли хвилину часу, відтак ще перейшли поза 

кілька будинків ніби шукали за слідами і знов від’їхали в район.

6.[0] 9.1949 р. до одної хати в селі Худошін знов взивав бога-

то селян і між тим візвав її.
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6.10.1949 р.  Худошін візвав до с[ільської]  ради селян так 

само і її.

Пізно осінню 1949 р. одна дівчина взяла з колгоспу кукурузи 

і всипала собі до холяви. Вона те бачила. Слідуючого дня голова 

колгоспу сказав до тої дівчини, «заший собі холяву, бо сиплеться 

кукуруза».

В листопаді 1949 р. вона дістала пересторогу. Опісля гово-

рила поміж людей, що її чіпляється Худошін, що вона знається з 

бандітами. Також говорила, що все Худошін її протоколує.

Після теї перестороги  большевики в селі пустили поголоску, 

що бандіти її сильно побили і наляли в голову смоли. Це є зовсім 

не правда.

Під час виборів до верховної ради 12.[0] 3.1950 р. вона нале-

жала до виборчої ком[ісії] .

13.[0] 4.1950 р. одна жінка з  Нем’яч була в  Почаєві і про-

давала самогон[к] у. Про ту самогон[к] у знала тільки вона. За 

короткий час до тої жінки прийшов міліціонер і хотів її арештува-

ти. Вона дала йому самогони і він її пустив, але при тім показав 

пальцем на  Федунець А., яка недалеко стояла і сказав, «я не знав 

нічого, але вона мені показала».

В грудні 1948 р. вписалася до колгоспу, стала ланковою і до 

праці береться навіть дуже активно.

Заподав:  Павич

 Лиман

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 35. Копія. Машинопис.
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№ 154

ПОВІДОМЛЕННЯ  СБ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

С.  ЧЕРНИЦЯ ІВАНА МАТВІЙЧУКА
Травень 1950 р.

Травень, 1950 р.

Р. 31.

Спр[ава]  Ч. 11/50 р.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я .

Генералія:  Матвійчук Іван Максимович, ур[оджений]  1903 р. 

в с. Черниця,  Підкамінецького р[айо] н[у] ,  Львівської обл[асті] , 

українець, жонатий, неписьменний, рільник.

Від наймолодших літ жив при своїх родичах. Дуже любив 

сільську батярку.

Маючи 16 років життя, поїхав до  Франції на роботу, де працю-

вав через рік часу, а приїхавши додому, і маючи 18 літ, оженився. 

Як перед весіллям, так і опісля, ходив по коханках. За короткий 

час по весіллю знов поїхав до Франції і за чотири місяці повер-

нувся додому. Вдома дальше працював при господарстві.

Як за першої большевицької дійсності, так і за німецької пра-

цював вдома.

За другої больш[евицької]  дійсності, т[о]  є від 1944 р., як 

 большевики почали брати в  ча, він почав маркірувати. Вдавав 

хворого. Під ча[с]  евакуації села на  Волинь він зістав евакований 

до м.  Вишнівець, де виробив собі документи. Поміж селян гово-

рив, що документи його коштують ял[і]вку.

Перед жнивами 1944 р. як вернув з Вишнівець, то до нього 

дуже часто почав з  мвд заходити  Дудченко. Десь в тому самому 

часі він і  Криськів Павло знайшли в стодолі  Криськів Параскевії1469 

6 крісів. Він ті кріси заніс до с[ільської]  ради.

Зимою з 1944-[19] 45 р. в с.  Черниця зістала арештована 

 Лазарук Степанія,  Колодинська Емілія і  Проказюк. Ті дівчата 

зістали засуджені по 15 літ тюрми за зв’язки з повстанцями. Під 

час їх допиту до нього дуже часто приходив Дудченко. В тому 

часі повстанці хотіли його зліквідувати як с/о. Напевно мусів бути 

якийсь на нього матеріял. Коли повстанці вдома його не застали, 

то він зараз зор[і]єнтувався, в чому річ і сам добровільно зголо-

У тексті:1469  Параскивії.
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сився до  ча. При ча служив в  Харкові через 2-3 місяці і по жнивах 

1945 р. вернув додому.

Від м[ісяця]  травня-червня 1949 р. як до його брата  Миколи 

частіше почали заходити повстанці, він їх почав слідити. Десь в 

тому часі повстанці зайшли під його вікно і пукали, щоб він від-

чинив і дав їм якісь харчі. Він хати не відчинив, а з коханкою виліз 

на стрих. Повстанці через вікно влізли до хати, стягнули1470 його 

зі стриху, насварили і казали собі дати якісь харчі. Він говорив, 

що на стрих втік перед  большевиками. Повстанцям дав 2 кг. 

солонини. Через два дні пізнійше він говорив до  Гудими Василя 

Николаєвича, що на нього наложили завеликий конті[н] гент, бо 

він мусить давати на дві стороні.

В м[ісяці]  червні 1949 р.  Матвійчук Ліда Миколаївна вино-

сила повстанцям їсти до ліса  Перейма. Під лісом її мати  Текля 

полола просо. Він її почав слідити. А слідив так, що взяв якийсь 

квіт і пішов під ліс до згаданої Теклі і казав прочитати, бо він не 

знає, що то за квіт. В цей час з ліса вийшла Ліда і він її так само 

дав читати квіт. Квіт був з конт[ин] генту. Він від них відійшов, став 

під лісом і дивився в те місце, звідки з кошиком вийшла Ліда. 

Вдома ще хотів провірити сусідку  Боднарчук Ярославу Іванівну. 

Як її застав в хаті, то так само дав її читати квіт, будьтоби він не 

знає, що за квіт.

Того самого вечора до Матвійчук Миколи, який з ним меш-

кає, через сіни зайшли повстанці. Він їх бачив. Слідуючого вечо-

ра там була засідка.

За 3-4 дні знов до Миколи зайшли повстанці і він так само 

бачив. Того самого ранку  большевики там зробили ревізію.

Десь за кілька днів повстанці знов зайшли вечором до 

Матвійчука Миколи і стали під стодолою. Ліда винесла їм вечеру. 

Він тоді знав, що хтось є та їх не міг бачити. Довший час ходив 

по подвір’ю, підглядав і нічо не бачив. Тоді до Ліди підійшла його 

коханка і запитала, чи вона не брала її хустини? Ліда відпові-

ла, що ні. Вона тоді пішла до  Матвійчука Ів[ана] , який стояв на 

подвір’ю і обоє пішли до хати. Слідуючого дня він пішов до хати 

брата Миколи і сказав: «Як то так, що нема хустини. Я бачу все, 

що тут робиться та, що ви мені рихтуєте шнурок. Хай мене від-

разу вб’ють».

Осінню 1949 р. кілька разів було пране білля повстанців і 

висіло на подвір’ю у Матвійчук Миколи. Він все те бачив. Під 

час Йорданських Свят зістала арештована Матвійчука М[иколи]  

У тексті:1470  зтягнули.
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донька  Антоніна. Опісля на допросі її питали про білля, яке вона 

прала для бандитів.

Так само коли прийшли вночі повстанці до  Миколи, а він вже 

спав, то рано придивлявся по подвір’ю, чи нема де слідів.

6.[0] 1.1950 р. т[о]  є на сам Свят Вечір до Миколи зайшли 

повстанці, спільно повечеряли і тихенько колядували. Він через 

стіну те все чув. На допросі Антоніні говорили  большевики, що 

на Свят Вечір в неї були бандити і колядували. Коляду тільки чув 

 Матвійчук Іван.

На Новий Рік 1950 р. повстанці закватерували в  Боднарчук 

Івана. До них прийшла  Ліда і Антоніна Матвійчук. Він під претек-

стом позичити чи виміняти гроші просто підійшов під вікно і їх всіх 

побачив. Повстанці його пустили досередини і наказали йому, 

щоб нікому не говорив, та пустили додому.

На другий Свят Вечір зран[н] я до нього прийшов  Ломіковсь-

кий Петро і щось з ним говорив. В той час з хати вийшла жінка 

Миколи  Текля. Вони обидва скоро розійшлися, а Ломіковський 

запитав її, чи вдома є Микола. Вона відповіла, що є і він під 

якимсь претекстом увійшов до хати. (Ломіковський є с/о, а тепер 

став явним вислужником,  зам[ітка]  слід[чого] ). Того Самого Свят 

вечера на подвір’ю  Серватню[к]  Ю. зістали побиті повстанці. 

Слідуючої ночі до нього зайшла Ліда і він її оповідав сон, що жінка 

впавшого  Іваніци йому говорила, що повстанців сипнув  Бойко 

Іван і  Вихрист Андрей Семенович.

Під час Великодніх Свят оповів, краще проговорився перед 

Лідою, що він на другий Свят Вечір вертав від шевця і знав, що 

то так буде.

Від смерті  Зазулі,  Ромка і  Заяця почав укриватися. Додому 

приходить тоді, як коло його хати гарнізон на засідці. Так само від 

смерті згаданих повстанців дуже клене і нарікає на  большевиків.

 Сахнюк Микола в свойому протоколі зізнав, що  Матвійчук 

Ів[ан]  міг видати повстанців, бо як прийшов слідуючого дня до 

с[ільської]  ради, то лице його почорніло, голос змінений і сам був 

задуманий. Коли хотів курити папіроса, якого тримав в устах, то 

замість сірника витягнув другий папірос і вложив до уст. Дуже часто 

 Іваніца брав його за фірмана, як від’їздив до  Пі[д] каміня. Весною 

1949 р. він вкрав з кооперативи 2 мішки гречки. Зав[ідуючий]  

фінвід[ділом]   Черниш зробив на нього до суду донесення. Іваніца 

сказав до Черниша, щоб тої справи до суду не віддавав, а він ту 

справу полагодить. До сьогодні він за це нічо не мав.

По ліквідації повстанців, де згинув так само і Іваніца, больше-

вики зробили ревізію у його брата Миколи і арештували доньку, 
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а опісля до нього зайшов нач[альник]   мгб  Панкратов,  Пащенко, 

 Токаров і ще якісь  мгбисти і пили до ран[н] я.

 Лиман

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури 

 СБ  Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 36. Копія. Машинопис. Інші копії:  

Там само. Од. зб. 37. Копія. Машинопис; Там само. Од. зб. 38. Копія. 

Машинопис.

№ 155

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ФЕЛЬДШЕРА- СХІДНЯКА 

ІВАНА ВОЛОВЕНКА
20 червня 1950 р.

Протокол

Ч. І.

 Воловенко Іван Григорович

C/о Р.О.  МГБ. Почато 13.[0] 6.1950 р.

Клічка «Смєрнов»

Протокол.

Генералія: Воловенко Іван Григорович, ур[оджений]  1915 р. 

в с. Хорлиївка [ Харліївка], Попелянського [ Попільнянського] 

р[айо] н[у] ,  Житомирської обл[асті] ,  українець, фельчер, серед-

ня освіта, 3 курса позаочного медінститута, жонатий, від 6 квітня 

1950 р. замешканий в с.  Вербівчик,  Підкамінецького р[айо] н[у]  

 Львівської обл[асті] .

Зізнає: Мої батьки були малоземельні. Батько був прикажчи-

ком1471 в економії. Мати  Лукія працювала вдома. Ціла рідня скла-

далася з вісім душ, т[о]  є: Батько  Григорій, мати Лукія, я, брат 

 Микола, сестра  Тетяна,  Люба,  Марія і батька сестра  Марія.

В 1933 р. я покінчив 7 кл[асів]  Н[еповної]  С[ередньої]  Ш[коли] . 

В тому самому році під час колективізації вище заподана родина 

вся вимерла з голоду. Я полишився сам один.

У тексті:1471  прикащиком.
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Перед смертю матері, вона ще взяла мене за руку і повела до 

далекої кревнячки старенької бабці  Яремчук Тетяни. Обидві жінки 

договорилися, що коли я виратуюся від голодової смерті, то я 

оженюся з бабус[и] ною дочкою  Юстиною. Бабуся в той час жила 

краще, бо її син  Петро був тоді головою колгоспу.

Десь за два тижні часу голодовою смертю померла моя мати. 

В бабці я був до місяця серпня 1933 р. В вересні [1933 р.] почався 

набір до К.П.Н.Т. (Київський Психо Неврологічний Технікум) до 

помочі лікарям. Я тоді скористав з цеї нагоди і зголосився до цеї 

праці. Тут я днем учився санітаром, а вечорами мусів працювати 

в тому самому шпиталі, щоб заробити троха грошей на прожи-

ток. Всіх учнів тут було 120 осіб. В тому шпиталі я був до 1936 р. З 

початку 1937 р. цю школу перенесли за  Київ до міста  Василькова. 

В кінці 1937 р. я покінчив фельчерську школу. В тій школі були 

слідуючі професори:

1) дир[ектор] 1472 школи,  жид,  Кац, літ до 36, середнього росту, 

чорне кучеряве волос[с] я. Він читав історію партії і ленінізм.

2) його заступник був комуніст (без спеціяльности) 

 Пилявський. Національність не відома. Він був по політ[ичній]  

часті. Сам був середнього росту, літ 32, бльондин.

3) по медицині був лікар  Маркотун. Він був високого росту, 

худий, чорне смагляве лице і чорне волос[с] я, до 40 [років] , гово-

рив українською мовою. Він викладав анатомію і фіз[і] ологію.

4) лікар жид  Трактенберг, високого росту, грубий, літ 47 р., 

лисий, біле волося і біле лице. Сам був морфініст. Він викладав 

терапію і діточі недуги.

5) лікар  Лозинський, високого росту, високий, худий, чорний, 

літ до 50. Він викладав гінекологію.

Крім того, була жінка  Святославська. Вона викладала укра-

їнську мову. Ще викладали руску мову, економію, політику і лені-

нізм. Тих викладачів не пам’ятаю.

По окінчен[н] і школи дирекція1473 мене відіслала до шпита-

ля в місто  Брусилів1474 в  Житомирську обл[асть] . Тут працював 

около 3 м[ісяців]  і зістав покликаний в армію. З Брусилова1475 

від’їхав на  Далекий Схід до міста  Бікін в  Хабаровський край. Тут 

дістав приділений до 7128 танкового полка. То була 36 дивізія. 

Командир 7128 полка був майор  Алаєв. Начальник штабу капітан 

У тексті:1472  дер[ектор] .

У тексті:1473  дерекція.

У тексті:1474  Бросілов.

У тексті:1475  Бросілова.
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 Єромен. Обидва  рускі і партійні. В тому полку служив до жовтня 

1939 р., через шість місяців часу я перейшов стрілецький вишкіл, 

а до кінця служби повнив функцію санітара. Так само в тому полку 

я учився на фельчера. По звільнен[н] і з війська я переїздив через 

 Ленінград і здав 2 курси як фельчер в Ленінградському Научному 

Практичному Інституті. По здавці просто повернув до  Києва. 

В Києві замешкав у свого приятеля  Мацькевича Степана при 

вул[иці]  Чернеча, ч[исло]  8. До праці вступив в Київську психолі-

карню. В тому часі діставав місячну платню 360 карб[ованців] . В 

тій лікарні працював до квітня 1940 р.

В квітні [1940 р.]  я зістав знов покликаний в армію і приді-

лений як фельчер на курси командного состава1476 до м.  Овруч 

в  Житомирській обл[асті] . На тому курсі я читав лекції воякам, 

як давати першу поміч раненим та працював в сан[ітарній]  

часті. Коли курс в місяці жовтні 1940 р. зістав укінчений, нас 6 

фельчерів перенесено в  Западну Україну в місто  Борислав до 

танкової бригади. В тому часі та бригада тільки що почалась тут 

організувати. Мене приділено до одного танкового полка. Решту 

фельчерів приділено до інших полків. Як часово то ком[андиром]  

того полка був кап[ітан]   Карпов, а нач[альником]  штаба кап[ітан]  

 Булаков. Ком[андиром]  бригади був підполк[овник]   Копилов. 

В тому полку служив я, перебував до березня 1941 р. В берез-

ні [1941 р.]  ціла наша бригада зістала перенесена до  Львова. 

Опісля з неї перетворено 32 танкову дивізію. Мене тоді приді-

лено до шпиталя при вул[иці]  Личаківській, де повнив функцію 

як завхоз. В тому шпиталі і ту функцію повнив праві до самого1477 

вибуху війни німецько-большов[ицької] . З початком війни пішов 

з полком ч[исло]  64 на фронт. На захід від Львова зараз той полк 

зістав побитий німецькими бомбами і ми почали утікати аж до 

 Києва. Відтоді вже перестала існувати танкова дивізія і танковий 

полк. Всі утікали як розбитки. До Києва ми прибули в м[ісяці]  

вересні 1941 р.

В Києві я зголосився до Санітарного Воєнного Округа. 

Воєнний Округ приділив мене до 206 піхотної дивізії. За два 

дні всі війська почали з Києва виїздити в напрям  Полтави. Ми 

від Києва від’їхали около 10 к[іло] м[етрів]  і тут дістали окружені 

 німецькими військами та без бою всі здалися в полон. Говорили, 

що між нами в той час було 5 совітських генералів, котрі так само 

здалися в полон. Всего війська, котре здалося  німцям, було 

У тексті:1476  сустава.

У тексті:1477  самогу.
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6 армій.  Німці всіх полонених позамикали по лагерах. Я сидів в 

лагері  Борисполі. Всіх нас було около 4-5 тисяч. Харч був дуже 

поганий. Раз в день давали півлітри якоїсь зупи і 100 гр[а] м хліба. 

Знаю, що до місяця часу з голоду умирало денно від 10-20 чоло-

вік. Втечи було неможливо, бо лагер був густо і високо одротова-

ний колючим дротом і на 4 вежах все стояли з кулеметами стій-

кові. Крім того, наоколо лагера ходили стежі. Всі полонені спали 

під голим небом, бо там не було жодних будинків.

За місяць часу, хто вже був з полонених з окупованих облас-

тей німцями, то їх звільняли. Мене звільнили так само. По звіль-

нені я повернув до  Києва і знов замешкав у давн[ь] ого приятеля 

Мацкивича [ Мацькевича]. До праці так само вступив до дав-

нього шпиталя. Німці за працю так само, як перед тим платили 

360 карб[ованців] . За ті гроші в той час я міг купити 2 бохонці 

хліба. Жити дальше було неможливо і в місті був голод. Я тоді 

рішив добровільно виїхати до  Німеччини до праці. Охотників до 

Німеччини до праці було дуже богато. До цього змусив голод і 

ніхто не знав, як німці будуть з нами поводитися.

В грудні 1941 р. нас 800 чоловік, обидвох полів заладовано до 

поїзда і ми поїхали до Німеччини. Знаю, що ми їхали через  Львів 

десь в напрям  Варшави. Докладно дороги не знаю, бо ми їхали 

в товарових замкнених вагонах. Знаю, що ми заїхали до міста 

Сольфельд [ Заальфельд]. В тому місті всіх робітників порозділюва-

ли. Нас около 250 чоловік приділено до праці в фабрику Люксгуте в 

 Унтервелєнборн. Та фабрика від Сольфельда була 5 к[іло] м[етрів] . 

В тій фабриці було около 2000 робітників ріжних національностей. 

Найбільше було  українців. При тій гуті була копальня руди, в котрій 

я працював. Платня була дуже мізерна, бо що суботи кожний робіт-

ник діставав 2 марки. Харч був так само дуже поганий. Денно там 

давали 300 гр[а] м чорного хліба, 1 л[ітра]  з брукви зупи на обід, на 

вечеру так само зупа. На снідання чорна гірка кава, скілько хотів. 

Тяжкою працею і так мізерними харчами працюючі були дуже 

виснажені. Всі працюючі мешкали в лагері коло фабрики і ніким не 

були сторожені. Загально всі працюючі були незадово[ле] ні, але 

жодна ворожа  німцям пропаганда тут не діяла.

В 1943 р. нам почали платити щосуботи вже по 5 марок, а 

при кінці війни по 20-ть. За ті гроші на чорному ринку міг купити 

500 гр[а] м хліба. Через цілий час до праці нас водила під конвоєм 

поліція, а з шахти ми вертали самі. З лагеру так само нікуди не 

можна було виходити. При кінці німецької програної [війни]  трохи 

змінилося. Почали давати краще їсти і можна було часом вийти 

в місто.
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Літом 1944 р. я пізнався з  східнячкою- українкою  Вітюк Ольгою 

Марківною, котра працювала при кухні в тому самому лагері. 

Вона мені почала помагати харчами. В м[ісяці]  березні 1945 р. 

вона мала від мене дитину. Відтоді я почав разом з нею жити в 

одній кімнаті. В 1946 р. в с.  Новозелене,  Новоград-Волинського 

р[айо] н[у]   Житомирської обл[асті]  взяв з нею в загсі шлюб1478.

 В 1945 р. в місяці квітні до нас прийшли американ[ськ]і  війська. 

Боїв там не було жодних.  Німці вицофували в напрям  Берліна. 

 Американці не настановляли жодної сво[є] ї влади. Вся цивільна 

адміністрація, як в містах старости, інші урядники і поліція лиши-

лися ті самі. Зміна була тільки в тому, що перед тим носили на 

рукавах свастику, а за американців білі опаски.

Всі фабрики перервали працю. Харчі видавали з запасів, які 

були у фабриках. Харчів вже було богато і ніхто не був голоден. Як 

лагером, так і кухнею почали управляти східняки.  Італійців,  фран-

цузів,  бельгійців почали американці відправляти додому.

В лагері полишилися східняки і  поляки. Всі сиділи ще около 

1 1/2 місяця часу. На виїзд до  СССР ніхто тут не проводив жодної 

агітації. При кінці травня 1945 р. до лагера зайшов американсь-

кий  жид-військовий і почав говорити українською мовою, що хто 

хоче їхати до  Америки, то може їхати і ми дамо йому документа. 

При тому говорив, що в Америці добре жити, все дешево коштує, 

кожний американець має свою автомашину і хату. Знаю, що 

звідтам ніхто до Америки не поїхав, бо всі мали добру науку з 

 Німеччини.

Крім того жида, ще заходили американські вояки і через 

перекладчика француза, який знав українську мову, говорили, 

що хто хоче їхати в Америку, то вони його відвезуть. При тому 

так само хвалив американське життя, добрий заробіток і науку 

можна буде покінчити, коли хтось її тут не покінчив. Коли дальше 

не було охотників на виїзд, то при кінці травня 19451479 р. заїхали 

автомашини і забрали всіх людей і праві за два дні привезли на 

руску сторону. В кожному авті було поміщено від 15-20 душ. Всіх 

було до 800 осіб. Перед тим на кожне авто дали по одній великій 

скрині продуктів. Там була чоколяда, тісточка, консервне молоко, 

цукорки і папіроси. Кожний їв скілько хотів. В тому часі кордону 

ще не було і нас ніхто нігде не задержував. По радянській сторо-

ні ми в’їхали до якогось міста і всі висіли з авт. Сюди я приїхав 

разом з жінкою і дитиною. Коли американці від’їхали, нас всіх 

У тексті:1478  слюб.

У тексті:1479  1950.
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поділили. Я став по стороні мужчин. Нас всіх поставили в чоти-

ри ряди і до нас підійшов капітан  Свєчніков,  руский, високого 

росту, літ до 40, лисий, смагляве лице. Він тоді сказав, хто був 

в  сов[єтській]  армії, то піде з поворотом в армію, а хто старший 

то поїде додому. Тоді говорив, що всі, хто має чемодани, хай їх 

відложить і їх заберуть на підводи і повезуть за нами. Хто не хотів 

відложити чемодана, то він бив по лиці і говорив, що ми воювали 

з  германом та не маєм чемоданів, а ви «ізмєнніки» работались-

те на нас кулі, а тепер хочете1480 вертати додому з чемоданами. 

Всі чемодани тоді відобрали, а нас почали ділити. Нас около 

200 душ приділили до 104 піхотної дивізії 80 полка, який стояв 

в тій місцевості. В тому місці я розстався з жінкою. 104 дивізія 

щойно почалася організувати. Коли мене приділили до 80 піхот-

ного полка, то він мав около 40 вояків, котрі були на фронтах. За 

чотири дні мій полк мав до 250 чоловіків. Ми всі були в цивільних 

убраннях і без зброї. По чотир[ь] ох днях всі ті дивізії почали від-

ходити в напрямі східньому. По дорозі, в часі відпочинку, кравці 

почали шити мундири з німецького сукна. При тому зазначую, що 

коли першого дня нас питали, хто служив в армії, то тоді так само 

питали, хто був яким командиром хай виступить. Тоді виступило 

до 25 командирів. Їх зараз відокремили, забрали на машини і 

кудись відвезли. Правдоподібно, що всіх опісля посудили по 

20 літ тюрми. Спочатку нас ніхто нігде не брав на допроси. Десь 

за два тижні, коли ми вже були на території  Польщі, почали кли-

кати на допроси.

В часі перемаршу ми переважно кватирували на полях і лісах, 

то допроси відбувались так само під голим небом. Мене допи-

тував якийсь капітан. Хто він був, я не знаю. Знаю, що до вибуху 

війни при війську був «особой отдєл», який брав кого йому було 

треба на допроси. Той капітан був високого росту, худої будови 

тіла, літ до 38, білявий на лиці, чорне волос[с] я чесане назад, 

правдоподібно голубі очі. Він убраний в військовій зеленій формі, 

в чоботах, а на голові зелена шапка з черво[но] ю околошкою. Він 

мене брав два рази на допрос.

Перший раз завізвав мене дневальний до вище згаданого 

капітана. Я з ним відійшов дальше від війська в корчі, бо ми тоді 

кватерували в лісі. Тут ми посідали на траві. Тут він мені сказав, 

щоб я зізнав про себе усю правду. Я відповів, що буду говорити 

всю правду. Він почав мене випитувати, де я родився, де мої 

батьки, де учився, де і коли служив в  Ч.А., де попав в полон, скіль-

У тексті:1480  хочите.
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ко нас попало в полон, де сидів в лагері, коли і чому опинився в 

 Германії, де там працював, чи приходили  американці до лагерів, 

що говорили. Чи я не боявся вертати в  Росію.

Я відповів, що родився 1915 р. в с. Хорлиївка [ Харліївка], 

 Житомирської обл[асті]  Попелянського [ Попільнянського] р[айо]-

н[у], що батьки в 1933 р. померли голодовою смертію, що укінчив 

Васильківську фельчерську школу, що здав в  Ленінграді 2 курси 

медінституту, служив в  Ч.А. на  Дальному Востоку в танковому 

полку, та в 1939 р. з Ч.А. звільнений, а в 1940 р. знов зістав забра-

ний до Ч.А., служив в  Овручі, опісля перенесений до  Борислава, 

відтак до  Львова, де нас захопила війна з  германом. Зі Львова як 

розбитки всі втекли до Києва, а за Києвом 6 армій з генералами 

попали в німецький полон. Дальше, що сидів місяць в німецько-

му лагері і звільнений додому. В  Києві перебув ще 1 місяць часу, 

був дуже голод, треба було ратувати життя і я як охотник виїхав 

до  Німеччини на роботу, бо німці приобіцювали краще життя. Хто 

тоді їхав зі мною в Німеччину, він не питав. В дальших зізнан[н] ях 

я говорив про тяжке життя в Німеччині, кілько діставав платні, 

скілько хліба та що працював в копальні руди. Про  американців 

я говорив, що вони приходили до лагеру і говорили про добре їх 

життя, що можна в них богато заробити, та заохочували всіх на 

виїзд до  Америки, але з того лагеру ніхто не поїхав. На те чи я не 

боявся вертати в  Росію, то я відповів, що американці читали нам 

наказ уряду  С.С.С.Р., що хто вертає в «родіну», то йому за те нічо 

не буде і всі провини будуть прощені. Я послухав того наказу, а 

боявся їхати в Америку, щоб так «не воспитали», як німці і тому 

вертаю на «родіну». Він те все записав. Зі мною не сварився, не 

грозив, а казав йти до часті. За який місяць часу, коли ми зайшли 

аж до Овруча в кошари, то він мене візвав другий раз. Тут мене 

знов покликав дневальний до канцелярії, в якій за столом сидів 

знаний мені капітан. Дневальний вийшов з канцелярії, а капітан 

казав мені сідати на крісло проти нього. Я сів. Він тоді взяв папір 

і почав мене знов ви[пи] тувати те саме, що я вже зізнав. Я знов 

почав зізнавати. Перед зізнанням він взяв попередній мій прото-

кол і для себе прочитав. Коли я вже зізнав, то він почав на мене 

кричати, чи я те знав, що в полон не вільно здаватися, що про те є 

сказано в радянській конституції. Я відповів, що про те знав, але я 

сам не здався, бо тоді здалося 6 армій та що війна всім те дарує. 

Він відповів, що кому може дарувати, а кому ні. Всіх командирів 

чекає по 15 літ тюрми, але що я є з санітарної служби, то може 

мені за те нічо не буде. Перед відходом цей протокол мені про-

читав і казався підписати. Я підписав. Попередний протокол не 
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був підписаний. По підписі казав мені йти до сво[є] ї часті. По 

такому переслухан[н] і всі військові рядові зараз випитували, що 

там питали. Загально всі говорили. Капітан не давав жодного 

упередження про те, що не вільно говорити. При тій часті в  Овручі 

я був до жовтня 1945 р.

В жовтні [1945 р.]  прийшов наказ, щоб 1915 річних звільнити. 

В тому часі я зістав звільнений і поїхав в місто  Бердичів до своєї 

жінки. В неї був десь около 1 місяць часу.

З початком грудня 1945 р. я поїхав разом з жінкою і дитиною 

до району  Оратовського,  Вин[н] ицької обл[асті]  і там дістав в селі 

 Балабановці працю на мед[ичному]  пункті. Завідуючий тим пунк-

том був лікар  Рабчук Іван Якович. Крім него, там ще була медсест ра 

 Шершун Надія і  Сторунська Оксана. Тут працював до квітня 1946 р. 

Місячно побирав грошей 375 карб[ованців] . За ці гроші дуже тяжко 

мені було вижити. Раз, що замало грошей і за те, що було більше 

медслужби, то лічитися хорі йшли до других і тим я діставав менше 

з боку від населення. Я тоді на власне бажання просив, щоб мене 

звільнили в іншу область. Коли мене звільнили, то я просто поїхав 

в  Житомирську область. Обласний відділ охорони здоровля при-

значив мене до  Новоград-Волинського району. Район призначив 

мене до села  Новозелена. То було маленьке село і мало три хуторі. 

Я сюди приїхав десь при кінці березня-квітня 1946 [р.]  і замешкав 

разом зі своєю жінкою на сан[ітарному]  пункті. Тут я вже діставав 

місячно 525 карб[ованців]  і жінка 210 карб[ованців] за уборку1481 

мед[ичного]  пункту. Жити почалося краще.

На тому мед[ичному]  пункті я був до жовтня 1947 р. Про  бан-

дерівців я тут нічо не чув і їх не бачив, натомість говорили, що в 

 Западній Україні є бандерівці, котрі вбивають і вішають людей.

Якраз в тому часі в  східних областях повстав голод. В тому 

селі, де я був, з голоду ніхто не помер. Але в дальших селах 

люди навіть дуже вмирали. Причиною1482 голоду було те, що була 

велика посуха, мало зародилося, а влада стягнула1483 хлібоздачу 

з колгоспу так велику, як колись в передвоєнних часах, а колгосп-

ників полишили без хліба.

Десь в листопаді 1947 р. я зістав покликаний до району, де 

мені сказали, що я від’їду до розпорядимости [МОЗ]  УССР. Нас 

тоді було 16 осіб. Так само нам відразу сказали, що нас направ-

лять в Западну Україну.

У тексті:1481  оборку.

У тексті:1482  Причини.

У тексті:1483  зтягнула.
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Ми почали говорити, що тамтуда не поїдемо, бо боїмось  бан-

дерівців, котрі вішають і вбивають  східняків. 

Завідуючий райздраввідділом лікар  Поляков сказав, що то 

нічо не поможе і ми мусимо їхати.

Я тоді повернув додому, забрав жінку і від’їхав в  Київ до 

Міністерства [охорони здоров’я (МОЗ)]  УССР при вул[иці]  

Рейтерськ[ій], ч[исло]  22 до відділу кадрів. Мені тоді казали, що 

я поїду в  Станиславівську область. Інших давали до інших облас-

тей. У  Львівську нікого. Ми тоді почали говорити, що там не пої-

демо, бо боїмося  бандерівців. Він говорив, про те нічо не знає, 

а натомість знає, що там панує епідемія, нема лікарів і ми таки 

мусимо їхати. Коли ми дальше говорили, що таки не поїдемо, а 

медсестри навіть почали плакати, то він сказав, щоб ми всі зло-

жили свої дипломи, а коли не зложите, то вас будуть судити. На 

те вас учили, давали стипендію і ви мусите їхати. Не було іншо-

го виходу і ми мусіли їхати до  Станиславова. Тоді зі мною їхала 

фельчер  Коваленко Дуся літ до 32,  українка, середнього росту, 

зажилої будови тіла, бльондинка та моя жінка  Оля.

Приблизно при кінці листопада [19] 47 [р.]  ми заїхали до 

Станиславова і зголосилися до обл[асного відділу]  охорони здо-

ровля. Тут якась дівчина- східнячка, високого росту, худої будови 

тіла, літ до 28 назначила мені  Косівський район. Того самого 

дня я поїхав аж до  Коломиї. Заїхав на рано. Рано сів на маши-

ну і заїхав аж до  Косова. В Косові зявився до райздраввідділу. 

Там відділом тоді завідувала  Суворова. Вона дала мене до села 

 Черганівка, яке було віддалене від Косова 5 к[іло] м[етрів] . Я тоді 

пішов на місто, віднайшов підводу з того села і з жінкою від’їхав. 

В селі голова с[ільської]  ради  Григоришин Марія вказала мені 

мед[ичний]  пунк[т] . Я замешкав в сусідстві у  Дощук Олексія, в 

котрого мешкав через три місяці. В лютому [1948 р.]  я перенісся 

на помешкання до мед[ичного]  пункту. Коли я мешкав в Дощука, 

то він мені говорив, щоб я жив опасно, бо він, як за  східняка, не 

може за мене ручати. Він говорив, що він сам боїться, що тут 

недавно «лісові» вбили одного  цигана, та що тут в селі ніхто зі 

східняків не мешкає. Як є східняки учителі, то вони вдень пра-

цюють, а на ніч йдуть до району. Спочатку1484 я боявся там жити. 

Одного разу я пішов до завздраввідділу і говорив, що боюся тут 

жити, щоб мене перевели до праці в район. Завідуюча Суворова 

сказала, що я не маю чого боятися, бо в тому селі ще скорше 

У тексті:1484  З початку.
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працювали  східняки, але нікому нічо не сталося. Як я пожив около 

3 місяці часу і нічого в селі не сталося, то я перестав боятися. 

Про «лісових», що вони є в тих околицях, найбільше мені говорив 

 Дощук Олексій, в котрого я мешкав. Він ніколи не говорив, що їх 

бачив, але казав, що десь вони є. Так само говорив про «лісових» 

 Рипник Танасій літ до 47, худої будови тіла, високого росту, чорне 

волос[с] я, жонатий, мав дві дочки. Одна з них, старша, назива-

лася  Марія 18 літ і друга  Зофія, літ 17 і хлопець  Юрко 16. Його 

опісля розкуркулено1485 і на його хаті колгосп. Так само голов[a] 

с[ільської]  ради  Слюсарчук Микола. Він так само говорив, що 

є лісові. Про те, що він бачив, ніколи не говорив. Такі розмови 

про «лісових» праві все чула жінка  Оля. Я сам «лісових» не бачив 

деякий час, а то около 6 м[ісяців]  часу. З початком червня 1948 р. 

перший раз вечором около год[ини]  10 зайшли до мене 5 лісових 

до хати. Як вони називалися, я не знаю. Вони від мене зажадали 

документи1486, опісля питали звідки приїхав, де родичі і як пра-

цюю. Коли довідались про все і про те, що моя рідня померла в 

1933 р. з голоду, то говорили про багатства  України та що люди 

мусять мерти з голоду. Про те, що мої родичі померли з голоду я 

сказав декотрим сусідам. Приявно про те ніколи не говорив, бо 

боявся  большевиків.

Про те, що тих 5-ох є повстанці, я був переконаний по тому, 

бо коли вони прийшли в хату, то вони самі про те мені сказали. 

Вони сиділи в хаті около 30 хвилин і кудись пішли.

Від мойого прибут[т] я до с.  Черганівки і до того часу, коли пер-

ший раз прийшли повстанці, то часто до мене заходили з району 

з  м.г.б. лейт[енант]   Курочкін зі своєю групою гарнізонів, стар[ший]  

ле[й] т[енант]  м.г.б.  Розщупкін з гарнізонцями, участ[ковий]  міліції 

 Пошиван та всі активісти з району. Вони ніколи мене не питали про 

«лісових» та ніколи мене не відкликали набік чи до другої кімнати. 

Приходили до мене тому, що там був бруд і коли вони хотіли їсти, 

то все йшли до мене. Часами я давав для них свої харчі, а часами 

вони мали свої. Були випадки, що так само заходили і самі гарні-

зонці. Вони приходили часом за ріжними порошками або робили 

які перев’язки. Заходили до мене люди і з Куцкого [ Кутського] 

району, який був від мого села на 5 к[іло] м[етрів] . Можу сказати, 

що лічити приходили і з самого міста  Косова. Люди переконалися, 

що я добре лічу і тому приходили.

У тексті:1485  розкоркулено.

У тексті:1486  документі.
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Десь в місяці липні 1948 р. вечором знов до мене зайшло 

двох повстанців, котрі ще в мене не були. В той час вони обидва 

були хворі. Оден з них хворий був на серце, а другий на легені. 

Я їх обидвох перебадав і дав їм лікарство. Вони тоді були в хаті 

досить довго і говорили мені, що вони борються за « Соборну 

Україну», про життя в  СССР і дали мені літературу, в котрі[й]  

описувало[ся] , як має бути в  Українській державі, т[о]  є про 

свободу преси, як має бути поділена земля, як фабрики і заводи 

та про кооперативи. Ще була література про жертви, про закін-

чення Другої світової війни і скілько то жінок робить в шахтах. По 

прочитан[н] і літературу я ховав в загату. Жінка про те знала, але 

не бачила, де я ховаю.

За яких 5 днів пізнійше знов прийшло до мене тих двох 

повстанців і машиністка. Так вони мені сказали. Вона була хвора 

на запалення яєчників. Той раз я тільки перебадав машиністку, 

дав її сульфідін і червоний стрептоцид. Вони тоді дали мені гроші 

і за себе і за неї та відійшли. Я їм тоді віддав літературу.

При тому зазначую, що мед[ичний]  пункт був в центрі села 

при головній шосі, яка йшла до  Кут і коло с[ільської]  ради. 

Десь при кінці серпня а початок вересня 1948 р., докладно 

не пам’ятаю, але то вже було в осені, до мене прийшов 12 л[ітній]  

хлопець, син  Сорохона Івана, і приніс мені записку.

Там було написано «Пане лікар, прошу взяти найкращі ліки 

на трипеля [трипера] і прийти до Сорохони Івана». Хлопець 

пішов в школу, а я покінчив прийоми в год[ині]  13 і пішов на 

вказане місце. Там в хаті застав одного з тих двох повстанців і 

ще одного мені невідомого. Тоді той, вже мені знаний, котрий 

був хворий на серце, сказав, щоб я дав йому уколи, бо він має 

трипеля [трипер]. Я тоді йому дав 5 уколів з американської 

пеніциліни. Коли я укінчив ті уколи, то вже цілком було темно. 

Всі уколи я давав йому в хаті і вони зараз виходили до ліса, який 

окружував той хутір. Пам’ятаю, що той хутір називався «Уліца» і 

був віддалений від села около 1 к[іло] м[етр] .

В 1948 р. я довідався про псевда повстанців. Він називався 

« Відважний». Він походив з с.  Царина. Про нього знали всі люди з 

поблизьких сіл, бо він був місцевий. Царин від мого села був 6-7 

к[іло] м[етрів] . Цей Відважний мав свою групу повстанців, около 

20 чоловік. Тих повстанців я бачив в с. Царині в кількох хатах. Я з 

ними говорив і вони мене питали, чи є пиво в с.  Черганівка. При 

відході вони мені говорили, що я буду говорити, коли хтось мене 

спитає, що я бачив в тому селі. Я відповів, що я їх документів не 

бачив, не знаю, хто вони є і в кінці нічо не бачив. Я до них спе-
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ціяльно не ходив. Ходив в те село тому, що то був мій участок і був 

візваний до хворої жінки.

В селі  Черганівці я мешкав до місяця червня 1949 р. За той 

час, що я заподав, в мене вдома більше повстанців не було. 

Натомість був візваний до с.  Царини ще кілька разів. Або коли 

вертав від якогось хворого, то так само мене взивали цивільні 

люди до повстанців. Я їм все давав ліки на біль серця, легенів, 

простуду чи на біль голови. Поважніших недуг там не було.

За той час мойого перебування в селі Черганівці ніхто мене 

не питав про повстанців, крім  стрибків, які питали, чи до мене 

заходять «нічні» або «лісові». Я відповідав, що не приходять, бо то 

є близько с[ільської]  ради, коло головної шоси і близько району. 

Завсігди я покликувався на господиню тої хати  Бузову – літ 60-ть, 

яка мешкала через сіни.

Будучи в Черганівці, я вилічив кількох людей, котрі були дуже 

поважно хворі, лічилися вже по шпиталях, а їх ніхто не вилічив, 

тільки я.

Наводжу як фак[т] , що вилічив дівчину з с. Черганівки, котра 

лежала в шпиталі і хотіли її врізати ногу, а я її вилічив. Так само 

вилічив одну жінку, котра була дуже поважно хвора на легені.

Про те, що я добре лічу, довідався м[олодший]  лейт[енант]  

 мгб  Мартиненко. Він працював в канцелярії мгб. Одного разу він 

вертав автомашиною з сусідн[ь] ого Куцкого [ Кутського] району до 

 Косова і вступив до мене. Вдома застав тілько мою жінку і сказав, 

що він чув, що я є добрий лікар і хотів мене забрати з собою до 

своєї жінки, котра була хвора. Моя жінка відповіла, що мене нема 

вдома. Лейт[е] н[анту]  сказала, щоб його жінка завтра рано прий-

шла сюди, то я її перебадаю. Згадана х[в] ора жінка прийшла до 

мене за 4 дні. Я її перебадав і вона мала запалення яєчників, мало-

кровна і ще якась недуга. З того, в короткому часі я її вилічив. Вона 

говорила, що вже була у  Львові,  Чернівцях і ніхто її не міг вилічити, 

аж я. Відтоді, коли я стрінувся з її мужом Мартиненком, то він 

мені все за те дякував, давав пити горілку і пиво та казав, що мені 

колись віддячиться. З ним я стрічався через два рази.

В червні 1949 р. я дістав повідомлення з райздраввідділу 

про те, що мушу перейти до села Хімчин [ Химчин], яке лежало 

від району около 10 к[іло] м[етрів] . Вони говорили мені, що село 

Черганівка має около 200 чисел, населення може піти лічитися 

до району, а село Хімчин має около 1200 чисел і є дальше від 

району. Те село лежало в лісах. До него дуже поганий доїзд, бо 

коли була весна чи осінь, то було таке болото, що прямо тамтуди 

дістатися було неможливо. Їхати тамтуди я не хотів, але вкінці був 
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змушений і таки ще в червні [1949 р.]  від’їхав до с.  Хімчина. Тут я 

замешкав у господаря  Підлетичук Юрка. Сан[ітарний]  пункт був 

около 100 м[етрів]  дальше у його брата  Підлетичук Михайло.

В тому селі вже жилося гірше, бо дальше було до міста і люди 

не заходили з інших районів, як в  Черганівці.

Десь за два тижні часу до мене вечором зайшли знов ті 

повстанці, котрих я бачив в попередньому селі і якісь інші. Вони 

мені сказали, що вчули, що є якийсь новий лікар і прийшли дові-

датися, хто то є. А побачили мене, то оден з них, « Арсен», сказав, 

що то наш старий знакомий. Той Арсен тоді мене питав, чи я можу 

поправити одному повстанцеві ногу, котру він зломив. Я запитав, 

де зломана ного. Він мені оповів, і я сказав, що попробую попра-

вити. Він тоді сказав, чи я буду міг піти до ліса? Я відповів, що в 

робочий день не піду, а можу йти тільки в неділю. Тоді мені сказа-

ли, що по мене прийде одна жінка і мене забере з собою.

Моя жінка праві ті всі розмови чула і ніколи не боялася, що я 

лічу повстанців чи йду до них до ліса.

В неділю десь в год[ині]  10 рано до мене прийшла мені незна-

йома селянка і казала, щоб я пішов з нею. Я вже знав о що тут 

ходит[ь], зібрався, і пішов з нею. Вона мене запровадила під сам 

ліс, де чекали на мене 4 повстанців і між ними тілько один знако-

мий «Арсен». З ними я пішов в ліс до 7 к[іло] м[етрів] . Вони мене 

запровадили в корчі, де лежав той зі зломаною ногою. Я йому тоді 

оглянув ногу і заложив шину, бо гіпсу дістати було досить тяжко.

При відході я сказав повстанцям, що за яких два тижні часу 

знов треба оглянути ногу, бо скорше чи більше разів я ходити не 

можу. Вони на те погодилися. Під сам вечір вони мене відвели під 

саме село. Нас тоді ніхто не бачив. Я пішов в село, а вони пішли 

кудись дальше.

Десь за два тижні часу знов прийшли вечором ті самі повстан-

ці і запитали, чи я піду до хорого. Я відповів, що піду. Вони сказа-

ли, що завтра знов прийде та сама жінка і мене забере з собою. 

З ними я говорив в саду, а з хати викликала мене дівчина госпо-

даря  Савіна.

Слідуючого дня в год[ині]  десь 12 в полудне прийшла до 

мене та сама жінка, принесла яблук1487 і сказала йти з нею. З 

нею я пішов знов в якесь інше місце під ліс. Вона вернулася в 

село, а мене забрали знов ті самі повстанці і ми пішли знов около 

7 к[іло] м[етрів] , але більше вправо, під гору. Тут ми зайшли в 

У тексті:1487  яблок.
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густі корчі, в якусь долину і під горбком був побудований бункер. 

В бункеру я застав того зі зломаною ногою і другого, який мав 

в праві[й]  нозі 6 чи 7 осколків від гранати. Коло них була якась 

жінка літ до 40.

Та жінка перевивала їм рани, прала бінди [бинти] і подава-

ла їм їсти. Я тоді тому раненому повитягав всі осколки, зробив 

перев’язку і тому другому поправив шину і знов забіндував 

[забинтував]. Коло них я був около 3 год[ин]  часу і з’їв обід, 

який принесла якась незнакома мені дівчина. По обіді та дівчина 

кудись пішла, а мене забрали повстанці і знов відпровадили під 

саме село. В той час вже темніло. Вони пішли дальше, а я пішов 

додому. Вдома я сказав жінці, що був в лісі коло хворих повстан-

ців. Вона на те нічо не говорила, бо знала, що я з повстанцями 

стрічаюся. В той раз повстанці мені заплатили за ліки і бінди 

[бандажі] 150 карб[ованців] .

В м[ісяці]  вересні 1949 р. вечором знов прийшло до моєї 

кімнати 8 повстанців. Жінка в той час була в  Чернівцях і купи-

ла шапку. Тих повстанців не бачила. Вони сиділи в хаті около 

15 хв[илин] , показували картину, як  Сталін виліз на полюс і 

дивився на  Америку. Тоді полишили мені якусь літературу1488. В той 

час я з ними ходив на мед[ичний]  пунк[т] , давав одному к[р]аплі до 

очей і другому х[в]орому на трипеля [трипера] давав сульфідін, 

марганець і до промивання помпку.

По їх відході господар  Підлетичук сказав мені, щоб я ска-

зав повстанцям, щоб до мене не заходили, бо він боїться, щоб 

хтось не підглянув та щоб  большевики не спалили йому хати. 

Як хоч[е]те, щоб вони заходили, то перенесіться до іншої хати. 

Другий раз про те саме говорив моїй жінці. Я йому відповів, що 

під зиму нікуди не піду. Як хотів, щоб я в него не мешкав, то нехай 

був би сказав на весну. Так само тоді говорив, що замало йому 

плачу за хату. До тепер я платив 30 карб[ованців] , а опісля дав ще 

30 карб[ованців] , то є разом 60 карб[ованців]  і мешкав дальше.

В листопаді 1949 р. вечором знов зайшло до мене до помеш-

кання 2 повстанців, а 2 було на дворі. Оден з них називався 

« Червоний». Про те сказала мені дівчина господаря  Савіна, коли 

вони вийшли з хати. Коли ті повстанці увійшли в хату, то запита-

ли, чи я знаю, хто вони є. Я відповів, що не питаю про документи 

і не знаю, хто вони є. Тоді цей «Червоний» сказав, що вони є 

українські повстанці. Я відповів, що мені однаково лічити, хто б не 

був. Моя жінка ту розмову чула. Вони сиділи около 15 хв[илин]  та 

У тексті:1488  літератури.
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завзивали до себе дівчину  Савіну, з котрою  Червоний жартував. 

Ту дівчину взивала моя жінка. Тоді Червоний просив, щоб дати 

йому на легені сульфідін і аспірину. Вони лишилися в хаті, а я з 

одним стійковим пішов на мед[ичний]  пунк[т] . За хвилину я вер-

нув, дав їм ліки, а вони дали мені 50 карб[ованців]  і зажадали ще 

купити в таблетках пеніцилін і відійшли.

До мене до помешкання ніколи не заходили гарнізонці. 

Одного разу зайшли тілько військові з Воєнкомату і мали з собою 

свої харчі, які з’їли і пішли по ділам в село. Натомість дуже часто 

заходили до  Підлетичука Михайла, де був мед[ичний]  пункт. В 

него стригли собі волос[с] я і брилися, бо він був фризієром і 

музикантом.

В осені 1949 р. повстанці поломили йому музичні інстру-

менти за те, що його кілька разів упоминали, щоб він не грав 

по весіл[л] ях і забавах. Він так само на мене був злий, бо коли 

я прийшов на той мед[ичний]  пункт, то його донька  Анна була 

оборщицею [прибиральницею], брала 170 карб[ованців] , а я її 

звільнив і поставив свою жінку. В 1945 р.  большевики забрали і 

засудили його зятя на 25 літ за те, що він був при СС-ах.

Як слідуючий раз повстанці ще були в мене десь около 

12 грудня [19] 49 р. Тоді так само був згаданий Червоний і ще 

трох. Двох я бачив, а двох стояло надворі. Господарі з хати і з 

мед[ичного]  пункту так само їх бачили. В той час я з ними пішов 

на мед[ичний]  пункт, дав їм від простуди порошки, від головних 

болів і від кашлю. Вони полишили гроші на пеніцилін і відійшли.

Як пригадую собі, що десь в місяці жовтні 1949 р. в селі 

було весіл[л] я на котре пішов син  Юрка  Дмитро, літ 16. На тому 

весіл[л] і згаданого Дмитра хтось хотів убити і вдарив його так 

цеглою в голову, що він стратив на 4 дні зовсім притомність. Я 

його лічив, а опісля відіслав до шпиталя. Спочатку1489 цей хлопець 

мав параліж ніг і рук. Коли хтось з сусідів чи знакомих питали, за 

що його хтось хотів убити, то родичі тільки плакали і говорили, 

що нічо не знають. Я теж нічо не знав. Міліція в тій справі робила 

доходження, яке було без висліду.

Після мене органи  мгб в  Косовськім районі діяли слабше. 

Ор[і] єнтуюся по тому, що коли приходили групи гарнізонців, 

котрі очолювали сєржанти та старшина, то переважно перейшли 

через село, десь переночували і дальше йшли.

Так само мало було випадків, щоб вбили повстанців. За два 

роки і вісім місяців мойого буття в тому районі було тілько два 

У тексті:1489  З початку.
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випадки. Перший випадок був в осені 1948 р., десь в вересні, бо 

вже була велика кукуруза1490. Коло села  Смодне на хут[орі] , де 

зістали окружені повстанці. Вони всі повтікали, а  Відважний себе 

застрілив. Їх видала та жінка, в якої вони їли обід. За два дні ту 

жінку  большевики вивезли десь в  Росію. Люди говорили, що вона 

за те взяла 30 тисяч карб[ованців] .

В 1949 р., в жовтні, був другий випадок, де впало 4 повстан-

ців в бункері. То було на хут[орі]   Терлецькім, віддаленому від 

мене 3-4 к[іло] м[етри] . Той хутір належав до с.  Хімчина. Тих 

повстанців мав видати один  гуцул з того хутора, який виносив їм 

їсти. За 4-5 днів повстанці спалили хату з ріднею того гуцула. Так 

говорили люди в селі. Ту групу повстанців ліквідували гарнізонці з 

 Коломиї, які кватирували в селі, яке належало до  Коломийського 

району, а сусідувало з селом Хімчином.

В грудні 1949 р. голова с[ільської]  ради  Бедшлий сказав 

мені, що мене взивають до  Косова на мгб. Про те я сказав жінці, 

що мене взиває мгб. Я тоді говорив до жінки, що може мгб узна-

ло, що до мене приходили повстанці і тепер покликає до себе. 

Жінка так само пострашилася.

Слідуючого дня я пішов на  МГБ і зголосився до дижурного 

міліції. При тому зазначую, що мгб,  мвд і міліція є в одному будин-

ку. Міліціонер запитав мене, що я хочу? Я відповів, що прийшов 

до нач[альника]  мгб. Він мені показав, де є кабінет начальника. 

Коли підійшов під вказані двері, то на дверях було ч[исло]  4. В 

кабінеті нікого не було. Тоді міліціонер сказав, щоб я зачекав з 

ним на дижурці, а начальник скоро прийде. За яких 20 хв[илин]  

дижурний сказав, що нач[альник]  вже є і можу піти до него. Я 

пішов до його кабінету і запи[та] в його, чи він мене визив[ав] . 

Нач[альник]  запитав, звідки я є? Я відповів, що з Хімчина. Він 

сказав сідати і я сів. Нач[альник]  мгб-е називався  Філатов. Він 

був низького росту, грубий, літ до 42,  руский, смагляве лице, 

чорне волос[с] я, округла голова, зачіска догори, степень майо-

ра. Першими словами запитав, скілько я вже працюю в Хімчині. Я 

відповів, що 5 місяців. Дальше питав, на що найбільше хворіють 

люди чи приходять лічитися. Я відповів, що хорують на легені, 

серце і найбільше на сифіліс. Також питав, чи маю по достатку1491 

і яких ліків. Я відповів, що ліків є досить.

В дальшому запитав, чи приходять лічитися «лісові»? Я відпо-

вів, що дотепер ще їх не було. Він сказав, що я брешу, бо вже тут 

У тексті:1490  кокоруза.

У тексті:1491  достатком.



930

працюю 2 роки і 5 місяців, то лісові мусіли бути, бо вони заходять 

по всіх лікарях. Я дальше твердив, що в тому селі щойно працюю 5 

місяців і в мене ще не було. Він почав мене крити матом, бити кула-

ком в стіл, кричав, що мене тридцять літ воспитувала рад[янська]  

влада, що я повинен помочи в нищен[н] і лісових, то я їх скриваю 

і ще помагаю їм. Кричав, що вони вже узнали, що я маю зв’язь з 

лісовими. Я відповів, що то неправда, бо про те знають мої гос-

подарі, в котрих мешкаю, і знають і там, де є мед[ичний]  пунк[т] , 

що до мене ніхто ночею не приходить, бо коли йду на мед[ичний]  

пункт, все мушу переходити через кухню, то вони те бачили б. 

Він тоді сказав, що господарі такі самі, як я. Дальше говорив, що 

коли б прийшли «лісові», то я мушу йому сказати. Коли не скажу, 

то дістану 25 літ тюрми. Я відповів, що коли прийдуть, то я скажу. 

Доручень мені не давав жодних, а говорив, як коли прийдуть вночі, 

то я рано маю піти до него в район і сказати, скілько їх було і за чим 

приходили та на що хворують. Він нічо не писав. Ще говорив, що 

я тут приїхав вести з лісовими боротьбу, а не помагати їм. З ним 

я говорив около півгод[ини]  часу. По ті[й]  розмові казав мені йти 

додому. Так само не говорив, наколи б мене питали люди, по що 

мене взивали на  мгб, що я мав їм говорити. На повстанців я не 

сказав тому, що він міг дати якесь завдання, яке я був би не вико-

нав, то тоді певно був би засуджений, а коли б був щось зробив, то 

лісові знов могли мене вбити.

Коли я повернув додому, то про все оповів жінці. Жінка поча-

ла плакати і говорила, що нам треба звідси виїхати. Я говорив, 

що то будуть великі труднощі, а все ж справа досить погана. 

Більше про те нікому не говорив.

 Підлітичука Михайла дуже часто взивали на мгб. Він все 

говорив, що там його покликують за зятя СС-а, котрой був засуд-

жений.

По Різдвяних Святах 1950 р. знов до мене зайшов « Червоний» 

з одним стрільцем. Вони обидва були в хаті, а на стійку поставили 

дівчину  Савіну. Червоний тоді в постолах (личаках). Я питав, чого 

він так убрався, а він відповів, щоб легше було втікати. Я йому 

знов дав ліки і сказав, щоб більше не приходили, бо мене взивали 

на мгб і питали про «лісових». Він нічо на те не говорив, подякував 

за ліки і вже більше з повстанців ніхто до мене не приходив.

Другий раз візвав мене нач[альник]  МГБ дня 5 лютого 1950 р. 

Про те повідомив мене уч[астковий]  міліціонер  Українцов. Я в 

тому часі був на мед[ичному]  пункті. Опісля жінці сказав, що мене 

знов взивають на мгб. Вона почала плакати і сказала, що тепер 

мене посадять.
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Слідуючого дня в год[ині]  10 рано я пішов пішки на  МГБ. 

Дижурний знов мене задержав і запитав, де я йду. Я відповів, що 

до нач[альника]  МГБ. Він пішов наперід і нач[альник]  сказав, що 

можу увійти. Я пішов до його кабінету, де вже раз був. За столом 

сидів нач[альник]   Філатов. Він знов казав мені сідати. Я сів. Тоді 

мене запитав, що нового в селі? Я відповів, нічого. Як то нічо, не 

було в тебе лісових? Я дальше говорив, що нікого не було. Він 

знов покрив мене матом і почав кричати, що вони вже добре 

узнали, що до мене заходять лісові, котрим помагаю ліками і 

лічу їх. Що з мене за радянська людина, яка в мене совість, що 

вони боряться з лісовими, а я їм помагаю. Що вони добре знають 

про те, що до мене заходять, а я не хочу їм сказати правди. Всіх 

 східняків треба без суда позамикати на 25 літ тюрми і то буде 

законно. Як я не скажу, то мене передадуть в Прокуратуру і так 

само дістану 25 літ. Я відповів, що можна судити, як буде за що. 

Він дальше говорив, що вже на мене має, що я продавав по пас-

кових1492 цінах пеніцилін, що беру дорожче1493 за ліки. Я відповів, 

що коли ліки були куповані на чорному ринку, то все дорожче1494 

коштують і я за те не відповідаю. При відході сказав, що на мене 

вже має досить. Коли ще раз не скажу про «лісових», то засудять 

на 25 літ. Я відповів, як буде за що, то нехай засудять. До співп-

раці з МГБ не намовляв і казав мені йти додому.

Там всіх повстанців не називають бандіти, як тут. Там МГБ чи 

міліція говорить «лісові» чи «нічні».

Коли повернув додому, я знов все оповів жінці. Жінка гово-

рила, що вже я пропащ[ий] і почала плакати. Більше на мгб мене 

ніхто не взивав і додому так само ніхто не приходив.

Дня 7 березня [1950 р.]  перед вечером завізвав мене дижур-

ний до с[ільської]  ради. В с[ільській]  раді я застав двох осіб з фін-

відділу і бувшого м.г.б-иста  Мартиненка, котрому я ще в 1948 р. 

вилічив жінку. Він того самого року звільнився з МГБ і став на 

працю як завідуючий по заготівлі овочів  і ярини. Ті з фінвідділу 

мені сказали, що я рву і поправляю зуби, приватно лічу і продаю 

пеніцілін, що до мене приходять люди з чужих районів та що я 

маю великий дохід і за 2 з половиною роки не плачу за те жод-

ного податку. Спочатку1495 я на те не хотів погодитися, бо вони за 

2 роки і 8 місяців нарахували 16000 карб[ованців] . Я сказав, щоб 

У тексті:1492  поскових.

У тексті:1493  дороще.

У тексті:1494  дороще.

У тексті:1495  З початку.
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вечором зайшли до мене. В той час, як ми то говорили, то вони 

вже всі три були піяні. Коли тих двох вже вийшли, то  Мартиненко 

ще взяв літру горілки, котру я, він і крамар почали пити. Він мені 

тоді сказав, що коло мене є погано, бо він довідався в парткабі-

неті, що мене хотять посадити в тюрму за те, що по приватних 

цінах продавав пеніцілін, що лічу лісових і приватно лічу хворих. 

Дальше говорив, що на те є в Прокуратурі докази. Я відповів, як 

є за що, хай судять. Він сказав, що краще кудись втікти, бо вже 

мене мали давно арештувати, але ще чекають до виборів. Коли 

проголосуємо, то з місця арештують. Я сказав, як втікати, коли 

нема оформлених1496 документів і трудової книжки. Але без книж-

ки ще міг би обійтися. Одно, що не підіб’ють мені паспорта. Він 

сказав, що в тому він поможе, бо нач[альник]  паспортного стола 

йому добре знаний і завтра буду в  Косові, з ним поговорю, і він 

тобі те зробить. Я в те йому не повірив, бо він був піяний. 

Ми тоді розійшлися. Вечором вони знов всі три зайшли до 

мене на кватиру. Тих двох з фінвід[ділу]  списали ак[т] , бо я хотів 

заплатити 2000 карб[ованців] , але вони на те не погодилися. Ми 

тоді поговорили і випили півлітри самогону. Рано вони всі від’їхали 

до району, а я з жінкою через гори пішов до Косова. Ми з собою 

забрали слідуючі речі, котрі попродали. Я продав своє зимове 

пальто, чоботи і літну блюзу. Жінчині 2 сорочки, чоботи, костюм, 

гумові боти і туфлі. За те ми взяли 3600 карб[ованців] . Я ще доло-

жив 400 карб[ованців]  і заніс до фінвідділу 4000 карб[ованців] . 

Жінка сіла на машину і від’їхала додому. Я полишився в райо-

ні. Гроші ті до фінвідділу вплатив тому, бо не вірив в слова 

Мартиненка, що він мені допоможе в вимельдованю. Так само 

треба було вимельдоватися і в Воєнкоматі, а я не хотів, щоб на 

мене впало підозріння, що я хочу втікати. Бо часом може втеча 

не удатися і тоді ще більша біда. По обіді я пішов до Мартиненка. 

Він мені сказав, що він в паспортнім столі вже говорив і мене 

вимельдують. Я просто пішов до паспортного стола. Тут без 

труднощів вдалося мені вимельдувати[ся] . Звідси я просто пішов 

на Воєнкомат, де в мене був знакомий капітан  Козлов, котрого 

лічив разом з його жінкою на трипеля [трипера]. Я йому розпо-

вів про свою біду. Він спочатку1497 не хотів мене вимельдовати, а 

опісля таки погодився. Від него я просто пішов додому.

Вдома я сказав, що всі документи упорядкував і завтра вті-

каємо. Коли я вертав додому, то з собою взяв з села  Черганівки 

У тексті:1496  уформлених.

У тексті:1497  з початку.
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 гуцула  Дощука Дмитра, щоб поміг мені нести речі. Вечором ми 

прийшли в село  Хімчин. Вечором спакував всі речі і над раном 

віддав ключ до мед[ичного]  пункту і сказав господарям, що хто 

буде за мною питати, скажіть, що я пішов до міста. В год[ині]  

9 рано ми втрійку [прийшли]  до  Черганівки до господині  Бузової 

і там полишив жінку з речами, а сам з гуцулом повернув до 

Хімчина, щоб забрати балію і решту начин[н] я. Жінка  Підлітичук 

Михайла сказала, що дзвонив прокурор, щоб мене задержати. 

Я тоді забрав всі речі і пішли на край села і там в знакомих зано-

чували, а над раном пішли дальше до Черганівки. Гуцул пішов до 

жінки, а я полишився в  Гаврилюка Михайла. За короткий час до 

мене прийшла  Гаврилюк Марійка і сказала, що на мене вже чека-

ють, щоб ми могли від’їхати. Я відповів, що нехай вона їде сама, 

а я її знайду. Я дальше полишився на місці. Жінка від’їхала авто-

машиною на станцію  Вижниця. Я з нею умовився1498, що вразі 

десь ми розійшлись би, то стрінемось в  Чернівцях в готелі. Про 

те довідалося  МГБ-е і жінку на станції арештовано. Я про те нічо 

не знав.

Дня 13 березня [1950 р.]  я сів на автомашину і доїхав до міста 

Івашківець [ Вашківці]. То є около 40 к[іло] м[етрів]  від Вижниці. 

Дальше тут машина не йшла і я вечором сів на поїзд і від’їхав до 

Чернівець. На умовленому місці в Гранд готелі жінки не було. Я 

чекав ще 4 днів, але жінки не було. Я не мав грошей і спродав 

свою кримкову шапку за 120 карб[ованців] . Ще три  ночі я сидів 

на станції, а опісля знов вернув до  Черганівки до  Сарахона Івана. 

Він мені сказав, що моя жінка є арештована і сидить на  МВД.

В него я сидів через два дні. Другого дня вечором я пішов до 

 Дощука Олекси і він мені сказав, що жінка вже є звільнена.

Слідуючого дня я його післав в район до жінки. Перед вечо-

ром він вернув і сказав, що сьогодні вечором жінка прийде до 

нього. Вечором я пішов до Дощука і стрінувся з жінкою. Вона 

мені говорила, що її питали, чого я втік, чому він продавав ліки, 

чи помагав «лісовим» і чому полишив самовільно працю. Жінка 

говорила, що вона нічо не знає.

Наступного дня я жінку відпровадив до Вижниці і казав її їхати 

до Чернівець. Сам пішов ще до Сарахона, переночував одну ніч і 

так само пішов на Вижницю і там за містом сів на машину і від’їхав 

до станції Івашківці [Вашківці], сів там на поїзд і поїхав за жінкою. 

Вона просто з Вижниці поїхала поїздом. З нею я стрінувся десь 

около 20-21 березня [1950 р.] . В Чернівцях ще переночували в 

У тексті:1498  умовилися.
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готелі одну ніч, а опісля від’їхали на  Кишинів1499 і до ран[н] я 

пересиділи на станції. Рано я пішов до міністерства охорони 

здоровля. Тут мені дали направленіє в  Каушанський район. В 

 Молдавській [С]СР немає областей, а є тілько райони і тому 

мене відразу приділили в район. Тої самої ночі ми поїздом 

заїхали на місце. З Кишенева до Ковшан [ Каушан] ми їхали 4 

год[ини]  часу. До ран[н] я ми ще спали в готелі, а рано я пішов 

до райздраввідділу. Звідси мене направили в село, яке не при-

гадую собі. Воно було віддалене від району 8 к[іло] м[етрів] . 

До того села ми заїхали підводою, котру нам вислало село на 

візвання райздроввідділу.

В тому селі на мед[ичному]  пункті вже була акушерка  Катя і 

санітарка  Маруся. Я замешкав на мед[ичному]  пункті. Так само 

там мешкала Катя. Маруся була місцева і жила вдома.

На тому мед[ичному]  пункті я всего був 8 днів. Через те, що я 

зовсім не знав молдавського язика, то мені було дуже тяжко тут 

працювати. Я знов рішив вертати на  Україну. Я тоді знов пішов до 

райздроввідділу і сказав, що молдавського язика не знаю і прошу 

мене звільнити. Мене тоді звільнили. В  Молдавії всі керівні пости 

занимають  рускі або  українці.

Я тоді продав жінчині старі чоботи, свої штани, обрус і жін-

чину блюзочку. За те взяли 200 карб[ованців] . Ми тоді пішли 

на станцію, яка була від того села 2 к[іло] м[етри] , і від’їхали на 

 Львів. Як та станція називалася, я не знаю. Знаю, що коло неї є 

станція  Бендери і йде поїзд на  Галац.

До Львова ми приїхали знов через  Чернівці–Львів. Дня 

3-4 квітня [1950 р.]  ми вже були у Львові, я зголосився в облз-

дроввідділ. Жінка чекала на станції. Тут мене питали за робочою 

книжкою. Я відповів, що коли я виїздив з  Косова, то мені гово-

рили, що коли вже буду працювати, то книжку мені вишлють1500. 

Львів направив мене в  Підкамінецький р[айо] н. В год[ині]  

23 вночі, того самого дня я від’їхав до  Підкаміня. З  Бродів 

до Підкаміня приїхав автомашиною. З Підкаміня заві дуюча 

райздроввідділом фельчерка  Ковтунівна відправила мене до 

с.  Вербівчика. До того села я приїхав фірою з  Яснищ. Голова 

с[ільської]  ради  Смаль сказав мені, що мед[ичний]  пункт не є 

упорядкований і мешкати можу піти до  Саган Михайла. В него 

я мешкав 11-ть днів. Коли зістав упорядкований мед[ичний]  

пункт, то я там перенісся.

У тексті:1499  Кишенів.

У тексті:1500  висьлять.
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Около 12.[0] 4.[1950 р.]  я пішов до  Підкаміня і зголосився в 

паспортному столі на міліції. Звідси1501 пішов на Воєнкомат, але 

там не зголосився, бо не було того лейт[е] нанта.

Дня, около 20.[0] 4.[1950 р.] , я знов покликаний до райздров-

відділу. Я пішов до Підкаміня. Тут в райздроввідділі якась жінка з 

області читала всім фельчерам інструктаж про боротьбу з вене-

ричними недугами, про малярію і всі інші інфекційні недуги. Тоді 

говорила, що праві в кожному селі є хворі, котрі не лічаться, а в 

нас стоять на списку. Говорила, що у селі  Вербівчику є тр[ь] ох 

хорих, то є оден на сифіліс і двоє на трипель [трипер]. Крім того, 

напевно ще якісь є, котрих треба лічити або відіслати в  Броди, бо 

в Підкаміні нема спеціяліста і нема лабораторії. Я відповів, що те 

в селі проголошу. Вона мені заподала одно подруж[ж] а і дівчину 

криву на одну ногу. Прізвищ їх не пам’ятаю. 

Слідуючого дня під час колгоспних зборів я забрав голос і 

людям говорив про інфекційні недуги. В кінці завізвав людей, що 

в селі є 8 венерично хворих, щоб зголосились до лічення або в 

Броди, або в мене. Більше число я заподав тому, щоб застраши-

ти людей і йшли лічитися.

Другого дня по тому проголошен[н] і прийшов до мене муж-

чина, правдоподібно, бригадир колгоспу. ( Юрченко Мих[айло] ). 

Я йому говорив, що коли він є хворий, то так само є хвора і його 

жінка. Опісля я сказав ті[й]  криві[й]  дівчині, щоб лічилася або 

принесла мені справу від лікаря, що вони вже лічаться. Вище 

згадані лічитися до мене не приходили і жодних справок не при-

носили.

Десь за 4 дні пізніше, т[о]  є около 24.[0] 4.[1950 р.]  вечором 

прийшли до мене двох людей і сказали, що вони є повстанці. 

Вони мене питали, звідки я прийшов, скільки вже тут живу, чи є 

венерично хворі і чи вони лічаться. При кінці тої розмови він мені 

сказав, що коло него щось не в порядку. Він мені говорив, що 

то ще стара хвороба в него відновилася. Коли його перебадав, 

то йому сказав, що то неправда, бо він мусівся заразити 3-4 дні 

тому назад. Він мав трипеля [трипера]. Тої самої ночі я дав йому 

дві ампули пеніциліну то є 600.000 в чотирьох чи п’ятьох уко-

лах1502. Над раном він пішов. Перед відходом я йому сказав, щоб 

ще колись прийшов або нехай сам дас[т]ь моч [сечу] до фляшки, 

як будуть білі волоконця, то він ще є хворий. Коли він мав прийти, 

дня йому не визначував.

У тексті:1501  Звідсі.

У тексті:1502  околах.
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За кілька днів, може 4-5,  т[о]  є 28-29.[0] 4.[1950 р.]  вечором 

він знов прийшов до мене і сказав, що дальше є хворий. Я йому 

відповів, що то є неможливо і він знов десь заразився. Він від-

повів, що він нігде не був. Я знов його перебадав і в дійсності 

жодної поправи не було. Тими застриками, котрі йому дав пер-

ший раз, то можна було вилічити 2-3 людей. Він мусів випити 

самогону або робив велику дорогу і то йому відновилося. Тоєї 

ночі я дав йому 1.000.000 пеніциліну. Як перший, так і другий 

раз пеніцилін був совітського продукту. Так само давав йому до 

пиття десольфан, а другий раз дав сульфідін. Вже цілком над 

раном він кудись пішов.

(В тому місці приловлений на брехні і візваний до говоріння 

правди наново почав зізнавати.)

Після першого лічення за два дні до мене прийшов в год[ині]  

10 рано лейт[енант]   МГБ  Молдавкін і ще з одним ст[а] р[шим]  

лейт[енантом]  з М.Г.Б. Молдовкін є: середнього росту до 

1,70 м[етри] , худої будови тіла, щуплий, чорне довге волос[с] я 

назад зачіска, смагляве подовгасте лице, чорні очі, рівний довгий 

ніс, малі уста, варги грубі, чорний заріст, все виголений, літ 28-30, 

говорить рускою мовою, ходить в боксових чоботах, коргорові 

райтки і така сама зелена кітель, автомат П.П.Ш. і пістоля і через 

плечі торба, нервової вдачі – скора мова. Стар[ший]  лейт[енант]  

був убраний в дреліхові райтки і така сама кітля, солдатські чобо-

ти, середнього росту, 35 літ, сильної будови тіла, темно бльонд, 

зачіска – волос[с] я назад, повне, біле і округле лице, малий ніс, 

голубі очі, грубі варг[и], говорив рускою мовою, спокійної вдачі.

Вони тоді посідали коло стола. В той час Молдовкін сказав, 

щоб з хати вийшла жінка. Я сказав до жінки по-німецькому, щоб 

вона вийшла з хати. Він запитав, що я сказав жінці? Я відпо-

вів, що по медичному сказав, щоб вона вийшла з хати. Жінка 

вийшла. Дальше він запитав, звідки я приїхав? Я відповів, що з 

 Станіславівської обл[асті]   Косівського р[айо] ну. Чи там богато 

«бандітів»? Я відповів, що їх не бачив. Скілько ти там був? Два 

роки і 8 місяців. То є неправда, щоб в такі[й] банди[т] ські[й]  

області був і не бачив бандітів. Він тоді сказав: «що ти думаєш, 

що ми не знаєм, як ти сюди прибув. Ми добре знаємо, що утік». 

Я показав свої документи, а він відповів, що то пусте і зажадав 

трудову книжку. Я відповів, що місто книжки дістав справку.

Він сказав: для нас те все пусте. Він тоді запитав, чи в мене 

вже були «бандіти»? Я відповів, що був один. Скілько їх було? 

Тілько один, а скільки було надворі я не знаю. Як він виглядав? 

Я відповів, що грубий, середнього росту, літ до 25-27. Чого він 
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сюди приходив? Він є хворий. Яка слабість? Він має трипеля 

[трипера], тілько задавненого. Як ви вже його лічили, запитав 

 Молдовкін? Він вже дістав пеніцилін 600.000 тисяч. Чи він вже 

вилічився? Я ще не знаю. Побачу пізніше. Коли вони ще прий-

дуть? За два-три дні прийдуть знов. Завтра прийдеш на  МГБ. 

Той другий говорив, що я повинен їм давати «сведєнія». Я від-

повів, що добре. Вкінці стар[шому]  лейт[енанту]  я забіндував 

[забинтував] ногу, де йому намуляв чобіт. При тому не давав 

мені жодної перестороги відносно жінки. В хаті були около 15 

хв[илин] . Коли вони відійшли з хати, прийшла жінка і я сказав, 

що вже знають, як ми виїхали з  Косова. Жінка сказала: вже пога-

не діло і не буде життя.

Слідуючого дня я йшов по ліки до району і сказав жінці, 

що мене покликують на МГБ. Вона нічо не говорила. В год[ині]  

11 перед полуднем я вже був на МГБ в районі. Дижурний сер-

жант, який був на коридорі, запитав мене, куди йду? Я відповів, 

до  Молдавкіна.

Він завізвав Молдавкіна на коридор. Молдавкін сказав до 

мене: «ну ходи зі мною». Ми тоді перейшли через дві кімнат[и] і 

зайшли до трет[ь] ої, до кабінету нач[альника]  М.Г.Б. Тут за бюр-

ком сидів мужчина літ до 40, середн[ь] ого росту, щуплої будови 

тіла, чорне, назад зачесане волос[с] я, гол[е]не смагляве лице, 

чорні очі, в рубашці, без пагонів. Молдавкін в розмові кликав його 

тов[ариш]  майор. Він казав сідати напроти нього, а Молдавкін сів 

на розі бюрка.

Нач[альник]  МГБ запитав мене, де я працював? В 

 Станиславівській1503 обл[асті]  в  Косівському районі. Як ви звідтам 

виїхали? По своїй охоті. Він засміявся і сказав, що я звідтам утік 

і вони про те знають. Ну, як там, бандітів богато? Я їх не бачив. 

Скільки ти там жив? Два роки і 8 місяців. То ти брешеш, що ніко-

го не бачив. За той час в такій бандітській області був і не бачив 

бандітів. Вони хотяй раз-два мусіли в тебе бути. Ти сюди напевно 

приїхав для «звязі». Ти там їм помагав і тепер приїхав тут помага-

ти. Я відповів, що то неправда і він про все може довідатися. Він 

відповів, що ми вже так все знаєм.

А ту[т] , у  Вербівчику, вже в тебе були бандіти? Я відповів, 

що були. Кому ви про те говорили? Молдавкіну? Молдавкін 

сказав, так він мені говорив, що він їх лічив. Скілько їх було? – 

запитав начальник. В хаті був оден, а скілько надворі, я не 

знаю. Котрой був в хаті, як називається, як виглядав і яке мав 

У тексті:1503  Станеславівській.
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оруж [ж]а? Той в хаті, невисокого росту, досить грубий, літ до 

25-26, а оруж[ж] а мав автомат і пістолет. Він тоді знов запитав, 

скілько їх було надворі? Я відповів: 6, а може 7. Він сказав, що 

то неправда, бо вони по такі[й]  групі не ходять. Чого він до тебе 

заходив? Той грубий має трипеля [трипера] і лічився в мене. Я 

дав йому 5 уколів пеніциліни. Чи він вже вилічився? Про те нічо 

не знаю. Він за кілька днів повинен прийти і сказати. Чому ти 

не дав йому такого укола1504, щоб подох? Як я міг дати такий 

укол, як їх є більше і може вмерти в хаті. А такого укола, щоб 

помер пізніше, нігде нема. Як він прийде, то треба так лічити, 

щоб якнайдовше, а ми подумаєм, що дальше робити. Дальше 

питав, з котрої сторони вони приходять? Вони приходили з тої 

сторони від саду, від  Яснищ. Він те все записав і казав підписа-

тися. Я підписався  Воловенко.

Він дальше витягнув з шуфляди блокнот, на якому вгорі 

було написано «Анкета». Цілий блокнот був написаний друком, 

на якому були порожні місця для заповнення. Він цей блокнот 

читав. В ньому було написано: фамілія і т[ак]  д[алі] , де працюєш, 

яка спеціальність, де працював, чи партійний. При кінці напи-

сано, що зобов’язуюся помагати в роботі  мгб вести боротьбу з 

українсько-націоналістичними бандами. При тому зобов’язуюся 

не розголошувати дане «постановлєніє» міністерства мгб чи  мвд 

і на те підписуюся.

Я на те не хотів підписатися. Він тоді почав кричати, що я 

сюди приїхав на зв’язь, що всі мед[ичні]  робітники тут з нами 

співпрацюють, а ти приїхав їм помагати з такої бандитської 

області. Тут вдарив кулаком у стіл, а опісля вдарив мене в лице. 

Мені пустилися з очей сльози. Він сказав, чого я плачу.  Москва 

сліз не узнає. Я тоді підписав  Воловенко.

Нижче1505 було написано, що за розголошення даного при-

каза чекає мене кара смерті. В тому місці казав мені вибрати 

яку-будь не свою фа[мі] лію і під тою фамілі[є] ю будете давати 

всі «свєдєнія». Я подумав і вибрав «Смєрнов». Так само і під-

писав. Після цього говорив, що наші люди будуть в селі, т[о]  є 

капітан, стар[ший]  лейт[енант]  і  Молдавкін. Вони весь час будуть 

у  Стиборівці або в  Вербівчику. Як щось буде, то десь в коопера-

тиві чи на дорозі незамітно дась їм записку, тільки з ними нічо 

не говори. По тих словах казав, щоб я в мгб більше не заходив і 

казав йти додому. Я пішов.

У тексті:1504  окола.

У тексті:1505  Нище.
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Після того, за день чи два, я їх стрінув коло кооперативу, 

записки не давав, бо повстанців не було. Я знав, що вони напевно 

роблять засідки коло моєї хати і тому хорому дав 1.000.000 пені-

циліну, щоб він більше не приходив. Ті уколи я робив в стайні, щоб 

в разі чого повстанці могли втечи.

Дати не пам’ятаю, але то було около 20.[0] 5.[1950 р.]  вночі 

до мене прийшло двох цивільних хлопців і взивали мене [до]  хво-

рої. Я в той час був п’яний і до них не виходив. Жінка їм сказала, 

що я не піду. Вони відійшли.

Слідуючого дня рано прийшов до мене боєць і запитав жінки, 

чи я є вдома. Мене тоді не було. Коли я вертав зі села, на дорозі 

стрінув мене  Молдавкін і запитав, хто тої ночі був в мене? Я відпо-

вів, що взивали до хворого. Він відповів, що вони їх бачили.

На другий день знов прийшло тих двох повстанців і сказав, 

що він є дальше хворий. Мене то дуже здивувало, що він хворий, 

а  большевики роблять засідку, а ті знов приходять.

Того або може слідуючого вечора знов прийшло тих двох 

повстанців і знов мені сказали, що нічо йому не помагає. Я тоді 

не знав, що маю дальше робити і сказав, що почнем лічити 

від початку. Тої самої ночі я дав йому оден молочний укол1506 5 

гр[а] м і сказав приходити, що другий день. Третого дня знов дав 

10 гр[а] м і за два дні дав третій молочний укол 15 гр[а] м. Через 

ті дні я большевиків не бачив. Чи вони в селі були, я не знаю. Я 

тримався наказу нач[альника]   М.Г.Б., що без потрібно з гарнізон-

цями не стрічатися, бо в селі є такі люди, що доносять «бандітам» 

і вони за вами слідять.

При останньому лічен[н] і я договорився з повстанцями, що 

слідуючого дня піду з ними на одну ніч і день і тоді вже цілковито 

вилічу.

Слідуючого дня знов вечором прийшли повстанці і я мав вже 

піти з ними. При останньому ліченні я договорився з повстанця-

ми, що ліки буду мати свої. Я тих ліків не постарався тому, що в 

мене не було жодних грошей і я не купив. Вони тоді довідалися, 

що я не купив ліків тому, що я не мав часу по них піти, бо актив 

забрав мене до стягувань позики. Про те, що в мене не було гро-

шей, я їм встидався говорити. Вони почали зі мною сваритися і 

сказали, що прийдуть слідуючого дня, щоб я вже мав готові ліки і 

піду з ними. Я тоді договорився, що коли в селі будуть большеви-

ки, то я маю вийти під гору на город. Як не буде большевиків, то 

я мав бути коло сво[є] ї хати і кілька разів каш[ля]нути.

У1506  текті: окол.
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Наступного дня, то є при кінці травня [1950 р.] , я по ліки не 

пішов, а пішов в  мгб і сказав начальнику, що сьогодні вже останній 

день лічення, бандіти вже щось догадуються, а з вашої сторони 

не при[й] няли жодних заходів і вони мене сьогодні хочуть брати з 

собою в ліс. З «бандітами» я не піду. Ви робіть як хочете1507. Тепер 

мене запитав, звідкіля вони приходили і скілько їх є. Я сказав, що 

вони приходять від сторони города і села  Яснищ, і від хутора. Де 

ви намітили з ними стрічу? На городі, під горбком. Но то добре, 

а ми щось з  Молдавкіном подумаєм. Єсли ми їх вб’єм, то твоє 

щастя і ти поїдеш на  всхід. Коли не уб’єм, тоді буде видно, що з 

тобою буде. Ти на стрічу до них йди.

Я сказав, що мене можуть вбити. Він нічо на те не відповів 

і жодних вказівок не дав. Коли б тебе забрали, то йди з ними і 

лічи.

Тут Молдавкін сказав до мене: «може то провокація». Я від-

повів, яка тут провокація, коли вам про все сказав. Нач[альник]  

сказав, щоб я йшов додому, а він вже щось зробить. Я пішов 

додому.

Жінка про всі мої доноси знала. Про останній раз, коли я вер-

нув від начальника, то її сказав, щоб нікуди не виходила, бо може 

бути стрілянина, а куля не перебирає. Вона почала плакати. Я її 

успокоїв і сказав: хай буде, що буде бо іншого виходу не має. При 

тому я її впевнив, що вразі стрілянини, щоб вона лягла спати, а 

куля з автомата стіни не переб’є.

Коли зближався вечір на стрічу до повстанців я не пішов 

тому, що боявся, щоб мене не вбили. А пішов до сусіди  Сагана 

Михайла. Як прийдуть повстанці, то я сказав жінці, щоб їм сказа-

ла, що я пішов до хворого і за півгодини часу верну. За той час я 

думав, що  большевики з повстанцями вповні упораються.

По якомусь часі до Сагана прийшла жінка і сказала: «йди, тебе 

хтось кличе». Я вийшов за жінкою і запитав: «хто є»? Вона сказала, 

що повстанці. Я відповів її, щоб сказала їм, що я пішов до хворого. 

В той час я вже зрозумів, що з того нічо не вийшло і я побоявся 

повстанців і додому не пішов, а пішов до  Цимбалістого і посидів 

довший час, а звідтам пішов під школу, де сидів до ран[н] я.

Рано я пішов додому. Жінка мені сказала, що ночею при-

ходив  Молдавкін. Я відповів, що який дурак в ту пору ходить. Як 

ходить, то зараз з вечора. Ту[т]  на думці я мав повстанців.

Тої самої ночі вони полишились в мене в стайні. Їх було 5 чоло-

вік. Рано, коли я їх побачив, то сказав до сєржанта: «який вас тут 

У тексті:1507  хочите.
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дурак посадив. Таж сегодня ніхто не прийде, бо вони напевно 

все знають». Сєржант відповів, що хотяй добре виспляться. Того 

дня я спав вдома і нікуди не ходив. Ніч так само спав вдома. 

Гарнізонці були десь до год[ини]  24 і так само кудись пішли.

Я бачив невдачу  большевиків і хотів з села втікати і в тій цілі 

пішов до райздроввідділу, щоб мене перенесли в інший район. 

Звідси1508 подзвонила  Ковтун на  МГБ, чи мене можна звільнити. 

Нач[альник]  МГБ відповів, що мене не звільняти, а направити до 

него. Я пішов до начальника [до] кабінета. Він першими словами 

сказав: «Ну щож йоб твою мать, для того, щоб поїхати на восток, 

ти нам зробив провокацію». Так діло не піде. Як ваш  Молдавкін 

боявся смерті і ходив за ними слідом і їх не чіпав, то я за те маю 

свою голову положить. Зрештою Молдавкін прийшов вночі, а 

вони були зараз з вечора. Вони ночею не ходять.

Він дальше кричав, що Молдавкін лежав кругом хати цілу ніч 

і нікого не було. Де ти був, як до тебе приходив Молдавкін? Чому 

ти не пішов на стрічу до бандітів? Я відповів, що я побоявся, щоб 

не вбили одні або другі. Х[..] з тобою. Хай тебе вб’ють. Я запитав, 

чи я маю чекати аж мене вб’ють. Він знов сказав х[..] з тобою. На 

маєш пістолет, вбий одного і їдь на  Схід. Оруж[ж] а я не брав. Що 

ж, ти боїшся смерті, йоб твою мать. Я відповів, що ні. Но то йди 

додому і нікуди не поїдеш.

Тут не давав мені жодних доручень. Я пішов. Вдома я сказав 

жінці, що нікуди не пустять. Відтоді я вже почав укриватися перед 

повстанцями, щоб мене не вбили. Вже тоді стратив надію на все 

і пішов спати додому.

Дня 8.[0] 6.[1950 р.]  вечором знов прийшли повстанці і забра-

ли мене з жінкою до ліса. Я знав, що я спочатку1509 мушу їх лічити, 

а прикінці за той донос мене розстріляють.

Допитав:  Донський Зізнав:  Смєрнов

І. Опис лейт[енанта]   Курочкіна: високий до 180, худий, рівна 

постава, чорне догори зачесане волося, подовгасте смaгляве 

лице, великий горбатий і перебитий ніс, чорні очі, нервової і злої 

вдачі, з лівої сторони згори два жовті золоті зуби, чисто брите 

лице, зелена гімнастьорка і такі штани, в чоботях, на ременах дві 

зірки, шапка сибірка, мав П.П.Ш. і пістолю. Подовгасте і смагляве 

лице.

У тексті:1508  Звідсі.

У тексті:1509  з початку.
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ІІ.  Розщупкін, стар[ший]  лейт[енант] , високий до 160, гру-

бий, чорне набік зачесане волос[c] я, біле округле лице, на якому 

є сліди віспи, голубі очі, малий ніс, убраний в гімнастьорці і такі 

самі зелені штани, буксові чоботи. Автомат ППШ і пістолет. Як 

оден, так другий, так є  рускі.

Завваги:  Воловенко Івана і його жінку  Ольгу придержано під 

позором вилічення хворого. Повстанці, з котрими придержані пере-

бували, вдавали, що вони зовсім не є зор[і] єнтовані про всипу. 

Всі спільно жартували і читали літературу. Дня 12.[0] 6.[1950 р.]  

прибув слідчий. Поява нової людини відібрала охоту обоїм жар-

тувати. Слідчий про те знав. Він знов почав від жартів, а відтак 

перейшов на пропагандивний прийом. Говорив про демократію в 

 СССР. Про терор  мвд-е, про колективізацію, про нашу програму 

і боротьбу з большевизмом. Він, як кожний інший, мало вироб-

лений  східняк відповідав, що все знає, все бачить, дуже добре 

все розуміє, але що ми можемо зробити. Слідчий відповів, щоб 

покінчити з теперішнім станом, кожний  українець повинен боро-

тися як вміє, саботувати большев[ицькі]  зарядження і помагати 

рев[олюційному]  рухові. Він дав свою згоду на лічення повстан-

ців. Під позором, що на якийсь час піде лічити хворих, мусить 

розказати1510 свою автобіографію. Під тим позором він зізнав 

про себе, а жінка про себе. Дня 13.[0] 6.[1950 р.]  слідчий дого-

ворився з ним, що він піде на місяць часу лічити хворих, а жінка 

піде на цей час до села в певне місце, щоб не була арештована. 

В такий спосіб він зістав відділений від жінки. На новому постої 

слідчий заявив, що набрав переконання, що він в перших роз-

повідях говорив неправду і через те мусить йому закувати руки. 

Це на него зробило велике враження і сказав: «Я вже знаю, що я 

пропав. Нічого мені не шкода, тілько жінки, котра є хоровита і не 

дасть собі ради в житті». То знов говорив, що в жит[т] і ніколи не 

був закутий. В тому місці дуже розплакався1511. Дальше слідчий 

сказав, що керму від його корабля дав йому в руки. Як він поке-

рує своїм кораблем, так і заїде. Так само, показуючи на колодку, 

сказав, що вона замкнена, але кожньої хвилини може бути відім-

кнена, коли побачить його щирі зізнання. Помимо всіх старань 

і пропагандивних прийомів слідчий не добився щирих зізнань. 

Під час допиту, крім пропаганди, не примінено жодних прийомів. 

Другого дня допитів допитуваний попросив горілки, котру діс-

У тексті:1510  росказати.

У тексті:1511  росплакався.
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тав. Коли вже був під гумором, знов розплакався і сказав, що як 

його вже будуть вести на ро[з] стріл, то він би просив дати йому 

горілки і поховати разом з жінкою, котра не є в селі, а напевно 

так само в лісі. Слідчий знову йому говорив, що він аж так чорно 

надумав, переконував його в тому, що коли зізнає правду, то 

нічо йому не буде. Він через плач сказав сам до себе: «вєчн[и]й 

упокой сволочі такой». При тому знов почав плакати і говорити, 

що вся рідня вимерла голодовою смертю, а він останній з рідні 

мусить так само марно і ганебно погибати. Тоді почав клясти на 

 м.г.б.-е і оперативника, що так невміло попровадив роботою, а 

він за те головою положить. 

В дальших зізнаннях слідчий його впевняв, що він буде жити, 

говорив йому, що за те, що він зробив, то вже можна було його 

за те ро[з] стріляти але ми в ньому бачили чесного  українця, 

що він богато прислужиться для добра справи і розкриє1512 нам 

м.г.б.івські підлу роботу і тим врятує богато людей. В тій цілі дав 

йому читати стат[т] ю генерального секретаря  УГВР, де є сказано, 

що найбільших скептиків треба переконати. Він відповів, що як 30 

літний вихованець большевицького режиму 85 % переконаний у 

правильності нашої боротьби.  При тому йому удовіднено брех-

ню, яку він зложив про с.  Вербівчик. Він завернув і почав зізнава-

ти наново. Одначе і тут всеї правди не зізнав. Дуже жалів того, що 

робив так злочинну роботу. Складав приречення, що коли вийде 

живим, вже буде знати, як провадити своє життя та розкаже1513 

людям про брехливість і нахабність  большевиків.

В протоколі зізнав тільки те, що він зробив в с. Вербівчик. 

Про  Станиславівську1514 область говорив, що тільки через зв’язки 

з повстанцями він мусів утікати. Розповідь1515 від утечі з  Косова 

до  Підкамінецького р[айо] н[у]  треба уважати нічо інше, як леген-

дою. Ніби в приватній розмові з його жінкою, котра була на іншому 

постої і не знала, що з ним є і заподала великі розбіжності до його 

зізнань. Тут ще треба було переслухати жінку. Одначе допиту до 

кінця не доведено тому, що почалась блокада одного лісу і було 

сподівання, що заблокують большев[ики]  і інші ліса, де навіть був 

допит. Для пропаганди треба було звільнити навіть винного, щоб 

позитивно до себе наставити  східняків, котрих весною 1950 р. в 

нахабний спосіб до донощицької роботи підганяло М.Г.Б.-е.

У тексті:1512  роскриє.

У тексті:1513  роскаже.

У тексті:1514  Станеславівську.

У тексті:1515  Росповідь.
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Дня 20.[0] 6.1950 р.  Воловенка Івана і його жінку  Ольгу звіль-

нено. По звільнен[н] і слідуючого дня він зістав арештований і 

водив  большевиків по недалекому лісі, а опісля навіть пішов і в 

той ліс, де був допитуваний.

 Донський

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 101. Оригінал. Рукопис.

№ 156

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЬКУ 

с.  ЧЕПЕЛІ МІЛЬКУ ВЕГЕРУ
Червень 1950 р.

Спр[ава]  Ч. 13 Червень 1950 р.

Повідомлення.

Генералія  Вегера Мілька Павлівна, ур[оджена]  1890 р. [в]  

с.  Пеняках  Підкамінецького р[айо] н[у]   Львівської обл[асті] , вдова, 

рільник. Чепелі –  укр[аїнка] .

До першої світової війни проживала в с. Пеняках. Відтак 

вийшла заміж до с. Чепелі, за  Вегеру Йосифа. Самі вони були 

бідняки і занималися господарством, дітей в них було п’ятеро, а 

тому що були бідні, то ходили по заробітках.

За  Польщі її найстарший1516 син Павло  Вегер, занимався зло-

дійством, Мілька помагала йому в ті[й]  роботі.

1939 р. вона почалася будувати, де не докінчила, бо захопи-

ла польсько-німецька війна.

1939-[19] 41 рр. до  большевиків ставилася зовсім пасивно 

(як звичайно, моя хата скраю) та дальше занималася1517 госпо-

дарством, дітей виховувала так як вона сама, є що люби красти. 

За німецької окупації тоже занималася1518 господарством та кра-

діжію.

У тексті:1516  найстарші.

У тексті:1517  занемалася.

У1518  тексіт: занемалася.
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1943 р. її найстарший син  Павло відійшов до відділу  УПА, 

який організував « Голуб» в місяці вересню, де за кілька день зде-

зертирував та переховувався вдома. Вдома ріжно говорив, що то 

нічого з того1519 не буде і п[одібне] .

В місяці грудні [1943р.]   жандармерія його арештувала та по 

переслухан[н] ю його розстріляли. Але вона про те не знала, бо 

її говорили, що він відійшов на  Поліс[с] я, тоді вона ще нашому 

рухові співчувала. Опісля вона якось довідалася, що його роз-

стріляли. Але прийшов 1944 р., де її син  Іван (Качан) почав скри-

ватися від Ч.А. Вона знова почала активно доносити розвідкою і 

п[одібним] . Бо він скривався при  кущі і УПА, яке там кватерувало, 

так що досить1520 добре розконспірувалося. Це все так тягнулося 

до 1945 р. Син по скінченю війни зовсім перестав критися, а вона 

розвідкою ще допомагала.

В жовтні того самого [1945]  року зістала арештована війсь-

ками ОББ щось два рази, де її по кількаденних допитах звільню-

вали.

1946 р. зимою до ньої дуже часто заходив участковий  Погодін 

та щось з ньою дуже часто говорив.

А вона, маскуючи перед своїм чоловіком, завжди говорила, 

що то повстанці, а він зі своєї старости не розрізняв1521. В місяці 

лютому [1946 р.]  зайшло до ньої п’ять гарнізонів, де її в той час 

вдома не було, де вона навмисне [о]пустила хату, а вони за її 

намовою мали стероризувати її чоловіка  Вегеру Йосифа, під 

масткою повстанців, бо вони обоє добре собі не жили. Гарнізонці 

почали до нього кричати, щоб дав сала, горілки, він сказав, 

що не має, тоді вони сказали до нього, що як не даси, то пові-

сим, а мусиш дати. Тоді він сказав, що піде позиче1522 і пішов 

до  Мартенюк Павла  (Ліски батька) та сказав, щоб дали сала і 

горілки, бо прийшли до мене бандити і мене розпинають щоб 

я дав сала та горілки. К[о] ли вище згаданого господаря жінка 

заперечила, що то не повстанці, бо повстанці так не роблять, тоді 

він сказав, що ти будеш мені говорити, я їх знаю, бо вони до ньої 

завжди заходять і щось з ньою завжди говорять. А в той час вза-

галі повстанців там не було.

21.VI.[19] 48 р. коли на ліс так зв[аний]   Пеняцький відбула-

ся облава, на постій « Бориса», де їх було 4-и чоловік і деколи 

У тексті:1519  стого.

У тексті:1520  досіть.

У тексті:1521  розріжнняв.

У тексті:1522  позичи.
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приходив до них кущ. Було запр[и]мічено у віддалі 50 м[етрів]  

перейшла женщина, це запримітив стійковий  «[...] кол»1523, коли 

він заалярмував сплячих повстанців, особи не зловлено.

Опісля, як виявилося, що це була  Мілька, а за годину часу 

на постій прийшли  боль[шевики] . В цьому наскоку загинув 

« Ліска». Опісля твердив  Пелипець Андрій, як розповідали 

повстанці, як була убрана ця женщина, що це Мілька, бо ішла 

з лісу так убрана. 

17.ІV.[19] 49 р. повстанці місцевого  куща ішли до с[ела]  

 Чеп[елі]  від сторони лісу коло її хати, де вступили до  Максимів 

Івана по розвідку. Мільки пес почав рватися в сторону лісу, звідки 

надійшли повстанці. В той час в ньої на подвір’ю появилося троє 

осіб, які між собою говорили, що пес рветься в сторону лісу. Це 

чув стійковий  Петро. Тоді вона пішла в хату, взяла хустку і пішла в 

сторону лісу до сусідів. 

21.V.[19] 49 р. знова ішли повстанці тою самою дорогою, де 

по дорозі стрінули Мільку. Не доходячи до ньої вона почала утіка-

ти, де її наздогнав1524 Петро та запитав чого вона утікає, то вона 

сказала, що думала, що це більшовики. Ще було довший1525 час 

запремічено, як вона ходила вечером по дорозі, а коли її питали, 

чого вона ходить, то вона завжди під якимось1526 притекстом 

кудись ішла.

Коли ж кинуло на ню підозріння, тоді вона почала ходити з 

горнятком, то братови молоко несла, то сусіді. Опісля її стріч на 

тих дорога[х]  боль[шевики]  страшно робили засідки. 

– // –

Заподав « Чумак»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 82. Оригінал. Рукопис.

Псевдо не відчитується.1523 

У тексті:1524  наздігнав.

У тексті:1525  довші.

У тексті:1526  якимісь.
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№ 157

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ 

СТЕПАНА ШЕЛИСТА З с. НАКВАШІ
22 липня 1950 р.

Спр[ава]  Ч[исло]  14 Червень 1950 р.

Повідомлення.

Генералія:  Шелист Степан Петрович, ур[оджений]  1906 р. 

в с.  Накваша, хутір  Лукаші  Підкамінецького р[айо] ну  Львівської 

обл[асті] ,  українець, 1 кл[ас]  Нар[одної]  Шк[оли] , жонатий, 

рільник.

За  Польщі працював при господарстві, до організації ніякої 

не належав.

За першої большевицької окупації 1939-[19] 41 рр. працював 

при господарстві, про  організацію не знав нічого.

За німецької окупації 1941-[19] 44 рр. працював при госпо-

дарстві, до ніякої організації не належав.

За другої большевицької окупації 1944 р. був забраний в 

« Ч.А.». в місяці листопаді 1944 р. вернув з «Ч.А.» додому по болєзь-

ні, (а правдиво х[в] орий не був) і працював дальше вдома при гос-

подарстві, до [19] 47 р. з  большевиками нічого спільного не мав.

18/3. 1947 р. рано з  Підкаміня гостинцем їхав судія фірою, 

просто нього спинив фіру, фірман лишився на дорозі з кіньми, 

а судія пішов до Шелиста, котрой в той час був на подвір’ї1527, і 

щось довго з ним розмовляв, опісля фірман заїхав на подвір’я, 

а судія пішов з Шелистом до нього до хати, за якийсь час судія 

вийшов з хати, сів на фіру і поїхав в напрямі м.  Броди, того само-

го дня большевики робили по Лукашах труску.

21/3. [19] 47 р. рано з Підкаміня прийшли до нього двох 

большевиків з гол[овою]  с[ільської]  ради, він в той час був на 

подвір’ї1528, один большевик з головою пішов до хати, а другий 

лишився з ним на подвір’ї1529 і щось говорили, опісля пішли до 

хати, з хати де пішли не відомо; того самого вечера прийшли 

19 большевиків на Лукаші, тримали цілу ніч на краю села заставу, 

а рано робили по хатах труску.

У тексті:1527  подвіру.

У тексті:1528  подвіру.

У тексті:1529  подвіру.
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13/10. [19] 48 р. він поїхав рано до  Підкаміня, заїхав до проку-

рора на подвір’я1530, а сам пішов до хати. Через півгодини вийшов 

з хати з прокурором і щось ще з ним на подвір’ї1531 розмовляв, 

на відході подав прокуророви руку і від’їхав; на дорозі стрінувся 

з якимось1532 невідомим  М.В.Д.-истом і також щось з ним довго 

розмовляв.

3/12 [19] 48 р. з адміністрації  Ляпцев і ще кількох  большевиків 

покликали кількох людей до с[ільської]  р[ади]  і також його, гово-

рили їм, щоб писалися до колгоспу.

31/3. [19] 49 р.  Худошин з гарнізонцями (12 чол[овік] ) робили 

труску в нього і ще в двох господарів, шукали всюди, в той день в 

нього кватирували тр[ь] ох повстанців, там де вони сиділи, боль-

шевики не дивилися.

В місяці травні 1949 р. як на  Лукашах зав’язали колгосп, він 

зістав головою колгоспу і так працює до сьогодні.

З початку березня 1950 р. їздив до  Львова на курс, де був 

цілий місяць.

В місяці травні [19] 50 р. большевики робили труску в нього і 

ще в кількох господарів. 

При кінці червня [19] 50 р. Худошин з гарнізонцями робив 

труску в нього, гарнізонці робили труску, а Худошин з ним щось 

на подвір’ї1533 розмовляв.

До того часу працює головою колгоспу, не є дуже активний, 

до людей відноситься досить добре, люди на нього не відказу-

ють, а підозрін[н] я на с/о має і людина не певна.

22/7. 1950 р. Подає  Павич.

4/9. 1949 р. в нього на вечері був  Молдавкін і 7 гарнізонців, 

по вечері пішли в село, а рано прийшли знова до нього і були 

знова до вечера.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 117. Оригінал. Рукопис.

У тексті:1530  подвіра.

У тексті:1531  подвіру.

У тексті:1532  якимись.

У тексті:1533  подвіру.
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№ 158

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  КУТИЩЕ СИЛЬВЕСТРА ГАЛАТЮКА
Серпень 1950 р.

Спр[ава]  Ч. 19 Серпень 1950 р

Повідомлення

 Галатюк Сильвестр1534 Вас[ильович] , 

нар[одився]  1908 р. в с. Кутищі,  р[айо] н 

 Підкамінь, об[ласть]   Львів[ська] ,  украї-

нець ( кацаб), жонатий, самоук, голова 

колгоспу.

За  Польщі працював при господарстві, був членом читальні 

ім[ені]   Качковского, був активний кацаб, коли українці що робили 

при Ч[итальні]   Просвіти, то Галатюк С. зараз доносив на  польську 

поліцію.

За першої більшовицької окупації 1939-[19] 41 рр. з при-

ходом  Ч/А 1939 р. Галатюк став головою с[ільської]  р[ади] . 

1940 р. [в]   м[ісяці]  січню за кару вислав одного чоловіка кіньми 

на форшпан до  Львова, де той чоловік вернув додому і з того1535 

помер. Коли вибухла німецько-більшовицька війна 1941 р., то 

Галатюк С. кричав на дорозі до людей, що ви чекаєте, бо прий-

де спаситель, не дочекаєте того видіти, а  німці вже були під 

селом. За пару хвилин увійшли у село, тоді один господар при-

біг до Галатюк С. і казав: ходи, я тобі покажу німців. Хоть ти кри-

чав, що ми не дочекаємо їх бачити. Головою с[ільської]  р[ади]  

працював до приходу німців.

За німецької окупації працював при господарстві, до органі-

зації жодної не належав.

За другої більшовицької окупації 1944 р. з приходом Ч/А 

пішов до Ч/А і там почав видавати [з]  свого села хлопців, котрі за 

німців належали до  О.У.Н. Так, що двох зняли з Ч/А і забрали на 

роботу. 

Два місяці був у запільному полку, відтак пішов на фронт. 

На фронті дістав сержанта і був легко ранений1536 у праву ногу, 

У тексті:1534  Сельвестер.

У тексті:1535  с того.

У тексті:1536  ранені.
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служив до закінчен[н] я війни. 1945 р. [в]  м[ісяці]  вересню вернув 

додому і став працювати на господарці, і часто ходив до райо-

ну, щоби  Українця Василь зняли з голови с[ільської]  р[ади] , а 

його поставили, 1946 р. [в]  м[ісяці]  серпню  Галатюк Сельвестер 

став головою с[ільської]  р[ади]  і дальше наїжджав на Українця 

Василя, бувшого голо[ву]  с[ільської]  р[ади]  і приставляв його на 

 М.Г.Б., що він має зв’язок з  У.П.А. 1948 р. Українець Василь зістав 

засуджений на 25 літ каторги, де Галатюк С. ставав Українцеві В. 

на очну ставку. Коли Галатюк С. робив збори в с[ільській]  р[аді] , 

то все кричав: ви украї[нсько] -німец[ь] кі націоналісти, не хочете 

підчинятись владі, думаєте, що прийде  Америка ваш спаситель. 

Ні, ні, ніколи того не буде, то не 1941 р. Наша влада, наша партія 

стала твердо ногою, вона не поступе ні кроку взад, хиба вперед.

1949 р., [в]  м[ісяці]  марцю зняли Галатюк С. з голови 

с[ільської]  р[ади] , а поставили на голову колгоспу. Коли почав 

урядувати в колгоспі, став остро відноситись до людей і стра-

хати тюрмою та вивозом на  Сибір, ночами ходив сам по полях і 

пильнував, щоби хто не крав збіж[ж] а, коли машина молотила, то 

Галатюк ночою приходив і сам лягав на збіж[ж] у і цілу ніч пильну-

вав, щоби хто не взяв пару кілограм збіж[ж] а.

1949 р. в час молотьби,  Ясіньска Анна літ 60 вкрала 

12 к[ілограмів]  пшениці. Галатюк ї[ї]  зловив і передав в суд, суд 

приїхав до села, зайшов до Ясіньскої Анни, побачив, що нема 

більш нікого тілько двоє старих і подарував, а до Галатюк С. 

сказав: ти нам таких старих трупів не давай, а подай таких, щоб 

можна було судити.

14.[0] 5.[19] 50 р. Галатюк С. на зборах в с[ільській]  р[аді]  

сказав, що сего року не подарує ані одного кілограма, но кого 

злапає, передасть в суд, і почав говорити ви підривники, ви сабо-

туєте, не хочете підчинятись владі, ви укра[їнсько] -німецькі наці-

оналісти, ви чекаєте на Америку, думаєте, що прийде той спаси-

тель і принесе1537 вам рай, ні, ні, так не буде, як ви думаєте, наш 

уряд, наша партія стоїть твердо, вона ще в силі дати Америці так, 

як дала  німцям, а ваші думки пусті, того ніколи не буде, ви того 

не дочекаєте1538 видіти. Тоді уповномочена ( Богданівна) зі  східних 

областей звернула йому увагу і сказала: ви, Галатюк скликали 

людей у справі колгоспу, то говоріть про колгосп, а не мішайте 

політики, тоді Галатюк сказав, я мушу висказати свої болі, бо 

мене то болить, бо я то переніс на свої[й]  власні[й]  шкірі, і за 

У тексті:1537  пренесе.

У тексті:1538  дочикаєте.
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 німців мене били, катували німец[ь] ко-українс[ь] кі націоналісти, 

я терпів за свою владу, за свою партію, тепер я мушу сказати свої 

жалі. (За німців ніхто його не питав,  за ніщо ніхто його не бив).

Коли робив чи робе збори, то скаже пару слів про колгосп,  

а тоді зара[з]  починає говорити про німец[ь] ко-українс[ь] ких 

націоналістів, все то [о]дно і то саме говоре на кожному кроці.

14.[0] 5.[19] 50 на тих же самих зборах сказав, я мушу зі села 

вислати самих ледарів, підривників, котрі не хотять робити і 

підривають колгосп і не хочуть підчинятися колгоспові. Отож на 

25.[0] 5.[19] 50 [р.]  має виїхати зі села 10 родин. Краще попишіть-

ся1539 самі, то поїдете на  Запоріж[ж] а і заберете усе, що маєте, а 

як ні, то я призначу сам, тоді поїдете на  Сибір і не дадут[ь]  взяти 

нічого зі собою.

24.[0] 5.[19] 50 р.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 92. Оригінал. Рукопис.

№ 159

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  ЯСНИЩЕ ПАВЛА ПЙОНТКОВСЬКОГО
Серпень 1950 р.

Ч. 17. Серпень 1950 р

Повідомлення

 Пйонтковскі Павло Іванович, 1929 р. 

с. Яснищі,  р[айо] н  Підкамінь, об[ласть]  

 Львів[ська] ,  українець, 5 к[ласів]  н[а род-

ної]  ш[коли] , жонатий,  стрибок.

За першої більшовицької окупації 1939-[19] 41 рр. Пйонтковс-

кі Павло був ще малолітний, був при родині.

За німецької окупації працював при родині на господарці, до 

організації не належав жодної, про ОУН теж не знав нічого.

У тексті:1539  попешіться.
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За другої більшовицької окупації 1944 р. з приходом  Ч/А 

був [е] вак[уй]ований разом з родиною до с.  Панасівка, р[айо] н 

 Залізці, об[ласть]   Тернопіль[ська] , коли фронт посунувся дальше 

на захід  П. П., вернув додому і працював дальше при господарці. 

1949 р. 10.[0] 7 добровільно вступив до  стрибків, а 17.[0] 7.

[19] 49 [р.]  дістав пересторогу, але нічого собі з того1540 не робив, 

тої служби не полишив. 

1949 р. 27.12 вступив до комсомолу, 5.[0] 5.[19] 50 р. отримав 

знова пересторогу «Заблуканий брате», але вона зовсім не поді-

лала на нього, тілько ще сміявся і казав, хай пишуть як мают[ь]  

досить паперу, а я то не боюся.

1950 р. в м[ісяці]  лютому оженився в с.  Яснищі.

15.11.[19] 49 р. П. П. їхав п’яний з базару зі  Залозець і по 

дорозі кричав,  бандерівці, курва ваша мать, ви думали що мене 

напоєте, а самі спалите сіль[ську]  раду, кров би вас позаливала, 

нічого, нічого, прийдіть, я вам покажу, що я за один.

28.11.[19] 49 р. П. П. на дорозі у селі, де було богато людей, 

кричав, де ті бандити, давайте мені їх сюди, я їх сам 20 не боюся, 

а другий стрибок вдарив його в морду і сказав, піяку, що ти гово-

риш, тоді він почав кричати,  більшовики, комуно, заложилисьте 

нам колгосп, щоби ми гинули з голоду.

2.12.[19] 49 р. П. П. сказав до одної дівчини з хутора там до 

вас може підходять бандити, нічого, нічого, ми і там заходимо, 

нехай ідуть, колись ми стрінемось, то побачуть.

4.[0] 1.[19] 50 р. П. П. з Кабаном уч[астковим]   МВД. пішов на 

хутор за сіном для  Кабанова коневи, зайшов до одної бідної вдови 

переселенки, сам П. П.  виліз на вишки і забрав остан[н] ій клаптик 

сіна, вийшла ця жінка і почала плакати, щоби не брав того сіна, 

бо то тільки усьої паші на зиму для корови, а П. П. сказав, діс-

танете солому в колгоспі і забрав усе сіно, жінка звернулась до 

Кабанова, а Кабанов сказав, я нічого не знаю, маєш свого чоло-

віка, він знає, чи в тебе можна взяти.

10.[0] 2.[19] 50 П. П. вечір стояв коло каравульної на посту, 

а дорогою шов  П. Й. Пйо[нткоскі]  П. крикнув стой. П. Й. сказав, 

чого хочеш і ішов дальше. Тоді П. П. вистрілив з кріса понад голо-

ву П. Й., вибіг Кабанов, а П. П. зголосив, що він спиняв, а П. Й. не 

хотів стати, тоді Кабан[ов]  сказав до П. Й. ти, йоб твоя мать, ти 

чого тут шляєшся ночою, ти прийшов в розвєдку1541 від бандитів і 

тримав його до рана на каравульні.

У тексті:1540  с того.

У тексті:1541  розвєтку.
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23.[0] 2.[19] 50 р.  Пйо[нтковскі]  П. увечір зобачив у селі з 

хутора  П. А. і наказав усім  стрибкам, щоби його пильнували, поки 

він не вийде зі села, щоби часом не начіпляв кличів або не підвів 

до села бандитів.

8.[0] 4.[19] 50 р. П. П. уночі був з гарнізоном в с.  Вербівчик на 

заставі і дуже часто ходе з гарнізоном по заставах.

24.[0] 5.[19] 50 р.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 93. Оригінал. Рукопис.

№ 160

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  ЯСНИЩЕ ПЕТРА ЗАХАРИКА
Серпень 1950 р.

Спр[ава]  Ч. 18 Серпень 1950 р.

Повідомлення!

 Захарик Петро Павлович, [уроджений]  

1930 р. с. Яснищі, р[айо] н  Підкамінь, 

об[ласть]   Львів[ська] ,  поляк, вільний, 

4 к[ласи]  н[ародної]  ш[коли] , нач[альник]  

 стрибків.

З приходом  Ч/А 1944 [р] . Захарик П. разом зі своєю 

родиною був [е] вак[уй]ований в с.  Панасівка, р[айо] н  Залізці, 

об[ласть]   Тернопіль[ська] . Коли фронт посунувся дальше на 

 захід, Захарик П. вернув додому, був при родичах і працював 

при господарці до 1948 р. 3.10.1948. забрали Захарика П. на 

 Донбас, де він з дороги утік додому, через літо скривався вдома 

(без зброї), в м[ісяці]  вересню [19] 48 р. [його]  зловили і засу-

дили на 10 місяців примусової роботи, сидів у  Підволочис[ь] ках 

[ Тернопільської області] . Ходив без конвоя. В червню [19] 49 р. 

вернув додому. 1949 р. 10.[0] 7. вступив добровільно у стрибки, а 

10.[0] 3.[19] 50 р. став нач[альником]  стрибків.

В 1949 р. сидів тихо, бо ще на початках боявся, коли прийшла 

зима, наш рух перестав діяти у с. Яснищах, тоді Захарик П. почав 
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показувати себе активним  стрибком, і 27.12.[19] 49 р. вступив у 

комсомол.

3.[0] 1.[19] 50 р. їздив в’язати стрибки до с.  Маркопіль, пізні-

ше люди говорили, що  Захарик П. гірш  москаля, бо в москаля ще 

можна випроситись, а в нього не впроси[ш] ся. Кого зловив, то з 

рук не пустив, доки не запровадив до с[ільської]  р[ади] .

13.[0] 1.[19] 50 р. їздив в’язати стрибки до с.  Орихівчик, тут 

робив те саме.

27.[0] 1.[19] 50 р. Захарик П. сказав до  Кабанова (уч[астковий]  

стрибків): ходи на хутор, там  Кармазин Григорій зрізав на своє-

му городі тополю, натягнемо його на півлітри. Кабанов сказав: а 

брось, нащо він тобі нужні, а Захарик П. тоді сказав до Кабан[ов] а: 

як ти не підеш, то я тебе приставлю на  МВД, ти ж знаєш, що тако-

го дерева не вільно різати і Кабанов тоді сказав: ну то давай. 

Прийшли до К[армазина]  Г[ригорія]  і Захарик П. сказав: або 

постав літру, або пишемо на тебе акт за то, що ти зрізав тополю і 

цей господар застрашився і поставив літру горівки.

13.[0] 2.[19] 50 р. Захарик П. з Кабановим1542 увечір зайшли на 

хутор і зайшли в одну хату, де там перебувала одного повстанця мати 

з с.  Підберізці, р[айо] н  Залізці, об[ласть]   Тернопіль[ська] . Кабано[в]  

тої жінки не знав, спитав, що то за жінка, і вона сказала, що вона 

переселенка з с. Загіра [ Загір’я] і вийшла надвір і утікла, Захарик П. 

торкнув Кабанова1543 і нахилився до нього і сказав: то бандеровка, 

давай злапаєм. Вибігли надвір, але що ї[ї]  вже не було.

16.[0] 2.[19] 50 р. Захарик П. в с[ільській]  р[аді] , де було при-

сутних 10 осіб і агент з поминзагу [уповмінзагу], кричав, що мага-

зинер з к[олгос] п[у]  видає збіж[ж] а бандитам, що нач[альник]  

 стрибків дає амуніцію бандитам, і сказав, що все тут богато є 

таких, що вас тут не треба у селі і скоро ми з вами розчитаємось, 

а нач[альник]  стрибків  Назарчук М. сказав до нього: а тобі вже 

давно час було бути на  Польщі, а не тут.

26.[0] 2.[19] 50 р. Захарик П. зі 4 стрибками їздив до с.  Стибо-

рівка здирати кличі, один стрибок відмовився знимати кличі, 

сказав, я його не чіпляв і здирати1544 його не буду, тоді Захарик П. 

сказав до того стрибка  Коретчук Данила, я тобі наказую, щоби ти 

здер, а цей йому відповів, я тобі розказав1545, що не чіпляв і здирати 

не буду, тоді З[ахарик]  П. сказав: то ти такий самий бандита, як той, 

У тексті:1542  Кабаном.

У тексті:1543  Кабана.

У тексті:1544  здерати.

У тексті:1545  розсказав.
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що його чіпляв, нічого, нічого, ти довго не будеш такий моцний, ми 

вміємо таких присадити, як вернули до с.  Яснищ, зараз  З[ахарик]  

П. поїхав до нач[альника]   МВД і то замельдував. На другий день 

27.[0] 2.[1950 р.]  приїхав начальник МВД, роз[з] броїв цего  стрибка 

і арештував і забрав на МВД. Там тримали його 3 дні. Коли прийшов 

додому, то говорив, що не годен ходити, ні їсти, бо дуже збили і до 

стрибків вже не прийняли і нач[альник]  МВД наказав ( Кабанову1546), 

щоби його на кожному кроці пильнував.

10.[0] 3.[19] 50 р. Захарик П. з Кабановим1547 ходив по селі 

 Вербівчик, щоби писались до стрибків, де заставав молодого 

хлопа дома, то казав або пишись до стрибків, або давай півлітру.

15.[0] 3.[19] 50 р. З[ахарик]  П. з Кабановим1548 приїздив до 

с. Вербівчик до  Шлапак Антона, по які[й] справі – не відомо.

7.[0] 4.[19] 50 р. З[ахарик]  П. увечір ходив з тр[ь] ома гар-

нізонцями на хуторі попід вікна. Один господар був надворі. 

Захарик П. сказав до нього: чого смотриш, пильнуєш, куда ми 

підемо, нічого, я доти буду ходити тут попід вікна, поки не налізу 

на бандитів, а тоді спробуємо хто сильніший, чи я, чи вони.

9.[0] 4.[19] 50 р. З[ахарик]  П. напився і почав визивати всіх 

святих і йопкати, і називати українських повстанців бандитами, 

душогубами1549 завошивленими, що попало на зуби, те говорив, 

в кінці сказав: нічого, я знаю що мене бандити вб’ют[ь] , але то 

нічого, згину, то хоть буду знати за що, згину то за своє!

10.[0] 4.[1950 р.]  З[ахарик]  П. знова підпив і на станиці між 

стри[б]ками почав говорити, що нам треба усім разом тримати-

ся, не допустити бандитів до села, треба добре і цільно стріляти, 

так щоб забити, наколи заб’єш, дістанеш похвалу, як не будеш 

стріляти і дасишся роз[з] броїти, то як заберуть на МВД, то там 

тобі відберут[ь]  здоровля і на останку засудять на 10-15 р[оків]  

тюрми, отже, я думаю, що краще забити кілька бандитів, ніж 

попастися в тюрму.

15.[0] 7.[19] 49 р. одержав пересторогу, листівку до стрибків, 

то сміявся, говорив, що бандити хотят[ь]  мене застрашити, але 

я того не злякався.

8.[0] 5.[19] 50 р. одержав пересторогу «Заблуканий брате», 

теж сміявся, сказав: дурні бандити думають, що їм ще хтось пові-

ре, вже минули ті часи, що я вас боявся.

У тексті:1546  Кабану.

У тексті:1547  Кабаном.

У тексті:1548  Кабаном.

У тексті:1549  душугубами.
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Коли є гарнізон у селі, то  Захарик П. іде з гарнізоном на села 

на засідки.

(Замітка). Сестра  Захарик П. Марія теж в комсомолі і 

8.[0] 5.[19] 50 р. отримала пересторогу і нічого собі з того1550 не 

робе, ходить до ньої  Кабанов, в скорому часі буде мати від нього 

дитину. Кабанов перевів усей1551 дім на своє копито.

24.[0] 5.[19] 50 р.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 79. Оригінал. Рукопис.

№ 161

ПОВІДОМЛЕННЯ СБ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  ЛІТОВИЩЕ ВОЛОДИМИРА ЧЕРНИЧКУ
Березень 1951 р.

Р. 31. Березень 1951 р.

Справа Ч. 3/51 р.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я .

 Черничка Володимир, ур[оджений]  

1912 р. в с. Літовиська,  Підкамінецького 

р[айо] н[у] ,  Львівської обл[асті] , 4 кл[аси]  

НСШ, жонатий, рільник, (спекулянт).

По укінченні нар[одної]  школи помагав родичам при гос-

подарці. Дуже любив коні і голуби. Коли підріс, почав помагати 

свойому братові  Степанові при торгівлі свиньми, телятами і 

лошаками. Обидва торгували аж до 1945 р. В селі не належав до 

жодних культ[урно] -освітних товариств. В селі ціла його роди-

на була зненавиджена. Як він, так і ціла родина добре жила з 

 поляка ми і попирали все, що було тільки польське. Дуже добре 

жив з  польською поліці[є] ю і навіть мав зізволення йогo брат 

У тексті:1550  стого.

У1551  тексты: усьей.
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 Степан на ношення пістолі кал[ібру]  7.65. Ту пістолю рівно ж і він 

носив. Загально його, як і цілу родину в селі називали:  жидами, 

ошустами, щітинниками, гелями і т[аке]  п[одібне] . Ціла родина, в 

тому і він, дуже любили підхліблюватися-підлизуватися  полякам, 

 німцям і  большевикам. За ініціятивою і голов[н] им фундатором 

його брата Степана в селі було відчинене Кулко Ро[ль]ніче.

За першої большевицької окупації 1941 р. в м[ісяці]  трав-

ні забран[и] й до  ЧА і служив в  Горинці біля Руської  Рави. Дня 

21 червня 1941 р., т[о]  є оден день перед вибухом німецько-

большевицької війни, зістав звільнений і прийшов додому. Вдома 

говорив, що він втік. Іншим разом знов говорив, що він зістав 

звільнений як куркуль (27 моргів поля) і мав бути вивезений на 

 Сибір. Про те, що його мали вивезти, то говорив аж тоді, коли 

інші вернули з  ЧА і доказали йому, що його звільнено.

За німецької окупації дуже почав підхліблюватися під місцеву 

сільську управу. Вдома, через цілу німецьку окупацію передержу-

вав якогось  східняка з  Києва, котрой при зближенні  ЧА в 1944 р. 

пішов в  большевицьку партизанку.

До нашого рев[олюційного]  руху в тому часі ставився при-

хильно і помагав чим міг. Пер[е] д  большевиками міг бути скомп-

ромітований1552 тільки тим, що часто від нього забирали повстан-

ці коні для перевозу зв’язкових.

За другої большевицької окупації 1944 р. до ЧА не пішов, 

а крився разом з іншими мужчинами. Криївку мав вдома, про 

котру знало дуже богато людей і в ні[й]  укривалося богато перед 

побором в ЧА.

В січні 1945 р. коли появилася «мітьолка», він тоді виліз з кри-

ївки і пішов до ЧА. При війську був дуже коротко, бо сам ранив-

ся і правдоподібно втік додому. Вдома почав лічитися, бо брат 

 Степан тоді був ветлікар. По виліченні нігде не укривався, а став 

ковалем, яким ніколи не був. Брат як ветлікар дуже часто їздив 

до району, витягав з в’язниці арештованих людей та намавляв 

повстанців на ріжні документа. В осені 1945 р. йому удовіднено 

співпрацю з  нквд за що і зліквідовано.

Через 1946 р. часто домагався від повстанців видачі хотяй 

костей зліквідованого брата. За те давав пів свого майна. Всюди 

говорив, що брата зліквідовано цілком невинно. З повстанцями 

тоді дуже мало стрічався, хиба тоді, як в нього кватерували. В 

тому часі обіцяв, що в него можна викопати криївку, яку  боль-

У тексті:1552  зкомпромітований.
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шевики не найдуть навіть за 70 літ. Одного разу повстанцям дав 

нову гранату, яку говорив, що найшов в рові. Тоді дуже боявся 

повстанців.

В 1947 р. знов нав’язав зв’язки з повстанцями, виносив їм 

мід, робив ковбаси, для місцевих повстанців купував ріжні речі, 

як торби, ремені і т[аке]  п[одібне] . Дуже часто був покликува-

ний до с[ільської]  ради на допроси через опер[ативника]   мгб 

 Круков[а] . Десь від цього часу по сьогоднішній день, як стрінесь 

з повстанцями, то все запрошує до себе і говорить «хто мою хату 

минає, той щастя немає».

В 1948 р. дуже богато був покликуваний на допрос в с[ільську]  

раду і на мгб до району. Між людьми говорив, що його поклику-

ють за куркульство, то питали за родиною повстанця, то знов що 

до нього заходять «бандіти».

В тому часі в селі повстало арештовання молоді і всіх допи-

тували в с[ільській]  раді. Він так само тоді був покликуваний до 

с[ільської]  ради. Всіх хлопців звільнено, але кількох з них Круков 

завербував на с/о. Причиною арештовання були кличі по селі і 

с[ільській]  раді. На нього тоді впало підозріння, і він зістав від 

місцевих повстанців покараний буками.

В м[ісяці]  червні 1949 р. на мінах зістав поранений повста-

нець « Ч», а не міг собі дати жодної помочі, а знаючи, що він є 

ветлікар, то підкликав його через  Теслю О. Він прийшов і зробив 

першу перев’язку та до вечора перекватерував у Теслі. Вечором 

повстанець відійшов на постій. По перев’язці пов станець при-

держав його аж до передвечора. Коли він відходив, то «Ч» звер-

нув йому увагу, що тілько він і Тесля знають про ранення. Він від-

повів, що Теслеві недовіряє.

Слідуючого дня опер[ативник]  мгб Круков з одним гарнізон-

цем провіряв праві всі хати і всюди обсервував, чи не буде десь 

замішання.

В липні 1949 р. сказав до повстанця Ч, що в короткому часі 

буде пересуватися велика  сов[єтська]  армія, котра буде ква-

терувати по лісах. Тоді пічнуться великі облави. Повстанець з 

него тоді насміявся. Дійсно по короткому часі в терені, а навіть 

в сусідних районах показалася велика армія, котра прийшла з 

 Півночі і пішла на  Південь. В тому часі мгб перевело кілька вели-

ких облав.

Зимою 1950 р. він замагазинував своє збіжжя в перемурівці 

у господаря  Ганчарука Степана. В тій перемурівці заховав своє 

збіжжя сам господар і вдова  Гавришків Ол[ь] га. Дня 25.[0] 6.[19]-

50 р. до Ганчарука зайшов опер[ативник]  мгб  Скороход на обід. 



959

Коли вже добре поїв і напився, то ніби пішов за стайню за сво[є]ю 

потребою. Коли вернув з поворотом до хати, то сказав до госпо-

даря, що він завважив в його стайні більше кроков в даху. Господар 

притиснений до стіни признався, що там має криївку, в котрі[й] 

передержує збіжжя. Він оглянув ту перемурівку, але збіжжя наказав 

забирати. Треба зазначити, що кіль ка днів перед тим  Ганчарук ска-

зав до нього, щоб цей забрав своє збіжжя, яке він забрав.

Дня 31.[0] 7.[19] 50 р. в год[ині]  6-тій перед вечоро[м] до 

села приїхало 5-ть автомашин  большевиків в числі 125 бойців. 

Цілу ніч в селі робили провірку. Слідуючого дня рано від’їхали. 

Опісля він говорив, що коли вночі до нь[о] го прийшли гарнізонці 

і забрали його в сад, то він думав, що його арештують. Як при-

вели під пасіку, то там стояв  Скороход і якийсь з області. Він тоді 

пізнав Скорохода і сказав «гості», а цей сказав йому « Черничка, 

дай щось кушать на двох челавєк». Він дав їм повечеряти і вони 

відійшли. Літом 1950 р. коли тільки бачив повстанців, то все гово-

рив, що: Ольга  Горобйовська є сексотом, бо її звільнили від здачі 

м’яса, та часто до ньої заходить Скороход і раз був нач[альник]  

мгб  Панкра[т]ов. (Її муж зліквід[ований]  повст[анцями] ). Анна 

 Панчишин, родом з  Нем’яч є сексотом, бо часто ходить до райо-

ну і її бачив на мгб. Часто до неї заходить Скороход.

Що голова с[ільської]  ради  Сямро Михайло дуже нелюдя-

ний, що про нього думають повстанці, бо він оден Бог на землі, а 

другий на небі. Що він домагався дати до села військо, висилити 

хуторі. (Всі заподані є досить підозрілі).

Літом 1950 р. перестерігав повстанців, що в селі [с] крито 

кватерує гарні зон, бо Скороход йому говорив, щоб закватерував 

в нього, але він не погодився. (Дійсно в селі через два місяці ква-

терував [с]крито гарнізон).

Коли місцевий повстанець  Ч полагоджував через нього будь 

які справи, то він все домагався, до кого б дану річ віднести. 

Найбільше питав, чи мо жна занести на хутір до вуйка. Повстанець 

відповів, що там не заходять, бо він дуже боїться.

Над весною 1950 р. до нього зайшов повстанець Ч і випиту-

вав про ріжні справи села. В тому запитав, що то за чоловік цей 

новий учитель, котрой прибув до села. По якомусь часі він сказав 

тому повстанцеві, що в того учителя хтось був. Цей знову запи-

тав, звідки він те знає? Черничка сказав, що він те відчув в часі 

розмови, з ним.

В осені 1950 р. знов зайшов до нього повстанець «Ч» і замо-

вив три баки бензини та умовив з ним за кілька днів стрічу. На 

умовлений час повстанець не прийшов, а тільки підкликав його 
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 Панчуком Миколою, з котрим він ще раніше був пов’язаний. 

Він тоді виніс оден бак бензини і [п] опередив повстанця, щоб 

цей уважав, бо тут часто є  большевики. Він тоді дістав ще оден 

бак і почав умовлятися, де б то було добре поставити бензину. 

Повстанець сказав, щоб бензину поставив коло гаївки  Куби. Він 

сказав, що там недобре, бо часто переходять на  Паньківці боль-

шевики. – Ну то постав в гаю  Ваврика. – Там так само недобре, 

бо большевики часто йдуть з  Підкаміня до  Літовиськ. То постав за 

«мандраком» на руровій долинці. Ту так само недобре, бо боль-

шевики йдуть на с.  Шишківці. Повстанець тоді зі злости сказав, 

то де ж тоді поставити, як всюди є большевики? Він сказав: де 

схочеш, то я там її закопаю. На тому обидва розійшлися. По його 

відході повстанець переказав Панчуком, щоб бензину на вівто-

рок поставив в стодолі його (повстанця ст.). До цеї стодоли має 

ключі  Рура Дмитро.

На означений день рано він приніс бензину під стодолу, 

котра була замкнена. Він тоді пішов до згаданого Панчука, щоб 

цей пішов до Рури і відчинив стодолу. Панчук пішов до нього і 

сказав відчинити стодолу. А що цей не мав часу, бо комусь різав 

свиню і в поспіху бігав по подвір’ю та не хотів відчинити стодоли. 

Він те все бачив, думав, що повстанці десь впоблизу кватерують, 

взяв бензину і заніс до Панчука. По короткому часі сам від’їхав до 

м.  Бродів. По полудні на цей сам відтинок села наскочило около 

70-ть большевиків з  Підкаміня, та перевели докладній обшук.

За два чи три дні знов прийшов  Ч., а він його запитав, чи він 

знає, що ту[т]  робилося. Цей відповів, що не знає. Він тоді опові-

дав, що була велика ревізія та що в тому часі його не було вдома, 

а якраз тоді  Телеватий Володимир їздив конем до Підкаміня. На 

запит повстанця, що його сиплять самі знакомі, то він відповів, 

що Рурові не довіряє, а скорше вірить Панчукові М. Крім цього, 

сказав, що жінка Рури в часі облави дуже боялася про цю бензи-

ну. В дійсності та жінка не боялася і про те нічо йому не говорила, 

а він сам її про те питав.

В осені дуже часто питав повстанців, чи може купити на зиму 

ру[ш]ницю. А коли ті йому ніби заборонили, то він хотів купити на 

спілку з Рурою Дмитром.

 Л.

Заввага: сам є душе хвалькуватий і матеріяліст.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 50. Копія. Рукопис.
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№ 162

ПОВІДОМЛЕННЯ  СБ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЬКУ 

с.  ЛІТОВИЩЕ МАРІЮ ОЛІЙНИК
Березень 1951 р.

Р. 31. Березень, 1951 р.

Спр[ава]  Ч. 4/51

ПОВІДОМЛЕННЯ

 Олійник Марія Пилипівна, ур[оджена]  

1909 р. в с. Літовиська  Підкамінецького 

р[айо] н[у]   Львівської обл[асті] , 3 кл[аси]  

НСШ,  полька, мужатка, рільник, депутат 

с[ільської]  ради.

За  Польщі проживала при батьках. До жодних польських 

товариств не належала та нічим не інтересувалась. В 1930 р. 

вийшла заміж за  Олійник Олек сандра. Відразу над своїм мужом 

взяла верх і він у всьому йде за її ра дою.

За першої большевицької окупації працювала при своїй гос-

подарці, до нічого не мішалась, а сиділа тихо.

За німецької окупації так само до нічого не мішалася. До 

нашого рев[олюційного]  руху ставилась пасивно. В тому часі 

часто до ньої заходили місцеві по ляки, переважно мужчини.

За другої большевицької окупації від 1944 р. її муж пішов в 

армію, а вона до нашого рев[олюційного]  руху почала ставитись 

досить неприхильно. Коли була в селі якась збірка чи збіж[ж]я, 

чи м’яса вона ніколи нічо не хотіла дати, а говорила, що продала, 

забрали  большевики, чи навіть скрито сама прода ла, а го[во]-

рила, що немає.

В 1947 р. дуже часто почав до неї приходити на кватиру опе-

ративник  мгб  Круков. Вона говорила, що він приходить тому, що 

в неї є велика і му рована хата. В 1948 р. опер[ативник]  Круков 

дальше до неї заходив на кватиру. З повстанців праві ніхто не 

заходив і вона дуже мало могла бачити повстанців.

В місяці серпні-вересні 1949 р. через її подвір’я переходив 

повстанець « Ч» з другим стрільцем і вона тоді їм сказала, що тоді, 

як в неї 1946 р. кватерував «Ч» з другим повстанцем, то хтось 

мусів їх підглянути, бо про те знає Круков. Повстанців ніхто не міг 

підглянути, бо тоді була сильна мряка і до неї прийшли на кватиру 

над самим раном.
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В м[ісяці]  вересні 1949 р. в неї закватерувало двох повстан-

ців, а в часі обіду вона їм оповідала ріжні події села. В тому опові-

ла, як то в часі вивозу селян на  Сибір вона зблизилася до авта, на 

котрому був заладований  Мартинюк Антін з родиною і вона йому 

сказала, що тепер буде з моїми 200 к[а] рб[ованцями] , котрі він її 

був винен. В тому часі оден з гарнізонців почав її від ав та відганя-

ти, а другий сказав, «не трогай її, бо вона є депутат». Мартинюк 

тоді  на силу скочив з авта і сказав до уха, що в стайні є закопане 

збіжжя. Дальше говорила, що слідуючого дня кликнула сусідку і 

то збіжжя викопала. Опісля прийшов гарнізон і ще знайшов одну 

криївку, в котрій було: 16 пар підошев, богато німецького військо-

вого сукна і якесь золото чи якісь золоті речі. (Ма[р] тинюк будучи 

в  ЧА, і дійсно богато всего навіз з  Німеччини). Хто забрав ці всі 

речі невідомо. В селі є богато поговірок, що вона мусіла частину 

того всего забрати, а решту сипнула  большевикам.

В жовтні 1949 р. двох повстанців зайшло до її мужа брата 

 Степана, котрой мешкає через сіни на кватиру. Коли лізли на 

стрих хати, то на драбині почали кричати кури. Вечором коли 

злазили, то знов кричали кури. Слідуючого дня в того господаря і 

на тому відтинку села большевики зробили сильну провірку. 

В [ж] овтні 1950 р. повстанець  Ч і  Л вийшли з подвір’я  Сямра 

Михайла. Вона тоді вертала з празнику і їх там бачила. По 

короткому часі опер[ативник]   Скороход напастував Сямра, що 

від него вийшли «бандіти». Господар всего виперся і до нічого 

не признався.

 Телевата Степанія зізнала в протоколі, що  Круков припору-

чив її слідити хату  Олійник Марії, бо в неї є донька  Стан[і]слава, 

чи до неї не приходять повстанці.

 Л.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 40. Копія. Машинопис.
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№ 163

ПОВІДОМЛЕННЯ  СБ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЯ 

с.  НАКВАША АНДРІЯ СЕРВИЛА
Квітень 1951 р.

Р. 31 Квітень, 1951 р.

Спр[ава]  Ч. 6/51 р.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я.

 Сервила Андрій Петрович, ур[оджений]  

1909 р. в с. Накваша,  Підкамінецького 

р[айо] н[у]   Львівської обл[асті] ,  украї-

нець, 4 кл[аси]  НСШ,  жонатий, завідую-

чий млина в с. Накваші.

Від 17-ть літ життя, аж до відходу до  польського війська, 

служив льокаєм у  Підкамінецького графа. Належав до читальні 

ім.  Качковського – був « кацапом». По повороті з війська дальше 

служив в фільварку до 1939 р. В 1934 р. оженився з сестрою тепе-

рішнього повстанця  Кавказа. Крім цього, належав до Пожарної 

сторожі.

За першої большевицької окупації від 1939 р. і за німецької 

окупації до 1944 р. працював при господарці, не належав до жод-

ної організації і про  ОУН нічого не знав. За другої большевицької 

окупації в 1944 р. був забраний до  ЧА, а в осені 1945 р. повернув 

додому і дальше занимався господаркою.

Весною 1946 р. дістав працю як завідуючий млина в 

с. Накваша і працював около рік часу. Опісля був звільнений і по 

році часу знов дістав ту саму працю, де працює до сегодні.

В м[ісяці]  вересні 1948 р. прийшли до нього повстанці і ска-

зали, щоб дав 1200 карб[ованців]  або щоб купив убрання, бо має 

з млина великі доходи. За місяць часу дав половину грошей, а 

решта не хотів дати. Опісля повстанці пішли і сказали, що решта 

грошей таки мусить дати, то він в кінці року гроші таки дав. По 

цьому випадку почав говорити, що «вони» не є люди. Їх можна 

порівняти до рабівників [грабіжників], бо «вони» (тобто повстан-

ці) з чоловіка злупили б скіру.

В лютім 1949 р. повстанці знов стрінулись з ним на подвір’ї 

в одного господаря і зажадали півметра муки. Він сказав, що 

дасть до цього господаря, в котрого стрінулися. Повстанці ска-

зали, щоб дав до іншого, бо до цього недобре підходити. Муку 
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він дав на призначене місце, а в цього господаря, що стрінувся 

на подвір’ю з повстанцями,  большевики через три дні робили 

засідку. Опісля робили труску та більше там почали вчаща-

ти. Дня 31.[0] 3.[1949 р.]  15-ть большевиків з опер[ативником]  

 Худошіним робили ревізію від самого раня до 14-тої год[ини] . 

Господаря питали, де має криївку і де подів ту муку, що до нього 

давав  Сервила, через кілька разів.

З початком м[ісяця]  квітня 1949 р. говорив між людьми, що 

буде така велика облава, що «вони» нігде не виховаються, так як 

 жиди, хотяй «вони» вже і так як жиди не мають де дітися, бо ніхто 

їх не хоче приняти. (Від 10.[0] 4.[1949 р.]  дійсно почалася велика 

облава на ліси і села).

В м[ісяці]  червні 1949 р. повстанці знов замовили в нього 

півметра муки. Після означеного речинця прийшли по муку, а 

що його не було дома, то сказали до його жінки, що коли нема 

муки, то хай дасть свою, а опісля забере собі ту, котра була 

призначена для них. Вона дала около 30 кг. сво[є] ї муки. Опісля 

говорила між людьми, що прийшли повстанці і забрали в неї 

останню муку.

Дня 7.11.[1949 р.]  впав повстанець  Сулима. Його жінка 

 Варвара говорила між людьми на слідуючий день, що «нема за 

ким жаліти, бо він був добра єндза. Коло нас так  большевики 

товклися, а він все одно приходив. Видно, що йому було все 

одно».

При кінці листопада 1949 р. повстанці замовили в нього 

2-ва метри муки і довший час по ню не зголошувалися. Його 

жінка знов ходила поміж людей і говорила, «замовили муку і 

щось довго не забирають. Вони вже щось комбінують. Вони 

вже певно щось з ним (мужом) зроблять, бо дуже напосілися». 

З початку січня 1950 р. повстанці післали по цю муку зовсім 

незнакомого йому чоловіка. Він муку видав, але казав звернути 

мішки. Цей чоловік мішків не носив. Через кілька днів цей чоло-

вік був покликаний на  мгб. Слідуючого дня большевики робили 

велику ревізію в цього господаря і ще кількох інших. Під час 

ревізії в него копали ями і питали за криївкою. (Гляди повідо-

млення Ч. 1-2).

Дня 25.[0] 3.1951 р. автомашиною до с.  Накваші приїхало 

двох большевиків. Оден з комсомолу, а другий в жовтій скі-

ряній куртці, правдоподібно, з області. Цей з області зайшов 

до к[о]нтори і післав  стрибка по нього. Коли він прийшов, то 

большевик всіх присутніх випросив з к[о]нтори, а з ним гово-

рив около дві години часу.
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В половині квітня 1951 р. хтось з району телефонічно покли-

кував його до райком-партії. Найбільш правдоподібно, що він є 

членом компартії і був взиваний на парт[ійне]  засідання.

До людей відноситься дуже погано і люди на нього наріка-

ють.

Заподав:  Павич

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 41. Оригінал. Рукопис.

№ 164

ПОВІДОМЛЕННЯ СБ ДО СПРАВИ НА ЖИТЕЛЬКУ 

МІСТЕЧКА  ПІДКАМІНЬ ЧЕСЛАВУ САВЧУК
Квітень 1951 р.

 

Р. 31. Квітень 1951 р.

Спр[ава]  Ч. 5/51.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

 Савчук Чеслава Осипівна,  ур[оджена]  

1921 р. в с. Підкамінь,  Підкамінецького 

р[айо] н[у] ,  Львівської1553 обл[асті] ,  україн-

ка, 7 кл[аси]  НСШ, 1 рік торг[овельної]  

школи, вільна.

По укінченні торговельної школи у  Львові, вернула додому 

і до 1939 р. жила при батьках. До жодних культ[урно-] освітніх 

товариств не належала.

За першої большевицької окупації від 1939-[19] 41 рр. пра-

цювала секретаркою в фінвідділі в Підкаміні.

За німецької окупації, від 1941-[19] 44 рр. жила при родичах 

та спекулювала ріжними товарами.

Другий поворот  большевиків в 1944 р. застав її вдома. 

Під час фронту досить «погуляла» з большевиками. З якимось 

лейт[е] нантом дуже часто ходила до ліса та по сусідах для нього 

У тексті:1553  Львівська.
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варила пироги, щоб не знали батьки. В тому часі почали евакуацію 

і вона зістала евак[уй]ована до с. Залізці [ Залісці]  Крем’янецького 

р[айо] н[у] .

По жнивах 1944 р. повернула з еваковання [евакуації] і до 

осені проживала вдома. З початку осені [19] 44 р. зістала арешто-

вана з братом і бабцею за те що [з]  ЧА втік її батько, та укривався 

на  Волині. З невідомих причин її батько там зістав зліквідований 

повстанцями. Вона, як арештована, доставлена до м.  Бродів 

мала бути вивезеною на  Сибір. З Бродів втекла, укривалася кіль-

ка днів по сусідах, а відтак зловлена, доставлена до  Львова, де її 

переслухано та засуджено на 5-ть літ і вивезено на  Сибір, разом 

з братом і бабцею.

В 1947 р. вона втікала з Сибіру, по дорозі зістала зловле-

на, засуджена на 1 рік примусової праці та відіслана до лагеру 

політв’язнів. З початком 1950 р. разом з бабцею і братом повер-

нула додому, де живе до сегодні. Від перших днів почала ходити 

по своїх знакомих, цікавитися підпільним рухом і випитувати 

за повстанцями. Як не могла нічо довідатися, почала говорити, 

що поїде з поворотом в  Росію, бо тут нема що робити, а там її 

було добре. Коли стрінулася з повстанцями говорила, що вже не 

поїде. Просила їх, щоб її дати якусь працю в підпіллі. Коли такої 

праці ніхто її не обіцяв, то знов говорила, що поїде в Росію.

В липні 1950 р. вступила на працю в Ощадкасі, де працювала 

2-ва місяці. Як перед працею, так і по праці дуже часто виходила з 

дому і не було її 2-3 дні. Говорила, що має зв’язок з повстанцями, 

котрі її покликують, а вона їх знає ще з 1944 р., як то їх в одному 

бункрі сиділо 30-ть чоловік, а вона з одною дівчиною доносила їм 

харчі і маскувала. Зараз з цих 30-ох повстанців полишилося тіль-

ки двох, з котрими вона держить зв’язок, через якогось  Степана, 

котрой колись був в підпіллі, а зараз ходить без оружа.

В вересні 1950 р. говорила, що до ньої прийшов над раном 

один з цих двох повстанців і був ранений. Нібито він її оповідав, 

що десь на  Волині вони обидва найшли на засідку і він зістав 

ранений і прибіг до ньої. Дальше оповідала, що вона зробила 

йому перев’язку та винесла автомата до ліса, а він рано виїхав за 

нею ровером і пішов кудись на Волинь.

З початком грудня 1950 р. зістала покликана на  МГБ через 

заст[упника]  нач[альника]   мгб  Пащенк[а]. Вона опісля оповідала, 

що Пащенко нав’язував її на сексота, але вона не погодилася, 

а говорила до нього, що вона не знає ще людей, а як підпише 

заяву, то мусить щось йому дати. Краще, щоб вона ще трохи 

розпізналас[я]  з населенням. Дальше оповідала до господині 
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« Г», щоб вона сказала до « С», щоб повстанець « М» так в неї не 

вилігувався, бо  Пащенко наказав її, щоб вона в часі Різдвяних 

свят ходила попід вікна та підглядала, чи не прийдуть «бандіти», 

бо вони молоді і схочуть1554 посвяткувати. Те все говорила, як 

безпосередньо вертала з  мгб. 

(Під час Різдвяних свят дійсно були  большевики в кількох 

хатах. Зам[ітка] ). 

Менш більш в тому часі говорила, що бачила, як то одного 

разу над раном вона бачила, як повстанці на городі маскували 

криївку, але вона перейшла мимо них ніби навіть не звертала 

уваги. Казала, що повстанці те роблять досить неосторожно.

20.12.[19] 50 р. знов Пащенко поклікував її на мгб.

14.[0] 1.[19] 51 р. вечором у неї були дівчата і старші особи. 

Вона тоді подивилася на годинник, а була 21.30 хв., лишила всіх 

в хаті, а сама кудись пішла. Коли прийшла невідомо. Цеї ночі була 

в 45 літнього переселенця  Шиптуха Івана, котрой так само був 

покликуваний на мгб. Вона з ним чомусь нав’язала велику друж-

бу. Цеї самої ночі на цьому відтинку були большевики.

21.[0] 2.[1951 р.]  на цьому відтинку села большевики робили 

труску. До ньої зайшов опер[ативник]  мгб  Молдавкін, міліціонер і 

ще якийсь  мгебист в цивільному убранні і пили горілку.

25.[0] 2.[1951 р.]  зараз звечора ходила стежкою, котра веде 

через подвір’я одного господаря. Вона ходила сюди то туди, 

якби на когось чекала, або підглядала цю господарку.

В березні [19] 51 р. говорила, що вона, щовечора мусить 

вийти хотяй на 10 хв. і дійсно так десь ходить.

28.[0] 3.[1951 р.]  одна жінка бачила в неї під хатою дві особі. 

Після цього вона говорила, що коло її хати часто переходять 

ночами  большевики.

Після цього, як була покликувана Пащенком на мгб ходила 

попід вікна, заходить з горілкою до згаданого Шиптуха, запрошує 

до себе дівчат, ставить горілку для них та наводить розмови про 

повстанців.

З початком листопада 1950 р. вечором, від її хати в напрям 

ліса, де є порожня хата, скорим кроком йшло двох мужчин, котрі 

були убрані коротко ніби в куфайках.

 Л...

У тексті:1554  зхочуть.
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Замітка: вище згадана є людина досить галайкувата і перебіг-

ла. Любить ризикувати. Про себе дуже мало що говорить, а коли 

її попитали троха більше, то відповіла: ви тягните як протокол.

Тоді [коли]  нібито до неї прийшов цей ранений1555 повста-

нець, то вона дійсно ходила за йодиною і бінтом.

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 39. Копія. Машинопис.

У тексті:1555  ранній.



РОЗДІЛ ІI.

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

РЕФЕРЕНТУРИ  СБ
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№ 165 - 179

 ЗОЛОЧІВСЬКА ОКРУГА
Жовтень 1945 р. – березень 1947 р.

№ 165

ЛИСТА ЛІКВІДОВАНИХ БЕЗ СЛІДСТВА 

РАДЯНСЬКИХ ФУНКЦІОНЕРІВ І ТАЄМНИХ 

СПІВРОБІТНИКІВ СПЕЦОРГАНІВ
[Не раніше жовтня 1945 р.] 

ЧОРНА ЛИСТА

Спис зліквідованих донощиків і вислужників

 рад[янської]  влади.

1.  Галятовська Катерина секретарка с[ільської]  р[ади]  в 

 Гологорах, явний вислужник  нквд. Зліквідована прилюдно.

2.  Кохан Роман донощик нквд, зв’язаний був з  Бачинським 

о[перетивним]  у[повноваженим] .

3.  Горішний Іван  українець, зам[ешкалий]  в  Гологірках, 

 Краснянського р[айо] ну, лейт[е] нант  Ч.А., останньо з при-

чин поранень був вчителем середньої школи в Гологорах і вів 

серед шкільної молоді і населення ворожу нашому рухові про-

паганду.

4.  Гнида Григорій ур[оджений]  1911 р. в [с.]   Богданівці 

 Глинянського р[айо] ну і там замешкалий, ховався від призову в 

Ч.А., останньо в цілях провокаційних зв’язався з  більшовиками. 

Контактувався з ними вночі. Зліквідований без допитів з причини 

несприятливих обставин.

5.  Гнида Марія ур[оджена]  1913 р. в [с.]  Богданівці Гли нянсь-

кого р[айо] ну і там замешкала, українка, жінка Гниди Григорія. 

Була враз з чоловіком на услугах нквд. Зліквідована без допитів 

внаслідок несприятливих обставин.

[6] .  Ковалишин Петро ур[оджений]  1903 р. в с.  Полоничі і 

там замешкалий, українець, голова сіль[ської]  ради. Збирав від 

людей хабарі нібито для викуплення арештованих, в дійсності 

брав це собі. Був на услугах нквд.

[7] .  Колтун Ольга ур[оджена]  1924 р. в с. Полоничі Глинянсь-

кого р[айо] ну, українка. З початком жовтня [1945 р.]  була ареш-

тована і зараз звільнена. Від того часу стало контактувалася з 

 більшовиками. В неї відбувалися забави.
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8.  Слоцяк Йосип зам[ешкалий]  в с.  Здноровичі1556  Глинянсь-

кого р[айо] ну,  поляк, вислуговувався  німцям і шкодив нашому 

рухові, тепер вернув з  польської армії.

9.  Наливайко Ярослав ур[оджений]  1923 р. в с.  Монастирок 

 Золочівського р[айо] ну, вернувши з  Німеччини, зістав завербо-

ваний на донощика  нквд. Мав провадити розвідку в селі. 

10.  Матвіїв Василь чл[ен]   ОУН, пс[евдо]  Чорт з  Жукова, зго-

лосився з повинною на  нквд.

11. Теслюк Петро чл[ен]  ОУН, пс[евдо]   Незнаний з Жукова 

 Поморянського р[айо] ну, зголосився з повинною на нквд.

12.  Білинський Микола з Жукова Поморянського р[айо] ну, 

явний вислужник нквд, свідчив людям наочно, зістав зліквідова-

ний прилюдно.

13.  Підкорчемний Григорій з Жукова Поморянського р[айо] ну, 

фінагент, явний донощик нквд.

14.  Попадюк Мафтей з  Ремезовець Поморянського р[айо] ну, 

б[увший]  симпатик, заступник станичного господарчого, зимою 

зголосився, поробив великі всипи. Погодився на співпрацю з 

нквд, за це зістав завідуючим млина. Зліквідований без допитів з 

причини несприятливих обставин.

15.  Барабаш Іван  українець, замешкалий на  Вороняках 

 Золочівського р[айо] ну, б[увший]  чл[ен]   УНС. Зимою зголосився, 

всипав криївки, де сиділи люди. Погодився на співпрацю, вбитий 

при намаганій втечі.

16. [...] 1557

17.  Дупелич Василь [...] 1558, вступив до  іст[р] ибітельн[о] го 

батальйону. Дістав припоручення організувати істрибітельний 

батальйон в  Белзці. 

18.  Вітровий Володимир ур[оджений]  1907 р. в  Угорцях Помо-

рянського р[айо] ну, українець, по повороті з  Німеччини працював 

при заготівлі сіна. Співпрацював з нквд, ходив зі зброєю, всипав 

богато людей зі села. Зліквідований під час постою війська в селі.

19.  Чайківський Василь ур[оджений]  1903 р. в [с.]   Чижеві 

Поморянського р[айо] ну, українець, будучи головою сіль[ської]  

ради, почав вислуговувати  більшевикам.

20.  Лайбіда Михайло українець, зам[ешкалий]  в [с.]  Чижеві 

Поморянського р[айо] ну. Його син був при істрибітельному баталь-

йоні в  Поморянах. Лайбіда подавав розвідку з села свому синові.

 1556 Даний населений пункт не ідентифіковано. Можливо, йдеться про 

с.  Куровичі.

 1557 Пункт 16 даної листи не відчитується.

 1558 Частина речення не відчитується.
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21.  Лайбіда Павло ур[оджений]  1925 р. в с.  Чижів  Помо-

рянського р[айо] ну,  українець, освіта 3 кл[аси]  нар[одної]  школи, 

член  істрибітельного батальйону в  Поморянах. Контакту вався з 

участковим  нквд  Карпенком. Всипав чл[ена]   ОУН  Дутого, котрой 

внаслідок того впав.

22.  Лайбіда Євдокія ур[оджена]  1905 р. в [с.]  Чижеві 

Поморянського р[айо] ну, українка, неписьменна. Свідомо пома-

гала в роботі чоловіка і сина. Розвідувала про  Скалу, який втік від 

стрибків.

23.  Лайбіда Степанія ур[оджена]  1930 р. в [с.]  Чижеві 

Поморянського р[айо] ну, українка, 3 кл[аси]  нар[одної]  школи. 

Свідомо помагала в розвідці батькові і братови.

24.  Лісовий Мирон ур[оджений]  1902 р. в с.  Ремезівці 

Поморянського р[айо] ну, українець, чл[ен]  ОУН. Зголосився з 

повинною в зимі, відтак ховався знова. Мимо попередження зго-

лосився вдруге.

25.  Мартин Іван ур[оджений]  4/ІІ 1896 р. в с.  Коропець Помо-

рянського р[айо] ну, українець, неписьменний, рільник. Зістав 

завербований на с/о того літа під час кватировання в селі 

спец[іального]  відділу.

26.  Хапіс Григорій ур[оджений]  1925 р. в [с.]   Угорцях 

Поморянського р[айо] ну, українець. Він подавав доноси від 

донощика  Горготи до району. Сам був донощиком.

27.  Буряк Петро ур[оджений]  1902 р. в с.  Вороняки 

 Золочівського р[айо] ну, українець, голова сіль[ської]  ради, явний 

донощик, з нквд співпрацював ще в 1940 р.

28.  Теодоровський Михайло ур[оджений]  1928 р. в с.  Хильчи-

ці Золочівського р[айо] ну. Будучи працівником пошти, рівночас-

но співпрацював з нквд. Мав розвідчиків по інших селах.

29.  Дзьоба Микола ур[оджений]  1883 р. в с.  Колтові, 

зам[ешкалий]  в [с.]   Обертасові Золочівського р[айо] ну, украї-

нець, неписьменний. За звільнення дочки з тюрми погодився 

доносити. Доносив участковому  Нєдвєдзкому.

30.  Сасик Іван ур[оджений]  1883 р. в с. Обертасів Золочівсь-

кого р[айо] ну, українець, неписьменний, десятник сіль[ської]  

ради. Був інформатором участкового Нєдвєдзкого.

31.  Шабат Іванна ур[оджена]  27/Х 19271559 р. в Гумниських 

 Чучманах  Буського1560 р[айо] ну, українка, освіта 4 кл[аси]  

нар[одної]  школи, комсомолка, всипала актив села.

 1559 У тексті: 1947.

 1560 У тексті: Бузького.
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32.  Гудь Ярина ур[оджена]  1894 р. в [с.]   Лешневі і там замеш-

кала,  українка, неграмотна. За звільнення сина з арешту доноси-

ла на  нквд.

33.  Громовик Андрій ур[оджений]  27/ІІІ 1922 р. в 

с.  Винятинцях1561  Заліщицького р[айо] ну, українець, освіта сім 

кл[асів]  нар[одної]  школи. За тамтих  більшевиків був комсомоль-

цем. Того року був висланий через нквд на розвідку.

34.  Тремко Микола враз з жінкою  Тремко Марія і дочкою 

 Анною знищен[і]  за донощицтво.

35.  Олянюк Михайло СС, зістав зловлений на облаві, відпу-

щений для розвідки.

 ПАПА.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 238-239. Копія. 

Машинопис.

№ 166

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ РЕФЕРЕНТА  СБ 

 ЗОЛОЧІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ  ОУН 

ЗА ПЕРІОД 11 ЖОВТНЯ – 13 ЛИСТОПАДА 1945 Р.
14 листопада 1945 р.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ

За час з 11 жовтня до 13 листопада 1945 р.

І. Дії ворожих чинників в терені.

Подібно як і в попередніх місяцях облави в терені відбували-

ся тільки на підставі всипів. Спеціяльно великих облав не було. 

Облави в ширших масштабах були лише в  Брідському надрайоні 

в лісистих теренах. В  Золочівському надрайоні таких облав не 

пров[о] дили з огляду на меншу кількість лісів в терені і вони є 

 більшевиками опановані, знова в селах кватерує військо фрон-

тове або відділи ОББ.

Дня 20/Х 1945 р.1562 в облаві на ліс, яка відбулася на підставі 

всипу, на ліс коло  Туркотина  Глинянського р[айо] ну впали д[рузі]  

 1561 У тексті: Венитинцях.

 1562 За оперативними звітами  НКВД дана подія мала місце 18 жовтня 1945 р.
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 Вихор (рай[оновий]  провідник),  Руляй (кущевий господарчий) та 

 Левко (кущевий). Вони вбили 8  більшевиків з відділу ОББ.

В с[елах]   Полоничі,  Задвір’я,  Розворяни,  Полюхів [Великий], 

 Ляшки [Королівські], кватерує  спец[іальна] боївка в числі 25 осіб. 

Вони мають сім кулеметів, кулеметні зарядки, НКБ автомати. 

Ходять в німецьких, більшевицьких уніформах і в цивільному.

В Розворянах є    20 більшевиків

В  Вижнянах 200 -«-

В  Куровичах 300 -«-

 Унтервальдені 50 -«-

 Погорільцях 55 -«- спец[іальний]  відділ ОББ.

 Глинянах 100 -«- -«-

 Словіті 500 -«-

 Я[к]торові 100 -«-

В  Краснянському р[айо] ні облави не відбувалися, а були 

доривочні наскоки на села і засідки. В тому терені оперують 

боївки ОББ. Внаслідок провокації на ст[аниці]   Митулин впав ста-

ничний д[руг]   Марко.

Спец. боївки ОББ кватерують в таких селах: район  Красне 287 

бійців,  Гологори 50-60 бійців,  Вільшаниця 30 бійців,  Ферлиївка 20 

бійців. Фронтового війська в районі є 1500 більшевиків.

В  Золочівському районі облави були дуже незначні, без 

жодних вислідів. Військо, котре було по селах за конти[н] гентом, 

виїхало. Фронтові війська кватерують в самому районі.

В  Бузецькому районі облав не було. Військо, яке кватирувало 

попередньо, майже половина вибралася.

В  Брідському надрайоні під оглядом облав був за той місяць 

більший натиск. Відбувалися облави на ліс, в котрих брали участь 

до 3000 кавалєристів. Облави були переведені без успіху для 

більшевиків. По селах були дуже часто засідки.

В  Олеському районі є спец[іальна] боївка в числі 29 людей. 

Тою боївкою оперує опер[ативний]  уполномочений  Коваленко. 

Кромі того, по деяких місцевостях кватерує кавалєрія, в самому 

районі кватерує ще військо  нквд і фронтове військо.

Дня 28/Х [1945 р.]  більшевики робили заставу на хуторі 

 Кіпрани. На ту заставу найшло двох стрільців кущевий  Майстер 

і ще один. Вив’язалася перестрілка, у висліді котрої впав 

провокатор- стрибок, один більшевик один був ранений. Стрільці 

щасливо вицофали. Більшевики спалили дві стодолі.

Під час облави на ліс, яка відбулася 4/Х [1945 р.]  на ліс 

біля  Гутиська Турянського, відділ  Павленка, пробиваючись, вбив 

17 більшевиків при втраті двох стрільців.
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В тому часі на  Гутиську Турянськім застукали  більшевики в 

стодолі людей з куща, у висліді д[руг]   Вірний застрілився, д[руг]  

 Корч розірвав себе гранатою, кущевий  Могила ранений здався. 

Здалося ще тр[ь] ох стрільців. Один з них  Дуб почав водити по 

криївках, де згинуло ще двох людей.

В  Білому Камені кватерує 22 бійців спец[іального]  відділу з 

участковим.

В  Юзьковичах кватерує кавалєрійський ескадрон в числі 

50 більшевиків.

Дня 25, 26 та 27 відбулася облава на  Пеняцький ліс. Жертв 

з нашої сторони не було. Переїзджали одною лінією, наїхали на 

міну. У висліді було двох більшевиків вбито, одного поранено.

Дня 5/ХІ [1945 р.]  приїхали до  Ясенова більшевики. Рано 

вони приїхали на присілок  Сади, де робили облаву. Над вечір 

від’їхали до Ясенова. Над раном дня 7 листопада вони зайшли на 

Сади і побачили світло в одній хаті. Вони обскочили хату і каза-

ли відчинити. В хаті були курінний  Свобода, сот[енний]   Оверко 

і стр[ілець]   Садок. Першим вискочив Садок і застрілив одного 

більшевика зі зарядки, яка за другим стрілом затялася. По тім 

вискочив Свобода, стріляючи з МП. Більшевик з-за рога пустив в 

нього серію з автомата і вбив. Цього більшевика вбив сот[енний]  

Оверко з пістолі, сам Оверко втік. Свободу забрали до району.

В  Поникві є відділ ОББ (50 кіннотчиків і 50 піхотинців).

В  Кадлубиськах є відділ ОББ з участковим.

Війська  нквд  істрибітельний батальйон кватерують в  Забо-

лотцях.

В  Підкам’янецькому р[айо] ні к[оло]  с.  Нем’яч вбито участко-

вого  Перміна.

В Підкам’янецькому районі є ескадрон кавалєрії в числі 

113 бійців. Їхня частина дня 29/ІХ 1945 р. о год[ині]  11 вече-

ра наскочили на присілку  Микити к[оло]  с. Нем’яч в хаті на 

рой[ового]   Дібрового. Він, відбиваючись, вбив одного більшеви-

ка, сам зістав тяжко ранений. На другий день з причини облави 

Дібровий застрілився сам.

В районі  Підкамінь є постійно около 100 бійців військ  нквд.

По терені стало рейдує  боївка в числі 18 осіб. Нею оперує 

 Воскобойніков.

Дня 2/Х 1945 р. на засідку в  Корсові  Брідського р[айо] ну, 

коло каплиці напоролася на засідку район[н] а боївка  СБ. У вислі-

ді ком[андир]  боївки  Садовий та співпрацівник рай[онового]  

референта СБ д[руг]   Борис зістали вбитими, рай[оновий]  рефе-

рент СБ д[руг]   Остап є ранений в руку.
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В районі відбувалися переважно доривочні скоки на села і 

засідки.

Тактика і методи  нквд та  нкгб

В цілому терені оперують провокаційні  більшевицькі боїв-

ки. При помочі провокації вони хочуть нанести тих ударів, яких 

не можуть завдати іншим робом. Тими боївками оперують 

опер[ативні]  упол[номочені]  або участкові. В  Глинянському райо-

ні така боївка в різних одностроях і різною зброєю ходить по 

терені. До села заходять вночі, закватировують конспіративно 

в якогось господаря, сидять до передвечора. Тоді вилізають. 

Кажуть, що вони є з боївки  Грози чи  Ігоря і шукають за  Чайкою. 

В терені вони кватерують там, де нема війська, рівночасно в тім 

селі тоді  більшевики не роблять облав.

Подібна група оперує в  Олещині і  Підкам’янеччині. Боївка 

під командуванням  Воскобойнікова, користаючи з послуг людей, 

котрі зголосилися з повинною і знали старі зв’язки, ходить по тере-

ні і по тих зв’язках старається арештувати людей. Напр[иклад] , в 

групі Воскобойнікова є тр[ь] ох бувших стрільців з  УПА. Вони зна-

ють всіх довколишніх дівчат і всі зв’язкові хати. Дня 6/Х 1945 р. 

зайшла боївка до с.  Стиборівка, в них був нібито один ранений і 

вони шукали нібито за санітаркою.  Стрихалюк Гриць, якого знав 

один з боївкарів, запровадив їх до Марії  Сторожук, а та до Софії 

 Дубини, однак цеї останньої не було вдома. Мати сказала, де 

вона спить. Воскобойніков з групою пішов туди. Один з тих, що 

був в відділі, застукав до вікна, дівчина його пізнала і відчинила. В 

хаті зробили перев’язку, в часі якої дівчина говорила зі знакомим 

стрільцем про різні конспіративні справи. На домагання боївки 

завела ця дівчина їх на присілок  Бандеру к[оло]  с.  Шишківці, де 

вони получилися з д[ругом]   Прямим. З Шишковець вислали вони 

Софію Дубину за дівчатами  Вербою та  Орисею, щоб вони згото-

вили на другий день сніданок. Самі вони пішли кватирувати до 

ліса. Другого дня в першій год[ині]  прийшли до с. Шишковець, 

роз[з] броїли і арештували д[руга]  Прямого, його брата і  східняка 

 Грішу, котрой крився від  Ч.А. Рівно ж арештували дівчат Орисю, 

Вербу і Софію Дубину.

Одного дня до села  Попівці приїхало Почаївське НКВД і 

арештувало 11 молодих людей, що крилися від Ч.А. Господар 

[з] Поповець  Павлюк Іван сів на коня, поїхав до Воскобойнікова 

і сказав що сталося. Воскобойніков сказав, що поїхав би зараз 

і звільнив людей, але зараз немає часу, бо дуже занятий, приї-

де щойно завтра. На другий день Воскобойніков поїхав до 
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 Поповець і з родинами арештованих поїхав до села  Лідихова, де 

були арештовані. Там в присутності усіх людей став сваритися з 

почаївськими  нквд-истами, чого вони лізуть в його участок, вони 

до того не мають права, як так буде ще раз, то він їх постріляє. 

Арештованих звільнено і вони вернули до Поповець. Звільненим 

сказав  Воскобойніков, щоби вони вже не крилися, бо поки він 

є в районі, їм з голови волосок не спаде. Після того ходив до 

звільнених на горілку. Вечером завіз  Павлюк Воскобойнікова 

до  Підкаменя. В той спосіб здобув собі Воскобойніков в людей 

довір’я і симпатію. Деякі присвячують цей вчинок його добро-

душності.

Участкові і о[перативні]  уполномочені стараються пов’яза-

тися з ріднями підпільників. Вони туди заходять дуже часто, такі 

відвідини є в цілях провокаційних. В  Глинянщині був випадок, що 

 більшевики до одного підпільника, який крився на власну руку, 

заходили вночі і в цей спосіб з ним контактувалися. Днем вони 

в’язалися при помочі жінки того підпільника.

До людей, які зголосилися з повинною, більшевики став-

ляться добре і навіть нераз всипаних негайно звільняють дають 

їм працю, завербувавши перед тим на донощиків. Донощиків 

вербують масово. Дівчата нераз арештовані, котрі були поперед-

ньо всипані і скорше підлягали покаранню на 10-15 років, зістали 

випущені і завербовані на услуги. Вербовці підлягають ті, що 

вернули з  Німеччини. Широку опіку під тим оглядом розтягають 

більшевики над демобілізованими з армії. Декотрих донощиків, 

завербувавши, більшевики пляново їх залишають на якийсь час 

в спокою, хотяй вони вже би мали матеріял. Це роблять з метою, 

щоби донощики здобули собі більше довір’я, могли поробити 

пізн[і] ше всипи для більшевиків більш вартісні. Зокрема нама-

гаються вислати людей в наше середовище. Такі[й] висилці під-

лягають дівчата, котрі скорше були в  організації. Висилаючи їх, 

більшевики виробляють їм добре опрацьовані легенди.

З військом, котре кватировало по селах, в цілі стягання 

конти[н] генту були  нквд-сти. Вони нічим не різнилися від зви-

чайних бійців. Познакомившись з людьми, вони нав’язували 

агентуру і то в ширших масштабах з розвідчиками і курієрами до 

району, які мали добре алібі.

Донощиків поучують, кромі того як вести розвідку, ще і того, 

як мають вести себе при допитах з нашої сторони. Вони мають за 

всяку ціну відмовлятися від якої-небудь вини. Це є помітне в пере-

слухованні усіх активних донощиків. Розконспірованим донощи-

кам, явним вислужникам, більшевики дають зброю як автомати, 
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пістолі, гранати. Активні вислужники навіть вперто бороняться. 

Рівночасно коло мешкань таких донощиків розконспірованих 

 більшевики роблять застави і чекають, коли прий дуть по тих 

людей. Такий випадок був на станиці  Митулин  Краснянського 

району, де більшевики розконспірували родину, що спровокува-

ла смерть станичного  Марка, поробили коло неї засідки на боївку 

 СБ, котра прийшла по ту родину. Мимо тего родину знищено.

Серед учительства ведуть широку кампанію за вступом до 

комсомолу, доперва такі учителі мають право виховувати в школі 

піонерів. Кожний при вступі до комсомолу мусить підписати 

заяву співпраці з  нквд.

Останньо змінили більшевики спосіб роблення засідок. 

Боївка в числі 8-10 людей входить вечером незамітно в село і 

не сидить на одному місці, тільки надслухують і що деякий час 

змінюють місце.

В богатьох селах відбулися масові арештовання, а в парі з 

тим випуск нових більш і менш активних донощиків. Становище 

в терені подібне, як було попереднього року перед великими 

зимовими облавами. Не роблячи спеціяльних тривалих облав 

на села, більшевики змагають до того, щоби наш рух під зиму 

посилився, за той час донощики і розвідчики будуть мати змогу 

більше активно провадити розвідку.

СЛАВА  УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

Постій, дня 14 падолиста 1945 р. / ПАПА/

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 116-118. Копія. 

Машинопис.
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№ 167

ЛИСТА ЛІКВІДОВАНИХ БЕЗ СЛІДСТВА 

РАДЯНСЬКИХ ФУНКЦІОНЕРІВ І ТАЄМНИХ 

СПІВРОБІТНИКІВ СПЕЦОРГАНІВ
[Не раніше 26 листопада 1945 р.] 

ЧОРНА ЛИСТА

Спис зліквідованих донощиків і вислужників рад[янської]  влади.

1.  Дубина Михайло ур[оджений]  1901 р. в с.  Полтва 

 Глинянського р[айо] ну,  українець, голова колгоспу в Полтві, С/О 

 НКВД. Зліквідований 3/ХІ [19] 45 [р.] 

2.  Чирка Федор ур[оджений]  1900 р., українець, голова 

сіль[ської]  ради в Полтві Глинянського р[айо] ну, С/О НКВД. 

Зліквідований 3/ХІ [1] 945 р.

3.  Кравець Михайло ур[оджений]  1890 р. в с. Полтва 

Глинянського р[айо] ну, українець, контактувався з участковим 

уполномоченим  Мішкою. Зліквідований 3/ХІ 1945 р.

4.  Березовський Микита ур[оджений]  1885 р. в с. Полтва 

Глинянського р[айо] ну, С/О НКВД, всипав інформатора  СБ 

д[руга]   Вида, який зістав вбитий  більшевиками, спричинив [до]  

спалення села більшевиками. Зліквідований 3/ХІ 1945 р.

5.  Процик Павло ур[оджений]  1895 р. в с. Полтва Глинянського 

р[айо] ну, українець, всипав людей, де перебували на кватирі 

повстанці, слідив за нашими рухами. Зліквідований 3/ХІ 1945 р.

6.  Піцюра Михайло ур[оджений]  1900 р. в с.  Журавники 

 Яричівського р[айо] ну, освіта 5 кл[асів]  нар[одної]  школи, коман-

дир  істрибітельного батальйону і заразом його організатор. 

Зліквідований 6/ХІ 1945 р.

7.  Левчук Василь ур[оджений]  1901 р. в с.  Задвір’я 

Глинянського р[айо] ну, секретар сіль[ської]  ради. С/О  НКВД. 

Зліквідований 5/ХІ 1945 р.

8.  Левчук Анна ур[оджена]  1907 р. в [с.]  Задвір’ю Глинянсь-

кого р[айо] ну, жінка Василя, контактувалася з НКВД, слідила за 

нашими рухами. Зліквідована 5/ХІ 1945 р.

9.  Биков Григорій ур[оджений]  1918 р.  руский, телефо-

ніст, член ВКПб. Висланий в розвідку в [с.]   Ляшки Королівські. 

Зліквідований 8/ХІ 1945 р.

10.  Зайкудинов Халик ур[оджений]  1919 р.,  татарин, осві-

та 6 кл[асів] , комсомолець, висланий в розвідку в [с.]  Ляшки 

Королівські. Зліквідований 8/ХІ 1945 [р.] 



981

11.  Зайчик Олексей ур[оджений]  1922 р.  білорус, освіта 

7 кл[асів]  середньої школи, сєржант, вбитий під час облави в 

с.  Станимир.

12.  Грушевський Іван ур[оджений]  1924 р. в с.  Ляшки 

Королівські  Глинянського р[айо] ну, освіта 3 кл[аси]  нар[одної]  

школи. Завербований на С/О  НКВД Глинянського р[айо] ну. 

Зліквідований 21/ХІ 1945 р.

13.  Пилипенко Йохим ур[оджений]  1914 р., українець 

( східняк), член ВКПб, секретар Глинянського райпарткому. 

Зліквідований 23/ХІ 1945 р.

14.  Ковтун Степан ур[оджений]  1897 р. в  Задвір’ю Глинянсь-

кого р[айо] ну, українець, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  школи. 

Донощик. Зліквідований 26/ХІ 1945 р.

15.  Ковтун Марія ур[оджена]  1897 р. в с. Задвір’я Глинянсь-

кого р[айо] ну, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  школи, контактувалася 

з  нквд і була на услугах. Зліквідована 26/ХІ 1945 р.

16.  Кульчицька Марія ур[оджена]  1891 р. в с. Задвір’ю 

Глинянського р[айо] ну, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  школи, кон-

тактувалася з нквд, всипала декотрих підпільників зі села. 

Зліквідована 26/ХІ 1945 [р.] 

17.  Пелих Григорій ур[оджений]  1901 р. в с. Задвір’ю 

Глинянського р[айо] ну,  українець, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  

школи, слюсар, С/О НКВД. Зліквідований 26/ХІ 1945 р.

18.  Ковтун Іван ур[оджений]  1888 р. в с. Задвір’я Глинянсь-

кого р[айо] ну, українець, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  школи. С/О 

НКВД. Зліквідований 26/ХІ 1945 р.

19.  Ковтун Михайло ур[оджений]  1926 р. в с. Задвір’я 

Глинянського р[айо] ну, українець, освіта 6 кл[асів]  неповно 

середньої школи, магазинер на ста[н] ції, більшевицький вислуж-

ник. Зліквідований 26/ХІ 1945 р.

20.  Наречеха Анна ур[оджена]  1923 р. в с. Задвір’я Гли-

нянського р[айо] ну, українка, освіта неповно середня, кон-

тактувалася з нквд Глинянського р[айо] ну, слідила за нашим 

рухом. Зліквідована 26/ХІ [1945 р] .

21.  Стеців Анна ур[оджена]  1926 р. в с. Задвір’я Глинянсь-

кого р[айо] ну, українка, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  школи. Вела 

неморальне життя з нквд-ст[ом] , провадила розвідку про наш 

рух. Зліквідована 26/ХІ [19] 45 [р] .

22.  Стеців Богданка ур[оджена]  1929 р., українка з [с.]  Зад-

вір’я Глинянського р[айо] ну, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  школи. 

Контактувалася з нквд, всипала кілька організаційних криївок. 

Зліквідована 26/ХІ 1945 р.
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23.  Єжихов Іван ур[оджений]  1919 р.,  руский,  червоноар-

мієць, комсомолець. Зліквідовано в с. Зухоровичах [?  Сухоріччя] 

 Яричівського р[айо] ну, 26/ХІ [19] 45 [р] .

24.  Пунько Григорій ур[оджений]  1925 р. руский. Вбитий в 

[с.]   Задвір’ю  Глинянського р[айо] ну, 29/ХІ 1945 р. (Він застав в 

хаті двох повстанців).

25.  Кравець Анастазія  українка, зам[ешкала]  в с.  Полтва Гли-

нянського р[айо] ну. С/О НКВД. Зліквідована в листопаді 1945 р.

26.  Яремчук Катерина ур[оджена]  в с. Полтва Глинянського 

р[айо] ну,  полька, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  школи. Замешкала в 

с.  Підбірці [Підбір]  Краснянського р[айо] ну. С/О нквд. Зліквідована 

в листопаді [1945 р] . 

27.  Рокита Федько ур[оджений]  1885 р. в с.  Бортків 

Краснянського р[айо] ну, українець, секретар сіль[ської]  ради, 

зліквідований в листопаді 1945 р.

28.  Баран Онуфрій1563 ур[оджений]  1905 р. в с.  Жуличі Золо-

чівського р[айо] ну, українець, освіта 3 кл[аси]  народної школи, 

явний донощик  НКВД. Зліквідований 13/ХІ [1945 р] .

29.  Калушка Станислав ур[оджений]  1905 р. в с. Ялиховичах 

[ Єлиховичі]  Золочівського р[айо] ну, організував  істрибітельний 

батальйон в с. [Є]лиховичі другий раз.

30.  Гоносилов Олександр ур[оджений]  1918 р. в с.  Худяки 

 Тужинського р[айо] ну,  Кіровської області, нац[іональність]  руский, 

освіта 8 кл[асів]  середньої школи, лейт[е] нант на службі Управління 

Міліції  Унквд, був призначений участковим в с[елах]  [Є]лиховичі, 

 Городилів,  Зазулі [Зозулі],  Козаки. Зліквідований 11/ХІІ 1945 р.

31.  Лаврин Пелагія ур[оджена]  12/ХІ 1925 р. в м.  Червень, 

 Мінської области.  Ходила по селах Городилів,  Заріччя, [Є]лихо-

вичі Золочівського р[айо] ну, в декотрих селах симулювала дурну, 

то знова в других була здорова. Ходила деколи обдерта, то 

знова вбиралася порядно, зробила всип на одного господаря в 

с. Заріччу. Зліквідована 17/ ХІІ 1945 р.

32.  Ковальчук Михайло років 53, родом з Гаїв Старобрідських, 

Підкам’янецького р[айо] ну, українець, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  

школи. Був головою с[ільської]  р[ади]  в 1939 р., підписав вивіз 

родин на Сибір. В 1944 р. видав картотеку населення з с. Гаї 

Старобрідські на НКВД в Підкамінь. При намаганій втечі зістав 

застрілений 11/ХІІ [19] 45 [р] .

33. Галандюк Марія уроджена в  Гаях Старобрідських 

 Підкам’янецького р[айо] ну, років 48, освіта 2 кл[аси]  нар[одної]  

 1563 У тексті: Унуфрій.
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школи. За  Польщі конфідент  поль[ської]  поліції. Її зять був у відді-

лі  УПА, опісля зголосився на  НКВД. Вона подавала йому розвідку. 

Мимо заборони ходити до  Бродів, ходила дальше і за це зістала 

зліквідована 11/ХІІ [1945 р] .

34.  Дейнега Радьон років 56, родом з  Волині, зам[ешкалий]  

в [с.]   Гаях Старобрідських  Підкам’янецького р[айо] ну,  українець, 

жонатий. Був пов’язаний з прокурором  Макогоном з  Підкаменя, 

якому мав доносити, провадив ворожу нашому рухові пропаган-

ду. Придержаний признався, тільки приїз[д]   більшевиків унемож-

ливив стягнення точного протоколу. Зліквідований 12/ХІІ 1945 р.

35.  Коваль Василь ур[оджений]  1897 р. в с.  Боложинові  Олесь-

кого р[айо] ну. Явний донощик  НКВД. Зліквідований 27/ХІ 1945 р.

36.  Батенчук Василь ур[оджений]  1904 р. в с.  Сухота Підка-

м’янецького р[айо] ну, українець, освіта 4 кл[аси]  народної школи, 

ренегат з польських часів. В 1944 р. був арештований НКВД Підка-

м’я нецького р[айо] ну і завербований в С/О НКВД. Під час придер-

жання при намаганій втечі1564 зістав застрілений дня 29/ХІ 1945 р.

37.  Венгрин Михайло ур[оджений]  1907 р. в  Золочеві, замеш-

калий в селі  Глушин  Пониковецького р[айо] ну,  поляк. В 1945 р. 

зістав демобілізований з армії, вернув до села і своєю поведін-

кою викликав підозріння. Коли його придержано для перевірки 

намагався втікати і зістав вбитий дня 1/ХІІ 1945 р.

38.  Войнаровський Антін ур[оджений]  1909 р. в с.  Гаї 

Смоленські1565 Пониковецького р[айо] ну, нац[іональність]  поляк, 

освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  школи. Замешкалий в с. Глушин 

Пониковецького р[айо] ну. В 1945 р. зістав демобілізований з 

армії, вернув до села і своєю поведінкою викликав підозріння. 

Під час придержання для провірки, намагався втікати і зістав 

вбитий дня 1/ХІІ 1945 р.

39.  Семчук Михайло ур[оджений]  1901 р. в с.  Суховоля 

Підкам’янецького р[айо] ну, українець, самоук, жонатий, голова 

сіль[ської]  ради, явний донощик, всипав підпільників зі села і їх 

родини. Зліквідований 5/ІХ [19] 45 р.

/ ПАПА/

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 236-237. Копія. Маши-

нопис.

 1564 У тексті: втічі.

 1565 У тексті: Гаї Смолинські.
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№ 168

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ РЕФЕРЕНТА  СБ 

 ЗОЛОЧІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ ОУН 

ЗА ПЕРІОД 13 ЛИСТОПАДА – 14 ГРУДНЯ 1945 Р.
14 грудня 1945 р.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ

За час з 13 листопада до 14 грудня 1945 р.

І. Дії ворожих чинників в терені

Як довго не було снігу,  більшевики не застосовували в ціло-

му терені облав, а ограничувалися до облав малих, переведених 

силою 20-30 бійців в селах, рівнож робили нічні наскоки і засідки 

по всипаних донощиками місцях. На засідки находили повстанці 

рідше. Наскоки подеколи приносили їм більші успіхи. В одному 

такому наскокови згинув д[руг]   Чавун і д[руг]   Орест. Більшевики, 

котрі ходять на нічні засідки, рівночасно грабують по селах. Дня 

29/Х [1945 р.]  більшевики розбили двері в церкві в с.  Конюшкові 

 Брідського р[айо] ну і пограбували церкву. Будучи на заставі в 

с.  Корсові Брідського р[айо] ну, ніч[ч] ю підпали[ли]  стодолу, під 

котрою держали заставу. Згоріло дві господарки. Більшевики 

казали, що то підпалили повстанці.

Дня 10/ХІ 1945 р. на заставу в  Білявцях найшло чотирьох 

повстанців, більшевики їх здержували, вони залягли, відкрили 

вогонь і вицофалися. Більшевики стягнули всі застави і забрали-

ся з села.

З 6 на 7/ХІ [1945 р.]  більшевики поробили застави в с.  Садах 

 Підкам’янецького р[айо] ну. До хати Б[у]кси підійшов командир 

Богдан ( Свобода) з двома стрільцями, вчувши гамір перед хатою, 

к[омандир]  Богдан вийшов, відкрив вогонь по більшевиках, вбив 

двох, сам впав від ворожої кулі. Стрільці вийшли ціло.

Дня 13/ХІ [1945 р.]  приїхали до с.  Пониковиця  більшевики 

за сіном. Перед від’їздом зі села обступили стодолу гос[подаря]  

 Ковальчука, де кватирував стр[ілець]   Підкова. Більшевики піс-

лали господаря, щоби стрілець здався, він відповів, що зараз 

виходить, вийшов, викинув гранату і почав втікати, ранений вмер 

на другий день в районі.

В  Золочівському районі прилюдно знищ[е]но явних донощи-

ків в с[елах]  Ялиховичі [ Єлиховичі],  Городилів,  Бенів, в зв’язку з 

тим в тих селах закватирували групи військ,  нквд робили труси, 

не найшли нічого і вибралися.
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В  Бузецькому районі вибралося військо, облави переводили 

тільки групи військ  нквд.

З хвилиною коли випав перший сніг,  більшевики в цілому тере-

ні переводили облави на ліс і села. В селах, де були всипи, облави 

були дуже точні. Вони тривали два або три дні. Рівно ж переводили 

спис населення, а радше тих людей, за якими пошукують.

В цілому терені відбуваються мітінги передвиборчі. Більше-

вики перестерігають людей, що  бандерівці будуть старатися 

перешкодити в виборах.

Відбуваються арештовання підозрілих дівчат і людей, які 

можуть бути шкідливі при виборах.

ІІ. Тактика і методи нквд та  нкгб

Усіх демобілізованих з армії більшевики стараються вико-

ристати до боротьби з нашим рухом. Молодшим кажуть всту-

пати в  істрибітельний батальйон, в противному разі заберуть на 

державні роботи. З тими людьми відбувають мітінги і закликають 

прилюдно помагати в винищуванні бандерівців.

В армії більшевицька контррозвідка рівно ж переводила роз-

рібку нашої справи по наших селах і відповідний елємент там 

відразу ангажували до агентурної роботи. Така агентура є краще 

законспірована як агентура, завербована на місці.

При вербовці агентури більшевики присвячують тепер більше 

уваги в вирежесеруванні легенди і законспірованні агентури. Пере-

дов сім звертають, щоби на провірці в  СБ до нічого не признаватися, 

бо в противному разі вони вб’ють. Легенди є випрацьовані точно 

і навіть правдоподібно. Донощики цієї легенди придержуються і 

стараються не признатися до правди. Зокрема тих легенд придер-

жуються б[увші]  члени  ОУН і люди, котрі ранше знали про наш рух. З 

них тепер більшевики мают[ь]  нераз довірених і точних донощиків.

Опер[ативний]  упол[номочений]   Коваленко Олеський р[айо] н 

з одним зі своїх кандидатів на донощика поводився так, що були 

можливості, що нібито він є завербований і чекав, коли прийде 

провіряти  СБ, коли його довший час не провіряли, тоді він його 

доперва заангажував. То була для Коваленка цінна агентура, бо 

цей агент мав родинні зв’язки з членами організації і могли бути 

можливості провокації в будучому. Цей агент фактично взявся 

активно до праці на допитах, придержувався точно вказівок 

Коваленка і признався доперва по дводеннім безперестаннім 

переслуханню внаслідок психічного заломання.

В інших випадках опер[ативні]  уполномочені стараються 

заангажувати донощика вночи, не помітно, протягом кількох 
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годин в його хаті. Наколи б хто запримітив, що в нього був хтось, 

мав говорити, що його провіряло  СБ.

Подекуди молодим рейдовикам кажуть  нквд-ст[и]  симулю-

вати придуркуватих.

В терені ходить тепер богато  східняків за прошеним хлі-

бом. Серед них дуже богато розвідчиків. Розвідчиками бувають 

молоді дівчата або каліки. Ці люди в розвідці не є надто вишко-

лені, заангажовані без точного провірювання їхньої кандидатури. 

Легенди їх поплутані. Це є звичайний продажний елемент. (Тут не 

говориться про кваліфікованих агентів нквд).

До підпільників видали  більшевики знова звертання голо-

ситися з повинною. Хто боїться прийти до району, може здати 

зброю в  сіль[ській] раді і написати заяву, це буде вистарчаюче. 

Трьох підпільників зі с.  Підлис[с] я  Олеського р[айо] ну зголосили-

ся в такий спосіб:

Головою сіль[ської]  ради, з котрим ранше торговали орг[ані-

заційним]  майном, передали до району заяву такого змісту: 

ЗАЯВА. Заявляєм, що ми нижче1566 підписані  Крокіз Дмитро, 

 Сисун Іван та  Малий Володимир зголошуємося перед 20 серп-

нем [1945 р.]  і просим, якщо можна, забрати нас 23 серпня 

[1945 р.]  так, що би ті з ліса не думали, що ми поголосилися 

сами. Наш постій буде по дорозі на  Закомар’я, перша хата з 

Підлис[с] я. Від хати яких 150 м[етрів]  направо. Година 12 на ста-

рий час. (Підпис). На другий день більшевики зробили на те місце 

велику облаву, стріляли і кричали: бандьора, здавайсь. Відтак тих 

людей половили, пов’язали дротом і відставили до району. Зараз 

вони є вдома і мають книжки.

Зараз в терені виявляється сітка донощиків, яку поорганізува-

ли ті більшевики, що кватирували за конти[н] гентом. Виказується, 

що в кожній такій групі був в уніформі бійця оперативний праців-

ник нквд і він організував сітку донощиків.

СЛАВА  УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

 ПАПА.

 Макар1567

Постій, дня 14 грудня 1945 р.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 127-128. Копія. Машинопис.

 1566 У тексті: нище.

 1567 Виділений курсивом текст написаний фіолетовим олівцем невідомою 

особою.
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№ 169

ОПЕРАТИВНИЙ ЗВІТ РЕФЕРЕНТА  СБ 

 ЗОЛОЧІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ  ОУН 

ЗА ПЕРІОД 14 ЛИСТОПАДА – 14 ГРУДНЯ 1945 Р.
14 грудня 1945 р.

ОПЕРАТИВНИЙ ЗВІТ

За час з 14 листопада до 14 грудня 1945 р.

Дня з 11 на 12/ХІ 1945 р. боївка СБ при співучасті стрільців з 

куща стрінулися на передмісті Бузька [ Буська] з двома  більшови-

ками, вбили їх.

Того самого дня ті люди зробили засідку на два авта особові, 

в котрих їхали  нквд-исти на провірку на передмістя. Повстанці 

відкрили вогонь, більшовики панічно втекли, лишаючи вбити-

ми шість більшовиків. Повстанці без втрат вернули на місце 

постою.

Дня з 15 на 16 листопада двох боєвиків СБ стрінулося з двома 

більшовиками в с.  Гумниська  Бузецького р[айо] ну. Боєвики від-

крили вогонь. Один більшовик вбитий, один ранений втік.

СЛАВА  УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

Постій, дня 14 грудня 1945 р.  ПАПА

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 129. Копія. Машинопис.

№ 170

ЛИСТА ЛІКВІДОВАНИХ БЕЗ СЛІДСТВА 

РАДЯНСЬКИХ ФУНКЦІОНЕРІВ І ТАЄМНИХ 

СПІВРОБІТНИКІВ СПЕЦОРГАНІВ
14 грудня 1945 р.

ЧОРНА ЛИСТА

Спис зліквідованих донощиків і вислужників рад[янської]  влади

1. Григорі[й]   Морда ур[оджений]  1930 р. в с.  Пітричі 

 Краснянського р[айо] ну,  українець. Арештований Олеським 
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 нквд, був використаний як донощик на камерах, відтак висланий 

в терен як розвідчик.

2.  Дмитрак Евгенія ур[оджена]  1927 р. в [с.]   Яблонівці 

 Буського1568 р[айо] ну,  українка, освіта 7 кл[асів]  нар[одної]  школи. 

Велася неморально відносно  більшевиків, провадила розвідку в 

селі серед молоді, всипала дівчат. В цілях провакаційних виноси-

ла до ліса їсти.

3.  Дмитрак Ілия ур[оджений]  1890 р. в с. Яблонівці Бузецького 

р[айо] ну,  українець, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  школи. Був сол-

тисом за  німців. Був на услугах в  гестапо. Видавав людей до 

 Німеччини, спричинив арештовання, тепер співпрацював з  нквд. 

Подав людей на нквд і спричинював облави.

4.  Голіч Іван ур[оджений]  1880 р. в Ялиховичах [ Єлиховичі], 

нац[іональ ність]   поляк, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  школи. 

Побачив, як в лісі копали хлопці криївку. Зараз напровадив біль-

шевиків. Хлопці вирвалися з окруження.

5.  Васильків Марія ур[оджена]  1910 р. в с.  Бенів  Золочівського 

р[айо] ну,  українка, депутатка с[ільської]  р[ади] . Була явним 

вислужником нквд і рад[янської]  влади. Зліквідована прилюдно.

6.  Крокіз Іван ур[оджений]  1897 р. в с.  Підлис[с] я  Олеського 

р[айо] ну,  українець, голова с[ільської]  р[ади] . Мав зв’язки з 

нквд.

7.  Гарасимчук Анастазій ур[оджений]  1925 р. в с.  Боратин 

 Підкам’янецького р[айо] ну, українець, освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  

школи. Ховався вдома на власну руку, пізніше зголосився, зістав 

з[а] вербований в с/о НКВД.

8.  Рябчук Іван ур[оджений]  1926 р. в [с.]   Янківцях Житомирсь-

кої області, українець, сєржант  Ч.А. Зістав зловлений на грабунку 

в селі  Угорцях.

Постій, дня 14 грудня 1945 р.  ПАПА.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 235. Копія. Машинопис.

 1568 У тексті: Бузького.
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№ 171

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ РЕФЕРЕНТА  СБ 

 ЗОЛОЧІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ  ОУН 

ЗА ПЕРІОД 14 ГРУДНЯ 1945 Р. – 14 СІЧНЯ 1946 Р.
15 січня 1946 р.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ

За час з 14 грудня 1945 р. по 14 січня 1946 р.

І. Дії ворожих чинників в терені

З приходом зими  більшевики посилили свої дії, спрямовані 

на поборювання нашого руху в терені. До тих дій не вжито військ 

 Ч.А., а тільки війсь ка  нквд. Внаслідок недостачі відповідної кіль-

кості таких військ нквд пе рекидало ті війська з одних теренів в 

другі. В загальному терени, котрі були тероризовані тими війсь-

ками літом і осеню, тепер звільнено, а військо пе рекинено в 

другий терен. Звичайно в тому терені, котрой опустило військо, 

є богато донощиків. Протягом того часу більшевики не робили 

великих облав на села, а надальше практикували засідки і нічні 

наскоки. В зв’язку зі свята ми Різдва Христового нквд робило 

засідки по селах і рівно ж провіряли хати.

Дня 29/ХІ [1945 р.]  в с.  Задвір’ю  Глинянського р[айо] ну біль-

шевики застукали в хаті трьох боєвиків. Внаслідок стрілянини 

більшевики зістали побиті, в одного повстанці1569 забрали кріса 

та документи. При тому двох боєвиків було легко ранених.

16/ХІІ [1945 р.]  около 100 більшевиків заскочили в с.  Ляшки 

Королівські Глинянського р[айо] ну, районову боївку  СБ. 

Вив’язався годинний бій, у висліді яко го трьох більшевиків вби-

тих, кількох ранених.

18/ХІІ [1945 р.]  до с.  Полюхів [Великий] Глинянського р[айо]-

ну приїхало 20 більшевиків на облаву, довідавшись, що в селі є 

районова боївка, більшевики відступили.

В  Глинянському районі кватирує військо в таких селах:

 Богданівка  15  група нквд.

 Вижняни 200  бійців, правдоподібно ОББ. Роблять 

засідки по довколишних селах.

 Полтва 30  – охорона радгоспу.

 Замістя 100  – беруть участь в облавах.

 1569 Виділене курсивом слово дописане фіолетовим чорнилом невідомою 

особою.
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 Розворяни 150  – летунська часть.

 Перегноїв 6  – збирають конти[н] гент.

 Мазів 4  – телефоністи.

 Альфредівка 70  – летунська часть.

 Словіта 300  – постійно роблять засідки.

 Погорільці 50  – гарнізон, роблять засідки.

 Куровичі 200  – летунська часть.

 Туркотин 50 –     – « – – « –.

За останніми відомостями з деяких сіл  більшевики мали 

виїхати, однак ті відомості є несправджені.

В селах  Краснянського р[айо] ну більшевики постійно теро-

ризують населення. Облав великих не переводять, застосовують 

засідки та наскоки.

В  Красному є 17  нквд-стів, 9  нкгб-стів, 30 бійців гарнізону, 

9 міліціонерів1570 (охорона тюрми), 17 чл[енів]   істрибітельного 

батальйону і 27 боєвиків  РБ.

 Гологори – 80 бійців гарнізону. Вони стало тероризують під-

лісні села  Гологірщини.

 Куткір – 15     – « – НКВД.

 Сторонибаби – 30     – « – 32 істрибітелів, охорона 

спіртзаводу.

В  Бузеччині в половині грудня [1945 р.] відбулася облава на 

ліси в то му районі. В лісі коло  Яблонівки впало 3 повстанців. В 

лісі коло  Чучманів, в т[ак]  зв[аних]   Кубаньках, впало тоже трьох 

повстанців. По селах були проведені облави без висліду.

В  Золочівському р[айо] ні облав по селах не було, за виїмком 

облави на ліс коло  Зазулів, де впав боєвик СБ  Тихий. В тому ж 

терені впав кущевий  Яцко. До с.  Белзець в місяці грудні [1945 р.]  

приходила на нічні засідки боївка з  Олеського р[айо] ну. Засідки 

не дали жодного висліду.

Група більшевиків в числі 200 більшевиків, яка переходила 

з початком грудня [1945 р.]  з  Дунаєва, закватирувала в с[елах]  

 Жуків,  Ремезівці і  Шпиколоси, тут робили труси без висліду, опіс-

ля подалися в  Краснянщину. В терені кватирує військо в таких 

селах:

 Жуличі 8 бійців охорона радгоспу

 Княжа 6 більшевиків охорона радгоспу

 Віцинь  12 стрибків  3 нквд-сти.

 Кропивна  15 – « – 3 – « –

 Снович  50 – « – 5 – « –

 1570 У тексті: міліцьонерів.
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В  Олеському районі посилилися дії  нквд. Надальше оперує 

боївка, кот рою командує комісар  Коваленко. Вони невеликою 

групою їздять ночами по се лах, роблять наскоки та засідки. 

У вечір 19/ХІІ [1945 р.]  та  боївка в  Соколівці обско чила хату, в 

котрій в той час були стрільці з  куща. Вив’язався бій, у висліді 

якого впало двох стрільців з куща,  Козловський та  Павленко. 

Більшевики відсту пили. Не другий день після того стрільці з куща 

поголосилися в районі з повинною. Залишилися тільки кущевий 

 Крутий і кущевий господарчий  Свидригайло. Кіль ка днів перед 

тим з тієї станиці поголосилися всі люди, які крилися на власну 

руку без зброї. Між іншими зголосився районовий військовик 

( Бурлака). В Соко лівці тепер кватирує військо, котре постійно 

їздить по лісі, шукає за криївками та слідами постоїв. Під час ніч-

ного наскоку в селі  Ожидів впало двох стрільців з куща  Камінний 

та  Чорноморець. 13/ХІІ [1945 р.]   стрибки з  Краснянського р[айо]-

ну вбили стрільця з куща  Дубового в селі  Пітричах.

16/ХІІ [1945 р.]  група  більшевиків в числі 50 наскочила на 

постій куща в  Закомарівськім лісі. Кущ перед тим відступив. На 

постою більшевики заскочили команданта районової боївки 

 Нечая, кулеметчика тієї боївки  Комара, стр[ільця]  з  УПА  Чаплю, 

стр[ільця]  з куща  Сову. Вив’язався бій, у висліді якого впало 

8 більшевиків, кількана[д] цять було ранених, впали всі чотири 

повстанці. Військо в районі кватерує в  Олеську та Соколівці, 

в останні дні місяця мало приїхати військо (кавалєристи) до 

 Юзькович.

В  Заболотецькому районі в с.  Волохи кватерує 60 кавалє-

ристів. З хвилиною коли впав сніг, вони їздять по лісі та шукають 

за криївками та слідами постоїв. Облави відбувалися по селах 

 Пониковиця,  Пониква,  Ковпин та інших. Облави тривали до піз-

ньої ночі. Більшевики казали вночі не заслоняти вікон, там де 

будуть заслонені вікна, будуть кидати гранати. В селі  Ражнів 

закватерувало 30 більшевиків, вони роблять засідки, ходять по 

лісі, шукають криївки.

В  Підкам’янецькому районі оперує ескадрон. Ті ескадронці 

групою 15-20 бійців роз’їзджають по селах, роблять наскоки та 

в підозрілих міс[цях ...] 1571 в декотрих селах закватировують на 

кілька днів, відтак від’їзджають. Дня 12/ХІІ [1945 р.]  в селі  Пеняки 

стрінувся з більшевиками один повстанець, віддав до них дві 

серії з автомата, ранив двох більшевиків, сам відступив. Дня 

24/ХІ [1945 р.]  більшевики зробили заставу коло с.  Черниця, до 

 1571 Частина речення встрачена.
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села вертало чотирьох людей, які працюють в районі. Більшевики 

відкрили по них вогонь і двох вбили. Дня 13/ХІІ [1945 р.]  кущевий 

 Могила з одним стрільцем найшов на заставу, яку зробив відділ 

ОББ. Вив’язався бій, втрат не було ні по одній, ні по другій сторо-

ні. Дня 1/ХІІ [1945 р.]  в с.  Боратин закватирувало 10  більшевиків, 

вони зловили стрільця з відділу  Малинового  Соловія, котрой 

запрова див до криївки в лісі, де кватирував кущ. Вив’язався бій, 

у висліді якого кущевий  Вишня і стрілець  Карий вбиті, чотирьох 

стрільців ранених.

В районі кватирує новий ескадрон в числі 170 бійців. Це 

переважно самі молоді люди, серед котрих є рівно ж люди з 

поблизької  Волині. В половині грудня [1945 р.]  вони всі коні від-

правили до району, залишилося лише 15 коней. З кіньми відіс-

лали рівно ж 2 «Максіми». Озброєння ескадрону:  6 кулеметів 

Дігтярева, 10 автоматів, 2 снайпери, 148 крісів.  Нквд начислює 

28 осіб,  НКГБ 4 особи,  істрибітельний батальйон 30 бійців, в 

селі  Паликорови істрибітельний батальйон в числі 17 бійців, в 

с.  Стиборівка істрибітельний батальйон в числі 27 бійців.

В  Брідському районі відбулася облава на ліс біля села  Берлин 

в днях 22 і 23/ХІ [1945 р] . По головних лініях були застави. Піхота 

переходила лініями, а на місцях, де були колись постої куща, 

переходили розтрільною. Під час тієї облави впав боєвик райо-

нової боївки СБ д[руг]   Тихий. Того дня більшевики від’їхали до 

с. Берлин. Звідси одна частина поїхала на застави попід ліс, друга 

виїхала в напрямі  Бродів. Відтак з дороги завернули попід село, 

зробили застави, рано з’їхалися і робили облаву в селі. Після двох 

днів від’їхали. Дня 11/ХІІ [1945 р.]  більшевики найшли криївку в 

лісі під Берлином. В криївці впало двох боєвиків надрайонової 

боївки СБ, д[рузі]   Росоха та  Чорний. Дня 6/ХІІ [1945 р.]  відбулася 

облава на ліс між с[елами]   Шнирів– Корсів. О годині 15 біль-

шевики натрапили на постій куща  Борулі. Більшевики відкрили 

вогонь, у висліді якого впав стр[ілець]  куща  Вишня та  Нечай, 

ранений стр[ілець]   УПА  Недоля розірвав себе гранатою. Дня 

16/ХІІ [1945 р.]  в селі  Клекотів більшевики зробили нічний наскок. 

2 сотні війська окружили село. Одна група пішла в село підслуху-

вати попід вікна чи кого нема. В одній хаті застукали двох стрільців 

з куща, у висліді чого один стрілець згинув не місці, другий ране-

ний попав більшевикам в руки. На слідуючий день вмер в районі.

В селі Берлин закватирувало 100 більшевиків, 50 кіннотчи-

ків, 50 піхотинців. Вони групами 30-40 людей ходять постійно 

на сусідні села, роблять облави і застави, постійно слідять за 

слідами в лісі.
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ІІ. Тактика і методи  НКВД та  НКГБ

НКВД намагається по всіх селах зорганізувати  істрибітель-

ний батальйон. В склад батальйону хотять втягнути всіх демобі-

лізованих з  Ч.А. і людей, які здібні носити зброю. (Тих людей рів-

ночасно стараються заангажувати до агентурної співпраці). Тут 

 більшевики стрінули рішучий спротив всего українського сві-

домого населення. Бувають випадки, де більшевики насильно 

дають людям зброю в руки, та гонять їх на облави. В с.  Бортків 

 Краснянського р[айо] ну всім демобілізованим запропонували 

більшевики вступити на службу в істрибітельний батальйон і 

дали їм зброю. Усі хто дістав зброю, зараз на другий день відда-

ли її. Так повтарялося це протягом тижня. При кінці більшевики 

двох господарів сильно побили, остальним дали кріси і під шти-

ками погнали на облаву в с.  Балучин. По повороті ті люди знова 

віддали зброю до сіль[ської]  ради. Більшевики зброю забрали 

до району, а людям грозили, що вони  бандерівці і будуть їх 

карати. Такі випадки насильно організувати стрибків є по всему 

терені. В декотрих селах менш свідомий еле мент взяв зброю в 

руки.

Організовання донощиків відбувається дальше насильно. 

Все населення симпатизує з нами і розуміє, що всяка агентур-

на робота з нквд буде вик рита і винні будуть покарані, ставить 

рішучий спротив. В селі  Ражнів після того як боївка  Підкови 

на засідці вбила кількох більшевицьких вислужників, заквати-

ровало військо. З військом були нквд-сти, вони намагалися 

зорганізувати доно щиків, при тому кандидатів сильно били, а 

навіть своїми руками підписували заяви в імені кандидата. Один 

нквд-ст висловився так: «ти будеш доносити або ні, а ми колись 

ті заяви підкинем  бандерівцям і вони вас постріляють, а ті, що 

з нами секретно працюють, будуть нам дальше доносити». 

Богато з тих, що їх насильно змусили підписати заяви, негайно 

після того зголосили про це.

Як більшевики поводяться з вже розконспірованими доно-

щиками може посвідчити такий факт: До села  Курович повернув 

з  Ч.А. інвалід  Брездень Степан (він за добрі бойові дії дістав 

3 медалі). Він зістав на воєнкоматі в  Глинянах завербований в 

С/О нквд та заразом дістав працю завідуючого млина в  Вижнянах. 

Коли цей інвалід вже серед населення страти[в]  довір’я і не міг 

вже подавати добрих відомостей, капітан з гарнізону, якому він 

доносив, висилав його в розвідку в такі місця, де він міг би попас-

ти в руки українським повстанцям, а записку, яку цей С/О подав 

капітанови, якимось робом подано повстанцям. Внаслідок того 
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агентура була легко розроблена і  Брездень Степан враз зі своїм 

братом, що подавав йому розвідку, зістали зліквідовані.

В другому випадкові розвідчик  Ковальчук Богдан з с.  Бучина 

 Підкам’янецького р[айо] ну був використовуваний так довго, 

поки за ним не почали питати повстанці, тоді його перекидають 

на працю в МТС і там припоручують провадити розвідку серед 

робітників, коли він вже був і там розшифрований і не міг подава-

ти добрих матеріялів, його висилають в розвідку в село Бучина і 

він там попадає в руки повстанцям, котрі його зліквідовали.

 НКВД старається дорогою різних «совещаний» та мітингів 

мати постійний контакт з демобілізованими з  Ч.А. Серед них 

нав’язують агентуру, декотрі вже приїхали завербовані ще в 

чужому терені.

Завважується в терені те, що  більшевики, знаючи, що  СБ 

провіряє арештованих, стараються вербувати донощиків не 

ареш туючи їх.

Тому, що на місці є тяжко завербувати і заразом законспіру-

вати агентуру, більшевики це стараються зробити на невтрально-

му терені. Напр[иклад] , перед демобілізацією, серед людей, які 

вертають з  Німеччини. Вони навіть намагаються звідтам вислати 

провокаторів в наші ряди.

Помітно є те, що в зв’язку з тим, що наш рух є більш 

законспіро ваний, тому всипи С/О не представляють такої вар-

тости для  нквд відносно бороть би з нашим рухом. Тому нквд 

старається нанести нам ударів, вживаючи різних мето дів під час 

облав. Облави роблять в той спосіб, що частина окружує село, а 

група в складі кількох людей йде в село та ходить попід вікна та 

наслухує. В одному селі приїхало чотирьох більшевиків автом і 

казали дати собі кватиру усім разом, щоби їх  бандерівці не поби-

ли, в тому часі навколо села були застави.

В с.  Шнирів  Брідського р[айо] ну більшевики привезли ціле 

авто товарів, як мануфактура, взуття, цукор і т[аке]  п[одібне] . 

Цього товару вони казали не ховати в приватному мешканні кра-

марки, а держати в кооперативі. Протягом слідуючих двох но чей 

коло кооперативи більшевики робили застави. Коли по ці товарі 

ніхто вночі не приходив, більшевики по двох днях забрали товар 

і відвезли до району,

Дня 14/ХІІ [1945 р.]  нквд-ст  Калініченко і з ним ще 9 осіб нквд 

та  нкгб закватировали на хуторі  Горбанівка  Підкам’янецького 

р[айо] ну в одній хаті. З хати нікого не випускали, а котрой з них 

виходив надвір, вбирався в жіночу одежу. Недалеко в лісі було 

більше більшевиків,
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В терені переводить  УНКВД ряд змін на підрядних постах. 

Говорять, що ті зміни є переведені за невив’язання їх з праці чи 

надужиття, скільки в тому правди, наразі ще не провірено. Рівно 

ж є зміна самої залоги військ нквд. На місце тамтих прийшли 

переважно самі люди молоді. Наразі їхня робота в терені ще не 

замітна.

В зв’язку з виборами в першій половині січня [1946 р.] по 

всему терені закватирувало військо в числі 20-50 бійців. Їхня ціль 

є переводити передвиборчу агітацію, стероризувати населення 

і тим самим забезпечити успішність переве дення виборів. Що 

це за військо, точно ще не знати, кватирує переважно разом в 

мурованій хаті, критій бляхою чи черепицею без загати. Треба 

сподіватися, що з кожною такою групою є участковий, котрой 

може нав’язувати агентуру, і політруки.

СЛАВА  УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

Постій, дня 15 січня 1946 року. / ПАПА/

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 149-152. Копія. Маши но пис.

№ 172

ОПЕРАТИВНИЙ ЗВІТ РЕФЕРЕНТА  СБ 

 ЗОЛОЧІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ  ОУН 

ЗА ПЕРІОД 14 ГРУДНЯ 1945 Р. – 15 СІЧНЯ 1946 Р.
15 січня 1946 р.

ОПЕРАТИВНИЙ ЗВІТ

За час з 14 грудня 1945 р. по 15 січня 1946 [р.] 

Дня 16/ХІІ [1945 р.]  до с.  Полоничі  Глинянського р[айо]-

ну приїхало 20  більшевиків грабувати мирне населення. Боївка 

районова СБ в числі 8 боєвиків під командою ком[андира]   Чайки 

при[й] няла бій в селі, котрой тривав 1 годину. У висліді більше-

вики мали трьох вбитих, двох ранених, а решта втікла. Зброї не 

здобуто, бо втікаючі більшевики забрали зі собою.

Дня 16/ХІІ [1945 р.]  в селі  Ляшки Королівські група більше-

виків в числі 100 бійців заскочила в хаті боївку районову СБ о 
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год[ині]  21. Боївка під командуванням ком[андира]   Чайки при[й]-

няла бій, який тривав одну годину. Більшевики мали трьох вбитих 

і кілька ранених. Підібравши жертви бою,  більшевики відступили. 

Боївка мала одного раненого.

Дня 29/ХІ [1945 р.]  в с.  Задвір’ю  Глинянського р[айо] ну в 

год[ині]  19 більшевики заскочили в хаті трьох боєвиків з районо-

вої боївки  СБ д[рузів]   Вовка,  Соловейка,  Морозенка. Вив’язався 

5 хвилинний бій, в якому впало 3 більшевики, решта більшевиків 

відступили. Повстанцям вдалося в одного більшевика підібрати 

кріса і документи.

Дня 5/ХІІ [1945 р.]  районова боївка СБ  Бузецького р[айо]-

ну знищила молочарні і господарські книги в с[елах]   Гумниська, 

 Чучмани,  Чучмани Заболотні.

Дня 6/ХІІ [1945 р.]  районова боївка СБ Бузецького р[айо]-

ну знищила молочарню в с.  Яблонівці і молочарню та тартак в 

с.  Грабовій.

Дня 24/ХІ [1945 р.]  районова боївка СБ  Заболотецького 

р[айо] ну зробила засідку на проїзджаючих більшевиків. У висліді 

вбито:  Кузьмінського зав[ідуючого]  Маслозаводу, начальника 

пошти, начальника тартаків, стр[ільця]  з відділу  УПА, який зго-

лосився і водив більшевиків, зас[тупника]  ком[андира]   істрибі-

тельного батальйону  Боя, нквд-стів  Жукова та  Петренка, трьох 

льотчиків. Чотирьох ранено, з котрих двох на другий день вмер-

ло. По стороні боївки власних втрат не було. Не здобуто нічого, 

бо більшевики дістали підмогу з району, так що боївка мусила 

відступити.

СЛАВА  УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

Постій, дня 15 січня 1946 р. / ПАПА/

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 153. Копія. Машинопис.



997

№ 173

ЗВІТ РЕФЕРЕНТА  СБ  ЗОЛОЧІВСЬКОГО 

ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ  ОУН ПРО 

ТАКТИКУ І МЕТОДИ  НКВД- НКГБ, ЯКІ 

ВОНИ ВИКОРИСТОВУВАЛИ У БОРОТЬБІ 

З НАЦІОНАЛІСТИЧНИМ ПІДПІЛЛЯМ

У СІЧНІ-ТРАВНІ 1946 Р.
4 червня 1946 р.

ТАКТИКА І МЕТОДИ НКВД І НКГБ.

За січень, лютий, березень, квітень і травень 1946 р.

Від дня 14 січня 1946 р. в цілому терені закватерувало по 

селах вій сько. В надр[айоні]   VІІІ,З переважно кватерували «внут-

рішні війська  HKBД», які приїхали з  Рави Руської. Начальником 

цих військ був полковник, котрий враз зі штабом мав головну 

кватиру в  Бродах. В  Заболотцях кватерував майор, в  Сасові і 

 Білому Камені рівнож кватирував майор. Районне НКВД подава-

ло інформації і було до помочі цим військам. Війська розробляли 

самі справи, ареш тували і допитували. Арештованих відставляли 

по допитах до Рави Руської.

Рівночасно райони вели також роботу. По селах кватерували 

гарнізони в числі від 15 до 30 бійців. Начальниками гарнізонів 

були переважно лейтінанти.

До виборів це є 10.ІІ.1946 р. обмежували свою роботу до 

студ[і] йовання і розробки терену, якщо робили якісь труси, ареш-

тування чи облави, то вик лючно на конкретні вс[и] пи. Зловлених 

і зголошених допитували на місцях, а здобуті під час слідства 

матеріали використовували негайно.

Участкові НКВД були стало при гарнізонах, які стояли в їх 

участках. Гарнізони рівночасно займались роз’яснювальною під-

готовкою до виборів, охороною виборчих дільниць, патрулюван-

ням ліса, поля та села. (Шука ли за слідами).

В надр[айоні]   VII,З кватерувало військо залежно від цього, 

як були всипані села. Були війська  ЧА або відділи ОББ. Відділи 

ОББ або « спец[іальні]  отделы» кватерували в с[елах]   Почапи, 

 Обертасова,  Гологори (стало кватерують),  Вільшаниця [Велика] і 

 Задвір’я. По всіх остальних селах кватерувало військо  ЧА. З ним 

рівночасно перебувало районне  НКВД та участкові.

Усі гарнізони були пов’язані між собою телефонічною сіткою.
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По виборах почалась сильна нажимка на наш рух. 

Виарештовували та переслухували майже цілі села. Робили 

стислі ревізії по селах. На всипаних господарствах розкидали 

стіни, відкидали загати, розвалювали печі і сте лі та штурхали 

докладно дротами. Щоранку об’їжджали село, чи не підходив 

хто з поля до хатів. В лісі обмежувались ходженням по просіках 

і дорогах та шуканням слідів, коли найдено які сліди, щойно тоді 

тропили по них, також ходили розстрільними по полях. Коли 

господарі їхали в поле чи до ліса, обшукували чи не підвозять 

харчів. Робітникам, які ішли до праці, не до[з] воляли нести біль-

ше як один пайок хліба.

Агентура мало дала їм матеріалів. Богато матеріалів дали 

зловлені, витягнені з криївок та зголошені підпільники. Їх допи-

тували на місцях, наставляли переважно на те, щоби вони вида-

вали криївки. Підпільників, котрі всипали криївки і дали більше 

матеріалів,  НКВД звільняло і використову вало в боротьбі проти 

нас, давало їм зброю і вони ходили разом з НКВД-истами з дро-

тами та шукали за криївками.

По селах і в місцях підходів до села  більшовики робили 

засідки.

В місяці березні [1946 р.]  почало районне  НКВД (переваж-

но з ОББ) організувати по селах « итребительни батальйоны» з 

демобілізованих,  західняків, і тих, що вертали з  Німеччини. Ті 

люди були менш поінформовані про наш рух, тому більшовикам 

вдавалось з них творити стрибків. Серед молоді почалась масо-

ва агітація за вступом до комсомолу. Успіхи слабі.

Облав[и]  на села і ліси відбувалось мало, переважно робили 

облави на всипи. Якщо відбувались облави, то стягали військо з 

двох-трьох районів, використовували в облавах рівнож гарнізо-

ни. Облави відбувались в різний спосіб.

Якщо в селі, то ходили по господарях і докладно перешуку-

вали. Розкидали загати, стріхи, солому, зривали підлогу і ст[і] ни, 

розвалювали печі і докладно штурхали дротами. З облавниками 

ходили зголошені і інф[о] рмували їх, в якому місці може бути 

криївка.

Коли відбувались облави на ліс, то робили застави попід ліс, 

на перехресних просіках, а остальні проходили розстрільною, 

стрілецьким рядом або ходили по дорогах, вигукували, щоби 

полошити повстанців. Зі своїми заставами мали умовлені знаки – 

піднесення кріса вгору або вбік. Густі соснові культури, не можучи 

пройти, спалювали, так що в північних лісах згоріло до 500 моргів 

ліса. На всипаних місцях, старі постої, горбки, високі береги над 
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річкою також штурхали дротами. Облави вислідів позитивних на 

дали.

В с.  Пониква відбувся дня 3.ІІ.1946 р. прилюдно «народ-

ний суд». Су дили сотенного політвиховника « Аркадія», роєвого 

« Муху», двох стрільців з  УПА  Гузюк Володимира і  Гуменюк Дмитра, 

станичної  Гаврилюк Люби і дів чат  Горбаль Ольги,  Ваврик Марії і 

других. Судом провадив полковник  ВВ НКВД (чорний, високий, 

грубий, правдоподібно грузин, часто їздив на сивому коні). Він 

був начальником гарнізонів, які кватерували на цьому терені. 

Підсудних боронило два оборонці зі  Львова. Вони місто обороня-

ти підсудних, намовляли їх признатись до вини, а суд подарує їм 

кару. Найкраще з підсудних держались «Муха» і Гаврилюк Люба. 

На суд зганяли населення з дооколишніх сіл. Після оголошення 

вироку населення домагалось звільнення усіх підсудніх, грозило, 

що коли не звільнять їх, то не піде до голосування.

Всі гарнізони почали вибиратись1572 від 10, а скінчили 15 квіт-

ня [1946 р.] . На місцях залишились лише  спец[іальні]  боївки, 

війсь ка ОББ і районні війська  НКВД. Вони кватерують до сьогод-

ні,  часами з одного села переходять в дру ге.

 Соколівка – 40 бійців, районне військо НКВД.

 Переволочна – 9 – “– спец[іальна]  боївка і 26  стрибків

 Тур’я – 27 – “– ОББ

 Розваж – 6 – “– ОББ 16 стрибків

 Білий Камінь – 11 – “– охорона підсобного гос-

подарства

 Побіч – 25 – “– районне військо НКВД.

 Кадлубиська – 30 – “– підрайон НКВД.

 Пониква – 26 – “– районне військо НКВД.

 Жарків – 20 – “– війська  НКВД.

 Голубиця – 20 – “– – “–        – “–

 Пеняки – 27 – “–       – “–

 Літовисько – 40 – “–       – “–

 Нем’яч – 18 – “–  спец[іальна]  боївка

 Стиборівка – 28 – “– ОББ

 Черниця – 25 – “– районне військо НКВД і 23 стрибки

 Суховоля – 11 – “– спец[іальна]  боївка

 Ражнів – 30 – “–      – “–

 Берлин – стан невідомий

 1572 У тексті: вибіратись.
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 Лешнів – – “–        – “–

 Конюшків –          – “–

 Словіта – 100 – “– артилеристи

 Куровичі – школа льотчиків – стан 

невідомий

 Гологори – 50 – “– ОББ.

 Бортків – 30 бійців полеве  НКВД.

 Вільшаниця – 30 – “– районне військо НКВД.

 Фирлеївка – 20 – “– охорона МТС-у.

 Куткір – 15 – “– охорона мосту.

 Почапи – 25 бійців ОББ.

 Вербляни – “–  спец[іальна]  боївка

 Грабова – “–     – “–

Спец[іальними]  боївками командують участкові, а саме: 

 Олесько –  Коваленко і  Уліянов;  Заболотці –  Сухін і  Корольов; 

 Підкамінь –  Воскобойніков і  Биков;  Броди –  Чижов і  Зорянов; 

 Глиняни –  Погребной.

Спец[іальні]  боївки зложені з  більшовиків і з наших, які пого-

лосилися або здались, вони не є стало прикріплені до одного 

участку, їх використовують всі участкові, які відходять в терен до 

полагодження різних справ.

Кватеруюче по селах військо робить ніччю застави в селах, 

по дорогах і полях, на всипаних проходах, в день ходить по лісі і 

робить засідки на просіках. Н[а] пр[иклад] : стає один більшовик без 

зброї на просіці чи дорозі і обсервує, чи хтось не буде їх проходи-

ти. Завваживши прохожого, починає виправляти різні штуки (наче 

паяц). Своїми рухами хоче спровокувати прохожих, щоби підійти 

до нього. Звичайно коло нього більшовики розположені в засідці. 

Знайшовши в лісі криївку, роблять засідки коло ньої і чекають, чи 

хто не прийде до криївки. Вдень роблять застави в лісі коло потоків 

та криниць, думаючи, що хтось прийде по воду. Ніччю накидають 

на лісові дороги різних блях, а сами розположуються коло дороги 

в засідці. З вечора вирівнюють дорогу, загладжують на ній сліди, а 

рано обсервуютъ, чи нема свіжих слідів. Роблять застави зараз з 

вечора на скраю ліса, чи не буде хто йти до ліса. Лісом проходять 

вдень, шукають за стежками, співаючи повстанські пісні.

Спец[іальна]  боївка  Чижова закватеровує в селі, відтак виїжд-

жає в напрямі району, заходить до ліса і там закватеровує конспі-

ративно. Вечером роблять застави на краю ліса від сторони села 

або йдуть робити застави в село. Ранком відходять знова в ліс.
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В богатьох селах зорганізували  стрибків в силі від 10 до 30 

людей. Їх організують в різний спосіб. Такі, як  західняки, вернув-

ши з  Німеччини, проступний перед нами елємент записуються 

добровільно, та більшість вербу ють силою. Кращі з них ходять 

з  більшовиками на засідки і облави. Вночі кватерують всі разом 

або з більшовиками.

Кождий стрибок підписує заяву, що коли здасть зброю 

повстанцям, буде відповідати перед судом. Тому в декотрих 

селах стрибки вночі ховаються по хатах.

А г е н т у р а

Щоби законспірувати донощиків, більшовики при арешту-

ванні по зірно їх грабують. Це відноситься до донощиків, котрі є 

вербовані з середо вища, яке має родинні зв’язки з підпільника-

ми. За посередництвом таких донощиків  НКВД старається вико-

ристати їхніх кревних з підпілля для провокації.

Коли донощик дає слабі матеріали, більшовики таким доно-

щикам припоручають точніше прослідити за активними підпіль-

никами, відтак наказують їм виконати атентат.

Досить [часто] всипану дівчину, котра працює на услугах  УПА, 

арештує НКВД. Вона робить всипи, всипані рівнож нею дівчата 

сиплять. НКВД передає її до прокуратури у  Львові, там після звіль-

нення її відсилають в район. Районне  НКГБ вербує її на А/В. Коли 

вона не йде зі страху на села розвідувати, її негайно арештують 

вдруге і використовують як свідка, котрий перед цим вже все вси-

пав. Цего свідка знова вербує львівське НКГБ на агента рейдовика 

і висилає в терен, знаючи, що повстанці його і так зліквідують.

НКВД тепер переважно старається завербувати собі агента 

в якнай простіший спосіб, щоби його не можливо було розшиф-

рувати. Вербують агентуру також усі установи. Це свідчить, що в 

боротьбі з нами беруть участь всі радянські організації.

 НКВД впливає на родину підпільника або її тероризує, щоби 

зголосився її член або подав відомість на НКВД, де він находить-

ся, тоді НКВД зро бить облаву і їх нібито зловить.

Можна помітити кращу роботу в агентурній вербовці НКГБ. 

Вони стараються звербувати агента при першій ліпшій нагоді, в 

якнайскорший час і без арештувань.

Цікавий є новий метод вербовки агентури. Ця вербовка 

полягає насамперід на підборі агентів «уполнимоченим», щойно 

опісля провіряє її РО НКГБ. Щоби резидент себе не розконспі-

рував, йому не вільно вербувати агентів. Передавали йому вже 

готову сітку.
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Більшовики за всяку ціну хочуть підкопати наш авторитет 

між населенням брехливою пропагандою, бачучи, що молодь 

виховується і захоплюється нашою боротьбою, стараються вже з 

дітей перевиховувати і з’єднати для себе через подарунки.

До боротьби з підпіллям ангажують всі свої організації. Н[а]-

пр[иклад] : комсомол, МТС-и, воєнкомати і другі.

Є випадки вербування сексотів через свою родину або зна-

комих, які працюють на держ[авних]  посадах.

Причини упадку людей

В першій мірі зла підготовка до зими, не було криївок, а коли 

були, то зроблені неконспіративно (сама робота була зла або про 

криївки знало богато людей, яким не було потрібно знати), була 

замала скількість криївок, н[а] пр[иклад] : мав одну криївку, коли 

хтось зголосивсь, зловили чи витягли живим, що знав або міг 

знати про дану криївку, треба було з цеї криївки втікати. Ховались 

тоді в соломі або в старих криївках.

Самі облави дали  більшовикам дуже мало, бо мало випадків, 

де більшовики сами знаходили криївку, хотяй були навіть дуже 

примітивні. Переважно причиною знайдення криївки був всип.

Також причинилась до цього богато провокація. Зверталось 

на неї мало уваги, таке явище завважувалось навіть в праців-

ників  СБ. Провокація діюча перед нажимкою була в  Глинянщині 

і  Краснянщині. В других місцях провокації перед нажимкою не 

помічалось. Сильно розвинулась провокація в час нажимки, вона 

діяла негайно (сильні всипи зголошених і зловлених).

Найбільш людей впало через легковаження зими і ворога та 

через розхлябаність і неконспірацію.

Голосились і здавались живими переважно підпільники мало 

вироблені і слабохарактерні.

Слава  Україні! Героям Слава!

Постій, дня 4.VI.1946 р. / – /  Гар.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 49. – Арк. 242-245. Копія. 

Машинопис.
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№ 174

ЛИСТА ЛІКВІДОВАНИХ БЕЗ СЛІДСТВА 

РАДЯНСЬКИХ ФУНКЦІОНЕРІВ І ТАЄМНИХ 

СПІВРОБІТНИКІВ СПЕЦОРГАНІВ
4 червня 1946 р.

ЧОРНА ЛИСТА.

Зліквідовані без протоколу.

1.  Ковальський 

Мирон

с.  Чехи, р[айо] н  Поник[о]в[иця], обл[асть]   Львів[ська] , 

член ком[уністичної]  парт[ії] , вет[еринарний]  лікар, 

ходив зі зброєю, руский, зл[іквідований]  6.І.1946 р.

2.  Павлюк Левко 

Іванович

с.  Гаї Смоленські, р[айо] н Пониковиця, обл[асть]  

Львів[ська] ,  українець,  стрибок, зл[іквідований]  

12.І.1946 р.

3.  Мельник 

Михайло 

Павлович

с.  Вовковатиця, р[айо] н Пониковиця, обл[асть]  

Львів[ська] , українець, с/о  НКВД, зл[іквідований]  

12.ХІІ.1945 р.

4.  Леськів 

Юстина

с.  Висоцько, р[айо] н  Пониковиця, обл[асть]  

Львів[ська] , українка1573, явний  с/о, перебувала в 

районі, зл[іквідована]  25.ІV.1946 р.

5.  Панчук Іван 

Максимович

с. Гаї Смоленьські, р[айо] н Поник[о]в[иця], обл[асть]  

Львів[ська] , українець, зголосився і видав криїв-

ку в якій згинули д[рузі]  « Діброва» і « Гірняк», 

зл[іквідований]  1.І.1946 р.

6.  Рак Антін 

Іванович

с.  Сидинівка1574, р[айо] н  Броди, обл[асть]  

Львів[ська] , українець, с/о залізнодорожного НКВД, 

зл[іквідований]  2.І.1946 р.

7.  Залужний 

Антін

с.  Ражнів, р[айо] н Броди, обл[асть]  Львів[ська] , 

українець, явний с/о НКВД, повішений прилюдно 

20.І.1946 р.

8.  Барабаш 

Петро

м.  Броди, обл[асть]  Львів[ська] , українець, застріле-

ний 3.ІІ.1946 р., явний с/о.

9.  Махно Іван с.  Гаї Старобрідські, р[айо] н Броди, обл[асть]  

Львів[ська] , українець, с/о НКВД, зл[іквідований]  

15.ІІ.1946 р.

10.  Дубас 

Степан

с.  Ожидів, р[айо] н  Олесько, обл[асть]  Львів[ська] , 

українець, чл[ен]   ОУН, брат с/о, при перевірці крик-

нув « більшовики, втікаймо» і сам почав втікати, зістав 

вбитий 13.І.1946 р.

 1573 У тексті: українець.

 1574 У тексті: Соганівка.
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11.  Процідим 

Василь

с.  Попівці, р[айо] н  Підкамінь, обл[асть]   Львів[ська] , 

 українець, видав сина з криївки, зл[іквідований]  

2.І.1946 р.

12.  Чаплій 

Михайло

с.  Накваша, р[айо] н Підкамінь, обл[асть]  Львів[ська] , 

українець,  стрибок, комсомолець, зл[іквідований]  

2.ІІІ.1946 р.

13.  Павлюк Іван с. Попівці, р[айо] н Підкамінь, обл[асть]  Львів[ська] , 

українець, явний с/о  НКВД, зл[іквідований]  

3.І.1946 р.

14.  Стеблій 

Семен

с.  Гутисько Тур’янське, р[айо] н  Лопатин, обл[асть]  

Львів[ська] , українець, с/о НКВД, застрілений під час 

втечі 12.IV.1946 р.

15.  Яськів Павло с.  Гумниська, р[айо] н  Буськ, обл[асть]  Львів[ська] , 

українець, нач[альник]  стрибків, зл[іквідований]  

8.ІІІ.1946 р.

16.  Медон Євген 

Павлович

м.  Київ, руский, вбитий під час засідки вночі 

20.ХІІ.1945 р.

17.  Минахметов 

Ахат Ахметович

 татарин, м[о] л[одший]  лейт[е]нант, вбитий під час 

засідки 20.ХІІ.1945 р.

18.  Клєвов 

Василь 

Александрович

м.  Чере[мхо]во, обл[асть]   Ірку[т] с[ь] к[а] ,  руский, 

вбитий під час засідки 7.IV.1946 р.

19.  Сапаров 

Хатам

вбитий під час засідки 7.IV.1946 р.

20.  Захарчук 

Григорій 

Василевич

українець, участковий РО НКВД  Підкаменецького 

р[айо] ну, вбитий на засідці 9.V.1946 р.

21.  Черниш Іван 

Євдокимович

руский, лейтінант, [с].  Вчорайше  Житомир[ської]  

обл[асті] , вбитий під час засідки 7.IV.1946 р.

Постій, 4.VI.1946 р. / – /  ГАР.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 240. Копія. Машинопис.
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№ 175

ФРАГМЕНТ ЛИСТИ ЛІКВІДОВАНИХ БЕЗ СЛІДСТВА 

РАДЯНСЬКИХ ФУНКЦІОНЕРІВ І ТАЄМНИХ 

СПІВРОБІТНИКІВ СПЕЦОРГАНІВ
[Не раніше 7 липня 1946 р.] 

[...] 1575

26.  Чепак Іван ур[оджений]  – , в с.  Шпиколоси,  Золочівського 

р[айо] ну, Львівської області.  Українець; осв[іта] : 4 кл[аси]  

нар[одної]  шк[оли] , рільник. Явно кричав на повстанців, назива-

ючи бандитами. Зліквідований 4.V 1946 р.

27.  Гук Атанас ур[оджений]  в с.  Бортків,  Краснянського 

р[айо] ну, Львівської області. Українець; стрибок с.  Трудовач. 

Зліквідований 7.VII 1946 р.

28.  Болюбаш Михайло ур[оджений]  1921 р. в с. Трудовач, 

Краснянського р[айо] ну, Львівської області. Українець; комсомо-

лець,  стрибок с. Трудовач. Зліквідований 7.VII 1946 р.

29.  Андрушків Катерина ур[оджена]  1906 р. в с.  Новосілки, 

Краснянського р[айо] ну, Львівської області. Явний С/О МВД. 

Зліквідована 9.VI 1946 р.

[...] 1576

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 242. Копія. Машинопис.

№ 176

ЛИСТА ЛІКВІДОВАНИХ БЕЗ СЛІДСТВА 

РАДЯНСЬКИХ ФУНКЦІОНЕРІВ І ТАЄМНИХ 

СПІВРОБІТНИКІВ СПЕЦОРГАНІВ
11 серпня 1946 р.

ЧОРНА ЛИСТА.

Зліквідовані без протоколу.

1.  Целюх Юлія ур[оджена]  1900 р. в с.  Дітківці,  Брідського 

р[айо] ну,  Львівської області. Українка; осв[іта] : 4 кл[аси]  

 1575 Початок документа відсутній.

 1576 Документ без закінчення.
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нар[одної]  шк[оли] ; рільничка. С/О  МВД. За доноси дістала 

50 к[іло] г[рамів]  пшениці. (Зізнання А/Р  Поповича Степана, про-

токол Ч: 3). Зліквідована 17.VI 1946 р.

2.  Пузир Юліян ур[оджений]  1922 р. в с.  Голосковичі, 

 Пониковецького р[айо] ну,  Львівської області.  Українець; осв[іта] : 

4 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] ; працівник готелю «Брістоль» в 

м.  Броди. С/О МВД (будучи п’яний, сам про це розказав). При 

арештуванні втікав. Застрілений 2.VI 1946 р.

3.  Мовчан Григорій ур[оджений]  1921 р. в с. Голосковичі, 

Пониковецького р[айо] ну, Львівської області. Українець; осв[іта] : 

4 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] , секретар сільського комсомолу. 

Зліквідований дня 3.VI 1946 р.

4.  Нахвостач Павло ур[оджений]  1914 р. в с.  Чехи Понико-

вець кого р[айо] ну, Львівської області, українець; праців-

ник Пониковецького РО  МГБ по спец[іальним]  завдан-

ням. Зліквідований 6.VI 1946 [р.] 

5.  Стоцький Ярослав ур[оджений]  1928 р. в с.  Суходоли, 

Пониковецького р[айо] ну, Львівської області. Робітник пивзаво-

ду. С/О МВД. Зліквідований 1.VI 1946 р.

6.  Козак Василь ур[оджений]  1897 р. в с.  Волохи, 

Пониковецького р[айо] ну, Львівської області. Українець; осв[іта] : 

4 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] , старший лісник. С/О МВД, кл[ичка]  

«Трактор», звербований 1940 р. (До співпраці з  МВД тепер не 

признався). Зліквідований 10.VII 1946 р.

7.  Дячук Володимир ур[оджений]  – ,1577 українець. Працівник 

по спецзавданнях МГБ Пониковецького р[айо] ну, Львівської 

області. Вбитий на засідці 3.VI 1946 р.

8.  Хлібойко Іван ур[оджений]  1912 р. в с.  Корсів,  Бродського 

[Бродівського] р[айо] ну, Львівської області. Українець; осв[іта] : 

3 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] , начальник  стрибків. Застрілений 

20.V 1946 р.

9.  Хміляр Дам’ян ур[оджений]  1909 р. в с.  Конюшків, 

Бродського р[айо] ну, Львівської області. Українець; осв[іта] : 

2 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] . Стрибок МВД. Вбитий на засідці 

14.VI 1946 р.

10.  Цетнар Микола ур[оджений]  1910 р. в с.  Язлівчик, 

Бродського р[айо] ну, Львівської області. Українець; осв[іта] : 

4 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] , участковий міліції. Вбитий на засід-

ці 14.VI 1946 р.

 1577 Так у тексті. Місце народження не вказано.
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11.  Яремчук Федір ур[оджений]  1920 р. в с.  Грималівка, 

 Бродського р[айо] ну,  Львівської області.  Українець; осв[іта] : 

4 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] , рільник.  Стрибок. Явно виступав 

проти повстанців. Застрілений дня 7.VII 1946 р.

12.  Яремчук Юлія ур[оджена]  1925 р. в с.  Романівка, 

 Теребовельського р[айо] ну,  Тернопільської1578 області. Українка; 

осв[іта] : 2 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] , зам[ешкала]  в с. Грималівка, 

Бродського р[айо] ну. Жінка голови сіль[ської]  ради – секретар 

комсомолу. Ходила зі зброєю. Під час акції на її чоловіка застрі-

лена 7.VII 1946 р.

141579.  Белей Павло ур[оджений]  1886 р. в с.  Лагодів, Брод-

ського р[айо] ну, Львівської області. Українець; осв[іта] : 4 кл[аси]  

нар[одної]  шк[оли] . Голова сіль[ської]  ради. Зліквідований разом 

зі синами:  Йосифом ур[одженим]  1921 р. завідувач клубу і 

 Михайлом, ур[одженим]  1923 р., працівник Райспоживчспілки. 

Виступали явно проти нашого руху. Зліквідовані 15.VII 1946 р.

15.  Дмитрущак Йосиф ур[оджений]  10.Х 1922 р. в с. Лагодів-

 Мідне, Бродського р[айо] ну, Львівської області. Українець; 

осв[іта] : 4 кл[аси]  нар[одної школи] 1580, гаєвий. С/О  МВД кл[ичка]  

«Романов». По першім зізнанні, користаючи з темної ночі, узяв в 

одного боєвика гранату і розірвався. Дня 23.VII 1946 р.

16.  Вітюк Мартин ур[оджений]  28.V 1900 р. в с.  П[и]ратин, 

 Радехівського р[айо] ну, Львівської області. Українець; осв[іта] : 

3 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] . Завідуючий млина в с.  Клекотів, 

Бродського р[айо] ну, Львівської області. С/О МВД. Явно висту-

пав пр[о] ти нашого руху. Зліквідований 18.V 1946 р.

17.  Братко Ярослав ур[оджений]  8.Х 19461581 р. в с.  Жарків, 

 Пониковецького р[айо] ну Львівської області. Українець; осв[іта] : 

4 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] , комсомолець. Зліквідований 

16.V 1946 р.

18.  Целюх Стефанія ур[оджена]  1929 р. в с.  Гаї Дітковецькі, 

 Підкамінецького р[айо] ну, Львівської області. Українка, осв[іта] : 

4 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] . С/О МВД. Явно доносила гарнізону 

с.  Гаї Старобрідські. Зліквідована 19.V 1946 р.

19.  Ярміг Василь ур[оджений]  1908 р. в с.  Гутисько Тур’янське, 

 Лопатинського р[айо] ну, Львівської області. Українець, осв[іта] : 

4 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] , рільник. Голова земельної комі-

 1578 У тексті: Тарнопільської.

 1579 Номер 13 пропущений у документі.

 1580 В тексті: нар. кл.

 1581 Помилка. Ймовірно має бути 1926.
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сії. С/О  МВД. Не хотів датись арештувати, застрілений на місці 

25.VII 1946 р.

20.  Туревич Василь ур[оджений]  1913 р. в с.  Сасів, 

 Олеського р[айо] ну,  Львівської області.  Українець; осв[іта] : 4 

кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] . Начальник  стрибків. Зліквідований 

18.VII 1946 р.

21.  Кандя1582 Евгенія ур[оджена]  1926 р. в с.  Кути, Олеського 

р[айо] ну, Львівської області. Українка1583; осв[іта] : 5 кл[асів]  

нар[одної]  шк[оли] . С/О  МВД, кл[ичка]  «Надежда». Під час аре-

штування знайдено коло ньої донос на дві дівчини зі с. Кути. 

Зліквідована 22.V 1946 р.

22.  Гіль1584 Анна ур[оджена]  1916 р. в с. Кути, Олеського р[айо]-

ну, Львівської області. Українка; осв[іта] : 4 кл[аси]  нар[одної]  

шк[оли] . С/О МВД. Видала дві криївки з харчами. Зліквідована 

22.V 1946 р.

23.  Михайлишин1585 Іван ур[оджений]  1900 р. в с. Кути, 

Олеського р[айо] ну, Львівської області. Українець; осв[іта] : 

3 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] . Явний С/О МВД. Зліквідований 

22.V 1946 р.

24.  Павлик Анна ур[оджена]  1913 р. в с.  Юськовичі, Олеського 

р[айо] ну, Львівської області. Українка1586; осв[іта] : 3 кл[аси]  

нар[одної]  шк[оли] . Явний С/О МВД. Зліквідована1587 25.V 1946 р.

25.  Арабська Юлія ур[оджена]  1913 р. в с.  Закомар’я, 

Олеського р[айо] ну, Львівської області. Українка; осв[іта] : 

4 кл[аси]  нар[одної]  шк[оли] . Явний С/О МВД. Доносила до гар-

нізону в свойому селі. Зліквідована 27.V 1946 р.

26.  Стецюк Катерина ур[оджена]  1923 р. в с.  Ожидів, Олеського 

р[айо] ну, Львівської області. Українка; осв[іта] : 3 кл[аси]  нар[одної]  

шк[оли] , комсомолка, секретар сіль[ської]  ради, явно виступала 

проти нашого руху. Зліквідована 8.VI 1946 р.

27.  Петрів Ярослав ур[оджений]  1927 р. в с. Ожидів, Олесько-

го р[айо] ну, Львівської області. Українець; осв[іта] : 5 кл[асів]  

нар[одної]  шк[оли] .  Стрибок. Зліквідований 10.VI 1946 р.

28.  Бремантов Федір ур[оджений]  1919 р. в с. Торутино 

[ Тарутино], Улацько-заводського [ Уґодско-заводскоґо] р[айо]-

 1582 У тексті: Канда.

 1583 У тексті: Українець.

 1584 У тексті: Гель.
 1585 У тексті: Михалішин
 1586 У тексті: Українець.
 1587 У тексті: Зліквідований.
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ну,  Московської області.  Русский; осв[іта] : 4 кл[аси]  нар[одної]  

шк[оли] . Зліквідований 16.VII 1946 р.

29.  Країла Іван ур[оджений]  1923 р. в с.  Руська Мокра, 

 Закарпатська Україна. Розвідчик ВВ МВД. Зловлений під час роз-

відки в с.  Гавареччина,  Олеського р[айо] ну,  Львівської області. 

 Українець. Зліквідований без протоколу районовим тереновим 

« Мазепою» дня 20.VI 1946 р.

Постій, 11.VIII 1946 р. 

/ – /  Г а р .

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 241, 243. Копія. 

Машинопис.

№ 177

ІНФОРМАТИВНИЙ ЗВІТ РЕФЕРЕНТА  СБ 

 ЗОЛОЧІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ  ОУН 

ЗА ПЕРІОД 5 ЧЕРВНЯ  – 31 ЛИПНЯ 1946 Р.
12 серпня 1946 р.

ІНФОРМАТИВНИЙ ЗВІТ

за час від 5.VI до 31.VII 1946 р.

В терені кватерує ще богато гарнізонів. При гарнізонах 

є переважно о[перативні]  у[повноважені]   МВД, або міліції, 

які розробляють нас розвідочно й оперативно. Гарнізони і 

о[перативні]  у[повноважені]  допомагають стягати різні кон-

тінгенти та переводять мітінги. Теми мітінгів: 4-та сталінська 

п’ятирічка, оцінка міжнароднього положення. Не криються з 

цим, що буде війна між  саксонськими державами а ними.

Склад війська по районах:

 Глинянський район.

 Лагодів 30 бійців, військо ОББ.

 Якторів 25 бійців, ОББ.

 Станимир 12  – “ –, охорона радгоспу.

З решти терену немає відомостей де і скільки кватерує війсь-

ка.
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 Краснянський район.

Дня 13.VI [1946 р.]  вибрався з  Гологір гарнізон, який там ква-

терував 14 місяців. На його місце прийшов гарнізон з  Дунаєва 

в ч[ислі]  30 бійців. З ними перебуває молодший лейтінант 

Краснянського РО  МВД  Розгін.

 Новосілки 30 бійців,

 Вільшаниця 18   – “ –, за контінгентом, 8 телефоністів.

 Ферлеївка 25   – “ –,

 Куткір 25   – “ –, залізно-дорожне МВД.

 Сторонибаби 20   – “ –, і 20 стрибків – місцеві.

 Скнилів 22 стрибків – місцеві.

 Скварява 12 бійців, охорона станції.

Бортків 20 стрибків – місцеві.

 Стадня 25 бійців (15 більшовиків і 10 місцевих).

 Трудовач - 30  стрибків – місцеві.

 Стінка - 20     – “ –           – “ –

 [З]ашків - 25     – “ –           – “ –

 Митулин - 4       – “ –           – “ –

Запримічується, що в других районах  більшовики роз[з] броїли 

«истребительни» баталіони, а в  Краснянському районі противно. 

Стараються нав’язати в кожному селі і у всім їм допомагають.

 Золочівський район.

 Почапи 10-15 бійців ОББ. З ними є участковий лейтінант 

Половинка.

 Обертасів 25 бійців.

 Тростянець 30 бійців.

 Плугів 16   – “ –, залізно-дорожне МВД.

 Залісся 15   – “ –, ОББ.

 Жуків 30   – “ –, ОББ.

Снович[і] 30 стрибків – місцеві.

 Кропивна 15     – “ –            – “ –

 Бузецький район.

З 11-ти сіл р[айо] ну у 8-ох селах кватерують погран-війська 

 МВД. В яких селах і скільки кватерує – у звітах не подано.

 Брідський район.

 Ражнів 30 бійців ОББ. З ними участковий стар[ший]  

лейтінант  Чижов.

 Ковпин 16   – “ –
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 Берлин 30 до 40 бійців  РМВД, з ними заступник 

нач[альника]  МВД  Худяков.

 Конюшків 12 бійців, пасуть коней.

 Войтовичі 26  – “ –, косять сіно.

 Лешнів 16  – “ –, участковий МВД лейтінант 

 Зорянов.

 Комарівка 35  – “ –, ОББ.

 Грималівка - 3  стрибки – місцеві.

 Олеський район.

 Боложинів 150 до 200 бійців ОББ (щодня роблять облави на ліс і 

поля).

 Ожидів 30 бійців ОББ.

 Бужок 30  – “ –

 Белзець 23  – “ –

 Сасів 25  – “ – ОББ. і ок[оло]  10 стрибків – міс-

цеві.

 Колтів 25  – “ –

 Майдан 12  – “ –, пасуть коней.

 Соколівка 40  – “ –

 Тур’є 30  – “ –, з ними участковий Корольов.

 Переволочна   6  – “ – і 35 стрибків – місцеві.

 Адами-

Бортники

40 бійців, кіннота погран-війська МВД. Кватерують в 

лісі. 

 Пониковецький район.

 Кадлубиська 25 бійців, участковий лейтінант МВД Барановський.

 Салашка 30 бійців ОББ.

 Гаї Смоленські 24 бійців.

 Суходоли 6 бійців – охорона гуральні і 10 стрибків – місцеві.

 Підкамінецький район.

 Нем’яч 30 бійців, нач[альник]  роти ст[арший]  лейті-

нант Кулімізін.

 Вербівчик 28 бійців, ст[арший]  сєржант Пільцов.

 Черниця 25  – “ –, мол[одший]  лейтінант Тарасов.

 Суховоля 30  – “ –

 Накваша 20  – “ –

 Грабина 25  – “ –, охорона радгоспу.
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Ті гарнізони належать до піхотного полку1588 в  Бродах.

 Літовищі 16 бійців і 30 мінерів (розміновують ліс).

 Паликорови 20  стрибків – місцеві.

 Кутищі 12 стрибків – місцеві.

Числа війська подані не точно, тому що неможливо точно 

прослідити. До цих військ доходять часами ще й районові боїв-

ки.

Лагері:

В м.  Золочів є лагер військовополонених  німців. Полонених є 

до 40 (було більше, весною вивезли на  Схід). 

Лагер міститься в домі бувшого старости, коло костела при 

вул[иці]  П’єрацького. Полонені користуються свободою, ходять 

поміж населення, купують і збирають для себе харчі. Працюють 

при відбудові міста.

Другий такий лагер є в  Бродах. Міститься в старім замку. 

Число військово-полонених до 300 осіб. Дисципліна в тому лагері 

є більш стисла, чим в Золочеві. Лагер кругом обснований колю-

чим дротом у висоті трьох метрів і обведений старими мурами. 

Між мурами а дротом ходить варта.

20 військово-полонених з цього лагеру працюють під вартою 

при заготівлі ліса коло с.  Підгірці. Кватерують вони в підгорець-

кому замку.

Полонені дістають харчі й убрання через  Ч[ервоний]  Х[рест]  

з  Німеччини. Харчування в лагерах є досить добре. Краще чим 

вільних робітників в примусових роботах.

 Большевики ведуть поміж німцями сильну комуністичну про-

паганду.

В с.  Жуличі є «исправно-трудовой» лагер. Засуджені пере-

важно за прогули, зірвання планів, надужиття і т[ак]  д[альше] . 

В’язнів висилають до п[о] левих робіт в місцевому радгоспі. Під 

час праці коло кожної групи працюючих стоїть як охорона один 

боєць. В’язні живуть в мурованій стайні. Вночі зі стайні не вільно 

нікому виходити. Вартує 4-ох бійців.

В с.  Віцинь є лагер приблизно 120 в’язнів, самі  східняки. 

Для охорони є ок[оло]  60 бійців. Лагер є приміщений в лісі між 

с[елами]  Віцинь і  Коропець. В’язні працюють при лісових роботах 

і пасуть коней. Харчування1589 в цьому лагері дуже погане. Є часті 

випадки втечі. В’язні ходять по селах і просять харчів. З ними 

 1588 У тексті: полка.

 1589 У тексті: Харчовання.
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також ходить охорона. В останних днях місяця липня [1946 р.] до 

цего лагеру довезли ще 20 арештованих зі  золочівської тюрми. 

Місцевих дівчат.

В червні [1946 р.]  привезли до  Підкаміня 50 в’язнів (прав-

доподібно, з  харківської тюрми). Їх приміщено у польському 

кляшторі. Між ними є бувший секретар партії  Підкамінецького 

р[айо] ну  Котов. (Був засуджений на 15 років за це, що в с.  Кутищі 

застрілив по п’яному учительку). Він часами дістає перепустки і 

ходить вільно по місті. Говорить, що в кляшторі буде організова-

на т[ак]  зв[ана]  «пром-колонія», в якій в’язні будуть працювати в 

різних варстатах. В’язні зараз ремонтують кімнати і забудування 

кляштору. Про їхнє життя і охорону докладно не відомо.

В’язням в лагерах вільно передавати передачі.

Дня 27.VI 1946 р. охорона золочівської тюрми (замок) від-

ставляла в’язнів на ста[н]цію. Обезпечення виглядало так: спе-

реду1590, боків і ззаду йшли бійці зі зброєю, готовою до стрілу. 

В’язні були всередині. Ішли по трьох, руки держали взаді. В’язнів 

було 70, охорони 48 бійців. Відставляли їх раненько. На ста[н]ції 

заладували в один критий вагон, спеціяльно приготовлений на 

перевіз в’язнів. Від’їхали в напрямі  Тернополя.

Дня 4.VII 1946 р. о год[ині]  17 межи селами  Пітричі і  Закомар’я 

 Олеського р[айо] ну вискок з рейок поспішний пасажирський 

поїзд  Львів– Київ. Вбитими і раненими було ок[оло]  200 осіб. Між 

ними були військові і цивільні. На другий день приїхала з Києва 

на чотирьох літаках комісія. Літаки осіли поблизько катастрофи 

на сіножатях. Через кілька годин комісія від’їхала назад, не устій-

нивши точно причин катастрофи. Після цього  МВД провело ряд 

арештувань серед залізничних працівників. На відтинку, де від-

булася катастрофа, МВД стало робить засідки.

В терені всюди ведеться натиск щодо здачі контінгенту. 

Хотяй цего року урожай слабий, то контінгент збільшений на 

50%, чим минулого року. На стягання контінгенту виїжджають з 

району на села усі партійні, працівники МВД і  МГБ і другі урядов-

ці. Хто ухилюється від здачі контінгенту або молочення збіжжя, 

то  більшовики привозять до нього машину разом з робітниками, 

вимолочують все збіжжя, забирають весь контінгент для держа-

ви, а решту збіжжя платять робітникам.

Дня 21.VII 1946 р. до с.  Скварява,  Краснянського р[айо] ну 

приїжджав голова Облвиконкому  Козирів. Він говорив з головою 

 1590 У тексті: з переду.
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сіль[ської]  ради про хід здачі контінгенту. Голова сіль[ської]  ради 

жалувався на великий контінгент. Тоді  Козирів сказав: «У зв’язку 

з тим, що на  Великій Україні був неврожай, треба зібрати зі  захід-

них областей стільки збіжжя, щоби було чим засіяти озимину 

по всій  Україні». Козирів приїхав ще з двома, таксівкою. В селі 

задержався дуже коротко.

Населення отягається зі здачею контінгенту, говорячи, що 

 більшовики звідси підуть, буде війна і т[ак]  д[альше] .

Незважаючи на це, що жнива в повному розгарі, на наші 

терени дальше масово приїжджає населення  Східної України за 

хлібом, мотивуючи тим, що там не має що жати, що було посіяне, 

все вигоріло.  Східняки (місцеве населення називає їх «американ-

ці») вступає на працю до місцевих господарів. Їм платять по 5 до 

6 к[іло] г[рам]  денно зерна і харч. Розказують, щоби не вступати 

до колгоспу, а якщо більшовики будуть агітувати за колгоспами, 

то казати їм: «Ми вже бачили колгоспників з України».

Ті самі східняки висіли з поїзду на ста[н]ції  Скварява і на 

по[б] лизькому полі вимолотили ніччю 25 кіп збіжжя. Зерно 

забрали в мішки і від’їхали.

По селах постійно трапляються грабунки. Н[а] пр[иклад] : 

в с.  Стадня кількох молодих східняків зробили собі сховище в 

розваленій хаті і звідси ночами ходили грабувати населення. 

Обікрали кооперативу в с. Скварява. Їх накрила поліція.

В с. Скварява часто появлялися ночами грабунки. Як вияви-

лося опісля, це грабував гарнізон, який кватерує на ста[н]ції.

Вночі 21.VI [1946 р.]  до с.  Погорільці  Глинянського р[айо] ну 

приїхали таксівкою 4 більшовики. Вдаючи  МВД, почали робити 

ніччю перевірки. Пограбували двох господарів і від’їхали в напря-

мі  Львова.

Гарнізони перед тим, як мають вибиратися зі села, ходять 

ніччю і грабують богато господарів.

Дня 1.VII 1946 р. до  Золочева приїхав секретар Обкому 

 Грушецький. З ним разом приїхало 6 таксівок з органами МВД як 

його охорона. Чого приїжджав, невідомо.

Слава Україні! Героям Слава!

Постій, дня 12.VIII 1946 р. / – /  Гар.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 225-227. Копія. 

Машинопис.
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№ 178

ЗВІТ РЕФЕРЕНТА  СБ  ЗОЛОЧІВСЬКОГО 

ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ  ОУН ПРО 

ТАКТИКУ І МЕТОДИ  МҐБ ТА  МВД, ЯКІ 

ВОНИ ВИКОРИСТОВУВАЛИ У БОРОТЬБІ 

З НАЦІОНАЛІСТИЧНИМ ПІДПІЛЛЯМ

У ЧЕРВНІ-ЛИПНІ 1946 Р.
12 серпня 1946 р.

ТАКТИКА Й МЕТОДИ МВД І МГБ.

Майже в кожному районі є потворені боївки МВД і МГБ. В 

склад цих боївок входять також і члени  ОУН і стрільці  УПА, які пого-

лосилися. Боївки мають сталих комендантів, переважно доводять 

ними участкові. Беруть їх, як відходять у свій участок. Завдання тих 

 боївок різне, пов’язане з тереновими відносинами.

У  Глинянщині є створена провокаційна боївка в ч[ислі]  8 

осіб. Командант боївки – мол[одший]  лейт[е]нант МГБ  Широков. 

Убрана в німецькі, більшовицькі і цивіль ні уніформи. Зброя також 

різна.

Дна 24.VI 1946 р. та боївка зайшла до с.  Станимир, 

 Глинянського р[айо] ну. Викликавши до ліса бувшу санітарку 

« Лесю» (зголошена), її в лісі сильно побили нібито українські 

повстанці. Побили за це, що вона зголосилася і симпатизує з 

Широковим. Відтак відпустили її додому. Вечером зійшла бо ївка 

з ліса до села і розпитувала за зв’язком до с.  Погоріл[ь]ці. В 

селі один зголошений  Бобків запровадив їх до свого кревняка в 

с. Погоріл[ь]ці, а цей пов’язав їх з дівчиною  Марійкою. Марійка 

знова запровадила їх до хати, де мали прийти повстанці на вече-

рю. Коли Марійка пішла до хати, то боївка зро била під хатою 

засідку. Повстанці, ідучи на вечерю, не сподівались нічого, маючи 

розвідку, що в селі спокій. З під хати посипались на них стріли. 

Під час стріляни[ни]  впали бойовик « Гук» і кущевий « Кучма», а 

решта повстанців втікла. Тоді боївка вскочила в хату, застрілила 

господиню, її дочку, малу дитину і дівчину Марійку.

Та сама боївка нападає не селян в полі чи в лісі й грабує їх. 

При тому грозить, що постріляє, коли вони не перестануть доно-

сити більшовикам.

Дня 20.VI 1946 р. зайшли  більшовики до с.  Унтервальден 

і зайшовши до господаря, в якого мешкала жінка « Чигирина», 



1016

пограбували в н[ь] ого богато річей, котрі належали до господаря 

і « Чигирина» (жінка на цей час була у  Львові). За два дні прий-

шли до цього господаря і казали, щоби поїхав в район і забрав 

собі річи. Приходили другі. Господар поїхав в район, забрав речі 

і ве[р] тав додому. На полі задержала його  боївка  Широкова. 

Розпитавши, що за один, сильно побила, за це, що він нібито 

видав жінку «Чигирина».

Та боївка має на меті деморалізувати населення, скомпромі-

тувати нас і нашу роботу перед населенням.

Засідки в районі роблять гарнізони, військо з району й боїв-

ка. Переважно робили засідки по збіжжях, до того часу, як було 

збіжжя на пні. Роблячи засідки по селах, вилізають на дерева. 

Підслухують і обсервують, чи до кого не заходять повстанці.

Гарнізон, що кватерує в  Лагодові, робить засідки по лісі. В 

підозрілих місцях в лісі шукають за криївками при помочі дротів.

В  Краснянському районі немає якоїсь спеціяльної боївки, 

лишень кватерує богато гарнізонів. Районне військо і гарнізони 

постійно роблять засідки. Засідки роблять по збіжжях, по хуто-

рах, по підлісних селах і в лісі. Як довго було по полях збіжжя, 

то робили засідки в збіжжю. Тепер роблять під півкопами. В тім 

районі є найбільш  стрибків. Стрибки є активні і тому їх більшовики 

не роз[з] броюють. Ходять з  більшовиками на засідки і облави.

В  Підкамінецькому районі дальше діє боївка  Воскобойнікова, 

який повер нув з відпустки 11.VІ 1946 р. Боївка в числі 20 бійців, 

переважно бувші « красні партизани». Боївка дуже часто переби-

рається у вишивки, надіваючи мазепинки з тризубами. Ходять по 

господарях, просять, щоб дали їм їсти або переводять грошеві 

збірки. Хто охоче дає їсти чи гроші і до цього ще дещо говорить 

на більшовиків, то на другий день рано приходять і арештують.

Дня 8.VІІ 1946 р. та сама боївка робила труси на хуторі 

 Микити. Після трусів пішла робити облаву на малий лісок коло 

с.  Тетильківці. Під час облави зайшли на постій, де кватеру-

вав боєвик « Січовий» (ранений, втратив зір) і санітар « Ничай». 

«Ничай», побачивши більшовиків, пустив пapу серій з авто мата, 

вбив одного більшовика і втік. Боєвик «Січовий» застрілився. 

Опісля довкола цього ліска боївка робила застави, думаючи, що 

хтось прийде ховати «Січового».

Воскобойніков, це лейтінант, начальник районного «истре-

бительного» баталіону. Рівночасно ходить з боївкою по селах. З 

відпустки приїхав зі своєю родиною, яку примістив в районі.

В богатьох селах кватерують гарнізони, які належать до 

піхотного полка в  Бродах. Гарнізони між собою пов’язані теле-
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фонною сіткою. Розмови телефоном провадять шифром або 

кодом. Гарнізони мають псевда. Н[а] пр[иклад] : с.  Грабова – 

«Гроза»;  Нем’яч – «Амур»;  Вербівчик – «Ключ». В других селах 

псевда невідомі. Ті гарнізони часто змінюються, переходячи 

в такі села, де немає війська. Їхнє завдання, знищити решту 

повстанців. Роблять мітінги і на них говорить, що будуть стояти 

по селах доти, доки не знищать всіх «бандитів». При гарнізонах є 

о[перативні]  у[повноважені]   МВД або міліції.

Дня 29.VI 1946 р. гарнізони дістали наказ вбити найменше 

одного повстанця з тієї нагоди, що 30.VI [1946 р.]  припада-

ють роковини проголошення  Самос тійної України (говорив по 

п’яному боєць гарнізону с. Нем’яч). Тому були посилені засідки, 

також краще берегли себе. Вдень  більшовики по гарнізо нах пере-

важно сплять, а вночі роблять засідки. Засідки роблять всюди.

Переважно від 5-7 бійців іде на засідку. На засідку беруть 

кулеме та або автоматичні зарядки. Вночі також роблять труси 

по хатах і стодолах. Господарям говорять, що шукають за само-

гонкою.

Конечно хочуть розмінувати ліс коло с.  Літовищі, який є силь-

но замінований ще  німцями. Тому стягнули ок[оло]  50 мінерів, 

щоби розміновували. Серед мінерів є вже 16 вбитих і більше не 

хочуть розміновувати. З району приїха ло МВД і насильно гонить 

розміновувати. МВД має докладну розвідку, що в цьому лісі 

поміж мінами ховаються повстанці.

До с.  Стиборівка прибув втікач з тюрми. (Вулична назва 

 Кучерявий). Це добре знаний в терені кримінальний бандит. Заки 

він мав прийти, то МВД робило коло його хати засідки, говорячи 

поміж населенням, що Кучерявий втік з тюрми, взявши зі собою 

ще 40 чоловік, з яких створив боївку. Куче рявий дійсно втік з 

тюрми. Ховається у свойого сусіда і шукає зв’язку з  УПА.

В  Пониковецькому районі оперує  боївка  МГБ ст[аршого]  

лейт[е]нанта  Діденка. Боївка складається з 35 бійців, самі  біль-

шовики. Та боївка бере зі собою харчі і виходить з р[айо] ну 

в рейд, що найменше на тиждень часу. Оперує пере важно в 

 Дубиськім або  Боратинськім лісі. Вдень робить застави на краю 

ліса, де пастухи пасуть худобу, на важніших просіках і дорогах, а 

вночі по селах і хуторах. Поводиться дуже конспіративно.

Дня 16.VI 1946 р. та боївка знайшла в Дубиськім лісі недале-

ко с.  Голубиця постій, де кватерував рій « Сіроманців». Навколо 

постою поробила засідки. На засідку влізли стрільці. У висліді 

був вбитий стр[ілець]  « Кобзар». Решта вийшла ціло. Як довго 

робили засідки коло постою, невідомо. На дру гий день приїхало 
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військо з  Підкаміня,  Олеська і  Заболотець і робили облаву на ту 

частину ліса. Облава відбувалась в цей спосіб: зі сторони ху торів 

 Сади і  Гаї Дубиські поробили сильні застави, а від сторони с[іл]  

 Голубиця– Жарків проходили ліс стрілецькими рядами в силі роїв. 

Облава три вала два дні. Вислідів не дала жодних.

Дня 30.VI 1946 р. до с.  Ясенів пішов кущевий « Ріка» та двох 

стрільців. Вони зайшли манівцями в село і при світлі місяця 

побачили коло одної хати  більшовиків. Розпочалась стрілянина. 

Під час стрілянини зістав вбитий старший сержант гарнізону 

с.  Кадлубиська і ранений ст[арший]  лейт[енант]   МГБ  Діденко. 

Повстанці відійшли без втрат. Після цього до с. Ясенова приї-

хав гарнізон в числі 25 бійців і кватерував до дня 23.VII 1946 р. 

Гарнізон переводив в селі арештування і робив засідки. Після 

ранення Діденка боївку перебрав другий МГБ-ист і дальше з нею 

оперує. (Прізвище невідоме).

Дня 30.VI [1946 р.]  вечером рай[онна]  боївка  СБ стріну-

лась припадково на хут[орі]   Велин з більшовиками, які йшли на 

засідку. Більшовиків було 12. Розпочалась стрі лянина. У висліді 

вбитий один сєржант, решта більшовиків в паніці розбіглася.  

На знак зеленої ракети прийшла більшовикам поміч з гарнізону 

с.  Ражнів, але боївка була вже в лісі, і почала кричати до більшо-

виків: «[...] 1591 сюди ми вам дамо»! Більшовики почали наступати 

на ліс. Боївка [...] 1592 гарлачі, почала обстрілювати гранатами 

більшовиків, ранивши [...] 1593 двох бійців, а одного легко, відсту-

пила в глубину ліса. Бі[льшовики]  [...] 1594 не йшли. 

Внаслідок цього дня 1.VII [1946 р.]  на  Брідський ліс т[ак]  

зв[ане]   Суходільське відбулась сильна облава. В облаві брала 

участь піхота разом з кіннотою. Більшовиків було до 1000 чол. 

Ліс проходили переважно по лініях і доро гах. Облава відбувалась 

протягом 4-ох днів. Вислідів не дала жодних.

Дня 5.VII [1946 р.]  в ліску коло с.  Переліски ( Заболотці) через 

необережність вистрілив стрілець з куща. На другий день на цей 

ліс відбулась облава. Облавою проводив участковий  МВД  Чижов 

разом з гарнізоном с. Ражнів. В лісі зловили жінку Пелагію  Бакум, 

її арештували і привели до р[айо] ну. Пелагія чула, як рапорту-

вав Чижов нач[альнику]  МВД, що облаву проводили на лісок 

Переліски, внаслідок стрілу, який чули ніччю 5.VII [1946 р.]  і під 

 1591 Частина речення втрачена.

 1592 Частина речення втрачена.

 Частина речення втрачена.1593 

 Частина речення втрачена.1594 
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час облави зловлено жінку. Цю жінку по чотирьох днях звільнено 

з тюрми.

В  Олеському районі оперують боївки: одна боївка  МВД під 

командуванням ст[аршого]  лейт[е]нанта МВД  Коваленка в силі 

25 бійців, друга  боївка під командуванням лейт[е]нанта  Глушка в 

силі 12 до 15 бійців.

Перша боївка складається майже з  руских1595. В склад другої 

боївки входять переважно бувші члени  ОУН і стрільці  УПА, тому 

вона є більш активна. Ті боївки роблять засідки, переводять 

арештування, рівночасно їх ви користовують в облавах як тере-

нових.

По селах району кватерує богато гарнізонів. Гарнізони разом 

з боївками роблять засідки і облави. Найбільш роблять облави 

на  Боложинівський ліс. Дня 29.VI [1946 р.]  в Боложинівськім лісі 

( Підгір’я) знайшли  більшовики криївку, в ній три кулемети МГ і 

два гранатомети та богато стрілен до них (правдоподібно, цей 

магазин показав бувший чотовий УПА « Степовий», який зголо-

сився).

В богатьох селах кватерують гарнізони, в силі 20 до 30 бій-

ців. Розташовані переважно в підлісних селах або в розконспі-

рованих, бувших осідках нашого Проводу. Гарнізони переважно 

роблять засідки. Засідки роб лять всюди, по полях, дорогах, 

кладках і містках, які провадять через ріки, в лісі, коло хатів 

родин, про котрих знають, що їх члени в підпіллі і т[ак]  д[алі] . На 

засідку йдуть в силі 5 до 7 бійців з кулеметом або з кулеметними 

зарядками. Коли виходять і вертають зі засідок, трудно зауважи-

ти, бо роблять це дуже конспіративно. З району виїжджають на 

засідки машинами. По дорозі машина стає, бійці вискакують з 

машини і йдуть на засідку, а машина їде дальше. Врано машина 

знова забирає їх в район.

Вдень гарнізони допомагають уповноваженим з району при 

збиранні різних контінгентів. Роблять також труси за самогон-

кою.

Облав в терені роблять мало, хіба аж тоді, коли зробить 

роботу  СБ, або  стрінуться більшовики з повстанцями в лісі або 

в селі, теж на точні всипи донощиків. До облав стягають військо 

з районів і гарнізонів. В біль ших облавах райони і гарнізони взаї-

мно собі допомагають. Облавою пере важно кермує нач[альник]  

РО  МВД або РО  МГБ. Облави проводяться більш стисло, чим 

попередньо. Тому, що мають розвідку про наші менші сили і тому, 

 1595 У тексті: русских.
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що ми часто втікаємо без стрілу. Під час облав ліс проходять стрі-

лецьким рядом або розстрільною, поробивши перед цим заста-

ви по перехресних лініях і попід лісом. Переважно йдуть тихо. 

Військо підтягають на облаву вночі. Коли під час облави когось 

виполошать, тоді стараються його переслідувати і нагнати на 

край ліса або на свою заставу.

Є випадки, що  більшовики кватерують по лісі. Н[а] пр[иклад] : 

коло знищеного села  Дзвінець,  Олеського р[айо] ну кватерували 

 більшовики в лісі протягом чоти[рь] ох днів, маючи зі собою кухню. 

Акцій жодних не робили. Між с[елами]   Адами–Бортники кватерує 

в лісі до 50 кіннотчиків погран-військ  МВД. Харчі для коней і для 

себе одержують з  Олеська. Роблять щодня по лісі роз’їзди. Коло 

с.  Шнирів  Брідського р[айо] ну кватарувало ок[оло]  30 більшови-

ків, маючи зі со бою кухню. Робили застави по лісі і в с. Шнирів. 

Кватерували протягом цілого травня [1946 р.] . Також районові 

 боївки МВД дуже часто кватерують в лісі.

Під час кватерування в лісі шукають за стежками або слідять 

по дорогах. Коли щось заобсервують, роблять облаву на дану сек-

цію ліса. Є випад ки, що більшовики перебираються за господарів 

або жінок, рубають дерево, жнуть під лісом, збирають суниці або 

гриби, думаючи, що вийде хтось до них по розвідку. ( Соколів[к] а, 

 Тур’я). Недалеко від них перебувають в засідці більшовики.

Коло села  Вороняки,  Золочівський район, гарнізон зі 

с.  Залісся зро бив засідку на краю ліса. «Москалька» вилізла на 

дерево і кричала «рятуйте!», думаючи, що хтось вийде з ліса на 

поміч жінці. Коли ніхто з ліса не виходив, тільки прибігли пастухи, 

« москалька» перестала кричати.

По селах облав переводять мало і якщо переводять їх, то 

старим способом. Обставляють заставами село, а решта ходять 

по господарях з дро тами і без дротів, шукаючи в сіні, соломі, в 

землі і т[ак]  д[алі] .

Зчаста роблять скоки на всипані господарки. Такі труски 

роблять гар нізони або районові боївки.

МВД почало проводити арештування бувших поголошених, 

наві[ть]  тих, котрі були в  ЧА, а зараз демобілізовані. Їх арештує, 

допитує, деяких вербують на С/О, а других засуджують.

Дуже часто арештують працівників, які працюють по різних 

урядах. Їх провіряють, хто з них де працював за німецької окупації 

і з них богато вербують на С/О.

Бійцям з гарнізонів приобіцюють за застрілення чи винайден-

ня повстанця 1000 к[а] рб[ованців] , а за провідника чи к[оманди]-

ра 3000 к[а] рб[ованців] .
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Як бачимо з наших протоколів, то  більшовики по селах не 

дармують. Стараються нав’язати собі сильну агентуру. Агентів 

підшукують більш собі довірених і активних. Участкові мають 

змогу часто з ними стрічатися. Їх стало інструктують і натискають 

на роботу.

Був випадок, що ВВ  МВД вислали свойого розвідчика в 

с.  Гавареччина,  Олеського р[айо] ну. До його роботи підготовляли 

ще, коли стояв гарнізон в с. Гавареччина. Начальник гарнізону 

казав йому знайти дівчину і постаратись, щоби дівчина в нім 

залюбилась. Перед населенням говорити на рад[янську]  владу і 

бути невдоволеним з її порядків. Рівночасно дозволив йому каза-

ти селя нам, коли буде облава на ліс або перевірки в деяких гос-

подарів. Сам розвідчик був  українець зі  Закарпатської України, 

добре говорив по-українськи і скоро здобув собі довір’я села. До 

 ЧА пішов добровільно. По вишколі взяли його ВВ МВД.

В розвідку випровадив його ст[арший]  лейтінант, бувший 

нач[альник]  гарнізону в с. Гавареччина. Він мав заїхати до 

с. Гавареччина, зайти до своєї дівчини, сказати, що його демобі-

лізували додому. Старатись влізти на зв’язок і зв’язком іти аж на 

 Закарпаття. Коли не вдаст[ь] ся влізти на зв’язок, то розвідати, 

чи ще є повстанці і про їхні рухи. На зв’язок мав влізти при помочі 

виробленого свойого авторитету, як перебував в селі. (Допит 

даного розвідчика переводив рай[оновий]  терену «М[азепа]» 

[«Мазепа»], тому матеріяли не докладні).

Можна запримітити, що зараз в терені більшовики розпо-

чинають силь нішу нажимку на нас, тому що мають вже докладну 

розвідку про нашу роботу і існування. З весни більшовики менш 

орієнтувались, тому їхні дії супроти нас були слабші. Зараз звер-

тають більшу увагу на ліс, чим на села.

Слава  Україні! Героям Слава!

Постій, 12.VIII 1946 р.  / – /  Гар

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 49. – Арк. 238-241. Копія. 

Машинопис.
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№ 179

ІНФОРМАТИВНИЙ ЗВІТ РЕФЕРЕНТА  СБ 

 ЗОЛОЧІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ  ОУН 

ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 1947 Р.
Березень 1947 р.

ІНФОРМАТИВНИЙ ЗВІТ

за місяць січень-лютий 1947 року.

Звітовий час можна поділити на два різні собі періоди: 

п е р ш и й – це час до 9 лютого [1947 р.] , цебто до дня виборів 

у Верх[овну]  Раду  УССР, д р у г и й – після виборів. Різняться 

вони між собою різною тактикою  большевиків у відношенні до 

населення та до нашого руху.

З початком січня [1947 р.] , у зв’язку з близьким речинцем 

виборів, посилили большевики в цілому терені терор над насе-

ленням. Сподіваючись можливого спротиву зі сторони населен-

ня, всіми вирафінованими засобами терору старались загнати 

його до виборчих урн. Ніччю групами заходили в села, надслуху-

вали попід вікна, уряджували засідки, робили скоки на підозрілі 

хати і т[аке]  п[одібне] . В цьому часі перевели масові арешти, по 

10-15 людей з кожного села. В своїй пропаганді грозили, коли 

хто не піде голосувати, того вивезуть на  Сибір. Для більшого 

страху переводили ніби реєстр тих людей, що не ходили в мину-

лому році голосувати. Постійно грозили вивозом на Сибір, ареш-

тами, побоями та грабунком за невіддання голосів. З 25 січня 

[1947 р.]  закватирували в кожному селі гарнізони в числі від 

10-20 бійців. Їх завданням було стояти на сторожі доброго пере-

бігу виборів. В час перед 9 лютня [1947 р.]  мали допомагати різ-

ного роду пропагандистам переводити мітинги та гутірки на тему 

виборів. Рівночасно з тим вживало їх  мвд до боротьби з нашим 

рухом. Подібно, як минулого року, майже до кожного гарнізону 

був прикріплений пропагандист та 1-2 мвд-исти. На залогах по 

селах стояли військові частини  ЧА, а подекуди відділи мвд.

Характерним є, що приготування до виборів і самі вибори цього 

року пройшли в терені при відносно меншому нажимі, чим вибори 

1946 р.; на їх перебіг большевики наче б менше звертали увагу.

З нашої сторони проводжено на тему виборів індивідуальні 

гутірки, подекуди гутірки по десятихатках. Тут підтверджено теж 

саме наше ставлення до виборів в В[ерховну]  Р[аду]  УССР як і в 

В[ерховну]  Р[аду]   СССР. Помимо цього, однак і мимо меншого 



1023

натиску зі сторони  большевиків та вужчого засягу їхньої пропа-

ганди по цій справі, населення за малими виїмками, пішло голо-

сувати. Застрашене терором при попередніх виборах, боячися 

побоїв, віддало свої голоси, рідше зчеркуючи кандидатів або 

дописуючи завваження на бюлетенях. На запити, чому ходило 

голосувати, чулося відповіді: «страшили, що вивезуть на  Сибір, 

пограблять як ворогів демократії. А зрештою большевики сяк чи 

так подадуть бажаний собі процент голосів. Ці депутати і так не 

будуть довго рядити». Відповідь про кількість голосів, що їх боль-

шевики подадуть після голосування, чулося в місцях, де тяжче 

було повести роз’яснювальну роботу в справі нашого ставлення 

до виборів. В цілому причину «доброго» перебігу виборів вбача-

ється в терорі при виборах в 1946 р. та в репресіях після них.

Під час цьогорічних виборів повторялися подібні інциденти, 

як і під час виборів минулого року (10.ІІ.1946). Мимо цього, що в 

кожному виборчому льокалі були построєні кабіни для виборців, 

майже нікому з голосуючих не дозволено туди входити, а там, де 

дозволено, користуватись кабінами, підглядано виборців через 

спеціяльно підготовлені дірки в переділах ( Ясенів,  Ожидів). В 

поодиноких випадках не вільно було навіть розгортати бюлетенів 

( Лянерівка– Буськ). Траплялось, що в часі голосування відкрива-

но урни, щоб забрати, ніби через помилку, кинений туди паспорт 

якогось виборця. Це звичайно роблено на початку виборів на 

очах найбільшої кількості виборців, щоб, мовляв, не важились 

кидати сфальшованих бюлетенів, бо можуть їх на очах пере-

контролювати ( Білий Камінь, Ясенів).

Боячися недостачі голосів, подібно як минулого року, при 

збиранні голосів по хатах (на хуторах і в хатах недужих), больше-

вики власноручно кидали бюлетені до урн, звичайно більше, чим 

було треба.

Військові залоги стояли по селах до 12 лютого 1947 р. В днях 

11-13 лютого [1947 р.]  стягнулись на збірні пункти та від’їхали 

з цього терену на  схід. Вище згадані залоги військ (10-15 бій-

ців), що кватирували по селах, харчувалися за державний кошт. 

Тому що пайок харчів одержували дуже малий, ходили по селі 

та просили хліба. Часто шукали зачіпки в селян, під претекстом 

якої грабували, щоб ограбленими харчами зас[поко] їти голод. 

Причинами грабежі були: нездача контингенту збіжжя, молока 

[м’яс] а або прихильність до нашого руху.

Військові гарнізони вибрались із сіл, в терені відносно «спокій».

По терені шляється велике число прошаків зі сходу. Днем 

просто хати не замикаються. Кожної ночі ночує по 50 осіб в кож-
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ному селі. Зараз, зі зміною температури на тепліше, помітний 

щораз то більший наплив цих прошаків. Більшість ходить убрана 

в лахміттям, обута в личаки. За хлібом ходять навіть маленькі 

діти одинцем. Матері носять немовлят на руках. Третина, а то й 

половина прошаків – демобілізовані інваліди  ЧА, багато без рук і 

без ніг, на милицях. Бувають випадки, що матері з одчаю трати-

ли немовлят ( Вороняки). Майже у всіх випадках просять хліба зі 

сльозами на очах. Найбільше їх приходить з  Бесарабії. Багато з 

них носять зі собою мануфактуру, яку вимінюють у людей за збіж-

жя та інші харчі. Добродушне населення спомагає чим може. Є 

однак частина населення, що не дає нічого. Це ті, що самі стоять 

перед маревом голоду, або ті, що в несвідомості, в жертвах боль-

шевицького режиму бачать опричників свойого ожебрачення та 

всіх нещасть, що спадають на їхні голови. 

30.ХІІ.[19] 46 р.  большевики  Брідського р[айо] ну, в числі 

12 чоловік, уряджували полювання біля хутора  Москалі 

(с.  Черниця). Під час полювання знайшли криївку, в якій скрива-

лося двох повстанців:  Д. та стрілець  Г. Криївка була замінована. 

Зірвавши міни, оба повстанці втекли, одержавши легке поранен-

ня. Від зриву мін був убитий один большевик, а другий ранений. 

В зв’язку з цим інцидентом арештували большевики на тому 

хуторі громадян:  Лесюк Евгенію,  Лесюк Стефу,  Міщук Теклю, 

 Міщука Тимка,  Бурлая Григорія,  Токмин Оксану,  Токмин Юлію, 

 Довганя Кирила і  Слободянюка Семена за це, що вони будьтоби 

знали про існування криївок, а не донесли цього в район.

3.І.1947 р. в с. Черниця відбувся передвиборчий мітинг, на 

якому большевики агітували за кандидатурою  Олексюка, родом 

з  Поникви. Подавали, як звичайно, його автобіографію. Зараз він 

є старостою в м.  Броди. Сам син бідної жінки, що носила  жидам 

воду, в минулому знаний конокрад.

7.І.1947 р. в с.  Тетильківці арештували большевики  Мартинюк 

Ярославу.

9.І.1947 р. в с.  Гаї Дітковецькі сімох большевиків,  Підкам’я-

нецького р[айо] ну, по слідах з поля зайшли до селянина  Полази 

Грицька і там в часі розшуків застали сплячих на стриху кущевого 

 Д[уба]  і стрільця  Ш[турмовика] . Обох їх большевики постріляли, 

а господарку пограбували.

В с.  Казмірі арештували большевики  Кубік Володимиру, 

 Римар Оленку,  Римара Ярослава. Всіх арештованих підозрівають 

за зв’язок з нашим рухом.

В цьому ж селі на большевицьку заставу найшло двох наших 

повстанців. Одного поранено, а другий втік.
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На хутір  Шеметів, села  Заболотці, до хати селянки  Шеметів-

ської Параскевії прийшла група сталінських грабіжників- мвдистів 

та почала грабити хатнє майно. Під час грабежі пострілом у голову 

вбили 70-літню бабусю, яка не хотіла віддати свого кожуха, в якому 

була одіта. Застріливши її, бандити здерли з неї кожух. Щоб мати 

вільні руки в грабежі,  большевики поклали на ліжко господиню та 

24-літнього її вихованця  Сенів Дмитра, накидали на них подушок і 

прив’язали шнурами. Скінчивши грабити, почали ладувати все на 

підводи. В цей час повертала зі с.  Кадлубиська друга група боль-

шевиків до району. Грабіжники почали втікати. Проходячі почали 

за ними стріляти, при чому двох з них вбили. Ранених забрали в 

район. Справу цю большевики затушували.

На большевицьку заставу в с.  Дуб’я наткнулося двох україн-

ських повстанців. Большевики відкрили по них вогонь, але 

повстанці щасливо відступили. В зв’язку з тим, арештували 

большевики  Шарун Наталію,  Ониськів Марію,  Долинюк Іванну, 

 Кацалай Марію,  Коць Ольгу,  Шевчука Богдана,  Придибу Андрія.

10.І.[19] 47 р. в с.  Голубиця 12 большевиків уряджували перед-

виборчий мітинг. Після мітингу, на якому були лише десятники і 

кількох старих «бабушок», сталінські опричники пішли грабува-

ти селян. Під час грабежі побили до непритомности громадян: 

 Попович Олену, бідну жінку, що має лише 1/8 морга городу і 

п’ятеро дрібних дітей;  Павлович Анну,  Страхарчука Давида та 

багато інших.

15.І.[19] 47 р. на хуторі  Видюки (с.  Ясенів)  большевики, 

Кадлубиського гарнізону та  Заболотецького р[айо] ну, під час 

ревізії побили до непритомности громадянина  Костишина 

Василя та його дочку  Ярославу. Не щадили бандити і малих дітей. 

Шестилітню дитину Ярослави копали в живіт, питаючи, хто в них 

перебував, так що дитина зімліла і лежить хвора до сьогодні.

18.І.[19] 47 р. на хуторі  Переліски (с.  Волохи) арештували 

большевики селянина  Кашубу Івана, закидаючи йому співпрацю 

з повстанцями.

21.І.[19] 47 р. в с.  Пониква опричники місцевого гарнізону 

арештували селянина  Шидлюка Олександра.

В с. Дуб’я вбито секретаря сіль[ської]  ради. Це саме сталось 

з головою сіль[ської]  ради в с.  Підгір’я.

З 6 на 7.І.[19] 47 р. в  Буську арештували большевики 

 Давидовську Ольгу та  Ірину в зв’язку з святочною збіркою.

4.І.[19] 47 р. в с.  Почапи большевики за всипою обскочили 

одну хату, де кватирували повстанці, д[рузі]   Б[уйний] ,  В[ерховий]  

і  Ю[рко] . Всіх трьох вбили.
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В с.  Белзець під час нічної провірки хат  большевики в бан-

дитський спосіб грабували все, що попало їм під руки.

7.І.[19] 47 р. в с.  Княже під час облави арештували большевики 

слідуючих мужчин:  Пронишина Володимира,  Саву Володимира, 

 Діжака Тадея,  Дигаса Осипа та  Білася Володимира.

9.І.[19] 47 р. обласний суд у  Львові засудив двох людей із 

с.  Скварява за це, що вони під час німецької окупації збирали 

збіжжя для наших повстанців. Одного з них засуджено на 8, а 

другого на 7 років позбавлення волі.

З 11.І на 12.І.[19] 47 р. в с.  Гумниська обскочили большеви-

ки хату, де перебувало в цей час кількох повстанців. Між обома 

сторонами вив’язалася перестрілка, при чому повстанці ранили 

одного большевика, а самі відступили без втрат. В зв’язку з цим 

большевики арештували господиню хати, де стався цей випадок.

18.І.[19] 47 р. в с. Скварява за всипою обскочили большевики 

стодолу одного господаря, де кватирувало трьох повстанців. Між 

обома сторонами вив’язалася перестрілка, наслідком якої по 

обох сторонах було по одному раненому.

19.І.[19] 47 р. в с. Белзець арештували большевики слідую-

чих громадян:  Барановського Петра,  Федика Михайла (секретар 

с[ільської]  ради),  Почапського Василя,  Порося Василя,  Грицая 

Семена та  Федика Івана, закидаючи їм співпрацю з нашим рухом.

В с. Гумниська арештували большевики сім осіб під закидом 

співпраці з повстанцями.

В  Буську застрілила одна жінка свого чоловіка за зраду в 

подружжі (вбитий – ст[арший]  лейтенант  ЧА). Вбивницю влада 

арештувала.

1.ІІ.[19] 47 р. в с. Белзець арештували большевики вдруге 

Федика Михайла та Порося Василя. Під час транспорту вищез-

гаданих арештованих до  золочівської тюрми, друга група боль-

шевиків «відбила» їх та під маркою повстанців почала допитувати 

їх, які повстанці є ще в їхньому селі. При допитах перший з ареш-

тованих розказав усе. Після цього на цю групу вищезгаданих 

«повстанців» напала третя група большевиків та знову відбила 

арештованих і забрала в район. Це був наперед продуманий екс-

перимент, щоб від арештованих довідатися про повстанців села.

17.ІІ.[19] 47 р. в с.  Чучмани Гумниські арештували большеви-

ки  Кусу Михайлину. Арештовану забрано в районну тюрму.

Березень, 1947 р. / – /

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 39. – Арк. 87-89. Копія. Машинопис.
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 ЗОЛОЧІВСЬКИЙ НАДРАЙОН
14 листопада 1946 р. – 1 травня 1947 р.

№ 180

ІНФОРМАТИВНИЙ ЗВІТ РЕФЕРЕНТА  СБ 

ЗОЛОЧІВСЬКОГО НАДРАЙОННОГО ПРОВОДУ  ОУН 

ЗА ПЕРІОД 13 ЖОВТНЯ – 14 ЛИСТОПАДА 1946 Р.
14 листопада 1946 р.

Інформативний звіт

за час з 13/Х по 14/ХІ 1946 року.

В  Глинянському районі війська, які кватирують по селах в 

числі до 30 осіб, днем усі відпочивають, а ніч[ч] ю діляться на 

групи по 5-6 осіб і йдуть на села, де нема гарнізонів. В селі ходять 

попід вікна, наслухують і рівнож роблять перевірки по стодолах 

чи шопах. Дня 25/ІХ [1946 р.]  до с.  Туркотин прийшло вечером 

11  більшовиків, поділились на 3 групи, пішли до стоділ і сиділи. 

Коли один господар зайшов до стодоли по сіно, його задержали 

і він сидів з ними до 2 год[ини] . В тій годині всі посходилися, 

пустили господаря і пішли до хати  Крохмального, коли їх там 

не хотіли пустити до хати, повибивали вікна, ввійшли до хати, 

зробили перевірку й арештували молодого  Крохмального Івана. 

Його відвезли до  Лагодова, звідки він прийшов після 3-ох днів. 

До людей говорив, що втік. Він не міг бути перевірений органами 

 СБ, тому що того вечора були в селі більшовики, а на другий день 

Крохмальний Іван виїхав до  Львова й працює на залізниці.

В місяці вересні [1946 р.]  в с.  Печенії було два весілля. 

Першого дня на них зайшли підпільники й бавилися без переш-

код. На другий день стр[ілець]   Борис перебрався на цивільно, 

зброю дав держати стр[ільцю]   Юркови, котрой мав стояти на 

стійці, сам пішов бавитися. Коло стійкового зібралося багато 

гостей, котрі з ним розмовляли. В тім часі більшовики підкрались 

під стійкового і скричали «руки вверх», один більшовик стрілив 

вгору. Стійковий втік, кидаючи торбу й зброю стр[ільця]  Бориса. 

В торбі впали деякі документи та 3 грипси. Стр[ілець]  Борис 

втік вікном. Після того більшовики зігнали всіх гостей до хати й 
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держали до рана, провіряючи їх. Випитували людей, хто то був, 

люди відповідали, що такі бійц[і] як вони.  Більшовики арешту-

вали хлопця  Кузьму, в котрого в кишені найшли набій до ППШ. 

Його завербували на с/о і звільнили. Більшовики з гарнізону в 

 Лагодові щоденно переходять групою 4-5 людей лісом.

З початком місяця жовтня [1946 р.]  вибралися гарнізони з 

усіх сіл. Вони з’їхалися до району.

В перших днях листопада [1946 р.]  і при кінці жовтня [1946 р.]  

відбулася облава на декотрі села  Глинянщини. Облава була 

переважно по селах, де ще є підпільники. Група війська в числі 

300 обступали село одно велике або два менші навколо села 

виставляли стійки, нікого зі села не випускали. Ревізії перево-

дили дуже точні, викидаючи усю солому чи сіно зі стоділ і шіп. 

 Істрибітельний батальйон, котрой прийшов їм до помочі, від-

правили. З військом були участкові  НКВД-сти. Були випадки, 

коли декотрі з бійців не хотіли викидати соломи говорячи, що не 

будуть викидати соломи по цілому селі. Під час облави жертв не 

було. Облава переходила зі заходу на схід. По лісах облави не 

робили, тільки шукали трохи в лісі к[оло]  с. Лагодів. Після кіль-

кох днів авта і кухні, що були з тим військом, вернули на  Львів, 

частина війська приїхала до  Глинян. Ніч[ч] ю з 6 на 7 [листопада 

1946 р.]  більшовики роз’їхалися в числі 8-15 бійців по усіх селах 

району й закватирували. В селі не робили нічого. На жовтневих 

святах по селах були присутні відпоручники з райкому партії, 

 НКВД,  НКГБ і т[аке]  п[одібне] .

В  Буському районі гарнізони, які кватирували по селах і скла-

далися з військ пограничного  МВД, вибралися, залишилися лише 

в  Чанижі, Грабовій [ Грабина] та  Гумниськах. Рівнож є гарнізон в 

 Боложинові, котрой тепер адміністраційно належить до  Буська. 

Дня 24/Х [1946 р.]  гарнізони з Чанижа, Грабової в силі 80 бійців 

робили облаву на с.  Яблонівку протягом двох днів. Навколо села 

були застави і засідки, нікого не випускали. По всипаних місцях 

переводили дуже точні ревізії, рівнож переслухували декотрих 

людей. Рівночасно була облава на ліс к[оло]  Яблонівки. Облава 

скінчилася 26/Х [1946 р.]  вечером, не дала жодного висліду. Дня 

28/Х [1946 р.]  гарнізони з Гумниськ, Боложинова, Чанижа,  МВД 

та  МГБ робили облаву на  Чучманах Заболотних. Правдоподібно, 

були ще гарнізони з  Топорівщини. Всіх начислювалось приблиз-

но 200 бійців. Облавою проводив майор. Від 7 год[ини]  рано село 

було обставлене. Труси переводили дуже стислі. Під час облави 

арештували одного господаря, що втік зі  Сибіру. Вечером військо 

вибралося до Буська. Гарнізон з  Ожидова або Гумниськ висилає 
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розвідки в силі 10-12 бійців на ліс між  Гумниськами, [ Я]нгелівкою, 

 Ожидовом.

Гарнізон, що кватирує в с. Гумниськах, бере часто один від-

тинок села і переводить в ньому стислі труси. По селах відбува-

ються поодинокі або більші арештовання.

В  Золочівському районі гарнізони, котрі кватирували по 

селах робили засідки та поодинокі труси. Гарнізон, що кватиру-

вав в  Тростянці, робив облаву в  Обертасові, вертаючи звідтам 

попри присілок  Баняки, завважили як з одної хати хтось втікав на 

гірку. Вони зробили легку перевірку, нічого не найшли й постава-

ли на подвір’ї, тоді з гірки на хлів вилетіла граната, котра вибух-

ла[, але] більшовикам нічого не зробила, большевики відкрили 

вогонь, повстанці  Вороний і  Малий пострілялися.

Більшовики в числі 300 осіб робили облаву в  Скваряві на 

хуторі  Луг дня 11/Х [1946 р.] . Дня 14/Х [1946 р.]  зачалась в 

Скваряві облава, яка тривала 3 дні. В ній брало участь 300 бійців. 

Арештовано 30 осіб, котрих звільнено. В тюрмі ще є 2 особи. 

Дня 9/ХІ [1946 р.]  в с. Скваряві  більшовики заскочили на гірці 

4 повстанців. Це було о год[ині]  15-[й] . Більшовиків було 20-ть. 

Один повстанець  Вільховий був вбитий, 3-ох інших втекло.

В першій половині жовтня [1946 р.]  вибралися гарнізони 

майже з усіх сіл. Залишилися ще в Скваряві 15 більш[овиків] , в 

 Жуличах охорона рад[госпу]  15 більшовиків, в  Жукові – гарні-

зон, в  Плугові гарнізон – кіннотчики в числі 28 бійців. Гарнізон 

зі Жукова робив протягом довшого часу засідки в  Шпиколосах, 

тепер вже засідки припинені. 

Перед жовтневим святом відбулася нічна перевірка в 

 Золочеві, в с.  Зарічу і  Беневі. Ходили рівнож більшовики по 

 Вороняках.

Слава  Україні! Героям Слава!

Постій 14/ХІ 1946 р.  22.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 79. – Арк. 285-286зв. Оригінал. 

Рукопис.
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№ 181

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ РЕФЕРЕНТА  СБ 

 ЗОЛОЧІВСЬКОГО НАДРАЙОННОГО ПРОВОДУ  ОУН 

ЗА ПЕРІОД 1 СІЧНЯ – 30 КВІТНЯ 1947 Р.
1 травня 1947 р.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ

За час від 1/І до 30/IV 1947 р.

Дії  НКВД і  НКГБ в терені під час зими залежні були від того, які 

вони мали відомості про той терен. Якщо терен був всипаний, то 

робили малі доривочні облави в числі 30-50 бійців. В непідозрілих 

теренах облави взагалі не було. Більше від облав застосовували 

 більшовики агентурну розробку підпілля і нічні підслухи, несподі-

вані наскоки на підозрілі хати та засідки. Під час зими на засідки 

йшли більшовики в числі 10-15 бійців, убрані в білі конбінезони з 

білими ка[рт]узами, рівно ж приклади зброї були фарбовані на біло. 

Перед виборам[и]  гарнізони були тільки в декотрих селах. Приїхали 

на кілька днів перед вибо рами і після виборів вибралися. Виборчу 

кампанію мали провадити місцеві активісти, однак в загальному 

її нікуди не проводили. Населення від голосовання здержувало-

ся. Голосовання було поставлене так, що один член родини міг 

кидати за всіх других голоси. В зв’язку з тим богато людей кидали 

голоси два рази. Раз кинув хтось в хаті до урни, інший знова член 

голосував на виборчій діль ниці. Богато осіб взагалі не голосували, 

однак при обчисленні подавала комісія, що проголосувало 100% 

населення. В с.  Розворяни  Глинянського р[айо] ну більшовики в 

год[ині]  11 відвезли частину голосів до району, однак до того часу 

ні один меш канець села ще не голосував. В м.  Золочеві на вибор-

чій дільниці №4 на 450 голосів добрих було 150. Інші були звичайні 

паперці або картки з написами переважно по-російськи «Смерть 

 Сталіну», «Далой Ан[н]у  Кіх», «Нам нє нада виборів, а хлєба», «Ми 

хочем кушать» і т[акі]  п[одібні] . Коли це завважали при підчислю-

ванні голосів, то усіх місцевих, що були при виборчій комісії, не 

допустили до обчислення і загрозили їм, щоби про це нікому не 

говорили. Подібні випадки були по всіх виборчих дільницях. В ряді 

дільниць не було взагалі окремих ка бінетів.

В с.  Туркотин Глинянського р[айо] ну вечором дня 15.ІІ [1947 р.]  

були застукані більшовиками в хаті 3-ох боєвиків: д[рузі]  

 Морозенко,  Дон та  Бистрий. Боєвики відкрили вогонь, вбили 

лейт[е] нанта з  НКГБ, одного бійця, самі вирвалися. Господарів 

більшовики арештували, після кількох днів звільнили. 
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В с.  Станимир того р[айо] ну був прикріплений по контролі 

молочності один з партійних працівників, б[увший]   більшовиць-

кий партизан. Для своєї охорони мав сєржан та. Вони, кромі 

своєї ділової роботи, вели агітацію за організованням колгоспу, 

зав’язанням в с[елі]  комсомолу і піонерів. Тих  більшовиків зло-

вили д[рузі]   Морозенко,  Дон і  Бистрий, один з них намагався 

втікати і зістав вбитий, другого вбили опісля. Від одного забрали 

пістолю П-38. Забрано рівно ж документи, котрі впали з д[ругом]  

Морозенком.

В с.  Погорільці того р[айо] ну дня 1/ІІІ [1947 р.]  були застукані 

в хаті через більшовиків з  Перемишлянського р[айо] ну 4-ох боє-

виків д[рузі]  Морозенко, Дон, Бистрий,  Голота. Боєвики відкрили 

вогонь вбили одного сєржанта, одного бійця, здобули кулемета 

Дігтяровa й втекли.

Від дня 28/ІІІ [1947 р.]  почалася облава на с[ела]   Глинянського 

р[айо] ну. Облаву робили обласні війська  НКВД. Села подальше 

від ліса обступали пополудни, підлісні села обставляли ввечір. 

На заставу в с.  Туркотин найшли боєвики Морозенко, Голота, 

Дон, Бистрий,  Сорока, вони завважали заставу скорше, відкрили 

вогонь, вибили заставу зі становища і прорвалися. Під час облави 

більшовики не випускали нікого зі села. Облава була дуже точна. В 

с.  Печенія облава застука ла 5-ох боєвиків з  Яричівського р[айо] ну. 

2-ох боєвиків втекло, 3-ох билися довший час, вбили 12 більшо-

виків, около 15 ранили, самі, не маючи набоїв уже відбиватися, 

подобивали себе. Облава тривала 3 дні, після того війська пере-

сунулися дальше на схід. На підставі всипу ті війська завернули ще 

раз і дня 2/IV [1947 р.]  поробили застави доокола села Станимира і 

Туркотина. Під с. Туркотин найшов на заставу д[руг]  Морозенко і там 

впав. Вертаючи з села до ліса, [на]  заставу найшли д[рузі]  Голота, 

Дон,  Кармелюк,  Когут і  Колос. Дон з Кармелюком [про] билися 

до ліса і з ліса відкрили кулеметний вогонь по більшовицьких 

[заст] авах і в той спосіб уможливили втечу решта боєвикам. Після 

того біль[шовики]  провели ще раз три денну облаву в с. Станимир. 

Облава не дала жодного [висліду] .

[В]  часі свят Великодніх більшовики робили застави по всіх 

підлісних [...] 1596, другий день свят була облава в с.  Затемне.

[...] 1597 внаслідок провокації (правдоподібно зовнішної) впав 

д[руг]   Чабан і [...] 1598

 Частину речення втрачено.1596 

 Початок речення втрачено1597 

 Закінчення речення втрачено.1598 
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[...] 1599 [П]  олюхові [Великому] зістав вбитий організатор ком-

сомолу (місцевий), явний вислужник  НКВД.

Під с.  Замістя зістав вбитий міліціонер  Тачай з  Косич, явний 

вислужник НКВД.

До декотрих сіл району приїхали з області організаторки 

комсомольських організацій. З молоді ніхто не пишеться, тому 

вони від’їхали назад, однак їх навернули знова на села, вони 

сидять в селі і нічого не роблять.

В Великодну п’ятницю до всіх сіл, де є католицькі священики, 

приїхали  більшовики і хотіли забрати ключі з церкви, доперва, 

коли люди поприносили хабарів, т[о]  є пасок, яєць, м’яса, від-

дали ключі і позволили правити. (Це було зacтосовано в цілому 

терені).

Дня 5/І [1947 р.]  в селі  Ляц[ь]кім  Краснянського р[айо] ну 

впав під час перестрілки з більшовиками д[руг]   Бурлака.

Дня 15/І [1947 р.]  в криївці на полі коло Ляцького впав 

д[руг]   Синиця,  Скала,  Кучер.

В січні [1947 р.]   більшовики постійно робили засідки коло 

 Гологір,  Майдану [ Майдан-Гологірський],  Стінки.

Дня 22/І [1947 р.]  була облава на с[ела]   Гологірки, Гологори, 

Стінку, Майдан,  Кіндратів. Більшовики ходили по полі і по лісі. 

Постійні засідки і наскоки є на присілки Гологір. Облаву нераз 

в селі переводять в той спосіб, що одна група війська виходить 

зі села, в тому моменті з ліса входить друга група. В Гологорах 

перебувало під час зими 3 гарнізони в числі до 80 бійці, зараз два 

гарнізони вибралися, є тільки один.

В  Золочівському p[айо] ні в місяці січні [1947 р.]  більшовики 

переводили малі облави або нічні наскоки на с.  Зозулі і хуторі 

 Копані,  Луг,  Монастирок.

В  Тростянці для охорони шахти є зорганізовані  стрибки зі 

самих  східняків, начальником є лейт[е] нант з  НКВД.

Дня 4/І [1947 р.]  с.  Почапи обступило 80  більшовики і почали 

облаву. В селі кватирувало 5-ох повстанців. Двох втекло, 3-оx 

впало.

Дня 7/І [1947 р.]  більшовики ніч[ч] ю обступили з двох сто-

рін с.  Княже і рано почали робити облаву, арештували п’ятьох 

людей, вечером випустили.

Дня 1/ІІ [1947 р.]  по селах району роз’їхалися гарнізо-

ни для охорони виборчих дільниць. Після виборів гарнізони 

повід’їзджали.

 Початок речення втрачено.1599 
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Дня 1/ІІ [1947 р.]  в с.  Скварява  більшовики в числі 200 бійців 

робили облаву дуже точну, викидали сіно та солому, розшива-

ли стріхи, вечером відійшли, полишаючи кличі, «всі як один на 

вибори».

Глинянське і Олеське  НКВД застосувало таку тактику, щоби 

від арештованих добути які матеріяли: арештованого відставля-

ють з району до тюр ми, по дорозі зробили засідку ніби то україн-

ські повстанці і арештованих відбили. Тоді починають арештова-

них допитувати, кого вони знають з підпільників, чи не могли би їх 

з ними пов’язати і т[аке]  п[одібне] . Після того їх знова відбивають 

більшовики і кінчать уже дальші доходження. (Протокол з тако-

го випадку впав). В  Глинянщині один в той спосіб арештований 

поробив порядні всипи, друга знова дівчина нічого більшовикам 

не сказала [і] її звільнили.

Зі зближенням весни більшовики в цілому терені почали 

сильну акцію за колгоспами, однак вона не дала майже вислі-

ду. В с.  Струтин  Золочівського р[айо] ну вдалося більшовикам 

зорганізувати колгосп з 22 членів доперва після терору, коли 

село обступило військо і загрозили, що людей будуть вивозити 

і арештувати. В с.  Куровичі  Глинянського р[айо] ну приїхали біль-

шовики організувати колгосп. Зі селян ніхто не хотів вписатися, 

тільки один підніс руку за колгоспом, того самого дня вечером 

місцеві люди його побили, так що вже більше ніхто не приїзджає 

організувати колгоспу. В с.  Солова Глинянського р[айо] ну голова 

c[ільської]  p[ади]  явно почав вислуговувати більшовика[м], вве-

чір котрогось дня його місцеві лю ди сильно побили.

З  Бузецького р[айо] ну звіту не одержано.

СЛАВА  УКРАЇНІ ГЕРОЯМ СЛАВА

Постій, дня 1/V 1947 р.

 221600.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 79. – Арк. 291-292. Копія. 

Машинопис.

 Виділений курсивом текст дописано простим олівцем невідомою осо-1600 

бою.
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№ 182

 БРОДІВСЬКИЙ НАДРАЙОН
30 квітня 1950 р.

№ 182

ІНФОРМАТИВНИЙ ЗВІТ РЕФЕРЕНТА  СБ 

БРОДІВСЬКОГО НАДРАЙОННОГО ПРОВОДУ  ОУН 

ЗА СІЧЕНЬ-КВІТЕНЬ 1950 Р.
30 квітня 1950 р.

Р. 31.

ІНФОРМАТИВНИЙ ЗВІТ.

За час звітного часу по 30 квітня 1950 р.

На протязі звітного часу большевицькі органи поліції на ціло-

му терені посилили сильну нажимку, яка проходила під ріжними 

видами. Вперше приступили до викидання селян з хуторів, яких, 

однак, з деяких хуторів ще не викинули тому, що селяни ставлять 

сильний спротив. Кромі цього, посилюють ряд засідок і то голов-

но в таких місцях, де не можна їх сподіватись. Почавши з весни 

1950 р., практикують засідки у віддалі 500 м[етрів]  від села, а 

також на сліпих польних дорогах. Війська  МВД кватерують по 

селах під маркою міньорів та  провокаційних груп. Кромі вищена-

веденого, посилили облави на ліси1601 та наскоки на села і при-

лісні хуторі. Для цього наведу кілька випадків:

При кінці жовтня 1949 року до с.  Суховоля,  Підкамінського 

р[айо] ну, під маркою міньорів приїхала група  большевиків в числі 

50 чоловік, які закватерували, для цього за[й] няли дві селянські 

стодоли. В селі говорили, що приїхали зривати міни біля села 

 Боратин. Стрічаючись з населенням, нарікали на оперополномо-

ченого РО  МГБ  Пащенка, та в присутности селян з ним ніби сва-

рились. Як виявилось пізніше, це була тільки маскеровка. Кромі 

цього, брали в селян лопати, з якими ходили на ліс і нібито вико-

пували міни. Ходячи по селі, до нічого не мішались. Зовнішний 

виг ляд був нужденний, носили чорні пагони.

 1601 У тексті: ліса.
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Вночі з 14 на 15 жовтня 1949 року згадані  большевики обло-

жили хутір біля села  Суховоля, на який ві[й] шло шіст[ь] ох повстан-

ців за харчами і продажі боєфонду. Коли повстанці зайшли до 

господара, щоб полагодити харчі, в той час по стійці посипа-

лись стріли. Внаслідок дальшої стріля нини і окруженого хутора 

впало чотир[ь] ох повстанців, двох вийшло живими (впавші: 

 Горліс,  Горох,  Летун і  Степовий, живими залишились:  Заяць і 

 Ромко).

При кінці листопада 1949 року органи Бродівського РО  МГБ 

переве ли основну провірку учительських кадрів ( СУЗ і  ЗУЗ), для 

цього декотрих викликали на РО МГБ в  Броди, а решта прові-

ряли на місці замешканя. В часі провірки звертали увагу на такі 

моменти: де був під час німець кої окупації, чи має когось за кор-

доном з родини, чи хтось з родини вивезений і засуджений.

Дня 17.І.1950 р. на хут[орі]   Переліски Великі  Заболотцівсь-

кого р[айо] ну пополудні приїхала одна автомашина  большевиків 

в числі 16 бійців, в тому одна жінка (це була  провокативна група) 

і закватерували на господарстві  Бручковського Павла (вивезе-

ний). На другий день большевики привезли одну автомашину 

дошок і скинули на подвір’ю. За кілька днів бачили сусіди на 

подвір’ю купу свіжої землі. Днем нікому не показувались, сиділи 

в хаті. Тільки перед вечером двох виходило між хати за молоком 

та за бараболями. За все те платили. Найбільше посилали ту 

жінку, яка була з ними. Всі були зібрані у військові уніформи та 

вишивках. Всі говорили по-українськи. На кватиру, де перебува-

ли, нікого з цивільних людей не допускали. Стійку робили тільки 

ночю біля хати. Як устійнено, згадана група викопала криївку в 

стодолі під током, вхід зробили з запіл[л] я, вічка не було, а закри-

вали соломою. Щоночі за хатами під лісом була стрілянина. 

Дня 27 лютого 1950 року почалася стрілянина біля господаря 

 K. Л. під сосниною. Коли K. Л. вийшов надвір то чув, що кричав 

якийсь мужчина1602, просився та плакав. Та згадана група квате-

рувала на тому місці до дня 6.[0] 3.[1950 р.]  і від’їхала.

Дня 18/19.I.1950 року в с.  Черниця на хуторі  Вихристи, 

 Підкамінського району, вечером оперативник РО  МГБ  Іваніца 

зробив засідку з 18-тьма гарнізонцями, на яку найшло тр[ь] ох 

повстанців, а саме:  Зозуля,  Ромко і  Заяць. Коли повстанці пере-

ходили через подвір’я  Серватнюк Юлії, то з її хати вийшов капітан 

Іваніца, побачивши повстанців, крикнув: «бандіта здавайсь». В 

тому часі Ромко пустив з автомата серію і на місці вбив Іваніцу. 

 1602 У тексті: мущина.
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Повстанець  Зозуля ранив тяжко в руку сєржанта. В тому часі 

 большевики обкружили повстанців, в бою всі три попадали. Всип 

больше вики маскували тим, що один боєць роздер рубашку і 

нібито зайшов до вищезгаданої господині зашивати, але при-

падково стрінувся з повстанцями.

Після т[ак]  зв[аного]  «Наказу  МГБ  Радянської України – 

 Ковальчука», який був виданий 31 грудня 1949 року, по цілому 

терені  Бродівського району боївки РО МГБ переводили стислі 

труси ночю і днем, при чому занимали найбільше по п’ять госпо-

дарств. Практикували підслухи попід вікна, та коли в хаті не світи-

лось, то електричними лампочками світи[ли]  досередини. Такі труси 

і підслухи робили в с[елах]  як:  Берлин,  Конюшків,  Клекотів, хутір 

 Зброї [Збруї] і інші Бродівського району. Після понови (свіжий сніг) 

брали в господарів коні і сані, сідали по тр[ь] ох і об’їздили навкола 

село по вулицях, хуторах, попід ліс і лісом леніями, дивлячись за 

слідами, також вживали ріжних метод провокації, н[а] пр[иклад] , в 

с. Берлин оперативник РО МГБ лейтенант  Гунько переберався в 

цивільне убран[н] я з двома бійцями, які також були перебрані і 

озброєні ніби повстанці, заходили до господарів і просили пове-

черати, харчів на дорогу, а ні, то на кватиру, також питали про 

розвідку. Однак населення пізнавало, що це провокація.

Після видання т[ак]  зв[аного]  «Наказу МГБ – Ковальчука» 

майже в кожному селі Бродівського району приїзджали працівни-

ки району і оперативники РО МГБ, які переводили мітинг, де відчи-

тували «Наказ», при тому поясню вали і казали, щоб переказувати 

до повстанців, щоб зголошуватись, то все їм буде даровано, Н[а] п-

р[иклад] , в с.  Клекотів прибув начальник РО МГБ підполковник 

 Голєнко і перевів мітинг, на якому сказав, до селян: «Коли ви буде-

те допомагали бандітам, так як ви колись допомагали  Сурмачеви, 

хоч1603 по волі і неволі і він вас зрадив, зголосився, і наколи ви 

будете дальше допомагати тим, що ще є, то вони вас зрадять».

Подібні звернення були в цілому терені, які большевикам не 

при несли жодних бажаних ними успіхів.

На терені Бродівського району, коли відбулась учительська 

ко[н] ференція, яка відбулась в січню 1950 р. Першим секретарем 

партії було припоручено, щоб кожний учитель ( СУЗ і  ЗУЗ) привів в 

район одного бандіта1604. Дальше говорив: «Як мені відомо, що до 

вас всіх без ріжниці заходять бандіти1605 та залишають вам банде-

 1603 У тексті: хотч.

 1604 У тексті: баньдіта.

 1605 У тексті: баньдіти.
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рівські листовки». Кромі вищезгаданого, дав кожному учителеві 

«Наказ», який вони мали передати повстанцям. Виступ першого 

секретара партії  Субка викликав між учителями великий подив, 

просто сміх, з того щораз говорять їм, що [в]   Бродівському райо-

ні є ще тр[ь] ох бандітів, а тут кожний з учителів повинен привести 

одного бандіта. З того виглядає, що їх є багато. Так говорать між 

собою  східняки.

В зв’язку з «Наказом  Ковальчука» в Бродівському районі 

органи РО  МГБ вислали повстанцям попереджуючі листи, в 

яких ніби вказували на бездоцільність нашої боротьби. Деяким 

приписували, а головно викривали їхню злочинну роботу перед 

 українським народом, що свойого часу постріляли деяких сек-

сотів. Кромі цього, насвітлювали впавших вже повстанців, ніби 

така сама дорога жде їх. Такі листи дістав: р[айонови] й  Чупринка, 

к[ущови] й  Морозенко і стрілець  СБ  Бойко.

Дня 10.[0] 2.1950 року зістав арештований під час навчан-

ня в бродівському педучилищ[і]  Гурський Йосиф Іванович 

ур[оджений]  1928 року, з с.  Голосковичі,  Заболотцівського 

р[айо] ну і відставлений до тюрми в  Бродах. Тут просидів до 

дня 23.[0] 2.[1950 р.] , того дня в камеру зайшов невідомий мені 

старшина і сказав: «Забирай всі свої речі і підеш зі мною, бо 

сього дні відвозимо тебе до  Львова». На подвір’ю  МГБ стояла 

автомашина, на яку сказали мені сідати, зі мною сіло тр[ь] ох 

бійців, які мене пильну вали. Мені зав’язали очі. Так ми їхали не 

більше години часу, нараз в дорозі попсувалась автомашина. 

Ми позлізали і один з большевиків сказав до мене, що дальше 

підемо піхотою. Так ми йшли до 20 хвилин часу. Нараз почалась 

стрілянина, я впав на землю. По стрілянині прийшли до мене 

якісь люди та говорять по-українськи. Я підвів голо ву. Вони 

мене запитали, що я за один. Я сказав, що був арештований 

і вели мене на Львів. Вони розв’язали мені очі, і запитали, з 

якого я села, я все їм розказав. Тоді сказав другий: «Тут нема 

часу довго розводитись, треба від тої зволочі, яку вбилисьмо, 

забрати зброю, та все поздирати з них, що мають на собі». 

Відтак звернувсь до мене, і сказав: «Ти напевно видав наших 

хлопців, але нічого, ти підеш з  нами і ми з тобою поговоримо». 

(Тих, які мене відбили, було до 10 чоловік). Між собою говорили 

по-українськи, через друже і одного кликали провідник, знова 

мені зав’язали очі і сказали: «Но, вже відходимо». Провадили 

мене якимись полями, по межах і ровах, так йшлисьмо до дві 

години часу, але я зор[і] єнтувався, що мене водять по одному 

місці. Привели мене до криївки в лісі, там розв’язали мені очі, 
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двох полізло вперід і сказали лізти1606 мені. Я ліз коридором до 

три метри, відтак увійшов до криївки, криївка не була велика 

(на п’ять чоловік), була полиця, на якій було досить літератури. 

В криївці лежало двох людей і одного з них кли кали «друже про-

відник». Цей «провідник» запитав мене, що я за один. Я йому 

розказав. Опісля до криївки вліз один і зголосив «провідникови» 

прихід і сказав, що вбили тр[ь] ох  большевиків, які провадили 

цього чоловіка. Дальше говорив вказуючи на мене: «Тільки не 

знаємо, що то за бестія, взялисьмо від тих босяків зброю, торби 

і взуття». Тоді «провідник» сказав торбу подати, а зброю зане-

сти на «32 А» (я зброї не бачив). Того дня мене нічого не питали, 

тільки полягали спати (в криївці було їх чотири, а я п’ятий).

На другий день рано двох пішло на ліс, а я, «провідник» і ще 

один залишились в криївці. Вони співали революційні пісні та 

молились. Також до них приходили дівчата і приносили грипси 

(я дівчат не бачив, тільки догадувався по голосі). По снідан[н] ю 

(сало та хліб) почав мене цей «провідник» розпитувати, що я 

за один. Я все йому розказав, тоді він запитав мене, в який 

спосіб мене арештували. Я йому все розказував правду тому, 

що думав, що то свої. В тому признався, що стрічався часто з 

повстанцями з  Підковою та  Бур’яном і вони давали мені листів-

ки, щоби я розкидав в  Бродах в школі. Так я перебув через два 

дні. Опісля спитав мене «провідник»: «Чи ти погодишся з нами 

залишитись». Я погодився, і сказав: «Бо мене однаково  больше-

вики арештують».

– Чи ти відваживбися застрілити большевика чи сексота, 

коли буде треба.

– Так, застрілю.

– Ми тобі дамо, – сказав «провідник», – ліві документа і ти 

поїдеш в  Польщу та будеш з нами співпрацювати.

– Добре, – я відповів. Тоді вони мені дали пістолю і сказали:

– Ти сьогодні відійдеш до  Львова, там дамо тобі документа і 

будеш собі свобідно жити. Теперка на, маєш пістоля і коли б нас 

на дорозі стрінули большевики, то зараз стріляй.

– Добре. Зараз він того другого стрільця випровадив, щоби 

припрова див тих решта хлопців. За півгодини часу прийшов і ска-

зав: «Вже є, друже провідник, і чекають біля криївки». Коли мене 

вивели надвір було темно, тут побачив, що стояли до 10 хлопців. 

Знова мені зав’язали очі і сказав «провідник»:

 1606 У тексті: лісти.
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– Тепер1607 тебе запровадимо до  Львова і там будеш жити 

легально. Доходячи до якоїсь станції, нараз почалась стрілянина. 

Ті, що зі мною йшли, почали втікати. Кількох з них впало, я також 

почав втікати.  Большевики так за мною гнали, що коли мене здо-

гонили на віддалі яких тр[ь] ох метрів, я оглянувся і хотів стрілити, 

але він вистрілив скорше і ранив мене в руку, в котрій я мав пісто-

ля і злапали мене живим. Зараз зав’язали мені очі і привели мене 

на  МГБ (де, я не знаю). Зараз приїхало авто і відвезли на РО МТБ 

в  Броди. Автомашиною їхав около години часу. В Бродах брали 

мене на слідство. Показували мені ці протокола, що списував з 

мене цей провідник в криївці. В Бродах мені вдалось втічи. Рано 

я попросив стійкового, щоб випустив мене надвір, коли він мене 

випустив, я поза кльозет вийшов на вулицю і втік.

Зараз  Гурський скривається і говорить між населенням, що 

сильно  большевики товчуться за ним. Носить руку, забанд[а]жова-

ну на паску.

Дня 10.[0] 3.1950 року в селах цілого терену роз’їхались 

большевицькі гарнізонці група до 6 чоловік в село, яка підготов-

ляла населення до виборів. Вибори, які відбулися 12 березня 

1950 року, переходили в слідуючий спосіб: Почавши з ночі, боль-

шевицькі гарнізонці вже почали стукати попід вікна, щоби селяни 

йшли голосувати, однак селяни не квапились, а коли почали йти 

голосувати, то, н[а] пр[иклад] , одна людина з хати могла голосу-

вати за всю фамілію. Для цього наводжу один приклад: Всіх, які 

повинні голосувати в с.  Черниці  Підкамінського р[айо] ну, налічу-

валось 956, проголосувало 350 осіб і в годині 10 вже по виборах 

урна відвезена в район. Так проходили вибори всюди.

Дня 22.[0] 3.[19] 50 року в  Бродівському районі, як і рівнож в 

тому самому часі в цілому терені, большевики посилили сильні 

нічні акції, вилапуючи молодіж до ФЗН. Хотяй дуже малі, вони 

мали в тому напрямі успіхи, але все ж таки частину молоді зло-

вили і вивезли.

Початком квітня 1950 року в районах: Бродівський і 

 Підкамінський були появились, мабуть1608, обласні або з  УРСР пра-

цівники  МГБ, які ходили по терені, разом з оперополномоченими. 

По короткому часі вибрались. В час перебування в терені були [в]  

ріжних уніформах: цивільних і військових простого бійця.

Відомості з райцентру  Броди: Початком квітня 1950 року до 

міста Броди приїхало 500 чоловік війсь[к]   МВД, які виладува-

 1607 У тексті: Типер.

 1608 У тексті: мабудь.
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лись на желізнодорожній станції  Броди і закватерували в бувших 

т[ак]  зв[аних]  Уланськ[их] кошар[ах]. Всіх військ  МВД в Бродах 

налічується около 1 500 чоловік. До них ще часто прибувають 

зі станції групами. Прибувші війська майже самі рекрути, яких 

зараз постійно школять днями і ночами. Кромі цього, що днями 

і ночами переходять стрілян[н] я до стрільниці ще переходять 

практичні вправи, де одні скриваються по селянських стодолах, 

а другі йдуть і їх відшукують, як і рівно ж роблять для практики по 

лісі облави. Кромі згаданих військ, налічується 150 т[ак]  зв[аних]  

«собачників», мабуть внутрішні війська. Кромі згаданих двох 

груп, ще є сотня «штрафніків», які мабуть1609 прошкробались в 

чомусь і їх зараз гонять на роботу на желізну дорогу, там згружу-

ють всілякі вантажі.

З початком квітня цього ж року в райцентрі Броди стала зміц-

нена нічна охорона, т[ак]  зв[ані]  «стежі». До того часу постійно 

переходило по двох, почавши від квітня [1950 р.]  постійно ходить 

від 5-10 чоловік, службу повнят[ь]  всі роди військ, які находяться 

в Бродах, з них найкраще себе ведуть як і рівно ж знаходяться з 

населенням льотчики. Під час повнення служби на нікого не наки-

дається. Нікого проходжого не обшукують.

Заселення міста Броди: За статистичними даними боль-

шевицького обліку в місті Бродах находиться 17 000 населення 

з того числа – місцевого населення – 300 осіб. Не враховуючи 

в той склад напливо[во] го елєментів розмаїтих сексотів і т[аке]  

п[одібне] . Всі решти – це самі  рускі і дуже маленька частина між 

тим українців з  СУЗ, їх дуже часто переносять з району в район, 

чи приміром не дають займати якогось поважнішого уряду.

В місті Бродах є вміщений1610 апарат для заглушення рад[і]-

йових хвиль1611 нерадянських радіостанцій1612, як доносить роз-

відка, таких апаратів мало б бути чотири.

Постій, 30.[0] 4.1950 р. / – /  Рос.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 288-291. Копія. 

Машинопис.

 1609 У тексті: мабудь.

 1610 У тексті: вміщеній.

 1611 У тексті: филь.

 1612 У тексті: радйстанцій.
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№ 183

 ПІДКАМІНСЬКИЙ РАЙОН
Квітень 1949 р.

№ 183

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ РЕФЕРЕНТА СБ 

 ПІДКАМІНСЬКОГО РАЙОННОГО ПРОВОДУ  ОУН 

ЗА КВІТЕНЬ 1949 РОКУ
[Квітень 1949 р.] 

Р. 31 Квітень 1949 р.

Інформ[аційний]  звіт

за квітень 1949 р.

Найбільші большев[ицькі]  акції в цьому терені розпочалися 

в місяці березні [1949 р.] , котрі тривають до сьогодні. По цілому 

терені оперують групи гарнізонців з уч[астковими]   М.Г.Б. і  М.В.Д. 

Ці групи є часом 61613 чоловік, часом 12[-] ть. По селах роблять 

труски днем, а навіть ночею. Дуже стосують засідки в селах. В 

інших місцях перебираються в цивільні мундури. Так само менші 

чи більші групи  большевиків1614 почали перевірки1615 по лісах. В 

селах знущаються над населенням. Самі ловлять кури, збирають 

яйця, масло, хліб чи інше та варять собі їсти. Крім курей, масла і 

яєць не хочуть більше нічого їсти. Є дуже багато випадків прямо 

грабежу. До району прибуло ще кількох оперативників. На разі 

завважено двох. Прізвища їх ще неусталені.

Крім опер[ативних]  груп, по цілому терені шляються ще ріжні 

адміністрації. Вони все знаходять ще якісь «недоїмки». За ці 

недоїм ки граблять  селян з останнього збіж[ж] а чи навіть заби-

рають останню корову. Все живе на харчах селян. Населення в 

районі около 50% вже не має хліба ні бараболь. Тепер розпочала-

ся акція «добровільно[ї]  позички державі». З браку грошей селя-

 1613 Цифра відчитується не чітко.

 1614 Закінчення слова відчитується не чітко.

 1615 Слово відчитується не чітко.
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ни випродують різні речі.  Москалі сміються1616 з того. Говорять 

«Ми міняли в 1946 р. в вас, а ви тепер міняєте в кого1617».

 В терені зорганізували большевики 6 колгоспів, 1 – с.  Нем’яч, 

2 –  Накваша, 3 –  Тетильківці, 4 –  Попівці, 5 –  Дудин і 6 –  Бучина. 

Всі колгоспи зорганізовано за час зими. В кождому з тих сіл 

зорганізовано і  стрибків. При кінці березня і з початком квітня 

[1949 р.] ще раз стягали збіж[ж] а на засів тих колгоспів. В часі 

організовання тих колгоспів дуже ограблено селян. Забирано 

все. Почавши від худоби, інвентаря, збіжу і бараболях, а скінчи-

ли на убраннях і шафах. Найбільше потерпіло с. Нем’яч, котре 

[в] праві 1 1/2 місяця ставило спротив.

В квітні [1949 р.] почалася посівна кампанія колгоспів.

Крім вище заподаних колгоспів, втягувано до старого колгос-

пу в м.  Підкаміні нових членів. Тут терору вже не уживано, а обло-

жили селян так великим податком, що треба було випродати всю 

худобу, збіж[ж] а та убрання, що[б]  виплатити податок. Цю методу 

ужили напевно на припоручення з області, бо в той час хтось був з 

області на партійних зборах. По зборах  большевики почали гово-

рили «ви тепер не хотіли добровільно вступити в колгосп як ми вас 

просили. Тепер ви нас будете просити, а ми не схочем». Вслід за 

цим посипався на селян високий податок. Хто мав гектар землі і 

забудування платив 8001618 карб[ованців] , а хто мав кілька гекта-

рів 6000-80001619 карб[ованців] . Селяни побачили безвихідність 

положення, почали вносити заяви. Вслід за заявами мусіли дати 

збіж[ж] а, інвентар та коні. Опісля заяви деяким відкинули, що дав 

вже пропало, а відправляли його тим, що казали «а хто буде пла-

тив податок». Дійшло до того, що багато селян цілком зруйновано 

[...] 1620праві   80%1621 селян в Підкаміні вже є в колгоспі. Треба спо-

діватися, що травневою позикою  вж[...] 1622села доруйнують1623.

«26»

Приватний архів Михайла  Романюка у  Львові. «Архів референтури  СБ 

 Підкамінського РП  ОУН». Од. зб. 66. Оригінал. Рукопис.

 У тексті: Москаль сміяться.1616 

 Слово відчитується не чітко.1617 

 Перша цифра відчитується не чітко.1618 

 Перші цифри відчитуються не чітко.1619 

 Далі текст рядка обірваний.1620 

 Перша цифра відчитується не чітко, можливо, слід читати як 30%.1621 

 Дальше текст рядка обірвано.1622 

 У тексті: доройнують.1623 
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№ 184 – 186

КАДРОВІ ЗВІТИ
14 листопада 1945 р. – 4 червня 1946 р.

№ 184

КАДРОВИЙ ЗВІТ РЕФЕРЕНТА  СБ 

 ЗОЛОЧІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО 

ПРОВОДУ  ОУН ЗА ПЕРІОД З 11 ЖОВТНЯ 

ПО 13 ЛИСТОПАДА 1945  Р.
14 листопада 1945 р.

П Е Р С О Н А Л Ь Н И Й1624 З В І Т.

За час з 11 жовтня до 13 листопада 1945 р.

В  Бузецькому районі наставлено районовим референтом  СБ 

д[руга]   Чорноту від дня 20/ІХ 1945 р.

В  Глинянському районі наставлено районовим референтом 

СБ д[руга]   Зенка від дня 1/Х 1945 р. Д[руг]  Зенко був при окруж-

ній боївці від приходу  більшевиків з 1944 р. до останнього часу.

В  Краснянському районі наставлено районовим референтом 

СБ д[руга]   Андрія від місяця вересня 1945 р. Ранше д[руг]  Андрій 

був районовим провідником в тому терені.

В  Брідському районі надано на І співпрацівника д[руга]   Остапа 

(ранений) д[руга]   Гриву. Д[руг]  Грива від часу приходу більшевиків 

був  в надрайоновій боївці СБ Брідського надрайону.

В  Золочівський надрайон на співпрацівника д[ругові]   Ігорови 

призначено д[руга]   Бандуриста. Д[руг]  Бандурист був командан-

том надрайонової боївки Брідського надрай[ону] .

В місяці серпні і вересні [1945 р.]  відбули вишкіл військовий 

8 командантів рай[онових]  боївок СБ. З причини облав вишкіл 

був перерваний на три дні до закінчення. Усіх командантів по 

вишколі призначено на пости.

СЛАВА  УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

Постій, 14 листопада 1945 р. / ПАПА/

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 49. – Арк. 300. Копія. Машинопис.

 1624 У тексті: ПЕРЗОНАЛЬНИЙ.



1046

№ 185

КАДРОВИЙ ЗВІТ РЕФЕРЕНТА  СБ 

 ЗОЛОЧІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ  ОУН 

ЗА ПЕРІОД З 13 ЛИСТОПАДА

ПО 14 ГРУДНЯ 1945 Р.
14 грудня 1945 р.

П Е Р С О Н А Л Ь Н И Й1625 З В І Т

За час з 13 листопада до 14 грудня 1945 р.

В  Золочівському надрайоні хвилево назначено надрайоно-

вим референтом СБ д[руга]   Січового, б[увшого]  співпрацівника 

д[руга]   Олега.

СЛАВА  УКРАЇНІ!  ГЕРОЯМ СЛАВА!

Постій, дня 14 грудня 1945 р.  ПАПА

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 130. Копія. Машинопис.

№ 186

КАДРОВИЙ ЗВІТ РЕФЕРЕНТА СБ 

ЗОЛОЧІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ ОУН
4 червня 1946 р.

П Е Р С О Н А Л Ь Н И Й  З В І Т.

Дихкі лнафи1626.

1. Мюцйщндмню аїьїюих юс щжкжп урод[жений]  7.V.1921 р. 

д ш. щафчтрщих,  Краснянського р[айо] ну,  Львівської обл[асті] . 

Від 1941 р. чл[ен]  ОУН. В березні 1944 р. переходить в підпіл-

ля і є чотовим  УПА, опісля працює в курінній  жандармерії. Від 

березня 1945 р. є уцтрсчї іишнмх чвмчбхпхлв іннбвшй ценшжд и 

ь овлшшя,  Бродського р[айо] ну, Львівської обл[асті] .

 1625 У тексті: ПЕРЗОНАЛЬНИЙ.

 Тут і дальше по тексту документа використано шрифт, який розшифру-1626 

вати не вдалося.
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2. Ахшем еявутїр сш. щьжі, ур[оджений]  6.VII.1925 р. в іщь-

ріщкрь,  Краснянського р[айо] ну,  Львівської обл[асті] . Від 1941 р. 

чл[ен]   ОУН. Весною 1944 р. переходить в підпілля. Рс їфбр пж 

мдврщбрисю уз 24.ХІІ.1945 р. в с.  Новосілки, Краснянського 

р[айо] ну, Львівської обл[асті] .

3. Ийцмусщ афйюоп ць. цжфхв, ур[оджений]  12.ІХ.1926 р. д 

т. лвнхлштсс, Краснянського р[айо] ну, Львівської обл[асті] . Від 

1943 р. чл[ен]   ОУН. Тжфвпхкчл шй цоншта 9.ІІІ.1946 р. в с.  Ляшки 

Королівські,  Глинянського р[айо] ну, Львівської обл[асті] .

4. Тхчопнєчп їччфчщ, ур[оджений]  28.Х.1921 р. в у. 

еквтж, юс. ожцшл. Від 1941 р. чл[ен]  ОУН. Уцтртхйшффся 

пжмдврщбрищср мкупж ьп.іісбпи  Бродського р[айо] ну, Львівської 

обл[асті]  2.ІІ.1946 р.

Перенесений з р[айо] ну 25.VIII. до р[айо] ну 

20.VII. д. Щж йоп фї дврщбрищср шн.

Постій, 4.VI.1946 р. / – /  ГАР.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 49. – Арк. 312. Копія. Машинопис.
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№ 187 – 205

МАТЕРІАЛИ ПЕРЕВІРКИ  СБ 

УЧАСНИКІВ ЗБРОЙНОГО ПІДПІЛЛЯ  ОУН
Не раніше кінця липня 1949 р. – 3 лютого 1951 р.

№ 187

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА БОЙОВИКА ОУН 

ІВАНА ФІЛЯ –  «ЛЕСЯ»
[Не раніше кінця липня 1949 р.] 

Р. 31. 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Ф і л ь  І в а н Данилович, ур[оджений]  

27.04.1927 р. в с.  Розво ря ни  Глинянського 

району,  Львівської области,  українець, 

образування – 7 кл[асів]  нар[одної]  

школи, вільний, член  Юнацтва ОУН від 

1942 р., пс[евдо]  Лесь.

Розказуючи д[ругу]   Р[оману]  свою автобіографію, Лесь ска-

зав, що в 1944 р. під час облави [на]   Лагодівський ліс, повстанці, 

з якими він був, при зустрічі з  большевиками порозбігалися і він 

також відорвався, зайшов на один хутір і там його большевики 

арештували як повстанця. Але він, мотиву[вав] тим, що він не 

жоден повстанець, лишень хлопець з сусідн[ь] ого села, який іде 

на хутір за кріликами, бо дуже любить їх годувати, а в селі таких 

немає як на цьому хуторі. Одначе большевики його придержали 

на цьому хуторі до пізн[ь] ого пополудня (доки не закінчили обла-

ви на ліс, на згаданий хутір і село  Лагодів), забрали його зі собою 

в  Перемишлянський район на  МГБ. Там по трьох днях зістав 

звільнений капітаном додому, з браку доказів, який – капітан, 

звільняючи його, казав йому поступати в школу вчитися, на що 

Лесь говорив, що так зробить. В тому, оповідаючи свою автобіо-

графію, Лесь сказав: «Та большевик бачив, що я такий молодий 

і тому мені дуже скоро повірив». Вертаючи додому, подумав, що 

йому немає потреби вертати, зайшов до с. Лагодова до господа-

ря, в якого квартирував перед облавою і там пов’язався з райо-
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новою1627 боївкою  СБ. Районовий1628 СБ-іст питав його, чи не під-

писав співпраці, на що дав заперечуючу відповідь. В с.  Лагодові 

не був ніким опікуваний, мусів по кількох днях вернути додому.

Вдома почав скриватися. В тому часі хлопці з його родинного 

села записувалися до роботи в МТС  Задвір’я. При зустрічі з зга-

даними хлопцями, в розмові з ними договорився, що він також 

піде в МТС, бо в хаті немає що робити, а  большевики починають 

за ним питати. Так і зробив. Пішов в МТС і, не записуючись нігде, 

скривався на стриху одного будинку в МТС-і. Там робив через 

місяць часу. Мама доносила йому їсти. По місяці часу в МТС 

почало заходити  МГБ, почало питати автобіографію поодиноких 

працівників і він, боячись, щоб його не всипали, вернув додому. 

Вдома дальше скривався з другими місцевими повстанцями. 

Скривався сам до пізн[ь] ого літа 1946 р. В тому часі на тере-

ні  Глинянського району большевики побили весь районовий 

Провід. Щоб терен дальше опанувати,  Організація назначила 

на рай[онового]  організаційного Глинянського району д[руга]  

 Грабового. Грабовий через одну дівчину пов’язався з  Лесем, 

який став його боєвиком, і був ним аж до 1949 р.

В осені 1947 р. був застуканий з Грабовим  большевиками 

на  Унтервальді в одній хаті. Це було пізн[ь] ого вечора. Лесь 

зістав ранений в обі руки, відійшов від згаданої хати до трет[ь] ої, 

сусідн[ь] ої, перев’язав собі рани і пішов до с.  Розвор’ян, до кри-

ївки, яку оба збудували з Грабовим. Грабовий бився з больше-

виками ще довший час, большевики від хати відступили і він над 

ранком вийшов з хати та стрінувся з Лесем в криївці.

Після закінчення своєї розповіді Лесь підійшов до Грабового 

з своїм автоматом, витягнув шматинку, почав автомат чистити 

та навів розмову1629 з ним. Розмова тривала около півгодини. 

Ведена була цілий час шепотом. В пізнішому, на питання, постав-

лене  Р[оманом] : «Що ви між собою говорили?». Відповів, що 

просив д[руга]  Грабового оливи для чищення зброї.

В місяці жовтні 1948 р. Грабовий і Лесь, щоб не взяти зі собою 

до криївки пров[ідника]   Зловіщого, який хотів писати звіти, ска-

зали, що в криївці машини не мають, що є в терені машина, щоб 

принесли, треба стратити дві ночі. Пров[ідник]  Зловіщий на це 

не зважав, пішов до криївки, де побачив машину. Їм обом ходило 

 1627 У тексті: районовую.

 1628 У тексті: Районові.

 У тексті: розмові.1629 
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про празник, який випадав на цей день в тому селі, празник оба 

мали справляти з  Семків Оксаною ур[одженою]  1931 р., з  Семків 

Іреною ур[одженою]  1923 р. та з їхньою мамою  Катериною. Вони 

всі три походять [з]  с.  Замістя,  Глинянського району. Згадані кри-

ються на власну руку і одна з них – Ірена, як в пізнішому довідався 

 Р[оман] , часто в криївці  Грабового писала на машині, про що оба 

ніколи не говорили своїм зверхникам. Всі три жінки, за даними 

від населення, можуть бути с[е]ксотками. Часто в білий день 

переходять від села до села з короткою зброєю, в яку озброїв їх 

Грабовий. Найбільше місце їх перебування це  Глиняни. Господиня 

з Глинян, в якої вони часто квартирували, висловилася перед 

д[ругом]   Остапом про них так: «Я не знаю, як то воно є, роблять 

собі як хочуть, квартирують в стодолі Грабовий і Лесь враз з тими 

жінками, жінки вдень виходять на місто і вертають з поворотом». 

Як в пізнішому Р[оман]  довідався, Семків Ірена мала б бути сим-

патією Грабового, а Семків Оксана симпатією  Леся.

В місяці листопаді 1948 р. Р[оман]  довідався від  Чабана, що в 

часі арештування Леся, при ньому знайшли  большевики пальник 

від гранати.

В м[ісяці]  квітні 1949 р.  Сян,  Дон, Лесь зайшли над ранком 

до с.  Курович і заквартирували в одного господаря. Заходячи на 

квартиру, порушили дуже псів, які сильно гавкали. Скоро рано зро-

билося, приїхали автами  большевики до села і почали переводити 

ревізії по хатах. Всі три рішили з господарки виступити і податися 

на цвинтар. Так і зробили. Лесь ішов перший і, переходячи через 

дорогу бачили большевиків, які стояли подальше від них на доро-

зі. Зайшли на цвинтар і там перебули до передвечора. Годину 

до вечора дорогою, яка веде попри цвинтар, над’їхало тр[ь] ох 

озброє них  стрибків1630, які, зауваживши їх в трупарні, поскакали 

з коней і позалягали. Сян, зауваживши це, сказав, що треба стрі-

ляти на них і відступати. Перший пустив серію з автомата, за ним 

другі і всі три подались в поля, а відтак у ліс. Стрибки1631 за ними не 

пробували бігти. Большевики зараз в полудне виїхали зі села. Як 

твердив Сян, що большевики, які стояли на дорозі, мусіли їх бачи-

ти, бо він бачив, як оден большевик дивився прямо на них.

Подав Дон. Зібрав: Р[оман] .

 1630 У тексті: стребків.

 1631 У тексті: Стребки.
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Дня 6.06.1949 р. досвідком зістали застукані  большевиками 

 Сян,  Дон,  Гриць,  Василько,  Аскольд і  Пилип. Це було в лісі на їхньому 

постою. Дон стояв на стійці, який з місця зістав вбитий, і всі згадані 

зістали вбиті на спан[н] ю, крім Василька, який втік лишень з пісто-

лею1632. Про їх постій знав  Лесь, який був з ними протягом тижня 

часу і по його відході на другий день відбувся наскок. З цивільного 

населення про постій не знав ніхто, за виїмком Пилипа брата.

Дня 25.07.1949 р. Лесь і  Грабовий, квартируючи через день 

в  Глинянах, ввечір прийшли з квартири і попрямували на стрічу 

в  Митулинський ліс. Переходячи попри с.  Мазів, напоролося на 

плянову засідку, на які зістав вбитий Грабовий. Лесь вийшов ціло. 

Вернув до Глинян і там заквартирував. Другого дня ввечір перей-

шов до с.  Перегноєва1633 і заквартирував у одного господаря на 

стриху стайні. Рано другого дня, їдучи фірою, голова с[ільської]  

ради і уповноважений1634 по молоці, м’ясі і інших справах задер-

жали фіру коло господарки, а самі пішли на подвір’я. Як говори-

ло населення, уповноважений1635 мав би шукати за збіжжам на 

донос голови с[ільської]  ради. Уповноважений1636 покрутився1637 

по подвір’ю, до хати не заходив, бо хата була зачинена, з-під 

стайні взяв драбину, приставив на стрих стайні і почав лізти. В 

тому часі Лесь пустив чергу з автомата, вбив його, сам зіскочив 

зі стриху, вилетів за село на пасовисько, зловив коня, сів на нього 

і подався в Митулинський ліс1638. Перед лісом залишив коня, а 

на краю ліса подибав лісного з с.  Трудовач, забрав йому торбу і 

через ліс подався в ліс на хутір  Дубаси. Там через день відшукав 

повстанців, про яких знав, а також знав їхні місця постоїв.

Згаданий уповноважений по-національності  українець, за 

яким населення згаданого села жалувало, тому що відношення 

його до населення було добрим.

Р[ома] н.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 208-209. Копія. 

Машинопис.

 1632 У тексті: пістолію.

 1633 У тексті: Прогноєва.

 1634 У тексті: оповноважений.

 1635 У тексті: оповноважений.

 1636 У тексті: Оповноважений.

 1637 У тексті: покротився.

 1638 Згадана подія мала місце 13.08.1949 р. у с. Перегноїв. Тоді був вбитий 

завідувач кадрів Глинянського Райвиконкому  Гавриленко Микола Омелянович 

1920 р.н., уродженець  Полтавської області, член ВКП(б).
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№ 188

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА БОЙОВИКА  ОУН 

СТЕПАНА ПЛОТИЦЮ –  «ЗІРКУ»
[Не раніше 20 грудня 1949 р.] 

Р. 31.

ПОВIДОМЛЕННЯ

Плотиця Степан – Зірка Якимо вич 

ур[оджений]  14.03.1925 p. в с.  Сква-

рява,  Краснянського р[айо] ну,  Львівської 

области, українець, 4 кл[аси]  нар[одної]  

школи, вільний, член рев[олюційного]  

підпілля від 1943 р., рільник.

За першої большевицької окупації в 1941 р. вступив на 

працю в сроїтельство за конюха, яке було під зарядом  НКВД, яке 

будувало лягер на арештова них. В цьому строїтельстві працював 

аж до вибуху війни німецько-большевицької в 1941 р.

За нім[ецької]  окупації працював на господарці при родичах. 

В 1943 р., коли під пільний рух був широко поширений, запізнався 

з ним через місцевих хлопців села і час-до-часу помагав дещо 

перевозити.

З приходом другої большевицької окупації лишився в хаті на 

господарці. По жнивах в 1944 р. в селі відбувалась організовка 

 стрибків  большевиками. Тоді-то покликав йoгo до с[ільської]  ради 

один большевик і за намовою його став стрибком. Начальником 

стрибків був большевик, який мав свого власного коня. Ча сто 

він з другими стрибками збирав зброю і амуніцію по полі і від-

ставляв до району. По двох тижнях зістав назначений згаданим 

большевиком командантом стрибків місцевих. Також їздив по 

селах чужих, переводив серед населен ня ревізії за військовими 

речами. Одного дня, роблячи ревізію в с. Скнилів в одної госпо-

дині, по при військове білля забрав і її власне, про що гово рило 

населення.

Осінню 1944 р., за говоренням Зірки, одного дня переходив 

попри кварти ру згаданого большевика, йдучи до свого брата, 

большевик вийшов на улицю і спитав його, де він йде. До брата, – 

відповів Зірка. Тоді большевик покликав його до себе, дав йому 

власного коня з сідлом і казав йому їхати в другий кінець села 

переглянути стайні, чи немає військових коней, забраних госпо-
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дарями по фронті. Зірка поїхав в село, де забавився до смерку, 

бо задумав вкрасти коня і сідло  большевикові. В[в]ечір з конем 

приїхав до брата (брат мешкав зараз трета хата від квартири 

большевика), коня лишив братові, сід ло забрав зі собою. Від 

того часу почав скриватися враз з другими місце вими хлоп-

цями, які скривалися перед  ЧА, а також і з повстанцями. Коли 

був набір до  УПА, пішов до неї. По короткому часі перейшов до 

боївки  СБ (районової), але довго не був,  Січовий звільнив його 

після того, як його брат зголосився і всипав криївку, де впало 

трьох повстанців. Тоді-то  Зірка до Січового сказав: «Правда, що 

мій брат добре зробив, що зголосився, якщо був не зголосився, 

був би зістав вбитий». Це було зимою 1944/[19] 45 рр. Від того 

часу не виконув[ав]  сталої праці. Якийсь час сповняв функцію 

зв’язкового при пров[ідникові]   Морозі (господарчий), був на 

військовому вишколі, від 1947 р. належав (як зв’язковий) до 

пров[ідника]   Зловіщого аж до літа 1948 р. Літом 1948 р. забрав 

його до себе пров[ідник]   Буря, а в листопаді 1948 p. передав його 

знова пров[ідникові]  Злові щому. Тоді-то пров[ідник]  Зловіщий 

перекинув1639 його в  Краснянський р[айо] н до куща за боєвика. 

При  кущі боєвиком був до останного часу.

Осінню 1946 р. в с.  Скваряві було 4-х підпільників в стодолі. 

Днем  большевики зробили наскок на них враз зі  стрибками. Всі міс-

цеві прорвалися зі заскочення і втікли на конях, а зв’язковий впав.

В грудні 1946 р. Зірка був другий раз заскочени[й]  з тими 

самими друзями. Окружені в стодолі прорвалися. Зірка перший 

викинув1640 гранату, від якої зі став ранений, вискочив, вхопив 

ППС-а, якoгo залишив стрибок на рові, боячись гранати, почав 

стріляти. За ним повискакували другі і скрилися, яка 10-та гос-

подарка, в одного господаря, де перебули до вечера. В[в] ечір 

забрали коні і переїхали на друге село. Большевики від стодоли 

відступили, побігли до с[ільської]  ради, телефонували по по міч, 

одначе їм відповіли, що війська в районі немає, все військо виїха-

ло до с.  Гологори.

Після того Зірка ходив через один місяць сам. За ним ходив 

пров[ідник]  Злові щий, шукав його, посилав своїх зв’язкових і не 

могли його подибати. По мі сяці часу його віднайшли. Зірка тоді ходив 

від села до села по квартирах, по селах:  Княже,  Бонишин,  Белзець і 

Скварява, за що хотів його пров[ідник]  Зловіщий покарати.

 1639 У тексті: перекенув.

 1640 У тексті: викенув.
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Весною 1946 р. Зірка,  Чмир (зв’язковий) і  Роман (Сокіл) 

виконали в білий день атентат на участ[кового]   МВД  Глузда в 

с.  Скваряві. Відступаючи до села  Княже, перед хати напроти1641 

них вийшов гарнізон, який квартирував тоді в с. Кня же, з яким 

звели перестрілку, прориваючись в село. В селі Чмир і Зірка 

за бігли на одну господарку і скрилися. Чмир скрився під возів-

нею і, бачучи безвихідну ситуацію, застрілився сам. Зірка на цій 

самій господарці скри[в] ся під патики на подвір’ю. Шукаючи 

за ними большевики знайшли скоро Чмира. Один большевик 

цілий час говорив, що бачив ще одного на подвір’ю, який ніг-

де з подвір’я не втікав. Населення говорило, що пес, який був 

з  большевика ми, нюхав патики, але большевики не розкидува-

ли1642 їх, тільки робили перевір ку по стриху хати, стайні і других 

місцях до вечора. Ввечір Зірка виліз з-під патиків і перейшов на 

друге село. Роман скрився на іншій господар ці на стриху в кутку. 

Большевики, які були на стриху, його не запримітили.

Атентат на Глузда виконати дістав від пров[ідника]   Зловіщого 

Зірка. Коли ді став перший раз наказ, Зірка ходив через три тижні 

і не виконав. Другий наказ виповнив за пару днів.

Зимою 1948 р.  Зірка дістав доручення вбити одного явного 

с/о в с. Скваряві. Він і Роман цей наказ виповнили і при тому 

вбили ще чотирьох людей в згаданому селі. Коли пров[ідник]  

Зловіщий питав, нащо він так зробив, хто йому це дозволив, 

сказав, що вони були сексотами і йому були б не дали перейти 

дорогою.

Після того вбивства населення села було дуже обурене, нарі-

кало на Зір ку перед другими повстанцями на нього.

Літом 1948 р., квартируючи сам в с. Скваряві в одній стодо-

лі, большеви ки, переходячи попри стодолу, почули його говір з 

хатн[ь] ою дівчиною. Обкружили стодолу. Один большевик ввій-

шов до стодоли. Зірка лежав за дилями.

Хотів на нього встрілити з МП, але МП затялося, тоді Зірка 

вкинув1643 МП на большевика. Большевик настрашився, кричучи 

бандьора, втік зі стодоли. По чалася перестрілка. Зірка відстрі-

лювався лишень з пістолі. Большевики хо тіли, щоб він здався, 

довший час вели переговори і вкінці стодолу підпалили. Зірка, 

 1641 У тексті: напротів.

 1642 У тексті: розкедували.

 1643 У тексті: вкенув.
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маючи ще одну гранату димну, викинув її, вискочив зі стодоли на 

подвір’я, подаючись в село. Большевик, який був за керницею, 

встрілив до ньо го лишень один набій, бо зброя відмовила і Зірку 

ранив легко в ногу.

Зірка по цьому застуканні стрінувся з  Гешою. З ним був 

через чотири дні, відтак пов’язався з повстанцями. По двох днях 

 Січовий його взяв на допит як підозрілого в агентурній роботі.  

Допитуваний через три дні і звільнений.

 Зірка – кавалєр, любить дівчата і то самі середн[ь] ошкільниці 

та учительки. Квартири іншої не має, лишень там, де є дівчина. 

Любить горілку. З населенням поводиться погано – відношен-

ня його жорстоке. Любить добре вбра тися, любить косметику. 

Кремом після миття не лишень намащує лице, але цілі руки та 

грудну клітку. Деконспіратор. Не має ані одної дівчини в селах, 

до яких він заходив, яка б не була засуджена. В с.  Скваряві бога-

то родин вивезених на  Сибір. Населення села говорить, що то 

всьо через нього. Ось факт: Одного разу в 1950 р. літом зайшов  

 Зенко з  Р. до села на квартиру. Зенко стукав до вікна, Р. стояв за 

фірткою. Го сподар вийшов з хати до Зенка, привитався і спитав: 

«З ким1644 ти, може зі Зіркою, якщо так, то мені його на подвір’я 

не веди, я його на очі не хочу бачити».

Осінню 1948 р. в с. Скваряві, йдучи попри ста[н] цію дорогою 

( Остап, Зірка і  Верлан), Зірка на задержання большевиків «стой, 

кто йдтьот» відорвався і долучив до Остапа і Верлана за годину 

часу. Большевики йшли також дорогою від ста[н] ції. Треба згада-

ти, що Зірка після останн[ь] ого засту[к] ання почав дуже боятися, 

але на квартирах у хаті не дуже. Все волів квартиру вати через 

день в кімнаті, поводився неконспіративно.

В м[ісяці]  жовтні 1949 р., йдучи з Верланом на стрічу до про-

відника, цілу дорогу собі співали, підсвистували. На стрічі питали 

їх боєвики, чого так поводяться, сказали, чого тут боятися, не 

має чого.

20-го грудня 1949 р.  Дуб і Зірка зайшли до с.  Сторонибаби. 

В селі було весілля. Оба пішли на весілля, під хатою випили по 

килішку1645 горілки, Зірка перебрався на цивіля, тільки з пісто-

лею за поясом під маринаркою, пішов танцювати. Потанцював 

 1644 У тексті: Ским.

 1645 У тексті: кілішку.
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собі один танець і вийшов. Тоді то на весіллю був зі  Львова 

 емг[еб] -ист – капітан, убраний по цивільному, який приглядався 

цьому. Мгб-ист стояв в той час при входових дверях кімнати. До 

 Сторонибаб йшли в цілі зліквідовання голови1646 колгоспу. Цего 

не зробили. Крім того Зірка одержав від одного хлопця півлітри 

горілки, яку забрав зі собою.

 Зірка, довідавшись про спірт, який продавав кущевий  Мороз 

і всего не продав, пішов до господаря, в котрого цей спірт був, 

доручив йому дальше продавати. Гроші за спірт не передавав 

кущевому, лишень держав при собі через 5-ть місяців. На питан-

ня, чому держить гроші [в]  такий час, сказав, що він хотів пере-

дати і почав сміятися. Часто з  Дубом сварився. Одного разу Дуб 

сказав, що підемо до  східнячки у відвідини. Зірка заперечив, що 

не піде, боїться і не пішли, хоча була можливість зайти.

Зірка роботою організаційною взагалі не цікавився. На квар-

тирі у господаря, з господарем поговорити на тему нашої бороть-

би не зумів. Він зразу сідав коло дівчини або коло молодої жінки і 

наводив кавалєрські розмови. Звичайно, де квартирував, то там 

мусіла бути дівчина чи молода жінка.

Інформації осягнені з різних джерел.  Р[ома] н.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 205-207. Копія. 

Машинопис.

 1646 У тексті: голову.
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№ 189

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА БОЙОВИКА  ОУН 

ФЕДОРА  БАРАНА – «КЛИМА»
[31 жовтня 1950 р.] 

Р. 31.  Постій, дня 31.10.1950 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Ч. 2.

Клим, – ур[оджений]  11.09.1914 р., в с.  Почапи,  Золочівського 

p[айо] ну,  Львівської обл[асті] ,  українець, 5 кляс нар[одної]  школи, 

жонатий, рільник, член ОУН.

Дня 16.06.1949 р. пров[ідник]   Блакитний,  Мирон,  Гонта,  Славко 

і Клим квартирували в  Почапському лісі. Ввечір Гонта і Клим пішли 

під с. Божок [ Бужок],  Олеський р[айо] н, на стрічу до д[рузів]   Олекси 

і Лиска, а пров[ідник]  Блакитний і Мирон пішли на стрічу на  роз-

доріжжя доріг  Білий Камінь– Жуличі до  Січового (надр[айоновий]  

 СБ-т). Гонта і Клим вернули і привели зі собою Олексу і Лиска, які 

прийшли по пров[ідника]  Блакитного. Полагодивши справи, на 

стрічі пров[ідник]  Блакитний, Мирон, Гонта, Олекса і  Лис ка віді-

йшли в Олеський район, Січовий, Славко і Клим заквартирували на 

день в  Белзецькому лісі. Коли розходилися, могла бути година 2-а 

ночі1647, так що кожному було відомо, що пров[ідник]  Блакитний 

далеко не міг відійти від місця стрічі.

[...] дня  большевики під’їхали автами, зробили облаву на сіно-

жаті1648 сіл Божок [Бужок],  Белзець і  Розваж, сподіючись на сіножа-

тях1649 в корчах повстанців. Одначе пров[ідник]  Блакитний на сіно-

жатях1650 не заквартирував, а заквартирував в с. Божок [Бужок]. 

На згаданих сіножатях1651 часто квартирували повстанці і Клим міг 

думати, що вони там будуть. Пров[ідник]  Блакитний відійшов до 

д[руга]   Оріха в терен, а Гонта і Мирон дня [19] .06.1949 р. вер-

нули і заквартирували в  Почапському лісі. Ввечір, оба йдучи [...]  

с.  Почапи, перед кладкою на ріці  Золочівка стрінулися з боль-

шевицькою засідкою, яка відкрила по них огонь, і, відступаючи в 

напрям лісу, зістав вбитий Мирон, Гонтові вдалось втечи.

 1647 У тексті: ніч.

 1648 У тексті: сіножата.

 1649 У тексті: сіножатах.

 1650 У тексті: сіножатах.

 1651 У тексті: сіножатах.
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По кількох днях жінка Клима, будучи в лісі з ним самим, опо-

відала йому, [що]  братова пров[ідника]   Блакитного мала б опо-

відати її, що  большевики вбили на засідці повстанця зі вставле-

ною щокою зубів, високий, чорне волосся. (Виходило б, [що]  це 

мав би бути пров[ідник]  Блакитний, бо ніхто з повстанців не мав 

вставленої щоки, зам[ітка]   Р[оман] а).

На цю кладку, перед якою була засідка, перед відходом 

пров[ідника]  Блакитного його боєвики і сам Клим часто ходили 

по харчі до села. Також на день 21-го червня [1949 р.]  була умов-

лена стріча під  Почапським лісом між  Олесем а пров[ідником]  

Блакитним, про яку знав  Славко і правдоподібно Клим, бо друго-

го дня Олесь стрінувся з ними в тому лісі над раном.

По вбиттю  Мирона большевики говорили в селі, що вбили 

Мирона, а  Баран – [Кл] им удрал в ліс.

Дня 18.10.1949 р. мала відбутися стріча між с[елами]  

 Городиловом а  Єлиховичами. [На]  цю стрічу вийшли  Підгора, 

 Механік і  Марко, і тому, що була дуже місячна ніч [...] , ще не було 

нікого, позалягали на полі і ждали на Бузька й Романа. Стріча 

була умовлена зараз звечора. До них вийшли  Січовий і  Бузько, 

залишаючи  Бодя і  Романа ще в селі, які мали до них долучити. 

Січовий і Бузько не йшли на це місце стрічі, лишень позаляга-

ли подальше, в долині, прикриваючи себе [зеле] нню. За пару 

хвилин почули стріли і побачили втікаючого Марка в напрям[...] . 

Спитали, хто він і разом з ним почали відступати. На перші стріли 

з всіх кінців  большевики почали ракетувати та сипались стріли. В 

найближчий1652 [ліс]  не можна було відступати, бо були розложені 

большевики, лишень в напрям[...]   Заріччя та  Золочева. Тому що 

Бузьок і Січовий знали добре терен, вийшли [...]  цего огню.

Стрічу цю умовляв Січовий через Клима на два дні перед злад-

женою засідкою. Коли прощались оба, Клим спитав Січового, чи 

він також там буде, на що Січовий відповів, що [не]  знає, бо має 

богато справ до полагодження.

Тоді-то зістав вбитий Підгора. Весь огонь і погоня були спря-

мовані на Січового, Бузька і Марка.

По засідці за два чи три дні, жінка Клима вийшла до ліса до 

нього і Слав[ка]  та оповідала, що зістав вбитий високий, грубий, 

чорний, з вусиками, який би [мав]  походити з Золочева, за яким 

дуже жалують люди на передмістю Золочева.

[...]  передмістю Золочева лишень ходив Січовий і опис, який 

вона подавала, ц[ілком]  згідний з (описом) виглядом Січового.

 1652 У тексті: найблищий.
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В жовтні 1949 р.  Клим і  Шапка збирали бульбу в с.  Почапи, 

яку перенесли [...]   Барана Григорія (брат Клима, рільник, гандляр 

кіньми і вонучами), і його си[нові]   Василеві сказали вивезти1653, 

за пару днів, на поле недалеко « Рудки» (назва [...] ). Місце умов-

ляв Клим. В умовлену дату  Гонта,  Комар і  3енко кінчили криївку. 

Пров[ідник]   Блакитний, Шапка і Клим квартирували в криївці на 

полі (поле жінки [Кли] ма, криївка ця впала 15.04.1950 [р] ., де 

впала і машина до писання). В вечір [...]  говорив до пров[ідника]  

Блакитного, що піде сам по бульбу, але пров[ідник]  Блакитний 

[ска] зав: ти не підеш сам, підемо разом. Так зробили. Всі три 

відвезли бараболю [на]  сіножаття1654, а відтак на доручення 

пров[ідника]  Блакитного Гонта, Клим і Зенко посі[дали]  на фіру і 

почали їхати з метою передати коні Баранові Василеві. Пере[ї-

ха]в  ши з поля шосу  Белзець–Почапи знова на поле до 10-15 

метрів, вибіг з [...]  а большевицький пес (правдоподібно, бо 

великий і гавкав грубим голосом), [під] біг до фіри, почав брехати 

і так прибігав і вертав через три рази. [Во] ни не здержувалися, 

їхали дальше, оглядалися, але більше нікого не бачили. [Пе] ред 

селом ми передали коні Баранові Василеві, Клим йому сказав, 

якщо б його [ст] рінули  большевики по дорозі, хай скаже, що вер-

тає з млина з Белзця.

В м[ісяці]  січні 1950 р. пров[ідник]  Блакитний, Шапка, Гонта, 

 Комар,  Славко, Зенко і Клим [хо] дили до с. Почапи до брата 

пров[ідника]  Блакитного. Пров[ідник]  Блакитний хотів довідати-

ся, [чи]  дійсно брата донька є комсомолкою, бо люди в селі так 

про неї говорили. Пров[ідник]  Блакитний зайшов в хату. Гонта 

стояв в сінях, а другі стояли на стійці [к] оло господарки. До Гонти 

підійшов Клим, сказав до нього, що хотів би піти [до]  своєї сестри 

Ксені, відданої за  Почапського, подивитися на сина. По якомусь 

[ча] сі Гонта викликав (надвір) до сіней пров[ідника]  Блакитного, 

який дав Климові доз[віл] , питаючи його, чи сам піде. Клим відпо-

вів: та то близенько, сам піду і пішов. [В]  тому часі, як Клим і Гонта 

були в сінях, Клим наскубав волосіння з кожуха [та]  залишив під 

порогом хати. Гонта сказав про те пров[іднику]  Блакитному і 

волосіння [по] збирав. Коли кінчив збирати Гонта волосіння, Клим 

вже вертав з поворотом. [На]  питання Гонти, чому так скоро, ска-

зав, що мама дуже настрашилася, х[в] ора на [сер] це і він з сином 

не бачився.

 1653 У тексті: вивести.

 1654 У тексті: сіножати.
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 1655 У тексті: кільканайцять.

По відході від брата пров[ідник]   Блакитний говорив до  Гонти, 

що коли він зайшов [в]  хату, його братова питала, чи він прийшов 

з певними людьми.

Також того самого дня вечером  Маркевич Стефанія 

з с.  Бонишин ходила з з[апи] скою від  Бузька до  Славка до 

с.  Почапи до  Почапської Ксені і до  Барана [...] пи, але вернула з 

нічим, бо в Почапської Ксені були большевики. Про те го[вори] ла 

Бузькови. Після того, коли Бузько сказав про те Климові, Клим, 

будучи у с. [ Бо] нишині у Маркевич Стефанії, сварився з нею, що 

вона заводить пльотки.

Дня 15.04.1950 р., квартируючи в  Почапському лісі в криївці, 

пров[ідник]   Блакитний, [ Шап] ка,  Зенко,  Клим, Славко і  Юрко, 

в вечір Шапка, Зенко, Клим, Славко і Юрко пішли до с. Почапи. 

Шапка і Зенко скоро вернули зі села з поворотом до криївки і 

говорили, що, переходячи через кладку бачили посипаний пісок 

на стежці [...]  кладці, який би мав бути агентурним знаком. Клим, 

Славко і Юрко з села пішли на стрічу за село Почапи до  Січового. 

Відтак Славко і Січовий прямували до криївки  Гешi (околотник), а 

Клим і Юрко по харчі. Перед селом Клим, за його оповіданням, 

сів спочивати. Спочиваючи около 20-ть хвилин, нараз зі всіх сто-

рін села і вколо ліса  большевики почали ракетувати. Клим і Юрко 

відступили в ліс біля с.  Ясенівці. (В тому місці, яке подає, в якому 

спочивав, не було потреби спочивати чи наслухувати тоді, коли 

в селі було тихо, а також тому, що зi стрічі до села є найбільше 

півтора кільометра.

В розмові з  Беркутом Клим говорив, що, вертаючи зі стрічі, 

підходили під село, і нараз почули стріли і побачили ракети.

Тоді-то село і ліс большевики обставили в цілости, держали 

через три дні, село вивезли, оставляючи кільканадцять1655 родин. 

Пров[ідник]  Блакитний, Шапка і Зенко з криївки вийшли, хотіли від-

ступити з лісу, але стрінулися з большевиками [...] о при перестрілці 

зістав ранений Шапка, і вони відступили в ліс до нової зладженої 

криївки навесні 1950 р. Перебули через три дні і ніччю вийшли.

Квартируючи в лісі з повстанцями, під час цього вивозу села, 

Клим говорив, що його жінка пішла до  Красного шукати праці і 

оминула вивозу. Сталося інакше. Жінка, коли довідалася про вивіз, 

вернула в Красного, також виїхала враз з другими людьми.

05.07.1950 р. Зенко, Шапка і  Бодьо квартирували в с.  Княже. 

04.07.1950 р. також квартирували в тому селі. Цего дня пополуд-
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ні приїхали до села нач[альник]  Золочівського  МГБ  Собольков, 

один з області враз з боївкою. Господар їм сказав, що приїхали 

в справі старої криївки, яка була на господарстві одного госпо-

даря, якого вивезли на  Сибір, і він зараз є арештований та пере-

везений у  Львів, та щo від’їхали до  Золочева.

05.07.1950 р. розказала їм дівчина, що у  Фединишина і у 

 Довбуша квартирує гарнізон. Перед вечером вони вислали хлоп-

ця в село на розвідку. 

Коли вернув, сказав їм, що  большевики пішли в напрям церк-

ви з псом. Щоб не йти через село, вийшли в напрям с.  Скваряви і 

поза село пішли на стрічу до пров[ідника]   Блакитного. Пров[ідник]  

Блакитний і Клим вже були.  Шапка і пров[ідник]  Блакитний гово-

рили на боці.  Зенко,  Клим і  Бодьо були окремо. Опісля разом 

радилися, де зорганізувати харчі і вирішили піти до с.  Бонишин, 

бо в с. Княже є гарнізон. Через сіножаті1656 Клим, Зенко і Бодьо 

йшли перші, провідник і Шапка йшли позаді. Під полем перший 

йшов Зенко й Бодьо, а в пізнішому йшов Клим. Так йшли до доро-

ги, задержалися, пров[ідник]  Блакитний сказав, що котрісь пі дуть 

до села, принесуть молока і хліба повечеряти і хліба на день до 

ліса, а він останеться з котримсь та зачекає. Клим сказав: може 

перейдіть на фільварок, а ми там прийдемо, нам однаково треба 

переходити на другу сторону села. Розмову вели дальше, але 

Зенко не чув.

В пізнішому Зенко довідався, що до села не підуть, а прямо 

підуть до ліса. В дальшій розмові говорив про те Зенкові Клим. 

Клим питався провідника куди йти чи виминати село. Провідник 

поденервувався і сказав: що ти мені будеш показувати пальцем 

куди йти, підійшов до Бодя і Зенка і сказав: так якби він (Клим) не 

тереновий, йдем до села.  Спочатку йшли разом, опісля Бодьо і 

Зенко провідника виминули, Бодьо пішов вперед. Вже ближче1657 

села Клим був третій1658. Де йдемо, – спитав Зенко Клима. До 

Стефки, – відповів Клим. Зайшли на подвір’я. Бодьо став в брамі, 

Зенко на подвір’ю коло стаєнки, Клим, Шапка і провідник стояли 

на подвір’ю від города. Клим прийшов до Зенка і сказав йому, 

щоби йшов будити Стефу та приніс молока. Зенко застукав, 

 Стефи не було, була на дижурці в с[ільській]  раді, відозвалася 

цьоця її і сказала, що в селі спокійно, але  большевики щоночі є, 

молока не дала, говорила що не має. Тоді Зенко пішов стукати 

 1656 У тексті: сіножати.

 1657 У тексті: близче.

 1658 У тексті: третий.
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до сестри  Стефи, яка мешкає в одному будинку. В розмові з нею 

 Зенкові сказала, що  большевики щоночі товчуться, а вчера суну-

лися на животах від госп[одарки]   Капітанця аж до неї, казала не 

йти долом попри ріку, бо там роблять застави, винесла молока, 

яке випили, звертаючи горшок з поворотом. На подвір’ю ради-

лися куди йти. Зенко спитав Клима, куди йдемо, на що відповів, 

що йдемо на другу сторону дороги.  Бодьо перший, Зенко другий, 

 Клим третій1659, провідник і  Шапка останні вийшли з подвір’я. 

Йшли стежкою попри паркан і просто хати, до якої мали зайти. 

Клим сказав: йдемо сюди. Скрутили на подвір’я, Клим пішов під 

вікно будити, а всі решта зійшли з міс[т] ка і разом пристанули на 

подвір’ю. Нараз почули відтягання замка від автомата один раз 

і другий. Зенко спитав: де то. Це за хатою, – відповів провідник. 

Це так якби відтягав замок, – сказав Зенко і в тому почули ще 

два рази відтягання замка. В той момент Зенко взяв автомат в 

руки, вийшов на місток та зауважив в рові, що щось ніби чорніє. З 

цего місця  большевик на Зенка пустив серію з автомата, а Зенко 

на нього і втік на подвір’я. Провідник, Шапка, Бодьо полетіли в 

сутик, звідки на них посипалися стріли. Зенко бачив Клима під 

вікном, а вони всі три лишили його, подаючись в сутик. Коли 

Зенко почув стріли від сторони сутика, скрутив в другий бік сто-

доли, за стодолу.

За стодолою було жито, де заліг, подививсь, що попереду 

ані позаду нього не має нікого, встав і хильцем подався догори 

в поле. Коли переходив гостинець, прямуючи до ліса, бачив, як 

авто заїжджало в с.   Бонишин. В лісі ждав на постої до світанку, 

тоді почав йти в більші корчі, де думав заквартирувати. Йдучи 

корчами, зауважив вічко криївки і Клима в вході, який йогo також 

побачив і спитав: ви самі, ви цілі, бо я ранений. Сам, цілий1660, де 

ранені? – спитав Зенко. В коліно, – відповів Клим. Зенко зліз до 

криївки і оба навели розмову.

Клим оповідав, що коли почались стріли, він думав, що то 

наші стріляють на большевиків, які мали б йти дорогою. Але як 

обернувся від вікна, вже не було нікого, тільки бачив, як Шапка 

перескакував через паркан і він полетів за ним, дивлячись, що за 

ним ще не стріляють. Коли перелізав через паркан, впала йому з 

голови шапка, подумав забрати шапку, щоби провідник не сва-

рився, тоді вернувся по шапку, яку забрав. Шапки вже не бачив, 

перебіг через  Мельникове подвір’я і дорогою під річку. Через 

 1659 У тексті: третий.

 1660 У тексті: цілім.
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річку не хотів перехо дити, бо подумав, як там є  большевики, то 

тут немає. Пер[е] йшов легко через кладу , посвистав собі і прямо 

подався в ліс. Не хотів нігде приставати, бо кажуть, як ранений 

сяде, то не можна потім встати.

День перед засідкою  Клим і  Гонта були в крамара, щоби змо-

лов збіжжя і спік хліба. Крамар відмовився, тому що коло нього 

роблять засідки. Вирішили збіжжя завести до  Присічного, який 

змеле і спече хліб.

Клим цілий час говорив, що не вірить, щоби всі впали, що 

як живі, то напевно прийдуть на стрічний пункт. Також говорив, 

якщо впали, то де мене тепер дадуть, напевно дадуть мене на 

цей зв’язок.

Перед вечером  Зенко і Клим пішли на стрічний пункт – на 

постій, де не було нікого і за пропозицією Клима перейшли на 

місце закопаної кастри, де мав би прийти  Гонта і  Комар. Клим 

пішов в корчі, щось шукав і вийшов. Ми дальше пішли, приста-

нули, Клим знайшов в корчах кастру, покликав мене, попросив 

паперу, написав записку, залишив на кастрі і ми вернули до 

криївки.

Другого дня рано прийшов Гонта і Комар. По полудні ми 

вийшли з криївки на ліс і, розмовляючи про засідку, Клим огля-

дав свої штани і говорив: «Треба подивитися, чи я маю де ще яку 

діру». В той час Зенко запримітив діру на його шапці. Він зняв 

шапку з голови поглянув і сказав: я навіть не сподівався, цілий 

час глядів по штанах, чи немає діри. В той час Гонта і Комар пішли 

в криївку варити обід, а я з Климом залишились. Клим сказав: най 

його шляк трафить, воліла куля піти просто, показуючи пальцем 

в голову. Що так жити вже не хочете? – спитав Зенко. Та знаєте, 

зараз будуть хлопа випитувати, як то було, – сказав Клим, то що 

боїтеся, так скажете як було. Та так, але най його шляк трафить. 

Вечером 3енко, Гонта і Комар ходили до с.  Княже і довідалися 

від населення, що большевики говорили, що це большевики самі 

пострілялися, що одні йшли грабувати бухгалтера1661 колгоспу, а 

другі були на засідці.

День чи два дні перед засідкою Клим говорив, що хотів би 

вже раз стрінутись з большевиками, що ходить, ходить і нічого не 

стрічає, що хотів би щоби вже раз скінчилося.

29.07.[19] 50 р. Гонта, Комар, Клим,  Славко,  Механік і  Юрко 

квартирували в чумизах. Вдень говорив Клим, що до села 

 1661 У тексті: бухгальтера.
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не піде, бо слабий, а буде квартирувати [...]  куснику хліба. 

В вечер  Гонта і  Комар відійшли на стрічу, яка мала відбутися 

30.07.[19] 50 р.  Клим,  Славко і  Юрко прямували до с.  Княже, 

коло тополів зачули голоси і вернулися на постій забрати речі і 

 Механіка зі собою. Клим лишився на краю чумизи, Славко і Юрко 

пішли на постій. За дві-три хвилини Клим зачув і завважив пса, 

який зближався до нього, хотів його застрілити, але автомат не 

випалив, почав втікати, думав бігти нагору в  Ясенівський ліс, але 

якось так скрутив (його слова), залетів на міст і на поля « Рудки». 

Цілий час чув сопіт пса і голос  большевиків. На «Рудках» подумав, 

що знає стрічу, на яку пішов Гонта і Комар, рішив піти там і на них 

ждати. 30.07.[1950 р.]  на стрічному пункті його не було, а він до 

Гонти говорив, що був в корчах, тільки заснув. 31.07.[1950 р.]  

перед вечером Комар хотів пити води і почав шукати горшок, 

який був попередньо захований в корчах. Шукаючи, знайшов 

Клима і всі три відійшли в терен шукати людей. Коли Гонта спи-

тав, чому не втікав до Славка на постій, відповів, що намагався, 

але не міг втрафити. Славко оповідав, що з постою забрали всі 

речі і виходили на край чумизи, то почули большевицькі слова: 

«Наверно, пішли до Княжа», також бачив пса і втікаючого Клима, 

навіть носився з думкою стріляти, але не знав, хто біжить.

Про дату і місце стрічі Клим від Гонти довідався на два-три 

дні скоріше.

8.08.50 р. Гонта, Комар і Клим квартирували в  Пеняцькому 

лісі. Говорили між собою, що заквартирують на день в с.  Жуличах. 

В вечер зайшли до с.  Сасова до знакомого господаря на вечерю, 

а також Клим хотів зайти до свойого швагра, але його не було 

вдома. Звідтам зайшли до с. Жулич, не повідомляючи господині, 

залізли на стайню і полягали спати. Зайшли конспіративно, ані 

пес не брехнув. Рано господиня прийшла до стайні і Клим з нею 

говорив. В полудне говорила, що в селі є двох уповноважених 

по молоці. В вечер вони злізли на стайню, хлопець, побачивши 

їх, побіг до хати. За яки[й] сь час вийшла господиня на подвір’я 

де її задержали  большевики і почали говорити: Й... твою мать, 

скажи, де в тєбя є бандіти. Господиня говорила, що не знає 

жодних бандитів, вони вперто твердили своє та заявляли, якщо 

нас вб’ють, то й... твою мать. Вот має бандітів в хатє або стайні. 

Господиня відповіла, що за хату відповідає, а за стайню ні. В той 

момент прийшов ще один до них з города чи від стодоли. Двох 

пішло до хати, а один став собі на причілок стайні при плоті. Гонта 

вийшов перший, Клим за ним. Гонта завважив за плотом особу, 

яка сиділа, хотів встрілити, але ЕМПІ затялося. Клим пустив в 
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то місце три серії. Першу серію пустив зараз, коли почув удар 

замка ЕМПІ  Гонти. Також говорив до Гонти, що бачив як на тому 

місці стояв  большевик. Втікаючи, вже були на третьому подвір’ю, 

почули одну серію з ППШ. Клим вдавав переляканого і говорив, 

що думав, що ми вже впали.

За кілька днів по цьому факті,  Бузько враз зі своїми боєви-

ками зай шов до с.  Жуличі і довідався про цей випадок і про те, 

що большевики говорили, що зауважили втікаючого злодія, який 

втікав з пшеницею на плечах через городи та, крім цього, погубив 

ще якісь торби на городах в кукурудзі1662, за яким один больше-

вик пустив серію з автомата. Так говорила ця сама господиня, в 

якої квартирували Гонта і  Клим.

В часі того застукання Гонта і Клим залишили на стриху стай-

ні дощівник, [...]  фляшку, 2 кг сала, хліб і светер.  Ці речі забрали 

большевики, які мали би бути викинені1663 на город господинею. 

Господиню большевики не зачіпали. Клим з нею знається ближ-

че1664 (правдоподібно, його симпатія на час в часі підпілля).

Під час застукання, дня 01.07.1947 р., Клим, втікаючи, загубив 

магазинок від МП, а також, втікаючи, обертався до большевиків, 

погрожував їм кулаком. На питання повстанців, чому так робив, 

відповів: от так, що мав робити, летів та обертався, страшив їх. 

Також, втікаючи, відвертався, намірювався стріляти з МП, на що 

большевики залягали. На постої в бараболі лишив пістоль.

В часі засідки, на котрій впав пров[ідник]   Блакитний, боль-

шевики спалили господарство. Господареві ані його рідні нічого 

не робили. По кількох днях конспіративно арештували  Маркевич 

Стефанію (з с.  Бонишин, ур[оджена]  1927 чи [19] 28 р[оку] , від 

[19] 49 р. поштарка до квітня [19] 50 p., а зараз працювала в кол-

госпній управі), а по селі пустили чутку, що її повстанці забрали 

і зліквідували. Зараз вона дальше сидить в тюрмі. До її сестри 

 Насті (віддана за  Валькевича, який працює: зв’язістом при телє-

фонах) цілий час ходив Клим та з нею любився

Крім згаданих симпатій, мав ще другі симпатії: в с. Бонишині: 

 Сабат Зофія (вдовичка), в с.  Княже  Кодравець Юлія (мужатка), в 

с.  Белзець  Олексик (мужатка), в с.  Городилові  Юрцан Стефанія 

(вдовичка). З ними вів себе дуже конспіративно.

В с. Княже Клим заходив до:  Кісіль (рільник, десятник, фамі-

лія по жінці),  Поколіта (за першої больш[евицької]  окупації возив 

 1662 У тексті: кокурудзі.

 1663 У тексті: викенені.

 1664 У тексті: близче.
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участкового, за другої больш[евицької]  окупації бронірований за 

допомогою  Бєлявца (слідчий  МГБ), зараз працює на [...]  колії як 

робітник, фамілія по жінці),  Коструба (рільник). Його син втік з 

 Донбасу, і буцімто скривається. Одного дня в нього квартирував 

 Зенко і  Гонта через день, і бачили крізь дошки стриху, як цей син 

( Ярослав) говорив з двома больш[евицькими]  старшинами в 

жовтих пагонах, а коли прийшов на стрих до них і вони спитали, 

що чувати в селі, сказав, що є  большевики. На питання, чи стрі-

чався з ними, сказав, що ні і що він не хочеться з ними стрічати.

Брат  Клима  Павло за польської окупації був погляді[в]  кому-

ністичних, в неділі чи свята різав солому на січку. За першої 

больш[евицької]  окупації був бухгалтером1665 колгоспу, за другої 

больш[евицької]  окупації був секретарем сі[льської]  ради. Він 

знав про криївку над рікою, в якій впали, навесні 1946 р.  Грубий 

і  Чоботар, знав про криївку, в якій зимували пров[ідники]   Мирон 

і  Блакитний, а останн[ь] о знав про криївки одну на полі швагра 

Климового, яка стоїть досі, другу на полі жінки Клима, яка впала 

під час вивізки села  Почапи в квітні 1950 р.

Зимою [19] 49/[19] 50 pp. білля давали прати до с. Почапи до 

 Білого (фамілія Клима). [Брат]  Клима  Григорій через зиму молов 

для повстанців муку. Кілька разів одержував муку від дир[ектора]  

млина  Кужіля через брата Клима Павла, який добре знався з 

згаданим директором, який (Павло) муку завозив до свого брата 

Григорія, звідки повстанці забирали, а то тому, бо  большевики 

часто робили засідки коло Павла [...] ави і другі харчеві [справи]  

переважно полагоджував Клим.

03.10.1950 р. Зенко, Гонта і Славко заквартирували на сіно-

жатях1666 в [...]  між с[елами]   Княже а  Скварявою. Днем до них при-

ходили з харчами дівчата з [Княж] я та голова колгоспу і токовий 

з того ж села, з якими  Славко полагодив збіжеві справи. Перед 

самим вечером по при них переходив один дядько1667 з косою 

і на косі мав якийсь клунок. Славко думав, що то він може несе 

харчі (бо там так вони були завели, що до них в ті корчі приходили 

ріжні [...] і, приносили харчі), лишень з пістолею пішов корчами 

за ним, щоб його [..] и. За кілька хвилин Зенко і Гонта зауважили 

втікаючого Славка, який [...]  до них на постій, та двох озброєних 

в цивільних мундирах1668, які бігли [...] ом. Оба схопили зброю, 

 1665 У тексті: бугальтером.

 1666 У тексті: сіножатах.

 1667 У тексті: дятько.

 1668 У тексті: мундурах.
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почали втікати, вибігли з корчів прямуючи в с.  Княже, але заува-

жили других двох озброєних в цивільних мундирах1669, [поч] али 

до них стріляти.  Зенко і  Гонта скрутили в напрям с.  Скварява і 

[...]  людей, які працювали на полі, втікли до села. Тоді то вже був 

сумерк. [ Славко]  зістав убитий.

[...] ко, Клим,  Механік і  Геша в тих корчах часто квартирували. 

Пре те, що [...]  піде на цей день квартирувати в корчі, Клим знав 

на три дні наперід.

[...] вко йому говорив. Перед наскоком на постій,  большеви-

ки на кілька [...] перід переходили попри ті корчі, і власне на той 

день Клим ставив [...] ію д[ругови]   Беркутови, щоби міг Беркут 

там квартирувати, при тому говорив, [...]  ці корчі ніхто не знає. 

Беркут з тим не погодився, казав їм ( Климові, [...] , Механікови), 

що закватирує, а в дійсности заквартирував в іншому [місці] .

[...]  принагідних джерел, З[енк] о, Г[онт] а) / Р[ома] н/

Архів Центру досліджень визвольного руху (в стадії опрацювання).

№ 190

МАТЕРІАЛИ СЛІДСТВА ДО СПРАВИ НА БОЙОВИКА 

 ОУН ПЕТРА  ПОБЕРЕЖНОГО – «МАКСИМА»
[31 січня 1951 р.] 

Р. 31.  Постій, дня 31.01.1951 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

П о б е р е ж н и й  П е т р о  –  М а к с и м 

Н и к о л а є в и ч , ур[одже ний]  1925 р. 

в с. Слобода Рівнянська,  Бережницького 

рай[он] у,  Станиславівської области1670, 

українець, вільний, неписьменний, ріль-

ник.

 1669 У тексті: мундурах.

 1670 Тепер – с.  Слобода-Рівнянська  Рожнятівського р-ну  Івано-Франківсь-

кої обл.
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За польської окупації працював вдома на господарці.

За першої большевицької окупації працював також на гос-

подарці

За німецької окупації в 1943 р. дістав повістку до бавдінсту, 

але не пі шов, тому що не давали доброго прохарчування. Волів 

вписатися до СС-Дивізії  Галичина. По тр[ь] ох місяцях мене з 

іншими хлопцями відставили в  Німеччину на перевишкіл. Він 

зістав приділений до трет[ь] ої сотні артилєрійської. По чоти-

р[ь] ох місяцях їхню Дивізію перекинули в  Галичину, під  Броди, на 

фронт. Тут стояли через три місяці. Біля  Білого Каменя  больше-

вики розбили їхню частину, і в тому часі по чотир[ь] ох днях, зістав 

залапаний большевиками. З ним попало більше СС-ів, яким 

большевики казали розібратися до нага, думали їх постріляти. 

Але старшина, який в той час прибув, заборонив розстрілюва-

ти, а дав наказ відставити їх в  Золочів. В Золочеві було більше 

СС-ів і  німців полонених, звідки відвели їх на  Броди. В Бродах 

німців відділили, а СС-ів з поворо том відставляли до Золочева. 

В дорозі спочивали1671 в с.  Ясенові. Під час відпо чинку  Максим 

відійшов буцімто за своєю потребою і втік на поле, де стрі нув 

дівчину, яка йому винесла цивільне убрання. Вечером пішов до 

с.  Кадлубиськ і там перебув у одного господаря півтора тижня. 

За той час через хлопця  Яремка пов’язався з повстанцями, 

одержав кріса і рай[онний]  орг[анізаційний]   Марко при ділив 

його до куріня  Шугая, сотня  Свободи, чота  Хмари. В осені 1944 р. 

приз начений до чоти  Вітрового. В 1945 р. Вітровий впав, а чоту 

обняв  Хмара, а від так  Козак. В м[ісяці]  червні 1945 р., вертаючи з 

чотою з  Волині1672, в часі відпочинку Максим заснув біля с.  Дуб’я. 

Залишившись сам, по двох днях долучив до сотні. 

Літом 1945 р. сповняв функцію зв’язкового коло Хмари.

Зиму 1945/[19] 46 рр. зимував на полудні в одного госпо-

даря в криївці. З ним було ще двох повстанців:  Страшний і ще 

оден. Одного дня вилізли без дов гої зброї до хати. В тому часі 

на подвір’я прийшли  большевики. Страшний вистрілив з пісто-

ля і ранив большевика, останні два викинули дві гранати і всім 

тр[ь] ом удалося втечи, залишаючи зброю. На другий день боль-

шевики знайшли криївку.

Весною 1946 р. його і ще тр[ь] ох прийшло в  Підкаменецький 

район, пов’язалися з районовою боївкою  СБ, коло якої пере-

бували. В м[ісяці]  серпні [1946 р.]  стрільці з відділу, які прийшли 

 1671 У тексті: зпочивали.

 1672 У тексті: Волиня.
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по них, забрали їх зі собою. В осені [1946 р.]  Максим вернув з 

поворотом в  Підкаменеччину і рай[онний]  opг[анізаційний]   Оріх 

призначив його до куща  Дуба. В м[ісяці]  грудні 1946 р. провідник 

 Бескид забрав його до себе, в якого був до січня 1949 р.

Зимою, в м[ісяці]  січні l949 p. Максима і  Запорожця післав 

провідник Бескид до с.  Майдан по pадіо. Оба заквартирували 

в селі. По кількох днях впала криїв ка і разом з нею зістали вбиті 

пров[ідник]  Бескид,  Гнат, двох боєвиків і дві дів чини1673.  Комар, 

який був разом з ними, вийшов ціло. Другого дня пов’язався з 

Максимом і Запорожцем. Всі три заквартирували в с. Майдан 

у  Мариняк Анни. Пo полудні господиня повідомила, що ідуть 

 большевики, вони почали утікати, большевики зауважили, від-

крили огонь і в часі стрілянини зістали вбиті Комар і Запорожець, 

 Максим зістав ранений в плече, в руку і лівий бік, ки даючи зброю 

і торбу втік до ліса1674. В лісі стрінув господаря, який брав дрова, 

сів на сани і заїхав до річки біля с.  Жаркова, дальше подався 

піхотою до с.  Волохи, де пов’язався через дівчину з кущевим 

 Левадою. Зиму докінчував зимувати з ним.

Весною 1949 р. пров[ідник]   Темний забрав його до себе. 

В осені 1949 р. був покараний 25-ма буками за пиття горіл-

ки.

В м[ісяці]  березні 1950 р. знова був покараний 25-ма бука-

ми за пиття горілки. Боячись кари, одного дня втік від боєвиків і 

крився сам через три дні.

Четвертого дня зловлений боєвиками і перенесений Темним 

до куща  Левади, в якому був до 25-гo листопада 1950 р.

Зібрав  Зенко.

В травні 1949 р. Максим з кущевим  Романом пішли до коопе-

ративи, звідки забрали товар. По кількох днях Темний зауважив – 

у Максима є гроші і спитав його, звідки взяв грошей. Максим 

зразу почав крутити, але в пізнішому приз нався, що гроші вкрав 

з кооперативи, не повідомляючи про це нікого.

Осінню [1949 р.] , на самого Андрея, ходили  Богдан, Максим, 

Левада і другі боєвики до села Ж[аркова] . Дівчата, справляючи 

Андрея, запросили до хати згаданих в гості. Максим напився 

горілки і тоді в другій кімнаті намагався знасилувати дівчину, але 

 1673 Подія мала місце 14.01.1949 р.

 1674 Подія мала місце 26.01.1949 р.
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почув  це  Роман і його відігнав від дівчини. За те  Темний покарав 

його 25-ма буками.

Весною 1949 р., коли Темний забрав до себе Максима, 

Максим при собі мав гроші. Темний бачив у нього 50-ть к[а]-

рб[ованців] . Коли його спитав, звідки взяв гро шей, сказав, що по 

пров[ідникові]   Бескиду1675 лишилася мука і збіжжя, яку продав, а 

гроші забрав для себе. Коли провірив1676, виказалося, що гроші 

за продану муку  Левада переслав свойому зверхникові. Отже 

Максим мусив здобути гроші з іншого джерела.

Осінню 1949 р. при роздачі листівок  стрибкам1677, Максим 

в розмові зі стрибками1678 і взагалі з населенням говорив, що 

стрибком1679 можна бути, коби тільки стрибки1680 по повстанцях 

не стріляли.

Осінню 1949 р. Максим, будучи у с.  Жаркові, стрінув одну 

дівчину, яка пе реходила через село (дівчина мешкала на хуторі), 

взяв її в сад і там її знасилував. 

В лютому 1950 р.  Максим з  Василем квартирував в « серед-

ньому лісі». Конче хотів йти на хутір  Переліски1681 до своєї нарече-

ної  Іванки –  польки. Василь його не пустив. Тоді стрінув жінку, яка 

переходила через ліс і через неї переказав, щоб до ліса вийшла 

Іванка. На Іванку ждав доший час, її не було. Тоді витягнув з кише-

ні чверткову фляшку горілки, випив горілку і втік від Василя. Сам 

кудись блукав через три дні, а на четвертий день, довідавшись, 

що він стрічається в  Пеняцькому лісі з цивільним населенням, 

повстанці його зловили на зладженій засідці на нього. За це його 

покарано 25-ма буками.

Після покарання, за кілька днів, повстанці довідалися від 

населення і жінки, в якої був, що під час його неприсутности коло 

повстанців, Максим зайшов до згаданої жінки, намагався коло 

неї спати, але жінка наробила крику і він мусів жінці уступити. 

Від жінки пішов до її доні, яка спала окремо на бамбетелі, я[к] а 

мала тоді 15 років, на силу намагався коло неї спати так, що аж 

 1675 У тексті: Бескиді.

 1676 У тексті: провіре.

 1677 У тексті: стребкам.

 1678 У тексті: стребками.

 1679 У тексті: стребком.

 1680 У тексті: стребки.

 1681 У тексті: Перелізки.

 1682 У тексті: Пиняцькому.
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поломив бамбетель. Жінка і доня наробили крику в хаті і Максима 

змусили1683 втікати з хати.

Літом [1950 р.] , на доручення свого провідника,  Р. написав 

записку до  Т[емний], в якій вказував, щоби Максим ставився 

на стрічний пункт. Т[емний] написав до кущевого  Левади, щоби 

Максима вислав на стрічу. Максим, довідавшись про те від Ле вади, 

заявив йому, що на стрічу не піде, тому, що боїться Т[емного]

Осінню – листопад 1950 р. Р. в розмові з Темним довідався, 

що Левада оповідав йому, що один господар говорив Леваді 

(господар з  Майдану), що під час застукання  большевиками 

 Запорожця,  Комара і Максима, в часі стріля нини Комар мав кри-

чати до  Максима такими словами: «Максим, стріляй», а по то му 

Комар вимірив зарядку на Максима, встрілив і його поранив. (Як 

назива ється дядько1684 і чи це дійсна правда неустійнено, не було 

часу устійнити. (Зам[ітка]   Р[омана] ).

Подав Т[емний] із принагідних джерел.

Останній1685 1950 р. був хворий  на венеричну хворобу «три-

пер». Був одержав два рази по 3-и тисячі одиниць пеніцилін[и]  

і дальше нічого не помагало. Го ворив, що одержав це від одної 

старшої жінки, одначе час, на котрий Максим вказував, був 

не правдивий, бо повстанець, який цілий час був присутній1686 

з ним в той  час, стверджує, що з жінкою тоді Максим не мав 

нічого спільного. Звідки і коли цей фасунок одержав – не при-

знавався.

Подав  Юрко.      

   Р[ома] н.

ПРОТОКОЛ

25.11.1950 p. ніччю Максим зістав придержаний  СБ і допро-

ваджений на постій в ліс. Придержений змісця на стрічі тому, 

бо він, крім свойого тере ну, не хотів йти, боявся, щоб його не 

застрілили. (Часто сам про те заявляв). Через день 26-го  листо-

 1683 У тексті: змісіли.

 1684 У тексті: дятько.

 1685 У тексті: Останний.

 1686 У тексті: присутний.
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пада [1950 р.]  перебули в лісі, а ввечір рушили дальше в до рогу. 

Перемашерували з одного комплєксу ліса в другий. З ним йшли 

 Василь,  Бистрий,  Михасько і  Роман. В дальшу дорогу треба було 

мати харчів. Бистрий і Роман пішли по харчі до криївки, Михасько 

і Василь лишилися сторожити Максима. Вони залишилися в 

молодій рідкій соснині. Михасько одну палатку постелив, другою 

накрив Максима. Також перед тим зв’язав йому ноги. Оба ще ску-

рили перед тим папіроси. Василь, накриваючися палаткою, ска-

зав до Михаська, що він трохи лягає і заснув. Михасько, держачи 

стійку, не контролював рук і ніг так, як мав вказане, лишень коли 

минуло 10-ть хвилин, автомата положив на палатку коло Василя 

і сам нахилився провірити руки. Тоді Максим скинув1687 палатку 

набік, схопився на ноги, зловив Михаська за груди. Михасько 

його зловив за фуфайку спереду1688 і за рамено, та почав кричати: 

Василь, Василь. Максим почав вириватися і кричати: Застрільте 

мене! Пока Василь прибіг до Михаська і Максима, вони оба від 

місця постою були около 15-ть метрів. Василь зловив Максима, 

почав його успокоювати1689 та просити, щоби заперестав нама-

гатися1690 втікати.  Максим з цим погодився, сказав, що не буде 

втікати. Оба привели його на місце, де лежав, Михасько сказав 

до нього, щоб сідав. Максим не послухав, почав дальше вири-

ватися. Михасько зловив його за ногу, поміг йому в тому Василь 

і оба Максима вкинули1691 на землю. Але Максим зірвався знова 

на ноги, встав. Василь зловив його знова за ногу в цілі підірвання 

його зі  землі, але Максим не дався, мало цього, схопив за піс-

толь Михаськів. Михасько зловив собі також, але Максим держав 

за рукоятку1692. Михасько почав кричати: «Василю, він має мою 

пістоль». Максим пістолю хотів спрямувати на Михаська. Василь 

відступив набік, щоб застрілити його, та не було як. Борю чись всі 

три, Максим Михаська повалив на землю, одначе Михасько з рук 

пістолі не випустив, то саме Максим. Василь, бачучи, що вони 

йому ради не да дуть, відскочив набік і пустив серію Максимові по 

плечах з зарядки, в той час, як Михасько був на споді, а Максим 

на ньому. Максим ще відбіг пару мет рів і впав. Тяжко ранений, 

одержав ще один постріл з Токара в голову.

 У тексті: 1687 скенув.

 1688 У тексті: зпереду.

 1689 У тексті: оспокоювати.

 1690 У тексті: намагання.

 1691 У тексті: вкенули.

 1692 У тексті: рукуядку.
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 Бистрий і  Роман, почувши стріли, вернули на те місце. Друго[го]  

дня, оглядаючи шнурок, був перекушений, а на ногах вірваний.

 Максим був сильної будови, високого росту, костистий, 

багато сильнішої будови від  Михаська.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 192-194. Копія. 

Машинопис.

№ 191

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА БОЙОВИКА  ОУН 

СТЕПАНА ТИХОЛІСА –  «ЧУМАКА»
1 лютого 1951 р.

Р. 31. Постій, дня 01.02.1951 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Т и х о л і с  С т е п а н  М и к и т о в и ч 

ур[оджений]  08.03.1922 р. в с.  Білий Камінь, 

 Олеського р[айон] у,  Львівської области, 

 українець, 7 кл[асів]  нар[одної]  школи, 

вільний, швець, член підпілля від 1944 р.

За першої большевицької окупації, в 1940 р. закінчив 7 кл[асів]  

нар[одної]  школи. Будучи в школі, вступив в члени комсомолу. В 

м[ісяці]  вересні [1940 р.]  через два тижні був прицепщиком коло 

трактора. В м[ісяці]  листопаді [1940 р.]  поступив на працю на 

пошту і працював до вибуху війни в 1941 р.

За нім[ецької]  окупації дальше працював на пошті до 1942 р. 

Тоді-то пішов до бавдінсту і за протекцією, через свого вуйка, 

став форарбайтером. По трьох місяцях дістав від хлопців коца 

так, що оглух на вуха, де після того мусів піти у шпиталь і зістав 

звільнений цілком з бавдінсту. Від хлопців дістав коца за злу 

поведінку з ними під час праці. Коли вилікувався, по місяці часу, 

знова вступив на пошту. Працював до другої большевицької 

окупації. З приходом  большевиків дальше працював на пошті 

через два тижні. Відтак під час набору в  ЧА його перекинули1693 

 1693 У тексті: перекенули.
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на пересильний [пункт]  у  Львів і по чотир[ь] ох днях з пересиль-

ного [пункту]  перенесений на Склад 1700, де працював до кінця 

вере сня 1944 р. Цей Склад 1700 мав всякі виряди військові, як: 

мундури, взуття, білля, шкіру і ін[ше] . За час праці на Складі 1700 

був кілька разів вдома на урльопі у своєї нареченої, яка стріча-

лася часто з повстанцями. З нею договорився, що буде втіка-

ти з Складу 1700 в підпілля. Вернув до Львова на Склад 1700, 

звідки зараз по повороті на другий день втікає. Коли стрінув ся 

з повстанцями в лісі, повстанці, підозріваючи його в агентурній 

роботі, хотіли його розстріляти.

До роботи організаційної ставиться байдужо, був назначе-

ний кущевим в 1949 р. весною і був ним до весни 1950 р. Весною 

[1950 р.]  за невико[на] ння обов’язків пров[ідник]   Блакитний його 

зняв з поста кущевого. Любить добре з’їсти, піяк. Родина його в 

селі неавторитетна, а головно його сестри, які часто водя ться по 

районі з  енкаведистами, а також до одної сестри часто заходив 

оперативник, де цілі ночі з нею просипляв. Про те широко гово-

рить населення. Мама його криється від вивозу в с[елах]   Білому 

Камені і  Розважі.

Зимою в м[ісяці]  березні 1950 р. одного вечора зайшли 

повстанці з ним до його сестри на вечерю.  Чумак в  другій кімна-

ті, розмовляючи з сестрою, сказав до нeї таке: «Та було сказати 

мамі, що я десь тут кручуся. Ти скажи тій дурній, нехай так не 

гонить, бо її так чи так то арештують, за рік чи за два. Ви нічого 

не признавайтеся, нічого не говоріть, бо коли признаєтеся, то 

гірше буде для вас». На ці слова сестра сказала до нього: «Мама 

сказали, що коли би їx побили, то зараз би побили нас». На це 

Чумак відповів сестрі: «А може я там не був». Цю розмову підчули 

повстанці, які з ним зимували. Розмова тривала довше, але чути 

більше не могли.

Коли вийшли до ліса на постій, його боєвики на власну руку 

арештовали і доставили [до] рай[онного]  орг[анізаційного]  

 Бродяги. Бродяга відставив його до Темного,  Темний по перес-

луханні його звільнив. По звільнен[н] і, коли вернув у свій терен, 

чогось побоявся, і одного дня вечером, йдучи лісом до села, 

втік від боєвиків і кілька днів скривався сам. Опісля на запев-

нення Бродяги, що йому нічого не станеться, вернув і зістав 

приділений до іншого  куща за боєвика. Це вже на доручення 

пров[ідника]   Блакитного.

В 1946 р. продавав повстанцям набої до автомата за 

нитки, мило і інші речі. Багато повстанців купило в нього 
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набої. В пізнішому виказалося, що всі набої були замоклі – до 

нічого.

З принагідних джерел. Зібрав  Р[ома] н.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 195. Копія. Машинопис.

№ 192

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ 

НА БОЙОВИКА  ОУН « БОБА»
2 лютого 1951 р.

Згинув 31.12.1950 р.1694

Р. 31. Постій, дня 02.02.1951 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Б і б, – ур[оджений]  1911 р. з  Станисла-

вівщини,  українець, убразування – самоук, 

вільний, робітник, член рев[олюційного]  

підпілля від 1944 р.

Маючи 4-ри роки, померла йому мама. Тоді-то почала вихо-

вувати його бабця, яка забрала його до себе. За рік часу взяв 

його до себе вуйко, бо бабка померла, де був у нього до 17-ть 

років життя. Пас корови і помагав на господарці. Відтак вер-

нув додому до сестри. Вдома жив з поля (мав три морги), яке 

одержав по родичах, до 1937 р. В 1938 р. працював на дорозі. В 

1939 р. прийшли  совіти і від того часу до вибуху війни німецько-

большевицької в 1941 р. працював вдома. За нім[ецької]  оку-

пації в 1944 р. в м[ісяці]  квітні пішов в СС дивізію  Галичина. По 

перевиш колі в  Німеччині, перекинутий1695 на фронт під  Броди. 

Тут окружений  большевиками, він і ще сімох СС-ів на чолі з 

поручником- українцем продиралися в свої сторони. В доро-

зі розбились. Він зайшов в с.  Трудовач, залишився в одного 

господаря і по короткому часі пішов до відділу  Іванка. Село 

Трудовач є під лісом і в ньому найбільш перебувала революція 

 1694 Виділений курсивом текст зроблено синім олівцем невідомою осо-

бою.

 1695 У тексті: перекенутий.
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( Краснянський р[айо] н). У відділі був до 1947 р. Відтак перейшов 

до організаційної роботи в  Золочівський р[айо] н, де працює в 

 кущі, виконуючи обов’язки боєвика.

У боях був: В с.  Трудовачі в 1944 р., в якому впало 22-х 

 большевиків; в с.  Баймаки в 1945 р. зимою, де боєм вийшли з 

окруження. Вбитих з нашої сторони було 2-ох і 4-ох ранених. 

Також був на акції на  Заболотцівський район, як[а] вповні не 

вда[ла]ся.

Переводив ліквідації: В с.  Тростянець1696 в 1947 р. на уповно-

важеного  Федора; на голову колгоспу в Тростянці1697; в 1948 р. 

застрілив в с. Тростянець1698  стрибка1699; в с.  Підлипці застрі-

лив секретаря с[ільської]  ради  Мишків Степана. В 1947 р. в 

с.  Монастирок зліквідовано  Майбіду, який в 1945 р. мав шукати 

за криївками; в 1947 р. зліквідовано в с.  Копані  Комарніцкого, 

який був нав’язаний опер[ативним]  робітником  Митрохином, 

який часто ходив поміж хати за повстанцями; в 1950 р. зліквідо-

вано в с.  Осмалина [Осмолина] комсомольця  Поповича Данила.

На підставі автобіографії  Боба.

Дня 14.12.1949 р. на хуторі  Обертасова в  Демчук Іванни 

закватирували  Крук і  Роман. Як почалося розвидняти, Крук почув 

рух коло хати, глянув через вікно та побачив чотирьох  больше-

виків, які заглядали крізь вікно, а другі гримали крізь вікна до 

другої кімнати, де спала сестра вище згаданої. Тоді Крук збудив 

Романа, який спав розібраний на ліжку з дівчиною, позбиралися 

оба і пересунулися оба попід вікно до дверей. Господиня питає 

Крука, що робити. Господиня відчинила двері, до сіней ввійшло 

двох большевиків. Роман хотів пустити серію з МП, але набій не 

випалив, Крук, стріляючи з автомата, вбиває сєржанта і ранить 

одного большевика – бійця, а решта відбігло від хати. Тоді вони 

вискочили з хати. Роман втікав на схід до ліса, де за ним стрі-

ляли большевики, а Крук на захід між хати. Роман лісом зробив 

півколесо і подався на хутір  Осмалина [Осмолина] і між хатами 

згубився слід, бо тоді була понова, та зайшов на хату, де застанув 

 Сокола і Боба, звідти всі три пішли до криївки. По трьох днях з 

Круком стрінулися на одній хаті.

 1696 У тексті: Тросьцянець.

 1697 У тексті: Тросьцянці.

 1698 У тексті: Тросьцянець.

 1699 У тексті: стребка.
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 Крук втікав поміж хати, а минувши кілька господарств, скру-

тив на поле і дорогою в віддалі двох кілометрів1700 зайшов до 

хати, де перебув через день.

Решта з  боївки (а було їх всіх 7-ох) побігли до  Монастирка, 

подзвонили на гарнізон і за півтора години приїхало автом до 

30-ть  большевиків. Шукали по  Обертасовій, в лісі і за слідом 

 Романа зайшли до хатів. Між хатами слід стратили. Арештували 

сестру  Демчук Іванни і до 20-ть осіб з Обертасової, а [в]вечір 

випустили всіх. Майно та корову Демчук Іванни сконфіскували, 

бо вона втікла. Вбитого сєржанта з людей ніхто не бачив, ані не 

бачив Крук. Про те говорили самі большевики. За три дні корову 

звернули для дитини, яка перебувала в с.  Тростянці1701, щоби 

мала молоко. Демчук Іванна скривається.

В часі скривання Демчук Іванна була два рази в руках боль-

шевиків, але, подаючи ліве прізвище – викрутилася.

Дня 16.03.1950 р. з криївки пішов  Сокіл з  Бобом на хут[ір]  

Обертасову, щоби перебратись та зварити м’ясо. По дорозі 

вс[т] упали до одної хати, де була Демчук Іванна. Відтак пішли 

дальше в село, зайшли до хати, в якій залишили м’ясо варити, 

а самі пішли перебратися. Була година четверта як вертали і 

вступили по м’ясо. Забравши м’ясо, вертали на базу, тоді Сокіл 

сказав: Вступім до хати, в якій були зараз звечора – в першій. 

Так зробили. В хаті побули около 5-ть хвилин, дівчина зауважила 

через вікно большевиків і сказала, що йдуть  большевики. Тоді 

Сокіл і Біб зайшли до сіней, Біб дав Соколови баньку з м’ясом і 

дивився через вікно. Большевики зайшли на подвір’я (5-ть), двох 

зайшло до стодоли і вийшли, а опісля до стайні, послухали, відтак 

всі пішли між стайню а стодолу і там зникли з очей. Віддаль між 

стайнею а стодолою около 1,5 метра. Про те, що бачив Біб, Біб 

Соколови не говорив. Тоді Біб з північної сторони відчинив двері, 

вийшов, і поза хату в сад від полудня подався на поле, зробивши 

півколо до хатів. Коли вже був під хатами, почув дві серії з авто-

мата і побачив ракету в напрямі ліса і дві ракети пущені на хати. 

Поміж хати перейшов до ліса на умовлений пункт з Соколом, де 

ждав довший час на нього, не дочекавшися, вернув до криївки. 

Сокіл зістав вбитий.

Біб говорить, на підставі розповіді людей, що Сокіл не знав, 

де пішли большевики, тому пішов між стайню а стодолу, де 

 1700 У тексті: кільометрів.

 1701 У тексті: Тросьцянці.
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сиділи  большевики1702 і там зістав вбитий. Стріляний був зізаду 

в голову. Зараз приїхало три авта большевиків, зробили ревізії 

по хатах, ще вночі, знайшли ро сіл з м’яса і була тепла кухня. 

Господаря арештували і жінку та більше людей. Людей пустили 

цего дня, а господаря аж за три дні, бо не мали доказів на нього. 

Закидували1703 господареві, що в нього варено м’ясо, а щоби 

доказати що так, большевики розпороли Соколові живіт і пере-

конавшися, що Сокіл м’яса не їв, господаря звільнили.

Подав  Б-ко.

Дня 30.04.1950 р. кватирував  Б з  Бобом і  Круком. Коли Б 

пробудився, Біб, обернений плечима до нього, щось писав. Коли 

побачив, що Б не спить, перестав писати та сховав нотес. Опісля 

при звітуванні Крука з роботи, Крук казав Бобови відійти набік, 

Біб пішов, обернувся до них плечима і дальше щось писав. Одні 

від других сиділи на зорову віддаль в корчах.

Дня 18.08.1950 р. квартирували в лісі Б,  А,  О,  С,  Б,  Л і  Р. 

Пополудні найшло на них три жінки і мусіли змінити постій. При 

переході через лінію і за нею яких 3 до 5 кроків зауважив Б злома-

ну гілляку1704, подану в напрям постою. (Де пішли). Вперед йшов 

 Роман, О, Біб, С, А, Б; А, С, Л, Б мали заняті руки (несли горшки) 

і Б точно не зауважив, хто зломив гілляку1705, чи Роман, чи Біб. В 

тім місці, де вони переходили, не було жодної стежки.

Дня 29.07.1950 р. квартирували Біб, Б, Р і Л в П[і]  длипецькому 

лісі. Коли пробудився Б, то Біб щось писав. Побачивши, що Б 

сидить, зараз сховав нотес. Б дальше положився спати. Тоді вдру-

ге підвівся, ніби щось зачув, то Біб дальше писав і скоро сховав.

При перегляді денника праці, не записував так, як було вка-

зано, а писав місце і дату квартирування .

В  Ярославському лісі та  Гурковім чується безпечно, любить 

часто ходити по лісі.

Біб має коханку (вдовицю), до якої заходить вже від 1945 р., в 

хаті сидить без стійки. Так само заходить до хат, в яких світяться 

лямпи, не [ви] ставляючи ніколи стійки.

Біб, під час окруження під  Бродами, був в дорозі до 

с.  Трудовач зловлений  большевиками в збіж[ж] у і за його роз-

 1702 У тексті: большевикі.

 1703 У тексті: закедували.

 1704 У тексті: гиляку.

 1705 У тексті: гиляку.
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повіддю перед боєвиками, звільнений за годинник, яким під-

купили  большевика. Також говорив, що большевики мали його 

в руках че[ре] з два рази, але все йому вдалося викупити себе 

речами, які мав при собі. Рівнож за поль[ської]  окупації поїхав 

до  Франції на роботу і в 1938 р. вернув додому. Про те також 

розказував боєвикам.

 Біб – не боєвий, не ініц[і] ятивний, в поведінці чемний, кава-

лєркуватий, має не лишень наречену, бо, крім неї, заходить до 

ряду інших вдовичок, мужаток і дівча[т] , неправдомовний, голов-

но в організовці грошей, яку переводять в свойому кущі.

Інформації з різних джерел. Зібрав  Холодний.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 202-204. Копія. 

Машинопис.

№ 193

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА БОЙОВИКА ОУН 

« РОМАНА» («СОКОЛА»)
2 лютого 1951 р.

Згинув 31.12.1950 р. від  большевиків1706.

Р. 31.  Постій, дня 2.02.1951 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Р о м а н  ( С о к і л )  ур[оджений]  1924 р. 

в  Самбірщині,  Дрогобицької области, 

7 кл[асів]  гімназіяльних,  українець, віль-

ний, син учителів, член рев[олюційного]  

підпілля від 1944 р.

За польської окупації враз з родичами перебував на  Польщі 

над рікою  Нарва1707. Батько і мати учителювали.

Німецько-польська війна застанула його, його сестру і роди-

чів в Самбірщині під час ферій.

 1706 Виділений курсивом текст дописано синім олівцем невідомою особою.

 1707 У тексті: Нарви.
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Коли прийшли на  західні землі України  большевики в 1939 р., 

ціла родина залишилася в районовому родинному місточку. 

Роман поступив в школу до 7 кляси. В школі  Роман і його батько 

зістали придержані  НКВД, допиту вані через один день і звільне-

ні. Зa його словами, большевики тягнули батька за батькового 

брата, який згинув коло  Маківки, будучи при  Січових Стрільцях. 

Романа питали, які батько читав газети, книжки і де працював. 

За короткий час Роман захворів на запалення легенів, покинув 

школу і вже так застанула його німецько-большевицька війна в 

1941 р.

За німецької окупації в 1943 р. закінчив 7 кляс гімназіяльних, 

а з 8-ї кляси пішов в СС-Дивізію  Галичина. Це було в м.  Коломиї. 

В  Німеччині перей шов вишкіл підстаршинський та інші військові і 

по році часу їхню диві зію перекинули1708 німці на східний фрон[т]  

під  Броди. Під Бродами большевики окружили СС-Дивізію. Тоді-

то кожний йшов куди сам хотів. Роман загнався під с.  Скваряву, 

перебрався у якогось  поляка на цивіля. Перед вечером поляк його 

вигнав з хати. Роман на другий день закватирував в коноплях на 

полі. Ввечір перейшов на поле під село  Белзець, де пролежав в 

збіж[ж] у через три дні. Четвертого дня господар вийшов жати і 

він пов’язався з ним. Слідуючого дня прийшов до него в збіж[ж] а 

 Горбовий Павло, хлопець зі села, який згинув у повстанцях (забрав 

від него фінку, яку був знайшов у збіж[ж] у, а вве чір з господарем 

перейшов до села і в нього залишився господарити. Господарив 

около двох тижнів. Горбовий часто приходив до нього і цей його 

вчив розбирати кулемета МГ. Доня господаря була зв’язкова і 

Роман часто просив її, щоби його забрали у повстанці. Вона все 

обіцювала, але ждати треба було довго і одного разу господиня, 

боячися  большевиків, хотіла його відправи ти. Він говорив, що 

додому не має чого йти, бо родичі втікли за кордон. До ня насва-

рила на маму і Роман лишився ще на пару днів. Відтак одного 

дня прийшов до нього повстанець і забрав його зі собою за село, 

де стрінув більше таких самих, як він, які разом відійшли до від-

ділу. У відділі  Мали нового був до осені 1946 р. Тоді-то, будучи у 

с. Скваряві, пов’язався зі  Зіркою і оба зимували зиму разом. В 

1947 р. зістав перекинений1709 в  Бузецький район на зв’язкового, 

де був ним через кілька місяців і з поворотом вернув в с. Скваряву 

( Золочівщина). Від того часу оба з Зіркою ходили по Золочі[в]-

щині до весни 1948 р. За той час зліквідували в с.  Острівчик 

 1708 У тексті: перекенули.

 1709 У тексті: перекенений.
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секретаря с[ільської]  ради і завідующого клубом1710; в с.  Скварява 

молочара, який мав мати пістолю і  Крису, котрий все втікав перед 

повстанцями1711. Зимою на стрі чі пров[ідник]   Зловіщий сказав 

перед ними, що на слідуючу стрічу прийде безпе ка і де прис[о] хла 

партизанська кров в с. Скваряві, ця кров мусить бути помщена. 

 Зірка і  Роман вийшли на стрічу. На стрічі не було нікого. Тоді оба 

на власну руку зліквідували чотирьох осіб в Скваряві, а саме: 

 Столяра,  Назара, голова с[ільської]  ради і ще двох, яких прізвища 

не пригадує. Також на наказ пров[ідника]  Зловіщого Роман, Зірка і 

 Чмир виконали атентат на участ[кового]   Глузда1712. В с.  Підлипцях 

розброїв з  Дубом станицю  стрибків і зліквідували участкового1713. 

В с.  Лука Роман,  Крук (а/в) і  Сипко вдень застрілили участкового 

на згадане село і нач[альника]  охрани шахти –  Козаки1714. Зараз 

сповняє функцію кущевого. Його боєвиком є  Біб.

Подав: Роман.  Зібрав:  Б-ко.

Дня 14.12.1949 р. на хуторі  Обертасова в  Демчук Іванки 

заквартирували Крук і Роман. Як почалося розвидняти, Крук 

почув рух коло хати, глянув через вікно та побачив чотирьох 

 большевиків, які заглядали крізь вікно, а другі гримали до вікна 

другої кімнати, де спала сестра вище згаданої. Тоді Крук збудив 

Романа, який спав розібраний на ліжку з дівчиною, позби ралися 

оба і пересунулися попід вікно до дверей. Господиня питає 

Крука що робити. Господиня відчинила двері, до сіней ввійшло 

двох большевиків. Роман хотів пустити серію з МП, але набій не 

випалив, Крук, стріляючи з автомата, вбив сєржанта та ранив 

Подія мала місце 31.01.1948 р. Того дня повстанці спалили докумен-1710 

тацію у сільській раді та знищили секретаря сільської ради   Козара Григорія 

Івановича та завідуючого клубом  Мордова Станіслава Михайловича. 

14.02.1948 р. у с. Скварява повстанцями були знищені заступник голо-1711 

ви сільської ради  Назар Дмитро Андрійович, десятник сільської ради  Гурський 

Степан Дмитрович, сторож залізничної станції  Сеницький Степан Петрович та 

місцеві жителі  Заяць Павло Іванович і  Кузьма Софія Гнатівна.

 1712 Подія мала місце 29.04.1948 р. у с. Скварява, де повстанці знищили 

старшого оперуповноваженого Краснянського РО МГБ капітана  Глузда.

 1713 Подія мала місце 30.11.1948 р. у с. Підлипці  Золочівського району, де 

повстанці знищили міліціонера  Бойка Михайла Павловича та забрали 5 гвинтівок, 

що належали місцевій групі охорони громадського порядку.
 1714 Подія мала місце 7.03.1950 р. на х.  Осмолина біля с.  Зозулі  (тепер 

 Єлиховицької сільської ради)  Золочівського району, де повстанцями були вбиті 

дільничний уповноважений РО МГБ  Ханас Дмитро Іванович, начальник охоро-

ни шахти  Овсієнко Омелян Григорович, а також місцевий житель  Зварич Йосип 

Якимович, який випадково попав на лінію вогню.
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одного бійця, а решта відбігло від ха ти. Тоді вони вискочили з 

хати.  Роман втікав на схід до ліса, де за ним стріляли  больше-

вики, а  Крук на захід між хати. Роман лісом зробив півколесо і 

подався на хутір  Осмалину і між хатами згубив слід, бо тоді була 

понова, та зайшов до хати, де застанув  Сокола і  Боба, звідки 

всі три піш ли до криївки. По трьох днях з Круком стрінулися на 

одній хаті.

Крук втікав поміж хати, а минувши кілька господарств, скру-

тив на поле, і дорогою в віддалі двох кілометрів1715 зайшов до 

хати, де перебув через день.

Решта з боївки (а було їх всіх 7-ох) побігли до  Монастирка, 

подзвонили на гарнізон і за півтора години приїхало автом до 

30-ть  большевиків. Шукали по  Обертасовій, в лісі і за слідом 

Романа зайшли до хатів. Між ха тами стратили слід. Арештували 

сестру  Демчук Іванни і до 20-ть осіб з Обертасової, а вечір випус-

тили всіх. Майно та корову Демчук Іванни скон фіскували, бо вона 

втікла. Вбитого сєржанта з людей ніхто не бачив, ані не бачив 

Крук. Про те говорили самі большевики. За три дні корову звер-

нули большевики для дитини, яка перебуває в с.  Тростянці1716, 

щоби мала моло ко. Демчук Іванка скривається.

В часі скривання Демчук Іванна була два рази в руках боль-

шевиків, але, подаючи ліве прізвище – викрутилася.

Дня 24.03.1950 р.1717 на хуторі Осмалина в госп[одаря]  

 Зварича Йосифа заквартирували Крук, Роман,  Сипко,  Ясний 

(останній1718 хованець). В полуднє чують три стріли з пістоля і 

повідомлені господинею, що їдуть участ[ковий]   Ханас Дмитро 

і ще один. В коротці на подвір’я в’їзджає участ[ковий]  Ханас Д. 

і нач[альник]  охрани  Козацької шахти. Участковий пішов до 

хати, робить ревізію та кричить, що сюди втікало дві жінки (дій-

сно, дві жінки втікало перед ними, які гнали самогонку), за ним 

пішов нач[альник]  охрани і за хвилину йде нач[альник]  охрани 

з госпо дарем до стодоли, де є вище подані. Не дійшовши до 

стодоли, як Ясний пу стив серію з фінки і вбив господаря, а 

нач[альник]  почав втікати. Крук і Сипко за ним, стріляючи, пора-

нили його і він впав. З пістоля Сипко дострілив його. Забрали 

фінку. Вернули під хату, в якій лишився участковий, якого Роман 

 1715 У тексті: кільометрів.

 1716 У тексті: Тросьцянці.

 1717 За більшовицькими даними, подія мала місце 7.03.1950 р.

 1718 У тексті: останний.
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і  Ясний пильнували, щоби не втік. Участковий стріляв час до 

часу з пістолі. До хати не хотіли кидати гранату, бо в хаті були 

люди, яких участковий не випускав. Якось вдалося людям з хати 

втекти1719, тільки хло пець як втікав, участковий його поранив в 

коліно. Тоді почали бити з автоматів до хати і вкинули1720 до хати 

камінь. Участковий думав, що це гра ната, вискок до сіней, за 

двері. Тоді Крук каже до всіх: Мусимо його кропнути, бо буде 

встидно, що нас чотирьох і він нам втік. З наганом в руці ввійшов 

до сіней, а участковий до Крука з пістоля. Крук скорше поранив 

його в руку так, що пістоля участковому вилетіла з руки, тоді 

Крук по правив ще раз і тяжко раненого лишив, застрілив коня, 

забрав пістолю, мапник з документами, куплю і шинелю та пішли 

до ліса. За 15-ть хвилин по акції прибігла боївка з с.  Монастирка 

на те місце.

Оповідали люди, що як участкового везли до села, то ще 

сказав до  большевиків: «воєнні, воєнні, йоп вашу мать» і в дорозі 

до села помер.

З господарів арештувати не арештували, тільки стягнули 

протокол.

Роман при зустрічах з повстанцями випитує кожного де був, в 

якому селі, чи був там і там, з тим і тим, чи з тою а тою, з провідника-

ми і їх боєви ками. Старається випитувати в часі маршу, чи тоді як  Б. 

спить. Кожного, почавши від провідників аж до боєвиків, критикує.

В перемарші залишається багато позаду. Одного разу, в 

перемарші Б. звернув йому увагу, щоби не залишався так поза-

ду, тоді Роман приспішив крок, випередив всіх і, йдучи попереду, 

вже під лісом не можна було його бачити. Треба було кликати, 

щоб задержався.

В першій половині липня 1950 р. в с.  Підлипці від господаря, 

який працює на шахті стягнув 80-ть к[а] рб[ованців] , де на другий 

день господар і його родина говорила – жалувалися, що вночі 

впало двох та їх зрабували. При визвітуванні  Б-ом Роман не при-

знався до нічого, хоча в цій справі було поставле но питання.

Дня 18.08.1950 р. квартирували в лісі  Б.,  А.,  О.,  С.,  Б.,  Л.,  Р. 

Пополудні найшло на них три жінки і мусіли змінити постій. При 

 1719 У тексті: втікти.

 1720 У тексті: вкенули.
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переході через лінію і за нею яких 3 до 5 кроків зауважив  Б-ко 

зломану гілляку1721, подану в напрям, де пішли. Вперед йшов 

Роман,  О.,  Л.,  Біб,  С.,  А.,  Б.; А., О., Л., Б. мали заняті руки (несли 

горшки) і Б-ко точно не зауважив, хто зломив гіллячку1722, чи 

Ро ман чи Біб. В тім місці, де вони переходили, не було жодної 

стежки.

Дня 02.09.1950 р. квартирували Роман і Біб в корчах коло 

 [с.] К[расносільці]. Наліз на них дя[д]ько з с.  Рикова. Його задер-

жали коло себе. В полудне господиня при несла їм їсти, а вони 

його накрили палаткою. Господиня знала, що їх є лише двох, а 

коли прийшла і побачила третього під палаткою, піднесла палатку 

і дядько1723 її побачив. Зараз господиня жалується і говорить, що 

повинні були її попередити, бо не знати, що за чоловік. Ввечір зга-

даного дядька1724 пустили.

Коли квартирує Роман в  Лучанському лісі, то викликає до лісу 

свою дівчину з с.  Луки через сусідів або має умовлені знаки, які 

кладе на торах колійових.

Одного разу при зустрічі Романа з  Василем Роман питав 

його, з ким хо дить  Михасько. Роман Михаська бачив лишень 

один раз і це протягом 2-х годин вночі. Розмови оба не вели.

Осягнено з різних джерел.  Зібрав  Холодний.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 199-201. Копія. 

Машинопис.

 У тексті:1721  гиляку.

 1722 У тексті: гилячку.

 1723 У тексті: дятько.

 1724 У тексті: дятька.
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№ 194

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА БОЙОВИКА  ОУН 

ІВАНА ДЗВІНИКА –  «ІГОРЯ»
3 лютого 1951 р.

Р. 31.  Постій, 3.02.1951 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Д з в і н н и к  І в а н  –  І г о р 

Петро вич ур[оджений]  28.12.1928 р. в 

с.  Стиборівка,  Підкамінського р[айо] ну, 

 Львівської области,  українець, образу-

вання – 4 кл[аси]  Н[ародної]  Ш[коли] , 

вільний, рільник.

По укінченню школи працював до 1944 р. при родичах.

В 1943 р. при[й] нятий в члени  Юнацтва ОУН станичним 

 Явором.

В 1944 р., коли зближався фронт в їхні околиці, Ігор разом з 

мамою і сестрою був евакований  большевиками на  Волинь. Це 

було в місяці квітні [1944 р.] . В липні 1944 р. вернув з поворотом 

додому, працював при родичах та пома гав підпільникам.

В 1946 р. був арештований  мгб за розкинення підпільних 

противиборчих листівок та здирання большевицьких лозунгів. 

Під час ведення ним цеї роботи, большевики їх зауважили, поча-

ли стріляти, одного ранили і зловили, а другого дня арештували 

його і ще двох хлопців. По 9-ох днях допиту був звільнений.

В 1947 р. був придержаний органами мгб за співпрацю з 

підпільниками. По одноденному допиті звільнений. Цего само-

го року в серпні в його родинному селі зліквідовано сексотів1725. 

МГБ перевело арештування багато осіб і в тому його. По 4-ох 

днях допиту звільнений.

12.03.1948 р. зловлений на  Донбас до праці. З м.  Харкова 

втікає і 28.03.[1948 р.]  приходить додому і починає критися. В 

м[ісяці]  травні 1948 р. зістає при[й] нятий пров[ідником]   Вербою 

в підпілля до куща  Мора. В м[ісяці]  жовтні 1948 р. ранений під час 

акції1726 на станицю  стребків. В 1949 р. перекинений в  Брідський 

р[айо] н до куща  Морозенка.

 1725 У тексті: сиксотів.

 1726 У тексті: акциї.



1086

В 1949 р. маму і сестру вивезено на  Сибір. Застукань і від-

биття не мав жодних.

З автобіографії заподаної ним самим.

З приходом  ЧА 1944 р.  Ігор цілий час був зв’язаний з 

повстанцями, як:  Садовим, Страшним,  Мором. Рівно ж був 

інформатором кущевого СБ  Страшного. День перед виборами в 

1946 р. вечером дістав припоручення від підпільників розклеїти 

по селі противиборчі кличі. Того самого вечора він з  Кутарою 

Іваном, розліплю[вал]и кличі, долучив до них ще  Мабунь Іван. Всі 

три підій шли під одну стодолу, на якій були кличі большевицькі. 

Почали їх здирати. В стодолі була большевицька застава, від-

крила по них огонь та поранила Мабунь Івана, якого  большеви-

ки зловили. На другий день нач[альник]  гарнізону арештував 

Ігора, Кутару Івана і  Горбаль Гриця. Арештованих допитував 

опер[ативний]  робітник  МГБ  Погодін. Допит Ігора тривав від 

ранку до обіда. Закидував йому зривання радянських кличів, 

зв’язок з підпільниками:  Могилою і вже згаданими. При цьому 

били. Ввечір відставлений на РО МГБ. Допитуваний Ігор через 

три дні, на день два-три рази, Погодіном, до нічо го не призна-

вся. Останн[ь] ого дня Погодін почав поводитися з ним чемно, 

намовляючи його на співпрацю і підписання заяви. До підписан-

ня заяви не погодився, лишень сказав, що коли довідається за 

повстанців, то все скаже Погодінові. Тоді Погодін доручив йому: 

прослідити до кого заходять підпільники Страшний і Мор, де 

мають криївки, хто з ними має зв’язок, хто їм допомагає і якими 

дорогами ходять. Доноси мав давати безпосередн[ь] о на мгб і 

Погодінови, коли він буде в його хаті.

В м[ісяці]  травні 1947 р. арештований опер[ативним]  робіт-

ником  Круковим. Тоді арештовано 10-ть осіб, за вкрадення радіа 

з клубу, допитуваний в районі через оден день нач[альником]  РО 

МГБ  Нікітіном, Круковом, Погодіном і  Іваніцою. Питали, де був 

цего вечора, як пропало радіо, чи знає про те. Не признаючись 

до нічого, звільнений. Списали лишень його генералія.

[В]  м[ісяці]  липні 1947 р. була переведена ліквідація сексо-

тів1727. З цеї причини було арештовано 20-ть осіб, в тому числі 

і його. В РО МГБ був допитуваний через 9-ть днів, за цей час 

був на допиті три добі постійно і три рази поодинчо. Допитував 

 1727 У тексті: сиксотів.
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нач[альник]  РО  МГБ  Нікітін і опер[ативний]  робітник  Круков, де 

під час допиту сильно побитий. Закидували йому, що він інфор-

мує підпільників про село і з ними переводить ліквідації с/о. 

Звільнений опер[ативним]  робітником Круковом, який доручив 

йому до двох неділь вислідити  Страшного,  Мора і  Пімсту. Якщо 

ні, то дадуть пістолю йому, щоб виконав атентат на котро-

гось з них. Під час допиту не писали нічого. Зістав звільнений. 

По двох тижнях викликаний до с[ільської]  ради опер[ативним]  

роб[ітником]  Круковом, який списав з нього протокол, чи знає 

вже про повстанців, чи пов’язався з ними і по прочитанні прото-

колу підпи сався на ньому та зістав звільнений.

14 03-го 1948 р. зловлений і висланий на  Донбас. В  Харкові на 

станції1728 відпустили їх по воду.  Ігор враз з  Проходнім Григорієм 

(з його села, зараз в  ЧА та ще з одним з с.  Накваша) утікли. 

Додому вертали поїздом в товарових вагонах, а в деяких місцях 

піхотою.

В дорозі додому був два рази придержаний. Перший раз 

міліціонером зараз на першій станції за Харковом, від якого 

викрутились тим, що вони свій поїзд втратили і хотіли дігнати. 

Міліціонер на міліцію їх не брав, тільки сказав, доки ви будете1729 

так шлятись. Другий раз придержані в  Фастові1730 на станції 

одним міліціонером з пожарної сторожі. Йому дали дещо з про-

дуктів і 45-ть карб[ованців] , за що їх пустив.

В часі згаданих арештувань, Ігор цілий час знав про повстан-

ців, держав з ними зв’язок, знав про їхні криївки, в яких вони сиді-

ли. По втечі з Донбасу дальше стрічався з Страшним і Мором.

В м[ісяці]  травні 1948 р. при[й] нятий Мором в підпілля. В серп-

ні 1949 р. перекинений в  Брідський район до куща  Морозенка, де 

працює до сьогодні.

Подав  Ц[ига] н.  Зібрав  Холодний.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 210-211. Копія. 

Машинопис.

 1728 У тексті: станциї.

 1729 У тексті: будети.

 1730 У тексті: Xвастові.
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№ 195

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА БОЙОВИКА  ОУН 

ПЕТРА САЛА –  «ЗАГІРСЬКОГО»
3 лютого 1951 р.

Р. 31.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я1731

С а л о  П е т р о – З а г і р с ь к и й – 

З е н к о  ур[оджений]  17.04.1921 р. в 

с.  Бай ма ки, Бузького р[айо] ну, Львівської 

области, українець, 7 кл[асів]  Н[ародної]  

Ш[коли]  і місячний курс кооперативний, 

жонатий. 

По закінченні школи працював при родичах до 1939 р. 

В 1935 р. вступає в члени  Просвіти, працює в аматорському 

гуртку, в Молодій Просвіті, хорі, а в 1937 р. стає головою Молодої 

Просвіти. В червні 1939 р. придержаний враз [з]  другими хлоп-

цями  польською поліцією за те, що під час свята Крут співали 

«Коли Ви вмирали1732...» і за те, що  Молода Прос віта є нелєгальне 

товариство.

За першої большевицької окупації через дві зими в свойому 

селі прово див курс неписьменних. Весною став працювати при 

будові шоси  Ожидів– Соколівка. Також в свойому селі працю-

вав агітатором і редактором стінгазети в клубі та дописував до 

районної газети «Сталінець». 

В 1940 р. стає членом  ОУН. Втягає його в члени  Наливайко.

За нім[ецької]  окупації належить до Українського Війська. 

Бере участь в акціях на  жидів і  поляків. Стягнену1733 зброю не 

передають  німцям, а заховують.

В м.  Золочеві відбуває кооперативний курс і стає крамарем в 

місцеві[й]  кооперативі аж до приходу другої большевицької оку-

пації. Рівно ж був секретарем в  УОТ та мужем довір’я. В організа-

ції1734 розпродує бофони і втягає ще двох хлопців в організацію. 

1943 p. в м[ісяці]  січні переходить військовий вишкіл, на якому 

 1731 На полях, зліва від початку тексту «Повідомлення» простим олівцем, 

невідомою особою зроблено напис «Убит».

 1732 У тексті: вірали.

 1733 У тексті: стягнено.

 1734 У тексті: організациї.
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захворів і по тр[ь] ох тижнях вернув додому. Працював дальше 

крамарем.

За другої большевицької окупації дальше працював в коопе-

ративі, а коли почув що кооперативних працівників не звільняють 

від армії, заніс своє свідоцтво до наросвіти в  Олеський район, 

на підставі чого став учителем в с.  Гавареччині, Олеського райо-

ну. Коли зайшов на воєнкомат, зістав бронірований. Одначе, на 

всипу місцевої  польки, я довго не був вдома. Одного разу, будучи 

в районі, місцевий міліціонер «Віктор  Ілько» сказав йому, що  мгб 

питало йото за ним і все про нього знають. Від того часу зійшов в 

підпілля. По двох тижнях  большевики ограбили його з усіх речей, 

які полишив вдома. Зенко в підпіллі працює коло рай[онного]  

провідника  Леся при контррозвідці.

Осінню 1944 р. большевики грабують та палять господарку. 

Родина криєть ся.

1.04.[19] 45 р. переходить до відділу  Малинового1735.

В листопаді 1944 р.  Зенко і боєвик  Мирон заквартирували 

в с. [ Я]нгелівка в хаті. В годині 13-ій по полудні 8-ім больше-

виків обступили хату. Двох влетіло до сіней, а коли викинув 

до них Зенко фінку, вони цофнулися. Почалась перестрілка, в 

якій Зенко вискочив через вікно і біг в напрям ліса. В лісі були 

 большевики, брали дрова, побачили його та відкрили по ньому 

огонь. Зенко завернув до села, де на одному подвір’ю 7-ох 

большевиків обкружили його. Почали стріляти йому під ноги і 

кричати «здайсь». Зенко вхопив за гранату, крикнув: к... ваша 

мать, тікайте, бо кидаю гранату, гранату кинув, а сам почав бігти 

через поле в сторону ліса. На крик і гранату большевики в той 

час порозскакувались і ждали вибуху гранати. За цей час Зенко 

відбіг около 500-от метрів, большевики почали стріляти1736, 

одначе кулі з фінки до нього не долітали, тільки з кріса. Ранений 

легко в ногу добіг до ліса, крикнув чота зліва чота справа1737, 

наступ. Большевики налякались так, що навіть не йшли до хати, 

в якій був Мирон. Скоро виїхали до району. Мирон спокійно 

вийшов з хати до ліса. В м[ісяці]  травні 1945 р., по рейді, відділ, 

кватируючи в  Баймацькому лісі коло села  Боложинів, нав’язав 

бій. Зенко перед боєм з стр[ільцем]   Дорошенком пішов у роз-

відку до пастухів. Їх заатакувало 5-ть большевицьких кіннотчи-

ків, де Зенко відорвався від згаданого і відділу. Ввечір долучив 

 1735 У тексті: Маленового.

 1736 У тексті: стриляти.

 1737 У тексті: з права.



1090

до куща  Майстра, перебув через день, а відтак другого вечора 

долучив до своїх.

В червні місяці [1945 р.]   Зенко ранений від своїх вернув до 

с.  Баймаки, де лікувався 6-ть тижнів. Відтак з поворотом вер-

нув до сотні. В м[ісяці]  вересні 1945 р. відбув двотижневий курс 

політвиховників і назначений на чотового політлиховника.

Осінню [1945 р.] , коли відділи відпустили на зимівлю1738, 

 Зенко вернув до с. Баймаки і з боєвиком  Орликом зладили при-

міщення. Крім цього, Зенко зладив сам окреме приміщення в учи-

тельки (його нареченої, а відтак жінки), в якої перебував. Одного 

разу вийшов з криївки до хати вечеряти. У той час опер[ативний]  

роб[ітник]   Коваленко з 4-ма бойцями увійшов до хати. Зенко 

був у другій кімнаті, засунув двері на шуфригу, другими дверима 

перейшов до кляси, вискочив через вікно і скрився у другій криїв-

ці в селі. Коваленко наречену Зеновію  Конашевич арештував і по 

8-ох днях, підписуючи заяву співпраці вона зістала звільнена.

19-го грудня 1945 р. Зенко пішов у село для хворого чотово-

го за маслом. В селі стрінувся з  большевиками, від яких зістав 

ранений в груди, праву ногу і лікоть лівої руки, в груди ранений 

був наскрізь1739. Зайшов помаленько до ліса, перев’язав рани, 

вернув до села, одну ніч перебув на стріху, а другого дня ввечір 

стрілець  Орлик і господар перенесли його до криївки, яка була 

в нареченої. За три дні до нього привезли лікаря, опісля ще два 

рази і йому стало легше.

У криївці, яка була в його нареченої, перебув аж до березня 

[1946 р.] , звідки пішов до ліса. В лісі стрінувся з  Воліном і  Нечаєм, 

перебув з ними три дні, вони пішли у свої сторони, а Зенко через 

лісорубів пов’язався з місцевими повстанцями.

В травні 1946 р. рай[оновий]  пров[ідник]   Мазепа назначив 

його політвиховником на три кущі:  Грізного,  Майстра і  Байди. 

Ним працював аж до 1947 р.

В вересні 1946 р. оженився з Конашевич Зеновією.

В травні 1947 p. Мазепа приділив до нього стр[ільця]   Тоська і 

назначив його районовим зв’язковим. В м[ісяці]  серпні [1947 р.]  

одержав машину до писання, на якій перебивав літературу.

За той час був кілька разів застуканий на постої у лісі і кілька 

разів наліз на засідку.

21-го вересня 1947 р. родину вивезли на  Сибір і тещу. Жінка 

утікає до нього, помагає писати на машині.

 1738 У тексті: зімівлю.

 1739 У тексті: на вскрізь.
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Весною 1948 р. пров[ідник]   Бескид творить тех[нічне]  звено, 

а саме:  Зенко, його жінка і бойовик  Прут.  Тосько відходить. По 

якомусь часі приходить бойовик  Ліщина і  Ірка (дівчина). Разом 

працюють до 12-гo вересня 1948 [р] . Тоді-то налізли на  больше-

виків і його жінка зістала вбита.

В жовтні [1948 р.]  перейшов до рай[онного]  пров[ідника]  

 Бродяги.

В січні 1949 р. застуканий большевиками з  Чорногорою у 

с.  Білому Камені, Чорногора ранений, з яким Зенко перебув до 

весни 1949 р.

Коли впала жінка, Зенко вбив одного большевика і відорвав-

ся від других повстанців. На другий день стрінув боєвиків  Романа 

і  Чумака, з якими зробив засідку, на якій убив старшого ле[й] т[е]-

нанта  мвд і одного большевика ранили.

В м[ісяці]  березні 1949 р. з Чорногорою найшли на больше-

виків під хатою, при перестрілці відступили.

На Великодні1740 свята 1949 р. Зенко, Чорногора і  Шум в 

с. Білому Камені налізли на большевиків. Трьох большевиків хоті-

ли Зенка зловити живого, думали що це хлопці зі села, кричали 

стой, стой, але Зенко пустив чергу з автомата, де вбив старшого 

лейтенанта1741 і одного большевика ранив в обі ноги. Шум [і]  

Чорногора втікли, яких в дорозі догонив Зенко.

У квітні 1949 р. перекинений до куща  Грізного.

12-го серпня 1949 р. перекинений у  Брідський район на пост 

кущового.

В вересні 1949 р. умерла йому дочка  Ірена на  Сибірі. (Мала 

два і півроку)

В 1949 р. симпатизував з дівчиною, що зараз з нею – не знає, 

бо перене сений в інший терен.

З автобіографії заподаної Зенком.

При кінці листопада 1944 p. Зенко заквартирував в с. [ Я]нге-

лівці в одного хлопця –  Мирона, який також крився на власну руку. 

Оба були в хаті, мати згаданого хлопця повідомила їх, що  боль-

шевики ідуть до хати. В цей час увійшов один большевик до хати, 

Зенко хотів його зловит[и]  за руку, але цей втік на подвір’я. Зенко 

пропонував1742 Mиронови, щоб він вискакував на подвір’я перший, 

 1740 У тексті: Віликодні.

 1741 У тексті: лейтинанта.

 1742 У тексті: пропанував.
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а він буде з автомата стріляти по  большевиках. Цей не хотів. Тоді 

Зенко почав стріляти на большевиків з хати, відтак дав свого авто-

мата  Миронови, щоби стріляв, як він буде вискакувати з пістолем 

надвір. Коли  Зенко вискочив на подвір’я, відразу заліг, больше-

вики (яких було 7-ох) окружили його, почали стріляти та кричати, 

щоб здався. Зенко відстрілювався, а коли большевики підійшли 

близько нього, він крикнув до них: «Втікайте, бо рвуся гранатою». 

В цей час ви[й] няв гранату, а большевики втікли за купу гною, яка 

була на подвір’ю, кинув до них, але вона не вибухла. Сам почав 

утікати до ліса, під лісом зауважив большевиків, які зауважили і 

його та почали стріляти. Мимо всего дістався до ліса. Незадовго 

до нього долучив Мирон. Большевики не робили жодної погоні.

При кінці грудня 1945 р. одного вечора Зенко виліз з криївки 

до помешкання учительки та разом вечеряли. В той час до сіней 

ввійшли большевики, спитали служниці, хто є в учительки. Зенкo 

почав утікати до другого помешкання, а опер[ативний]  роб[ітник]  

 Коваленко вже стукав до кімнати. Учителька йому відчинила. 

Коли Коваленко ввійшов до кімнати, зразу запитав, з ким вона 

була в кімнаті. Зенко утік до другої кімнати, відтак вийшов на 

ганок, де стояли перед ганком двох бійців, побачивши Зенка, 

почали іти до ганку. Тоді Зенко вернув з поворотом до кімнати і 

через вікно вискок надвір. Коли перескакував1743 через пліт, боль-

шевики почали стріляти, але він утік. В той час був сніг. Криївка 

була в помешканні, звідки він втікав через вікно. Коли виліз з 

криївки до кімнати, криївка була не зачинена та у ній залишена1744 

довга зброя. Зенко втікав лишень з пістолею1745.

Після вище згаданого, за тиждень часу, одного вечора Зенко 

ішов сам селом  Баймаки, стрінувся з большевиками, які перехо-

дили, з пістоля стрі лив до них, а сам зістав ранений в ногу. Почав 

утікати до ліса, де попав на засідку, від якої зістав ранений в руку 

і груди. Завернув назад до села і з поворотом в ліс. В лісі трохи 

полежав, вернув до села і заквартирував у господаря на стриху. 

На другий день перейшов до криївки, яка була в учительки, де 

пролежав до березня 1946 р.

В часі зустрічі з большевиками, тоді коли впала його жінка, 

Загірський-Зенко йшов попереду жінки,  Ірки і боєвика  Ліщини 

 1743 У тексті: перезкаковав.

 1744 У тексті: залишина.

 1745 У тексті: пістолію.
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около 20-ть м[етрів] . Коли почались стріли, його  большевики 

першого зауважили, він почав втікати в напрям других, долетів 

до жінки, яка вже лежала, яка дістала постріл в саму голову, від 

якої взяв течку, кликав ще її:  Зеню, Зеню. Це оповідав він сам. 

Другі цього не бачили.

Після смерти жінки дуже за нею жалів і майже через рік часу 

в сні часто її кликав, прокидався, з чого другі повстанці дуже 

сміялися. Жінка, коли зійшла у підпілля та побачила багато більш 

інтелігентних повстанців і розумніших, часто ішла йому на манив-

ці – любила1746 других.

Симпатія1747, про яку згадує у своїй автобіографії, є сестра 

його жінки.

Одного вечора коли зайшов до неї (до свого тестя) на госпо-

дарку під шопу, тесть вийшов на подвір’я і в тому часі надійшли 

 большевики і тестя забили. Будучи вже в  Брідському терені, 

листувався1748 з нею. Зараз в терені часто заходить до учительки-

 східнячки, яка має бути його симпатією, про яку знав і всипав її 

а/в  Пилип.

Коли впав рай[онний]  пров[ідник]   Чупринка,  Зенко про доро-

гу, якою ішов Чупринка і дату дня, знав. Чупринка ішов до нього 

на стрічу.

Зенко – неправдомовний, любить вбратися, любить вигід-

но жити, кавалєркуватий, в поведінці1749 інтелігентний, з роботи 

вив’язується, за даними його зверхника, не зле.

Інформації одержані з різних джерел.

Зібрав  Холодний.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 211-214. Копія. 

Машинопис.

 1746 У тексті: любили.

 1747 У тексті: симпатия.

 1748 У тексті: листовався.

 1749 У тексті: поведенці.
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№ 196

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА БОЙОВИКА  ОУН 

МИКОЛУ РУДОГО –  «ДЖМІЛЯ»
3 лютого 1951 р.

Р-31.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Р у д и й  М и к о л а – Д ж м і л ь  ур[одже-

ний]  1923 р. в с.  Нем’яч,  Підкамінського 

р[айо] ну,  Львівської области,  українець, 

образування – 4-ри кл[аси]  НСШ, віль-

ний, рільник. 

До 1942 р. працював на господарці при родичах. В 1942 р. в 

травні вступив до греншуцу, на пограничну команду, яка стояла 

в с. Нем’ячі, де працював фірманом до кінця 1942 р. В березні 

1943 р. працював у бавдінсті. По місяці часу вернув додому 

і більше до праці не ішов. При кінці 1943 р. був при[й] нятий 

станичним  М. в члени  Юнацтва ОУН. Вдома жив дальше при 

родичах.

За другої большевицької окупації в м[ісяці]  квітні [1944 р.]  

 большевики мобілізували всіх мужчин в  ЧА. Щоб не піти в 

армію, зробив собі на нозі рану, за що попав в руки  мгб, де 

просидів через три доби1750. Відтак забрали його до ЧА, в 

робочий1751 батальйон. В робочому батальйоні копав окопи 

при фронтових лініях. В м[ісяці]  вересні 1944 р. перекинений 

до части, т[ак]  зв[ана]  міньорська часть, котра стояла в місті 

 Бродах. В м[ісяці]  жовтні 1944 р. з згаданої части утікає додо-

му та скривається.

В листопаді 1944 р. сходить в підпілля, працює в кущі 

 Могили. В 1945 р. перенесений1752 за боєвика до рай[онного]  

пров[ідника]   Оріха. З ним був до жовтня 1947 р. Опісля пере-

несений1753 до куща  Буревія. В 1948 р. в січні  Б[у]ревій впав, 

 Джміль стає кущовим аж по сьогодні. Застуканий большевика-

ми був кілька разів.

 1750 У тексті: добі.

 1751 У тексті: рабочий.

 1752 У тексті: перенесиний.

 1753 У тексті: перенесиний.
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З заподаної автобіографії:

В 1948 р.  Джміль одержав б[о]фонів на 5-ть тисяч карб[ованців] . 

З того розпродав б[о]фонів на 500 чи 1000 карб[ованців]  і в тому часі 

переслав 1400 карб[ованців]   Оріхови на його доручення. Звідки одер-

жав ці гроші, поки що не відомо. Джміль з роботи не вив’язується, 

тому що боїться і тому що нажимка (останні слова подані О.).

Осягнено з принагідних джерел. Зібрав  Холодний.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 214-215. Копія. 

Машинопис.

№ 197

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА БОЙОВИКА  ОУН 

ПЕТРА КУЧАБСЬКОГО –  «ПАВИЧА»
3 лютого 1951 р.

Р-31.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я1754

К у ч а б с ь к и й  П е т р о – П а в и ч 

Семе но вич ур[оджений]  1923 р. в 

с.  Тетильківці,  Підкамінського р[айо] ну, 

 Львівської області,  українець, образуван-

ня – 4 кл[аси]  Н[ародної]  Ш[коли] , віль-

ний, рільник-швець.

До 1939 р. жив при родичах. В 1938 р. став членом  Просвіти 

та Лугу. 

За першої большевицької окупації ходив до школи на вечір-

ний курс. Весною 1941 р. був покликаний до призову.

За нім[ецької]  окупації в 1942 р. став симпатиком  ОУН. В 

1944 р. м[ісяці]  березні пішов в УПА. В осені 1944 р. перейшов до 

Диверсійної Чоти, яку організував командир чот[овий]   Вітровий. 

Брав участь у кількох акціях.

 1754 На полях, зліва від початку тексту «Повідомлення», невідомою особою 

зроблено напис простим олівцем «Убит».

 1755 У тексті: відпістку.
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З початку 1945 р. вернув додому зі своїми товаришами 

 Сулимою і  Дібровим на відпустку1755, де перебув около три міся-

ці. Весною 1945 р. вернув до відділу і ходив в рейд на полудне, 

де був півтора місяця. Через облави сотня зістала розпущена, і 

він з кількома товаришами вернув у свій терен. В свойому тере-

ні перебували до осені 1945 р. Під час перебування в свойому 

терені був хворий на груди і не чув на уха і з тої причини до сотні 

не відходив.

В жовтні 1945 р. був застуканий в хаті з Сулимою, Дібровим, 

 Вербою,  Комарем,  Кавказом, Джмілим і  Веселим. Тоді Дібровий 

зістав вбитий, а він важко ранений в плечі і руку. Лічився в 

свойому терені місяць часу. При ньому були: Сулима, Комар і 

 Дезентир. Коли згадані відійшли до сотні, він перейшов до куща 

 Буревія. Опісля, як трохи підлікувався, перебував сам та час від 

часу стрічався з повстанцями з  куща. З початком грудня [1945 р.]  

стрінувся з Нечаєм з СБ, перебували оба через цілу зиму до міся-

ця червня 1946 р. Тоді знова відходив до відділу, одначе [через] 

перешкод[у], яка по дорозі його стрінула, зістав приділений до 

куща  Верби, де був до жовтня 1947 р. Опісля перейшов до куща 

Буревія.

24 січня 1948 р., як впав  Буревій,  Павича не було. Він був з 

Джмілем і Веселим. Від того часу перебував цілий час при кущі 

 Джміля. Весною 1948 р. Веселий відійшов, вони лишилися оби-

два. При кінці липня 1948 р. зістав вбитий  Нечай, і він в серпні 

[1948 р.]  перейшов до  СБ на місце Нечая, за  кущевого інформа-

тора. Ходив з  Шишкою. Коли впав Сулима в осені 1948 р., куще-

вий  Джміль лишився з ними і від того часу працюють разом.

Застуканим був кілька разів. Ніколи не відбивався від решта 

повстанців.

З заподаної автобіографії Зібрав  Холодний.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 215-216. Копія. 

Машинопис.
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№ 198

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА БОЙОВИКА  ОУН 

МИКОЛУ КРЕТА –  «ШИШКУ»
3 лютого 1951 р.

Р-31.

ПОВІДОМЛЕННЯ

К р е т  М и к о л а – Ш и ш к а ур[одже-

ний]  1926 р. в с.  Нем’яч,  Підкаменецького 

р[айо] ну,  Львівської области,  українець, 

образування – 4 кл[аси]  Н[ародної]  

Ш[коли] , вільний, рільник. 

В 1943 р. став симпатиком  Юнацтва ОУН.

В 1944 р., з приходом  большевиків, до армії не пішов, ані не 

був евакований, бо хорів на тифос [тиф]. В липні 1944 р., коли 

фронт посунувся на захід, зістав зловлений большевиками в 

с.  Попівцях і відставлений на воєнкомат в  Підкамінь. Другого 

дня рано під вартою привели його до канцелярії, де сиділо 

около 6-ть чоловік. Вони питали його, з котрого він року, чого 

підробив собі свідоцтво, говорили, що він з 1924 р. і що піде до 

 ЧА. Після того відвели його з поворотом до стодоли, в якій було 

50-ть мужчин таких самих, як він, яких мали відставити в ЧА. Зі 

стодоли втік додому.

Вдома почав критися. При кінці вересня 1944 р. вступив до 

боївки  СБ пров[ідника]   Потапа, в якій був три дні. Відтак він і ще 

тр[ь] ох відіслані в  Почаївський район до відділу. Там не хотіли 

бути, вернули додому і крилися на власну руку в селі.

З початку жовтня 1944 р. зловлений большевиками вдруге, 

вже вдома. Під час конвоювання його до с[ільської]  ради тікає, 

що йому вдається, бо боявся, щоб його не мучили. Большевики 

стріляли за ним, але він поміж хати утік. Большевики сей час 

зробили вдома ревізію1756, де забрали трохи зброї і спалили 

стодолу.

При кінці жовтня 1944 р. районовий інформатор СБ забрав 

його до боївки пров[ідника]  Потапа1757. В грудні 1944 р. боїв-

ку СБ перебрав  Чорноморський і він був при ньому. Сповняв 

 1756 У тексті: ревізию.

 1757 У тексті: Потопа.
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функцію зв’язкового до надрай[онного]  пров[ідника]   СБ  Недолі. 

В 1945 р. три місяці часу був при Недолі. Опісля знов при 

 Чорноморському.

В 1947 р., після смерти Чорноморського, ходив з інформа-

тором  Витриком. Відтак в 1948 р. з  Нечаєм. По його смерті його 

приділено до  Джміля, з яким ходить до сьогодні.

 Шишка – не ідейний1758, уваги в роботі майже не прив’язує, 

не активний, не боєвий, не рішучий, політично не вироблений, 

літературою не цікавиться, тупий в науці, мовчазливий, това-

риський, морально держить себе не зле, глухий.

Дані з автобіографії 

і з заподання  Л[имана] . Зібрав  Холодний.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 216. Копія. Машинопис.

№ 199

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА БОЙОВИКА  ОУН 

ВАСИЛЯ ДУБИНУ –  «ВОГНИКА»
3 лютого 1951 р.

Р-31.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Д у б и н а  В а с и л ь  –  В о г н и к 

ур[оджений]  1925 р. в с.  Нем’яч, 

 Підкамінського р[айо] ну,  Львівської 

области,  українець, образування 6 

кл[асів]  Н[ародної]  Ш[коли]  і оден рік 

промислової школи, вільний.

До 1941 р. був при родичах. За нім[ецької]  окупації, в 1942 р. 

вступив в слюсарський варстат до праці в м.  Броди, працював як 

учень до 1943 р. Тоді вернув додому і був при родичах. Весною 

1944 р. батько забраний в  ЧА і помер на роботі в  Середні[й]  

Азії. Він з мамою і молодшим1759 братом був евакований до 

 1758 У тексті: ідейні.

 1759 У тексті: молодчим.
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с.  Раковець Великий,  Вишневецький район. Коли фронт посунув-

ся на  захід, вернув з родиною до рідного села і з того часу почав 

працювати з повстанцями. До армії не пішов, бо приписав собі 

дату уродження.

В 1945 р. в с.  Нем’яч, одного вечора, прийшов до нього 

слідчий  мгб  Юматов, ще з кількома  большевиками, які перевели 

ревізію1760, його арештували і відпровадили до с[ільської]  ради, 

де просидів до ран[н] я під охороною  стрибків1761.

Рано, другого дня, Юматов забрав його на свою квартиру і ще 

з одним емгебистом1762 переслухав його. Питав, чому не пішов в 

армію, чи знає про підпільний рух, про місцевих повстанців та 

закидував йому, що він заподає неправдивий рік народження. 

Опісля нав’язав його на с/о під кличкою «Прокопів». З Юматовом 

мав дві стрічі в себе вдома. В тому самому році вступив в стриб-

ки1763. Це був початок м[ісяця]  квітня [1945 р.] . При кінці квітня 

[1945 р.] , після роззброєння стрибків1764 повстанцями, через два 

дні крився перед большевиками вдома. В тому часі переслуха-

ний рай[онним]  реф[ерентом]   СБ  Чорноморським і забраний в 

підпілля до куща  Могили.

В 1945 р. (листопад) перейшов з куща до боївки  СБ, де був 

до 1946 р. В 1946 р. став кущовим інформатором. Ходив разом 

з  Витриком. З початку травня 1948 р. перейшов до кущевого 

інформатора  Чикаленка. В тому ж році рай[онний]  реф[ерент]  СБ 

 Лиман забрав його до себе.

З поданої автобіографії ним самим.

 Вогник – ідейний, має нахил до СБ-ої праці, пильний, відваж-

ний, товариський, цікавиться літературою, хоче загально вчити-

ся, політично досить вироблений, в розмові і праці скупчений, не 

рішучий, боїться відповідальної роботи, мало ініціятивний.

Подав Л[иман] .

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 217. Копія. Машинопис.

 1760 У тексті: ревізию.

 1761 У тексті: стребків.

 1762 У тексті: емгабистом.

 1763 У тексті: стребки.

 1764 У тексті: стребків.
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№ 200

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА БОЙОВИКА  ОУН 

ПАВЛА БЕЗРУКОГО –  «ХМАРУ»
3 лютого 1951 р.

Р-31.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Б е з р у к и й  П а в л о – Х м а р а 

Дмитрович ур[оджений]  1924 р. в 

с.  Черниця,  Підкамінського р[айо] ну, 

 Львів ської области,  українець, образу-

вання – 3 кл[аси]  Н[ародної]  Ш[коли] , 

жонатий, рільник-ткач.

До м[ісяця]  квітня 1944 р. працював при родичах. В 1938 р. 

став членом  Просвіти. В 1943 р. в м[ісяці]  жовтні при[й] нятий в 

члени  Юнацтва ОУН, де сповняв зв’язок.

В м[ісяці]  травні 1944 р. забраний в  ЧА до  Києва1765, де хво-

рий залишився в шпиталі до 1-го серпня 1944 р. Опісля обмун-

дирували1766 і відставили в с.  Вороняки коло м.  Золочева. По 

6-ох днях відставлений на фронт. 8-го серпня [1944 р.]  ранений, 

відставлений в Санбат. З Санбату через  Львів і Зол[о] чів везли 

його на в схід. Зі Золочева втік додому. Ранений ходив до лічниці 

районної, а навіть пролежав в шпиталі місяць часу. В лютому 

1945 р. везли його на Львів, звідки вернувся і почав критися. 

Першого квітня [1945 р.]  зійшов в підпіл ля до боївки  Шпирки. 

8-го червня 1945 р. пішов до відділу  Оверка.

Брав участь в боях і засідках аж до осені 1945 р. Зиму 1946 р. 

перебував зі стрільцями з відділу і  Луком. Зиму 1947 р. перебу-

вав зі стрільцем  Явором, навесні 1947 р. вступив до куща  Верби. 

Застуканий  большевиками був кілька разів, але ніколи не відір-

вався від решти повстанців.

Хмара – товариський, правдомовний, певний, орг[ані за-

ційною]  працею не інтересується, не конспіративний, не актив-

ний, політично не вироблений, літературою мало інтересується, 

через брак освіти – не розуміє, не боєвий, любить жінки, з своєю 

жінкою не живе.

 1765 У тексті: Київа.

 1766 У тексті: омундурували.
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Інформації з заподаної автобіо[графії]  і характеристики запо-

даної  Л[иманом] .

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 217-218. Копія. 

Машинопис.

№ 201

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА БОЙОВИКА ОУН 

« РОМАНА»
3 лютого 1951 р.

Р-31.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я1767

Роман ур[оджений]  25.08.1921 р. 

с.  Бужок,  Олеського р[айо] ну,  Львівської 

области,  українець, образування 4 кл[аси]  

Н[ародної]  Ш[коли] , вільний, кравець.

За польської окупації був членом  Просвіти та Самоосвітн[ь] ого 

гуртка. 

За нім[ецької]  окупації став членом  ОУН. Належав до  Січі, де 

виповняв функ цію чотового. Від 1942 р. був станичним села, а від 

1943 р. кущевим. В жовтні 1943 р. перейшов військовий вишкіл, 

після якого став кущевим військовиком. Рівно ж держав зв’язок 

між коман[дирами]   Шугаєм а  Тигром.

В листопаді 1943 р. застуканий з ком[андиром]  Тигром 

 німаками (9-ть чоловік), виходять ціло, оден німець ранений. 

В 1944 р., [в]  м[ісяці]  червні, пішов до відділу  Малинового1768. 

З відділу в м[ісяці]  липні [1944 р.]  забрав його пров[ідник]  

 Блакитний за зв’язкового до себе, де був ним до лютого 

1945 р. 10.02.1945 р., в часі мітьолки, зголосився і пішов до  ЧА. 

5.05.1945 р. втік з ЧА і переховувався до весни 1946 р. в свойому 

селі. В травні ж цього року пов’язався з повстанцями, приді-

лено його до куща  Чорногори. 25.04.1948 р. перейшов до куща 

 1767 На полях, зліва від початку тексту «Повідомлення», невідомою особою 

зроблено напис простим олівцем «Убит».

 1768 У тексті: Маленового.



1102

Грізного. 30.09.1948 р. перейшов до тех[нічного]  звена  Романа. 

30.06.1949 р. перенесений1769 знова до куща  Грізного, в якому 

перебував до весни 1950 р. В квітні цего ж року назначений 

кущевим.

17.12.1947 р.  Роман і  Чорногора мав сутичку з  больше-

виками в с.  Бужок. Роман ішов перший. Доходячи до закруту 

дороги, де був високий пліт, почув що з-за рога плота хтось 

іде. Відступати не було часу і де. Прилипли1770 до плота. Нараз 

коло нього [з]а крок пристану[в] большевик один, за ним другий 

і було чути що ще ідуть. Роман думав що це свої і не с[т] ріляв. 

Приглядаючись добре, упевнявся, що це  большевики, спи-

тав по-руски «хто такой». В той час большевик зловив його 

за груди. Сильним поштовхом Роман відіпхав большевика від 

себе, звів автомата, пустив серію в нього і він падає трупом на 

землю та другий большевик зістає ранений в ногу, який зако-

тився під пліт. Решта большевики з-за плота почали стріляти, 

одначе Роман і Чорногора відповзли, після чого встанули і 

пішли. По ствердженні вбитий був старший сєржант і капітан 

 Хрущов ранений.

30.01.1948 р.  Гнат,  Юрко і Роман найшли на большевицьку 

заставу на кладці ріки  Буг. Була темна ніч. Роман з Гнатом ішли 

разом, Юрко позаду. На віддалі 5-ть м[етрів]  від себе почули 

«хто є». Роман заліг, залягаючи почув «хто йдьот» та заглушили 

його стріли. Збоку почув чергу з автомата, яку стріляв Юрко. 

Тоді відкрив огонь з свойого автомата. Пустив дві черги, а 

трета затялась (набій не випалив). Відтягнув замок і бачив огонь з 

чотир[ь] ох автоматів. Большевики лежали в долику при купі. З 

правого боку почув слова «давай ракетнік». Відсунувся добрий 

крок в бік, підвівся і впустив довгу серію в цей долик. Стріл втих, 

відсунувся 5-ть кроків вбік за пень, знаходячись з краю корчів, які 

вже тягнулися дальше вправо. Стрілів не було. Відповзнув з 10-ть 

метрів в корчі1771, встав і хиль цем корчами1772 відійшов від боль-

шевиків около 130 метрів стрінувся з Юрком. Гнат зістав вбитий. 

Як розказувало населення, були вбиті лейтенант і сєр жант і двох 

тяжко ранених, з яких оден помер в селі ще тої ночі. На місце 

сутички незадовго прибігло багато  большевиків, які були в селі, 

пускали ракети та обстрілювали корчі.

 1769 У тексті: перенесиней.

 1770 У тексті: Прилепли.

 1771 У тексті: курчі.

 1772 У тексті: курчами.
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В жовтні 1949 р.  Роман,  Тосько,  Гонта і  Комар найшли на 

засідку, але відступили без втрат.

2.03.1950 р. Роман з  Грізним найшов на засідку, між с[елами]  

 Острів– Підлисся– Юськовичі. Сходячи з гостинця на сіножаті1773, 

Роман почув шепіт і сказав [про]  це Грізному. Грізний переліз 

річку і почав втікати в напрям купи корчиків, а Роман просто 

попри річку. Відбіг не більше 7-м кроків від гостинця, почув «xтo 

є» і зараз таки «стой» і один стріл. Роман зробив ще кілька кро-

ків і  большевики почали густо стріляти. В стороні, куди полетів 

Грізний, почув густу стрілянину, крики та за хвилину вибух гра-

нати. Біжучи хильцем, побачив на віддалі 40-к метрів від себе 

большевиків, які бігли до нього, заліг в долик, який тягнувся 

попри річку. Пустив чергу з автомата в напрям большевика, який 

біг до нього справа1774. Другі залягли. Доликом попри річку від-

сунувся дальше від большевиків. Большевики стріляли. Роман 

обернувся, вимірив добре і впустив чергу до них. Була місячна 

ніч. Большевики втихли, Роман відсунувся дальше і в тому часі 

большевик пустив ще одну чергу з автомата. Романови скін-

чився долик, переліз річку і почав втікати другим берегом річки. 

Большевики відкрили огонь. Прибіг до одного корча, вкинув 

фуфайку в корч, відбіг від большевиків около 200 метрів, нафтою 

скропив сліди і щойно побачив большевицьку ракету. Роман 

вже доходив до ліса. Грізний ранений розірвався гранатою. Про 

большевицькі втрати не відомо.

Крім вище поданих застукань, Роман мав більше, але в лісі, 

одначе, як він сам подає, не були такими скрутними.

Рідня його вивезена на  Сибір в червні 1949 р. Цего ж року 

літом зістав вбитий його брат  Олекса, – зв’язковий.

Роман – чемний, в поведінці інтелігентний, з роботи 

вив’язується не зле, боєвий, в терені серед населення любле-

ний, політично мало вироблений.

З заподаної автобіографії. Зібрав  Холодний.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 218-219. Копія. 

Машинопис.

 1773 У тексті: сіножати.

 1774 У тексті: з права.
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№ 202

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА БОЙОВИКА  ОУН 

« ЮРКА»
3 лютого 1951 р.

Р-31.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Юрко ур[оджений]  1924 р. в с.  Бужок, 

 Олеського р[айо] ну,  Львівської облас-

ти,  українець, образування 4 кл[аси]  

Н[ародної]  Ш[коли] , вільний1775, швець.

За нім[ецької]  окупації належав до  Січі. В 1943 р. став членом 

 Юнацтва ОУН. Того року втікає з бавдінсту і дня 10.05. пішов в 

 УПА до відділу  Малинового1776.

25.08.1944 р. під час бою з большевиками зістає ранений в 

ногу, лікується вдома. До відділу не вертає, лишень залишається 

при  кущі. На зиму кущ зістав розчленований і під час мітли 1945 р. 

зголосився. Забраний в  ЧА, дня 4.05.1945 р. втікає і криється вдома 

до весни 1946 р. В тому ж часі забраний до куща  Чорногори.

Мав застукання: одного разу Юрко,  Гнат і  Мирон зайшли до 

господаря в с. Бужок. Зав’язався бій, де упав Мирон. Двох  боль-

шевиків було ранених. Це було на початку грудня 1947 р.

28.02.[1948 р.]  Юрко,  Роман і Гнат найшли на засідку біля 

ріки  Буг, зав’язався бій, в якім впав Гнат. З большевицької сторо-

ни двох вбитих, двох ранених.

17.05.1948 р. Юрко і  Зірка (бойовик останн[ь] о на терені 

 Краснянського району) зайшли до с.  Жулич до одної господині, 

до них долучили  Підгора і  Масар. В хаті посиділи около 15-ть 

хвилин, почав гавкати пес. Господиня вийшла з хати, вернула, 

сказала, що пес бреше в сторону саду. Тоді всі вийшли на доро-

гу. Підгора запропонував піти в сад і провірити. В напрям саду 

подався Юрко і Масар, а на ріг стодоли пішов Підгора і Зір ка. 

Большевики відкрили огонь зі саду, де від перших стрілів вбитий 

зіс тав Масар, а Юрко легко ранений в руку.

Родина вивезена на  Сибір дня 15 липня 1949 р.

З заподаної автобіографії.  Зібрав  Холодний.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 219-220. Копія. Машинопис.

 1775 У тексті: вільній.

 1776 У тексті: Маленового.
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№ 203

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА БОЙОВИКА  ОУН 

АНТОНА ГАРАСИМІВА –  «ЛЕВАДУ»
3 лютого 1951 р.

Р-31.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я1777

Г а р а с и м і в  А н т і н – Л е в а д а 

Миколає[в] ич, ур[оджений]  1913 р. 

в с.  Волохи,  Заболотцівського району, 

 Львівської области,  українець, обра-

зування 4 кл[аси]  Н[ародної]  Ш[коли] , 

жонатий, швець.

В 1935 р. служив в  польські[й]  армії в м.  Калуш, в 25-му полку 

артилєрії.

В час нім[ецько-] польської війни мобілізований і відставле-

ний на фронт під  Краків. Попав в полон, звідки втікає додому.

За першої большевицької окупації в 1941 р. один місяць часу 

був завідуючим1778 клубу в с. Волохи. В час війни покликаний на 

воєнкомат до р[айо] ну, звідки втікає.

В 1942 р. оженився з  Попович Олею з с.  Ясенів, де і пере-

бував.

За другої большевицької окупації покликаний в  ЧА через 

Заболотцівський воєнкомат, звідки відставлений до лягру враз 

з іншими в с.  Верби. По лікарській комісії, відставлений на  Урал, 

відтак до м.  Молотов, звід ки перевели в степи на перевишкіл. 

Рівно ж військове  нквд кожного пи тало автобіографію. По місяці 

часу переїхали на  Білорусію1779 у мінометний полк. По тр[ь] ох 

місяцях часу відставлений на фронт під  Варшаву. На фронті за 

місяць часу був контужений1780, відставлений в  Познань, звід-

ки зі своїм товаришем  Біда Василь поповнили дизерцію. Їдучи 

поїздом, на станції  Рава-Руська зістав арештований місцевим 

енквд. Загнаний в пивницю1781, де сиділи місцеві – арештовані. 

*1777 На полях, зліва від початку тексту «Повідомлення», невідомою особою 

зроблено напис простим олівцем «Захвачен».

У тексті: 1778 завідующим.

У тексті:1779  Білорусию.

У тексті:1780  кантужений.

 1781 У тексті: півницю.
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Того самого дня ноччію, почув, що один з тих арештованих будив 

другого і казав « Степку, ставай підемо додому посні дати». На це 

другий сказав: «як підеш, як замкнено». Перший відповів: «двері 

відчинені». Тоді  Левада встав, провірив двері, які в дійсности 

були відчинені, відтак збудив  Біду і вирішили втікати. Левада 

спитав хлопців, чи є сліпий вихід, бо на подвір’ю стояв пост, 

які йому сказали, що вихід є через пивницю1782. Оба вийшли на 

коридор, через пивницю1783 на подвір’я, через паркан на город і 

на передмістя. По дорозі вступали до хат за харчами. Так дійшли 

до с.  Добросин. Тут зайшли до одної господині, яка вказала їм 

станичного, до якого зайшли і просили зв’язку. Станичний не 

признався до нічого. Вернули з поворотом до тої самої госпо-

дині, яка відвела їх до зв’язкової дівчини. Дівчина передала їх на 

зв’язок. Ідучи по зв’язку, стрінули їх чотир[ь] ох повстанців, які 

питали, як попали на зв’язок. Правди не сказали. Сказали, що 

їх в Добросині стрінули повстанці і передали на зв’язок. З тими 

повстанцями переїхали аж на третє1784 село, де переслухав їх 

один провідник і сказав, що вони не сміють іти зв’язком, але коли 

вже так, то хай ідуть. По зв’язку зайшли аж під  Буськ. Відтак зі 

зв’язкової лінії їх вигнано і вони самі добилися додому. 

Вдома зробив криївку і крився на власну руку.

Дня 1.04.1945 р. рай[онний]  пров[ідник]   Бурлай забрав його 

до куща  Змія. В 1946 р. кущ перебрав Левада. Осінню 1947 р. з 

кущевого знятий, виконував обов’язки стрільця. Весною 1948 р. 

перебрав кущ знова Левада, в якому працює.

В м[ісяці]  вересні 1948 р. Левада,  Комар,  Богдан і  Орлик 

ішли до с.  Ясенів. Напоролися на большевицьку заставу, на якій 

зістав вбитий Орлик, Богдан ранений. Левада відбився в сторону 

« Коза», опісля долучив на постій.

Дня 24.12.1949 р. Левада з Богданом зайшов на хутір  Копані 

(с.  Пониква) до  Мацюк Микити, де було ще тр[ь] ох повстанців 

з другого терену ( Незнаний,  Морозенко і  Бойко). Богдан стояв 

на стійці. В тому часі, коли решта були в хаті,  большевики вбили 

Богдана, а вони під обстрілом втікли через вік но. Левада другого 

дня долучив до пров[ідника]   Темного.

Левада – боязливий, в праці слабонький, оправдує це віком, 

не ініціятивний, політично слабо вироблений, жонатий, двоє 

 1782 У тексті: півницю.

 1783 У тексті: півницю.

 1784 У тексті: трети.
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дітей (хлопець і дівчинка), жінка була вивезена на  Сибір і вернула 

буцімто через дітей, живе легально в с.  Ясенові, після її повороту 

стрічався один paз з нею, зараз не дуже1785 за нею тужить, любить 

другі жінки, має дівчину, а також заходи[ть]  до одної жінки, робить 

це дуже1786 конспіративно, серед населення авторитетний1787, що 

осягнув ще з дому – живучи легально через культурно-освітну 

працю, поведінка серед населення добра, не конспіративний 

(головно з цивільним населенням, часто стрічається на лісі), 

вчитись не любить. Одного разу в 1950 р. коли зайшов до голови 

колгоспу, питав його, коли буде війна. Характер має жидівський.

На підставі автобіографії 

і других джерел Зібрав  Хмара.

Зібрав  Холодний.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 220-221. Копія. 

Машинопис.

№ 204

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА БОЙОВИКА  ОУН 

« НЕЧАЯ»
3 лютого 1951 р.

Р-31.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Нечай ур[оджений]  9.04.1927 р. в 

с.  Дуб’є,  Заболотцівського р[айо] ну, 

 Львівської области,  українець, образу-

вання, 7 кл[асів]  Н[ародної]  Ш[коли] , 

вільний, рільник.

В 1943 р. закінчив школу. В тому ж році, через помилку, вбито 

батька повстанцями. За другої большевицької окупації почав 

ходити до школи, але не скінчив. До 1947 р. стрічався з повстан-

У тексті: 1785 дужи.

 1786 У тексті: дужи.

 1787 У тексті: авторететний.
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цями, тоді то став  юнаком. Виховуваний кущевим  Романом. В 

1949 р. був арештований  мгб і переслухуваний  Суликом (слід-

чий). З району дня 13-го червня 1949 р. відправлений до  Львова 

на  Замарстинів в тюрму № 2. 15 серпня 1949 р. звільнений про-

курором додому. З наказу Романа виконав атентат на участково-

го. Це було 22-го вересня 1949 р. 5.03.1950 р. з наказу  Романа 

виконав атентат на учительку  Грозу Кляву. 10.03.1950 р. зійшов в 

підпілля, 21.03.1950 р. приділений до куща  Левади.

31.04.1950 р. звільнений  Левадою до лікаря на збадан-

ня очей. Коли лікар сказав йому, що має запалення, вернув 

додому лікуватись. 14.06.[1950 р.]  арештований нач[альником]  

гарнізону  Гайдаровом і відставлений до р[айо] ну. Там переслу-

хуваний  Новіковом і  Борисовом з  Києва. 10.07.1950 р. приве-

зений з пово ротом до села  Дуб’є, замкнутий до льоху, звідки 

втікає. 31.07.1950 р. долучує до куща Левади. В м[ісяці]  вересні 

[1950 р.]   Нечай,  Максим і  Комар, квартируючи під с.  Кадлубиська 

на сіножатях1788 в корчах, Комар, залишаючи довгу зброю, вий-

шов до селян на сіножаття1789. В тому часі фірою над’їхало двох 

уповноважених з районної адміністрації. Комар, вертаючи прис-

пішеним кроком в корчі, був обстрілюваний з автомата згада-

ними. Максим і Нечай замість стати в обороні, полишили зброю 

в корчах і чоботи, утікли до ліса. Комар зістав вбитий. Нечай до 

повстанців не вертає, лишень зголошується на  мгб.

Зібрав  Холодний.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 221-222. Копія. 

Машинопис.

 1788 У тексті: сіножатах.

 1789 У тексті: сіножата.
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№ 205

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО СПРАВИ НА БОЙОВИКА ОУН 

ВАСИЛЯ  СМОЛИНА – «ГРІЗНОГО»
3 лютого 1951 р.

Р-31.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я1790

Г р і з н и й ур[оджений]  13.02.1922 р. 

в с.  Угорці,  Поморянського р[айо] ну 

 Львівської области, українець, віль ний, 

швець. (Гляди в пов[ідомленні] ).

Коли закінчилась війна з  Німеччиною [9].05.[1945 р.,]  вер-

тав додому. Усіх сіл не пригадує. Затримався в с.  Фрідердорфі 

до 4.08.1945 р., а 5.08.[1945 р.]  був уже у  Франкфурті, де через 

5-ть днів большевики видавали документи. 10.08.[1945 р.]  виїхав 

до  Ковля, де був 4-ри дні. Відтак з Ковля переїхав до  Львова і 

20.08.[1945 р.]  був уже в свойому рідному селі. Через три 

тижні не був замільдований, а одержавши дозвіл від повстанців, 

замільдувався, бо вони казали, що таких людей їм буде потрібно. 

Повстанцям помагав до 9.01.1946 р. Тоді-то арештований  боль-

шевиками і по 6-ох тижнях звільнений. З того часу почав уникати, 

ніколи не стрічався большевиків, аж до вивозу в 1947 р. По вивозі 

за тиждень до села приїхали большевики. Грізний з одним хлоп-

цем пішов до другого села і вечером вертали. В той час з району 

надійшло два большевики, і він сказав до цего хлопця, що коли 

будуть задержувати, буде втікати. Так і сталося. В часі задержан-

ня почав втікати до села, що йому вдалось, і сховався до одної 

стодоли. Большевики за ним стріляли, в 4-ох хатах зробили реві-

зію1791, а до тої господарки, де був Грізний, не дійшли. Від того 

часу взяв собі пістолю1792, з якою ходив до весни 1948 р. Через 

зиму сидів в криївці, а як було в селі спокійно, то ходив по селі. По 

Великодніх1793 святах взяв довгу зброю в руки і пішов в ліс, а коли 

 Крилатий зійшов в підпілля (зістав вбитий), крився сам трохи 

в селі, а деколи з одним хлопакою. Одного дня, будучи з ним в 

 1790 На полях, зліва від початку тексту «Повідомлення», невідомою особою 

зроблено напис простим олівцем «Убит».

 1791 У тексті: ревізию.

 У тексті:1792  пістоль.

 1793 У тексті: Великодних.
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лісі, зачув шум смереччини, побачили тр[ь] ох осіб. Цей пішов 

подивитися на лінію, в той час  большевики відкрили з автоматів 

огонь по них. Хлопака втік до села, а  Гріз ний вернувся по зброю і, 

утікаючи лісом, найшов на кущевого  Богдана (на постій). Від того 

часу залишився в підпіллі.

Дані з автобіографії. Зібрав  Холодний.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 222. Копія. Машинопис.
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№ 206 – 209

СПИСКИ ЗАГИБЛИХ СПІВРОБІТНИКІВ 

РЕФЕРЕНТУРИ  СБ 
14 листопада 1945 р. – 1 травня 1947 р.

№ 206

СПИСОК ЗАГИБЛИХ СПІВРОБІТНИКІВ 

СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ РЕФЕРЕНТУРИ СБ 

 ЗОЛОЧІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ  ОУН
14 листопада 1945 р.

ВИКАЗ  ЖЕРТВ

референтури СБ.

Д[руг]   Максим боєвик рай[онної]  боївки СБ  Золочівського району, 

згинув в місяці жовтні [1945 р.]  внаслідок непоро-

зуміння.

Д[руг]   Садовий ком[ендант]  районової боївки  Брідського райо-

ну, згинув в місяці жовтні [1945 р.]  найшовши на 

заставу.

Д[руг]   Борис співпрацівник районового референта СБ 

Брідського району, згинув в жовтні [1945 р.]  най-

шовши на заставу.

СЛАВА  УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

Постій, дня 14 листопада 1945 року. / ПАПА/

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 189. Копія. Машинопис.
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№ 207

СПИСОК ЗАГИБЛИХ СПІВРОБІТНИКІВ 

СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ РЕФЕРЕНТУРИ  СБ 

 ЗОЛОЧІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ  ОУН
14 грудня 1945 р.

ВИКАЗ  ЖЕРТВ

референтури СБ.

Д[ргу]   Чавун 

(Степовий)

Співпрацівник справового звена при окруж-

ній референтурі СБ, згинув заскочений в хаті в 

с.  Ражнів  Брідського району, дня 22 листопада 

1945 р.

Д[руг]   Орест канцелярійний працівник при окружному спра-

вовому звені. Згинув заскочений в хаті на хуторі 

 Бортниках  Заболотецького р[айо] ну, дня 22 листо-

пада 1945 р.

Д[ргу]   Олег 

(Ігор)

Надрайоновий референт СБ,  Золочівського [над]-

району, згинув заскочений більшевиками в криївці 

в с.  Новосілки Краснянського р[айо] ну, дня 24 лис-

топада 1945 р.

 

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

Постій, дня 14 грудня 1945 року.  ПАПА

ГДА СБУ. – Ф. 13.  – Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 190. Копія. Машинопис.
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№ 208

СПИСОК ЗАГИБЛИХ СПІВРОБІТНИКІВ 

СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ РЕФЕРЕНТУРИ  СБ 

 ЗОЛОЧІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ ОУН
15 січня 1946 р.

ВИКАЗ  ЖЕРТВ

референтури СБ.

Д[руг]  

 Нечай

командант районової боївки СБ  Олеського р[айо] ну, 

згинув в бою з  більшовикими дня 16/ХІІ 1945 р.

Д[руг]  

 Комар

кулеметчик районової боївки СБ Олеського р[айо] ну, 

загинув в бою з більшовиками дня 16/ХІІ 1945 р.

Д[руг]  

 Тихий

боєвик районової боївки СБ Олеського р[айо] ну, згинув 

під час облави на ліс дня 24/ХІ 1945 р.

Д[руг]  

 Росоха

боєвик надрайонової боївки СБ  Брідського надрайону, 

згинув заскочений в криївці в лісі дня 12/ХІІ 1945 р.

Д[руг]  

 Чорний

боєвик надрайонової боївки СБ Брідського надрайону, 

згинув заскочений в криївці в лісі дня 12/ХІІ 1945 р.

Д[руг]  

 Тихий

боєвик надрайонової боївки СБ  Золочівського надрайо-

ну, згинув в лісі під час облави в місяці грудні 1945 р.

Д[руг]   Дуб боєвик районової боївки СБ  Глинянського р[айо] ну, 

згинув заскочений в хаті в с.  Захоровичах  Яричівського 

р[айо] ну. Д[руг]  Дуб лежав в хаті х[в] орий, заскочений 

 більшевиками, бився до останнього набоя. Застрілив 

себе з нагана дня 17/ХІІ 1945 р.

Д[руг]  

 Сливка

боєвик районової боївки СБ  Краснянського р[айо] ну, 

згинув на засідці дня 3/ХІІ 1945 р.

Д[руг]  

 Кріль

боєвик районової боївки СБ Краснянського р[айо] ну, 

згинув на засідці дня 3/ХІІ 1945 р.

Д[руг]   Гора боєвик районової боївки СБ Краснянського р[айо] ну, 

згинув на засідці в с.  Вільшаниця дня 19/ХІІ 1945 р.

 

СЛАВА  УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

Постій, дня 15 січня 19461794 року. / ПАПА/

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 182. Копія. Машинопис.

 1794 У тексті: 1945.
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№ 209

СПИСОК ЗАГИБЛИХ СПІВРОБІТНИКІВ 

РЕФЕРЕНТУРИ  СБ  ЗОЛОЧІВСЬКОГО 

НАДРАЙОННОГО ПРОВОДУ  ОУН
1 травня 1947 р.

ВИКАЗ  ЖЕРТВ

референтури СБ.

 Морозенко стрілець, а відтак ройовий в сотні  Свободи, від весни 

1946 р. боєвик надр[айонної]  боївки  СБ. Згинув, най-

шовши на засідку дня 2/IV 1947 р. під с.  Туркотин.

 Чабан командант рай[онної]  боївки  жандармерії, відтак спів-

працівник повітового жандармериста, від весни 1945 р. 

районовий СБ  Заболотецького р[айо] ну. Від весни 

1946 р. районовий СБ  Глинянського р[айо] ну. Згинув 

дня 20/IV 1947 р. в с.  Куровичі.

 Бистрий боєвик районової боївки СБ  Глинянського р[айо] ну, зги-

нув на засідці 20/IV 1947 р. в с. Куровичі.

 

СЛАВА  УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

Постій, дня 1/V 1947 р.  221795

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 305. Копія. Машинопис.

 1795 Виділений курсивом текст дописано простим олівцем невідомою осо-

бою.



РОЗДІЛ ІV.

ІНСТРУКТИВНІ МАТЕРІАЛИ
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№ 210 - 212

ЗОЛОЧІВСЬКА ОКРУГА
7 жовтня 1945 р. – 21 жовтня 1946 р.

№ 210

ІНСТРУКЦІЯ РЕФЕРЕНТА  СБ 

 ЗОЛОЧІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ  ОУН 

РОМАНА  КАЧАНА – «ГРОЗИ» 

ПРО ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК 

У РОБОТІ ПІДЛЕГЛОЇ ЙОМУ СТРУКТУРИ
7 жовтня 1944 р.

Строго довірочно.

Обіжник ч. 1.

Усім низовим клітинам СБ до відома:

Після перевірки мною терену я зауважив, що усі низові про-

відники СБ з недбальства і т[ому]  п[одібних]  причин не стоять 

на висоті свого завдання і тим самим далеко не виправдовують 

свого обов’язку, який на них під цю пору накладається згори.

Щоб на будуче це все не повторювалося, наказую:

– звіти писати після поданого взірця і в точно оз начений 

реченець [термін]  вислати мені;

– присвятити спеціальну увагу на очищення тере ну від сексотів 

і провокаторів. Занедбування в тій ділянці не має ніякого виправ-

дання і тому всі винні будуть притягнені до відповідальності;

– взяти під увагу, яку сильну працю проводить в тому терені 

ворог;

– очистку терену проводити все начисто. Стяга ти протоколи, 

котрі нам дадуть користь в міру зібраних в них матеріалів. В про-

токолах не надто розписуватися про життєпис арештованого, 

а звернути увагу і точно описати, коли зістав завер бованим на 

донощика  НКВД, яким способом, так тика НКВД відносно нас, про 

що наказували доносити, де мав доносити, з ким зв’язаний, що 

всипав і кого. Якщо  поляк, то чи належить до польської підпільної 

організації, як вона називається, її побу дова, тактика відносно 

нас тепер за  більшовиків. На підставі цих питань виготовляється 

якнайширші протоколи;
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– наглядати над організаційним життям. Не до пускати, щоб в 

ряди  Української Народної Самооборони входили люди неорга-

нізовані, прояви дезерції – ліквідувати;

– господарчі референти надуживають своїх прав і розтра-

чають організаційне добро. Про такі факти доносити мені, а не 

самому контролювати їх;

– наглядати над справністю жіночих зв’язків, над роботою 

жіночою сітки. (Не допустити до любов них афер);

– на здані господарчому речі перераховувати квитки з під-

писом господарчого. Подбати, щоб у всіх стан[иц]ях були інфор-

матори  СБ. Знати точно про відносини в кожній станиці. Про 

скількість вій ська в терені і його озброєння, ціль з якою кварти рує 

в даному терені;

– над боївками своїми взяти спеціальний нагляд. Щоб у них 

не було заприміченого до того часу безладдя і розгнузданості. 

Завести дисципліну, навчи ти про відповідні форми товариського 

співжиття. Подбати про їх ідеологічні та історичні поняття на шої 

боротьби.

 Організація Українських Націоналістів має перед собою вели-

ку і святу ціль. СБ, як її охорона мусить на цьому становищі себе 

вповні виправдати. Усякі ворожі зазіхання не сміють нас заскочи-

ти, а навпа ки, мають бути скорше нами розкриті і ліквідовані.

За виконання вищого є відповідальні усі повітові, районові 

СБ.

Повищої інструкції не поширювати у відписах [копіях] , а від-

повідно роз’яснити всім співробітни кам.

Постій 7 жовтня 1944 р. / Гроза/

ЦДАВОВУ. – Ф. 3833. – Оп. 1. – Спр. 229. – Арк. 19. Копія. Машинопис.

Опубліковано: Матеріали та документи Служби безпеки  ОУН(Б) 

у 1940-х рр. Зібрали й упорядкували О. Є.  Лисенко та І. К.  Патриляк. 

–  Київ, 2003. – С.  175-177;  ОУН і  УПА в 1944 році: Документи. В 2 ч. 

Ч. 2. Упорядники: О.  Веселова, С.  Кокін, О. Лисенко, В.  Сергійчук. 

Відповідальний редактор С.  Кульчицький. – Інститут історії  України НАН 

України. – 2009. – С. 121-122.
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№ 211

ДОПОВНЕННЯ ДО ОБІЖНИКА Ч. 1 

РЕФЕРЕНТУРИ  СБ 

 ЗОЛОЧІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ  ОУН
10 жовтня 1944 р.

До 

Обіжника ч. 1. з дня 7 жовтня 1944 р.

Після найновіших інструкцій наказую зліквідувати підрайони. 

Підрайонових задержати біля себе, використовуючи їх яко своїх 

найближчих1796 співробітників.

Натомість в кожній станиці посилити сітку інформаторів, 

подбати, щоби в кожній самообороні був довірений інформатор, 

котрой буде точно інформувати про працю і відносини в само-

обороні.

Роз’яснити інформаторам їхні завдання і подати напрямні 

відносно їхньої праці.

Інформатори подають звіти до районових.

Наказую: в кожнім бувшім підрайоні покопати криївки для 

боївок і виконання технічної праці.

Придержуватися більшої обережности при пересилці почти.

Висилати виключно своїми довіреними людьми, які були б 

приготовані кожної хвилини знищити себе враз з почтою.

За виконання повищого відповідають повітові і районові про-

відники СБ.

Постій 10/Х.1944 р. / Гроза/

ЦДАВОВУ. – Ф. 3833. – Оп. 1. – Спр. 229. – Арк. 20. Копія. Машинопис.

 1796 У тексті: найбищих.
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№ 212

ІНСТРУКЦІЯ РЕФЕРЕНТА  СБ  ЗОЛОЧІВСЬКОЇ 

ОКРУГИ  ОУН ПРО ВЕДЕННЯ КАРТОТЕКИ 
21 жовтня 1946 р.

Після цих точок подавати матеріали до

картотеки

І. З д е м а с к о в а н а  а г е н т у р а.

а) Всипані з протоколів допитуваних (Прим[іром] : допитува-

ний резидент всипав сітку сексотів1797).

б) З принагідних відомостей, інформативної служби і 

опер[ативної]  роботи. (Ту[т]  подати лише тих, на яких є точні 

докази, що вони є сексоти1798). Треба провірити.

ц) Правдивість сексота1799. (Прим[іром] , резидента) запиту-

вати ще одного-двох до цієї справи. Робити головно тоді, коли є 

богато всипів.

д) Правдивість відомостей інформативної служби провірює-

мо при помочи конфротації відомостей двох інформаторів про ту 

саму справу.

ІІ. П і д о з р і л і  в  а г е н т у р н і [ й ]   р о б о т і.

Підрозділ А. Всі ті, на яких зізнали на слідстві сексоти1800, що 

вони є також сексоти1801 (прим[іром]  сексот1802 зізнає, що такого 

то чоловіка бачив на  МВД або йому відомо, що знакомі його полі-

цийні органи і т[ак]  д[алі] ).

Ту[т]  подавати осіб, на яких зібрано матер[і] яли при помочі 

принагідної інформації або Інформативної Служби.

Підрозділ Б: Всі ті, що мають втечі з МВД,  МГБ і  ЧА, 

Транспортів, лагрів,  Сибіру, каторжних робіт і т[ак]  д[алі] .

З а в в а г а: Ту[т]  зібрати відомості звідки, як і коли втік, як і 

коли був сторожений, хто ще з ним втік, побут (опис місця, звідки 

утік, життя в ньому і т[аке]  п[одібне] ). Хто був ініціятором втечі.

Підрозділ В: Всі ті, що були арештовані і звільнені.

З а в в а г а: Зібрати відомости хто арештував, за що, хто і 

як допитував і скілько разів, як довго сидів, на які[й]  основі звіль-

 1797 У тексті: саксотів.

 1798 У тексті: саксоти.

 1799 У тексті: саксота.

 1800 У тексті: саксоти.

 1801 У тексті: саксоти.

 1802 У тексті: саксот.
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нений, чи був здемаскований органами поліції перед арештуван-

ням як контр[р] еволюціонер, що про нього знали та від кого, хто 

був ще з ним арештований і що з тією людиною сталося.

Підрозділ Г: Всі ті, що повернули з  Німеч[ч] ини.

З а в в а г а: Зібрати відомості, чи виїхав до Німеч[ч] ини 

добровільно, чи вислали його, чому вислали і хто де працював в 

Німеч[ч] ині і [в]  якій був зоні окупаційні[й] , як і коли репатріював-

ся1803, хто репатріював1804 і що питав, чи був на якому вишколі, де, 

як довго (головно на агентурно-розвідочному).

Підрозділ Д: Всі ті, що зголосилися з повиною.

З а в в а г а: Зібрати відомості, коли і як зголосився, що 

робив перед зголошенням (крився перед мобілізацію, був стріль-

цем  СКВ,  УПА), що про нього знали органи поліції (чи був всипа-

ний), що зараз робить, чи був допитуваний органами поліції, як 

довго і ким, що питали.

Підрозділ Е: Всі ті, що злегалізувалися на ліві документи і ці, 

що продають документи, на яких є підозріння, що купили в  МВД і 

зв’язані з поліцією. (В[в] ажати, щоб не вписувати туди людей, що 

направду живуть на ліві документи).

З а в в а г а: Зібрати відомості, коли легалізувалися, хто 

допоміг злегалізуватися (хто порадив, хто вказав джерело, де 

купити документи, або хто продав документи), що про них знали 

органи поліції як контр[р] еволюціонерів.

Підрозділ Є: Бувші міліціонери за першої большевицької1805 

окупації, бувші голови сіль[ських]  рад, секретарі, що дістали в 

початку «броніровку».

З а в в а г а: Подати відомости, чи був міліціонером до 

німецько-большевицької війни, чи звільнений скорійше, чому 

звільнений, що робив, де був в час німецької окупації, що зараз 

робить.

Підрозділ Ж: Учителі з  СУЗ.

З а в в а г а: Зібрати відомості як заховуються, чи пере-

носять їх і куди, чи від’їздили на вишколи, на які, де і коли. 

Старатися розкрити чи хтось з учителів, директорів1806, священ-

ників, студентів був на агентурно-розвідчих вишколах, де і коли.

Підрозділ З: Різні ( стрибки, міліціонери, фельдшери із СУЗ і 

інші).

 1803 У тексті: репотріовався.

 1804 У тексті: репатріовав.

 1805 У тексті: большовицької.

 1806 У тексті: деректорів.
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З а в в а г а: (як підрозділ Ж).

Підрозділ: Шукаємо.

Подати всіх агентів здемаскованих, які втікли зі свого осідку 

діяльности в інший терен, щоб там продовжувати дальше свою 

агентурну роботу.

ІІІ. Персональний1807 склад  МВД,  МГБ (начальники, 

опер[ативні]  уполномочені, слідчі поліції і інші війська і органи 

МВД).

З а в в а г а: До того долучувати плян будинка, вулицю, 

число будинка, описи осіб, характеристика, організаційні схеми.

ІV. Совітська1808 адміністрація. (Партія, комсомол1809, викон-

ком, ВНО, кооперація1810, сіль[ська]  рада, міська рада і т[ак]  

д[алі] ).

V. Всипані з протоколів.

З а в в а г а: Всипаних (з протоколів допитуваних органа-

ми  СБ) арештованими і допитуваними МВД і МГБ подати лиш 

симпатиків, членів  ОУН,  УПА низових клітин, до куща включно. 

Подавати хто всипав, де і коли всипав, що всипав.

  Влодко1811

Постій, дня 21.10.1946 р. / В л о д к о /

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 15-16. Копія. Машинопис.

 1807 У тексті: Перзональний.

 1808 У тексті: Совітьська.

 1809 У тексті: консумол.

 1810 У тексті: ковперація.

 Особистий підпис референта 1811  СБ, зроблений синім олівцем.
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№ 213

 БРОДІВСЬКИЙ НАДРАЙОН
17 травня 1948 р.

№ 213

МАТЕРІАЛИ ДО КАРТОТЕКИ  СБ
17 травня 1948 р.

М А Т Е Р І Я Л И  Д О  К А Р Т О Т Е К И.

(Підрозділ А) П о в і д о м л е н н я .

 Б о р и с  П е т р о 

М и к о л а є в и ч .

уроджений 1903 р. в м.  Камінка Стру-

мі лова, р[айо] ну  Камінка Струмілова, 

 Львівська обл[асть] , гр[еко] -кат[олик] , 

 українець, освіта 10 кл[асів]  середньої 

школи, жонатий, господар, кандидат в 

КП(б)У. Замешкалий в с.  Стиборівка1812, 

 Підка мінецького р[айо] ну, Львівської 

обл[асті] .

Замітки:  В 1923 р. до с. Стиборівка1813 приїхали родичі 

вище згаданого. Борис Петро з родиною не жив. До 1935 р. 

перебував у  Львові, в тім році оженився з місцевою дівчиною 

і працював при господарстві. В селі був членом [товариства]  

« Просвіта», був бібліотекарем1814, опісля аматорський гурток 

провадив до 1939 року.

Від 1940 р. до 1941 р. був в с. Стиборівці завідуючим клубу, 

працював активно і за це діставав місячно 250 к[а] рб[ованців] .

За німецької окупації був відкинений від революційного руху, 

відтак працював при господарстві.

В 1944 р. зістав забраний до робочого баталіону і відісланий 

до праці в  Башкір[ію] . Тут відразу став С/О, та мав завдання між 

робітниками вивідувати, як хто ставиться до Сов[єтської]  влади. 

Там все на воєнкоматі розказав, як він чесно працював для сові-

тів за першої окупації. На цій підставі воєнкомат порозумівся 

 1812 У тексті: Стибурівка.

 1813 У тексті: Стибурівка.

 1814 У тексті: бібльотекарем.
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з районом  Підкамінь і ці вислали для нього документа, відтак в 

1946 р. вернувся до с.  Стиборівка.

Тут зістав візваний до району і зістав завербований на С/О. 

Дальше призначили його завідуючим клубу і припоручили вести 

агентурну роботу між молодіжю (де він сам зізнав перед повстан-

цем  Страшним в 1947 р., котрой у нього був на кватирі).  За 

працю в клубі діставав 250 к[а] рб[ованців] .

В листопаді 1947 р. зістав покликаний до  Львова на 9-ть 

місячний курс як кандидат в КП(б)У. Зараз одержує платню по 600 

к[а] рб[ованців]  в місяць. Зараз завідуючим клубу є  Трач Павло. 

Грошей він не одержує. А одержує їх жінка  Бориса П[етр]а.

Сам дуже часто приїздить додому. Одного разу розказував, 

що на тому курсі є 120 кандидатів і вчать їх лєнінізму та історію 

партії.

(Підрозділ Б)

 М а р т и н ю к 

Я ц к о .

уроджений [...] 1815,  українець, жонатий, 

рільник, замешкалий в с.  Чепелі1816,  Підка-

мі нецького р[айо] ну,  Львівської обл[асті] .

Замітки: В 1944 р. з приходом  большевиків два його сини, 

один був кущевим господарчим, другий в кущі, обидва зістали 

зловлені без зброї в криївці, відтак зістали засуджені. Старший 

син  «Орел» зі  Львова з в’язниці втік додому. Відтак дальше був в 

кущі господарчим на села  Голубиця і  Жарків.

В часі бльокади в 1945-1946 рр. зістав залапаний (тим разом 

зі зброєю) в с. Чепелях1817. В ті[й]  самі[й]  криївці з «Орлом» сидів 

кущевий « Хмара» і станичний « Скала», які пострілялися. Орел 

здався живим, відтак зістав засуджений на 15-ть літ тюрми і 

вивезли його на  Сибір. Тепер пише до родичів, що він є на волі, 

повернув би додому, але боїться, тому що за зголошення  органі-

зація може його покарати.

До Мартинюка Я. дуже часть заходять  більшовики, п’ють 

горілку та не мають його за підозрілого і він сидить на місці. Його 

син  Тимко скрито заходить до гарнізону в с.  Пеняки.

Дня 23.ІІІ.1948 р. жінка з с. Пеняк (на прізвище  Баба) бачила, 

як коло гарнізону в Пеняках стояв Мартинюк Тимко, а пізніше 

непомітно вбіг на подвір’я гарнізону. Вечером того ж дня до зга-

 Рік і місце народження не вказані.1815 

 1816 У тексті: Чипилі.

 1817 У тексті: Чипілях.
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даної жінки прийшов п’яний один боєць з гарнізону і під секретом 

сказав її, що вони в с.  Чепелі1818 мають одного «дядька», що він 

їм говорить все, що до села приходить 9-ть бандерівців. До кого 

вони заходять і з якими хлопцями в селі мають контакт. Відколи 

був  Тимко в гарнізоні, відтоді майже щоночі роблять  большевики 

засідки поза селом. Та ночю підслухують під вікнами деяких хат.

Дня 4.ІІІ.[19] 48 р. в с. Чепелі1819 були розкинені ручно писані 

карточки під заголовком «Видаю бандьорів». В цій карточці були 

списані всі свідоміші хлопці того ж села, а декотрі навіть з нами в 

контакті. Між ними був виписаний і Мартинюк Тимко, котрой з  орга-

нізацією не має нічого спільного. Підписаний на тих картках був 

 Мартинюк Василь, який зараз неграмотний. Такі картки були роз-

кидані 15 і 23 ІІІ.[19] 48 р. (в ті дні, коли в селі був гарнізон). Картки 

були розкинені коло голови сіль[ської]  ради і канцелярії. Як стверд-

жено, то картки є писані  Мартинюком Я. або його сином Тимком. 

(Справа писання карток є просліджена місцевим інформатором).

(Підрозділ А)

 Д у б и н а  І в а н 

І в а н о в и ч .

уроджений 1908 р. в с.  Стиборівка 

 Підкамінецького р[айо] ну,  Львівської 

обл[асті] , гр[еко] -кат[олик] , нац[іональ-

ність]   українець, жонатий, неграмотний, 

рільник, замешкалий в с. Стиборівка, Підка-

мінецького р[айо] ну, Львівської обл[асті] .

Замітки: До 1939 р. був головою « Луг[у] », головою 

«Кооперативи», членом т[оварист] ва « Просвіти». Про організа-

цію не знав нічого, весь час працював при господарстві.

В 1940 р. був арештований через  НКВД. Сидів одну добу, та 

був запитуваний, чи був головою «Луг[у] » і що має зброю.

В 1941 р. був забраний до  ЧА і того ж року попав в німецький 

полон, в якому був через три місяці, відтак повернув додому та 

став працювати при своїй господарці.

1943 р. був симпатиком  ОУН, в 1944 р. зістав відісланий на 

 Волинь на 7 денний курс кущевих військовиків. Коли повернувся, 

зістав арештований « Смершом» і відтак був відісланий в ЧА. На 

фронті був ранений і в 1945 році вернув додому. Вдома працю-

вав при господарстві. Населення, яке приходило тоді до нього з 

 1818 У тексті: Чипелі.

 1819 У тексті: Чипелі.
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запитом, чи то вже так буде. Він відповідав: шкода труду, шкода 

жертв, з того нічого не буде.

Від 1.ІІІ.[1947 р.]  до 21.ХІІ.[19] 47 р. був головою сіль[ської]  

ради і за його [на]водом вивезли  большевики на  Сибір 13-ть 

родин. По виборах до сільської ради зістав вибраний депутатом 

сіль[ської]  ради і головою культ[урно-] освітньої комісії.

Дня 14.І.[19] 48 р. в часі піятики у Грабала [ Горбаля] Івана в 

присутности 130-ть осіб говорив: «Ми повинні бути одного духа». 

Коли звернули йому увагу, щоб не говорив, він, не зважаючи, 

дальше продовжав свою балачку. В той час в хату увійшли два 

молоді хлопці і господар почав їх частувати горілкою. Один з них 

хотів напитися до  Дубини Івана, але цей сказав голосно: «Від 

тебе не п’ю, бо ти на мене готуєш шнурок». Хлопці зараз вийшли. 

За два дні прийшов уповноважений  Бараненко і про те все знав.

19.ХІІ.[19] 47 р. перед вивізкою1820 на  Сибір Дубина Іван вий-

шов [з] Р.С.П. з уповн[оваженим]  Бараненком і був дуже п’яний.

Дня 10.ХІІ.[19] 47 р. донька батька « Пімсти» написала з Сибіру 

до вуйка, де т[о]  вдома є сховані речі. Про ті речі знав Дубина. За 

4-ри дні ті речі зістали забрані через Бараненка до району.

Дня 6.ІІ.[19] 48 р. Дубина сказав до  Гетьмана Мик[оли] : мене 

зняли з голови сіль[ської]  ради, але я буду головою колгоспу.

Дня 11.ІІ.[19] 48 р. Дубина Іван перед двома повстанцями 

говорив, що «Ворожка» казала, що в коротці наступить зміна, 

але я і вона того не побачить, на це повстанець сказав: Ворожка 

внесла заяву до колгоспу і ви також несіть, то обидвох вас пові-

сять. Про те що Ворожка внесла заяву, знала тільки  Кутняк Софія. 

Одного дня Бараненко сказав до Кутняк З[офії] , якщо повісять 

 Ворожку, то вона буде відвічати за те. Тепер на кожному кроці 

хвалить  Бориса, і говорить, якщо його зліквідують, то він не хоче 

жити. Зараз є в контакті з участ[ковим]   МГБ  Круковим.

Дня 15.ІІ.[19] 48 р. Дубина і  Щирба Іван були за куми (хресні 

батьки) на хрестинах у Крукова.

(Підрозділ Б) .

 А д а м ч у к 

В о л о д и м и р 

С а ф р о н о в и ч .

уроджений 1918 р. в с.  Тетильківці, 

 Підкамінецького р[айо] ну,  Львівської 

обл[асті] , гр[еко] -кат[олик] ,  українець, 

освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  школи, фах 

швець, жонатий, рільник, замешкалий в 

с. Тетильківцях.

 1820 У тексті: вівізкою.
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Замітки: В місяці грудні 1939 р. вписався до колгоспу.

В 1940 р. працював в Підкамінськім «За[г]сі», тоді зі слідчим 

 НКВД  Кальніченком. До села зовсім не приходив.

В 1941 р. за німецької окупації, був вдома і знав всіх місцевих 

членів  організації.

В 1944 році був забраний до  ЧА та по тр[ь] ох місяцях вишколу 

відісланий на фронт в  Польщу. В місяці листопаді того ж року втік 

з ЧА разом з  Ковальським Миколою. Спочатку1821 крився. Весною 

1945 р. був станичним та мав зв’язки до ліса і носив повстанцям 

харчі.

В 1946 р. в місяці лютім зістав залапаний через лейтенанта 

з гарнізону, котрой його віддав до Підкамінецького  МВД, перес-

лухав його участковий з  МГБ Кальніченко, по переслухан[н] ю за 

8 день зістав звільнений. Від того часу не крився, а жив легально. 

В тім часі до нього заходили МГБ-исти  Кальніченко і  Шишкін.

В місяці березні 1946 р.  большевики зловили повстанця 

 «Дезертира», котрой зізнав, що  Адамчук в с.  Тетильківцях був 

станичним. Адамчук тоді втік і крився. Днем все ходив по селі. 

За ним приходило МВД, однак він не втікав, але з ними не стрі-

чався. В квітні 1946 р. виїхав до  Золочева і разом зі своїм братом 

працював у шевському варстаті. МГБ то це знало. Часто приїздив 

додому. Так само і його жінка часто їздила до Золочева.

В місяці січні 1947 р. вернув до с. Тетильковиць, пішов у 

 Підкамінь на МГБ. Опісля говорив, що його взивав Кальніченко. 

Від того часу коли вернувся з Підкаміня, не крився, а жив легаль-

но. В тім часі часто до нього заходили МГБ-исти Кальніченко і 

 Худошін.

В місяці квітні 1947 р. большевики знайшли дві криївки, про 

які знав Адамчук, та рівнож почали большевики ходити по тій час-

тині села, де могли перебувати повстанці.

Дня 23.ІV.1947 р. був в Підкаміні і стояв коло будинку МГБ з 

нач[альником]  МГБ, опісля на місті стояв з нач[альником]  мілі-

ції, заступником нач[альника]  МГБ  Літусом і участковим МГБ 

 Іваніцою. Через літо 1947 року вечорами ходив по селі криючись 

поза плоти, і наслухував. Де зауважив повстанців, там скоро була 

засідка.

Дня 9.ХІІ.1947 р. большевики зловили одну дівчину, котра 

скривалас[я] , в часі допиту учас[тковий]  Худошін говорив її, коли 

вона стрічалася з Адамчуком, та про що вона говорила з ним. 

 1821 У тексті: З початку.



1130

По звільненню дівчина говорила, що мабуть1822  Адамчук її видав. 

Тепер, мабуть1823, дістав з пр[о]текції  МГБ кавалок пасовиська, на 

котрім побудував хату.

(Підрозділ Б) .

 С л о в і н с ь к и й 

Г р и ц ь 

М и к о л а є в и ч .

уроджений 1927 р. в с.  Нем’яч, 

 Підкамінецького р[айо] ну,  Львівської 

обл[асті] , гр[еко] -кат[олик] ,  українець, 

освіта 4 кл[аси]  нар[одної]  школи, віль-

ний, рільник, замешкав в с.  Михайлівці 

 Зборівського р[айо] ну,  Тернопільської 

обл[асті] .

Замітки: В 1940 році був вивезений разом з батьками на 

 Сибір. В Сибіру померли йому батько. Мати  Параскевія 1945 р. 

повернула до с.  Нем’яч, син Гриць працює ще дальше в Сибірі 

на якомусь заводі аж до 1946 р. В 1946 р. мати його виробила 

якісь документа в районі, вислала на Сибір і на тій підставі його 

звільнили додому.

В 1946 р. його мати вийшла дуругий раз заміж за  Пасічник 

Михайла, відтак дня 21.Х.[19] 471824 р. знова зістали вивезені на 

Сибір. По дорозі з транспорту втік і крився, по короткому часі 

в с.  Попівці зловив його  МГБ-ист участковий  Худошін, та казав 

прийти на його кватиру до  Підкаміня, щоб нарубати дров, чи 

ходив, невідомо.

31.Х.1947 р. Словінський написав листа і приніс до одної 

жінки (не подається з огляду конспірації), щоби вона того листа 

доручила жінці якогось  Витрика, ця жінка цього листа не хотіла 

брати, він, однак, його залишив.

Автентичний відпис листа.

«Привіт, дорогенький Петрусю! Засилаю тобі свій при-

віт і бажання щастя і здоровля на Славу нашого  Українського 

Народу!»

Дорогенький Петрусю! То пише до тебе з просьбою1825 Привіт 

Словінський і просить тебе як рідного брата і батька, щоб зізнав 

моє положення і зачислив мене до своїх рядів.

 1822 У тексті: мабудь.

 1823 У тексті: мабудь.

 1824 У тексті: [19] 41.

 1825 У тексті: прозьбою.
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Бо знаєш сам, що я вірний син, котрой мучивсь 7 років 

на  Сибірі та не зломив своєї віри, но вернув зі Сибіру і також 

не піддався лютому ворогові, котрой закрадався до мойого 

серця, знов хотіли мене заслати, но їм не вдалося. То знай, 

дорогенький Петрусю, що я так дальше ховатись не хочу, но 

хочу пристати до ваших рядів, ні того щоб спасти душу чи своє 

життя, но для того, щоб залишитись смертю за волю народу. 

Прошу не відказати мені, дорогенький Петрусю, і якнайскорше 

повідомити.

До побачення.  Словінський.

Дня 1.ХІ.1947 р. знова прийшов до цієї ж жінки, давав її якісь 

гроші, щоби вона доручила їх жінці « Витрика». Вона грошей не 

брала і він забрав їх з поворотом1826.

Дня 4.ХІ.1947 р. в тому місті, де він приносив листа, була 

облава, бійці з гарнізону говорили, що десь тут скривається 

Витрик і  Могила.

Дня 18.ХІ.1947 р. заступник начальника  МГБ  Літус візвав 

його до  Підкаміня, щоб той йому нарубав дров. Словінський 

говорив потім людям, що Літус його арештував. Коли казав йому 

різати дрова, то Словінський говорив Літусові, що його болять 

ноги. Літус відпустив його до лікаря, а цей втік додому. З дому 

зараз пішов до с.  Поповець.

Дня 3.ХІІ.1947 р. чогось ходив до Підкаміня.

Дня 6.ХІІ.1947 р. ходив на МГБ по документа, його родина 

нічого не знає, якщо коли він щось робить чи кудась іде.

Дня 7.ХІІ.1947 р., йдучи дорогою з іншими хлопцями, він 

побач[и] в хлопця, котрой криється перед органами МГБ і 

 МВД, відтак Словінський сказав до цього хлопця, що криється: 

«Здраствуй, товариш полковнік», цей нічого не відповів.

Дня 19.І.1948 р. Словінський був у Попівцях в церкві. В тім 

часі приїхало кількох МГБ-истів і з ними уч[астковий]   Худошін. 

Худошін сказав священикові, щоб він визвав йому з церкви 

Словінського. Священик так зробив, коли Словінський вийшов 

надвір щось довго говорив з Худошіном і до церкви вже не 

повертав. Того самого дня пішов на хут[ір]   Микити, на другий 

день на тому хуторі була облава.

Дня 10.ІІ.1948 р. поїхав до  Почаєва і там вступив на працю в 

МТС-і.

 1826 У тексті: споворотом.
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(Підрозділ А) .

 С и т н и к 

М и х а й л о

уроджений 1927 р. в с.  Тетильківці, 

 Підкамінецького р[айо] ну,  Львівської 

обл[асті] , гр[еко] -кат[олик] ,  українець, 

4 кл[аси]  нар[одної]  школи, вільний, ріль-

ник, замешкалий в с. Тетильківці.

Замітки: В 1945 р. відходив до  УПА, але його не при[й] няли, 

верну[ли]  додому.

В 1946 р. арештувало його  МВД, водили по лісі, ніби хотіли 

розстріляти та говорили, щоб віддав кріса, кріса не віддав, бо 

не мав його. По сімох днях звільнили. В 1947 р. уч[астковий]  

 Мамалигін і  Кальніченко часто взивали його на  МГБ. Часом в селі 

вечером стрічався з ним участковий Кальніченко і відтоді Ситник 

почав слідити за повстанцями.

В місяці травні 1947 р. стрінули його в лісі повстанці  М. і  В. 

та питали, чого він ходить по лісі, от так відповів, повстанці тоді 

йому сказали, як не боїшся  Мельника, то виниси від нього для 

нас муки, Ситник відповів, що не боїться і виніс під ліс муку, якої 

було около 20 к[і] л[о] г[амів] . За кілька днів по цьому випадку МГБ 

Кальніченко говорив між населенням, скільки було тої муки і хто 

її молов.

Дня 2.ІV.1947 р. між селами  Накваша і Тетильківці переходило 

двох повстанців  Н. і  К., та на дорозі стрінули Ситника, ніхто біль-

ше їх не бачив, слідуючого дня Ситник стрінувся з Кальніченком і 

там, де він бачив повстанців, обскочило 15  большевиків.

В серпні 1947 р. МВД хотіло його арештувати в справі 

крадіжи, Ситник з дому втік і крився в лісі, ходив тоді по всіх 

постоях, де минулого року кватерували повстанці. З собою 

носив гранати. Щодня пополудню виходив з ліса і приходив 

в село. Вечорами ходив по селі, засідав за плотами та наслу-

ховував.

В місяці серпні 1947 р. як в с. Накваші більшовики вбили 

« Лебедя», то Ситник ходив по лісі « Соснина» і переглядав, чи там 

кого нема. Наколи хто його бачив з села, то він крився в полі. 

Коли гарнізонці сиділи на засідці, то Ситник все тоді ходив попід 

вікна по підозрілих господарствах.

Дня 10-го листопада 1947 р. в господаря  Журавського Павла 

вечером сиділи в хаті місцеві хлопці і міліціянт  Пердков. Ситник 

викликав Пердкова надвір, щось з ним довго говорив. Пердков 

зараз пішов в село, а Ситник прийшов до хати.
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В місяці січні 1948 р. тр[ь] ох повстанців стрінули  Ситника в 

селі, а що його підозрівали як С/О, то запровадили до однієї хати 

і сказали йому так довго сидіти аж його повідомлять. 

За кілька хвилин стрінули його під вікном одного господаря. 

На запит, що тут робить, відповів: з цікавости дивлюся у вікно.

Дня, 17.V.1948 р.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 209а-213а. Копія. 

Машинопис.
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БІОГРАФІЧНІ ДОВІДКИ

« 207» (? – ?). Співробітник референтури  СБ  Поморянського 

районного проводу  ОУН (1949).

« Беркут» (? – ?). Співробітник референтури СБ  Бродівського 

районного проводу ОУН (1945).

« Борислав» (? – ?). Співробітник референтури СБ  Підка-

мінсь кого районного проводу ОУН (1949).

« Варнак» (? – ?). Надрайонний референт СБ ОУН в 

 Рогатинській окрузі (1947-1948); хорунжий СБ (22.01.1948).

« Вус» (? – ?). Співробітник референтури СБ неустійненого 

рівня (1949).

« Зелений» (? – 31.08.1947, в лісі біля с.  Станимир 

 Перемишлянського р-ну  Львівської обл.). Освіта – незакінчена 

вища: закінчив 4 семестри Львівського медичного інституту. 

Стаж роботи в СБ – 4 роки. Відбув кілька теоретичних і практич-

них вишколів в осередку Миколи  Арсенича – «Михайла». Рефе-

рент СБ  Золочівського окружного проводу  ОУН (?-31.08.1947). 

Загинув під час облави у криївці. Сотник СБ (6.06.1948, посмерт-

но) з датою старшинства 29.08.1947 р. 

« Зенко» (? – ?). Стрілець боївки СБ Золочівського окружного 

проводу ОУН (літо 1944 – 09.1945), референт СБ  Глинянського 

районного проводу ОУН (1.10.1945-?).

« Колібер» (? – 31.08.1947, в лісі біля с. Станимир Пере миш-

лянсь кого р-ну Львівської обл.). Освіта – середня. Стаж роботи 

в СБ – 3 роки. Пройшов 10-денний теоретичний вишкіл СБ. 

Співробітник референтури СБ Золочівського окружного проводу 

ОУН (1947). Хорунжий СБ (6.06.1948, посмертно) з датою стар-

шинства 29.08.1947 р.

« Мороз» (? – ?). Співробітник референтури СБ  Підкамінського 

районного проводу ОУН (1949).

« Морозенко» (? – ?). Керівник кущового проводу ОУН у 

тодішньому  Краснянському районі на  Львівщині (1945).

 «Недоля» («Вишневий», «Темний»; бл. 1920, с.  Вороняки? 

 Золочівського р-ну Львівської обл. – 23.10.1946, прис.  Гута 

Пеняцька с.  Пеняки  Бродівського р-ну Львівської обл.). Освіта – 

середня. Стаж роботи в СБ – 3 роки. Відбув 10-денний теоретич-

ний і практичний вишко ли. Референт СБ  Золочівського район-

ного (поч. 1944), а відтак  Бродівського повітового/надрайон-

ного (04.1944-10.1946) проводів ОУН. Поручник СБ (6.06.1948, 

посмертно) з датою старшинства 22.10.1946 р.
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« Незнаний» (? – ?). Учасник збройного підпілля  ОУН у 

 Краснянському районі (1947).

« Орест» (? – 22.11.1945, х.  Бортники с.  Лугове  Бро дівсь-

кого р-ну  Львівської обл.). Освіта – середня. Стаж роботи в 

 СБ – 1 рік. Пройшов 10-денний теоретичний вишкіл. Референт 

СБ  Краснянського районного проводу ОУН (1945), співробітник 

справового звена референтури СБ Золочівського окружного 

проводу ОУН (1945). Хорунжий СБ (6.06.1948, посмертно) з 

датою старшинства 22.11.1945 р. Загинув під час облави.

« Перемога» (? – ?). Співробітник референтури СБ  Гли нянсь-

кого районного проводу ОУН (1945).

« Пластун» (? – ?). Співробітник референтури СБ  Бродівського 

районного проводу ОУН (1945).

« Руслан» (? – ?). Співробітник референтури СБ  Олеського 

районного проводу ОУН (1945).

« Руслан» (? – ?). Співробітник референтури СБ  Поморянського 

районного проводу ОУН (1945).

« Чернов» (? – 19.08.1944). Освіта – середня. Стаж роботи 

в СБ – 6 місяців. Пройшов 7-денний теоретичний вишкіл СБ. 

Референт СБ  Золочівського окружного проводу ОУН (?-08.1944). 

Хорунжий СБ (6.06.1948, посмертно) з датою старшинства 

19.08.1944 р.

« Чорнота» (? – ?). Референт СБ  Буського районного проводу 

ОУН (20.09.1945-?).

« Чумак» (? – ?). Співробітник референтури СБ  Підкамінського 

районного проводу ОУН (1949-1950).

 Баб’як Наум Григорович («Мартин», «Ржа»; 1924, с.  Дуб’є 

Бродівського р-ну Львівської обл. – 2.11.1950, прис.  Гнатюки 

с. Дуб’є Бродівського р-ну Львівської обл.). Народився у селян-

ській родині. Член ОУН. В лавах збройного підпілля ОУН від 

1944 р. Інформатор СБ при кущовому проводі ОУН (?-02.1947), 

комендант боївки СБ (02.1947-03.1948), а відтак референт 

СБ  Заболотцівського районного проводу ОУН (03.1948-весна 

1949). Подальші функції не встановлені. Загинув під час облави 

у криїв ці.

 Баглай Михайло Миколайович («Крук»; 19.11.1918, 

с.  Піски Бродівського р-ну Львівської обл. – 6.05.1945, с. Піски 

Бродівського р-ну Львівської обл.). Член ОУН. В роки першої 

більшовицької окупації перебував на еміґрації, звідки повернувся 

влітку 1941 р. Комендант боївки СБ  Бродівського районного про-

воду ОУН (08.1944-05.1945). Загинув від випадкового розриву 

гранати.
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 Баландюк Іван Гнатович («Нечай»; 1920, с.  Закомар’я 

 Буського р-ну  Львівської обл. – 15.11.1945, в лісі біля с. Закомар’я 

Буського р-ну Львівської обл.). Народився у селянській родині. 

Освіта – 6 класів народної школи. Член  ОУН з 1943 р. Комендант 

боївки  СБ  Олеського районного проводу ОУН. Загинув під час 

облави.

 Баран Федір Олексійович («Клим»; (11.09.1914, с.  Почапи 

 Золочівського р-ну Львівської обл. – 21.02.1951, біля с.  Гончарівка 

Золочівського р-ну Львівської обл.). Освіта – 5 класів народ-

ної школи. За фахом – рільник. Жонатий. У підпіллі з 1944 р. 

Охоронець керівника  Золочівського окружного проводу ОУН 

Богдана  Кваса – «Блакитного» (?-07.1950), кущовий провідник 

ОУН (?-02.1951). Загинув у криївці після тривалого бою з опера-

тивною групою  МҐБ.

 Безпалько Василь («Великий», «Грубий», «Клим»; 1921, 

с.  Зозулі Золочівського р-ну Львівської обл. – 16.01.1946, в лісі 

біля с.  Шнирів  Бродівського р-ну Львівської обл.). Народився у 

селянській родині. Освіта – 4 класи народної школи. За фахом – 

рільник. Після закінчення школи працював на батьківському гос-

подарстві. Член ОУН з 1941 р. За німецької окупації працював у 

поліції у  Кракові, звідки втік і повернувся у рідні терени, пішов у 

підпілля. Співробітник референтури СБ  Золочівського повітового 

(1944), Золочівського окружного (1945-01.1946) проводів ОУН. 

Загинув у криївці внаслідок зради. Тіло облавники забрали до 

 Бродів, де й поховали таємно.

 Бідюк Іван Васильович («Крутий»; 1919, с.   Йосипівка 

Буського р-ну Львівської обл. – 4.03.1949, с.  Ожидів Буського р-ну 

Львівської обл.). Освіта – початкова. За фахом – столяр. Член 

ОУН з 1943 р. Співробітник референтури СБ  Бродівського над-

районного (1945-1947), а відтак  Олеського районного проводів 

ОУН (1947-1949). Загинув під час облави.

 Білик Володимир Семенович («Богдан», «Буря», «Ярий»; 

25.07.1921, с.  Клекотів Бродівського р-ну Львівської обл. – 1945). 

Референт СБ  Пониковицького районного проводу ОУН (1945).

 Блажейко Іван («Дзвір»; 1920, с. Гончарівка Золо чівсь-

кого р-ну Львівської обл. – 02.1946, біля м.  Золочів Львівської обл.). 

Народився у селянській родині. Освіта – 7 класів народної школи. 

Після закінчення навчання здобув фах коваля. Член ОУН з 1940 р. 

У підпіллі ОУН з весни 1944 р. Референт СБ підрайонного, а від-

так  Золочівського районного (?-02.1946) проводів ОУН. Загинув 

під час наскоку оперативної групи на місце постою боївки. Будучи 

важко пораненим застрелився.
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 Божинський Михайло Васильович («Дуб», «Карпо», 

«Роман», «Ромко»; 21.11.1920, с.  Ражнів  Бродівського р-ну 

 Львівської обл. – 3.12.1949, в лісі між с. Поляни та х.  Копанка 

  Жовківсь кого р-ну Львівської обл.). Освіта – початкова. 

Кулеметник  самооборонного відділу села (осінь 1943 – весна 

1944). Неодноразово відзначався у бою з  червоними партиза-

нами. Кулеметник боївки  Ражнівського куща  ОУН (05.-09.1945), 

стрілець боївки  СБ  Золочівського окружного проводу ОУН 

(09.1945-09.1946), бойовик референта СБ  Львівського (осінь 

1946 – 09.1947) та  Сокальського (09.1947-12.1949) окружних 

проводів ОУН. Підірвався на замінованій криївці. 

 Бучинський Мирослав Ількович («Бусько», «Сурмач»; 

1924, с.  Заріччя  Золочівського р-ну Львівської обл. – 10.05.1951, 

с.  Вороняки Золочівського р-ну Львівської обл.). Член ОУН з 

1942 р. У лавах збройного підпілля ОУН з 1944 р. Інформатор 

СБ при кущовому проводі ОУН (?-1947), референт СБ (1947-

06.1949), а відтак керівник (06.1949-05.1951)  Золочівського 

районного проводу ОУН. Загинув, наскочивши на засідку опе-

ративної групи  МҐБ. Відзначений Бронзовим Хрестом Бойової 

Заслуги у наказі керівника Золочівського окружного проводу 

ОУН ч. 1/52 від 5.08.1952 р.

 Варвара Євген («Міко»; 1914, м.  Золочів Львівської обл. – 

12.05.1948, с.  Почапи Золочівського р-ну Львівської обл.). 

Освіта – 4 класи гімназії. Через брак коштів був змушений зали-

шити навчання і влаштуватися на роботу. Від 1937 р. працював 

у повітовому Союзі кооператив у Золочеві. Активний учасник 

легальних українських товариств « Русалка», « Просвіта», де особ-

ливо відзначався у хорі та аматорському гуртку. Член ОУН. У 

1943 р., як доброволець, вступає до дивізії СС « Галичина», де 

пройшов вишкіл у підстаршинській школі та отримав військовий 

ступінь. Після боїв під  Бродами переходить у лави збройного під-

пілля ОУН. Чотовий  самооборонної сотні на  Золочівщині (друга 

пол. 1944 – поч. 1945), стрілець (поч. 1945), а відтак – командир 

районної боївки СБ Золочівщини (весна 1945 – 1948), стрілець 

боївки СБ Золочівського надрайонного проводу ОУН (1948). 

Загинув в оточеній господарці у бою з облавниками. Будучи 

тяжко пораненим, застрелився аби не потрапити живим у руки 

ворога. Тіло загиблого облавники забрали до Золочева, де й 

поховали таємно.

  Вірлик Михайло Іванович («Сокіл»; 20.02.1913, с.  Гологори 

Золочівського р-ну Львівської обл. – 20.07.1944, с.  Станимир 

 Перемишлянського р-ну Львівської обл.). Народився у селян-
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ській родині. У рідному селі закінчив народну школу. Член  ОУН 

з 1938 р. У 1940-1941 рр. перебував на еміґрації в  Німеччині, 

звідки на початку війни повернувся та активно включився в орга-

нізаційну роботу. Працював станичним та кущовим провідником, 

а відтак – референтом  СБ підрайонного проводу ОУН. На цій 

посаді був тяжко поранений, а, вилікувавшись, обіймав посаду 

коменданта СБ  Глинянщини. Загинув під час проходження лінії 

фронту через с.  Станимир.

 Вовк Михайло Андрійович («Білий», «Кузьма»; 19.09.1923, 

с.  Клекотів  Бродівського р-ну  Львівської обл. – 4.12.1947, с.  Шни-

рів Бродівського р-ну Львівської обл.). Народився у селянській 

родині. Стрілець боївки СБ  Пониковицького районного проводу 

ОУН (08.1944-?), місцевої  кущової боївки (?-12.1947). Загинув, 

наскочивши на засідку військ  МҐБ.

 Гавришків Василь Григорович («Зимний»; 1917, с.  Бужок 

 Золо чівського р-ну Львівської обл. – ?). Комендант боївки  СБ 

 Золо чівського надрайонного проводу ОУН (на 09.1945).

 Ганушкевич Володимир Семенович («Страшний»; 1914, 

с.  Суходоли Бродівського р-ну Львівської обл. – 7.12.1946, 

м.  Львів). Освіта – 4 класи народної школи. В роки німецької окупа-

ції проживав у с.  Станіславчик Бродівського р-ну Львівської обл., 

працював у поліції. На нелегальному становищі від 18.03.1944 р. 

Стрілець боївки СБ  Бродівського повітового/надрайонного про-

воду ОУН (18.03.1944-3.01.1946). Затриманий оперативною гру-

пою Лопатинського РО  НКВД 3.01.1946 р. у криївці в с.  Гутисько 

Тур’янське в господарстві  Савули. Заарештований 3.01.1946 р. 

Бродівським РО НКВД. Військовим трибуналом військ  МВД 

Львівської області 30.08.1946 р. за ст.ст. 54-1а, 54-11 засудже-

ний до ВМП – розстрілу з конфіскацією всього майна. Страчений 

7.12.1946 р.

 Гарабач Василь Іванович («Ґазда», «Дзидзьо», «Орач», 

«Роман», «Семко», «Старий», «Степан», «Шпак», «18», «49», 

«813»; 1921, с.  Негрибка  Перемиського повіту ( Польща) – 

31.07.1952, біля с.  Залісся Золочівського р-ну Львівської обл.). 

Освіта – середня. Навчався в Українській державній чолові-

чій гімназії у  Перемишлі. Член ОУН з 1939 р. На нелегально-

му становищі від 1942 р. Господарчий референт 3-го району 

  Перемиського надрайону («Холодний Яр»)  Закерзонського краю 

ОУН (1944-1945), референт СБ 1-го району Перемиського надра-

йону («Холодний Яр») Закерзонського краю ОУН (1945-08.1947). 

Восени 1947 р. перейшов на терени  УРСР, де продовжував діяти 

в підпіллі. Референт СБ  Золочівського надрайонного (1949-
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07.1950),  Золочівського окружного (07.1950-07.1952) проводів 

 ОУН. Сотник контррозвідки (30.06.1952). Загинув, потрапивши 

на засідку оперативної групи  МҐБ.

 Гнатюк Микола Пилипович («Боруля», «Скиба», «Ярема»; 

1905, с.  Митниця  Бродівського р-ну  Львівської обл. – 22.03.1946, 

біля с.  Комарівка Бродівського р-ну Львівської обл.). Освіта – 

4 класи народної школи. За фахом – рільник. Жонатий. Член ОУН 

з 1939 р. Керівник  Корсівського кущового проводу ОУН (1942-

03.1946). Загинув у криївці під час облави.

 Городиловський Петро («Зірка»; 1927, с.  Хильчиці 

 Золочівського р-ну Львівської обл. – 12.02.1945, с. Хильчиці 

Золочівського р-ну Львівської обл.). Народився у сім’ї незамож-

них селян. Освіта – 4 класи народної школи і 2 роки торговель-

ної школи в  Золочеві.  Юнак ОУН з 1942 р., член ОУН з 1943 р. 

Стрілець УПА з початку 1944 р., а відтак – бойовик районної 

боївки  СБ (осінь 1944 – 02.1945). Згинув внаслідок облави в рід-

ному селі разом із 17-ма побратимами. Тіло забране ворогом до 

Золочева, де поховане на городі  НКВД.

 Гудима Дем’ян Федорович («Січовий»; 1916, с.  Ожидів 

 Буського р-ну Львівської обл. – 15.08.1950, м. Золочів 

Львівської обл.). Стрілець куреня  УПА « Дружинники» (1944), спів-

робітник референтури СБ  Золочівського надрайонного проводу 

ОУН (?-11.1945), тимчасово виконуючий обов’язки референта 

СБ Золочівського надрайонного проводу ОУН (11.1945-?), спів-

робітник референтури СБ Золочівського районного та надрайон-

ного проводів (1946-1947), референт СБ (1947-08.1950) одно-

часно тимчасово виконував обов’язки керівника (01.-06.1949) 

Золочівського надрайонного проводу ОУН. Загинув внаслідок 

зради в оточеному військами  МҐБ будинку. Щоб не потрапити 

живим в руки ворога, підірвався гранатою.

 Гушта Микола Петрович («Куля», «Максим»; 1916, 

с.  Корсів Бродівського р-ну Львівської обл. – ?). Народився 

у селянській родині. Освіта – 4 класи народної школи. Член 

ОУН з листопада 1943 р. Стрілець повстанської групи Григорія 

 Котельницького – «Шугая» (11.1943), заступник командира чоти 

сотні УПА « Дружинники І» (08.-09.1944), стрілець боївки СБ 

 Золочівського окружного проводу ОУН (10.-12.1944). У груд-

ні 1944 р. отримав поранення в ногу. Стрілець (весна 1945 – 

06.1945), військовий референт (06.-07.1945), а відтак – господар-

чий референт (07.1945-03.1946)  Корсівського кущового проводу 

ОУН. Захоплений в полон 24.03.1946 р. у схроні біля с.  Комарівка 

Бродівського р-ну і того ж дня заарештований Бродівським РО 
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 МВД. Військовим трибуналом військ МВД  Львівської області 

8.06.1946 р. засуджений за ст.ст. 54-1а, 54-11 до 10 років позбав-

лення волі у виправно-трудових таборах та 5 років позбавлення 

у правах. Звільнений з табору 29.04.1956 р. та перебував на 

спецпоселенні у м.  Осінники  Кемеровської обл. Реабілітований 

18.12.1991 р. 

 Дацків Степан («Малий»; ? – 2.04.1946, с.  Гаї  Бро дівсь-

кого р-ну  Львівсь кої обл.). Освіта – неповна середня. В роки 

німецької окупації працював у  Кріпо та відбув вишкіл у  Закопаному. 

Стаж роботи в  СБ – 3 роки. Пройшов 10-денний теоретичний 

вишкіл СБ. Заступник коменданта  ВПЖ куреня « Дружинники» 

 ТВ 11 «Пліснесько» (весна-осінь 1944). Референт СБ  Олеського 

районного проводу ОУН (08.1944-07.1945), заступник рефе-

рента СБ  Бродівського повітового/надрайонного проводу ОУН 

(07.1945-01.1946), комендант боївки і одночасно заступник 

референта СБ  Золочівського окружного проводу ОУН (01.1946-

04.1946). Хорунжий СБ (6.06.1948, посмертно) з датою старшин-

ства 1.03.1946 р.

 Дацьків Роман Миколайович («Темний»; 1.03.1924, 

с.  Пониква Бродівського р-ну Львівської обл. – 1976, м.  Львів). 

Освіта – 7 класів народної школи. Референт СБ  Бродівського 

повітового проводу ОУН (осінь 1943 – 03.1944). У квітні 1944 р. 

мобілізований до  Червоної армії. Учасник Другої світової війни. 

Після демобілізації жив і працював у Львові. Зацькований співро-

бітниками  КҐБ, покінчив життя самогубством.

 Дмитрів Кіндрат Якимович («Іскра»; 1917, с.  Ожидів 

 Буського р-ну Львівської обл. – 15.07.1947, в лісі біля с. Ожидів 

Буського р-ну Львівської обл.). Ройовий сотні УПА « Непоборні» 

(1945), стрілець боївки  СБ  Олеського районного проводу ОУН 

(1946-1947). Загинув у криївці.

 Довгань Євген («Дуб»; 1918, с.  Тростянець  Золочівсь-

кого р-ну Львівської обл. – 13.12.1944, біля с. Тростянець Золо-

чівського р-ну Львівської обл.). Народився у селянській родині. 

Освіта – 6 класів народної школи. За фахом – молочар. Після 

закінчення школи працював вдома на батьківському господар-

стві. Член ОУН з 1939 р. У 1940 р. нелегально перейшов кордон і 

перебував на еміґрації в  Німеччині, в 1942 р. повернувся у рідне 

село, працював у районній молочарні. На нелегальному становищі 

з весни 1944 р. Співробітник керівника  Золочівського районного 

проводу  ОУН (весна 1944 – 08.1944), референт СБ Золочівського 

районного проводу ОУН (08.1944-12.1944). Загинув під час 

облави, відступаючи з оточеного села. Будучи важко пораненим, 
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застрелився, аби не потрапити живим у руки ворога. Похований 

на цвинтарі с.  Тростянець.

 Дубас Антон Степанович («Горобець», «Оріх»; 1921, 

с. Заболотці  Бродівського р-ну  Львівської обл. – 1946). Народився 

у сім’ї робітника. Освіта – 4 класи народної школи. Після смерті 

батька переїхав разом з матір’ю у с.  Вовковатиця, де й меш-

кав до відходу в підпілля. Від вересня 1939 р. – на еміґрації в 

 Німеччині, а відтак – на примусових роботах (1940-01.1944). Від 

серпня 1944 р. переховувався від мобілізації у  Червону армію. У 

грудні 1944 р. біля с. Вовковатиця під час облави був поранений 

в ногу, підібраний повстанцями та скерований на лікування у 

с.  Переволочна  Буського р-ну. У березні 1945 р. після одужання 

перейшов у збройне підпілля  ОУН. Стрілець (03.-09.1945), а 

відтак – комендант боївки  СБ (10.1945-02.1946)  Бродівського 

надрайонного проводу ОУН. Захоплений 24.02.1946 р. у непри-

томному стані оперативною групою Підкамінського РО  НКВД 

у криївці біля с.  Сухота Бродівського р-ну. Заарештований 

12.03.1946 р. Бродівським РО НКВД. Військовим трибуналом 

військ МВД Львівської області 30.08.1946 р. за ст.ст. 54-1а, 

54-11 засуджений до ВМП – розстрілу з конфіскацією всього 

майна. 

 Дубина Василь Прокопович («Вогник» («Огник»), «Славко»; 

8.12.1925, с.  Нем’яч Бродівського р-ну Львівської обл.  – 

20.10.1954, с. Нем’яч Бродівського р-ну Львівської обл.). Наро-

див ся у селянській родині. Освіта – 7 класів. Учасник збройного 

підпілля ОУН з квітня 1945 р.: стрілець місцевої  кущової боївки 

(04.-11.1945), учасник боївки СБ  Підкамінського районного про-

воду ОУН (11.1945-1946), інформатор СБ кущового проводу 

ОУН (1946-08.1948), охоронець Володимира  Качура – «Лимана» 

(референта СБ Підкамінського районного проводу ОУН, а від-

так – керівника Підкамінського районного та  Золочівського над-

районного проводів ОУН). Відзначений Бронзовим Хрестом 

Бойової Заслуги у наказі керівника  Золочівського окружного 

проводу ОУН Івана  Червака – «Олеся» ч. 1/52 від 5.08.1952 р. 

Загинув унас лідок зради в оточеній військами МҐБ господарці, 

застрелився аби не потрапити живим у руки ворога.

 Дубина Степан Олексійович («Нечай» («Ничай»); 7.07.1922, 

с.  Тетильківці Бродівського р-ну Львівської обл. – 28.07.1948, 

в лісі біля смт.  Підкамінь Бродівського р-ну Львівської обл.). 

Народився в сім’ї рільників. Член ОУН з часів німецької окупації. 

У 1944 р. забраний  німцями на примусові роботи у  Тернополі, 

звідки йому вдалося втекти. Повернувшись додому, перехо-
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дить на нелегальне становище і вступає до лав збройного під-

пілля  ОУН. Інформатор  СБ кущового проводу ОУН (?-07.1948). 

Загинув під час наскоку оперативно-військової групи  МҐБ на 

місце постою боївки. Будучи важко пораненим – застрелився. 

Похований в с.  Накваша  Бродівського р-ну. 

 Дутка Петро Ількович («Омелько»; 1924, с.  Берлин 

Бродівського р-ну  Львівської обл. – 29.01.1946, в лісі біля с.  Білявці 

Бродівського р-ну Львівської обл.). Освіта – 4 класи народної 

школи та 3 роки торгівельної школи у м.  Броди. Член ОУН з 

1939 р. На нелегальному становищі з весни 1944 р. Стрілець 

 Берлинського куща ОУН, а відтак боївки СБ  Бродівського район-

ного проводу ОУН. Загинув під час облави у криївці.

 Дутка Ярослав Данилович («Бойко»; 1924, с. Берлин 

Бродівського р-ну Львівської обл. – 1950, ?). Освіта – серед-

ня. Стрілець боївки СБ Бродівського районного проводу ОУН 

(1944-1946), кущовий інформатор СБ (1946-1948), кущовий 

провідник ОУН (осінь 1948 – сер. 1949), бойовик референта СБ 

Бродівського районного проводу ОУН М.  Шеремети – «Цигана» 

(сер. 1949 – 08.1950). Ліквідований СБ ОУН за підозрою у спів-

праці з органами МҐБ. 

 Караїм Володимир Антонович («Крига», «Явір»; ?, с.  Ков-

пин Ставок Бродівського р-ну Львівської обл. – 13.08.1945, 

с.  Дуб’є Бро дівсь кого р-ну Львівської обл.). Народився у селян-

ській родині. Стрілець боївки СБ  Пониковицького районного про-

воду ОУН (08.1944-08.1945). Загинув під час облави.

 Качан Роман Атаназійович («Гар», «Гроза», «Жук», «Івась», 

«Мазепа», «Папа», «Славко», «Чорний», «Юрко»; 30.03.1920; 

с.  Корсів Бродівського р-ну Львівської обл. – 4.12.1949, в лісі 

між с.  Поляни та х.  Копанка  Жовківського р-ну Львівської обл.). 

Освіта – неповна середня. Активний діяч товариств « Просвіта» і 

« Луг» у Корсові. Член ОУН з 1930-х рр. Керівник  Корсівського під-

районного проводу ОУН на  Брідщині (1941-1943). Стаж роботи 

в СБ – 5 років. Пройшов 2,5-місячний теоретичний і практичний 

вишколи в осередку Миколи  Арсенича – «Михайла». Комендант 

 ВПЖ куреня « Макса» (весна 1944 – 08.1944), референт СБ 

 Золочівського (08.1944 – осінь 1946),  Львівського (осінь 1946 – 

09.1947) та  Сокальського (09.1947-12.1949) окружних проводів 

ОУН. Підірвався на замінованій криївці. Поручник СБ (6.06.1948) 

з датою старшинства 22.01.1948 р.; відзначений Бронзовим 

Хрестом Бойової Заслуги (10.09.1948).

 Качур Володимир Іванович («Донський», «Лиман», 

«Пугач», «26», «47»; 1910, с.  Русилів  Буського р-ну Львівсь-
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кої обл. – 1977, м.  Могилів-Подільський  Вінницької обл.). Член 

 ОУН від 1937 р. В’язень концтабору  Береза-Картузька. Один із 

учасників атентату на польських панів  Ясінських 6.05.1937 р. у 

с.  Гончарівка  Золочівського р-ну, за що у 1938 р. засуджений до 

смертної кари, яку апеляційний суд замінив на довічне ув’язнення. 

Вийшов на волю з початком Другої світової війни, – у вересні 

1939 р. Комендант  української поліції у  Вапівцях, а згодом – у 

 Нижанковичах. Військовий референт  Мостиського повіту (1944). У 

лавах збройного підпілля  ОУН з весни 1944 р. Навесні 1944 р. діяв у 

складі сотні  УПА « Лиса» на  Закерзонні. Командир сотні УПА куреня 

Володимира  Щигельського – «Бурлаки» (5-7.08.1944), комендант 

 ВПЖ куреня Василя  Мізерного – «Рена» (7.08.1944-?), заступник 

референта  СБ  Перемиського надрайону ОУН («Холодний Яр») 

на Закерзонні (? – осінь 1947). Восени 1947 р. разом з іншими 

підпільниками перейшов на територію  УРСР, де продовжував 

діяти в рядах збройного підпілля ОУН на  Золочівщині: референт 

СБ (осінь 1947 – 09.1950), а відтак – керівник (09.1950-04.1951) 

 Підкамінського районного проводу ОУН, керівник  Золочівського 

надрайонного проводу ОУН (04.1951-11.1955). Зголосився з 

повинною у листопаді 1955 р. Переселений на  Вінниччину з роди-

ною без права виїзду, де помер і похований. 

 Квас Богдан Якимович («Байрак», «Блакитний», «Скоб», 

«Сокіл», «64»; 1914, с.  Почапи  Золочівського р-ну  Львівської обл. – 

6.07.1950, с.  Бонишин Золочівського р-ну Львівської обл.). 

Власник млина. Заступник референта СБ (1943-1944), органі-

заційний референт (1944-1945) та керівник (1945 – літо 1947) 

 Золочівського окружного проводу ОУН, член  Львівського крайо-

вого проводу ОУН (літо 1947 – 04.1948), керівник  Городоцького 

(04.1948-06.1949) та Золочівського (06.1949-6.07.1950) окруж-

них проводів ОУН. Загинув внаслідок зради, потрапивши на 

засідку оперативної групи  МҐБ. 

 Квасниця Йосип Іванович («Гонта»; 1922, с. Почапи Золо-

чівського р-ну Львівської обл. – 16.06.1954, с. Почапи Золо-

чівського р-ну Львівської обл.). Народився у селянській родині. 

На нелегальному становищі від 1944 р. Стрілець сотні УПА 

« Дружинники» (1944-1946), бойовик керівників Золочівського 

окружного проводу ОУН Б. Кваса – «Блакитного» (1946-07.1950), 

а відтак І.  Червака – «Олеся» (07.1950-03.1953), охоронець керів-

ника  Золочівського районного проводу ОУН Д.  Ходая – «Антона» 

(1953-1954). Загинув у перестрілці з оперативною групою  МҐБ.

 Кіт Василь Михайлович («Василько», «Василь», «33»; 

1921, с.  Мала Вишенька  Яворівського р-ну Львівської обл. – 
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23.02.1952, с.  Гаї Дубиські  Бродівського р-ну  Львівської обл.). 

Народився 1921 р. у селянській родині. У 1940 році разом 

із сім’єю був переселений у село  Дуб’є Бродівського р-ну, 

де 1.11.1941 р. оженився із місцевою жителькою Катериною 

 Чорнобай, яка 20.02.1950 р., вже перебуваючи в тюрмі, народи-

ла йому сина  Богдана. З приходом більшовицьких окупантів він 

деякий час працював секретарем сільської ради у Дуб’ю, а відтак 

вступив у місцеву  кущову боївку  ОУН. Згодом – стрілець боївки 

 СБ   Пониковицького/  Заболотцівського районного (1945-1946) 

та  Бродівського надрайонного (1947-08.1950) проводів ОУН. 

Референт СБ (08.1950-09.1951), а відтак – керівник (20.09.1951-

02.1952) Бродівського надрайонного проводу ОУН. Загинув у 

криївці, облаштованій на господарстві Василя  Олійника.

 Коб’яковський Ярослав Григорович («Веселий»; 

3.03.1926, с.  Нем’яч Бродівського р-ну Львівської обл. – 6.11.1948, 

с.  Попівці Бродівського р-ну Львівської обл.). Освіта – початкова. 

Член  Юнацтва ОУН з часів німецької окупації. У 1944 р. мобілі-

зований до  Червоної армії, але невдовзі дезертирував і вступив 

у лави збройного підпілля ОУН. Стрілець місцевого  СКВ (1944-

1945), охоронець  Підкамінського районного (поч. 1945), а зго-

дом – Бродівського надрайонного (весна 1945 – ?) проводів ОУН. 

Загинув, наскочивши на засідку оперативної групи МҐБ. 

 Ковальчук Левко Васильович («Буревій»; 23.03.1920, 

с.  Ражнів Бродівського р-ну Львівської обл. – 27.02.1946, біля 

с.  Бордуляки Бродівського р-ну Львівської обл.). Народився 

у селянській родині. Член ОУН. В роки першої більшовицької 

окупації перебував у підпіллі. Стрілець боївки  самооборони 

села (кін. 1943 – поч. 1944), стрілець боївки СБ  Бродівського 

повітового (поч. 1944 – 08.1944) та  Пониковицького районного 

(08.1944-07.1945) проводів ОУН, керівник  Бродівського район-

ного проводу ОУН (07.1945-02.1946). Загинув у бою з військово-

чекістською групою  МҐБ.

 Ковальчук Петро Васильович («Вітрик» («Витрик»), 

«Петро», «27»; (9.06.1913, с.  Нем’яч Бродівського р-ну 

Львівської обл. – 2.12.1948, с.  Гаї Бродівського р-ну 

Львівської обл.). Освіта – початкова. Жонатий. Дяк місцевої 

церкви. Член ОУН з часів польської окупації краю. Кількарічний 

в’язень  польських тюрем. Учасник збройного підпілля ОУН 

з осені 1944 р. Інформатор СБ місцевого кущового проводу 

ОУН (1944 – весна 1948). Закінчив короткотермінові курси 

працівників СБ, після яких був призначений референтом СБ 

Бродівського районного проводу ОУН (весна 1948 – 12.1948). 
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Загинув під час облави у криївці. Щоб не потрапити живим в 

руки ворога, застрелився.

 Кос Степан Олексійович («Сурмач», «Данко»; 29.05.1923, 

с.  Біле  Чортківського р-ну  Тернопільської обл. – ?, ?). Освіта – 

незакінчена вища (закінчив 1-й курс Львівського медичного 

інституту). У 1942 р. заарештований  німецькою поліцією, 8 міся-

ців перебував під слідством. З метою уникнення висилки у конц-

табір у 1943 р. записався добровольцем до дивізії СС « Галичина», 

навчався у підстаршинській школі (09.1943-03.1944), після закін-

чення якої отримав звання «унтершарфюрера» (молодшого сер-

жанта) та служив старшиною відділення зв’язку при штабі 3-го 

батальйону 31-го полку. У липні 1944 р., після « Бродівського 

котла», переходить в  УПА, де діє як стрілець (07.-12.1944), а 

відтак – командир чоти (12.1944-02.1945) сотні УПА « Витязі» 

куреня « Дружинники». У лютому 1945 р. під час акції на  стрибків 

у с.  Лешнів Бродівського р-ну був поранений, а після одужан-

ня очолив референтуру пропаганди  Бродівського надрайонно-

го проводу ОУН. Закінчив 10-денні курси пропагандистів при 

 Золочівському окружному проводі ОУН (кін. 11. – поч. 12.1945). 

15.10.1948 р. затриманий органами  МҐБ у Львові та 18.10.1948 р. 

заарештований Управлінням МҐБ  Львівської області. Звільнений 

з-під варти 9.12.1948 р. з оперативних міркувань та скерова-

ний на розкриття збройного підпілля ОУН в Золочівській окрузі. 

Повторно заарештований УМҐБ Львівської області 18.01.1949 р. 

за ухиляння від співпраці з органами МҐБ. Військовим трибу-

налом військ  МВД Львівської області 21.06.1949 р. засуджений 

за ст.ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР до 25 років виправно-трудових 

таборів, 5 років позбавлення у правах з конфіскацією майна. 

Звільнений з табору 2.12.1954 р. 

 Кравчук Василь («Високий», «Влодко»; 1923, смт.  Красне 

 Буського р-ну Львівської обл. – 24.12.1952 р., с.  Бортків  Золо-

чівського р-ну Львівської обл.). У період німецької окупації пра-

цював помічником машиніста на ст. Красне. Стрілець сотні 

УПА « Непоборні» (1944 – літо 1946), стрілець  кущової боївки у 

 Заболотцівському р-ні (літо 1946 – 1949), кущовий провідник у 

Заболотцівському р-ні (літо 1949 – весна 1950). Навесні 1950 р. 

випадково поранений своїми у ногу, тривалий час лікувався. У 

серпні 1950 р. перекинутий у  Краснянський район, де виконував 

функції референта  СБ  Краснянського районного проводу ОУН 

(08.1950-?). Загинув при спробі прорватися з оточеного будинку.

 Кравчук Василь Григорович («Аркас»; 1922, с.  Гаї 

Смоленські  Бродівського р-ну Львівської обл. – 29.09.1945, в лісі 
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біля с.  Ражнів  Бродівського р-ну  Львівської обл.). Освіта – середня. 

Закінчив Бродівську державну гімназію ім. Ю. Коженьовського, 

навчався на матуральному курсі Української держаної чоловічої 

гімназії у  Перемишлі (1944). Член  ОУН з часів німецької окупації. 

У лавах збройного підпілля ОУН з літа 1944 р. Секретар боївки 

 СБ  Бродівського повітового/надрайонного проводів ОУН (1944-

09.1945). Загинув під час наскоку облавників на місце постою 

криївки.

 Крет Микола («Шишка»; 7.02.1926, с.  Нем’яч Бродівсь-

кого р-ну Львівської обл. – ?). Член ОУН з 1944 р. Стрілець 

боївки СБ  Підкамінського районного проводу ОУН (1944-1948), 

 Підкамінського кущового проводу ОУН (1948-1951). Подальша 

доля не встановлена.

 Куляш Йосиф Михайлович («Влодко»; 23.02.1923, 

с.  Дев’ятники  Жидачівського р-ну Львівської обл. – 23.10.1946, 

прис.  Гута Пеняцька с.  Пеняки Бродівського р-ну Львівської обл.). 

Освіта – незакінчена вища, закінчив 4 семестри медінституту. Стаж 

роботи в  СБ – 3 роки. Відбув теоретичний і практичний вишкіл в 

осеред ку « 125». Слідчий референтури СБ  Львівського обласного/

крайового проводу ОУН (1944-1945), референт СБ  Золо чівського 

окружного проводу ОУН (поч. осені 1946 – 10.1946). Сотник СБ 

(6.06.1948, посмертно) з датою старшинства 22.10.1946 р.

 Кульчицький («Степовий», «Чавун»; ? – 22.11.1945, с. Ражнів 

Бродівського р-ну Львівської обл.). За  німців працював в  україн-

ській поліції на  Брідщині, закінчив тримісячні курси комендантів 

поліції у  Львові. У підпіллі ОУН з весни 1944 р. Комендант  ВПЖ 

куреня  УПА « Дружинники»  ТВ 11 «Пліснесько» (1944-07.1945). 

Пройшов 10-денний вишкіл СБ і працював помічником референ-

та СБ  Бродівського надрайонного проводу ОУН (1945), працівник 

справового звена референтури СБ Золочівського окружного 

проводу ОУН (1945). Загинув під час облави, прориваючись з 

оточеного обійстя. Старший булавний УПА (5.09.1946) з датою 

старшинства 23.05.1945 р., хорунжий СБ (6.06.1948, посмертно) 

з датою старшинства 22.11.1945 р.

 Кучабський Петро Семенович («Бурлака», «Павич»; 

6.02.1923, с.  Тетильківці Бродівського р-ну Львівської обл. – 

16.03.1952, с.  Бордуляки Бродівського р-ну Львівської обл.). 

Народився у селянській родині. Освіта – початкова. За фахом – 

швець. Працював вдома на батьківському господарстві. Член 

товариств « Просвіта» і « Луг». Навесні 1941 р. призваний до 

 Червоної армії, повернувся додому вже за німецької окупації. 

Симпатик ОУН з 1942 р. Стрілець сотні УПА « Свободи» (03.1944- 
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10.1945), через поранення переведений в теренову сітку  ОУН – 

стрілець боївок різних кущових проводів ОУН на  Підкамінеччині 

(11.1945-08.1948), інформатор  СБ  Підкамінського кущового про-

воду ОУН (08.1948-08.1950), бойовик керівника  Бродівського 

районного проводу ОУН Михайла  Шеремети – «Цигана» (08.1950-

03.1952). Загинув під час облави у палаючому будинку. 

 Лесюк Володимир Павлович («Бур’ян», «Малий»; 

7.10.1923, с.  Ражнів  Бродівського р-ну  Львівської обл. – 1.12.1951, 

с.  Пониковиця Бродівського р-ну Львівської обл.). Народився у 

селянській родині. Освіта – 4 класи народної школи. Член ОУН 

з початку 1944 р. Учасник збройного підпілля ОУН з літа 1944 р. 

Станичний господарчий с. Ражнів (1944), стрілець боївки СБ 

 Пониковицького районного проводу ОУН (1945 – поч. 1947), 

стрілець боївки місцевого куща ОУН (поч. 1947 – 03.1948), керів-

ник  Ражнівського кущового проводу ОУН (03.1948 – весна 1949), 

референт СБ  Заболотцівського районного проводу ОУН (весна 

1949 – 12.1951).

 Лех Йосип Онуфрійович («Чорногора»; 1922, с.  Білий Камінь 

 Золочівського р-ну Львівської обл. – ?). Освіта – 4 класи народ-

ної школи. Член ОУН з 1944 р. Стрілець сотні УПА « Непоборні» 

(1944 – літо 1945), керівник  Розважівського кущового прово-

ду ОУН (літо 1945 – 07.1946), бойовик того ж  куща (07.1946-

1947), а відтак – керівник кущового проводу ОУН (1947-11.1951). 

Зголосився з повинною у листопаді 1951 р. Пішов на співпрацю 

з органами  МҐБ.

 Лилик Григорій Васильович («Василь», «Мороз»; 1920, 

с.  Вороняки Золочівського р-ну Львівської обл. – 31.07.1952, біля 

с.  Залісся Золочівського р-ну Львівської обл.). Бойовик референ-

та СБ  Золочівського окружного проводу ОУН (1950-31.07.1952). 

Загинув через зраду, найтрапивши на засідку оперативної групи 

МҐБ.

 Лоняк Ярослав Дмитрович («Ігор», «Олег»; 1925, 

с.  Гологори Золочівського р-ну Львівської обл. – 24.11.1945, 

с.  Новосілки Золочівського р-ну Львівської обл.). Освіта – серед-

ня. Стаж роботи в  СБ – 2 роки. Пройшов 2,5-місячний теоре-

тичний і практичний вишколи в осередку Миколи  Арсенича – 

«Михайла». Референт СБ  Золочівського надрайонного проводу 

ОУН (1945). Загинув у криївці внаслідок зради. Поручник СБ 

(6.06.1948, посмертно) з датою старшинства 24.11.1945 р.

 Лопушанський Андрій («Гетьман», «Дорошенко», 

«Мазепа»; 1922, с.  Стрілки  Старосамбірського р-ну Львівсь-

кої обл. – 12.03.1949, с.  Сухота Бродівського р-ну Львівської обл.). 
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За  Польщі разом із батьками переселився у с.  Сухота на  Брідщині. 

Освіта – середня, закінчив два курси торгівельної школи в  Бродах. 

Член  ОУН з 1939 р. У роки німецької окупації – завідую чий мага-

зином у м. Броди. У 1943 р. добровольцем втупив до дивізії 

СС « Галичина», де пройшов вишкіл і був скерований на Східний 

фронт. Після поразки під Бродами у липні 1944 р. переходить у 

збройне підпілля ОУН. Референт господарки місцевого кущово-

го (осінь 1944 – 04.1945),  Пониковицького районного (04.1945-

09.1945), а відтак –  Бродівського надрайонного (09.1945 – весна 

1946) проводів ОУН. Керівник  Олеського (весна 1946 – літо 1948) 

та  Підкамінського (літо 1948 – 03.1949) районних проводів ОУН. 

Загинув під час наскоку військово-чекістської групи на місце 

постою.

 Лущанець Ярослав Панькович («Бандурист», «Човен»; 

1920, с.  Йосипівка  Буського р-ну  Львівської обл. – 22.01.1946, 

с.  Кути Буського р-ну Львівської обл.). В роки німецької окупації 

служив в  українській поліції м. Броди. У лавах збройного під-

пілля ОУН з весни 1944 р. Комендант боївки СБ Бродівського 

(?-10.1945), заступник референта СБ  Золочівського (10.1945-

01.1946) надрайонних проводів ОУН. Загинув у криївці в госпо-

дарстві Петра  Гогоші. Після короткого бою застрелився.

 Мазурок Іван Пилипович («Грива»; 1919, с.  Язлівчик 

 Бродівського р-ну Львівської обл. – 11.1947, с.  Берлин Бро-

дівського р-ну Львівської обл.). Стрілець боївки СБ  Бродівського 

повітового/надрайонного проводу ОУН (літо 1944 – 10.1945), 

заступник референта СБ (10.1945-04.1946), референт СБ 

(04.1946-11.1947)  Бродівського районного проводу ОУН. 

Випадково смертельно поранений одним із повстанців. Помер 

від отриманих ран.

 Макаровський Володимир Іванович («Чайка»; ? – 

21.02.1946, біля с.  Полоничі Буського р-ну Львівської обл.). 

Референт СБ  Глинянського районного проводу ОУН (?-02.1946). 

Загинув, наскочивши на засідку оперативної групи  НКВД.

 Мандич Олекса Кіндратович («Довбуш»; 1.03.1925, 

с.  Ражнів Бродівського р-ну Львівської обл. – 20.07.1946, 

с.  Лугове Бродівського р-ну Львівської обл.). Народився у селян-

ській родині. Освіта – 4 класи народної школи. За фахом – слю-

сар. Член ОУН з 1942 р. Стрілець  УПА (1944), а відтак – боївки 

СБ  Пониковицького районного проводу ОУН (осінь 1944 – весна 

1946). Виконував функції референта СБ кущового проводу ОУН 

(весна 1946 – 07.1946). Загинув під час збройної сутички зі спец-

групою  МҐБ.
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 Маслюк Йосип Андрійович («Черник»; 1924, с.  Літовище 

 Бродівського р-ну  Львівської обл. – 30.07.1951). Народився у 

селянській родині. Освіта – 4 класи народної школи. Відтак бага-

то займався самоосвітою при місцевому осередку товариства 

« Просвіта». Член  ОУН з часів німецької окупації. В лавах зброй-

ного підпілля від літа 1944 р. Стрілець куреня  УПА « Дружинники» 

(1944-1945). Після поранення переведений в теренову сітку ОУН. 

Стрілець  Пеняцького кущового проводу ОУН (1945-?), керівник 

кущового проводу ОУН (?-04.1951), керівник  Підкамінського 

районного проводу ОУН (04.-07.1951). Загинув під час облави.

 Маслюк Никанор («Коваленко»; 11.08.1925, с.  Ражнів 

Бродівського р-ну Львівської обл. – 7.01.1946, с. Ражнів 

Бродівського р-ну Львівської обл.). Стрілець відділу  самообо-

рони села (осінь 1943 – зима 1944), кулеметник боївки СБ 

 Пониковицького районного проводу ОУН (08.1944-01.1946). 

Загинув під час облави в оточеній хаті. Похований на цвинтарі 

с. Ражнів.

 Миколюк Петро Максимович («Залізняк», «Роман»; 

12.01.1926, с.  Лісові Бродівського р-ну Львівської обл. – 7.04.1946, 

с. Загатка Радехівського р-ну Львівської обл.). Освіта – 4 класи 

народної школи та два роки торгівельної школи у м.  Броди. Член 

ОУН з 1939 р. Учасник збройного підпілля ОУН з весни 1944 р. 

Стрілець (1944-05.1945), а відтак – комендант (05.1945-04.1946) 

боївки СБ  Бродівського районного проводу ОУН. Загинув під час 

спроби прорватися з оточеної криївки.

 Мисків Володимир Тимофійович («Черешневий»; ?, 

 Краснянський р-н Львівської обл. – 1945, с.  Задвір’я  Буського р-ну 

Львівської обл.). Комендант боївки СБ  Краснянського районного 

проводу ОУН (?-1945).

 Москва Олексій Дмитрович («Мировий»; 1923, с.  Ожидів 

Буського р-ну Львівської обл. – 15.07.1947, в лісі біля с. Ожидів 

Буського р-ну Львівської обл.). Народився у селянській родині. 

Освіта – середня. Бойовик СБ  Олеського районного проводу 

ОУН. Загинув під час облави у криївці.

 Нагірний Василь («Буря», «Летун»; ?, с.  Гологори 

 Золочівського р-ну Львівської обл. – 07.1945, Золочівський р-н 

Львівської обл.). Організаційно-мобілізаційний рефе рент 

 Золочівського повітового проводу ОУН (1944), командир сотні 

 самооборони Краснянського районного проводу ОУН (ІІ пол. 

1944).

 Ольшанецький Володимир («Дніпро»; 1920?, с.  Берлин 

Бродівського р-ну Львівської обл. – ?). Стрілець  ВПЖ сотні  УПА 
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« Непоборні» (1944 – весна 1945), розвідник боївки  СБ (1945), а 

відтак – комендант боївки СБ (1945)  Бродівського надрайонного 

проводу ОУН.

 Ординович Степан Григорович («Кавказ», «Казе», «Хміль»; 

7.06.1921, с.  Накваша  Бродівського р-ну  Львівської обл. – 

14.08.1951, в лісі біля с.  Стовпин  Буського р-ну Львівської обл.). 

Освіта – 5 класів народної школи. Стрілець сотні  УПА « Дружин-

ники» (1944-06.1946), стрілець боївки СБ  Підкамінського район-

ного проводу ОУН (літо 1946 – літо 1948), референт СБ  Буського 

районного проводу ОУН (літо 1948 – осінь 1949), кущовий про-

відник ОУН у Буському р-ні (осінь 1949 – 03.1951), керівник 

Буського районного проводу ОУН (03.1951-08.1951). Загинув під 

час облави.

 Остап Василь Іванович («Шалій»; 1925, с.  Боложинів 

Буського р-ну Львівської обл. – 22.01.1947, в лісі біля с.  Чучмани 

Буського р-ну Львівської обл.). Народився у селянській роди-

ні. Освіта – 5 класів народної школи. Симпатик ОУН з 1943 р. 

Стрілець УПА (10.1944-?), бойовик куща, а відтак референт СБ 

кущового проводу ОУН. Загинув у криївці. Щоб не здатися живим 

у руки ворога – застрелився.

 Павлій Степан Степанович («Борис»; 27.08.1922, с.  Шнирів 

Бродівського р-ну Львівської обл. – 17.10.1945, біля с.  Корсів 

Бродівського р-ну Львівської обл.). Народився у селянській 

родині. Освіта – початкова. На нелегальному становищі з весни 

1944 р. Стрілець боївки СБ  Бродівського районного проводу ОУН 

(1944), референт СБ  Лешнівського кущового проводу ОУН (осінь 

1944 – 10.1945). Загинув, наскочивши на засідку військово-

чекістської групи  НКВД.

 Паньків Василь Васильович («Гнат», «Тарас», «Тугар», 

«Яворенко», «Яремко», «Яренко»; 1920-1921, с.  Черче  Рога-

тинсь кого р-ну  Івано-Франківської обл. – 14.01.1949, в лісі біля 

с.  Жарків Бродівського р-ну Львівської обл.). Референт СБ 

 Комар нівського надрайонного (1946 – літо 1948),  Золочівського 

окружного (літо 1948 – 01.1949) проводів ОУН. Загинув у кри-

ївці під час облави  МҐБ. Щоб не здатися живим в руки ворога, 

застрелився.

 Паровацький (Поробецький) Михайло («Печерський»; 

бл. 1910,  Полтавська обл. – 15.01.1946, біля с.  Шнирів 

Бродівського р-ну Львівської обл.). Командир сотні  самообо-

рони на  Золочівщині (06.1944-01.1945), комендант боївки  СБ 

Золочівського окружного проводу ОУН (1945-01.1946). Загинув 

внаслідок провокації.
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 Петрик Євген («Покотигорошок»; 1923, м.  Золочів  Львів-

ської обл. – 06.1946, с.  Вишнівчик  Перемишлянського р-ну 

Львівської обл.). Освіта – 7 класів народної школи. Після закін-

чення навчання працював вдома на батьківському господарстві. 

Активний член легальних товариств « Просвіта», « Рідна Школа», 

« Сокіл», « Русалка». В період німецької окупації вступив до диві-

зії СС « Галичина», пройшов військовий вишкіл, опинився на 

Східному фронті. У липні 1944 р. після битви під  Бродами пере-

ходить до лав збройного підпілля ОУН. Стрілець місцевої  само-

оборони (1944), а відтак – боївки СБ  Золочівського районного 

проводу  ОУН (1944-06.1946).

 Пилипас Михайло Пилипович («Юрій»; 1914, с.  Грималівка 

 Бродівського р-ну Львівської обл. – 7.04.1946, с.  Загатка 

 Радехівського р-ну Львівської обл.). Освіта – 3 класи народної 

школи. Жонатий. Симпатик ОУН з 1939 р., член ОУН з 1943 р. 

Референт СБ  Лешнівського куща ОУН (1944-04.1946). Загинув 

під час спроби прорватися з оточеної криївки.

 Пришляк Євген-Андрій Степанович («Руслан», «Чернець», 

«Чорнота», «Ярема», «А6», «А6//3», «А-25», «АБ», «АБ/13» 

(1949-1950), «АБ/31», «Л-25», «88/4», «147», «77/7», «77/8»; 

13.12.1913, м.  Миколаїв Львівської обл. – 3.12.1987, м. Миколаїв 

Львівської обл.). Народився у сім’ї землевласника та власника 

цементного заводу. Освіта – середня. Закінчив Торговельну 

школу у  Львові (1930). Член ОУН (1929). Керівник  Миколаївського 

підрайонного (1930-1933),  Миколаївського районного (1933-

1935) проводів ОУН. У 1935 р. заарештований  польською полі цією 

і в березні 1936 р. засуджений до 6 років ув’язнення. Референт 

пропаганди та  Юнацтва ОУН  Миколаївського повітового проводу 

ОУН (?-09.1939). У 1939-1941 рр. – на еміґрації. Учасник  Похідної 

групи ОУН (літо 1941). Військовий референт  Стрийського окруж-

ного проводу ОУН (1941 – осінь 1942). На нелегальному станови-

щі з осені 1943 р. Співробітник референтури СБ  Дрогобицького 

обласного проводу ОУН (осінь 1943 – літо 1944), комендант 

боївки референтури СБ Дрогобицького обласного проводу ОУН 

(літо 1944 – 02.1945), референт СБ  Самбірського (02.-09.1945), 

 Дрогобицького (09.1945-07.1947),  Львівського (07.1947 – поч. 

1949) окружних проводів ОУН, референт СБ  Львівського крайово-

го проводу ОУН (поч. 1949 – 05.1951). Керівник Львівського кра-

йового проводу ОУН (05.1951-22.01.1952). Захоплений співробіт-

никами  МҐБ 25.01.1952 р. у непритомному стані. Заарештований 

27.01.1952 р. УМҐБ у Львівській області. Військовим трибуналом 

Прикарпатського військового округу 12.11.1952 р. за ст.ст. 54-1а, 
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54-8, 54-9 та 54-11 КК  УРСР засуджений до вищої міри покаран-

ня – розстрілу, яку згодом було замінено на 25 років ув’язнення. 

Відбув 11 років у  Володимирській в’язниці та 14 років – у 

таборах. Брав участь в акціях протесту в  Пермському таборі 

№ 35. Звільнений 25.01.1977 р. Не реабілітований. Поручник  СБ 

(22.01.1948), сотник-політвиховник  УПА (14.10.1951).

 Проць Євген («Степан»; 1926, х.  Дерев’янки с.  Тростянець 

 Золочівського р-ну  Львівської обл. – 18.01.1946, х. Дерев’янки 

с. Тростянець Золочівського р-ну Львівської обл.). Народився у 

селянській родині. Освіта – 4 класи народної школи. За фахом – 

рільник. Після закінчення школи працював вдома на батьків-

ському господарстві. Симпатик  ОУН від 1944 р. Мобілізований 

 німцями до робочого батальйону, з якого в часі переходу фронту 

переходить в УПА, а відтак переведений до складу боївки  СБ 

 Золочівського окружного проводу ОУН, де і діє до загибелі. 

Загинув під час ворожого наскоку на будинок, у якому квартиру-

вали повстанці. Тіло забране ворогом до  Золочева, похований на 

городі  МВД.

 Проць Михайло Прокопович («Караванський», «Карпо», 

«Макар», «Незнаний»; 1921, м.  Золочів Львівської обл. – 

31.08.1947, в лісі біля с.  Станимир  Перемишлянського р-ну 

Львівської обл.). Освіта – середня. Закінчив 7 класів народної 

школи та 3 класи торговельної школи в Золочеві. За фахом – 

продавець. До 1939 р. працював у власному магазині в Золочеві. 

Активний діяч легальних українських товариств « Просвіта», 

« Сокіл», « Русалка», « Молода Громада». Член  ОУН з 1940 р. В 

роки німецької окупації працював директором Золочівської кни-

гарні. У лавах збройного підпілля ОУН з весни 1944 р. Стрілець 

(03.-05.1944), а відтак – комендант (05.-07.1944) міської боївки в 

Золочеві. З приходом  Червоної армії працює в СБ. Стаж роботи 

в СБ – 3 роки. Пройшов 2,5-місячний теоретичний і практич-

ний вишколи СБ. Співробітник референтури СБ  Золочівського 

повітового проводу ОУН (08.1944 – поч. 1945), секретар рефе-

рента СБ Золочівського окружного проводу ОУН (поч. 1945 – 

04.1946), референт СБ  Золочівського надрайонного проводу 

ОУН (04.1946-08.1947). Хорунжий СБ (6.06.1948, посмертно) з 

датою старшинства 29.08.1947 р. Загинув у криївці.

 Пушка Іван Васильович («Потап»; 22.02.1916, с.  Гаї 

 Бродівського р-ну Львівської обл. – 2.04.1946, с. Гаї Бродівсь-

кого р-ну Львівської обл.). Народився у селянській родині. Освіту 

здобув у Бродівській державній гімназії ім. Ю. Коженьовського. 

Член ОУН з 1933 р. У 1938 р. призваний до  польського війська. У 
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вересні 1939 р., на початку польсько-німецької війни, потрапив у 

німецький полон, звідки був викуплений родичами. У підпіллі  ОУН 

з осені 1943 р. – стрілець боївки  СБ  Бродівського повітового про-

воду ОУН (1943-08.1944), референт СБ  Підкамінського районно-

го проводу ОУН (08.1944 – кін. 1944), інформатор СБ кущового 

проводу ОУН (кін. 1944 – 04.1946). Загинув у криївці внаслідок 

зради. Щоб не попасти живим у руки ворога – застрелився.

 Саврас Петро («Тихий»; 1924, с.  Зозулі  Золочівського р-ну 

 Львівської обл. – 24.12.1945, в лісі біля с. Зозулі Золочівського р-ну 

Львівської обл.). Народився у селянській родині. Освіта – 6 класів 

народної школи. Після закінчення навчання працював вдома на 

батьківському господарстві. В часи німецької окупації служив у 

 шуцполіції у  Франції. Повернувшись у рідні терени в 1945 р., всту-

пив в ОУН, виконував функцію стрільця боївки СБ  Золочівського 

районного проводу ОУН. Загинув під час облави. Тіло  емведис-

тами таємно поховане у Золочеві.

 Савчин Степан Васильович («Крук»; 27.12.1925, с.  Ражнів 

Бродівського р-ну Львівської обл. – 27.01.1947, прис.  Міщуки 

с.  Пониковиця  Бродівського р-ну Львівської обл.). Народився у 

селянській родині. Освіта – 4 класи народної школи. За фахом – 

швець. В часи німецької окупації деякий час перебував на при-

мусових роботах у  Німеччині, куди не повернувся після відпустки. 

Член ОУН з 1943 р. Стрілець сотні  УПА « Непоборні» (1944-1946), а 

відтак – боївки СБ  Пониковицького/ Заболотцівського районного 

проводу ОУН (1946-01.1947). Загинув під час наскоку облавників 

на місце постою боївки. Похований у братській могилі с. Ражнів. 

 Савчук Роман Степанович («Садовий»; 1911, с.  Конюшків 

Бродівського р-ну Львівської обл. – 17.10.1945, біля с.  Корсів 

Бродівського р-ну Львівської обл.). Народився у селянській роди-

ні. Освіта – початкова. Член товариств « Луг» і « Просвіта». Член 

 ОУН. На нелегальному становищі з весни 1944 р. Господарчий 

референт  Бродівського районного проводу ОУН (1944-1945), 

комендант боївки СБ Бродівського районного проводу ОУН 

(1945). Загинув, наскочивши на засідку, влаштовану оператив-

ною групою  НКВД.

 Савчук Стах Онуфрійович («Тарас»; 1922, с. Конюшків 

Бродівського р-ну Львівської обл. – 29.01.1946, в лісі біля 

с.  Бовдури Бродівського р-ну Львівської обл.). Освіта – 3 класи 

народної школи та 2 роки торгівельної. Член ОУН з 1939 р. 

Референт  Юнацтва ОУН Бродівського районного проводу ОУН 

(1941). В лавах збройного підпілля ОУН з весни 1944 р. Референт 

СБ кущового проводу ОУН (?-01.1946). Загинув у криївці.
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 Саган Іван Васильович («Зимний», «Страшний»; 

17.07.1921, с.  Стиборівка  Бродівського р-ну  Львівської обл. – 

28.10.1950, с.  Яснище Бродівського р-ну Львівської обл.). 

Народився у селянській родині. Освіта – початкова. Член  ОУН з 

часів німецької окупації. У лавах збройного підпілля ОУН з весни 

1944 р. Стрілець боївки  СБ  Підкамінського районного проводу 

ОУН (1944-?), а відтак – інформатор СБ кущового проводу ОУН 

(?-10.1950). Загинув у криївці внаслідок зради.

 Сай Іван Іванович («Андрій», «Луна»; 1922, с.  Гологори 

 Золочівського р-ну Львівської обл. – 10.09.1948, с.  Митулин 

 Краснянського (тепер Золочівського) р-ну Львівської обл.). 

Керівник (?-09.1945), референт СБ (09.1945-?)  Краснянського 

районного проводу ОУН. 

 Семенко Ярослав Іванович («Андрій», «Дем’ян»; 1924 р., 

с.  Зозулі Золочівського р-ну Львівської обл. – 25.11.1951, 

с.  Ремезівці Золочівського р-ну Львівської обл.). Член ОУН з 

1942 р. За часів німецької окупації працював в Золочівській 

друкарні. На нелегальному становищі від літа 1944 р. Діяв на 

 Глинянщині чи  Поморянщині (літо 1944 – кін. 1944), зв’язковий 

при  Золочівському надрайонному проводі ОУН (поч. 1945 – 

09.1946), охоронець Василя  Кука – «Леміша» (осінь 1946 – 1949), 

керівник  Поморянського районного проводу ОУН (1950), орга-

нізаційний референт Золочівського надрайонного проводу 

ОУН (?-11.1951). Відзначений Вирізненням у наказі керівника 

 Золочівського окружного проводу ОУН ч. 1/52 від 5.08.1952 р.

 Сисун Іван Тимофійович («Голуб», «Юрко», «27»; 1916, 

с.  Хватів  Буського р-ну Львівської обл. – ?, смт.  Олесько 

Буського р-ну Львівської обл.). Освіта – 4 класи народної 

школи. У травні 1941 р. призваний до  Червоної армії. На початку 

радянсько-німецької війни потрапив у полон. Після звільнення 

жив у селі. На нелегальному становищі з 11.1943 р. Стрілець 

повстанської групи Г.  Котельницького – «Шугая», що діяла в 

районі с.  Боратин Бродівського р-ну (11.1943-03.1944), ройо-

вий сотні УПА « Іванка» (весна 1944), а відтак – командир чоти 

сотні УПА « Витязі» (06.1944-09.1946), бойовик куща « Грізного» в 

 Олеському районі (09.1946-02.1947), хворів (02.1947 – 06.1947), 

кущовий провідник у  Заболотцівському районі (06.1947-

04.1948), референт СБ  Бродівського районного проводу ОУН 

(8.04.1948-25.05.1948), бойовик  Берлинського (05.-11.1948) та 

 Гаївського кущів ОУН (11.1948-2.12.1948). 2.12.1948 р. опера-

тивною групою Бродівського РО  МҐБ захоплений у криївці пора-

неним (у праву руку та груду клітку) у непритомному стані в с.  Гаї 
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 Бродівського р-ну. Заарештований 15.12.1948 р. Бродівським 

РО  МҐБ. Військовим трибуналом військ  МВД  Львівської облас-

ті 12.05.1949 р. за ст.ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР засуджений до 

25 років виправно-трудових таборів та 5 років позбавлення 

у правах. Покарання відбував у  Дубравному ВТТ  МВС  СРСР. 

Інвалід ІІ групи. Воєнний Трибунал Куйбишевського гарнізону 

13.05.1963 р. зменшив термін ув’язнення до 15 років. Звільнений 

2.12.1963 р. з  Дубравлаґу. Реабілітований 25.07.1995 р. 

 Сітка Василь Дмитрович («Касян»; 25.07.1924, с.  Ражнів 

Бродівського р-ну Львівської обл. – 27.01.1947, прис.  Міщуки 

с.  Пониковиця Бродівського р-ну Львівської обл.). Народився у 

се лянській родині. Освіта – 7 класів народної школи. За фахом – 

шофер. Член ОУН з 1941 р. Стрілець боївки СБ  Пони ко виць кого 

районного проводу ОУН (08.1944-?), інформатор СБ  Ражнівського 

кущового проводу ОУН (?-1946), референт СБ Пониковицького/ Забо-

лотцівсь кого районного проводу ОУН (1946-01.1947). Загинув під 

час наскоку облавників на місце постою боївки.

 Сітка Василь Петрович («Ярий»; 25.10.1921, с.  Ражнів 

Бродівського р-ну Львівської обл. – 1945). Народився у селянській 

родині. Член ОУН. Комендант боївки СБ  Бродівського повітового 

проводу ОУН (?-08.1944), референт СБ  Пониковицького районного 

проводу ОУН (08.1944 – літо 1945). За зловживання службовим ста-

новищем засуджений повстанським судом до смерті, страчений.

 Сітка Олексій Дмитрович («Підкова»; 16.10.1921, 

с. Ражнів Бродівського р-ну Львівської обл. – 16.05.1952, в лісі 

біля с.  Голубиця Бродівського р-ну Львівської обл.). Народився 

у селянській родині. Освіта – початкова. Член ОУН від 1939 р. 

Стрілець боївки СБ Бродівського повітового проводу ОУН (1943-

08.1944), комендант боївки СБ Пониковицького районного про-

воду ОУН (08.1944-02.1947), керівник Ражнівського кущового 

(02.1947-02.1948), Заболотцівського районного (03.1948 – весна 

1952),  Бродівського надрайонного (весна 1952) проводів ОУН. 

Загинув внаслідок зради, наскочивши на засідку, влаштовану 

оперативною групою  МҐБ. 

 Скорик Євген Іванович («Чикаленко»; 1924, с.  Салашка 

Бродівського р-ну Львівської обл. – 13.08.1948, в лісі біля 

с.  Боратин Бродівського р-ну Львівської обл.). Народився у 

селянській родині. Освіта – початкова. Інформатор СБ кущового 

проводу ОУН. Загинув під час облави.

 Смик Олексій Васильович («Рос», «Темний», «33»; 

3.03.1920, с.  Пониковиця Бродівського р-ну Львівської обл.  – 

22.04.1952, с.  Ожидів  Буського р-ну  Львівської обл.). Освіта – 7 кла-
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 сів народної школи. Заступник референта  СБ  Понико вицького 

районного проводу ОУН (?-08.1944), комендант боївки СБ  Олесь ко-

го районного проводу (08.1944-07.1945), референт СБ Олеського 

районного (07.1945 – поч. 1947),  Бродівського надрайонного (поч. 

1947 – 11.1950) проводів ОУН, стрілець боївки СБ Бродівського над-

районного проводу  ОУН (11.1950 – весна 1951), керівник Олеського 

районного проводу ОУН (літо 1951 – 22.04.1952). Загинув внаслідок 

зради в будинку, оточеному військами  МҐБ.

 Смолин Василь Іванович («Грізний»; 1921, с. Угорці 

 Поморянського р-ну (тепер с.  Підгір’я  Золочівського р-ну) 

Львівської обл. – 25.11.1951, с. Ремезівці Поморянського (тепер 

у скл. Золочівського) р-ну Львівської обл.). У підпіллі з 1948 р. 

Охоронець організаційного референта  Золочівського надрайон-

ного проводу ОУН Я.  Семенко – «Андрія» (?-11.1951).

 Смолій Степан Ількович («Зенко-1», «Яр»; 1929, с.  Скварява 

Золочівського р-ну Львівської  обл. – 27.06.1952, біля х.  Роздоли 

с.  Велика Вільшаниця Золочівського р-ну Львівської обл.). 

Бойовик референта СБ  Золочівського окружного проводу ОУН 

В.  Гарабача – «Романа» (1949-1952). Загинув внаслідок зради, 

натрапивши на засідку, влаштовану військами  МҐБ.

 Смуток Петро Дмитрович («Аркан», «Чорноморський»; 

8.07.1923, с.  Ражнів  Бродівського р-ну Львівської обл. – 15.06.1947, 

в лісі біля с.  Черниця Бродівського р-ну Львівської обл.). Освіта – 

незакінчена середня. Закінчив Ражнівську народну школу та 

екстерном семирічну школу в  Бродах. Активний член товариств 

« Луг» та « Просвіта». Член  ОУН з кінця 1930-х років. У часи німець-

кої окупації пройшов санітарний вишкіл, а відтак 10-денний тео-

ретичний вишкіл по лінії  СБ. Стаж роботи в СБ – 3 роки. Стрілець 

боївки СБ  Бродівського повітового (весна 1944 – 08.1944), а від-

так –  Пониковицького районного (08.1944 – осінь 1944) проводів 

ОУН, референт СБ  Підкамінського районного проводу ОУН (осінь 

1944 – 06.1947). Зверхниками характеризувався як бойовий та 

працьовитий есбіст. Загинув, підірвавшись на міні. Хорунжий СБ 

(6.06.1948, посмертно) з датою старшинства 15.06.1947 р.

 Стародуб Іван Миколайович («Остап», «Щирба»; 1920, 

с.  Грималівка Бродівського р-ну Львівської обл. – 7.04.1946, 

с.  Загатка  Радехівського р-ну Львівської обл.). Народився у 

селянській родині. Освіта – 4 класи народної школи.  Юнак ОУН з 

1939 р., член ОУН з 1941 р. Стрілець боївки СБ Бродівського пові-

тового проводу ОУН (? – 08.1944), референт СБ  Бродівського 

районного проводу ОУН (08.1944-04.1946). Загинув під час спро-

би прорватися з оточеної криївки.
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 Третяк Семен («Очерет»; 1912, с.  Хильчиці  Золо-

чівського р-ну  Львівської обл. – 12.02.1945, с. Хильчиці Золо-

чівського р-ну Львівської обл.). Народився у селянській родині. 

Освіта – 7 класів народної школи. За фахом – коваль. Член  ОУН 

з 1938 р. В 1939-1941 рр. перебував на еміґрації в  Німеччині. 

Учасник  Похідних груп ОУН – працював над розбудовою клітин 

Організації на  СУЗ. Повернувшись у рідні терени, відкрив власну 

крамницю, в якій працював до наближення фронту влітку 1944 р. 

Стрілець  УПА з літа 1944 р., де пройшов військовий вишкіл і 

восени 1944 р. повернувся на  Золочівщину, де був включений до 

складу районної боївки  СБ. Загинув внаслідок облави в рідному 

селі разом із 17-ма побратимами.

 Хиль Володимир Степанович («Дніпро»; 1920, с.  Пони ко-

виця  Бродівського р-ну Львівської обл. – 27.01.1947, прис.  Міщу-

ки с. Пониковиця Бродівського р-ну Львівської обл.). Народився 

у селянській родині. Освіта – 4 класи народної школи. Жонатий. 

За фахом – швець. Член ОУН з 1941 р. Учасник боївки СБ 

 Пониковицького/ Заболотцівського районного проводу ОУН 

(?-01.1947). Загинув під час наскоку облавників на місце постою 

боївки.

 Ходай Дмитро Степанович («Антон», «Білий», «Бойчук», 

«Микола», «Риба», «Тиса»; 1912, с.  Княжпіль  Старосамбірсь-

кого р-ну Львівської обл. – 11.05.1954, с. Княжпіль Старо-

самбірського р-ну Львівської обл.). Член ОУН з 1939 р. На 

нелегальному становищі з 1943 р. До 1947 р. діяв на території 

 Закерзоння, а відтак перейшов на територію  України і очолював 

 Хирівський районний провід ОУН. Референт СБ (весна 1950 – 

05.1951), а відтак – керівник (05.1951-05.1954)  Золочівського 

районного проводу ОУН. Навесні 1954 р. разом із бойовиком 

Василем  Квасницею – «Юрком» вирушив у рідне село, де й 

загинув у бою з оперативною групою  МҐБ. Наказом керівника 

 Золочівського окружного проводу ОУН ч. 1/52 від 5.08.1952 р. 

відзначений Бронзовим Хрестом Бойової Заслуги.

 Хома Ярослав Володимирович («Чабан»; ?, с.  Задвір’я 

 Буського р-ну Львівської обл. – 20.04.1947, с.  Куровичі  Золо-

чівського р-ну Львівської обл.). У підпіллі з весни 1944 р. Комендант 

районної боївки  жандармерії (1944), а відтак – співпрацівник 

повітового жандармериста (1944 – весна 1945), референт СБ 

 Пониковицького (весна 1945 – весна 1946) та  Глинянського 

(весна 1946 – 04.1947) районних проводів ОУН. 

 Цінцірук Василь Федорович («Чумак»; 1914, с.  Літовище 

 Бродівського р-ну Львівської обл. – 21.11.1949, в лісі біля 
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с.  Голубиця  Бродівського р-ну  Львівської обл.). Народився у 

селянській родині. Освіта – початкова. Після закінчення школи 

працював вдома на батьківському господарстві. Активний член 

товариств « Просвіта» та « Луг». Відбув строкову службу в  польсь-

кому війську. У роки німецької окупації служив в  українській 

поліції, звідки навесні 1944 р. перейшов в  УПА. Ройовий сотні 

УПА « Дружинники» (1944-1945). У 1945 р. звільнений з УПА 

та переведений до складу боївки місцевого  самооборонного 

куща. Бойовик керівника  Підкамінського районного проводу 

ОУН Михайла  Павлінського – «Верби» (кін. 1947 – сер. 1948), 

стрілець  Пеняцького (сер. 1948 – ?) та  Гаївського (?-.05.1949) 

кущів ОУН, а відтак – керівник  Гаївського кущового проводу  ОУН 

(05.-11.1949). За роки перебування у підпіллі чотири рази був 

поранений. Загинув під час облави.

 Черняхівський Іван Іванович («Богдан», «Кармелюк»; 

1916, с.  Грималівка Бродівського р-ну Львівської обл. – 7.04.1946, 

с.  Загатка  Радехівського р-ну Львівської обл.). Освіта – 4 класи 

народної школи. Жонатий. Займався рільництвом. Симпатик 

ОУН з 1939 р., член ОУН з 1940 р. У лавах збройного підпілля від 

весни 1944 р. Стрілець боївки СБ  Бродівського районного про-

воду ОУН (1944-04.1946). Загинув під час спроби прорватися з 

оточеної криївки.

 Чижевський Іван Антонович («Калина»; 21.01.1922, 

с.  Пеняки Бродівського р-ну Львівської обл. – 15.09.1950, в лісі 

біля с.  Клекотів Бродівського р-ну Львівської обл.). Стрілець 

куреня  УПА « Дружинники» (1944 – літо 1946), бойовик рефе-

рентури СБ  Бродівського надрайонного проводу ОУН (літо 

1946 – 07.1950), охоронець керівника Бродівського надрайон-

ного проводу ОУН Степана  Бутинського – «Оріха» (08.-09.1950). 

Випадково вбитий повстанцями через непорозуміння в лісі біля 

с. Клекотів Бродівського р-ну.

 Шеремета Михайло Васильович («Могила», «Циган»; 

26.10.1923, с.  Нем’яч Бродівського р-ну Львівської обл. – 

16.03.1952, с.  Бордуляки Бродівського р-ну Львівської обл.). 

Народився у селянській родині. Освіта – 5 класів народної школи. 

Член товариства « Просвіта». Член ОУН з 1940 р. Станичний 

с. Нем’яч (1941-1943), стрілець відділу  УНС (осінь 1943 – весна 

1944), а відтак сотні УПА «Дружинники» (весна-осінь 1944), кущо-

вий провідник ОУН на  Підкамінеччині (осінь 1944 – літо 1945), 

комендант боївки СБ  Підкамінського районного проводу ОУН 

(літо 1945 – весна 1948). Референт СБ Підкамінського (весна-

літо 1948),  Олеського (літо 1948 – літо 1949) та  Бродівського 
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(літо 1949 – 03.1952) районних проводів  ОУН. З серпня 1950 р. 

одночасно виконував функції керівника  Бродівського районного 

проводу ОУН. Загинув під час облави у палаючому будинку.

 Шипула Омелян Петрович («Хвиля», «Чорний»; 1918, 

м.  Золочів  Львівської обл. – 16.01.1946, в лісі біля с.  Шнирів 

 Бродівського р-ну Львівської обл.). Освіта – 7 класів народної 

школи та рік торгівельних курсів. За фахом – муляр. Активний член 

легальних українських товариств « Просвіта», « Сокіл», « Русалка». 

Член ОУН з 1940 р. У 1939 р. заарештований  польською полі-

цією і утримувався під вартою два місяці. З приходом  більшо-

виків у 1939 р. вступив до сторожі в Золочеві. Заарештований 

Золочівським РО  НКВД, а навесні 1941 р. разом з іншими 

в’язнями вивезений до  Бердичівської тюрми, звідки йому під 

час бомбардування вдалося втекти і повернутися у рідні терени. 

Працює продавцем у  Львові в Народній торгівлі, а відтак повер-

тається до Золочева, де працює в Українському банку. Влітку 

1944 р. виїжджає до  Самбора, де вступає в  УПА. У кінці 1944 р. 

повернувся в рідні терени. Стрілець боївки  СБ  Золочівського 

районного (кін. 1944  – 1945), а відтак  Золочівського окружного 

(1945-01.1946) проводів ОУН. Загинув внаслідок більшовицької 

провокації під час облави у криївці.

 Шульський Максим Миколайович («Брила»; 21.02.1913, 

с.  Лешнів Бродівського р-ну Львівської обл. – 18.03.1946, в лісі 

біля с.  Лісові Бродівського р-ну Львівської обл.). Народився у 

селянській родині. Освіта – 4 класи народної школи. Жонатий. 

Симпатик ОУН з 1939 р. Стрілець боївки СБ Бродівського район-

ного проводу ОУН (1944-03.1946). Загинув у криївці, щоб не зда-

тися живим в руки ворога, підірвався на гранаті.

 Шунь Стах («Завзятий»; 1925, с.  Підгірці Бродівського р-ну 

Львівської обл. – 14.08.1948, в лісі біля с.  Теребежі  Буського р-ну 

Львівської обл.). Народився у селянській родині. Освіта – почат-

кова. Член  Юнацтва ОУН з 1942 р. Стрілець сотні  УПА « Непоборні» 

(1944 – осінь 1945), звільнений до місцевого  куща, де працював 

інформатором СБ (осінь 1945 – 08.1948). Загинув під час наскоку 

облавників на місце постою куща.

 Щудлюк Ярослав Олександрович («Помста»; 1920, 

с.  Пониква Бродівського р-ну Львівської обл. – 23.10.1946, 

прис.  Гута Пеняцька с.  Пеняки Бродівського р-ну Львівської обл.). 

Народився у селянській родині. Освіта – 4 класи народної школи. 

Член ОУН з 1940 р. Станичний провідник с. Пониква (?-1945), 

стрілець боївки СБ  Бродівського надрайонного проводу ОУН 

(1945-10.1946). Загинув під час облави у криївці.
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ФОТО

Референт  СБ  Золочівського окружного 

проводу  ОУН (1944-1946) 

Роман  Качан – «Гроза»

Керівник Золочівського окружного 

проводу ОУН (1947-1949) 

Кирило  Якимець – «Бескид»

Керівник Золочівського окружного 

проводу ОУН (1950-1953) 

Іван  Червак – «Олесь». Серпень 1951 р.

Референт СБ Золочівського окружного 

проводу ОУН (1946) 

Йосип  Куляш – «Влодко»
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Референт СБ  Золочівського 

надрайонного проводу ОУН 

(1946-1947) Михайло  Проць – «Макар»

Референт СБ Бродівського 

надрайонного проводу ОУН 

(1947-1950) Олексій  Смик – «Темний»

Референт  СБ  Бродівського повітового проводу  ОУН (1943-1944) 

Роман  Дацьків – «Темний» з дружиною Вірою  Сиротюк. Фото 1949 р.
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Референт  СБ  Бродівського 

районного проводу  ОУН (1944-1946) 

Іван  Стародуб – «Остап»

Референт СБ  Пониковицького 

районного проводу ОУН (1945) 

Володимир  Білик – «Буря»

Стрілець боївки СБ  Бродівського повітового проводу ОУН Олексій  Сітка – 

«Підкова» (справа) та учасник сотні  УНС Василь  Шманда – «Чорногора» (зліва)
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Референт СБ  Підкамінського районного 

проводу ОУН (1944) 

Іван  Пушка – «Потап»

Комендант боївки СБ Пониковицького 

районного проводу ОУН (1944-1947) 

Олексій  Сітка – «Підкова»

Референт  СБ  Пониковицького районного проводу  ОУН Василь  Сітка – «Ярий» 

(в центрі) та бойовики Василь  Савчин – «Нечай» (зліва)

і Володимир  Абрагамець (справа).
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Референт  СБ  Підкамінського районного 

проводу (1947-1950)  ОУН 

Володимир  Качур – «Лиман»

Референт СБ  Золочівського 

надрайонного проводу ОУН 

(1947-1950) Дем’ян  Гудима – «Січовий»

Організаційний референт Золочівського надрайонного проводу ОУН 

Ярослав  Семенко – «Андрій» (зліва) та референт СБ  Золочівського районного 

проводу ОУН (1947-1949) Мирослав  Бучинський – «Бусько» (справа)
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Референт  СБ  Бродівського 

районного проводу  ОУН (1948) 

Іван  Сисун – «Голуб»

Стрілець боївки СБ  Золочівського 

окружного проводу ОУН (1944) 

Микола  Гушта – «Куля»

Зліва на право: керівник Золочівського окружного проводу ОУН (1950-1953) 

Іван  Червак – «Олесь», керівник  Золочівського районного проводу ОУН 

(1951-1954) Дмитро  Ходай – «Антон» та референт СБ  Золочівського 

надрайонного проводу ОУН Дем’ян  Гудима – «Січовий».
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Кущовий інформатор СБ (1946) 

Олекса  Мандич – «Довбуш»

Кущовий інформатор  СБ (1948) 

Степан  Дубина – «Нечай» 

Кущовий інформатор СБ (1944-1945) 

Степан  Павлій – «Борис» 

Стрілець боївки СБ  Бродівського 

надрайонного проводу  ОУН (1944-1945) 

Володимир  Дмитрущак – «Чорний»
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Стрілець боївки СБ  Бродівського 

надрайонного проводу ОУН 

(1944-1945) 

Микола  Войтович – «Росоха»

Стрілець боївки  СБ  Бродівського 

повітового проводу  ОУН (1944) 

Левко  Ковальчук – «Буревій»

Стрілець боївки СБ Підкамінського 

районного проводу ОУН 

Микола  Крет – «Шишка»
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Охоронець референта СБ 

 Підкамінського районного проводу ОУН 

В.  Качура – «Лимана» 

Василь  Дубина – «Вогник»

Стрілець боївки СБ  Пониковицького 

районного проводу ОУН (1944) 

Михайло  Вовк – «Кузьма»

Бойовик референта  СБ  Краснянського районного проводу  ОУН 

Микола  Андрущак – «Верлан» (третій зліва)
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Підпільники з  Підкамінеччини. Зліва на право. Перший ряд: Михайло  Павлінський 

– «Верба», Михайло  Чернявський – «Збанок». Другий ряд: Микола  Рудий – 

«Джміль» та Йосип  Ожеховський – «Панько»

Підпільники з Підкамінеччини. Зліва на право: Петро  Кучабський – «Павич», 

Микола Рудий – «Джміль», Степан  Хрущ – «Сулима» та Микола  Крет – «Шишка»
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

а/в – агент/внутрєннік

А/Р, а/р – агент/резидент

АБГ – агентурно-бойова група

аґ. – аґент

АК, А.К. – Армія Крайова

амер. – американський

Арк. – аркуш

б. – біля

Бавдінст – (Baudienst) буді-

вельна служба [Німеччини] 

б-к – бойовик

б-ка – боївка

бл. – близько

брит. – британський

ВВ – внутрішні війська

в-во – воєводство

вд. – відділ 

вид. – видання 

від. – відділ

віськ. – військовик

ВКП(б), ВКПб, В.К.П.Б, В.К.П.б. 

– Всесоюзна комуніс тична 

партія (більшовиків) 

ВЛКСМ – Всесоюзна ленінська 

комуністична спілка молоді 

ВМП – вища міра покарання

ВНО – відділ народної освіти 

в-ня – видання

ВО – воєнна округа [УПА] 

ВП – Військо Польське

ВПЖ – військово-польова жан-

дармерія

ВТТ – виправно-трудові табо-

ри [СРСР] 

вул. – вулиця

г. – гори

гарніз. – гарнізон

ГВШ – головний військовий 

штаб [УПА]

ГДА СБУ – Галузевий держав-

ний архів Служби безпеки 

України 

ген. – генерал

ген.-май. – генерал-майор

ген.-полк. – генерал-

полковник

Гестапо (Ґестапо) – (Geheime 

Staatspolizei) таємна дер-

жавна поліція [Німеччини] 

ГК – Головний Командир [УПА]

гол. – голова 

госп. – господарчий 

ґм. – ґміна

Див. – дивись

дир. – директор

дит. – дитячий 

дільн. – дільничний

дор. – дорожній

др. – друг 

друк. – друкований 

ЕМПІ – див МП

жін. – жіноцтва

зав. – завідуючий

завхоз – завєдующій хозяй-

ством (завідуючий госпо-

дарством)

зал. – залізнична

заст. – заступник 

зб. – зберігання

зв. – зв’язкова

здор. – здоров’я

ЗУЗ – західні українські землі 

І. с., І.С., І с. – інформатор ста-

ниці

ІБ – істрєбітєльний батальйон 

(винищувальний баталь-

нойн)

ім. – імені 
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ін. – інше, інші 

інсп. – інспектор

інф. – інформатор

ІТК, І.Т.К. – Ісправітєльно-

трудовая колонія

К. І. – кущовий інформатор

К.П.Н.Т. – Київський психо-не-

врологічний технікум

кап. – капітан

КВШ – крайовий військовий 

штаб

кг – кілограм 

КҐБ – Комітєт ґосударствен-

ной безопасності (Комітет 

державної безпеки) [СРСР]

кер. – керівник 

кін. – кінець

км. – кілометр

кол. – колишній

ком. – командир

комп. – компанія 

КП – крайовий провід

КП(б)У, К.П.Б.У., К.П.б.У.– 

Комуністична партія (біль-

шовиків) України 

КПЗ – камєра прєдварітєль-

ного задєржанія (камера 

попереднього затримання) 

[НКВС/МВС/МДБ]

КПЗУ – Комуністична партія 

Західної України

к-р – командир

крб. – карбованець

к-т – комендант

кул. – кулеметник

кур. – курінний

кущ. – кущовий

л-т – лейтенант

м. – метр

м. – місто, містечко 

май. – майор

маш. – машиністка (друкарка)

МВД, М.В.Д., мвд – Мі ніс-

тєрство внутрєнніх дєл 

(Міністерство внутрішніх 

справ) [СРСР]

МГ – (Маschinen geweht) 

кулемет [виробни цтва 

Німеччини]

МҐБ, МГБ, М.Г.Б., м.г.б., мгб 

– Міністєрство ґосудар-

ствєнной бєзопасності 

(Міністерство державної 

безпеки) [СРСР]

МДБ – Міністерство державної 

безпеки [СРСР] 

міл. – міліція

міліц. – міліціонер 

мін. – міністр

мм – міліметри 

мм. – міліметровий

МО – «Міліція обивательська»

МОЗ – Міністерство охорони 

здоров’я

мол. – молодший

МП (ЕМПІ) –  (Маschinen ріstole) 

пістолет-кулемет [виробни-

цтва Німеччини] 

МТС – машинно-тракторна 

станція

надр. – надрайонний

надр-н – надрайон

нар. – народна

нач. – начальник 

НВЗ – надзвичайний великий 

збір

НКВД, Н.К.В.Д., нквд – Народ-

ний коміссаріат внутрєнніх 

дєл (Народний комісаріат 

внутрішніх справ) [СРСР]

НКВС – Народний комісаріат 

внутрішніх справ 

НКГБ, Н.К.Г.Б., НКҐБ, нкгб –  

Народний коміссаріат ґосу-



1174

дарствєнной бєзопасності 

(Народний комісаріат дер-

жавної безпеки) [СРСР] 

НП – надрайонний провід

НСШ – неповна середня 

школа

о. – отець

о/у – оперативний уповнова-

жений

ОББ, О.Б.Б. – отдєл по борьбє 

с бандітізмом (відділ бороть-

би з бан дитизмом) [НКВС/

МВС] 

обком – обласний комітет

обл. – область

Од. – одиниця

окр. – окружний 

ОП – окружний провід

Оп. – опис

орг. – організація

оргмоб. – організаційно-

мобілі заційний [референт]

оргреф. – організаційний 

ре фе рент

осв. – освітнє

ОУН(б) – Організація 

Українських Націоналістів 

(бандерівців)

ОУН, О.У.Н.  – Організація 

Українських Націоналістів

ОУНм – Організація Українських 

Націоналістів (мельниківців)

охор. – охорона

П.с.  – постскриптуп

пвх. – політвиховник

ПГ – похідні групи

ПЗУЗ – Північно-західні 

українські землі

підп. – підпільник

підрай. – підрайонний

пов. – повіт, повітовий 

повст. – повстанець

пож. – пожежна

пол. – польська

полк. – полковник 

пор. – поручник

поч. – початок 

пполк. – підполковник

ппор. – підпоручник

ППС – пістолєт-пулємьот 

Судаєва (пістолет-кулемет 

Судаєва) [виробництва 

СРСР]

ППШ, П.П.Ш. – пістолєт-пулє-

мьот Шпагіна (пістолет-

кулемет Шпагіна) [виробни-

цтва СРСР] 

пр. – працівник

през. – президент

прис. – присілок

пров. – провідник, провід 

ПТР – протитанкова рушниця

р. – рік 

р. – річка

Рад., рад. – радянський

рай. – районний

РБ – районна боївка

РВК, райвоєнкомат – районний 

військовий комісаріат

РВНО, РайВНО – районний від-

діл народної освіти

реф. – референт

РК, райком – районний комі-

тет

РКМ – (RKM – ręczny karabin 

maszynowy) легкий кулемет 

[польського виробництва]

р-н – район 

РО, Р.О. – районний отдєл 

(районний відділ) [НКВС/

МВС/МДБ] 

рой. – ройовий

рос. – російський 

РП – районний провід
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с. – село

с. – син 

С/О, с/о, сексот – сєкрєт-

ний осведомітєль (таємний 

інформатор)

с/р – сільська рада

сан. – санітар, санітарка

СБ ОУН – Служба безпе-

ки Організації Українських 

Наці оналістів 

СБ, С/Б – Служба безпеки

СБУ – Служба безпеки України 

СД – (SD – Sicherheitsdienst 

Reichsführer-SS) служба 

безпеки [Німеччини] 1934-

1945 рр. 

секр. – секретар

сел. – селище

сер. – середина

серж. – сержант

СКВ, С.К.В. – самооборонний 

кущовий відділ

скл. – склад

сл. – слідчий

см. – сантиметр

Смерш – «Смерть шпіонам», 

спеціальний підрозділ 

радянської контррозвідки

смт. – селище міського типу

сот. – сотенний

Спр. – справа

СРСР, С.Р.С.Р. – Союз 

Радянських Соціалістичних 

Республік 

СС – (SS – Schutzstaffel) Охо-

ронні загони [Німеччини] 

сс. – села

СССР, С.С.С.Р. – Союз 

Совєтских Соціалістічєскіх 

Республік (Союз Радянських 

Соціаліс тичних Республік)

ст. – станція

ст. – старший

ст.ст. – статті 

стан. – станичний

станц. – станція

стр. – стрілець

СУЗ – східні українські землі

СШ – середня школа 

Т. – том

ТВ – тактичний відтинок [УПА] 

т-во – товариство 

техзвено – технічне звено

ТСЛ-ь – Товариство школи 

людової

УГА – Українська Галицька 

армія

УГВР – Українська Головна 

Визвольна Рада

УДК – Український допомого-

вий комітет

ул. – улица

УМГБ – Управлєніє Міністєрства 

государствєнной бєзо-

пасності (Управління 

Міністерства державної без-

пеки) [СРСР] 

УНКВД, Унквд – Управління 

Народного коміссаріату 

внутрєнніх дєл (Управління 

Народного комісаріату вну-

трішніх справ) [СРСР]

УНС – Українська Народна 

Самооборона 

УОТ – Українське освітнє това-

риство

УПА, У.П.А. – Українська 

Повстанська Армія

упов. – уповноважений 

УРСР – Українська Радянська 

Соціалістична Республіка 

УСС – Українські січові стрільці

УССД – Українська Самостійна 

Соборна Держава
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УССР, У.С.С.Р. – Украінская 

Совєтская Соціалістічєская 

Рєспубліка (Українська 

Радянська Соціалістична 

Республіка) 

уч. – учень

учит. – учитель 

УЧХ – Український Червоний 

Хрест

Ф. – фонд

Ф.З.О. – фабрично-заводскоє 

обученіє (фабрично-

заводське навчання)

ФЗН – фабрично-заводське 

навчання 

фінвід. – фінансовий відділ

х. – хутір

хв. – хвилина

хут. – хутір

ЦДАВОУ – Центральний дер-

жавний архів вищих органів 

влади та управління України

ЦК – Центральний комітет

ЦКМ – (CKM – ciężki karabin 

maszynowy) важкий кулемет 

[польського виробництва]

Ч., ч. – число

ЧА, Ч.А., Ч/А, ча – червона 

армія

част. – частина

чл. – член

чол. – чоловік 

чот. – чотовий

ШВО – штаб воєнної округи

шлях. – шляховий 

шт. – штаб

шт. – штук 
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ІНДЕКС

[..]алів Михайло 527

[..]йцар Бартко 477

« [..]кол», стійковий 946

[…] Степанія, учит. 527

[…]кар, вчит. 523

[…]лиць Надя, учит. 504, 526

[…]лій Василь 526

[…]оля, партприкріплений 503

[…]учаль Василь 478

[…]ь Степан 526

[…]юк Олекса, гол. колг. 507

«18», реф. СБ. Див. Гарабач 

Василь Іванович

«20», рай. реф. СБ 18, 27

«21», рай. реф. СБ (Краснян-

щи на) 18, 27

«22», надр. реф. СБ (Золо-

чівщина) 18, 27, 1029, 1033, 

1114

«22», рай. реф. СБ (Бузеччина) 

18, 27 

«23», рай. реф. СБ (Золо чів-

щина) 18, 27

«24», рай. реф. СБ (Олещина) 

18, 27

«25», рай. реф. СБ (Забо лотеч-

чина) 18, 27

«26», рай. реф. СБ (Підка мінеч-

чина) 18, 27, 71, 720, 734, 

739, 752-755, 760, 773, 788, 

789, 807, 810-812, 814, 815, 

818-821, 826, 828, 831-833, 

835, 837, 840, 842, 844, 847-

849, 851, 853, 854, 856, 899, 

902, 1042, 1144. Див. також. 

Качур Володимир Іванович

«27», рай. реф. СБ (Бродівщина) 

18, 27

«27», реф. СБ (Бродівщина). 

Див. Ковальчук Петро Ва си-

льо вич

«27», реф. СБ (Бродівщина). 

Див. Сисун Іван Тимо фі йович

«33», надр. реф. СБ (Бродів-

щина) 18, 27

«33», надр. реф. СБ (Бро-

дівщина). Див. Кіт Василь 

Михайлович

«33», надр. реф. СБ (Бро дів-

щина). Див. Смик Олексій 

Васильович

«47», пров. Див. Качур Воло-

димир Іванович

«49», окр. реф. СБ (Золо чів-

щина) 18, 27. Див.також. 

Га ра бач Василь Іванович

«62» 711, 899

«64», пров. Див. Квас Богдан 

Якимович

«77/7». Див. Пришляк Євген-

Андрій Степанович

«77/8». Див. Пришляк Євген-

Андрій Степанович

«88/4». Див. Пришляк Євген-

Андрій Степанович

«125», осередок СБ 1148

«147». Див. Пришляк Євген-

Андрій Степанович

«207», пр. рай. реф. СБ 1136

«813», реф. СБ. Див.Гарабач 

Василь Іванович

А

«А.», повст. 1078, 1083, 1084

«А-25». Див. Пришляк Євген-

Андрій Степанович

«А6//3». Див. Пришляк Євген-

Андрій Степанович
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«А6». Див. Пришляк Євген-

Андрій Степанович

«АБ/13». Див. Пришляк Євген-

Андрій Степанович

«АБ». Див. Пришляк Євген-

Андрій Степанович

«АБ/31». Див. Пришляк Євген-

Андрій Степанович

АБГ 576, 577, 600, 601, 603, 

604, 975-977, 990, 991, 997, 

999, 1000, 1015-1017, 1019, 

1020, 1034, 1035, 1037, 

1077

Абрагамець Володимир 1165

Аврамов, нач. РО НКВД 396, 

408, 409

Австрійське, військо (армія) 

442, 567

Австрія 408, 800

Агломб, з с. Почапи. Див. Гломб 

Воло димир Мартинович 

(Ка чай)

Адамець Петро 645

Адами, с. Буського р-ну. Див. 

Заводське, с. Буського р-ну 

Львівської обл.

Адами-Бортники, с. Олеського 

р-ну 1011, 1020

Адамчук Володимир Сафа то-

вич (Сафронович) 853, 1128-

1130

Адамчук Ярослава 573

АК (А.К.) 446, 447, 558, 560-

562, 700. Див. також Польські 

партизани

АК, Віленська бриґада VI-а 559

АК, Віленське згрупування 447

АК, Віленське згрупування ІІ-е 

559, 560

Актифеєв, о/у РО МҐБ 341

Алаєв, рад. май., к-р полку 

915

Альбусь Степан Миколайович 

(«Пугач») 776, 785

«Альошін», с/о НКҐБ. Див.

Заяць Микола

Альфредівка, с. Золочівського 

пов. Див. Косичі, с. Золо чів-

сь кого р-ну Львівської обл.

Америка 79, 126, 223, 233, 759, 

801, 918, 920, 927, 950

Американська, армія (війська) 

361, 433, 661, 918

Американці 552, 661, 700, 802, 

858, 918, 920

Амстенверд, пересильний 

табір 552

«Амур», с/о МҐБ. Див. Сахнюк 

Микола Васильович

Ананієв (Ананєв), кап., нач. РО 

НКВД 650-653

«Анатолій», к-р вд. рад. парти-

зан 698

Ангелівка (Янгелівка), с. Олесь-

ко го р-ну. Див. Янге лів ка, 

с. Буського рну Львівсь-

кої обл.

Англійська, армія 361

Англійці 858, 859

Англія 126, 233, 560, 561, 664

Англо-американці 863

Андерс, Владислав, пол. ген. 

433

Андрієв, енкаведист 397

«Андрій», а/р НКГБ. Див. Попо-

вич Степан

«Андрій», надр. оргреф. Див. 

Семенко Ярослав Іванович

«Андрій», рай. пров., рай. реф. 

СБ. Див. Сай Іван Іванович

Андріїв Йосиф 414

Андріївка, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 71, 82, 87, 

95, 111, 113, 115, 116, 122, 
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139, 149, 154, 155, 157, 163, 

173, 176, 184, 185, 187, 191, 

201-203, 225, 258, 259, 273, 

310, 330, 332, 337, 975, 1000, 

1010

Андрушків Катерина 1005

Андрущак (Бекар) Олег Василь 

Миколайович 332

Андрущак Анна 68

Андрущак Василь 75, 82, 86, 

111, 160

Андрущак Марія («Марійка») 

529-536

Андрущак Микола («Верлан») 

19, 28, 64-68, 75, 76, 91, 100, 

101, 107, 114, 115, 120, 137, 

142, 145, 147, 151, 152, 154-

156, 163, 164, 166, 167, 169, 

176, 177, 180, 183, 184, 200, 

208, 225, 227, 231, 236, 242, 

244, 247, 255, 262, 263, 266, 

269, 270, 273, 287, 288, 290, 

301, 303, 307, 309, 314, 317, 

321, 323, 330, 337, 341, 352, 

353, 376, 1055 1170

Андрущак Микола, господар 

161

Андрущак Софія (Зофія) 83, 87

Анжи, м. (Башкирія) 790

«Антон», рай. пров. Див. Ходай 

Дмитро Степанович

Антоновська Ольга 650

Антополь, с. ґм. Подедвуже 

Парчевсь кого пов. Люблінсь-

кого в-ва (Польща) 698

Антося, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 396

Арабська Анна 186

Арабська Юлія 1008

Арабський (Гарабський) 

Микола 365

Арабський Павло 209

«Аркадій», сот. пвх. Див. Батин-

чук Володимир Степанович

«Аркан», реф. СБ. Див. Смуток 

Петро Дмитрович

«Аркас», секр. реф. СБ. Див. 

Кравчук Василь Григорович

«Арсен», повст. (Косівщина) 

926

Арсенич Микола («Михайло») 

1136, 1144, 1149

«Артем», пров. (Краснянщина) 

167

«Аскольд», повст. (Глинянщина) 

1051

Аургазінський, р-н (Башкорс-

тан, Росія) 793

Б

«Б.», повст. 1078, 1083, 1084

Баб’як Наум Григорович («Мар-

тин», «Ржа») 1137

Баба, з с. Пеняки 1126

Бабенко Ніна Антонівна 847

Бабух Бондяр 224

Бабух Іван 273 

«Бавдінст» 689, 693, 1068, 

1073, 1094, 1104

Баглай Іван 408

Баглай Микола 408

Баглай Михайло Миколайович 

(«Крук») 16, 25, 408, 409, 

1137

Баглай, з с. Піски 408

Баденков, пр. НКВД 453

Баєв, мол. л-т НКҐБ 452, 453

Бажани, хут. с. Тур’я Буського 

р-ну Львівської обл. 607

Бай Гриць 606, 607

Бай Іванка 718

Бай Луць 608, 609

Бай Люба 716-718

Бай М. 715
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«Байда», з УПА (Лопатинщина) 

606, 608

«Байда», стр. СКВ (Олещина) 584

«Байди», вд. 727

«Байди», кущ (Бузеччина) 1090

«Баймак», підп. Див. Лех 

Степан

Баймак Іван 579

Баймаки, с. Буського р-ну 

Львів сь кої обл. 544, 577, 

582, 595, 599, 602, 614, 620, 

621, 1076, 1088, 1090, 1092

Баймацький, ліс 1089

«Байрак», окр. пров. Див. Квас 

Богдан Якимович

Бакай Андрій Григорович 871

Бакай Антон Григорович 871

Бакай Дмитро Іванович 893, 

895-897

Бакай Іван Семенович 886, 

890, 896

Бакай Міхал 887

Бакай Степан 652, 653

Бакай, з с. Орихівчик 852

Бакай, з с. Черниця 701, 874, 

875, 883, 887, 888, 891

Бакаї, хут. с. Черниця Бро дівсь-

кого р-ну Львівської обл. 

876, 882, 887

Бакум Пелагія 1018

Балабанівка, с. Оратівського 

р-ну Вінницької обл. 921

Баландюк Іван Гнатович 

(«Не чай», («Ничай») 592, 991, 

1113, 1138

Баландюк Петро 629, 631, 636, 

639

Баландюк Софія 58

Баландюк, з с. Бужок 577

Балей Степан 415

Балицький Дмитро 383

Балтійське, море 862

Балучин, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 65, 68, 73, 

76, 78, 82, 92, 93, 95, 96, 114, 

115, 118, 120, 122, 127, 128, 

131, 137, 139, 140, 144-147, 

150-152, 154, 159, 160, 163, 

176, 178, 183, 187, 188, 190, 

192, 196, 204, 206, 214, 217, 

221, 222, 230-232, 234, 238, 

240, 242, 254-256, 259, 262, 

268, 269, 274, 310, 317, 319, 

320, 335, 341, 349, 358, 360, 

361, 363, 368, 370, 374, 375, 

993

Балучинськi, поля (сіножаття) 

152, 153, 231

Балучинські, лози 257

Балюбаш, к-р ІБ 56

Бандера Степан 272, 632, 759, 

760

Бандера, прис. с. Шишківці 

Бродівського р-ну Львівської 

обл. 977

Бандерівці (бандеровці) 37-41, 

44, 46, 50-52, 60, 143, 159, 

379, 396, 397, 399-401, 403-

407, 411-414, 416, 418, 419, 

421-425, 427, 428, 433, 434, 

436, 443, 445, 462, 464, 508, 

512, 521, 539-543, 546, 550, 

551, 553, 556, 557, 564, 565-

568, 571-573, 581, 585, 589, 

590, 611, 618, 625, 626, 635-

638, 641, 642, 644, 647, 680, 

710, 755, 921, 922, 952, 985, 

993, 994

«Бандурист», к-т б-ки СБ. Див. 

Лущанець Ярослав Панько-

вич

Баняки, прис. с. Обертасів 

Зо ло чівсь кого р-ну Львівсь-

кої обл. 1029
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Барабаш Іван 972

Барабаш Петро 1003

Баран Василь Григорович 1059

Баран Григорій 1059, 1066

Баран Микола 597

Баран Михайло 383

Баран Онуфрій 982

Баран Павло 1066

Баран Степан, з с. Соколівка 597

Баран Стефан Гарасимович 

(«Черемха») 620

Баран Федір Олексійович 

(«Клим») 1057-1067, 1138

Баран Ярослав 1066

Баран, з с. Почапи 1060

Бараненко, о/у РО МҐБ 687, 

804, 1128

Бараніков (Баранік), л-т НКВД 

576, 577, 587-591

Барановський Петро 1026

Бараш Антін 663

Бараш Кость 663

Барвінська Катерина 481

Барилко Стефан 654, 656

Баришівка, хут. с. Старий Олек-

си нець Кременецького р-ну 

Тернопільської обл. 665

Барков, л-т РО МВД 389

Барт (Barth), м. (Німеччина) 

862, 864

Барчин, хут. с. Пониковиця 

Бро дівського р-ну Львівської 

обл. 480

Бас Олекса 383

Басараб Ольга 510

Басараба Петро Михайлович 

(«Калиновий») 613, 614, 618

Басіста Настя 418

Батенчук Василь 983

Батенчук Стефа Карпівна 

(«Ма ру ся») 450, 452, 453, 

455-461, 463

Батинчук Володимир Степа но-

вич («Аркадій») 459-461, 999

Батіг, уч. ФЗО 704

Бахмут В. 827

Бачинський, л-т, заст. нач. РО 

МВД 47, 56

Бачинський, о/у РО НКВД 971

Бачка, с. Буського р-ну Львівсь-

кої обл. 605-613

Башкірія (Російська Федерація) 

679, 729, 790, 793, 794, 

1125

Башко Анна 193

Башко Василь 92

Башко Марія 113, 156

Башко Петро 73, 88, 89

Башко Славко 346

Башко Степан 88, 89, 90

Башко Яків (Яцко) 87, 88

Башуки, с. Кременецького р-ну 

Тернопільської обл. 664

Беглан Анна 481

Беднарчук Юська 745

Бедрій, дільн. НКВД 434

Бедрій Пахом Захарович 

(«Лук») 907, 1100

Бедшлий, з с. Химчин 929

Безброди, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 92, 114, 115, 

126, 129, 131, 132, 136-138, 

150, 170, 175, 176, 182, 183, 

213, 216, 229, 250-255, 276, 

335, 364, 366, 371

Безбруди, с Золочівського пов. 

Див. Безброди, с. Буського 

р-ну Львівської обл.

Бездішков Дмитро Іванович 763

Безкоровайний Григорій 440

Безпалко Анна 755

Безпалько Василь («Великий», 

«Грубий», «Клим») 18, 27, 35, 

1138
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Безрукий Павло Дмитрович 

(«Хма ра») 878, 882, 884, 886, 

895, 1100

Безрукий Славко 870

Безрукий Юліян Антонович 641, 

642

Безручко, лікар 226

Бекар Василь 236, 269

Бекар Евген 192, 327

Бекар Іван 67, 181, 183, 192, 

193, 199, 201-203, 208, 210, 

212-214, 216, 218, 221, 225, 

227, 228, 230, 234, 235, 237, 

239, 250, 256, 259-262, 265, 

266, 268-270, 275-277, 279, 

283-288, 290, 292, 295, 297, 

303, 306, 308, 309, 314, 318, 

319, 323, 326-328, 330, 331

Бекар Іван, вуйко 278

Бекар Текля Іванівна 185, 192, 

193, 197, 208-210, 213-215, 

217, 221, 225-231, 233, 235-

244, 247-250, 252, 254-259, 

261, 263-266, 269, 270, 276-

279, 283, 286, 288, 290-292, 

294, 295, 297-299, 305-309, 

312, 314-318, 323, 325, 326, 

328-332

Бекариха, з с. Куткір 309

Бекарі, з с. Куткір 328, 331

Белей Василь 597

Белей Йосиф Павлович 1007

Белей Михайло Павлович 1007

Белей Павло 1007

Белз, м. Сокальського р-ну 

Львів ської обл. 644

Белзець, с. Олеського р-ну. Див. 

Гончарівка, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл.

Белзецький, ліс 1057

Белогорський, с. Аургазінсь ко го 

р-ну (Башкорстан, Росія) 793

Бельгійці 918

Бендери, м. (Придністров’я, 

Молдова) 768, 934

Бенів, с. Золочівського пов. Див. 

Золочівка, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл.

Бербека Лікерія 439, 440

Бербека Микола 438

Бердичів, м. Житомирської обл. 

921

Бердичівська, тюрма 1161

Бережани, пов. Тернопільсь ко-

го в-ва 587

Бережанський, р-н Терно піль-

ської обл. 524

Бережницький (тепер у скл. 

Ка лусь кого р-ну Івано-Фран-

ківської обл) , р-н Станіс ла в-

сь кої обл. 1067

Береза Михайло 186, 187

Береза, дир. ФЗО 702, 703

«Береза», кущ. госп. Див. 

Прилуцький Филип

«Береза», повст. (Бродівщина) 396

«Береза», повст. (Олещина) 

596- 598

«Береза», повст., зголошенець 

(Олещина) 546

«Береза». Див. Луцишин Петро 

Михайлович

Береза-Картузька, пол. конц-

табір 1145

Березина, прис. (хут.) с. Йоси-

пів ка Буського р-ну Львівської 

обл. 567, 569

Березина, хут. с. Боратин Бро-

дівсь кого р-ну Львівської 

обл. 715, 733

Березинський Юрко 510

Березійчук Микола 663

Березники, хут. Лопатинського 

р-ну 605
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Березова Марійка 214

Березович Ольга 573

Березові, сестри 215

Березовський Микита 980

Березюк, упов. заготзерна 

654, 655, 656

«Берізка», підп. з с. Боложинів 

582, 584

Беркета (Беркита, Берекета) 

Ольга 175, 176, 346

«Беркут». Див. Терлецький 

Ми ко ла Степанович

«Беркут», пр. рай. реф. СБ 

(Бродівщина) 425, 428, 1136

Берлин, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 414, 564, 

565, 992, 999, 1011, 1036, 

1144, 1150, 1151

Берлинський СКВ 1144

Берлін, м. (Німеччина) 53, 272, 

438, 644, 918

Берлінґ, Зиґмунт, полк. дивізії 

ім. Костюшка 447

Бесарабія 614, 1024

«Бескид», окр. пров. Див. 

Якимець Кирило

Бєлий, ст. л-т райвоєнкомату 

867

Бєлошапкін, кап., нач. райво-

єнкомату 384

Бєлявец, сл. МҐБ 1066

Бжезіцка Текля 422

Биков Григорій, телефоніст 

980

Биков, енкаведист, к-р АБГ 

625-627, 1000

Биково, смт. Волґоґрадської 

обл. (Росія) 763

«Бистрий», б-к 1072, 1073

«Бистрий», б-к рай. б-ки СБ 

(Глинянщина) 1030, 1031, 

1114

«Бистрий», підп. Див. Пасічник 

Петро

«Бистрий», повст. Див. Сех Мирон

Биструхін Г. С. 13, 22

Биць Анна 662

Биць Ксеня Іванівна («Верба») 

977

«Біб», б-к 1075-1079, 1081, 1082, 

1084

Бібрецький [Бібрський] (тепер 

в скл. Перемишлянського), 

р-н Львівської обл. 614

«Бігун». Див. Горгота Степан 

Іванович

«Бігун», стр., с/о МВД (Пони ко-

виччина). Див. Івахів Петро

Біда Василь 1105, 1106

Біда Петро 576

Бідюк Іван Васильович 

(«Крутий») 1138

Бідюк Ярослав Васильович 

(«Волін») 1090

Бікін, м. Хабаровського краю 

(Росія) 915

Біла, р. 790, 791

Біла, хут. с. Безброди Буського 

р-ну Львівської обл. 366

Білас Володимир 1026

Біле, с. Чортківського р-ну 

Тернопільської обл. 1147

Білецкі, дільн. МВД 439

Білецький Михайло 469

Білий Камінь, с. Золо чівсь-

кого р-ну Львівської обл. 

539, 540, 570, 587, 591, 976, 

997, 999, 1023, 1057, 1068, 

1073, 1074, 1091, 1149

Білий, з с. Почапи 1066

Білий, з с. Скнилів 118, 119, 

139, 149

«Білий», б-к СБ, стр. СКВ. Див. 

Вовк Михайло Андрійович



1184

«Білий», пров. Див. Ходай 

Дмитро Степанович

Білик Володимир Семенович 

(«Богдан», «Буря», «Ярий») 

1138, 1164

Білик, з хут. Підбір 215

Білинський Микола 972

«Білка», б-к АБГ 577

Біловус, л-т МВД 705

Білоруси 437, 831, 981

Білорусія (Білорусь) 437, 447, 

866, 1105

Більшовики (большевики, біль-

шевики) 35, 39, 40, 42-45, 

49, 50, 52-56, 58, 60, 62-67, 

70, 71, 89, 91-93, 95, 98, 112, 

118, 120, 122, 123, 125-127, 

129-131, 137, 138, 141, 142, 

144, 145, 149-154, 156, 157, 

161, 162, 164, 166, 169, 171, 

174, 175, 177, 178, 180, 181, 

183, 190, 192, 195, 198, 205, 

206, 215, 219, 221, 230, 232, 

238, 240, 249, 250, 251, 257, 

258, 265, 269, 272, 274-276, 

283, 284, 286, 291, 296, 297, 

303-307, 310, 313, 314, 321, 

322, 330, 331, 336, 341-346, 

349, 352, 361, 364, 366-368, 

372, 374, 377, 379-381, 387, 

391, 395, 398, 399, 402, 405, 

408-411, 414, 417, 418, 420-

422, 426, 430-433, 435, 437-

440, 442-445, 447, 449, 451, 

454, 457, 459, 462, 463, 465, 

468, 471, 472, 474, 475, 477, 

482, 483, 485, 486, 488, 494, 

495, 508, 509, 511, 512, 516, 

517, 520, 523, 527-529, 531, 

532, 535-537, 540-546, 548, 

551, 552, 554-557, 561-565, 

567, 569, 570, 574-576, 579, 

580, 582, 583, 585, 592, 595-

597, 599, 600, 602, 605, 606, 

611, 617, 620, 622-624, 627, 

629, 630, 632, 635, 638, 639, 

641-643, 645-647, 649, 654, 

657, 659, 668, 670, 673, 679, 

680, 682, 684-686, 690, 691, 

693, 695, 696, 709, 710, 713, 

716, 719-732, 735, 736, 740-

743, 746-751, 753, 756, 759, 

760, 774, 776, 777-779, 781, 

783, 786, 790, 795, 805, 806, 

808, 810, 811, 813-815, 817-

819, 821-823, 825-829, 831, 

833-838, 840, 844, 845, 846, 

848-856, 877, 878, 885, 887, 

893-899, 901, 903-905, 908, 

910-913, 923, 927-929, 939-

941, 943, 944, 946-948, 952, 

957, 959-962, 964, 965, 967, 

971, 972, 974-980, 983-996, 

998, 1000-1003, 1010, 1012-

1036, 1038, 1039, 1041, 1042, 

1045, 1048-1054, 1057-1069, 

1071, 1073, 1075-1083, 1085, 

1086, 1089-1094, 1097, 1099, 

1100, 1102-1104, 1106, 1109, 

1110, 1113, 1117, 1126-1129, 

1132, 1161

Більшовицька (большевицька, 

більше вицька) партизанка 

(партизани). Див. Радянські 

партизани

Білявська Густя 422

Білявська Евгенія 787

Білявський Василь 815

Білявці, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 414, 415, 

565, 984, 1144

Бір, ліс б. с. Куткір 95, 202, 

203, 204, 207-210, 213-215, 

217, 221, 223, 225, 227, 232-



1185

234, 238, 243-246, 248, 253, 

255-257, 259, 261, 262, 266, 

268, 269, 273, 275, 337, 341, 

349, 351, 352, 354, 357, 358, 

361, 362, 364, 366, 368, 372, 

373

«Б-ко», повст. 1078, 1081, 1084

Блажейко Іван («Дзвір») 1138

Блажко Василь 92

Блажко Данило 547

Блажко Петро 89

Блажко Яків 88

«Блакитний», окр. пров. Див. 

Квас Богдан Якимович

«Блакитний». Див. Гудима 

Ва силь Іванович

Блюмберґ, м. (Німеччина) 438

«Бляха», с/о НКҐБ. Див. Бакай 

Степан

Бляхар Анна 421

Бляхар Іван 421

Бляхар Мартин 420, 421

Бляхар Микола 422

«Б-о», повст. 1083

Бобик Григорій Петрович («Сте-

по вий») 494, 510, 512, 513, 

515, 517, 519

Бобик Марія 418, 419

Бобків, з с. Погорільці 1015

Бобко Анна 553

Бовдури, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 565, 1155

Бовненко, рад. прац. 422

Богдан Евген 483

Богдан Клявдія 478, 480

Богдан Марія 464, 465

Богдан Степан 483, 490

«Богдан», б-к (Заболотців щи-

на). Див. Лівандовський Бог-

дан Васильович

«Богдан», б-к (Пониковиччина) 

1069

«Богдан», б-к СБ. Див. Черня-

хів сь кий Іван Іванович

«Богдан», к-р. Див. «Свобода» 

(«Богдан»), сот., кур.

«Богдан», кущ. (Краснянщина) 

114, 115, 122, 131, 157, 176, 

185

«Богдан», кущ. (Поморянщина). 

Див. Сукмановський Володи-

мир Григорович

«Богдан», рай. реф. СБ. Див. 

Білик Володимир Семе но-

вич

Богданівка, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 971, 989

Богданівна, упов. 950

Богданівський, ліс 362

Богонович Анна 776

«Богун», кущ., зрадник. Див. 

Мерц Микола

«Богун», повст. (Бузеччина) 

296, 306

«Богун», чл. УПА, зрадник. Див. 

Лош Павло («Богун»), зрад-

ник

Богунович Антін Йосипович 

898, 899

Богутин, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 383, 386, 

393

Бодак Стефа 58

Боднар Іван («Мирон») 64-67, 

257-271, 273, 275-277, 279, 

280, 282, 284, 286-292, 294, 

295, 299, 300, 303-305, 307, 

309-322, 324-327, 337

Боднар Михайло 469

Боднар Петро 469

Боднарський Іван 363

Боднарчук Іван 913

Боднарчук Ярослава Іванівна 

912
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«Бодьо», б-к СБ 1058, 1060-

1062

Божинський Михайло Васильо-

вич («Дуб», «Карпо», «Роман», 

«Ромко») 18, 27, 1139

Божович Маґдa 338

Божович Юліян 169

Божовіч Стах 73

«Боз», повст. Див. Юстин («Боз»)

Бой, заст. нач. ІБ 996

Бойко Анна 903

Бойко Антін 665

Бойко Іван 913

Бойко Іван Ількович 871

Бойко Іван Степанович 894

Бойко Іван Фабіонович 869, 

870, 875, 877, 884, 891, 893, 

894, 896

Бойко Михайло 887

Бойко Михайло Павлович, мілі-

цоінер 1081

Бойко Міхал, кравець 870

Бойко Славко 622

Бойко, з с. Пониковиця 476

«Бойко», кущ., б-к СБ. Див. 

Дутка Ярослав Данилович

Бойцун Андрій 647

Бойцун Марія 786

Бойцун Оля. Див. Мартинюк Оля

Бойцун Паранька 647

Бойцун Петро Степанович 877

Бойцун Пулька 787

Бойцун Текля 647, 648, 878

Бойцун, з с. Черниця 888

Бойчук Артем 663

Бойчук Петро Теодорович 816-

818, 820, 821

«Бойчук», реф. СБ. Див. Ходай 

Дмитро Степанович

Болгарія 232

Болехів, м. Івано-Франківської 

обл. 586

Болік Іванна 650

Боложинів, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 541, 545, 

546, 563, 574, 577, 579, 582, 

585, 983, 1011, 1028, 1089, 

1152

Боложинівський, ліс 296, 548, 

621, 1019

Болюбаш Михайло 1005

Болюх Федоська 663

Бомко, з Підкаменя 823

Бонишин, с. Золочівсь ко го 

р-ну Львівської обл. 53, 248, 

265, 266, 268, 332, 1053, 

1060-1062, 1065, 1145

Боратин, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 452, 526, 

632, 634, 635, 650, 706, 708, 

711, 712, 719, 733, 734, 751, 

822-828, 831, 832, 845, 847, 

848, 875, 884, 897, 988, 992, 

1034, 1156, 1157

Боратинський, ліс 1017

Борачок (Борячок) Стефан 

Ількович 748

Борачок Анна 748

Борачок Стефан Ількович 749, 

750

Бордуляки, с. Бродівсь ко-

го р-ну Львівської обл. 410, 

412, 1146, 1148, 1160

Борецька Марія 482

Боринський Северин 523

Борис Петро Миколайович 

678-680, 788, 789, 792, 794, 

796-798, 801, 803, 804, 806, 

807, 814, 840, 841, 842, 850, 

851, 1125, 1126, 1128

«Борис», кущ. реф. СБ. Див. 

Павлій Степан Степанович

«Борис», повст. (Бродівщина) 

413, 902, 945
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«Борис», повст. (Бузеччина) 

296, 306

«Борис», стр. (Золочівщина) 

1027

«Борис», чл. ОУН. Див. Яськів 

Дмитро

Борислав, м. Львівської обл. 

916, 920

«Борислав», інф., пр. рай. реф. 

СБ 826, 828, 832, 833, 847, 

848, 1136

Борисов, пр. МҐБ 1108

Бориспіль, м. Київської обл. 

917

«Борсук», підр. СБ. Див. Ласка 

Лев 

Борсучий, хут. с. Бодруляки 

Бродівського р-ну Львівської 

обл. 564, 1011

Бортків, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 52, 63, 71, 

94, 95, 115, 124, 125, 150, 

154, 155, 168, 169, 173, 175, 

176, 184, 190, 194, 197, 200, 

236, 239, 256, 258, 269, 275-

277, 279, 286, 287, 296, 307, 

312, 314, 318, 335-337, 341, 

363, 982, 993, 1000, 1005, 

1147

Бортківські, повстанці (пар-

тизани) 194, 197, 228, 230, 

232

Бортники, хут. с. Лугове Бро-

дівсь кого р-ну Львівсь-

кої обл. 546, 1112, 1137

«Борулі», кущ 992

«Боруля», кущ. Див. Гнатюк 

Микола Пилипович

Боряк Микола 839

Бохенський, дідич 444

Бохтирико Микола 413

Боцько Марія 332

Бошко (Башко) Степан 80, 82, 

84, 86, 87

Бошко Василь 78, 80-83

Бошко Петро 74, 78

Бошко Яків (Яцко) 79-81, 83-86

Боянов, пр. НКВД 565

Бояри, с. ґм. Подедвуже Пар-

чевсь кого пов. Люблінсь кого 

в-ва (Польща) 698

Боярська Олена 421

Боярський (Буярський), з 

с. Корсів 422

Боярський Михайло (Міхал) 78, 

80, 82-84, 86-90

Боярський, з с. Корсів 421

Браславський (тепер р-н 

Ві тебсь  кої обл., Білорусь), 

пов. Віленського в-ва (Поль-

ща) 446

Братко Ярослав 1007

Брахівка, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 545, 577, 

580, 582

Брахівський, ліс 568

Брездень Степан 993, 994

Бремантов Федір 1008

Бреханівка (Бриханівка), хут. 

с. Бортків Золочівського р-ну 

Львівської обл. 275, 363

Бриґідки, тюрма (Львів) 654

«Брила», б-к СБ. Див. Шуль сь-

кий Максим Миколайович

Британ Григорій 261, 347

Брідський (Броди, Бродський), 

р-н. Див. Бродівський, р-н 

Львівської обл. 

Брідський (Бродівський) над-

район ОУН. Див. ОУН, 

Бродівський (Брідський) НП

Брідський, ліс 1018

Брідщина. Див. Бродівщина 

(Брідщина) 
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Броди, м. Львівської обл. 33, 

35, 297, 396, 399-406, 409, 

411-414, 416, 417, 419, 421, 

422, 424, 425, 429, 430, 437, 

444, 448, 449, 467, 471, 480, 

483, 488, 507, 550, 551, 563, 

564, 566, 567, 626, 630, 631, 

634, 638, 640, 656, 662, 689, 

700, 701, 705, 710, 711, 713, 

717, 719, 741, 752, 754, 758, 

759, 791, 805, 823, 825, 840, 

865, 883, 898, 899, 906, 934, 

935, 947, 960, 966, 983, 992, 

997, 1000, 1003, 1006, 1012, 

1016, 1024, 1035, 1037-1040, 

1068, 1075, 1078, 1080, 1094, 

1098, 1138, 1139, 1144, 1150, 

1151, 1153, 1158

Бродівський котел 1147

Бродівський, р-н Львівської 

обл. 13, 15, 22, 24, 33, 395, 

397, 402, 407, 410, 414, 417, 

420, 426, 428, 471, 492, 493, 

500, 506, 641, 823, 894, 905, 

975, 976, 984, 992, 994, 1003, 

1005-1007, 1010, 1020, 1024, 

1036, 1037, 1039, 1045-1047, 

1085, 1087, 1091, 1093, 1111, 

1112, 1136-1144, 1146-1161

Бродівщина (Брідщина) 18, 27, 

290, 1144, 1148, 1150

«Бродяга», рай. пров. Див. 

Павлінсь кий Михайло Йоса-

фа тович

Брусилів, смт. Житомирської 

обл. 915

Брух Марта 382, 387

Брух Михайло 388

Бручковський Павло 1035

«Брюс», повст. 606

Брянськ, м. (Росія) 448

Брянська, обл. (Росія) 549

Брянські, ліси 767

Буг, р. Див. Західний Буг, р.

Бугаєнко Настя 715

Бугай Степан 721

Буди Хилецькі (Буда), хут. 

с. Стінка Золочівського р-ну 

Львівської обл. 280, 318, 

340, 358, 363

Будилів, с. Козівського р-ну 

Терно пільської обл. 587

Будняк, рад. прац. 399, 416, 

422

Бужок, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 577, 578, 

587, 592, 1011, 1057, 1101, 

1102, 1104, 1140

Бузецький, р-н. Див. Буський, 

р-н Львівської обл.

Бузецькі, партизани (повстан-

ці) 194, 311

Бузеччина 18, 27, 296, 990

Бузова, з с. Черганівка 925, 

933

«Бузько», рай. реф. СБ. Див. 

Бу чинсь кий Мирослав Ілько-

вич 

«Буйний», др. 1025

Букай Василь 639

Букса 984

Булаков, рад. кап. 916

Бульбачинська Марія Дмитрів-

на  891

Бульбачинська Степанія 

(«Незабудька») 570, 573

Бульбачинський Дмитро 891

«Бур’я», с/о МҐБ. Див. Слобода 

Ірина Ольга Дмитрівна

«Бур’ян», реф. СБ, кущ. Див. 

Лесюк Володимир Павлович

«Буревій», кущ. (Підка мі неч-

чина). Див. Цінцірук Воло-

димир Григорович
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«Буревій», стр. СКВ, б-к СБ, 

рай. пров. Див. Ковальчук 

Левко Васильович

«Буревія», кущ 730, 747, 1094, 

1096

Бурковський Ясь 413

Бурлай Григорій 1024

«Бурлай», рай. пров. Див. Юрас 

Петро Данилович 

«Бурлай», повст. Див. Супрун 

Михайло Антонович («Бур-

лай»)

«Бурлака», б-к, кущ. інф. СБ. 

Див. Кучабський Петро 

Се ме но вич

«Бурлака», др. (Краснянщина) 

1032

«Бурлака», підп. (Бузеччина) 432

«Бурлака», повст. (Забо лот ців-

щина) 480, 578

«Бурлака», рай. військ. (зрад-

ник) 991

«Бурлака», сот. Див. Щигель-

сь кий Володимир

«Буря», к-р сот. УНС. Див. 

Нагірний Василь

«Буря», пров. (Краснянщина) 

298, 1053

«Буря», рай. реф. СБ. Див. Білик 

Володимир Семенович

Буряк Петро 973

Буськ, м. Львівської обл. 434, 

438, 525, 579, 593, 987, 1023, 

1025, 1026, 1028, 1106

Буський, р-н Львівської обл. 

13, 16, 22, 25, 296, 297, 306, 

311, 431, 432, 436, 491, 525, 

535, 579, 623, 973, 975, 985, 

987, 988, 996, 1004, 1010, 

1028, 1033, 1045, 1080, 1138, 

1141-1144, 1147, 1150-1152, 

1156, 1157, 1159, 1161

«Бусько», реф. СБ, рай. пров. 

Див. Бучинський Мирослав 

Ількович

Бутинський Йосиф 908

Бутинський Михайло 480, 481

Бутинський Сафат 732

Бутинський Степан Мико ла йо-

вич («Оріх») 16, 25, 722, 729, 

776, 785, 826, 1057, 1069, 

1094, 1095, 1160

Бутинський Степан, госп. з 

с. Тетильківці 907

Бучина, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 628, 629, 631, 

633, 634, 635, 637, 638, 711, 

747, 819, 836, 994, 1042

Бучинський Василь 74, 77

Бучинський Микола 425

Бучинський Мирослав Ількович 

(«Бусько», «Сурмач») 303, 

430, 1058, 1060, 1065, 1139, 

1166

Бучинський, з р-ну Красне 799

Бучковська Юлія 644

В

«В.», повст. (Підкамінеччина) 

686, 1132

«В’юн», повст. 168

В’язівка, с. Народицького р-ну 

Житомирської обл. 761

Ваврик Іван 625, 626

Ваврик Марія 450, 456, 458-

461, 999

Ваврик, гайовий, з с. Літовище 

960

Вавриків, хут. с. Черниця Бро-

дів сь кого р-ну Львівської обл. 

887

Ваврикова, гора 896

Вавричук Андрій 427

Вавричук Микола 427
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Валітинська Ольга. Див. Во ля-

тинська (Валітинська) Ольга

Валькевич Настя 1065

Валькевич, телефоніст 1065

Вальорний Володимир 47

Вальчак, з с. Русилів 253

Вапівці, с. Перемиського пов. 

(Польща) 1145

Варава Анна 422

Варава Іван 421

Варака, нач. РО НКВД/МВД 55, 

98, 240, 262

Варвара Євген («Міко») 287, 

1139

Варвара, східнячка 805

«Варнак», надр. реф. СБ 536, 

538, 1136

Варшава, м. (Польща) 437, 

473, 700, 917, 1105

Варшавське, в-во (Польща) 

490, 472

Варшавський, дистрикт (Третій 

Рейх) 473

Варштайн (Warstein), м. (Німеч-

чина) 552

Василенко, міліц. 479, 480, 

513

«Василенко», с/о НКВД. Див. 

Штохман Василь

Василинка Павло 466

Василінка Іванка 856

Василінка Степан 856

Василь, зі Станиславова 865

«Василь», б-к (Заболотців щи-

на), надр. пров. (Бродів-

щина). Див. Кіт Василь 

Ми хай ло вич

«Василь», б-к окр. реф. СБ. Див. 

Лилик Григорій Васильович

«Василь», повст. (Краснянщи-

на) 265, 340, 363

Васильків Марія 988

Васильків, з Бреханівки 363

Васильків, м. Київської обл. 915

«Василько», надр. пров., реф. 

СБ. Див. Кіт Василь Михай-

ло вич

«Василько», повст. 1051

Васильчук Павло 710

Вашківці, м. Вижницького р-ну 

Чернівецької обл. 933

Вегера Зоська 903

Вегера Йосиф 944, 945

Вегера Іван («Качан») 945

Вегера Мілька Павлівна 944, 

946

Вегера Павло 944, 945

Велика Вільшаниця, с. Золо чів-

сь кого р-ну Львівсь кої обл. 

51, 53, 94, 114, 115, 119, 122, 

124, 128, 129, 134-136, 139, 

144, 157, 168, 194, 198, 207, 

209, 220, 332, 336, 351, 975, 

997, 1000, 1010, 1113, 1158

Великий Полюхів, с. Золочівсь-

кого р-ну Львівської обл. 37, 

975, 989, 1032

Великий Раковець, с. Вишні-

вець кого р-ну Тернопільської 

обл. Див. Раковець, с. Зба-

разького р-ну Терно піль сь-

кої обл.

Великий, ліс 895

«Великий», пр. СБ. Див. 

Безпалько Василь

Великі Вікнини, с. Збаразького 

р-ну Тернопільської обл. 670

Великі Гаї, с. Тернопільського 

р-ну Тернопільської обл. 523

Великі Дедеркали, с. Шумсь-

кого р-ну Терно пільсь кої 

обл. 670, 673

Великі Мости, м. Сокальського 

р-ну Львівської обл. 799
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Великі Переліски, с. Бро дівсь-

кого р-ну Львівської обл. 

1018, 1035

Великодедеркальський (тепер 

в скл. Шумського), р-н Тер-

но пільської обл. 672

Велин, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 413, 516, 

533, 534, 565, 1018

Велітинська Югена. Див. Во ля-

тинська Югена

Венгрин Михайло 983

Венгринович Антошка Яцьківна 

897

Венгринович Марія 867

Венгринович Степанія. Див. 

Сахнюк Степанія

Верба, с. Дубенського р-ну 

Рів ненської обл. 1105

«Верба», підп. (Олещина) 612

«Верба», рай. пров. (Підка міне-

ч чина). Див. Павлінський 

Михайло Йосафатович

«Верба». Див. Биць Ксеня Іва-

нів на 977

«Верби», кущ 1096, 1100

Вербівчик, с. Бродівського 

р-ну Львівської обл. 639, 

652, 735, 739, 756, 757, 836, 

837, 914, 934, 935, 937, 938, 

943, 953, 955, 1011, 1017

Вербляни, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 434, 1000

«Вербовий», стр. 622

Верзиха Марта 539

«Верлан», б-к СБ. Див. Андру-

щак Микола

Вермахт 92, 865, 916

Верхобуж, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 554, 555, 621

«Верховий». Див. Тіцький Воло-

ди мир

«Веселий», б-к., охор. Див. 

Ко б’я ковсь кий Ярослав Гри-

го ро вич

«Веселий», бунч., кущ. віськ., 

к-р СКВ (Краснянщина). 

Див. Черевко Ілія

«Веселий», повст. (Понико вич-

чина) 454

«Веселий», сл. СБ 642

Веселова О. 1118

«Веселого», кущ 198

Вєдєнєєв Д. В. 13, 22

Вивельзбург, с. дистрикту 

Па дер борн (Німеччина) 858

Вивіз, вул. с. Боратин Бродівсь-

кого р-ну Львівської обл. 

848

«Вид», інф. СБ 980

Видюки, хут. с. Ясенів 

Бродівського р-ну Львівської 

обл. 462, 1025

Вижниця, м. Чернівецької обл. 

933

Вижняни, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 358, 363, 368, 

975, 989, 993

Визир, енкаведист 379

Викрикун Михайло 545

Винна, хут. с. Куткір Буського 

р-ну Львівської обл. 166, 

168-170, 172-176, 178, 179, 

183, 185, 188, 194, 198, 200, 

204, 210, 212, 213, 266, 268-

270, 291, 308, 312, 316, 354

«Винна», ліс 164, 194, 204

Винятинці, с. Заліщицького 

р-ну Тернопільської обл. 974

«Високий», реф. СБ. Див. 

Кравчук Василь («Високий», 

«Влодко»)

Висоцько, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 1003
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Височанський, з с. Красне 97

«Витрик», кущ., інф. СБ. Див. 

Ковальчук Петро Васи льо-

вич

«Витязі», сотня УПА 1147, 1156

«Вихор», рай. пров. 975

Вихрист Андрій Семенович 

772, 773, 894, 896, 913

Вихрист Анна 894

Вихрист Ярослав 894

Вихристи, прис. с. Черниця 

Бродівського р-ну Львівської 

обл. 871, 887, 890, 891, 898, 

899, 1035

Вишенька, с. Мостиського р-ну 

Львівської обл. 266

«Вишневий», реф. СБ. Див. 

«Недоля» («Вишневий», 

«Темний»), реф. СБ

Вишнівець, смт. Збаразького 

р-ну Тернопільської обл. 649, 

911

Вишнівецький (тепер в скл. 

Зба разького), р-н Терно-

піль ської обл. 1099

Вишнівчик, с. Пере мишлянсь-

кого р-ну Львівської обл. 

1153

«Вишня», кущ. Див. Гарасимчук 

Семен Микитович

Вишняков, л-т РО МҐБ 389, 

390

Вігера Іван 567

«Відважний», повст. (Косів щи-

на) 924, 929

Віктор, льотчик. Див. Клєвцов 

Віктор Васильович

Віленське (Вилинське), воєвод-

ство ІІ-ї Річі Посполитої 446

Віленщина (Литва) 560

«Вільк», ген. АК 561. Див. 

Кжижановскі Алєксандер

«Вільна Україна», рад. газета 

679, 794

Вільнюс (Вільно, Вильно), м. 

(Литва) 447, 560, 558, 560, 

561

«Вільха», с/о НКВД. Див. Му ляв-

ка Григорій

«Вільховий», повст. 1029

Вільчинський Іван 830

Вільчинський Іван Петрович 

905

Вільшаницькі, повстанці 222

Вільшаниця, с. Краснянсь кого 

р-ну. Див. Велика Віль ша-

ниця, с. Золочівсь кого р-ну 

Львівської обл. 

Вільшанка Мала, с. Краснянсь-

кого р-ну. Див. Мала Віль-

шан ка, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл.

Вільяново, хут. Ошмянського 

р-ну Ґродненської обл. 

(Біло русь) 447

Вінницька, обл. 921, 1145

Вінниччина 1145

Вірлик Михайло Іванович 

(«Сокіл») 1139

Вірлик Петро Іванович («Їж») 

95

«Вірний», заст. рай. пров. Див. 

Чучман Василь Іванович

«Вітeр», повст. (Підка мінеч-

чина) 715, 828

«Вітер», повст. (Золочівщина) 

317

«Вітер», повст. з с. Куткір. Див. 

Під’ярковський Евген

«Вітер», рай. проп. (Краснян-

щи на) 118, 129, 169, 170, 

173, 175, 176, 185

«Вітрик», інф. СБ. Див. Ко валь-

чук Петро Васильович



1193

Вітровий Володимир 972

«Вітровий», чот. диверсійки 

1095

«Вітрового», чота 1068

Вітт, учит. 473

Вітюк Мартин 1007

Вітюк Ольга Марківна 918

Віцинський, лагер 392

Віцинь (Віцень), с. Золочівсь-

кого пов. Див. Смереківка, 

с. Перемишлянсь кого р-ну 

Львівської обл.

Вішніце, с. (ґміна) Бяльського 

пов. Люблинського в-ва 

(Польща) 698

«Віщий», повст. 40

Владика Марія 398

Владика, з с. Конюшків 414, 

415

Власівці (власовці) 567, 632, 

863

Влодко, з хут. Біла 366

«Влодко», кущ., реф. СБ. Див. 

Кравчук Василь («Високий», 

«Влодко»)

«Влодко», окр. реф. СБ. Див. 

Куляш Йосиф Михайлович

Вовк Андрій 440

Вовк Василь 438-440

Вовк Іванко 902

Вовк Михайло 554

Вовк Михайло Андрійович 

(«Бі лий», «Кузьма») 1140, 1170

Вовк Юлія 572, 573

«Вовк», б-к рай. б-ки СБ 996

Вовковатиця, с. Бродівського 

р-ну Львівської обл. 478, 

485, 1003, 1143

Вовковиск (Волковиск), м. 

(Білорусь) 437

Вовчук Петро («Яровий») 65, 

66, 162, 163, 165, 179, 213-

215, 224, 227-229, 231, 235, 

237, 238, 240, 241, 245-254, 

256-260, 263, 264, 266, 268-

270, 272, 273, 275, 277-279, 

284, 287, 288, 292, 295, 297, 

299-302, 311-315, 317, 318, 

324, 335, 336, 337, 339, 345, 

349-351, 353, 354, 357-361, 

363-367, 369-375 

«Вогник», б-к СБ, охор. Див. 

Дубина Василь Проко по-

вич

«Воєвода». Див. Драбина Пет-

ро Матвійович

Вознесенський, нач. пошти 73, 

74

Возьний Досько 828

Возьний Теодозій 716

Возьниця (Возьніца, Вузьніца, 

Вожніца) Іванка (Іванна) 216, 

229, 235, 261, 273, 332, 369, 

374

Возьниця, з хут. Підбір 215

Возьніца (Возниця), з с. Полтва 

261, 332

Возьніца, мама Іванки 374

Возьціца, з с. Скнилів 144

Войнаровський Антін 983

Войнаровський Василь 480, 

481, 505, 506

Войтович Андрій 403-405

Войтович Анна 441

Войтович Іван 408, 409

Войтович Ксеня 407

Войтович Микола («Росоха») 

992, 1113, 1169

Войтович Микола, істребок 

438

Войтовичі, хут. Бродівського 

р-ну. Див. Борсучий, хут. 

с. Бодруляки Бродівського 

р-ну
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Волинь 398, 627, 644, 649, 668, 

689, 729, 735, 742, 829, 909, 

911, 966, 983, 992, 1068, 

1085, 1127

Волиняки 729, 791

«Волін». Див. Бідюк Ярослав 

Васильович

Волкорабішкі, с. Віленського 

в-ва (тепер околиці с. Ракон-

че, Литва) 561

Волобуєв, нач. пож. охор. 71

Воловенко Григорій 914

Воловенко Іван Григорович 

914, 938, 941, 942, 944

Воловенко Лукія 914

Воловенко Люба Григорівна 914

Воловенко Марія 914

Воловенко Марія Григорівна 914

Воловенко Микола Григорович 

914

Воловенко Ольга 922, 923, 942, 

944

Воловенко Тетяна Григорівна 

914

Володава, м. (ґміна) Люблинсь-

кого в-ва (Польща) 699, 700

Володава, пов. Люблинського 

в-ва (Польща) 697

Володимирська, в’язниця 1154

Волос Василь 516

Волос Павліна 475-478, 480, 

482, 483, 501-505, 508-513, 

515, 516, 519, 520, 523, 524, 

526, 529

Волохи, с. Пониковицького/

Забо лот цівського р-ну. Див. 

Підгір’я, с. Бродівського 

р-ну Львівської обл.

Волошин Степан Пилипович 

(«Сак») 114, 115, 117, 118, 

122, 123, 128, 129, 134-136, 

144, 150, 157

Волугик Василь 642, 643

Волуйки, с. Буського р-ну 

Львів ської обл. 551, 621

Воля Якубова, с. Дрогобиць ко-

го р-ну Львівської обл. 471

Воля, вул. с. Скнилів Золочівсь-

ко го р-ну Львівської обл. 

124, 126

Воляник (Волянник) Анна 787

Воляник Андрей 416

Воляник Василь 646, 647

Воляник Василь (інший) 647

Воляник Іван 398

Воляник Марія 787

Воляник Филимон 646

Волянюк Анна 805

Волянюк Василь 415

Волянюк Володимир 805

Волянюк Петро, з с. Ожидів 

615, 617

Волянюк Петро, з с. Яснище 

817

Волятинська (Валітинська) 

Ольга 731

Волятинська (Волятиньська, 

Велітинська) Югена 657, 

658, 735, 742

Волятинський (Волятиньський) 

Михайло 657, 658, 742, 743

Волятиньська Степка 658

Воркута, м. (Росія) 597

Воробйовска (Воробйовська) 

Паранька 646, 647

Воробйовскі Йосиф 787

Воробйовська (Воробйовська) 

Зофія (Софія) 785, 786

Воробйовська (Горобйовська) 

Ольга 959

Воробйовський (батько), з 

с. Лі то вище 647

Воробйовський (Гороб[й]овсь-

кий) Йосиф 647
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Воробйовський Василь 777, 

778

Воробйовський Іван Степа но-

вич 814, 815

Воробйовський Тимко 776

Воробйовський, з с. Літовище 

647

Ворожка, з с. Стиборівка 1128

«Ворон», с/о НКВД. Див. Воля-

ник Василь

«Ворон», стан. 137

Ворон», стр. СКВ 584

Ворона Павло Васильович 856

«Ворона», с/о НКВД. Див. 

Волугик Василь

Воронєж, м. (Росія) 642

«Вороний», повст. 1029

Вороновська Анна 435

Вороняки, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 268, 269, 

271, 275-278, 307, 317, 318, 

972, 973, 1020, 1024, 1029, 

1100, 1136, 1139, 1149

Вороняцький, ліс 307

Ворошилов Клим, рад. маршал 

864

Ворошиловоградська (тепер 

Луганська), обл. 695

Ворпляк (Worplack), с. в Східній 

Прусії (тепер с. Worplawki в 

Польщі) 437

Воскобойніков (Воскубойнік, 

Воскубойник), енкаведист, 

к-р АБГ 722, 742, 745, 749, 

835, 976-978, 1000, 1016

ВП 68, 69, 437, 447, 559, 838, 

841, 850, 963, 972, 1105, 

1154, 1160

ВПЖ (ВЖ) УПА. Див. УПА, ВПЖ

«Врон», с/о НКВД. Див. Ваврик 

Іван

Всхід. Див. Схід

Вуглярки, місцевість (Бро дів-

щина) 412

«Вус», сл. СБ 376, 1136

Вчорайше, с. Ружинського р-ну 

Житомирської обл. 1004

Г

Г. Евгенія, з с. Боратин 717

Г. І., з с. Стиборівка 687

Г., госп. з Підкаменя 967

«Г.», повст. 1024

Гавареччина, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 551, 

570, 577, 623, 624, 1009, 

1021, 1089

Гавлюк Петро 434

Гавриленко Микола Омеля но-

вич 1051

Гаврилюк Іван 35

Гаврилюк Люба 450, 454-456, 

459-461, 999

Гаврилюк Марійка, з с. Черга-

нів ка 933

Гаврилюк Марія, з с. Шнирів 

34, 35

Гаврилюк Михайло, з с. Черга-

нівка 933

Гаврилюк Михайло, з с. Шнирів 

35

Гаврилюк Наум 632

Гаврилюк Степан Іванович 

(«Остап») 18, 27

Гаврис Григорій Семенович 

(«Шапка») 1059-1062

Гаврис Павло Семенович 

(«Грубий») 1066

Гаврисюк Микола 713

Гаврисюк Федько 848

Гавришків Василь Григорович 

(«Зимний») 1140

Гавришків Левко 552, 553

Гавришків Ольга 958
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Гавришків Петро 660

Гавришко («Орлик»). Див. 

Мартинюк Гаврило Микола-

йо вич

Гавришко Осип 814

Гавур Андрій 151, 152

Гавур Павло 84, 89, 90

Гавур, з с. Ферліївка 93

«Гадом», с/о НКВД. Див. Гнідь 

Мирон

Газдун Михайло 477

Гайдаров, нач. гарніз. 1108

Гайок, ліс 157, 166

Гаї Дубиські, хут. Бродівсь-

кого р-ну Львівської обл. 

1018, 1146

Гаї Залозецькі, Заложцівського 

р-ну. Див. Гаї, хут. (тепер в скл. 

с. Чистопади) Зборівського 

р-ну Тернопільської обл.

Гаї Старобрідські, с. Бродівсь-

ко го пов. Див. Гаї, с. Бро-

дівсь кого р-ну Львівсь кої 

обл.

Гаї, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 429, 452, 

471, 641, 669, 982, 983, 

1003, 1007, 1142, 1146, 

1154, 1156

Гаї, хут. (тепер в скл. с. Чисто-

пади) Зборівського р-ну Тер-

но пільської обл. 834

Гаївський СКВ 1160

Гаї-Дітковецькі (Гаї Дітковецькі), 

с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 429, 430, 

632, 638, 650, 653, 669, 894, 

1007, 1024

Гаї-Смоленські (Гаї Смо ленсь-

кі), с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 426, 465, 

466, 983, 1003, 1011, 1147

«Галайда», повст. з с. Літовище 

787, 815

Галамага Анна («Нуська») 475

Галанчук Марія 418

Галатюк Сильвестр (Сель вес-

тер) Васильович 949, 950

Галац, м. (Румунія) 934

Галиш, о. 194

Галичани 36, 56, 434, 591

Галичина 14, 23, 473, 549, 

1068

«Галичина», дивізія 95, 100, 

111, 471, 1068, 1075, 1080, 

1139, 1147, 1150, 1153

Галкін, дільн. МВД 615, 616, 

617, 618, 619

«Галузний», підп. Див. На кель-

ський Михайо

Галя, з с. Ракобовти 433

«Галя», с/о НКВД. Див. Мазурок 

Марія

Галятовська Катерина 971

«Гамалія», повст. 40

Гамерник Паранька 421

Ганушкевич Володимир Семе-

нович («Страшний») 14, 23, 

1140

Ганчарук Іван 787

Ганчарук Степан 777, 782, 958, 

959

Ганчарук Степанія 787

Гап Ольга 397

Гапанович, нач. ІБ 564

«Гапка», а/р МВД. Див. Пастер-

нак Марія

«Гар», пров., окр. реф. СБ. Див. 

Качан Роман Атаназійович

Гарабач Василь Іванович 

(«Ґазда», «Дзидзьо», «Орач», 

«Роман», «Семко», «Старий», 

«Степан», «Шпак», «18», 

«49», «813») 17, 26, 376, 377, 



1197

1048-1050, 1056, 1058, 1067, 

1069-1071, 1075, 1140, 1158. 

Див. також. «49», окр. реф. 

СБ (Золочівщина)

Гарабський Микола. Див. Араб-

сь кий (Гарабський) Микола

Гарасимів Антін Миколайович 

(«Левада») 531, 1069-1071, 

1108, 1105, 1106

Гарасимчук Анастазій 988

Гарасимчук Василь 641

Гарасимчук Евгенія Миколаївна 

877, 897

Гарасимчук Іван 848, 865

Гарасимчук Луць 879

Гарасимчук Мар’ян Петрович 

(«Чорнота») 715

Гарасимчук Ольга 846

Гарасимчук Семен Микитович 

(«Вишня») 992

Гарасимчук, з хут. Гутище Літо-

ви щенське 646

Гасишин Василь («Остап») 135, 

184, 185. Див. також «Остап», 

повст., кущ. (Краснянщина)

Гасьошин («Остап»). Див. Гаси-

шин Василь

Гельтман Софія 480

Генко, з с. Сторонибаби 366

Герек Анна 488

Герич, з хут. Винна 266

Германи. Див. Німці

Германія. Див. Німеччина

Гестапо. Див. Ґестапо

Гетьман Микола Павлович 804, 

805

Гетьман Микола Томкович 

679, 794-796, 800, 806, 850, 

1128

Гетьман Степан 795

Гетьман, з с. Стиборівка 840, 

842

«Гетьман», рай. пров. Див. 

Ло пу шанський Андрій

Гетьманський (Гетманський) 

Микола 503

Гетьманський, сексот з Пони-

ко виці 476

«Геша», околотник 1055, 1060, 

1067

Гіль Анна 1008

Гірний Микола 222

Гірний Петро 80

Гірний Ромко 79, 80, 83, 86-89, 

93

Гірний, з с. Русилів 252

«Гірний», повст. 573

«Гірняк», др. 1003

Гладош Іван Іванович 751, 752

Гладюк Анна 428

Гладюк Григорій 398, 415

Гладюк Степан Петрович 

(«Орел») 822, 825, 826

Глиняни, м. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 36, 39, 40, 

42, 108, 161, 226, 359 , 975, 

993, 1000, 1028, 1050, 1051 

Глинянський (тепер в скл. 

Золочівського), р-н Львівсь-

кої обл. 16, 22, 25, 36, 38, 

40, 42, 43, 145, 188, 200, 

286, 287, 326, 350, 351, 358, 

359, 362, 540, 971, 972, 974, 

977, 980-982, 989, 995, 996, 

1009, 1014, 1015, 1027, 1030, 

1031, 1033, 1045, 1047-1050, 

1113, 1114

Глинянщина 18, 25, 27, 61, 288, 

358, 359, 362, 363, 369-371, 

375, 978, 1002, 1015, 1028, 

1033, 1140, 1156

Глодеш Степан 824

Гломб Володимир Мартинович 

(Качай) 46
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Глосьний Юзек 673

Глубоке (Глубокое), м. Вітебсь-

кої обл. (Білорусь) 447

Глузд, кап., о/у РО МҐБ, дільн. 

МВД 60, 61, 1054, 1081

Глухенька Степанія 719

Глухенька Юлія 823, 824, 846

Глушин, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 483, 490, 

640, 983

Глушко, л-т МВД, дільн. МҐБ 

624, 1019

Глущак (Бондза), з с. Збруї 412

Глущак Євгенія 717

Глущак Іван (Марищин) 413

Глущак Павло 848

Глущак, з с. Боратин 846

«Гнат», окр. реф. СБ. Див. 

Паньків Василь Васильович

«Гнат», повст. (Олещина) 1102, 

1104

«Гнатович», повст. 396

Гнатюк Дмитро 872

Гнатюк Микола Пилипович 

(«Бо ру ля», «Скиба», «Ярема») 

413, 414, 1141

Гнатюк, з с. Черниця 884

Гнатюки, прис. с. Дуб’є 

Бродівського р-ну 

Львівської обл. 1137

Гнида Григорій 971

Гнида Марія 971

Гнідь Мирон 588, 592, 594

Гогоша Петро 1150

«Годинник», повст. 640

Годів, с. Зборівського р-ну 

Тернопільської обл. 392

Голєнко, нач. РО МҐБ 1036

Голіч Іван 988

Головно, с. ґм. Подедвуже Пар-

чевського пов. Люблінського 

в-ва (Польща) 698, 700

Гологірка, р. 79, 178, 224, 371

Гологірки, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 106, 

366, 971, 1032

Гологірський, ліс 107, 363

Гологірщина 45, 115, 990

Гологори, с. Золочівсь ко го р-ну 

Львівської обл. 106, 139, 971, 

975, 990, 997, 1000, 1010, 

1032, 1053, 1139, 1149, 

1151, 1156

Голосковичі, с. Бродівського 

р-ну Львівської обл. 427, 

442, 443, 463, 470, 479, 529, 

1006, 1037

«Голота», б-к 1031

Голуб Петро 872

«Голуб», б-к рай. б-ки СБ (Гли-

нянщина) 61, 62

«Голуб», з с. Переволочна 544

«Голуб», оргмоб. (Підка мінеч-

чина) 945

«Голуб», повст. (Бродівщина) 

396, 400

«Голуб», повст. (Краснянщина) 

126, 129, 137, 139, 151, 152, 

158, 166, 176

«Голуб», стан. (Олещина) 582-

584

«Голуб». б-к, кущ., рай. реф. 

СБ. Див. Сисун Іван Тимо-

фі йович

Голубиця, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 450, 708, 

709, 711, 758, 759, 856, 904, 

905, 999, 1017, 1018, 1025, 

1126, 1157, 1160

Гомзяк Ігор 21, 30

Гоносилов Олександр 982

Гонта Михайло 622

«Гонта», повст. (Брідщина). Див. 

Мигаль Степан Іванович



1199

«Гонта». Див. Квасниця Йосип 

Іванович

«Гонта», повст. (Олещина) 1103

«Гонта», стр. УПА, б-к, охор. 

Див. Квасниця Йосип Івано-

вич

«Гонти», кущ 34

Гончар Анна 745

Гончарівка, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 57, 58, 

248, 332, 553, 601, 972, 990, 

1011, 1026, 1053, 1057, 1059, 

1065, 1080, 1138, 1145

Гончаров, нач. РО МҐБ 485-

487, 520, 521, 528

Гончарук Василь 693

Гора, місц. с. Русилів (Бузеч-

чина) 291

«Гора», а/в РО МГБ. Див. 

Андрущак Микола

«Гора», б-к рай. б-ки СБ 158, 

1113

Горак Михайло 93

Горани, с. Пониковицького р-ну. 

Див. Орани, с. Бродівського 

р-ну Львівської обл. 

Горбалі, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 450, 460

Горбаль Гриць 800, 805, 1086

Горбаль Іван 680, 792, 793, 

1128

Горбаль Ольга 450, 454-457, 

459-462, 999

Горбаль Роман 804, 805

Горбанівка, хут. с. Попівці Бро-

дівсь кого р-ну Львівської 

обл. 735, 742, 743, 810, 994

Горбатюк Ілия 409

Горбатюк Михайло Васильович 

(«Чупринка») 396, 1037, 

1093

Горбатюк Мілька 409

Горбатюк Петро 409

Горбовий Павло 1080

Горбунов, o/у РО НКҐБ/МҐБ 

481-483, 485

Горгота Іван Іванович («Незна-

ний») 53, 176, 194, 198, 200, 

204, 207, 222, 224, 230, 231, 

236, 237, 239, 249, 250-253, 

1137

Горгота Марко 379

Горгота Семен Іванович («Сум-

ний») 53, 63, 194, 224, 230, 

231, 237

Горгота Степан (Стефан) 

Іванович («Бігун») 53, 63, 

173, 194, 224, 230, 231, 249

Горгота, з с. Угорці 973

«Гордія», чота 576

Горжинський Степан 394

Горжинський, з хут. Нестюки 

387

Горин Василь 390

Горин Володимир 388

Горин Катерина Василівна 390

Горин Павло Дмитрович 380, 

386, 391, 394

Горина, хут. с. Бібщани Помо-

рян сь кого р-ну Львівської 

обл. 387-390

Горинець, с. Любачівського 

пов. (Польща) 957

Горішний Іван 971

«Горліс». Див. Юрчук Ферір 

Михайлович

«Горліса», вд. 729

Горобець Марія 476

Горобець, нач. РО МҐБ 35, 405

«Горобець», б-к СБ. Див. Дубас 

Антон Степанович

Горобйовська Ольга. Див. 

Воробйовська (Горобйовсь-

ка) Ольга
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Горобйовський Йосиф. Див. 

Во робйовський (Гороб[й]ов сь-

кий) Йосиф

Горобйовський Стах («Заяць») 

913, 1035

Городецький, з с. Почапи 46

Городецький, з хут. Дубаси 363

Городилів, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 982, 

984, 1058, 1065

Городиловський Петро («Зірка») 

1141

Городище, с. ґм. Вішніце 

Бя льського пов. Люблинсь-

кого в-ва (Польща) 698

Городок, м. Львівської обл. 

768

Городоцький, р-н Львівської 

обл. 704, 769, 799

«Горох». Див. Гуляйгородський 

Євген Павлович

Грабина (Грабова), с. Підка мін-

сь кого р-ну 1011, 1017

Грабина, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 487, 525, 

595-597, 599, 600, 602-604, 

1028

Грабина, хут. с. Соколівка Олесь-

кого р-ну. Див. Гра бина, 

с. Буського р-ну Львівсь кої 

обл.

«Грабина», повст. 45

Грабівка (Ґрабувка), с. ґм. 

По дед вуже Парчевського 

пов. Люблінського в-ва (Поль-

ща) 698

Грабова, с. Буського р-ну 

Львівсь кої обл. 438, 996, 

1000

Грабовець, с. Володавського 

пов. Люблінського в-ва (Холм-

щина, Польща) 697, 708

«Грабовий», рай. пров. (Гли-

нянщина) 350, 351, 1049, 

1050, 1051

Грабовська Анна 139

Границя, хут. Підкамінського 

р-ну 724

Греманюк Онуфрій Петрович 

(«Муха») 459-461, 577, 999

Гречаник Василь Дем’янович 

(«Чоботар») 46, 1066

«Гречка», с/о НКВД. Див. 

Семчук Василь

Гречко, мл. л-т 382

«Гриб», рай. пров. Див. Кулинюк 

Василь Миколаєвич

Грибов, нач. РО НКВД 844

«Грива», рай. реф. СБ. Див. 

Мазурок Іван Пилипович

Григоришин Марія 922

Григорівка, с. (Київська обл.) 

812

Гримайлів, смт. Гусятинського 

р-ну Тернопільської обл. 586

Грималівка, с. Бродівсь ко-

го р-ну Львівсь кої обл. 565, 

1007, 1011, 1153, 1158, 1160

Гриневич Василь 543

Гринечко Ангеля 556

Гринечко Остап 556

Гринусь Каська 56

Гринусь Софія 56

Гринчишин Петро 263, 279, 

288, 309

Грицай Семен 1026

Гриценко Іван («Липа») 721

Грицина Зенко 332-334

Грицина Стефанія Ільківна 542, 

543

Грицкивич (Грицкевич), з Під-

ка меня 867

«Гриць», повст. 1051

«Грицько», б-к 351
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Гриченко Йосип 576

«Грізний», кущ. Див. Чапля 

Андрій Іванович

«Грізний», охор. Див. Смолин 

Василь Іванович

« Гр і з н и й » ,  п о в с т. 

(Підкамінеччина) 776

«Грізного», кущ 1090, 1091, 

1102, 1156

«Грім», повст. (Краснянщина) 

163, 165, 166, 168-171, 173-

182, 185

«Грім», повст. (Підкамінеччина). 

Див. Гром’як («Грім»)

Гріша, східняк 977

«Гріша», розв. НКВД. Див. 

Логунов Антон

Гродно (Ґродно), м. (Білорусь) 

437

Гродунський Іван 392

Грожинський Степан 393

Гроза Клява 1108

«Гроза», пров., окр. реф. Див. 

Качан Роман Атаназійович

«Гроза», сл. СБ 407, 548

«Грози», АБГ 37, 977

Гром’як («Грім») 669, 712

Гром’як (Громняк) Володимир 

477, 479, 506, 508, 526, 847, 

848

Гром’як Андрій 823-825

Гром’як Марія 712, 714

Гром’як Микита 752

Гром’як Степанія 712-714

«Грома», фірма 92

«Громик», повст. 171, 185

Громовик Андрій 974

«Грубий», пр. СБ. Див. Безпаль-

ко Василь

«Грубий». Див. Гаврис Павло 

Семенович

Грудзинський Василь 394

Грухольський Осип 887

Грухольський Юсько 878

Грушевський Іван 981

Грушевський Михайло Сергі-

йо вич 222, 223

Грушецький, секр. обкому 

КП(б)У 820, 1014

Грушів, с. Дрогобицького р-ну 

Львівської обл. 659

Грушка Анна 563

Грушова, с. Дрогобицького 

пов. Львівського в-ва. Див. 

Грушів, с. Дрогобицького 

р-ну Львівської обл.

Гуда Роман («Тигр») 1101

Гудима Василь Іванович («Бла-

китний») 823

Гудима Василь Николаєвич 

912

Гудима Дем’ян Федорович 

(«Січовий») 1046, 1053, 1055, 

1057, 1058, 1060, 1141, 1166, 

1167

Гудима Мирон 617

Гудима, з с. Балучин 160-162

Гудь Ярина 974

Гужди, хут. с. Бібщани Помо-

рян ського р-ну Львівської 

обл. 387

Гузюк Володимир 455, 456, 

458-461, 463, 999

Гузюк Дмитро 458

Гузюк Люба 449

Гузюк Ярослав 451

Гузюк Ярослава (Славка) 452-

454, 456

Гук Анна 759, 905

Гук Атанас 1005

Гук Йосиф 634, 696, 798, 799, 

844

Гук Тимко 830

Гук Федіна 744
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Гук Яцко 693

«Гук», б-к 1015

«Гук», сот. 672

Гулака (Гулак) Іван 476, 479, 

480, 528, 530, 531, 535, 537

Гульден, з с. Балучин 196

Гуляйгородський Євген 

Павлович («Горох») 1035

Гуляр Василь Семкович 753, 

806, 813

Гуляр Параня 812

Гуляр Сафат Софронович 819, 

820

Гуляр Текля Василівна 753-

755, 814

Гуменюк Дмитро 459-461, 999

Гумниська, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 296, 311, 

431-436, 440, 580, 582, 987, 

996, 1004, 1026, 1028, 1029

Гунька Панько 547

Гунько, л-т МҐБ 1036

Гураль Василь 619

Гураль Ольга 436

Гурковий, ліс 1078

Гурна Евгенія 231

Гурна Марія 108, 113

Гурний Василь 331

Гуров, упов. 823

Гурський Йосиф Іванович 1037, 

1039

Гурський Михайло 86

Гурський Степан Дмитрович 1081

Гута Пеняцька, прис. с. Пеняки 

Бродівського р-ну Львівсь-

кої обл. 1136, 1148, 1161

Гутисько-Тур’янське (Гутисько 

Турянське), с. Буського р-ну 

Львівської обл. 975, 976, 

1004, 1007, 1140

Гутище Літовищенське (Гуціско, 

Гутище, Гуціска Літовиске, 

Гутиска), хут. с. Літовище 

Бродівського р-ну Львівської 

обл. 646, 708, 709, 726

Гуцули 929, 933

Гучок Андрій 145

Гучок Динис 96

Гучок, з с. Балучин 214

Гушіль Іван 583

Гушта Микола Петрович («Куля», 

«Максим») 18, 27, 1141, 1167

«Гущак», ліс 731

Ґ

«Ґазда», реф. СБ. Див. Гарабач 

Василь Іванович

Ґестапо 471, 988

Ґлінцішкі, с. ґміни Подбжезє 

(Литва) 559

Ґромбчевскі, Чеслав («Юранд») 

447

Д

Д., з с. Боратин 718

«Д.», повст. 1024

Давидовский (Давідовский, 

Давідовський) Юліян 438-

440

Давидовська Ірина 1025

Давидовська Ольга 1025

Далекий Схід (Дальній Восток) 

915, 920

Данило, з хут. Підбір 246, 274

Данильчук Василь-Юліан Петро-

вич («Кравець») 460, 461

«Данко». Див. Кос Степан 

Олексійович

Дахав, нім. концтабір 433, 435

Даценко Шура 74

Даценко, нач. пошти 74, 86

Дацишин Гриць 872

Дацків («Докс») 579, 581, 585

Дацків Іван 579
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Дацків Марія Андріївна («Зір-

ка») 579, 582

Дацків Олекса 434

Дацків Степан («Малий») 16, 

17, 25, 26, 430, 557, 573, 

577, 1142

Дацко (Дацько) Евген 217, 273, 

292, 340

Дацко (Дацько) Григорій 183, 

185, 186, 224, 286, 295, 341, 

364, 366, 372, 374

Дацко Яків 70, 81

Даць Владик 716

Даць К. 715

Даць, з с. Боратин 716

Дацьків Роман Миколайович 

(«Темний») 1142, 1163

Дацюк Іван Онуфрійович 443

Дацюк Михайло 466, 467

Дацюкач, енкаведист 396

Двірець, с. Кременецького 

р-ну Тернопільської обл. 654

Дворак, вчит. 480

Дев’ятники, с. Жидачівсь ко-

го р-ну Львівської обл. 1148

Деденко, енкаведист. Див. 

Діденко, л-т НКҐБ 

Дедеркали, р-н Терно піль-

сь кої обл. Див. Велико де-

дер кальський (тепер в скл. 

Шумського), р-н Терно-

пільської обл

«Дезентир» («Дезентир»), повст. 

Див. Романич Іван Йосипович

Дейнега Радьон [Родіон] 983

«Деклярація Проводу ОУН», 

підп. в-ня 169

«Дем’ян», оргреф., охор. Див. 

Семенко Ярослав Іванович

Дем’янський Володимир 434

«Дембек», полк. АК. Див. 

Радзіковскі Казімєж

Демків Анна 583

Демків Марія Андріївна 583

Демко, з с. Русилів. Див. Луци-

шин Демко

Демченко Петро Іванович 769

Демчук Іванна 1076, 1077, 

1081, 1082

Демчук Марія Андріївна 584

Демчук, фізрук 505, 507

Дендюк Андрій («Свидри-

гайло») 575, 577, 991

Денисюк Степанія 488

Дерев’янки, хут. с. Тростянець 

Золочівського р-ну Львівсь-

кої обл. 1154

«Деркач», чот. Див. Кравчук 

Ілярій Володимирович

Детенишин Анна 139

«Джміль» («Дж.»), б-к, кущ. 

Див. Рудий Микола

«Джміля», кущ 1096

«Джон», підп. Див. Посполита 

(«Джон»), с. Василя

Джурило Микола 902, 903

Дзвиняча, с. Збаразького р-ну 

Тернопільської обл. 735

Дзвінець, хут. с. Побіч Золо-

чівського р-ну Львівської 

обл. 1020

Дзвіник Іван Петрович («Ігор») 

1085-1087

Дзвіник Онуфрій 795, 796, 804, 

838

Дзвіник Петро 796

«Дзвір», підр., рай. реф. СБ. 

Див. Блажейко Іван

«Дзидзьо», реф. СБ. Див. 

Гарабач Василь Іванович

Дзиндзилюк Степан 173, 174

Дзирук, перес. з Холмщини 

700

Дзівінський Марко 161
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Дзісь Дмитро 828

Дзісь Юлія 846

Дзьоба Єва 450

Дзьоба Ілько 454

Дзьоба Люба 452-454, 456

Дзьоба Микола 973

Дзюба Люба. Див. Дзьоба Люба 

Дибка Михайло 410

Дигас Осип 1026

«Дизентир» («Дезентир»), 

повст. Див. Романич Іван 

Йосипович 

Дикий Луць 634, 635

Дикий Семен 59-61

Динисюк Михайло Павлович 

732

«Диркач» [«Деркач»], повст. 

(Крас нянщина). Див. Кравчук 

Ілярій Володимирович 

Дичок, учит. 131

Дишлюк Мартин 669

Дишлюк Микола Михайлович 

856

Дишлюк Михайло 856

Дишлюк Степанія 856

Діброва, ІІ-ий секр. РК КП(б)

У 383

«Діброва», др. 1003

«Дібровий», б-к. Див. Худзік 

Володимир

«Дібровий», рой. 729, 976, 

1096

Діденко Г., секр. обкому 280

Діденко, л-т НКҐБ, ст. Л-т МҐБ 

428, 449, 451-453, , 456, 457, 

462, 468, 469, 1017, 1018

Дідик Михайло 469

Дідух Каролька 579

Діжак Михайло 583

Діжак Тадей 1026

Дітківці, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 565, 1005

Діюмен, дільн. міліц. 70

Дмасора Андрій 46

Дмитрак Евгенія 988

Дмитрак Ілия 988

Дмитрів Кіндрат Якимович 

(«Іскра») 1142

Дмитрів Надія 573

Дмитрук Анастазія 440

Дмитрук Йосиф 436, 438, 441

Дмитрущак Володимир («Чор-

ний») 992, 1113, 1168

Дмитрущак Йосиф 1007

Дніпро, р. 210, 767

«Дніпро», б-к СБ. Див. Хиль 

Володимир Степанович

«Дніпро», стр. ВПЖ, к-т надр. 

б-ки. Див. Ольшанецький 

Володимир

Дніпропетровська, обл. 847

Дніпропетровська, тюрма 625

Добросин, с. Жовківського 

р-ну Львівської обл. 1106

«Добрянський», стр. 606, 611

Довбня Ніна 825, 832, 833

«Довбня», чот. 451, 454

Довбуш, з с. Княже 1061

«Довбуш», зголошенець 640

«Довбуш», повст. (Глинянщина) 

37, 39

«Довбуш», стр. УПА, б-к СБ, 

кущ. реф. СБ. Див. Мандич 

Олекса Кіндратович

«Довбуш», чот. (Краснянщина) 

95

«Довган». Див. Чапля Олекса 

Миколайович

Довгань Євген («Дуб») 1142

Довгань Кирило 1024

«Докс», стан. Див. Дацків 

(«Докс»)

Долинюк Іванна 1025

Домбровська Евгенія 320
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Домбровський Ромко 319

«Дон», др. 1030, 1031, 1050, 

1051

Донбас 211, 324, 343, 361, 382, 

387, 389, 488, 515, 686, 701, 

705, 706, 708, 710, 735, 827, 

832, 905, 953, 1066, 1085, 

1087

Донецьк, м. 701

«Донський», пров., реф. СБ. 

Див. Качур Володимир Івано-

вич

«Дорко», б-к 529, 530

Дороговца, МВД пр. 438, 439

Доросєвич Іван Павлович 804

«Дорошенко», пров., рай. госп. 

Див. Лопушанський Андрій

«Дорошенко», рой. 632

«Дорошенко», стр. 1089

«Достоєвський», с/о НКВД. 

Див. Щур Олекса

Дощук Дмитро 933

Дощук Олекса (Олексій) 922, 

923, 933

Драбина Михайло 544

Драбина Петро Матвійович 

(«Воєвода») 584

Дракендорф, с. (Німеччина) 

661

Дрезина Олекса 545, 546

Дробут Михайло 213, 254

Дробут Степан 84

Дробут, з с. Русилів 347

Дрогобицька (тепер в скл. 

Львівської), обл. 471, 1079

Дрогобич, м. Львівської обл. 

570, 659, 662

Дроздовський Пилип Степа но-

вич («Дуб») 116, 184, 185, 

216

«Дружинники І», сотня УПА 

1141

«Дружинники», курінь УПА 1141, 

1142, 1145, 1147, 1148, 1151, 

1160

«Дружинники», сотня УПА 1152, 

1160

Дуб’є, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 457, 532, 

640, 1025, 1068, 1107, 1108, 

1137, 1144, 1146

«Дуб», б-к (Золочівщина) 1081

«Дуб», б-к з с. Ражнів. Див. 

Божинський Михайло 

Васильович

«Дуб», б-к рай. б-ки СБ (Гли-

нян щина) 1113

«Дуб», б-к, кущ. (Підкамі неч-

чина) 729, 1024

«Дуб», к-р б-ки (Краснянщина) 

112

«Дуб», кущ. віськ. Див. Дроз-

довський Пилип Степанович

«Дуб», підп. (Заболотеччина) 

577

«Дуб», підп. з с. Гумниська. 

Див. Яськів Іван

«Дуб», повст. (з горів, Крас-

нян щина) 284, 289, 291, 303, 

310, 317, 337, 340, 351

«Дуб», повст. (з долів, 

Краснянщина) 66, 168, 176, 

194, 197, 198, 200-204, 207-

210, 213-215, 217, 221, 223-

229, 231, 235, 240, 241, 245-

258, 260, 265, 266, 268-270, 

273, 275, 277-279, 282, 284, 

287-289, 291, 300, 313, 317-

319, 323, 324, 327, 328, 330, 

334-337, 339, 345, 347, 349-

351, 353, 354, 356, 363, 368, 

369, 1055, 1056

«Дуб», рай. реф. СБ (Золо чів-

щина). Див. Довгань Євген
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«Дуб», с/о НКҐБ. Див. Бляхар 

Мартин

«Дуб». стр. СКВ (Олещина) 

584, 976

«Дуба», кущ 351, 1069

Дубас Антон Степанович 

(«Го ро бець», «Оріх») 1143

Дубас Василь Іванович («Сте-

по вий») 1019

Дубас Степан 595, 619, 1003

Дубаси, хут. с. Гологори Золо-

чівського р-ну 67, 95, 106, 

107, 300, 303, 307, 313, 314, 

337, 363, 1051

Дубецькі, ліси 529

Дуби, хут. с. Балучин Буського 

р-ну Львівської обл. 374

Дубинa Кирилo 759

Дубина Василь 745, 746

Дубина Василь Іванович («Пря-

мий») 977

Дубина Василь Мойсейович 

844

Дубина Василь Прокопович 

(«Вог ник», «Огник», «Слав ко») 

689, 691, 692, 695, 697, 723, 

759, 830, 831, 904-907, 1098, 

1099, 1143, 1170 

Гаврис Ярослав Олексійович 

(«Славко») 1057-1060, 1063, 

1064, 1066, 1067

Дубина Грицько Прокопович 

759, 830, 831, 904-906

Дубина Іван 679, 774, 795, 905

Дубина Іван Іванович 794-796, 

800, 801, 807, 839, 840, 842, 

850, 1127, 1128

Дубина Іван Мойсейович 843

Дубина Іван Степанович 795, 

804, 840, 851

Дубина Ксеня 846

Дубина Марина 774

Дубина Микола Федорович 

905

Дубина Михайло 980

Дубина Настя 830

Дубина Онуфрій Іванович 686, 

687, 760

Дубина Петро 695, 844, 905

Дубина Роман Іванович 905

Дубина Софія 977

Дубина Степан Олексійович 

(«Нечай», «Ничай») 686, 722, 

854, 908, 1096, 1098, 1143, 

1168

Дубина І. І. 756

Дубина, з с. Черниця 772

Дубина, ліс б. с. Корсів 422

«Дубина», корчі б. с. Балучин 

152

Дубинів гай, лісок б. с. Сти бо-

рівка 687

Дубинська (Дубінська) Фрузина 

422, 423

Дубинська Євка 421

Дубиський, ліс 1017

Дубінкі. с. у Віленщині (тепер 

Литва) 559

Дублій, з Городоцького р-ну 704

Дублянський (тепер в скл. Сам-

бірсь кого р-ну Львівської обл.), 

р-н Дрогобицької обл. 520

Дубники, хут. с. Балучин Бусь-

кого р-ну Львівської обл. 234

Дубно, м. Рівненської обл. 398, 

790

«Дубовий». Див. Романюк Андрій

«Дубович», повст. 396

«Дубок», повст. 400

Дубравлаґ (Дубравний ВТТ МВС 

СРСР), рад. концтабір 1157

Дудин, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 636, 637, 669, 

721, 722, 1042
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Дудинець, ліс 674

Дудись Дозьо 824

Дудись Іван 827

Дудченко, пр. НКВД, МВД 631-

635, 911

Дульчак Яким 746

Думанська Анна 469

Думна, р. 183

Дунаїв, с. Перемишлянського 

р-ну Львівської обл. 381, 394, 

990, 1010

Дунаївський, ліс 394

Дунів, с. Буського р-ну Львівсь-

кої обл. 154

Дупелич Василь 972

Дупелич Григорій 595

Дупелич Клим («Павленко») 

451, 601

«Дутий», чл. ОУН 973

Дутка Петро Ількович («Омель-

ко») 1144

Дутка Ярослав Данилович («Бой-

ко») 1037, 1106, 1144

Дутчак Осип 398

Дутчак Стефан 400

Дячок Анна 441

Дячок Василь 438

Дячук Володимир 1006

Дячук Йосиф 724

Е

Евген, з с. Сторонибаби 371

Европа 720, 869

«Еда», др. 45

Ейшишкі, м. (Литва) 560

Ельба, р. 438, 700

Емведисти. Див. МВД (МВС., 

М.В.С., мвс) 

Емґебісти (емгебисти, мге-

бисти, емгебе, мгб-исти). 

Див. МҐБ (МГБ., М.Г.Б., мгб, 

м.г.б.) 

Енкаведисти (нквд-сти, енка-

веде). Див. НКBД (Н.К.В.Д., 

Нквд, нквд)

Енкагебісти (нкгб-сти). Див. 

НКҐБ (НКГБ, нкгб) 

Енхавзен, с. дистрикту Падер-

борн (Німеччина) 857, 864, 

8 65

Есбісти. Див. ОУН, СБ

Естонія 729

Є

Євреї 408, 437, 485, 632, 669, 

672, 691, 697, 698, 723, 770, 

791, 799, 800, 805, 806, 816, 

850, 915, 918, 957, 964, 1024, 

1088

Єжевський Любомир 394

Єжихов Іван 982

Єлиховицька, с/рада Золо чів-

сь кого р-ну Львівської обл. 

1081

Єлиховичі, с. Золочівського 

р-ну 982, 984, 988, 1058

Єна, м. в Тюрінґії (Німеччина) 

661

Єромен (Єрьомін), рад. кап. 916

Ж

Жаріков, л-т НКҐБ 651-653

Жарків, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 450, 454, 

462, 708, 709, 711, 999, 1007, 

1018, 1069, 1070, 1126, 1152

«Жбурлай», повст. 490

Женів, с. Золочівського р-ну 

Львіської обл. 200, 351, 358, 

359, 362, 364, 375

Женівський, ліс (соснина) 362, 

363, 375

Жеребцов, 2-ий секр. РК КП(б)

У 843
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Жидачівський, р-н Львівсь-

кої обл. 1148

Жиди. Див. Євреї 

«Жилізняк», стр. СКВ. Див. 

«Заліз няк», стр. СКВ

Житомирська, обл. 761, 769, 

914-916, 918, 920, 921, 1004

Жмурко Василь 37

Жмурко Володимир 38, 39

Жовква, м. Львівської обл. 799

Жовківський, р-н Львівсь-

кої обл. 799, 1139, 1144

Жук Горпина 409

«Жук», повст. (Заболотців щи на). 

Див. Лесюк Михайло Ва си-

льо вич

«Жук», пров. Див. Качан Роман 

Атаназійович

Жуків, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 972, 990, 

1010, 1029

Жуков, пр. НКВД 996

Жуковський Василь 413

Жуковський Гриць 413

Жуличі, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 46, 572, 982, 

990, 1012, 1029, 1057, 1064, 

1065, 1104

Журавель, ст. серж. 735

Журавники, с. Пустомитівсь-

кого р-ну Львівської обл. 42, 

980

Журавська Михайлина (тітка) 

724

Журавська Михайлина Іванівна 

723, 724, 908

Журавський Павло 1132

Журатинський, ліс 250

З

Заальфельд (Saalfeld), м. в 

Тюрінґії (Німеччина) 917

Забойки, с. Тернопільського 

р-ну Тернопільської обл. 

587

Заболотецький (Заболотці), 

р-н. Див. Заболотцівський 

(тепер в скл. Бродівського), 

р-н Львівської обл. 

Заболотеччина 18, 22, 27

Заболотне, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 296

Заболотний, хут. с. Вербляни 

Буського р-ну Львівської 

обл. 996, 1028

Заболотці, с. Бродівського 

р-ну Львівської обл. 444, 

451, 459, 462, 466-468, 474, 

475, 483, 500, 515, 528, 532, 

640, 725, 824, 976, 997, 1000, 

1018, 1025

Заболотцівський (тепер в скл. 

Бродівського), р-н Львівської 

обл. 442, 471-473, 492, 532, 

575, 646, 726, 781, 991, 996, 

1025, 1035, 1037, 1076, 1105, 

1107, 1112, 1114, 1146, 1147, 

1156

Заброцкі, викладач 800

«Завзятий», стр. УПА, СКВ, 

кущ. інф СБ. Див. Шунь Стах

«Завзятий». Див. Кравчук Олег 

Лукіянович

Завидовичі, с. Городоцького 

р-ну Львівської обл. 769

Заводське, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 611

Загатка, с. Радехівського р-ну 

Львівської обл. 1153, 1158, 

1160

Загір’я, с. Зборівського р-ну 

Тернопільської обл. 954

«Загірський», б-к. Див. Сало 

Петро
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Загорби, хут. с. Боратин Бро-

дів сь кого р-ну Львівської 

обл. 716, 828

Загороди, прис. (хут.) с. Чер-

ниця Бродівського р-ну 

Львів сь кої обл. 871, 877, 890

Загоруйко Емілія 570

Загоруйко Роман 14, 23

«Заграва», повст. Див. Олексе-

вич Михайло

Задвір, прис. (вул.) с. Пони ко-

виця Бродівського р-нуЛьвів-

сь кої обл. 512, 520, 524, 530

Задвір’я, с. Буського р-ну 

Львів ської обл. 37, 40, 41, 

43, 44, 139, 141, 142, 144, 

151, 152, 154, 155, 157, 161-

163, 165, 132, 138, 362, 975, 

980-982, 989, 996, 997, 1049, 

1151, 1159

«Заєць», повст. 899

Зазулі, с. Золочівського пов. 

Див. Зозулі, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл.

«Зазуля», зголошенець (Забо-

ло теччина) 488

«Зазуля», повст. (Підка мі неч-

чина) 899, 913

«Зазуля», с/о МҐБ. Див. Борис 

Петро Миколаєвич

Зайкудинов Халик 980

Зайчик Олексей 981

Заїзд Ірина 827

Закарпатська Україна 1009, 

1021

Закарпаття 1021

Закерзоння 817, 1145, 1159

Закерзонський край ОУН. Див. 

ОУН, Закерзонський КП 

Закерниця, хут. с. Вербівчик 

Бродівського р-ну Львівської 

обл. 836

Закомар’я, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 525, 570, 

580, 582, 586-588, 590-592, 

594, 616, 986, 1008, 1013, 

1138

Закомарівський (Зако марсь-

кий), ліс 59, 991

Закопане, м. (Польща) 1142

Закордін, част. с. Вороняки 

Золо чівського р-ну Львівсь-

кої обл. 268

Залайлов, нач. РО НКВД 408

«Залізний», повст. 452

«Залізняк», к-т рай. б-ки СБ. 

Див. Миколюк Петро Макси-

мович

«Залізняк», повст. 454

«Залізняк», стр. СКВ 730, 747

Залізці, р-н. Див. Залозецький 

(тепер в скл. Зборівського), 

р-н Тернопільської обл. 

Залізці, смт. Зборівського р-ну 

Тернопільської обл. 658, 

756, 952

Заліско Ольга 203, 208, 214, 215

Залісся, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 53, 316, 1010, 

1020, 1140, 1149

Залісся, хут. с. Черниця Бро-

дівського р-ну Львівсь-

кої обл. 898

Залісці, с. Шумського р-ну Тер-

но пільської обл. 966

Заліще, с. ґм. Подедвуже Пар-

чев ського пов. Люблінського 

в-ва (Польща) 698

Заліщицький, р-н Терно піль-

ської обл. 974

Залозецький (тепер в скл. 

Зборівського), р-н Терно-

пільської обл. 658, 737, 761, 

834, 849, 952-954
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Залозці (Заложці), смт. Див. 

Залізці, смт. Зборівського 

р-ну Тернопільської обл. 

Залуг, хут. с. Боратин Бродівсь-

кого р-ну Львівської обл. 846

Залужний Антін 1003

Замарстинів, діл., тепер вул. 

м. Львів 1108

Замістя (Замостя), с. Глинянсь-

кого р-ну 989, 1032, 1050

Замость, м. (Польща) 700

Западна Україна. Див. Україна, 

Західна

Западняки. Див. Українці, західні

Запозная, зал. станція 447

Запоріжжя, м. 475, 951

«Запорожець», повст. 1069, 

1071

Запоточний Антон 394

Заріччя (Заріча, тепер у скл. 

м. Золочів), с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 982, 

1029, 1058, 1139

Заріччя, част. м. Вільнюса 

(Литва) 559

Заставки, хут. Старобродівської 

с/ради Бродівського р-ну 

Львівської обл. 865

Заставне, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 37, 358, 

359, 363, 975, 980, 981, 989, 

995, 1047

Заставний Василь («Нечай» 

(«Ничай») 614, 1090

Заставний Іван 567

Застрижний Юрко 541

Затемне, с. Перемишлянсь-

кого р-ну Львівської обл. 

1031

Захарик Марія Павлівна 956

Захарик Петро Павлович 953-

956

Захарчук Григорій Василевич 

1004

Захід 110, 122, 447, 563, 565, 

689, 852, 953, 1099

Західна Україна. Див. Україна, 

Західна

Західний Буг, р. 259, 1102, 

1104

Західні землі (області) України. 

Див. ЗУЗ 

Західняки. Див. Українці, захід-

ні

Захоровичі, с. Яричівського 

[Ново яричівського] р-ну 

1113

Зашків, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 1010

Заяць Василь 385

Заяць Гнат 619

Заяць Іван 385, 386, 392

Заяць Ілько Іванович («Похи-

лий») 592, 614

Заяць Мариська 450

Заяць Микола 426, 427, 428

Заяць Михайлина 393

Заяць Михайло Павлович 

(«Ка мін ний») 991

Заяць Павло Іванович 1081

Заяць Петро Миколайович 465, 

467

Заяць, з Новомилятинського 

р-ну 799

«Заяць». Див. Горобйовський 

Стах

«Збанок» («Збаночок»), повст. 

Див. Чернявський Михайло

Збойчик Василь 413

Збойчик Микола 413

Зборів, м. Тернопільської обл. 

387

Зборівський, р-н Терно піль сь-

кої обл. 681, 1130
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Зборівщина 392

Збруї, с. Бродівського р-ну 

Львів сь кої обл. 410-413, 

565, 1036

Збруї, хут с. Бордуляки Бро-

дівського пов. Див. Збруї, 

с. Бродівського р-ну Львівсь-

кої обл.

Збруч, р. 420

Зварич Йосип Якимович 1081

Зварич Йосиф 1082

Зварич Марія Захарівна («Че рем-

ха») 450, 488, 525, 570

Звіринець, зав. РВНО 501, 503, 

516, 517, 520

Здноровичі, с. Глинянського 

р-ну 972

Здравецька Софія 454, 455, 460

Зелененький, з с. Красне 262, 

264, 266, 267, 269

«Зелений», окр. реф. СБ 17, 

26, 1136

«Зелений», повст. (Крас нян щи-

на). Див. Миськів Степан

Зелик Іванка 488, 489

Зелінський Леон 719

«Землемір», повст. з с. Те ре-

бежі. Див. Шабат («Зем ле-

мір»)

«Зена», маш. 535

«Зенко», б-к, рай. реф. СБ 

(Глинянщина) 1045, 1136

«Зенко», повст. (Забо лотеч чи-

на) 532

«Зенко», стр. (Краснянщина) 

107, 375, 1055, 1059-1063, 

1066, 1067, 1069

«Зенко», чот. пвх. Див. Сало 

Петро

«Зенко-1», б-к окр. реф. 

СБ. Див. Смолій Степан 

Ількович

«Зеновій», повст. 620, 621

«Зимний», б-к, кущ. інф. СБ. 

Див. Саган Іван Васильович

«Зимний», к-т надр. б-ки СБ. 

Див. Гавришків Василь Гри-

го рович

Зінко, дир. райспоживспілки 

468

«Зірка», б-к. Див. Плотиця Сте-

пан Якимович

«Зірка», повст. з с. Скварява. 

Див. Плотиця Степан 

Якимович

«Зірка», стан. Див. Дацків 

Марія Андріївна

«Зірка», стр. УПА, б-к СБ. Див. 

Городиловський Петро

«Зловіщий», надр. пров. Див. 

Квасниця Михайло

«Злодійська рампа», очерет 217

«Змій», кущ. Див. Юрас Ми хай-

ло Данилович

«Знайдик», с/о МВД. Див. Ба са-

раба Петро Михайло вич

Зозулі, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 982, 990, 

1032, 1081, 1138, 1155, 1156

«Зозуля», повст. 480, 825, 1035, 

1036

Золотоцька Паранька 600

Золочів, м. Львівської обл. 46, 

53, 89, 382, 383, 420, 488, 

496-501, 524, 573, 594, 647, 

669, 675, 696, 983, 1012, 

1014, 1029, 1030, 1058, 

1061, 1068, 1088, 1100, 

1129, 1138, 1139, 1141, 

1153, 1154, 1161

Золочівка, р. 1057

Золочівка, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 984, 

988, 1029
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Золочівська округа ОУН. Див. 

ОУН, Золочівський ОП

Золочівська, тюрма 497, 498, 

1013, 1026

Золочівський надрайон ОУН. 

Див. ОУН, Золочівський НП

Золочівський, пов. Терно піль-

сь кого в-ва 587

Золочівський, р-н Львівської 

обл. 13, 22, 45, 303, 316, 317, 

539, 799, 972, 973, 975, 982, 

984, 988, 990, 1005, 1010, 

1020, 1029, 1032, 1033, 

1057, 1076, 1081, 1111, 1136, 

1138-1142, 1145, 1147, 1149, 

1151, 1154-1156, 1158, 1159

Золочівщина 14-16, 18, 19, 

23-25, 27, 248, 317, 1080, 

1139, 1145, 1152, 1159

Зорянов, л-т НКВД/МҐБ, к-р 

АБГ 403-407, 409, 429, 564, 

565, 1000, 1011

Зоя Юхимівна, учителька 874

Зуб Зоня (Зофія) 108, 111

«Зубрицький», кущ. Див. 

Іжевсь кий Іван

«Зубрицького», кущ 471, 640

ЗУЗ 1014, 1035, 1036, 1080

Зшитов, нач. РО НКҐБ 451, 

454-456, 462, 463

Зьомбра Зофія 787

Зьомбра Франко Іванович 818

Й

Йосипівка, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 567, 569, 

592, 593, 595, 614, 976, 991, 

1008, 1103, 1138, 1150

І

ІБ 56, 57, 147, 148, 150-152, 

154, 157, 191, 195, 198, 201, 

203-207, 210, 213, 238, 250-

255, 262-264, 271, 287, 288, 

290, 291, 304, 307, 308, 310, 

312, 316-319, 324, 342, 343, 

364, 380, 383, 385, 389, 399, 

404, 405, 410, 432, 434-436, 

438-440, 453, 475, 477, 487, 

540, 548, 552, 554, 555, 556, 

564, 566, 575-577, 590, 599, 

603, 606, 608, 613, 615-619, 

624, 627, 630-633, 657, 658, 

669, 670, 690, 691, 696, 743-

745, 755, 756, 818, 819, 827, 

830, 838, 854, 856, 925, 951-

955, 964, 972, 973, 975, 976, 

980, 982, 985, 990-993, 996, 

998, 999, 1001, 1003-1008, 

1010-1012, 1016, 1028, 1032, 

1042, 1050, 1052, 1053, 1070, 

1076, 1081, 1085, 1099, 1121, 

1147

Іван, з с. Літовище 666

Іван, з с. Попівці 657

Іванишин Петро 659

Іванів Савка 477, 480

Іванів Степан 481

Іванів Янка 436

Іванівка, с. Радивилівського 

р-ну Рівненської обл. 628

Іваніца Василь Максимович, 

ст. л-т, кап. РО МҐБ 705, 709-

711, 717, 772, 773, 828, 845, 

846, 868-870, 872-882, 884-

899, 913, 1035, 1086, 1129

Іванка, з хут. Переліски 1070

«Іванка», вд., сотня УПА 107, 

1075, 1156

Іванківці, с. Житомирського 

р-ну Житомирської обл. 988

«Іванко», сот. Див. Котула Іван

Іванков, гол. РВК 817

Іванов, рад. ген.-май. 763
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Іванов, нач. пошти 799

Іванов, серж. МВД 435

«Іванов», аґ. НКВД. Див. 

Горгота Марко

«Іванов», с/о НКҐБ. Див. Рома-

нюк Іван

Іванович Василь 68, 69, 70

Івановська, обл. (Росія) 395

Івано-Франківськ, м. 497, 865, 

922

Івано-Франківська, обл. 922, 

936, 937, 943, 1067, 1152

Іванюк Федько 776-778

Іванюк, з с. Літовище 784

«Івась», б-к 287

«Івась», пров. Див. Качан Роман 

Атаназійович

Івасюта, з с. Скварява 60

Івахів Павлина 582

Івахів Петро («Бігун») 605, 608, 

609, 611

Івашков, о/у РО МҐБ 198-203, 

205, 206, 208-218, 221-232, 

234, 239

Іващин Іван 579

«Ігор», б-к. Див. Дзвіник Іван 

Петрович

«Ігор», кущ. (Олещина) 543

«Ігор», надр. реф. СБ. Див. 

Лоняк Ярослав Дмитрович

«Ігор», повст. (Заболотцівщина) 

530, 532, 533, 534

«Ігоря», АБГ 37, 977

«Їж», пров. Див. Вірлик Петро 

Іванович

Іжевська Анна 485

Іжевський Іван («Зубрицький») 

428, 471, 478, 480, 640

Іздебська, з Бродів 566

Іказнь, с. Браславського р-ну 

Вітебської обл. (Білорусь) 

446

Ілів Анна С. 846

Ілько Віктор 1089

Ількович Павло 884

Ілюк, заст. зав. райфінвідділу 

414, 415

Ірка, з с. Брахівка 545

«Ірка», пр. техзвена. Див. Чуч-

ман Ірина

Іркутська, обл. (Росія) 1004

«Іскра», рой. УПА, б-к СБ. Див. 

Дмитрів Кіндрат Якимович

Іскра Петро Федорович («Ріка») 

472, 1018

Істербурґ, м. в Східній Прусії 

(тепер м. Черняховськ Калі-

нін ґрадської обл., Росія) 865

Італійці 918

Іщак Параня 457

К

К. Зіна, з с. Боратин 717

К. Маня, з с. Боратин 717, 718

К. Юля, з с. Боратин 718

К. К., переселенка 821

К. Л., з с. Великі Переліски 1035

К., з с. Боратин 716-718

К., с. (Краснянщина) 61

«К.», повст. 1132

Кабанов, дільн. МВД 952, 954-

956

«Кавказ», стр., кущ, рай. пров. 

реф. СБ. Див. Ординович 

Степан Григорович

Кадлубиська, с. Бродівського 

р-ну. Див. Лучківці, с. Бро-

дівсь кого р-ну Львівської обл.

Казахстан 767

«Казе». Див. Ординович Степан 

Григорович

Казмірі, прис. с. Гаї Смоленські 

Бродівського р-ну Львівської 

обл. 471, 1024
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«Казьо». Див. Ординович Сте-

пан Григорович

«Калина», б-к АБГ. Див. Тихо-

вець кий («Калина»)

«Калина», охор. Див. Чижевсь-

кий Іван Антонович

«Калина», підп. з с. Боложинів 

582

«Калина», повст. (Підкамінеч-

чина) 828

«Калина», с/о НКВД. Див. 

Кишка Гнат

«Калина», чл. ОУН. Див. Литвин 

Стефан

«Калиновий», стр. Див. Баса-

раба Петро Михайлович

Калінін, сл. НКҐБ 397, 403-406, 

409, 573

Калініченко (Кальніченко), пр. 

НКВД/НКҐБ 657, 673, 674, 

684, 742, 829, 830, 844, 994, 

1129, 1132

Калуґа, м. (Росія) 447

Калуш, м. Івано-Франківської 

обл. 1105

Калушка Станислав 982

Кальніченко (Кольніченко), пр. 

НКҐБ/МҐБ 744, 745, 811

Каляндрик, господар 199

Кам’янка, с. 434

Кам’янка-Бузька, м. Львівської 

обл. 799, 1125

Кам’янка-Бузький, р-н Львівсь-

кої обл. 678, 789, 799, 1125

Камендюк Василь 579

Камінка Струмилова (Камі н ка 

Струмілова), м. Див. Ка м’ян-

ка-Бузька, м. Львівсь кої обл.

Камінка Струмилова (Камінка 

Стру мілова), р-н. Див. Ка м’ян-

ка-Бузький, р-н Львівської 

обл

Камінка Струмилова, пов. 

Львівсь кого в-ва 788

Камінна, гора 708, 709

«Камінний», стр. СКВ. Див. 

Заяць Михайло Павлович

Камінський Василь 641

Камчатка, п/о 469

Канада 223, 468

«Канарок», б-к 151, 152, 303

Кандя («Ксьондз») 577

Кандя Евгенія 1008

«Канич». Див. Янек Филип

«Капелюх», повст. 460

Капій Іван 188

Капій, з хут. Підбір 190, 215

Капітанець, з с. Княже 1062

Капка, з с. Красне 89

Карабінович, дир. театру 587

Карабіновича (Каробіновича), 

театр 587

«Караванський», хор. СБ. Див. 

Проць Михайло Прокопович

Караганда, м. (тепер Казахстан) 

597

Караїм Володимир Антонович 

(«Крига», «Явір») 456-458, 

1144

«Кари», стр. АК. Див. Коренюк 

Генрик

«Карий», рай. госп. 157

«Карий», стр. СКВ. Див. Попо-

вич Петро Михайлович («Кар-

по»)

«Карий», чот. 596-598, 601

Кармазин Григорій 954

Кармелюк Евген 799

«Кармелюк», б-к СБ. Див. 

Черняхівський Іван Іванович

«Кармелюк», др. (Глинянщина) 

1031

«Кармілюк», (Краснянщина) 173

«Карого», вд. УПА 575, 582
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Карпати, г. 138, 699

Карпенко, о/у РО НКВД 379, 

380, 973

Карпець Ольга 403

Карпій Марія 596, 597

Карпій Михайло 597

«Карпо», б-к з с. Ражнів. Див. 

Божинський Михайло Ва си-

льович

«Карпо», б-к окр. б-ки СБ 18, 

27

«Карпо», повст. (Олещина) 606, 

609

«Карпо», реф. СБ. Див. Проць 

Михайло Прокопович

Карпов. рад. кап., к-р полку 

916

«Касим», кущ. 620

«Каспер», кущ. 431, 432

Каська, жінка «Куби» 55

«Кася», зв. з с. Безброди 129

«Касян», кущ. інф., реф. СБ. 

Див. Сітка Василь Дмитро-

вич

«Касян», сот. інт. 601, 602

Катя, акушерка 934

Каушани, м. (Молдова) 934

Каушанський, р-н (Молдова) 

934

Кац, дир. школи 915

Кацалай Генко 450

Кацалай Марія 1025

Кацалай Ольга 450, 462, 463

Кацапи (кацаби). Див. Москво-

філи

Качан Іван 758

Качан Максим 830

Качан Роман Атаназійович 

(«Гар», «Гроза», «Жук», «Івась», 

«Мазепа», «Папа», «Славко», 

«Чорний», «Юрко») 17, 26, 35, 

653, 974, 979, 983, 986-988, 

995, 996, 1002, 1004, 1009, 

1014, 1021, 1045-1047, 1111-

1113, 1117-1119, 1144, 1162

Качан, з с. Голубиця 905, 906

«Качан». Див. Вегера Іван

Качковського, т-во ([москво-

фільська] читальня) ім. 743, 

949, 963

Качор Богдан 19, 28

«Качор», б-к СБ 577

Качур Володимир Іванович 

(«Дон сь кий», «Лиман», 

«Пу гач», «26», «47») 697, 710, 

719, 731, 733, 734, 773, 806, 

897, 899, 907, 908, 910, 914, 

941, 944, 1098, 1099, 1101, 

1143, 1144, 1166, 1170. Див. 

також. «26», рай. реф. СБ 

(Підка мі неччина)

Качур Здіслава 106

Качур Павлінa 170

Качур Павло 92

Каштеляни, хут. с. Стовпин 

Бусь кого р-ну Львівської обл. 

609

Каштелянський, ліс 611, 612

Кашуба Іван 1025

Кашуба Марія 579

Кащук Іван 648

Квас Богдан Якимович («Бай-

рак», «Блакитний», «Скоб», 

«Сокіл», «64») 14, 17, 23, 26, 

46, 1057-1062, 1065, 1066, 

1074, 1101, 1138, 1145

Квас, з с. Почапи 46

Квасниця Василь Іванович 

(«Юрко») 1159

Квасниця Йосип Іванович («Гонта») 

1057, 1059, 1060, 1063-1067, 

1145

Квасниця Михайло («Злові-

щий») 243-245, 248, 258, 
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265-267, 296, 299, 300, 318, 

326, 327, 332, 334, 1049, 

1053, 1054, 1081

Квасюк Евгенія 878, 882

Квасюк Марія 876, 882

Квасюк Микола Василевич 872, 

878, 887, 897

Квасюк Степан Ількович 872

Квасюк, з с. Черниця 888

«Квітка», стан. інф. СБ 854

«Квітка», стр. 606, 611

КҐБ 1142

Кемеровська, обл. (Росія) 

1142

Кена, м. (Литва) 560

Кенігсберг (Кеніґсберґ), м. в 

Схід ній Прусії (тепер м. Калі-

нінґрад, Росія) 865, 866

Керзона, лінія 266, 295, 326, 

327, 356, 816

Кжижановскі Алєксандер 

(«Вільк») 560

Київ, м. 13, 19, 22, 28, 39, 106, 

229, 411, 448, 539, 546, 667, 

685, 701, 762, 768, 790, 915-

917, 920, 922, 957, 1004, 

1013, 1100, 1108, 1118

Київська, обл. 812

Кипуча, зал. станція Донецької 

залізнизі 701, 705

Кирик Михайло 444

Кирик Петро 545

«Кирило», с/о НКҐБ. Див. Юзь-

ків Теодор

Кирилюк Антон «Сокіл» 466, 

467, 512, 524, 529, 530, 532-

536

Кисіль, з с. Куткір 221

Китай 202

Китайці 202

Кишинів, м. (Молдова) 614, 934

Кишка Гнат 395, 396

Кіз’я, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 34, 35, 396, 

420, 422, 565

Кізлик Ольга 35

Кізя, ліс 563

Кізя, хут. с. Шнирів. Див. Кіз’я, 

с. Бродівського р-ну Львівсь-

кої обл.

Кіндратів, с. Краснянського 

р-ну Львівської обл. 1032

Кіндрацький, з с. Старий Олек-

си нець 663

Кіпрани, хут. с. Брахівка Бусь-

кого р-ну Львівської обл. 

975

Кірик Евгенія 445

Кірик Іван 548

Кірик Михайло 548

Кірик Петро Михайлович 544, 

548

Кіриченко Олекса 793

Кіров, м. (Росія) 402

Кіровська, обл. (Росія) 982

«Кіс», підп. Див. Козак Михай ло

Кісіль Ольга 204

Кісіль, з с. Княже 1065

Кісіль, з с. Острів 206

Кісь Іван 874, 894

Кісь Михайло 578

Кісь Стефа 488

Кіт Богдан Васильович 1146

Кіт Василь Михайлович («Ва силь-

ко», «Василь», «33») 18, 27, 

529, 534, 1070, 1072, 1084, 

1145

Кіт Іван 408, 409

Кіт Ілия 408

Кіт Люліян (Юліян) 370

Кіт Марія 35

Кіт Микола 409

Кіт Осип 169

Кіх Анна 1030
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«Клей», к-р б-ки СБ. Див. Куп’як 

Дмитро

Клекотів, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 492, 565, 

992, 1007, 1036, 1138, 1140, 

1160

Клемпуш, з с. Чехи 575

«Клен», стр. СКВ 623

«Клен», стр. УПА. Див. Манчур 

Іван

Клех, дир. аґрошколи 768

Клєвов Василь Александрович 

1004

Клєвцов Віктор Васильович 

33-35

Клим Анна 872

Клим Дмитро 872

Клим Іван 626, 898

Клим Павло 625, 626

Клим Софія 885, 894, 898, 899

Клим Степан 868, 884, 885, 

888, 894, 898, 899

Клим Степан Павлович («Ле тун») 

1035

«Клим», б-к окр. б-ки СБ. Див. 

Безпалько Василь

«Клим», кущ. Див. Баран Федір 

Олексійович

«Клим», повст. (Краснянщина) 

299, 300

Клими, хут. с. Бібщани Золо чів-

ського р-ну Львівської обл. 

388

Климко Теодор 485

Климчук Григорій 717

Климчук Йосип Григорович 

715-717

Климчук М. 846

Клин, прис. с. Черниця Бро-

дівсь кого р-ну Львівської 

обл. 871, 877, 879, 882

Клім, з с. Черниця 705

Клімчак Павло 72, 193, 222, 

223, 256, 374

Клоковський Михайло 71, 78, 

80, 83

Кметюк, з с. Черниця 884

Кмитюк Степан 

Кмитюк Михайло 634

Кмітюк (Кмитюк) Степан Григо-

ро вич 872, 874

Княже, с. Золочівського р-ну 

248, 990, 1026, 1032, 1053, 

1054, 1060, 1063-1067

Княжпіль, с. Старо са м бірсь ко-

го р-ну Львівської обл. 1159

Коб’яковський Ярослав Гри го-

рович («Веселий») 775, 838, 

1096, 1146, 

Кобак Михайло 572

«Кобза», провокатор, заст. ком. 

АБГ 37, 39

«Кобзар», стан. 575

«Кобзар», стр. УПА 1017

Кобилюх Микола 161

Кобилюх, з с. Балучин 159

Коваленко Дуся 922

Коваленко, о/у РО НКВД/МҐБ, 

к-р АБГ 385, 390, 392-394, 

545-548, 552, 553, 576-581, 

583, 585, 600-604, 615, 617-

620, 975, 985, 991, 1000, 

1019, 1090, 1092

«Коваленко», кул. б-ки СБ. Див. 

Маслюк Никанор

Ковалишин Петро 971

Коваль Василь 634, 983

Коваль Геня 464

Коваль Марко («Швейк») 593, 

594

Коваль Степан 390-392

Коваль, пр. НКВД 632, 633

Ковальський Микола 1129

Ковальський Мирон 1003
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Ковальчук Андрій 605, 606, 608

Ковальчук Антон 647

Ковальчук Богдан («Корч») 628, 

629, 631, 634, 635, 638, 994

Ковальчук Богдан («Чорномо-

рець») 636, 639

Ковальчук Василь Іванович 

(«Торган») 758, 759, 904

Ковальчук Василь, з с. Бучина 

629, 630, 632, 639

Ковальчук Василь, з с. Бучина 

(інший) 632

Ковальчук Василь, з с. Нем’яч 

746

Ковальчук Василь, з с. Смільно 

426

Ковальчук Володимир, з с. Гаї 

641

Ковальчук Григорій 641

Ковальчук Данило 744

Ковальчук Евген 633, 634

Ковальчук Захарій 639

Ковальчук Іван, з с. Літовище 

647

Ковальчук Іван, з с. Нем’яч 746

Ковальчук Іван, з с. Русилів 93

Ковальчук Інна 477

Ковальчук Ірена 633, 639

Ковальчук Левко Васильович 

(«Буревій») 1146, 1169

Ковальчук Марія 670

Ковальчук Марія (інша) 672

Ковальчук Марія Костівна 805

Ковальчук Марія Миколівна. 

Див. Худзік Марія Мико лаїв-

на

Ковальчук Маріян 78, 80, 86, 

88

Ковальчук Микола К., мін. МҐБ 

УССР 1036, 1037

Ковальчук Михайло 982

Ковальчук Настя 745

Ковальчук Параня 745, 909

Ковальчук Петро Васильович 

(«Вітрик», «Витрик», «Петро», 

«27») 18, 27, 674, 681, 682, 

727, 776, 785, 829, 855, 1098, 

1099, 1130, 1131, 1146

Ковальчук Петро Васильович 

(«Корнієнко») 478, 480

Ковальчук Петро, з с. Балучин 

206

Ковальчук Петро, з с. Бучина 

639

Ковальчук Петро, з с. Куткір 213

Ковальчук Петро, з с. Пони ко-

виця 477

Ковальчук Теодозія 629

Ковальчук Федь 639

Ковальчук, з с. Пониковиця 

530, 984

Ковальчук, з с. Русилова 209

Ковалишин Михайло Степа но-

вич (Ковалюк Іван, «Опока») 

548, 611

Ковалюк Юстина 478-480, 482, 

483, 486, 489, 524

Ковель, м. Волинської обл. 

549, 550, 551, 866, 1109

Коверко Марія 75

Коверко Степанія 216, 235

Коверко, з хут. Підбір 188, 215

Ковпак Сидір 698

Ковпаківці 699. Див. також 

Радянські партизани

Ковпаков, курсант 799

Ковпин (Колпин), прис. (хут.) 

с. Мала Пониковиця Понико-

виць кого/Заболотцівського 

р-ну. Див. Ковпин Ставок, 

с. Бродівського р-ну Львівсь-

кої обл.

Ковпин Ставок, с. Бродівсь ко-

го р-ну Львівської обл. 412, 



1219

424, 425, 477, 505, 522, 526, 

528, 530, 531, 535, 565, 991, 

1010, 1144

Ковтун (Ковтунівна), зав. райз-

дороввідділом 934, 941

Ковтун (Колтун) Марія, з 

с. Куткір 214, 215

Ковтун Іван 981

Ковтун Марія, з с. Задвір’я 981

Ковтун Михайло 981

Ковтун Степан 981

Когут Паранька 436

«Когут», др. 1031

Кодравець Юлія 1065

«Коза», частина с. Ясенів Бро-

дівсь кого р-ну Львівської 

обл. 1106

Козак Василь 1006

Козак Маринa («Синиця») 774, 

775

Козак Марія 830

Козак Матвій 70, 87, 88

Козак Михайло («Кіс») 573

«Козак», стр. СКВ. Див. Худзік 

Степан Якимович 

«Козак», чот., сот., кущ. Див. 

Мороз Олександр

«Козака», кущ 289

Козаки, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 556, 647, 

982, 1081, 1082

Козаки, хут. с. Боложинів Бусь-

кого р-ну Львівської обл. 

581

Козар Григорій Іванович 1081

Козар Павло 642, 643

Козачка, інсп. райфінвідділу 

414, 415

Козачок Гриць 584

«Козачок», стр. СКВ 111

Козаччина, хут. Бродівського 

р-ну Львівської обл. 477

«Козел», с/о НКВД. Див. Кірик 

Петро

Козирів [Козирєв], голова 

облви конкому 1013, 1014

Козлов, кап. райвоєнкомату 

932

Козловський Михайло («Чор-

ний») 991

Козова, хут. с. Безброди Бусь-

кого р-ну Львівської обл. 

250

Козодій Мирон 627

Козодій Павло 626

Козюра, пр. НКВД 637

Кокін С. А. 1118

Коковський Михайло 113, 114, 

118-120, 123, 125, 137, 139-

142, 149, 151, 369

Кокор Катерина 602

«Кокоруза», с/о НКВД. Див. 

Мулявка Григорій

Колач Андрій 87

Колач Еміліян 99

Колач Павло 71-73, 79, 86, 92

Колєсьнік, істребок з с. Нак ва-

ша 669

Колищук Павло 583

«Колібер», пр. окр. реф. СБ 

1136

Колісник Василь 387, 391-393

Колісник, дільн. МВД 439

Колодинська Емілія 911

Колодинська Марія 874

Колодькова, ліс 815

Коломийський, р-н Івано-

Франківської обл. 929

Коломия, м. Івано-Франківської 

обл. 922, 929, 1080

Колос Микола 872

Колос Софія 886

Колос, з с. Черниця 888, 891

«Колос», др. 1031
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Колосовський Микола Дмитро-

вич («Павленко») 991

 «Колотушка», ліс 107

Колотьків, ліс 786

Колпин (Ковпин), хут. Див. 

Ковпин Ставок, с. Бро дівсь-

кого р-ну Львівської обл. 

Колтів, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 554, 555, 

973, 1011

Колтун Марія. Див. Ковтун 

(Кол тун) Марія з с. Куткір 

Колтун Ольга 971

«Коля», б-к (Краснянщина) 287, 

298, 340

«Коля», б-к окр. б-ки СБ 18, 27, 

34, 35

«Комар», кул. рай. б-ки СБ 

(Олещина) 991, 1113

«Комар», повст. (Глинянщина) 541

«Комар», повст. (Заболотеч-

чи на). Див. Яремко Мирон 

Павлович

«Комар», повст. (Золочівщина) 

1059, 1063, 1064, 1069, 1071, 

1103

«Комар», повст. (Підкамінеч чи-

на) 729, 1096

«Комарик», с/о НКВД. Див. 

Коваль чук Богдан

Комарівка, с. Бродівсь ко го р-ну 

Львівської обл. 395, 397, 563, 

565, 566, 1011, 1141

Комарніцкий, з с. Копані 1076

Комі АССР 712

Комошка. з с. Боратин 751

Конашевич Зеновія (Зеня) 1090, 

1093

Коновал, швець 369

Конопли, хут. с. Трудовач 

Зо ло чів сь кого р-ну Львівсь-

кої обл. 123, 136

Конопніца, с. (ґміна) Люб лин-

ського пов і в-ва (Польща) 

699

Конюшків, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 397-400, 414, 

416-419, 565, 984, 1000, 

1006, 1011, 1036, 1155

Копані, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 1032, 1076

Копані, хут. с. Пониква Бро дів-

сь кого р-ну Львівської обл. 

1106

Копанка, хут. с. Поляни Жов ків-

сь кого р-ну Львівської обл. 

1144, 1139

Копилов, рад. п/полк. 916

«Корбан», повст. 296, 306

Корда Марія Петрівна 496-499, 

522, 526

Кореніжки, фільварок (Вілен-

щи на, тепер Литва) 559

Коренюк Генрик («Кари») 446, 

447

Коретчук Данило 954

Коржан Іван 588

Коркін, мл. л-т НКВД 570, 571

«Корнієнко», повст. Див. 

Ко валь чук Петро Васильо вич

Коробов, пр. НКВД 435

Королева, вул. с. Куткір 

Буського р-ну Львівської 

обл. 331

Королева, част. с. Бортків Золо-

чівсь кого р-ну Львівської 

обл. 197

Королі, прис./вул. с. Ожидів 

Буського р-ну Львівської 

обл. 588, 592, 594, 619

Королівка, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 33, 34, 565

Король Василь 327

Король Марія 469
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Король Мирон 563

Король Михайло 318

Король Павло 566

Корольов, л-т, нач. гарніз., к-р 

АБГ 609-613, 1000, 1011

Короляк Пилип 434

Коропець, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 973, 

1012

Коростень, м. Житомирської 

обл. 769

Корсів, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 420, 421, 

423, 565, 976, 984, 992, 1006, 

1141, 1144, 1152, 1155

«Корч», др. (Олещина) 976

«Корч», стр. УПА. Див. Коваль-

чук Богдан

Корчак Анна 480, 481

Корчак Митько 641

Корчуба Марія 433

Коршилівка, хут. с. Устєчко 

Кре ме нецького р-ну Терно-

пільської обл. 664

Кос Степан Олексійович («Сур-

мач», «Данко») 1036, 1147

Косар Роман 572

«Косар», з с. Острів 115

Косичі, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 358, 359, 

990, 1032

Косів, м. Івано-Франківської 

обл. 922, 923, 925, 929, 932, 

934, 937, 943

Косівський, р-н Івано-

Франківської обл. 922, 928, 

936, 937

Костик Павло 469

Костирка, з с. Корсів 421

Костишин Анна 185

Костишин Василь 1025

Костишин Евген, о. 78

Костишин Ярослава Василівна 

1025

Костів Микола 599

Коструба, з с. Княже 1066

Костюк Петро 639

Костюк, пр. МВД 833

Костюченко, 1-ий секр. РК 

КП(б)У 770, 771

Котельницький Григорій 

(«Шугай») 1101, 1141, 1156

Котира Текля 784

Котов, л-т РО МҐБ 391-393

Котов, секр. РК КП(б)У 1013

Котович Василь 409

Котовіч Михайло 684, 811

Котовськ, м. Одеської обл. 614

Котула Іван («Іванко») 94, 107, 

1075, 1156

Кохан Роман 971

Кохан, дільн. міліц. 336

Кохманський Михайло 640

Кохманський, з с. Накваша 749

«Коцоби» («кацаби»). Див. 

Москво філи

Коць Ольга 1025

Коцюруба, госп. з с. Скнилів 

113, 124, 150, 157, 158, 161

Кочекан Галина 263

Кочовик», сот., пров. 629-631, 776

Кошовий, фінагент 70

КПЗУ 273, 468, 843

Кр. Марія, з с. Боратин 713

Кравець Анастазія 982

Кравець Іван Ілліч 769

Кравець Михайло 980

«Кравець», повст. Див. Даниль-

чук Василь-Юліан Петрович

Кравчук Ілярій Володимирович 

(«Деркач») 95, 139, 151, 152

Кравчук Василь 96, 97, 99

Кравчук Василь («Високий», 

«Влодко») 1147
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Кравчук Василь Григорович 

(«Аркас») 1147

Кравчук Еміліян 221

Кравчук Зеновій Васильович 

827, 828

Кравчук Іван, з с. Красне 301

Кравчук Іван, з с. Підгір’я 458

Кравчук Марія, з с. Підгір’я 454, 

456, 458-461

Кравчук Марія, з с. Черниця 

877

Кравчук Мар’ян («Малиновий») 

544, 570, , 582, 607, 614, 

992, 1080, 1089, 1101, 1104

Кравчук Олег Лукіянович («Зав-

зя тий») 845

Кравчук Ольга Луківна 845, 

846

Кравчук Оля 779, 780

Кравчук Омелян 626

Кравчук Петрo 338

Кравчук Роман Васильович 828

Кравчук Юстина 787

Кравчук, з с. Літовище 777

Краєвський Евген 176

Краєвський Едик 563

Країла Іван 1009

Краків, м. (Польща) 1105, 1138

Краковецький (тепер в скл. 

Яворівського), р-н Львівської 

обл. 704

Крамар Микола 438, 439

Крап Катерина 506

Красна армія. Див. ЧА

Красне, смт. Буського р-ну 

Львівської обл. 47, 48, 50, 

54, 60, 67, 69, 73, 77, 88, 89, 

91, 93-95, 97, 104, 105, 106, 

108, 114, 115, 131, 132, 138, 

150, 151, 156, 157, 161, 163-

165, 175-177, 183, 202, 203, 

209, 213-215, 217, 224, 228, 

238, 245, 246, 248, 257, 259-

264, 266, 268, 269, 270, 273-

275, 292, 294, 296, 297, 301, 

302, 314, 317, 319, 327, 332, 

333, 335-337, 341, 351, 355, 

375, 432, 480, 523, 701, 705, 

975, 990, 1060, 1147

Красненко, пр. лісництва 72

Красні партизани. Див. 

Радянські партизани 

Красносільці, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 1084

Красноярський, край (Росія) 479

Краснянська Парциляція, хут. 

Краснянського р-ну. Див. 

Парциляція, прис. (хут.) 

смт. Красне Буського р-ну 

Львівської обл. 

Краснянський (тепер в скл. 

Буського і Золочівського), 

р-н Львівської обл. 16, 25, 

47, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 

61, 67, 68, 97, 114, 115, 157, 

240, 288, 298, 316, 341, 356, 

799, 971, 975, 979, 982, 987, 

990, 991, 993, 1005, 1009, 

1010, 1013, 1016, 1032, 1045, 

1046, 1052, 1053, 1075, 1010, 

1104, 1113, 1136, 1137, 1147, 

1151, 1156

Краснянський, горб 113, 116, 124

Краснянський, ліс 104, 105

Краснянські, партизани 296

Краснянщина 18, 27, 990, 1002

«Крах», стан. Див. Яцура 

Михайло

Кременець (Крем’янець), м. 

Тер но пільської обл. 721, 

758, 822

Кременецький (Крем’я нець-

кий), р-н Тернопільської обл. 

649, 654, 966
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Крет Андрій 745

Крет Микола («Шишка») 759, 

1096, 1097, 1098, 1148, 1169, 

1171

Крехів, с. Жовківського р-ну 

Львівської обл. 586

Крехівський, монастир 586

Крив’язюк Марія 477

Кривенков, нач. пасп. столу 

631, 632

Кривичі, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 36-39

«Кривоніс», кущ. СКВ 575

Кривошийко Степан 641

Кривчики, с. Збаразького р-ну 

Тернопільської обл. 668, 670, 

672, 673, 742

«Крига», б-к СБ (Поникович-

чина). Див. Караїм Володи-

мир Антонович

Крижанівська Ольга Іванівна 

822, 824-826, 831-833

Крижанівський Роман Іванович 

823

Крижанівський, нач. райфін-

відділу 408

Крижанівські, з с. Черниця 822

«Крилатий», повст. (Олещина). 

Див. Третяк Степан

«Крилатий», повст. (Помо рян-

щи на) 1109

«Крилатого», вд. 729

Крим, п/о 85

«Криміналька», ліс 303, 305

Криніцкий (Креніцкий), пере-

селенець 295, 296

Криса, з с. Скварява 1081

Криськів Павло 911

Криськів Параскевія 911

Кричковська Євця 274

Кричковський Микола 217, 

258, 268, 270, 273-275

Кричковський, з с. Красне 261, 

266

Кришванік Марія 520

Кришталь Ігнат 43

Криштальський, з с. Куткір 295

Криштомпаль Петро 385

Крищук (Крещук) Катерина 

539

Крищук (Крещук), дільн. міліц. 

539

Крілик Маланка 60

«Кріль», б-к рай. б-ки СБ 1113

Кріпо 1142

Крокіз Дмитро 986

Крокіз Іван 988

Кропивко Панас 799

Кропивна, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 990, 1010

Крохмальний Іван 1027

Кругів, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 554, 555

Крук Іван 634

«Крук», б-к СБ (Пониковиччина). 

Див. Савчин Степан Васильо-

вич

«Крук», к-т рай. б-ки СБ (Бро-

дів щина). Див. Баглай 

Ми хайло Миколайович

«Крук», кущ. (з горів, Крас нян-

щина). Див. Мороз Лесько

«Крук», повст., а/в (Золо чів щи-

на) 1076-1078, 1081, 1082

«Крук», стр. СКВ (Олещина) 584

Круков Михайло, о/у РО МҐБ 

687, 726, 753-755, 761, 780-

789, 794, 795, 796, 797, 798, 

800-806, 814, 838-842, 850-

852, 958, 961, 962, 1086, 

1087, 1128

«Крутий», кущ. 991

«Крутий», пр. надр. реф. СБ. 

Див. Бідюк Іван Васильович
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Крутнів, с. Кременецького р-ну 

Тернопільської обл. 657, 669, 

721

Крутяк Антоніна 453, 454, 456

«Ксьондз», б-к АБГ. Див. Кандя 

(«Ксьондз»)

Ксьондзик Теодор Іванович 442

Ксьондзики, хут. Бродівського 

р-ну Львівської обл. 478, 533

Ксьондзів, ліс 545

Куба, гайовий з с. Літовище 960

Куба, з с. Новосілка 55, 56

Кубаньки, ліс 563, 580, 990

Кубік Володимира 1024

Кубяковська Настя 774, 775

Кубяковська Осипа 856

Кубяковська Феліпка Лукашівна 

774

Кубяковський (Куб’яковський) 

Михайло Микитович 745, 

746, 829, 830, 856, 906

Кубяковський Максим 856

Кубяковський Славко. Див. 

Коб’я ковський Ярослав Гри-

го ро вич («Веселий»)

Кувєцький, енкаведист 843

Куденко, пр. НКВД 453

Кудирявці, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 154

Кудіб, серж. ІБ 477

«Кудлай», с/о РО МҐБ. Див. 

Ку бяковський (Куб’яковсь-

кий) Михайло Микитович

Кудляк Іван 403

Кудряшов, пр. НКВД 594

Кужіль, дир. млина 1066

Кужіль, міліц. 477

Кузик Славко 597

Кузнєцов, ст. л-т РО МҐБ 387, 

388

Кузь Бронислав (Броніслав) 

229, 230

Кузьма Софія Гнатівна 1081

Кузьма Степан 60

Кузьма, з с. Печенія 1028

«Кузьма», б-к (Пониковиччина). 

Див. Вовк Михайло Андрійо-

вич

«Кузьма», повст. (Підкамінеч-

чина). Див. Пастушок Гри го-

рій Михайлович

Кузьмій Зінаїда 718

Кузьмінський, зав. маслозаво-

ду 996

Кузьмінський, рад. прац. 422

Кук Василь Степанович 

(«Ле міш») 1156

Кук Степан 427

Куковська Іванна 254

Кукулка (Кукулка) Евген (Євген) 

824-826, 832

Кукулка Степан 824

Кулаєв (Колаєв), л-т НКҐБ/МҐБ 

449, 454, 457, 483-485, 487

Кулаков Василь, кап. СМЕРШ 

861, 862, 865

Кулинюк Василь Миколаєвич 

(«Хома», «Гриб») 471

Кульчиці, с. Самбірського р-ну 

Львівської обл. 520, 522-

524, 528

Кульчицька Марія 981

Кульчицький («Степовий», 

«Чавун») 18, 27, 448, 449, 

776, 984, 1112, 1148

Кульчицький Іван 149

Кульчицький Микола 415

Кульчицький Ст. 1118

«Куля», стр. кущ. госп. Див. 

Гушта Микола Петрович

Куляба Михайло 600, 603

Куляш Йосиф (Йосип) Михай-

лович («Влодко») 17, 26, 

1122, 1148, 1162
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Куляшко Текля Юхимівна 762

Кунєц, 1-ий секр. РК КП(б)У 

382, 383, 385

Куп’як Дмитро («Клей») 154, 

155

Купчинський Іван 627

Куракін, ст. л-т МҐБ 484-487, 

489-491, 500, 524-526

Курач, енкаведист 396, 399

Курачова Марія 793

Курбанов (Курбунов), л-т МҐБ 

500, 501, 503-510, 512-515

Курішевіч, рад. ген.-полк. 763

Куровичі, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 972, 975, 

990, 993, 1000, 1033, 1050, 

1114, 1159

«Куропотва» [«Куропатва»], 

с/о МҐБ. Див. Борис Петро 

Миколаєвич

Курочкін, л-т МҐБ 923, 941

Куряча Марія 668

Куса Михайлина 1026

Кусий Володимир 524

Кусий, з хут. Підбір 215, 374

Кусьо, стрибок 203

Кут, част. с. Пониковиця 

Бродівського р-ну Львівської 

обл. 474, 477

Кутара Іван 1086

Кутернога Степан 389, 390

Кутернога Федір 389

Кути, с. Буського р-ну Львівсь-

кої обл. 617, 622, 1008, 1150

Кути, смт. Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. 924

Кути, част. с. Балучин Буського 

р-ну Львівської обл. 120, 

145, 151, 178, 214

Кутира Петро 804

Кутище, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 659, 665, 

666, 758, 774, 775, 817, 818, 

949, 1012, 1013

Кутківці (тепер в скл. м. Терно піль), 

с. Тернопільсь кого пов. 587

Куткір, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 65, 67, 72, 

92, 93, 95, 108, 113-115, 129, 

166, 170, 172, 175, 176, 180-

183, 185, 186, 188, 191-193, 

197, 201-205, 208, 213, 214, 

217, 221, 222, 224-228, 231, 

232, 238-241, 244, 247, 248, 

250, 253-255, 258-262, 266, 

270, 273-277, 279, 284-288, 

290-292, 295-297, 308, 314, 

317, 327, 332, 340, 341, 346, 

347, 358, 361, 363, 364, 366, 

368, 374, 990, 1000, 1010

Куткірська, цегольня 188

Куткірський, ліс 164, 202, 357

Куткірські, сіножаття 253

Кутняк Василь Михайлович 

(«Пімста», «Кучерявий») 727, 

728, 796, 813, 835, 838, 840, 

851, 1017, 1087, 1128

Кутняк З. 756

Кутняк Михайло 856

Кутняк Петро 795

Кутняк Софія 1128

Кутський (тепер у скл. Косівсь-

кого р-ну Івано-Фран ківської 

обл.), р-н Станіславської 

обл. 923, 925

Куценко, політрук 72

Куцло Катерина 817

Кучабський Петро Семенович 

(«Бурлака», «Павич») 723, 

724, 729, 730, 736, 743, 746, 

750, 760, 775, 811, 819, 831, 

844, 854, 908, 910, 948, 965, 

1095, 1096, 1148, 1171

Кучер Іван 695
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«Кучер», др. 1032

«Кучерявий», повст. Див. Кут няк 

Василь Михайлович («Пімс-

та», «Кучерявий»)

Кучикан Галина 97

Кучма Василь 477

Кучма Евгенія 489

«Кучма», кущ. 1015

Кушнір Валерія 573

Кушнір Григорій 387

Кушоба Паранка 755

Кущоб (Кушоба) Дмитро 795, 

804

Кушпета Осип 641

Л

Л. Б., з с. Боратин 716, 717

Л. С., з с. Стиборівка 788

Л. М., з с. Яснище 756, 757, 849

Л., . з с. Літовище 962

Л., інф. СБ 960, 962, 967

«Л.», повст. 1078, 1083, 1084

«Л-25». Див. Пришляк Євген-

Андрій Степанович

Лeyc», с/о МҐБ. Див. Сахнюк 

Микола Васильович

Лабач, с. Буського р-ну Львівсь-

кої обл. 575, 603

Лабач, хут. с. Чехи Забо лот-

ців сь кого р-ну. Див. Лабач, 

с. Буського р-ну Львівської 

обл.

Лабінський Дмитро 616

Лаврин Пелагія 982

Лагодів, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 1007

Лагодів, с. Перемишлянського 

р-ну Львівської обл. 359, 363, 

368, 371, 375, 1009, 1016, 

1027, 1028, 1048, 1049

Лагодівський, ліс (Пере миш-

лян щина) 1048

Лагола Юрій Антонович («Юрчен-

ко») 606, 608, 611, 612

Лагола Василь 611-613

Лагола Семко 607

Лагрінов, пр. МҐБ 778, 779, 

787

Ладика Іван 597

Лазарук Павло 884

Лазарук Степанія 911

Лайбіда Євдокія 973

Лайбіда Михайло 972

Лайбіда Павло Михайлович 

973

Лайбіда Степанія 973

Лакош Михайло 612

Лактіонов, сл. РО МВД 385, 

386

Лапка (Лапко), з с. Куткір 286, 

289

Лапка Анна 251

Лапка Петро 92, 251, 252

Лаптій, май. МҐБ 491, 500, 522, 

526

Ласка Іван 164, 314, 317, 327, 

332-336

Ласка Лев («Борсук») 106, 129

Ласка Степан 298

Латвія 236

Латиші (лотиші) 559

Латишкевич Андрій 547

Латишкевич Гриць 547

«Лебедь», повст. Див. Семчук 

Григорій Йосипович

«Лев», повст. 451

«Левада», б-к, кущ. (Забо лот-

ців щина). Див. Гарасимів 

Антін Мико ла йович

«Левади», кущ 1069, 1108

Левандівка, дільниця/р-н м. 

Львова 274, 497

Левко Осип 576, 577

Левко Степан 547
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«Левко», кущ. 975

Левус Іван 827, 846, 848

Левус Іван (інший) 827

Левус Іван М. 828, 846

Левус Петро 833

Левус Юлія Трохимівна 846, 

848

Левчук Анна 980

Левчук Василь 980

Лекаров, нач. РО НКВД 632, 

633, 636, 637, 668

Лемідзе, серж. НКВД 565

«Леміш», пров., ГК УПА. Див. 

Кук Василь Степанович

Леміщак Володимир 478

Ленін (Лєнін) Володимир Ілліч 

74, 75, 90, 100, 326, 795, 

861, 864, 886 

Ленінград (тепер Санкт-

Петербург), м. (Росія) 549, 

767, 916, 920

Лесів Ілько 387, 388

Лесів Мілько 388

«Лесь» («Лесько»), б-к (Глинян-

щи на). Див. Філь Іван Дани-

ло вич

«Лесь», рай. пров. (Бузеччина) 

1089

Леськів Мілько 394

Леськів Паранька 669

Леськів Юстина 1003

Леськів, з с. Попівці 674

Леськів, з с. Черниця 888, 890

Лесюк Анна 506

Лесюк Володимир Павлович 

(«Бур’ян», «Малий») 506, 

508-520, 522, 524, 527-533, 

535, 1038, 1149

Лесюк Евгенія 1024

Лесюк Михайло Васильович 

(«Жук») 510, 511, 516, 517, 

520, 523, 527

Лесюк Стефа 1024

«Леся», кущ. з с. Рижани 582, 

584

«Леся», підп. 776

«Леся», сан., зголошенка 1015

«Летун», к-р СКВ, пов. оргмоб. 

Див. Нагірний Василь

«Летун». Див. Клим Степан 

Павлович

Лех Йосип Онуфрійович («Чор-

но гора») 540, 623, 624, 1091, 

1102, 1149

Лех Меланія 601, 602 

Лех Степан («Щука», «Баймак») 

599

Лешнів, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 396, 397, 

402-406, 408, 420, 564, 565, 

974,1000, 1011, 1147, 1161

Лещук Кость 579

Лєбер, рад. прац. 804

Лєнія, лісничівка 548

Лєшно (Leszno), м. (Польща) 

437

Лєщак Софія 77

Лилик Григорій Васильович 

(«Василь», «Мороз») 1149

«Лиман», пров., реф. СБ. Див. 

Качур Володимир Іванович

«Липа», госп. Див. Гриценко Іван

Липівці, с. Перемишлянського 

р-ну Львівської обл. 303

Липник, хут. с. Ражнів Бро дів-

сь кого р-ну Львівської обл. 

482, 517

Лиса, г. 280, 284

«Лиса», сотня УПА 1145

Лисак Прокоп 34, 35

Лисенко О. Є. 1118

«Лисий», повст. 298

Лисик Прокоп. Див. Лисак 

Прокоп
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Лисики, хут. Поморянського 

р-ну 388

«Лиска» («Лисок»), повст. Див. 

Мар ти нюк (Мартенюк, «Лис-

ка», «Лисок», «Ліска»), с. Павла 

«Листок», б-к (Краснянщина) 

151, 152

«Листок», повст. (Бродівщина) 396

Лисюк Анна Йосифівна 697

Лисюк Антін (Антон) Йосифович 

697, 700

Лисюк Володимир Йосифович 

697, 708-711

Литва 236

Литвин Евген 263

Литвин Олекса 588

Литвин Осип 588

Литвин Павло 579, 580

Литвин Стефан («Калина») 43

Литовці 558

Лиховід, упов. з контингенту 

903

Лібіч Степан 701

Лівандовський Богдан Васи-

льо вич («Богдан») 529, 533, 

534, 1106

Лівіцкий Микола 440

Ліда, рад. ст. л-т 861, 862, 865

Ліда, секр. комсомолу 383

«Ліда», пров. УЧХ 670

Лідихів, с. Кременецького р-ну 

Тернопільської обл. 978

Лінк Параскевія 476, 477

Ліпка, крамарка 214

«Ліска», повст. Див. Мартинюк 

Іван Павлович (Мартенюк, 

«Лиска», «Лисок», «Ліска»)

«Лісова», с/о НКҐБ. Див. Батен-

чук Стефа

Лісове, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 409, 1151, 

1161

Лісовий Мирон 973

Лісовий Петро 415

«Лісовий», рай. пров. Див. 

Сирко Павло

Лісові, с. Чанизької с/ради 

Бусь кого р-ну Львівської 

обл. 546, 580

Лісові, хут. Олеського р-ну. Див. 

Лісові, с. Чанизької с/ради 

Бусь кого р-ну Львівської обл. 

Лісові, хут. с. Берлин Бро дівсь-

кого р-ну Львівської обл. 

564

Лісові, хут. с. Попівці Бро дівсь-

кого р-ну Львівської обл. 

636, 637, 667, 678

Лісок, с. Буського р-ну Львівсь-

кої обл. 56, 154

Літовиський, ліс 708

Літовище, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 456, 460, 

646, 666, 687, 708, 709, 725, 

726, 755, 775, 781, 785, 787, 

814, 898, 902, 956, 960, 961, 

999, 1012, 1017, 1151, 1159

Літовінська Паранька 35

Літос (Літусов, Літус), ст. л-т 

ОББ НКВД, заст. нач. РО МҐБ 

628, 713, 714, 728, 746, 830, 

848, 872, 873, 1129, 1131

«Ліщина», б-к 1091, 1092

ЛО. Див. Львівська, обл.

Логунов Антон 549, 551

Лозинський, лікар 915

Лозік Ева 640

Лозік Петро 640

«Лозовий», повст. 138, 141, 

142, 144, 158, 159, 163, 166-

171, 173-180, 182, 186, 190, 

191

Локотів Петро. Див. Пасічник 

Петро
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Ломаковий, гайок 665

Ломіковська Марія 886

Ломіковський Петро Дмит ро-

вич 877, 897, 913

Лоняк Ярослав Дмитрович 

(«Ігор», «Олег») 54-57, 124, 

129, 150, 151, 158, 168, 1045, 

1046, 1112, 1149

Лопатин, смт. Радехівського 

р-ну Львівської обл. 605, 

606, 608

Лопатинський (тепер в скл. 

Радехівського), р-н Львівсь-

кої обл. 605, 704, 1004, 1007

Лопух Казік 60

Лопушанський Андрій («Геть-

ман», «Дорошенко», «Мазе-

па») 444, 445, 469,1009, 1021, 

1090, 1149

Лось Володимир 438, 439

Лотоцька Надія 475

Лош Павло («Богун»), зрадник 

463, 464, 466, 467

Луг, с. Золочівського р-ну 

Львівсь кої обл. 1032

Луг, хут. с. Скварява Золо чівсь-

кого р-ну Львівської обл. 

1029

«Луг», т-во 398, 408, 640, 649, 

736, 739, 740, 742, 839, 841, 

843, 850, 857, 1127, 1144, 

1148, 1155, 1158, 1160

Лугове, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 487, 506, 

575, 576, 621, 1003, 1006, 

1137, 1150

Луговий, з с. Конюшків 419

«Лук», повст. Див. Бедрій Пахом 

Захарович

Лука, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 799, 1081, 

1084

Лукавець, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 554, 555

Лукаші, прис. (хут.) с. Накваша. 

Див. Лукаші, с. Бродівського 

р-ну Львівської обл. 

Лукаші, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 644, 748, 

749, 947, 948

Лукашук Михайло 697, 700

«Луна», повст. (Пониковиччина) 

452, 455, 458, 460

«Луна», рай. реф. СБ (Крас-

нян щина). Див. Сай Іван 

Іванович

Луцишин Анастасія (Настя, 

«Оксана») 50

Луцишин Демко 222, 251-254, 

282, 284, 285, 290, 294, 295, 

298-302, 306, 309, 316, 317, 

325, 329, 330, 332, 333, 337-

339, 341, 344-348, 350-354, 

357-370, 372, 373

Луцишин Зоська 252

Луцишин Марія 49

Луцишин Михайло 48, 68-71, 

110

Луцишин Петро Михайлович 

(«Береза») 48, 49, 51

Луців Анна 523, 524, 528

Луців Клим 666

Луців Марія 580

Лучанський, ліс 1084

Лучківці, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 471, 485, 

487, 501, 535, 976, 999, 1011, 

1018, 1025, 1068, 1108

Лущанець Ярослав Панькович 

(«Бандурист», «Човен») 

1045, 1150

Львів, м. 35, 42, 50, 52, 59, 

94, 125, 174, 179, 186, 187, 

202, 229, 234, 245, 273, 274, 
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332, 341, 366, 370, 383, 384, 

391, 420, 433, 434, 437, 439, 

448, 452, 457, 460-462, 473, 

487, 496, 498, 499, 503, 

522-525, 546, 549, 550, 556, 

562, 568, 576, 586, 588, 593, 

599, 607, 614, 624, 637, 638, 

655, 658, 662, 667, 673, 676, 

677, 679, 680, 683, 684, 686, 

687, 691, 697, 700, 701, 705, 

710, 711, 714, 717, 720, 724, 

726, 728, 730, 731, 733, 734, 

736-739, 741, 743, 746, 748, 

750-753, 755, 756, 758, 760, 

761, 768, 769, 775, 788, 789, 

798, 801, 806, 807, 810-812, 

814, 815, 818-821, 825, 826, 

828, 831-833, 835, 837-842, 

844, 847-851, 853, 854, 856, 

860, 865, 867, 870, 883, 891, 

896, 902, 903, 907, 908, 910, 

914, 916, 917, 920, 925, 934, 

944, 946, 948, 949, 951, 953, 

956, 960, 962, 965, 966, 968, 

999, 1001, 1013, 1014, 1016, 

1026, 1027, 1028, 1037-1039, 

1042, 1056, 1061, 1074, 1100, 

1108, 1109, 1125, 1126, 1140, 

1142, 1148, 1153, 1161

Львівська, обл. 13-16, 18-24, 

28, 37, 45, 54, 57, 59, 61, 67, 

68, 288, 377, 380, 428, 432, 

442, 450, 463, 465, 468, 470, 

472, 491, 492, 500, 525, 539, 

542, 586, 592, 595, 605, 613, 

620, 621, 623, 649, 654, 657, 

668, 670, 677, 681, 684-686, 

689, 697, 712, 721, 723, 725, 

727, 728, 731-734, 736, 738, 

739, 742, 743, 746, 748, 751, 

754, 758, 768, 769, 774, 775, 

789, 810, 812-814, 816, 818-

820, 822, 823, 827, 829, 831, 

832, 834, 836, 837, 839, 841, 

843, 845, 847, 849-851, 853, 

855-857, 862, 863, 866, 870, 

872, 904, 905, 907, 909, 911, 

914, 922, 944, 947, 949, 951, 

953, 956, 961, 963, 965, 1003-

1009, 1046-1048, 1052, 1057, 

1073, 1085, 1094, 1095, 1097, 

1098, 1100, 1101, 1104, 1105, 

1107, 1109, 1125-1128, 1130, 

1132, 1136-1157, 1159-1161

Львівська, тюрма 498

Львівський крайовий провід 

ОУН Див. ОУН, Львівський 

КП

Львівський обласний провід 

ОУН. Див. ОУН, Львівський 

обл. пров.

Львівський, дистрикт (Третій 

Рейх) 473

Львівщина 1136

Льогкий, дільн. НКВД 555, 557

Льонґин, з с. Сторонибаби 371

Льоня, рос. офіцер 85

Льотка, легальник 213

«Льотчик», рой. 630-632

Льоша, енкаведист 427, 428

Люба, з с. Вороняки 269, 277

Люба, з с. Смільно 429, 430

Люблин (Люблін), м. (Польща) 

699, 700

Люблінське (Любельське), в-во 

(Польща) 697

«Лягушка», с/о МҐБ. Див. 

Панчишин Степанія Іванівна

Лянерівка, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 433, 1023

Ляпцев, зав. вд. проп. 771, 

948

Ляцьке Велике, с. Золочівсь-

ко го пов. Див. Червоне, 
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с. Золочівського р-ну Львів-

сь кої обл.

Ляцький, ліс 298, 362

Ляшки Королівські, с. Глинянсь-

кого р-ну. Див. Заставне, 

с. Золочівського р-ну Львів-

сь кої обл.

М

М. І., з с. Літовище 814

«М.», др. (Глинянщина) 61

«М.», повст. (Підкамінеччина) 

738, 753, 967, 1132

«М.», стан. (Підкамінеччина) 1094

Мабунь Іван 1086

Магнітогорськ, м. Челябінської 

обл. (Росія) 748

Маґдебурґ, м. (Німеччина) 438, 

661

Мазан Григорій 440

Мазани, част. с. Яблунівка 

Буського р-ну Львівської 

обл. 439, 440

Мазепа Іван, гетьман 271

«Мазепа», надр. реф. СБ 284-

287, 289, 291, 292, 294-297

«Мазепа», пров., реф. СБ. Див. 

Качан Роман Атаназійович

«Мазепа», рай. госп., пров., 

сл. СБ. Див. Лопушанський 

Андрій

Мазинюк, з с. Куткір 346

Мазів, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 990, 1051

Мазур Гавришко 758

Мазур Іван 627

Мазурак Іван 419

Мазурок Іван Пилипович 

(«Грива») 1045, 1150

Мазурок Катерина 398

Мазурок Марія Андріївна 417-

419

Мазурочка, з с. Черниця 888

Майба Григорій («Скалка») 97, 

157, 158, 165, 166, 168-171, 

173-176, 179, 180, 185

Майба Микола 225, 226

Майба Михайло 249

Майба Павло 176

Майбіда, з с. Монастирок 

1076

Майдан (Майдан-Пеняцький – 

тепер не існує), с. Бродівсь-

кого р-ну Львівської обл. 

471, 1011, 1069, 1071

Майдан-Гологірський (Майдан 

Гологірський), с. Золо чівсь-

кого р-ну Львівської обл. 

218, 219, 307, 317, 1032

Майданек, концтабір 661

Майданський, ліс 217, 317, 

340

Майковський Василь 647

«Майстер», кущ. 584, 975

«Майстра», кущ 1090

«Мак», с/о НКҐБ. Див. Худзік 

Марія Миколаївна

Макар Микола 74

«Макар», надр. реф. СБ. Див. 

Проць Михайло Прокопович

Макаревський, з с. Пониковиця 

506

Макаров, енкаведист 400, 415, 

416, 421-423

Макаровська Стефа 332

Макаровський Володимир 

Іванович («Чайка») 1150

Макаровський, з с. Бужок 578

Маківка, г. 1080

Макогон, прокурор 983

Макогони, хут. с. Бібщани 

Поморянського (тепер Золо-

чівського) р-ну Львівської 

обл. 389
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Макогонський Ілько 392

Макогонський Михайло 388

«Макса», курінь УПА 1144

«Максим», б-к окр. б-ки СБ. Див. 

Гушта Микола Петрович

«Максим», б-к. Див. Побе реж-

ний Петро Миколайович

«Максим», к-р СКВ (Краснян-

щи на) 95, 96

«Максим», повст. (Забо лот ців-

щина) 530, 532-535

Максимів Іван 903, 946

Максимів Петро 816, 817

Максімов, л-т, нач. гарнізону 

664, 665

Макушок Іван 597

Мала Вишенька, с. Яворівсь-

кого р-ну Львівської обл. 

1145

Мала Вільшанка, с. Золочівсь-

кого р-ну Львівської обл. 61, 

93, 94, 114, 115, 154, 157, 

202, 248

Мала Іловиця, с. Шумського 

р-ну Тернопільської обл. 644

Мала Кошиця, с. (Волинь). Див. 

Мала Іловиця, с. Шумського 

р-ну Тернопільської обл. 

Маланич Петро 644, 645

Малий Володимир 986

Малий, з с. Колтів 554

«Малий», к-т б-ки, заст окр. 

реф. СБ. Див. Дацків Степан

«Малий», кущ., рай. реф. СБ. 

Див. Лесюк Володимир 

Павлович

«Малий», повст. (Золочівщина) 

1029

«Малина», с/о НКВД. Див. 

Проказюк Текля

Малинище, хут. с. Паньківці 

Бродівського р-ну 806

«Малиновий», сот. Див. Кравчук 

Мар’ян

«Малинового», вд. УПА 582, 

607, 614, 992, 1080, 1089, 

1101, 1104

«Малинового», чота 544

Малиновська (Маліновська) 

Марія 481, 493

Маліновська Павліна 481

Малков, л-т РО МВД 389

Малогур Анна. Див. Лесюк 

Анна

Мальцов, кап., нач. РО МҐБ 

385

Мамалигін (Мамалигин), о/у 

ОББ НКВД/МҐБ 627, 655, 

656, 667, 677, 685, 744, 745, 

1132

Манчур Іван («Клен») 600-603

Мандзиняк (Мандзеняк), з 

с. Русилів 83

Мандзюк Катерина 481

Мандзюк Михайло 480, 505, 

506

Мандзюк Семко 443

Мандибур Ганна Іванівна 596, 

601, 603

Мандибур Іван 596, 597

Мандибур Паранька Семенівна 

595, 600

Мандич Олекса Кіндратович 

(«Довбуш») 1150, 1168

Мандичі, хут. с. Ражнів Бро-

дівського р-ну Львівської 

обл. 448

Мандюк Іван 475

Мандюк Михайло 622

Маній, нач. дор. від. 650

Мануїлівка, зал. станц. 

Донецької залізниці 705

Манька, вдова 709

Маринка, з с. Вороняки 277
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Мариняк Анна 1069

Мариняк Р. 485

Марійкa, з с. Погорільці 1015

Марійка, з с. Вороняки 268, 

269, 276, 277

«Марійка», маш. Див. Андрущак 

Марія

Марійський, край (тепер Рес-

публіка Марій Ел, Росія) 614

Маріянка, с. ґм. Нєджвіца 

Люблинського пов і в-ва 

(Польща) 699

Маркевич Марія 488

Маркевич Стефанія 1060, 1065

Маркевич, о. 47

Марко, з с. Балучин 160

«Марко», др. (Краснянщина) 

49, 51, 52

«Марко», кущ. (Олещина) 614

«Марко», повст. (Золочівщина) 

1058

«Марко», рай. пров. (Бро дів-

щина) 471, 1068

«Марко», стан. с. Митулин 975, 

979

Маркопіль, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 709, 737, 837, 

954

Маркотун, лікар 915

Марскі Альбін («Яструб») 446

Мартин Іван 973

«Мартин», рай. реф. СБ. Див. 

Баб’як Наум Григорович

Мартиненко, кол. мл. л-т МҐБ, 

упов. мінзагу 925, 931, 932

«Мартинівка», вул. с. Задвір’я 

Буського р-ну Львівської 

обл. 141

Мартинюк Остап («Орел»), 

с. Яцка 1126

Мартинюк Гаврило Мико ла йо-

вич («Орлик») 906

Мартинюк Іван Павлович (Мар-

те нюк, «Лиска», «Ли сок», 

«Ліска») 945, 946, 1057

Мартинюк Анна 787

Мартинюк Антін 962

Мартинюк Броніслав (Бро нис-

лав) 166, 169, 170, 172-174, 

176, 179-183, 185, 187, 191

Мартинюк Василь 1127

Мартинюк Володимир 478

Мартинюк Гриць 649

Мартинюк Дмитро 477

Мартинюк Іван (Мартенюк), з 

с. Літовище 726, 778, 782, 

784, 903

Мартинюк Іван, з с. Нем’яч 

689-692, 696

Мартинюк Іван, з с. Побужани 

440

Мартинюк Марія 438

Мартинюк Михайло 777, 778

Мартинюк Ольга 726, 778, 779, 

781

Мартинюк Павло (Мартенюк) 945

Мартинюк Роман Бронісла во-

вич 180, 186

Мартинюк Тимко, с. Яцка 1126, 

1127

Мартинюк Ярослава 1024

Мартинюк Яцко (Яцько) 902, 

903, 1126, 1127

Мартинюк, з с. Літовищш 647

Мартинюк, з хут. Винна 291

Маруся, з с. Корсів 421

Маруся, санітарка 934

«Маруся», а/р МВД. Див. 

Пастернак Марія

«Маруся», зв. Див. Батенчук 

Стефа

Марушка, хут. с. Безброди 

Бусь кого р-ну Львівської 

обл. 364, 365
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Марфіян, з с. Підберізці 761

Марцінюк Іван Іл. 744, 745

Марцінюк Ксенька І. 745

Марцінюк Ольга 744

Марцінюк Степан (Стефан) 

690, 691

Марченко Андрей, л-т МВД 58

Марченко, л-т МҐБ 483, 487

Марчук, пр. НКВД 655

Маршалл, Джордж, амер. ген. 272

«Масар» 1104

Масловска Мілька 748

Масловска Стефка 748

Масловський Антін 894

Масловський Антін Йосифович 

894

Масловський Віктор 887

Маслюк Йосип Андрійович 

(«Чер ник») 726, 784-787, 902, 

906, 1151

Маслюк Никанор («Коваленко») 

1151

Масов, енкаведист 60

Матвієйко Мирон 431

Матвій Іван 778

Матвій Микита 778

Матвійчук Антоніна Миколаївна 

913

Матвійчук Іван 466

Матвійчук Іван Максимович 

894, 895, 911-913

Матвійчук Лев 428

Матвійчук Ліда Миколаївна 

912, 913

Матвійчук Микола Максимович 

895, 912, 913

Матвійчук Михайло Семенович 

896

Матвійчук Текля 912, 913

Матвійчук Ярослав 466

Матвіїв Микита 777

Матвіїв Василь («Чорт») 972

Матвіїв, з с. Безбруди 170

Матвіїшин Семен 477

Матіяс Ліда 417

Матіяш Василь 745

Матіяш Іван 745

Матіяш Петро 905

Матіяш Тимко Д. 743, 744

Махно Іван 1003

Мацкєвіч В. («Побуґ») 559

Маць Текля 700

Мацькевич Степан 916, 917

Мацюк Микита 1106

МВД (МВС., М.В.С., мвс) 19, 

28, 54, 56, 57, 201, 262, 264, 

266, 328, 380, 384-387, 389, 

429, 430, 438-440, 485, 525, 

595, 598, 600, 601, 605, 606, 

608, 609, 613-618, 620, 659, 

662, 663-666, 683, 684, 687, 

705, 721-723, 726, 727, 731, 

736, 740, 749, 751, 778, 823, 

828, 833, 835, 845, 854, 856, 

903, 907, 909, 911, 929, 933, 

938, 942, 948, 952, 954, 955, 

1006-1011, 1013-1015, 1017-

1022, 1025, 1028, 1034, 1039-

1041, 1054, 1091, 1120-1122, 

1129, 1131, 1132, 1140, 1142, 

1147, 1154, 1155, 1157

МҐБ (МГБ., М.Г.Б., мгб) 19, 20, 

23, 24, 28, 29, 35, 67, 68, 98, 

156, 175, 201, 213, 235, 262, 

264, 283, 294, 341, 349, 355, 

375, 377, 380, 385, 386, 389, 

391-393, 428, 429, 472, 478, 

481-483, 487, 488, 490-492, 

497-499, 500, 501, 504, 506, 

508, 512, 513, 515, 517, 520, 

521, 524-527, 535, 537, 623, 

624, 682-684, 690-692, 697, 

711, 712, 724, 726, 728, 732, 

736, 737, 740, 741, 746, 749, 
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751, 754, 756, 757, 759-761, 

769-775, 781, 788, 789, 794, 

797, 806, 811, 815, 816, 818, 

820, 823, 825, 826, 828, 830, 

832, 834, 838, 840, 844, 846-

848, 852, 853, 856, 857, 868, 

870, 872, 873, 881, 883, 884, 

890, 891, 895-898, 902-909, 

914, 923, 925, 928-931, 933, 

936-941, 943, 950, 958, 961, 

964, 966, 967, 1006, 1013, 

1015, 1017-1019, 1028, 1034-

1037, 1039, 1041, 1048, 1049, 

1056, 1061, 1066, 1085-1087, 

1089, 1094, 1099, 1108, 1120, 

1122, 1128-1132, 1138-1141, 

1144-1147, 1149, 1150, 1152, 

1153, 1156-1159

Медведиця (Велика, Мала), 

сузір’я 281

«Медвідь», підп. 596-598

Мединський, з с. Шнирів 397

Медон Євген Павлович 1004

«Медонський», повст. 58

Мелех Панько 477

Мелех (Мелих) Софія (Зоня) 

Пантелеймонівна 478, 479, 

481-483, 486, 487, 489, 498-

502, 504, 505, 511, 515

Меліченко, л-т райвоєнкомату 

614

Мельник Андрій, полк. 272

Мельник Василь 654

Мельник Володимир («Степан») 

17, 27

Мельник Михайло Павлович 1003

Мельник Петро 438, 439

Мельник, з р-ну Красне 799

Мельник, з с. Балучин 95

Мельник, з с. Бонишин. Див. 

Квас Богдан Якимович

Мельник, з с. Тетильківці 1132

Мельники, хут. с. Трудовач 

Золочівського р-ну 

Львівської обл. 135, 307, 

351, 352, 362

Мельниківці. Див. ОУН(м)

«Мельникова», ліс 95

Мельнички, хут. с. Монастирок 

Бродівського р-ну Львівської 

обл. 413

Мелюха, гол. РВК 588

Мерешка, дільн. міліц. 334

Мерц Микола («Богун») 443, 

444, 621, 622

«Механік», повст. 1058, 1063, 

1064, 1067

«Меч», стан. 640

«Мєчислав», ст. АК 563

Мигаль Микита 403, 405

Мигаль Степан Іванович 

(«Гонта») 396, 403, 406, 407

Мигаль Степанія (Стефанія) 

403, 407

Мигоцький Іван 36, 37, 39

«Мизон», с/о НКВД. Див. 

Барилко Стефан

Микити, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 683, 728, 

729, 746, 747, 819, 820, 976, 

1016, 1131

Микити, хут. с. Накваша 

Підкамінського р-ну. Див. 

Микити, с. Бродівського 

р-ну Львівської обл. 

Микитів, з с. Балучин 206

Микитюк Іван 408

Микитюк Люба 475

Микитюк Францішка Пилипівна 

872

«Микола», реф. СБ. Див. Ходай 

Дмитро Степанович

Миколаїв, м. Львівської обл. 

1153
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Миколушка [Миклушка] Іван 

70, 79

Миколюк Василь 408

Миколюк Іван 408

Миколюк Максим 409

Миколюк Петро Максимович 

(«Заліз няк», «Роман») 413, 1151

Микулушка Іван. Див. Мико-

лушка [Миклушка] Іван 

Милятинський, р-н. Див. Ново-

ми лятинський (тепер в скл. 

Буського), р-н Львівської обл.

Милятинщинa 370

Минахметов Ахат Ахметович 

1004

Мирецьки, хут. с. Накваша Бро-

дівського р-ну Львівської 

обл. 818

«Мирко», б-к 287, 288, 303

Мирова, хут. с. Стиборівка 

Бродівського р-ну Львівської 

обл. 687

«Мирова», ліс 805

«Мировий», б-к СБ. Див. 

Москва Олексій Дмитрович

«Мирон», б-к з с. Янгелівка 

1091, 1092

«Мирон», повст. (Олещина) 

1104

«Мирон», пров. (Золочівщина) 

1057, 1058, 1066

«Мирон», рай. реф. СБ (Крас-

нянщина). Див. Боднар Іван

Мироненко, дир. школи 874, 

892

Мисак Анна 570

Мисків Володимир Тимо-

фійович (Миськів, «Черешн_

вий») 40, 44, 75, 78, 79, 81, 

83-85, 88, 110, 113-115, 117-

121, 123, 125, 126, 128-147, 

149-155, 157-163, 165, 1151

Миськів (Мисків) Ольга 161, 

162

Миськів Анна 475

Миськів Степан («Зелений») 

80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 

107, 109-114, 117-120, 122-

131, 134, 136-149, 151-163, 

165

Миськів Стефанія 229, 235

Митниця, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 396, 565, 

1141

Митрохин, о/у РО МҐБ 1076

Митулин, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 47, 49, 50, 

66, 96, 106, 168, 169, 176, 

256, 287, 289, 291, 298, 300, 

303, 307, 310-313, 365, 368, 

371, 975, 979, 1010, 1156

Митулинський, ліс 95, 297-299, 

303, 307, 311, 313, 317, 347, 

349, 351, 352, 362, 365, 367, 

371, 375, 1051

Митьо, нач. ІБ 205

Михайлишин Іван 1008

Михайлів Андрій 422

Михайлівка, с. Ради ви лівсь-

кого р-ну Рівненської обл. 

634

Михайлівка, хут. с. Чорний Ліс 

Зборівського р-ну Терно-

пільської обл. 681, 1130

Михайлінця, з хут. Підбір 374

«Михайло», пров. СБ. Див. 

Арсенич Микола

Михайлов, пр. МҐБ 695

Михайлюк Ромко 422, 423

Михалюк Гриць 804

«Михасько», б-к (Крас нян-

щина). Див. Сеньків Павло 

Михайлович

Мицко Евстахій 54-57



1237

«Мишка», повст. 480, 501-503, 

505, 508, 526

Мишків Степан 1076

Мишковичі, с. Тернопільського 

р-ну Тернопільської обл. 

587

Мишкові, хут. с. Черниця Бро-

дівського р-ну Львівської 

обл. 891, 892

Мищук Андрій 482

Мищук Василь, фізрук 515

Мищук Володимир (Міщук, 

«Стріла») 476, 477, 482, 484, 

487

Мищук Іван 480

Мищук Михайло 480

Мищук, учитель 511

Мищуки, хут. Пониковицького 

р-ну. Див. Міщуки, прис. (хут.) 

с. Пониковиця Бро дівсь-

кого р-ну Львівсь кої обл.

Мідне, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 412, 413, 

1007

Мідники (Miedniki Krolewski, 

тепер Medininkai), с. (Литва) 

447, 562

Мізерний Василь («Рен») 1145

Мізюк, лікар 246, 247, 266, 

297-299

«Міко», чот. УНС, б-к СБ. Див. 

Варвара Євген

Мікулішкі, с. Ґроднєнської обл. 

(Білорусь) 558

Мікульскі (Мікульский), нач. РО 

НКВД 442, 443

Міля, з с. Полтва 351

Міляновський Степан 94

Мінськ, м. (Білорусь) 767, 866

Мінська, обл. (Білорусь) 982

Мірецький Петро 908

Мірецький Федір 422

Містки, хут. с. Заболотці Бро-

дівського р-ну Львівської 

обл. 475

Мітюлін, пполк. райвоєнкомату 

867

Міхур, о. 426

Мішка, дільн. енкаведист 980

Міщук Текля 1024

Міщук Тимко 1024

Міщуки, прис. (хут.) с. Пони-

ко виця Бродівсь кого р-ну 

Львівської обл. 482, 523, 

1155, 1157, 1159

«Млій», чл. ОУН. Див. Стоцька 

Евгенія

Млотів, з хут. Винна 200

Мовчан Григорій 1006

Мовчан Іван 644

Мовчко Андрій 384

«Могила», кущ., ком. рай. б-ки 

СБ, рай. пров. Див. Шеремета 

Михайло Васильович

«Могили», кущ 629, 1094, 1099

Могилів-Подільський, м. Він-

ницької обл. 1145

Мойсієнко Ада 475-478

Молдавія 934

Молдавкін (Молдовкін), л-т 

МҐБ 908, 936-941, 948, 967

Молдавська РСР (ССР) 768, 

934

Молинь, бригадир 756

Молінський Володимир 827, 

874

«Молода Громада», т-во 1154

«Молода Просвіта», т-во 1088

«Молодий Революціонер», 

підп. в-ня 510

Молотов (тепер Пермь), м. 

(Росія) 1105

Молотовська (тепер Пермсь-

ка), обл. (Росія) 805
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Монастирок, с. Бродівського 

р-ну Львівської обл. 412, 

565

Монастирок, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 972, 

1032, 1076, 1077, 1082, 1083

Монастирський, гол. агроном 

71

Монголи 698

«Мор», кущ. 737, 738, 741, 756, 

813, 835, 852, 1086, 1087

«Мора», кущ 1085

Морда Григорій 987

Мордах Ярослав («Чорно мо-

рець») 991

Мордов Станіслав Михайлович 

1081

Мороз Володимир 16, 25

Мороз Климентій 92

Мороз Лесько («Крук») 158, 

166, 244, 245, 258, 300, 303, 

317, 319

Мороз Олександр («Козак») 95, 

243, 245, 248-258, 289, 300, 

303, 451, 454, 459, 1068

«Мороз», б-к окр. реф СБ. Див. 

Лилик Григорій Васильович

«Мороз», кущ., госп. (Крас нян-

щина). Див. «Морозенко», 

кущ. (Краснянщина) 

«Мороз», повст. (Краснянщина) 

336

«Мороз», пр. рай. реф. СБ 

(Підка мі неччина) 788, 1136

«Мороз», с/о НКҐБ. Див. 

Матіяш Тимко

«Морозенка», кущ 1085, 1087

«Морозенко», б-к рай. б-ки СБ 

(Глинянщина) 44, 996

«Морозенко», кущ. (Краснян-

щина) 53, 61, 62, 1030, 1031, 

1037, 1053, 1056, 1136

«Морозенко», повст. 1106

«Морозенко», стр., рой., б-к 

надр. б-ки СБ (Золочівщина) 

1114

Морози, хут. с. Берлин Бро дів-

ського р-ну Львівської обл. 

414

«Моряк», б-к (Краснянщина). 

Див. Стойко Іван 

Москалi. Див. Росіяни

Москалі, хут. с. Черниця Бро-

дів ського р-ну Львівської 

обл. 1024

Москва Олексій Дмитрович 

(«Мировий») 543, 551, 617-

619, 1151

Москва Пилип 593

Москва, м. (Росія) 106, 361, 

396, 694, 938

Москвофіли 728, 743, 747, 855, 

816, 949, 963 

Московська, обл. (Росія) 395, 

1009

Мости, с. ґм. Подедвуже Пар-

чевського пов. Люблінсь кого 

в-ва (Польща) 698

Мостиська, м. Львівської обл. 

433

Мостиський, пов. Львівського 

в-ва 1145

Мосціцький Григорій Федо ро-

вич 837, 838

Мосціцький Іван Федорович 

652, 837

Мосціцький Петро Федорович 

837

Мосціцький Роман Федорович 

836-838

Мосціцькі, брати з с. Вербівчик 

837

Мочари, болото 580

Мочій Петро 292



1239

«Мощак», б-к 151, 152

Мудрак Михайло 48

Мудрак Петро 48

Музика Марія 490

Музичка («Скрипка») 726, 779, 

787, 852

Музичка Гавриїл 855

Музичка Іван 408, 409

Музичка Ілько 409

Музичка Максим 409

Музичка Марія 408

Музичка Михайло 653

Музичка Осипа 854

Музичка Федір 851-853

Музичка Яга (Ядзя) 856

Мулявка Александр 408

Мулявка Андрій 408, 409

Мулявка Григорій 408, 409

Мулявка Гриць 407

Мулявка Лука 409

Мулявка Олекса 409

Мулявка, з с. Піски 409

Муляк, з с. Скнилів 194, 197

Муравецький, з с. Лабач 576

Мурашка, лісничий 607

Мусціцкий Іван. Див. 

Мосціцький Іван Федорович

«Муха», рой. Див. Греманюк 

Онуфрій Петрович

Мюнхен, м. (Німеччина) 433, 

435

Н

«Н.», повст. 1132

«Н.», пров. 621, 622

Нагірна (Нагорна) Євка 422, 

423

Нагірний Василь («Буря», 

«Летун») 106, 1151

Нагірний Дозик 423

Нагірний Федір 422

Нагірний Федір (інший) 422

Нагірняк Василь 908

Нагірняк Михайло 629, 631, 

634

Нагірняк Павло 908

Надала Михаїл 441

Надворний, рад. прац. 399

«Надежда», с/о МВД. Див. 

Кандя Евгенія

«Надія», заст. рай. пров. 129, 

136

Надярний, пр. райкому 415, 

422

Назар Дмитро Андрійович 

1081

Назар Іван 588, 589, 591

Назар, з с. Скварява 1081

Назарчук М. 954

Най Василь 402, 403, 406

Наквацька Стефа 332

Накваша, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 494, 632, 

643, 644, 649, 650, 653, 654, 

669, 728, 746, 748, 772, 818-

820, 908, 947, 963, 964, 1004, 

1011, 1042, 1087, 1132, 1144, 

1152

Накельський Михайо 

(«Галузний») 573

Наконечний, з Лопатинського 

р-ну 704

Наливайко Ярослав 972

«Наливайко», повст. 1088

«Нанци», чл. АК. Див. Наумув 

Лєон

Нарва, р. 1079

Наречеха Анна 981

Народицький, р-н Жито мирсь-

кої обл. 761

«Наталка», с/о НКВД. Див. 

Стоцька Евгенія

Наумув Лєон («Нанци») 558, 

559
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Нахвостач Павло 1006

Неверенчук Василь 543

Негрибка, с. Перемиського 

повіту (Польща) 1140

«Недобитий», повст. 606

«Недолі», боївка СБ 723, 776

«Недоля» («Вишневий», «Тем-

ний»), реф. СБ 15, 24, 430, 

470, 472, 613, 723, 776, 1098, 

1136

«Недоля», повст. (Олещина). 

Див. Свідерський Гриць

«Недоля», стр. УПА 992

«Незабудька», чл. ОУН. Див. 

Бульбачинська Степанія

«Незнаний», повст. (Крас нян-

щина). Див. Горгота Іван 

Іванович

«Незнаний», повст. 1106

«Незнаний», реф. СБ (Золо чів-

щина). Див. Проць Михайло 

Прокопович

«Незнаний», чл. ОУН (Помо рян-

щина). Див. Теслюк Петро

Нем’яч, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 634, 637, 

674, 675, 681, 689, 691, 692, 

722-724, 734, 735, 742-746, 

758-760, 772, 774, 775, 790, 

798, 799, 829-831, 843, 855, 

904, 905, 909, 910, 959, 976, 

999, 1011, 1017, 1042, 1094, 

1097-1099, 1130, 1143, 1146, 

1148, 1160

Неменчин, м. (Литва) 559

Немирівка, с. Радивилівського 

р-ну Рівненської обл. 632

«Непоборні», сотня УПА 1142, 

1147, 1149, 1152, 1155, 

1161

Нестерук Василь 746

Нестор Михайло 902

Несторович Анна 397, 398, 

401, 419

Несторович Данило 398

Несторович Іван 399

Несторович Олена 418

Нестюки, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 380, 387-394

Нестюки, хут. Поморянського 

р-ну. Див. Нестюки, с. Зо ло-

чівського р-ну Львівсь кої 

обл.

Нетреба, хут. с. Черниця Бро-

дів ського р-ну Львівської 

обл. 886, 887

«Нечай» («Ничай»), к-т рай. 

б-ки СБ (Олещина). Див. 

Баландюк Іван Гнатович

«Нечай» («Ничай»), кущ. інф. СБ 

(Бродівщина). Див. Дубина 

Степан Олексійович

«Нечай» («Ничай»). Див. Зас-

тав ний Василь

«Нечай», б-к СБ (Понико вич-

чина). Див. Савчин Василь

«Нечай», госп. реф. ОП 621, 622

«Нечай», з с. Дуб’є (Забо лотеч-

чина) 1107, 1108

«Нечай», стр. СКВ 992

Нечепуренко (Нечипуренко, 

Ничепуренко, Ничипуренко), 

гол. РВК 650, 651, 653, 770, 

798

Нєдвєдзкий, о/у РО НКВД 973

Нєдзєльській, стрибок 204

Нижанковичі, смт. Самбірсь ко-

го р-ну Львівської обл. 1145

Нижник Василь 787

Нижник Степан 787, 815

«Ничай», саніт. 1016

«Ничай», стан. з с. Юськовичі. 

Див. Нечай» («Ничай»), 

повст. (Бузеччина)
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«Ничай», чот. з с. Закомар’я. 

Див. Баландюк Іван Гнато-

вич

Нікітін, нач. РО МҐБ 741, 760, 

770, 771, 773-775, 820, 904, 

1086, 1087

Німецька армія (військо). Див. 

Вермахт

Німецька поліція 100, 663, 1147. 

Див. також Шуцполіція; СД

Німеччина 36, 53, 69, 85, 88, 92, 

100, 101, 109, 110, 112, 132, 

186, 227, 236, 381, 429, 432, 

433, 435, 437, 438, 504, 546, 

552, 558, 567, 572, 574, 579, 

580, 592, 644, 645, 657, 660, 

661, 663, 664, 687, 693, 700, 

726, 742, 743, 745, 776, 783, 

805, 814, 827, 841, 852, 857, 

858, 860, 861, 865-868, 897, 

917, 918, 920, 962, 972, 978, 

988, 994, 998, 1001, 1012, 

1068, 1075, 1080, 1109, 1121, 

1140, 1142, 1143, 1155, 1159

Німці 40, 42, 48, 69, 71, 84, 

89-92, 94-96, 100, 103, 109, 

126, 133, 193, 236, 272, 274, 

381, 393, 395, 396, 398, 399, 

402, 403, 405, 408, 410, 415, 

420, 426, 431, 432, 437, 444, 

446, 447, 463, 468, 471, 473-

476, 525, 541, 547, 552, 554, 

558-563, 567, 572, 576, 579, 

582, 584, 587, 589, 613, 625, 

627, 628, 630-633, 639, 640, 

646, 649, 657, 660, 661, 667, 

685, 689, 692, 693, 697-700, 

702, 721, 723, 729, 731, 734, 

740, 742, 743, 745, 748, 759, 

763, 768, 774, 791, 802, 805, 

810, 826, 827, 836-838, 841, 

850, 852, 856, 858, 863, 865, 

909, 916-920, 949-951, 957, 

972, 988, 1012, 1017, 1068, 

1088, 1101, 1143, 1148, 1154

Ніна, бібліотекарка 799

Ніна, телєфоністка 74

Ніна, учителька 213

НКBД (Н.К.В.Д., Нквд, нквд) 9, 

19, 28, 36-40, 42-44, 46-50, 

52, 53, 55, 57, 59, 60, 63, 

64, 89, 97, 98, 101, 103, 261, 

378-380, 395-401, 403, 405, 

407-409, 411, 412, 414-419, 

422, 423, 427, 431, 432, 434, 

435, 442-445, 448, 449, 453, 

458, 460, 463-467, 539, 540, 

542-546, 549-553, 555, 556, 

563-570, 572, 579, 580, 582, 

584-594, 606, 625, 626-628, 

630-634, 636, 637, 640-650, 

653-656, 658, 663, 667-672, 

676-678, 685, 689, 691, 698, 

709, 744, 751, 752, 763, 793, 

815, 823, 829, 839, 841, 843, 

844, 850, 856, 957, 971-995, 

997-1001, 1003, 1004, 1028, 

1030, 1031-1033, 1052, 1074, 

1080, 1105, 1117, 1127, 1129, 

1140, 1141, 1143, 1150, 1155, 

1161

НКҐБ (НКГБ, нкгб) 19, 40, 41, 

50, 51, 58, 70, 78, 91, 328, 

339, 397, 402, 405, 406, 410, 

412-415, 419-427, 444, 450-

452, 454, 457, 461, 462, 468, 

525, 570-573, 588, 633, 649, 

651-653, 657, 668, 673, 676, 

743-745, 774, 829, 844, 977, 

985, 990, 992-994, 997, 1001, 

1028, 1030

Новий Розділ, м. Львівської 

обл. 14, 23

Новіков, л-т МВД 616-619
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Новіков, пр. МҐБ 1108

Новоград-Волинський, р-н 

Житомирської обл. 918, 921

Новозелене, с. Новоград-Во-

линсь кого р-ну Жито мир сь-

кої обл. 918, 921

Новомилятинський (тепер у 

скл. Буського), р-н Львівської 

обл. 144, 154, 155, 364, 799

Новосибірськ, м. (Росія) 549

Новосілки, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 54, 57, 144, 

154, 562, 1047, 1112

Новосілки, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 48, 50, 

106, 307, 1005, 1010, 1149

Новосілки, с. Краснянського 

р-ну. Див. Новосілки, с. Бусь-

кого р-ну Львівсь кої обл. 

Новоукраїнське, с. Ради ви лів-

ського р-ну Рівненської обл. 

634

Новояричівський (тепер в скл. 

Кам’янка-Бузького і Пусто-

ми тівського р-нів), р-н 

Львівської обл. 42, 980, 982, 

1031, 1113

Нулькене Йоганес 857

«Нуська», підп. Див. Галамага 

Анна

Нуся, телефоністка 74

О

«О.», повст. (Золочівщина) 

1078, 1083, 1084

Обаб’є (Обабье), с. Браславсь-

кого р-ну Вітебської обл. 

(Білорусь) 446

Обертасів, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 973, 

997, 1010, 1029, 1076, 1077, 

1081, 1082

«Оверка», вд., сотня 600, 603 

1100

«Оверко», сот. Див. Федорків 

Володимир

Овруч, м. Житомирської обл. 

916920, 921

Овсієнко Омелян Григорович 

1081

«Огник». б-к СБ, охор. Див. 

Дубина Василь Прокопович

Одер, р. 438

Одеса, м. 614

Одинцов, рад. пполк. 763

Ожеховська Ольга 726

Ожеховський Йосип («Панько») 

726, 783, 784, 815, 1171

Ожеховський, з с. Літовище 

647

Ожидів, с. Буського р-ну Львів-

сь кої обл. 45, 432, 448, 488, 

546, 551, 577, 580, 588, 590-

594, 599, 613, 614, 616-619, 

705, 991, 1003, 1008, 1011, 

1023, 1028, 1029, 1088, 1138, 

1141, 1142, 1151, 1157

Околіта Емілія Миколаївна 886

Околіта Микола 872

Околіта Павло 701, 710

Околіта Степан 872

Околіта, з с. Черниця 888, 889

«Окопа», повст. 413

Окопний Дмитро 590

«Оксана», стан. Див. Худзік 

Марія Миколаївна

«Оксана», чл. ОУН. Див. Луци-

шин Анастасія

Окуліта, з с. Черниця 889, 892

Окуниський Володимир 475

«Олег», надр. реф. СБ. Див. 

Лоняк Ярослав Дмитрович

«Олег», повст. (Заболотців щи-

на) 524, 529, 530, 532
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Олейградська Оля 626

Олейградський Евген 626

Олейградський Іван 626

Олейградський Павло 626

Олекса, з с. Бужок 1103

«Олекса», повст. 1057

Олексевич Михайло («Загра-

ва») 476

Олексевич Параскевія 478

Олексик, з с. Белзець 1065

Олексюк Андрій Іванович 903

Олексюк Мирон, голова РВК 

396, 399, 422, 449, 566, 640, 

1024

«Олена», підп. з с. Чучмани 

582

«Олена», с/о НКВД. Див. Несто-

ро вич Анна

«Олень», б-к (Краснянщина) 

151-153, 157, 177

«Олесь», окр. пров. Див. Червак 

Іван

Олеський (тепер в скл. Бусь-

кого і Золочівського), р-н 

Львівської обл. 15, 24, 45, 

57, 295, 332, 491, 539, 540, 

542, 544, 552, 554, 556, 562, 

567, 570, 579, 582, 586, 587, 

591, 592, 595, 613, 620, 826, 

975, 983, 986, 988, 990, 991, 

1003, 1008, 1009, 1011, 1013, 

1019-1021, 1057, 1073, 1089, 

1101, 1104, 1113, 1156

Олесько, смт. Буського р-ну 

Львівської обл. 58, 525, 539, 

540, 545, 546, 555, 556, 566, 

568, 569, 570, 573, 576, 579, 

581, 583, 587, 588, 591, 593, 

594, 596, 597, 599-601, 603, 

614, 615, 616, 618, 619, 622, 

991, 1000, 1018, 1020, 1156

Олесюк Роман 705, 708

Олещина 18, 27, 290, 826, 977

Олещук, з с. Літовище 776

Олива Михайло 762

Олійник Василь, з с. Гаї 

Дубиські 1146

Олійник Василь, з с. Яблунівка 

440, 441

Олійник Іван 366, 370

Олійник Луць 716

Олійник Марія Пилипівна 782, 

783, 961, 962

Олійник Олександр 961

Олійник Ольга 716

Олійник Павло 440, 441

Олійник Станіслава Олек санд-

рівна 962

Олійник Степан 962

Олійник, дільн. МВД 386, 387

Оліянов, пр. НКВД 591

Ольга, з с. Бортків 275

Ольхова Настя 443

Ольшанецький Володимир 

(«Дніп ро») 1151

«Оля», маш. Див. Слобода 

Ірина Ольга Дмитрівна

Олянюк Михайло 974

«Омелька», чота 106

«Омелько», стр. СКВ, б-к СБ. 

Див. Дутка Петро Ількович

Омельчук Галя 824

Онипко Іван 477, 481

Онипко Марія 481, 483, 504

Ониськів Марія 1025

Ониськів Павло 384

Опаки, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 555

«Опока», стр. Див. Ковалишин 

Михайло Степанович (Кова-

люк Іван)

Орани, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 450, 708, 

710
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Оратівський, р-н Вінницької 

обл. 921

«Орач», реф. СБ. Див. Гарабач 

Василь Іванович

Організація. Див. ОУН

Ординович Степан Григорович 

(«Кавказ», «Казе», «Казьо», 

«Хміль») 715, 824, 826, 963, 

1096, 1152

«Орел», пров. (Підкамінеччина). 

Див. Гладюк Степан Петро-

вич

«Орел», стан. (Заболотцівщина) 

575

«Орест», рай. реф СБ, пр. окр. 

реф. СБ 984, 1112, 1137

Орисюк Марія 865

«Орися», з с. Шишківці 977

Орихівчик, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 652, 653, 727, 

779, 834, 851, 853, 855, 954

Оришкевич Осип 543

Орищин, з с. Піски 408

«Оріх», б-к АБГ. Див. Харків 

Михайло Григорович

«Оріх», б-к СБ. Див. Дубас 

Антон Степанович

«Оріх», к-р б-ки (Краснянщина) 

112, 168, 176, 185

«Оріх», надр. пров. Див. 

Бу тинський Степан Микола-

йо вич

Оріх», пров. (Заболотцівщина) 

478, 489, 532, 534, 535

«Оріха», боївка (Краснянщина) 

134

«Оріха», вд. 729

«Оріховий» («Остап»), підрай. 

орг. 95-97, 106, 116, 133. 

Див. також Гасишин Василь

«Орлан», аґ. МҐБ. Див. 

Андрущак Микола

«Орлик», б-к (Бузеччина) 1090

«Орлик», повст. (Заболотців-

щина) 1106

«Орлик», повст. з с. Нем’яч. Див. 

Мартинюк Гаврило Мико ла-

йович

«Орлич» 620, 621

Орловських (братів), банда 

805, 814, 839, 841, 850

Орловські, брати 839, 850

Ортельсбурґ, м.в Східній Прусії 

(тепер м. Щитно /Szczytno/, 

Польща) 437

Осінники, м. Кемеровської обл. 

(Росія) 1142

Осмолина (Осмалина), хут. 

с. Монастирок Золочівського 

р-ну Львівської обл. 1076, 

1081, 1082

Оснабрук, м. Нижній Саксонії 

(Німеччина) 859

Остап Василь Іванович («Ша лій») 

1152

«Остап», б-к окр. б-ки СБ. Див. 

Гаврилюк Степан

Остап», б-к СБ (Заболотеччина) 

577

«Остап», др. (Глинянщина) 1050

«Остап», підрай. орг. (Краснян-

щина). Див. Гасишин Василь

«Остап», повст. з с. Ферліївка 

(Краснянщина). Див. Гаси-

шин Василь

«Остап», повст., кущ. (Краснян-

щина) 63, 65, 66, 113, 114, 

122, 123, 155, 169, 170, 

173, 176, 190-194, 197-205, 

207-210, 213-218, 221-231, 

235, 237, 240-243, 245-254, 

255-263, 265-270, 273-280, 

283-286, 289, 291, 297, 298, 

304, 306-308, 311-317, 320-
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330, 332-337, 339-341, 345-

347, 349-354, 356-365, 367-

375, 396, 1055. Див. також 

Гасьошин («Остап»); «Оріхо-

вий» («Остап»), підрай. орг.

«Остап», реф. СБ (Бродівщина). 

Див. Стародуб Іван Мико ла-

йович

«Остапа», кущ 243

Остапенко, інстр. обкому 

ЛКСМУ 434

Остапчук Василь Семенович 

(«Хмара») 470

Остапчук Володимир 403

Остапчук Зеновій 864, 865

Остапчук Ілько 403

Остапчук Петро 408

Остапчук Стефа 403

Осташевська Мілька 403, 404

Осташевський Генко 403

Остоловський Василь 408

Острів, горб в Каштелянському 

лісі 611

Острів, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 74, 75, 77, 

79, 88, 114, 115, 129, 130, 

136, 150, 151, 157, 158, 164-

166, 169, 170, 172, 174-177, 

182, 183, 185, 204-206, 213, 

249, 250, 259, 262, 277, 284, 

287, 288, 291, 306, 307, 320, 

366, 371, 1103

Острівець [Острівець Пільний], 

с. Золочівського пов. Див. 

Острівчик-Пильний, с. Бусь-

кого р-ну Львівської обл.

Острівське, кладовище 287

Острівське, поле 171

Острівчик-Пильний, с. Бусь ко-

го р-ну Львівської обл. 114, 

115, 1080

Отиавін, серж. 735

ОУН (О.У.Н.) 13-19, 22-29, 33, 

43, 50, 57, 64, 93, 96, 100, 

110, 181, 193, 206, 210, 218, 

229, 280, 284, 299, 302, 309, 

332, 343, 349, 352, 366, 377, 

378, 396, 408, 431, 432, 437, 

448, 452, 470-472, 484, 490, 

514, 517, 518, 525, 539, 570-

572, 574, 575, 582-584, 588, 

614, 620, 621, 623, 640, 667, 

668, 676, 680, 683, 684, 686, 

688, 691, 693, 720, 721, 724-

726, 727, 730, 731, 733-736, 

738-743, 746-748, 750, 752, 

753, 755, 758-761, 773, 775, 

788, 789, 807, 810-812, 814, 

815, 818-821, 826, 828, 831-

835, 838, 840, 842, 844, 847, 

848, 849, 851-854, 856, 902, 

903, 907-910, 914, 944, 946-

949, 951, 953, 956, 960, 962, 

963, 965, 968, 972-974, 978, 

985, 987, 989, 995, 997, 1003, 

1009, 1015, 1019, 1022, 1027, 

1030, 1034, 1041, 1042, 1045-

1049, 1052, 1057, 1067, 1073, 

1075, 1085, 1088, 1094, 1095, 

1097, 1098, 1100, 1101, 1104, 

1105, 1107, 1111, 1112, 1114, 

1117-1120, 1122, 1126, 1127, 

1129, 1136-1146, 1148-1151, 

1153-1156, 1158-1170

ОУН(б) 1118

ОУН(м) 437

ОУН, Берлинський кущ. пров. 

1156

ОУН, Бродівський (Брідський) 

НП 13, 16, 25, 27, 395, 471, 

974, 1034, 1113, 1125, 1136, 

1138, 1140, 1142, 1143, 1146-

1148, 1150, 1152, 1157, 1158, 

1160, 1161, 1168, 1169
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ОУН, Бродівський пов. пров. 

15, 16, 24, 25, 1136, 1140, 

1142, 1142, 1146, 1148, 1150, 

1155, 1157, 1158, 1163, 1164, 

1169

ОУН, Бродівський РП 13, 22, 

1136, 1137, 1144, 1146, 

1149-1152, 1155, 1156, 1158, 

1160, 1161, 1164, 1167

ОУН, Буський РП 13, 22, 1137, 

1152

ОУН, Великий Збір ІІ-ий 13, 22

ОУН, Гаївський кущ. пров. 1156, 

1160

ОУН, Глинянський пов. пров. 

16, 25

ОУН, Глинянський РП 13, 22, 

1136, 1137, 1150, 1159

ОУН, Городоцький ОП 1145

ОУН, Дрогобицький обл. пров. 

1153

ОУН, Дрогобицький ОП 1153

ОУН, Заболотцівський РП 13, 

22, 1137, 1146, 1149, 1155, 

1157, 1159

ОУН, Закерзонський КП 1140

ОУН, Золочівський НП 13, 16, 

25, 56, 974, 1027, 1030, 1045, 

1046, 1112-1114, 1140, 1141, 

1143, 1145, 1149, 1150, 1154, 

1156, 1158, 1163, 1166, 1167

ОУН, Золочівський ОП 13, 14, 

16-18, 21-27, 30, 33, 623, 

971, 974, 984, 987, 989, 995, 

997, 1009, 1015, 1022, 1045, 

1046, 1111-1113, 1117, 1119, 

1120, 1136-1139, 1141-1145, 

1147-1149, 1152, 1154, 1156, 

1158, 1159, 1161, 1162, 

1167

ОУН, Золочівський пов. пров. 

16, 25, 1138, 1151, 1154

ОУН, Золочівський РП 13, 22, 

1136, 1138, 1139, 1142, 

1145, 1153, 1155, 1159, 

1161, 1166, 1167

ОУН, Комарнівський НП 1152

ОУН, Корсівський кущ. пров. 

1141

ОУН, Корсівський підрай. пров. 

1144

ОУН, Краснянський РП 13, 22, 

97, 1137, 1147, 1151, 1156, 

1170

ОУН, Лешнівський кущ. пров. 

1152, 1153

ОУН, Львівський КП 1145, 1153, 

1148

ОУН, Львівський обл. пров. 

621, 1139, 1144, 1148, 1153

ОУН, Миколаївський підрай. 

пров. 1153

ОУН, Миколаївський пов. пров. 

1153

ОУН, Миколаївський РП 1153

ОУН, надр-н VII,З 997

ОУН, надр-н VII,З 997

ОУН, НВЗ ІІІ-ій 280

ОУН, Олеський РП 13, 22, 1137, 

1138, 1142, 1150, 1151, 1158, 

1160

ОУН, ПГ 1153, 1159

ОУН, Пеняцький кущ. пров. 

1151

ОУН, Перемиський НП ОУН 

(«Холодний Яр») 1140, 1145

ОУН, Перемишлянський НП 16, 

22, 25

ОУН, Підкамінський кущ. пров. 

1148, 1149

ОУН, Підкамінський РП 13, 19, 

20, 22, 25, 27, 29, 658, 667, 

676, 680, 683, 684, 686, 688, 

691, 697, 711, 720, 724, 726, 
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728, 730, 731, 733, 734, 736, 

738, 739, 741, 743, 746, 748, 

750, 752, 753, 755, 758, 760, 

761, 773, 775, 788, 789, 807, 

810, 811, 812, 814, 815, 818-

821, 826, 828, 831-833, 835, 

837, 838, 840, 842, 844, 847-

849, 851, 853, 854, 856, 902, 

903, 907, 908, 910, 914, 944, 

946, 948, 951, 953, 956, 960, 

962, 965, 968, 1041, 1042, 

1136, 1137, 1143, 1145, 

1146, 1148, 1150-1152, 1155, 

1156, 1158, 1160, 1165, 1166, 

1170

ОУН, Поморянський РП 13, 22, 

1136, 1137, 1156

ОУН, Пониковицький РП 1138, 

1140, 1144, 1146, 1149-1151, 

1155, 1157-1159, 1164, 1165, 

1170

ОУН, Провід 14, 198, 201, 472

ОУН, Ражнівський кущ. пров. 

1149, 1157

ОУН, Рогатинський ОП 1136

ОУН, Розважівський кущ. пров. 

1149

ОУН, Самбірський ОП 1153

ОУН, СБ 13-21, 23-31, 33, 56, 

61, 64, 106, 110, 151, 154, 

176, 181, 240, 257, 261, 262, 

269, 284, 286, 294, 299, 303, 

304, 315, 327, 337, 338, 340, 

347, 349-356, 360, 371, 374, 

375, 428, 430, 458, 519, 522, 

539, 540, 552, 565, 577, 581, 

632, 648, 658, 667, 676, 680, 

683, 684, 686, 688, 691, 696, 

697, 711, 720, 724, 726, 728, 

730, 731, 733, 734, 736-739, 

741, 743, 746, 748, 750, 752, 

753, 755, 758, 760, 761, 773, 

775, 788, 789, 807, 810-812, 

814-816, 818-821, 826, 828, 

831-833, 835-838, 840, 842, 

844, 847, 848, 851, 853, 854, 

856, 857, 902, 903, 907-911, 

914, 944, 946, 948, 951, 953, 

956, 960-963, 965, 968, 969, 

974, 976, 979, 980, 984-987, 

989, 994-997, 1002, 1009, 

1015, 1018, 1019, 1022, 1027, 

1030, 1034, 1037, 1042, 1043, 

1045, 1046, 1048, 1049, 1053, 

1057, 1068, 1071, 1096-1099, 

1111-1114, 1117-1120, 1122, 

1125, 1136-1149, 1152, 1154-

1156, 1158, 1159, 1161-1170

ОУН, Сокальський ОП 17, 26, 

1139, 1144

ОУН, Стрийський ОП 1153

ОУН, Хирівський РП 1159

ОУН, Юнацтво 628, 740, 1048, 

1085, 1094, 1097, 1100, 1104, 

1108, 1141, 1146, 1153, 1155, 

1158, 1161

«Очерет», б-к рай. б-ки СБ. 

Див.Третяк Семен

Очеретне, с. Кременецького 

р-ну Тернопільської обл. 664

П

П. А., з с. Яснище 953

П. Й., з с. Яснище 952

П. І., з с. Боратин. Див. Петрусь 

Іван 

П. П. Див. Пйонтковскі Павло 

Іванович

П., з с. Боратин 716

««П.», повст. (Підкамінеччина) 

686, 727, 728, 753

П’ясецька Анна 58, 59

«Павич», кущ. інф. СБ. Див. 

Кучабський Петро Семенович
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«Павленка», вд. 975

Павленко 61

«Павленко», стр. СКВ. Див. 

Коло совський Микола Дмит-

ро вич

«Павленко», чот. Див. Дупелич 

Клим

Павлик Анна 1008

Павлишин Гриць 717

Павлишин Микола 633

Павлишин Федь 639

Павлій Степан Степанович 

(«Борис») 976, 1111, 1152, 

1168

Павлінський Михайло Йоса фа-

тович («Бродяга», «Верба») 

749, 776, 785, 902, 1074, 

1085, 1091, 1096, 1096, 

1100, 1160, 1171

«Павло», кущ. 825, 826

Павлович Анна 1025

Павлюк Іван 977, 978, 1004

Павлюк Левко Іванович 1003

Падерборн, м. (Німеччина) 

857

Паливода Катерина 541

Паликорови, с. Бродівського 

р-ну Львівської обл. 670, 

710, 755, 790, 792, 834, 855, 

856, 905, 992, 1012

Панас Анна 485

Панас Гриць 443

Панас Степан Александрович 

432, 435

Панасівка, с. Зборівського р-ну 

Тернопільської обл. 952, 953

Панасюк Ксеня 653

Панасюк Микола 817

Панкратов, нач. РО МҐБ 847, 

895, 914, 959

Панов, кап., ст. о/у РО МҐБ 

232, 234-238, 240-271, 273, 

275-280, 282, 284-290, 292-

295, 297-305, 307, 309-312, 

314-320, 323, 324, 326, 327, 

329, 330, 332-340, 342, 345, 

346, 347, 349, 350-355, 358, 

359, 361, 363, 365, 367, 369, 

373-375

Панські Гори, прис. Див. Па шин-

сь кі Гори, хут. с. Борду ляки 

Бродівського р-ну Львівсь кої 

обл.

Панчишин Анна Степанівна, з 

с. Літовище 787

Панчишин Анна, з с. Нем’яч 

959

Панчишин Михайлo 815

Панчишин Павло 725, 776

Панчишин Петро 787

Панчишин Полько (Пулько) 

783, 784, 787

Панчишин Роман 391

Панчишин Степан 787

Панчишин Стефанія 725

Панчишин Стефанія Іванівна 

725, 775, 780, 785, 962

Панчук Йосиф 815

Панчук Іван Максимович 1003

Панчук Микола 647, 960

Панькевич Григорій 403, 408

Паньків Василь Васильович 

(«Гнат», «Тарас», «Тугар», 

«Яворенко», «Яремко», 

«Яренко») 17, 26, 1069, 1152

Паньківці, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 634, 710, 

875, 876, 960

«Панько», повст. Див. Оже хов-

сь кий Йосип

Паньковський Йосиф 452

Паньчук Микола 648

«Папа», окр. реф. СБ. Див. 

Качан Роман Атаназійович
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Папроцький, з с. Куткір 194

Папроцький, нач. нар. міліції 

68, 69

Паращук Евген 161, 176, 319, 

363

Паращук Левонко 361, 370

Паращук, з с. Балучин 118

Паровацький (Поробецький) 

Михайло («Печерський») 

17, 26, 34, 35, 95, 102, 378, 

1152

Пархут Володимир 828

Парциляція, прис. (хут.) смт. 

Красне Буського р-ну 

Львівсь кої обл. 73, 77, 97, 

111, 115, 164

Парчев, м. (пов.) Люблинського 

в-ва (Польща) 700

Пасельський 583

Пасічник («Чумак»), с. Михайла 

657, 681

Пасічник Анна 744

Пасічник Микола Павлович 

685, 686, 667, 685

Пасічник Михайло Якимович, з 

с. Попівці 667, 685

Пасічник Михайло, з с. Нем’яч 

681, 1130

Пасічник Петро 684

Пасічник Петро Йосафатович 

(«Бистрий») 669

Пасічник Петро (Локотів) 810, 

811

Пасічник Яким 667, 685

Паскар Анастазій 665

Пастернак Марія 659, 660, 663-

665

Пастушок Григорій Михайлович 

(«Кузьма») 715, 718

Пастушок Ксеня 512, 513, 523, 

524, 527, 528

Паторига, нач. шлях. від. 646

Патриляк Іван Казимирович 

1118

Паходін, пр. НКВД. Див. 

Погодін, пр. МҐБ

Пашинські Гори, хут. 

с. Бордуляки Бродівського 

р-ну Львівської обл. 412

Пашко Анна Федьківна 734, 

743

Пащенко, о/у, заст. нач. РО 

МҐБ 823, 824, 845, 848, 895, 

914, 966, 967, 1034

Пелещук (Пелищук) Михайлo 

253

Пелещук Аннa 299

Пелещук Іван 70

Пелещук Павло 91

Пелещук Степан 69-71, 92, 

251, 283

Пелипець Андрій 946

Пелипець Михайло 902, 903

Пелих Григорій 981

Пеняки, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 646, 647, 

687, 708, 709, 711, 776, 944, 

991, 999, 1126, 1136, 1148, 

1160, 1161

Пеняцький, ліс 675, 708, 945, 

976, 1064, 1070

Пеняцький, СКВ 1160

Пердков, міліціонер 1132

Переволочна, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 487, 544, 

545, 570, 582, 583, 596, 604, 

607, 999, 1011, 1143

Переворський Михайло 449

Перегноїв, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 37, 38, 

351, 990, 1051

Перейма, ліс 912

Переліски [Великі і Малі], хут. 

с. Заболотці. Див. Великі 
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Переліски, с. Бродівського 

р-ну Львівської обл.

Переліски, с. Бродівського 

р-ну Львівської обл. 450, 

452, 454, 456, 458, 462, 463, 

1070

Переліски, хут. с. Волохи (тепер 

Підгір’я) Бродівського р-ну 

Львівської обл. 1025

Перемиський надр-н ОУН 

(«Холодний Яр»). Див. 

ОУН, Перемиський НП ОУН 

(«Холодний Яр»)

Перемиський, пов. (Польща) 

1140

Перемишль, м. (Польща) 420, 

699, 864, 1140, 1148

Перемишляни, м. Львівської 

обл. 381

Перемишлянський, р-н Львівсь-

кої обл. 13, 22, 303, 1031, 

1048, 1136, 1139, 1153, 1154

Перемишлянщина 371

«Перемога», пр. рай. реф. СБ 

41, 43, 44, 1137

Перепелинський Тарас Михай-

ло вич 586, 590

Перепелиця, заст. нач. РО 

НКҐБ 70, 71

Перерва (Перерка), пр. НКҐБ 

401, 419

Пермін, о/у РО МҐБ 976

Пермський, рад. концтабір 

1154

Пертко, міліц. 774

Петлюрівці 762

Петренко, л-т НКВД (Новий 

Яричів) 42

Петренко, пр. НКВД (Заболотці) 

996

Петрик Дмитро Миколайович 

804, 805, 841, 842, 851

Петрик Євген («Покотиго ро-

шок») 1153

Петрик, з с. Переволочна 547

Петриця Степан 434

Петричі, с. Буського р-ну Львів-

сь кої обл. 95, 97, 114, 115, 

185, 987, 991, 1013

Петрів Петро («Тур») 170, 176, 

184, 213, 216, 229, 245

Петрів Ярослав 616, 617, 1008

Петро, з с. Скварява 332

«Петро», рай. реф. СБ. Див. 

Ковальчук Петро Васильо-

вич

«Петро», стійковий 946

«Петро», стр. 606, 609

Петровський, нач. ліспромхозу 

791

Петрусь Болько 828

Петрусь Василь Куприянович 

887, 896

Петрусь Іван 713-720, 733, 734, 

845 

Петрусь Марія Максимівна 

712-714, 719, 720, 733, 734

Петрусь Мартин 701

Петрусь Олена 717, 718, 734

Петрусь Полько Семенович 

833

Петрусь Степан С. 828

Петька, Льотчик. Див. Шавра-

ков Євген

Печенія, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 1027, 1031

«Печерський», к-р сот. УНС, 

к-т окр. б-ки СБ. Див. 

Паровацький (Поробецький) 

Михайло

«Пилип», повст., а/в 1051, 

1093

Пилипас Михайло Пилипович 

(«Юрій») 1153
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Пилипенко Йохим 981

Пилипець, з с. Пониковиця 511

Пилипишин Василь 478, 501, 

522, 523, 527

Пилипців Михайло («Ярема») 

475-477

Пилипчук Анна 762

Пилипчук Василь Петрович 

761, 773

Пилипчук Іван 761

Пилипчук Марія 761

Пилипчук Петро 761

Пилипчук Юстина Петрівна 

761

Пилищук Павло 89

Пилявський, заст. дир. школи 

915

Пйонтковскі Павло Іванович 

951-953

Пиратин, с. Радехівського р-ну 

Львівської обл. 1007

«Писар», с/о НКВД. Див. 

Пере пе линський Тарас 

Михайлович

Писаревич Григорій Іванович 

(«Степовий») 752, 835, 1035

Південь 958

Півень Владик 423

Північ 958

Під’ярковський Евген («Вітер») 

93

Підберізці, с. Зборівського 

р-ну Тернопільської обл. 

658, 737, 756, 757, 761, 954

Підбір, хут. с. Балучин Буського 

р-ну Львівської обл. 137, 138, 

144-146, 151, 152, 161-163, 

188, 190, 214-216, 228, 229, 

235, 238, 241, 246, 248-250, 

253, 254, 256, 257, 259, 261, 

268-270, 273, 274, 327, 345, 

351, 354, 364, 369, 374, 982

Підволочиськ, смт. Терно піль-

ської обл. 953

Підгір’я (кол. с. Угорці), с. Золо-

чів ського р-ну Львівсь кої 

обл. 378, 972, 1158

Підгір’я, ліс (між с. Боложинів і 

Чаниж) 605, 1019

Підгір’я, прис. с. Чаниж Олесь-

кого (тепер Буського) р-ну 

Львівської обл. 544

Підгір’я, с. (кол. с. Волохи) 

Бро дівського р-ну Львівської 

обл. 379, 450, 454-458, 973, 

988, 991, 1006, 1025, 1069, 

1105, 1109

Підгірці, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 295, 524, 555, 

562, 570, 573, 1012, 1161

«Підгора», повст. 1058, 1104

Підгородне, с. Бродівського 

р-ну Львівської обл. 565

Підзамче, зал. ст. (Львів) 453

Підзамче, хут. с. Боратин Бро-

дівського р-ну Львівської 

обл. 846

Підкам’янецький (Підка мі нець-

кий), р-н. Див. Підкамінський 

(тепер в скл. Бродівського), 

р-н Львівської обл.

Підкамінецький, граф 963

Підкамінецький, ліс 722

Підкамінеччина (Підкаменеч-

чина, Підкам’янеччина) 18, 

20, 29, 494, 761, 773, 977, 

1069, 1149, 1160, 1171

Підкамінський (тепер в скл. 

Бродівського), р-н Львівської 

обл. 15, 24, 28, 494, 526, 625, 

627, 628, 642, 649, 654, 657-

659, 665, 668, 670, 671, 673, 

677, 679, 681, 684-686, 689, 

697, 712, 721, 723, 725-728, 
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731-734, 736, 738, 739, 742, 

743, 746, 748, 751, 754, 758, 

773-775, 781, 788, 789, 810, 

812-814, 816, 818-820, 822, 

826, 827, 829, 831, 832, 834, 

836, 837, 839, 840, 841, 843, 

845, 847, 849-851, 853, 855-

857, 862, 870, 872, 904, 907, 

909, 911, 914, 934, 943, 944, 

947, 949, 951, 953, 956, 961, 

963, 965, 976, 982-984, 988, 

991, 994, 1004, 1007, 1011, 

1013, 1016, 1024, 1034, 

1035, 1039, 1041, 1068, 1085, 

1094, 1095, 1097, 1098, 1100, 

1125-1128, 1130, 1132

Підкамінь, смт. Бродівсь ко-

го р-ну Львівської обл. 625, 

626, 630-635, 638, 639, 641, 

644, 646-650, 658, 665-667, 

677, 678, 681, 682, 684, 686, 

687, 695, 696, 701, 709, 711, 

713, 717, 719, 721, 722, 724, 

726, 730-733, 735, 739, 740, 

744-746, 754, 756, 758, 761, 

770, 773, 774, 777, 778, 781, 

793, 798, 799, 805, 806, 811, 

814, 818, 821, 823, 830, 836, 

843, 846, 867, 873, 893, 894, 

902, 903, 905, 906, 913, 934, 

935, 947, 948, 960, 965, 976, 

978, 983, 1000, 1013, 1018, 

1042, 1097, 1126, 1129, 

1130, 1131, 1143

«Підкова», б-к (Краснянщина) 

124, 141, 176

«Підкова», підп. Див. Юрків 

Андрій

«Підкова», повст. (Бродівщина) 

1038

«Підкова», повст. (Заботців щи-

на) 482, 503

«Підкова», рай. пров., к-т рай. 

б-ки СБ. Див. Сітка Олексій 

(Олекса) Дмитрович

«Підкова», стан. 622

«Підкова», стр. 984

«Підкови», б-ка СБ 993

Підкорчемний Григорій 972

Підлетичук (Підлітичук) Ми хай-

ло 926, 928, 930, 933

Підлетичук Анна Михайлівна 

928

Підлетичук Дмитро с. Юрка 

928

Підлетичук Савіна 926-928, 

930

Підлетичук Юрко 926-928

Підлипецький, ліс 1078

Підлипці, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 96, 1076, 

1081, 1083

Підлиса, гора 207, 217

Підлисся, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 46, 592, 616, 

986, 988, 1103

Підліс, хут. с. Орихівчик Бро-

дів сь кого р-ну Львівської 

обл. 853

Підлісний, хут. с. Косичі Золо-

чів ського р-ну Львівської 

обл. 975, 1015, 1049

Піліч Василько 428

Піліч Степан 466

«Пімста», б-к (Краснянщина) 

173, 176, 194, 207, 224, 230, 

231, 249, 255, 258, 284, 291, 

297, 298, 304

«Пімста», повст. з с. Стиборівка. 

Див. Кутняк Василь Михайло-

вич

Пінск, м. (Білорусь) 646

Пінька Петро 700

«Пірко», підп. 63
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Піски, с. Бродівського р-ну Львів-

ської обл. 407, 422, 1137

Піскун, дир. МТС 615

Пітричі, с. Золочівського пов. 

Див. Петричі, с. Буського 

р-ну Львівської обл.

Пітушевський Іван 583

Піх Василь 425

Піх Евгенія 425

Піцюра Михайло 980

«Пластун», пр. рай. реф. СБ 

401, 417, 419, 423, 1137

Платов, кап. РО МҐБ 393

Плескалюк Антін (Антон) 736-

738, 741, 755-757, 849

Плескалюк Василь 736, 738

«Пліснесько», ТВ-11 УПА. Див. 

УПА, ТВ 11 «Пліснесько»

Плотиця Степан Якимович 

(«Зірка») 60, 329, 330, 332-

335, 337-340, 350, 351, 354, 

357, 358, 363, 368, 369, 1052-

1056, 1080, 1081, 1104

Плоцк, м. (Білорусь) 438

Плугів, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 1010, 1029

Плятонов, бухгалтер 71

Побережний Петро Мико ла йо-

вич («Максим») 1067-1073, 

1108, 1111

Поберезьнік Марія 898

Побіч, с. Золочівського р-ну 

Львів ської обл. 554, 555, 

557, 570, 573, 999

«Побуґ», ппор. АК. Див. 

Мацкєвіч В.

Побужани, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 433, 440, 

441

Погодін, пр. МҐБ 632-636, 638, 

639, 677, 735, 902, 903, 945, 

1086

Погорілець, з с. Балучин 151, 

152

Погорільці, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 363, 

975, 990, 1014, 1015, 1031

Погребіцький, л-т ОББ НКВД 

655, 656

Погребной, енкаведист, к-р 

АБГ 1000

Подбжезє, ґміна (тепер Литва) 

559

Подольськ, м. Московської 

обл. 395

Подолюк Павло 226

Подоляк Евгенія 208, 214, 215

Подоляк Павло 208, 209

Подорожна Стефа 72, 92, 178, 

181

Подорожний Іван 72, 105, 169, 

170, 217, 218, 226, 229, 232, 

235, 248, 250-252, 254

Познань, м. (Польща) 437, 567, 

1105

Позняк Андрій 579

Позняк Марія Андріївна. Див. 

Дацків Марія Андріївна

Позняк Оксана Андріївна 574, 

579

Поколіта, з с. Княже 1065

«Покотигорошок», стр. СКВ, 

б-к СБ. Див. Петрик Євген

Покотинський Іван 341

Покровецька Катерина Іванівна 

488, 489, 525

Покровецький Микола 596-

598

Покропивна, с. Козівського 

р-ну Тернопільської обл. 383

Покуля, зав. вд. кадрів 798

Полаза Грицько 1024

Полеха Володимир 639

Полісся 945



1254

Політило, з Кам’янка-Бузького 

р-ну 799

Політило, з Новомилятинського 

р-ну 799

Половинка, участковий 45

Полоничі, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 37, 42, 43, 

540, 971, 995, 975, 1150

Полотняний Завод, смт. 

Калузької обл. (Росія) 447

Полтава, м. 763, 916

Полтавська. обл. 1051, 1152

Полтавщина 414, 419

Полтва, р. 178, 183, 215, 250, 

269, 371

Полтва, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 144, 154, 

162, 163, 215, 216, 225, 227-

230, 235, 241, 248, 249, 250, 

261, 271, 332, 351, 362, 374, 

980, 982, 989

Польська армія (військо). Див. 

ВП

Польська поліція 68, 420, 446, 

721, 813, 814, 845, 949, 956, 

983, 1088, 1153, 1161

Польське населення. Див. Поляки

Польські, партизани 15, 700. 

Див. також АК (А.К.)

Польські, тюрми 1146

Польща 74, 98, 202, 232, 254, 272, 

273, 308, 391, 396, 398, 405, 

437, 444, 463, 473, 481, 483, 

486, 556, 560, 563, 566, 579, 

582, 588, 592, 627, 646, 657, 

675, 684, 697, 700, 721, 723, 

725, 728, 731, 734, 736, 739, 

742, 743, 747, 748, 751, 774, 

794, 799, 805, 806, 810, 813, 

818, 819, 829, 837, 850, 919, 

944, 947, 949, 954, 961, 983, 

1038, 1079, 1129, 1140, 1150

Полюхів (Полюхів Великий), 

с. Гли нян ського р-ну. Див. 

Великий Полюхів, с. Золо-

чівського р-ну Львівської 

обл.

Поляки 15, 24, 57, 73, 74, 89, 

92, 93, 98, 229, 403, 404, 

408, 410, 426, 433, 436, 437, 

447, 473, 476, 554, 556, 558, 

560, 562, 565-567, 570, 630, 

644, 654, 669, 697, 700, 719, 

776, 781, 816, 818, 819, 845, 

850, 855, 918, 953, 956, 957, 

961, 972, 982, 983, 988, 1070, 

1080, 1088, 1089, 1117

Поляков, зав. рай. від. охор. 

здор. 922

Поляни, с. Жовківського р-ну 

Львівської обл. 1139, 1144

Поляни, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 1084

«Полярний», повст. 137, 141

Поморяни, смт. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 378, 

381, 384, 388, 389, 972, 973

Поморянський (тепер в 

скл. Золочівського), р-н 

Львівської обл. 16, 25, 378, 

379, 380, 386, 391, 490, 492, 

972, 973, 1109, 1158

Поморянський, замок 383

Поморянщина 387, 1156

«Помста», повст. (Підка мінеч-

чина). Див. Кутняк Василь 

Михайлович 

«Помста», рой. 614

«Помста», стан, б-к СБ. Див. 

Щудлюк Ярослав Олек санд-

рович

Пониква, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 428, 444, 

448, 449, 451, 452, 457, 459, 
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530, 709, 976, 991, 999, 1024, 

1025, 1106, 1142, 1161

Пониковицький (від 1946 – 

Заболотцівський, а від 1959 

у скл. – Бродівського), р-н 

Львівської обл. 15, 24, 25, 

424, 442, 444, 448, 450, 463, 

465, 468, 470, 621, 640, 643, 

983, 1003, 1006, 1007, 1011, 

1017, 1146 

Пониковиця, с. Бродівсь ко-

го р-ну Львівської обл. 420, 

472-474, 478, 485, 499, 500, 

501, 506-508, 515, 516, 520, 

524, 528, 530, 532, 535, 984, 

991, 1003, 1149, 1155, 1157, 

1159

Пономаренко Надя 825, 826, 

831

Пономаренко, пполк., нач. рай-

воєнкомату 867

Попадюк Мафтей 972

Попівці, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 629, 636, 

637, 657, 667-671, 673, 675-

677, 681-686, 722, 724, 730-

732, 735, 742, 743, 747, 810, 

853, 977, 978, 1004, 1042, 

1097, 1130, 1131, 1146

Попівці, с. Кременецького р-ну 

Тернопільської обл. 627

Попільнянський, р-н Жито мир-

сь кої обл. 914, 920

Попов, зав. дит. будинком 762

Попов, кап. МҐБ 479, 480, 513, 

515-524, 527-529, 531, 532, 

534-536

Поповик Василь 379

Попович Василь 787

Попович Гриць 777, 787

Попович Данило 1076

Попович Евгенія 787

Попович Іван 713-716

Попович Олена 1025

Попович Оля 1105

Попович Петро Михайлович 

(«Карпо») 992

Попович Степан Ігнатович 649, 

651-653, 1006

Попович, з с. Нем’яч 790

Поробецький Михайло. Див. 

Паровацький (Поробецький) 

Михайло

Порос Василь 1026

Поруб, ліс 906

Поручин, с. Бережанського 

р-ну Тернопільської обл. 381

Посполита («Джон»), с. Василя 

59

Посполита Олег Васильович 

59, 61

«Потап», б-к, кущ. інф., рай. 

реф. СБ. Див. Пушка Іван 

Васильович

Потапов, о/у РО МВД 903

Потічний Петро Й., проф. 21, 

30

Поточани, с. Бережанського 

р-ну Тернопільської обл. 381, 

394

«Похилий», кущ. військ. Див. 

Заяць Ілько Іванович

Похідні групи ОУН. Див. ОУН, 

ПГ

Походін, ст. л-т НКВД. Див. 

Погодін, пр. МҐБ

Поцілуйко (Поцалуйко) Семен 

438, 439

Поцілуйко Марія 433

Поцілуйко Михайло 440

Почаїв, м. Кременецького р-ну 

Тернопільської обл. 634, 

663, 714, 717, 790, 854, 910, 

1131
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Почаївський (тепер в скл. Кре-

ме нець кого), р-н Терно піль-

ської обл. 659, 665, 683, 

1097

Почапи, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 45, 46, 248, 

997, 1000, 1010, 1025, 1032, 

1057, 1059, 1060, 1066, 1138, 

1139, 1145

Почапська Ксеня 1059, 1060

Почапський Василь 1026

Почапський Федір 45

Почапський, ліс 1057, 1058, 

1060

Почепський, р-н Брянської 

обл. (Росія) 549

Пошиван, дільн. міліц. 923

«Правда України», рад. газета 

510, 511

Правецький, вчит. 473

«Прибутий», повст. 118, 137-

139

Придиба Андрій 1025

Придиба Володимир 832

Придиба Степанія 846

Придиба, з с. Салашки 634

Придиба, з с. Черниця 791

Прилуцький Петро Филипович 

54, 55

Прилуцький Прокіп 54-57

Прилуцький Филип («Береза») 

54, 57

Припинка, хут. с. Гумниська 

Буського р-ну Львівської 

обл. 580

Присічний, з с. Бонишин 1063

Приходний Василь 795, 796, 

804

Прихотько Франко 409

Пришляк Євген-Андрій Степа-

но вич («Руслан», «Чернець», 

«Чорнота», «Ярема», «А6», 

«А6//3», «А-25», «АБ», «АБ/13», 

«АБ/31», «Л-25», «88/4», «147», 

«77/7», «77/8») 536, 537, 1153

Прищевський, з с. Черниця 

884

Провід ОУН в Україні. Див. ОУН, 

Провід

Прогноїв, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 222

Проказюк Катерина 874

Проказюк Михайло 872

Проказюк Текля 643

Проказюк, з с. Черниця 911

Прокопів Петро 408

«Прокопів», с/о МҐБ. Див. 

Дубина Василь Прокопович

Пронишин Володимир 1026

«Просвіта», т-во 396, 398, 408, 

420, 630, 640, 668, 669, 679, 

684, 727, 736, 739, 740, 748, 

810, 813, 816, 834, 836, 837, 

839, 841, 843, 850, 851, 857, 

909, 949, 1088, 1095, 1100, 

1101, 1125, 1127, 1139, 1144, 

1148, 1151, 1153-1155, 1158, 

1160, 1161

Проскурін, міліціонер 854

Прохідний Григорій 1087

Проценко, пр. НКВД/МВД 584, 

585, 600, 601

Процик Павло 980

Процишин Петро 422

Процідим Василь 638, 1004

Проць Євген («Степан») 18, 27, 

34, 35, 1154

Проць Михайло Прокопович 

(«Караванський», «Карпо», 

«Макар», «Незнаний») 17, 27, 

46, 49, 57, 62, 64, 432, 436, 

574, 578, 581, 648, 986, 1154, 

1163

Прусія, Східна 437, 862
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«Прут», б-к 1091

«Прямий». Див. Дубина Василь 

Іванович

«Пугач», повст. (Підкамі неч-

чи на). Див. Альбусь Степан 

Миколайович

«Пугач», пров., реф. СБ. Див. 

Качур Володимир Іванович

Пугачов, л-т НКВД 46

Пузир Юліян 1006

Пукало, з Янівського р-ну 799

Пулик, з хут. Винна 183

Пуличка, господиня 199

Пунько Григорій 982

Пушка Василь 626

Пушка Іван Васильович 

(«По тап») 16, 25, 429, 430, 

641, 1097, 1154, 1165

Пушко Іван. Див. Пушка Іван 

Васильович 

Пуща Рудніцка, ліси (Литва) 

561, 562

Пьміга, з с. Куткір 213

«Пьотрусь» («Пьотр»), пор., 

к-р комп. АК. Див. Слоніна 

Пьотр

Р

«Р.», др. 67

«Р.», повст. 1055, 1071, 1078, 

1083

Раба Меланія 719

Рабій Юлія 526

Рабчук Іван Якович 921

«Равага», с/о НКҐБ. Див. Мос-

ціць кий Іван Федорович

Рава-Руська, м. Жовківського 

р-ну Львівської обл. 58, 434, 

699, 700, 957, 997, 1105

Радехівський, р-н Львівсь-

кої обл. 1007, 1153, 1158, 

1160

Радзевчина, с. Див. Родев-

щина, с. Браславсь кого р-ну 

Вітебської обл. (Білорусь)

Радзіковскі Казімєж («Дембек») 

560, 561

Радивилівський, р-н Рів нен сь-

кої обл. 628

Радчук Володя 699

Радянська Україна. Див. УРСР 

(УССР)

Радянський Союз. Див. СРСР 

(СССР)

Радянські партизани 15, 24, 

410, 474, 561, 563, 697-700, 

856, 957, 1016, 1031, 1139

Ражнів, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 485, 492, 

517, 564, 565, 991, 993, 

999, 1003, 1010, 1018, 1112, 

1139, 1146, 1148-1151, 1155, 

1157, 1158

Ражнівський СКВ 1139

Разік Ярослава 487, 525, 526

Райківка, міський парк у Бродах 

406

Рак Антін Іванович 1003

Рак Осип 381

«Рак», повст. 427

«Рак», с/о НКВД. Див. Заяць 

Петро Миколаєвич

Раківець (Броди) 416

Ракобовти, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 433

Раковець, с. Збаразького р-ну 

Тернопільської обл. 689, 

909, 1099

Раковецька, з с. Балучин 159

Ралєцький, з Підкаменя 724

Рева Володимир 794, 801

Ревега Луць 782

Ревега, нач. гарнізону 893

Рекшинський Григорій 392
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Рекшинський Олекса 388

Ремезівці, с. Золочівсь ко-

го р-ну Львівської обл. 972, 

973, 990, 1156

«Рен», кур. Див. Мізерний 

Василь

Реньова, ліс 664

Репіленко, зав. РайВНО 843

Репки, с. Соколовського (Со ко-

лів-Підляського) пов. Вар-

шавсь кого в-ва (Польща) 

472, 473, 490

Решель, р-н Східної Прусії 

(тепер в скл. Польщі) 437

Решетило (Решитило) Марія 

Іванівна 894-896

Решетило Іванна 874, 895, 896

Решитило Лука 896

«Ржа», пр. СБ. Див. Баб’як 

Наум Григорович

«Риба», реф. СБ. Див. Ходай 

Дмитро Степанович

Рибка Марія 492

Ридька, з с. Заболотці 475

Рижани, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 544, 582-

584, 600, 603

Риків, с. Золочівського пов. Див. 

Поляни, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл.

Римар Клим 663

Римар Оленка 1024

Римар Ярослав 1024

«Римар», аґент МҐБ. Див. 

Гулака Іван

Ринок, част. смт. Підкамінь 

Бро дівського р-ну Львівської 

обл. 724

Рипник Зофія Танасівна 923

Рипник Марія Танасівна 923

Рипник Танасій 923

Рипник Юрко Танасович 923

«Рися», підп. з с. Боложинів 

582, 584

Рівне, м. 549, 790

«Рідна Школа», осв. т-во 684, 

810, 1153

Різніков (Рєзнікова) Шура 433

«Ріка», кущ. Див. Іскра Петро 

Федорович

Ріпіленко, зав. від. культури 790 

Рогатинська округа ОУН. Див. 

ОУН, Рогатинський ОП

Рогатинський, р-н Івано-Фран-

ків ської обл. 1152

Рогатинщина 248

Рогувка, с. (тепер в скл. м. 

Неменчин, Литва) 559

Родевщина, с. Браславського 

р-ну Вітебської обл. (Біло-

русь) 446

«Рожа», підп. з с. Боложинів 

582, 584

Роживоля, хут. с. Стадня Золо-

чівсь кого р-ну Львівської 

обл. 202

Рожнятівський, р-н Івано-

Франківської обл. 1067

Розваж, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 552, 553, 

616, 999, 1057, 1074

Розворяни, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 37, 359, 

362, 368, 975, 990, 1030, 

1048, 1049

Розгін, мол. л-т РО МВД 1010

«Розгром», провокатор, ком. 

АБГ 36

Роздоли, хут. с. Велика Вільша-

ни ця Золочівсь кого р-ну 

Львів сь кої обл. 1158

Роздольський Мартин 52

Розщупкін, ст. л-т МҐБ 923, 

942
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Рокита Василь 576

Рокита Іван Михайлович 567

Рокита Михайло 567

Рокита Федько 982

Роман, з с. Орани 710

«Роман» («Сокіл»), кер. техзве-

на, кущ. 527, 529-531, 1054, 

1069, 1070, 1072, 1073, 

1076-1082, 1091, 1102, 1108

«Роман», б-к з с. Бужок 1101-

1104

«Роман», б-к окр. б-ки СБ. 

Див. Божинський Михайло 

Васильович

«Роман», к-т рай. б-ки СБ (Бро-

дів щина). Див. Миколюк 

Петро Максимович

«Роман», окр. реф. СБ. Див. 

Гарабач Василь Іванович

Романець Олена 417

Романець Ольга 418

Романич Галя 633, 639

Романич Ганя 639

Романич Іван Йосипович («Де зен -

тир», «Дизентир», «Де зер тир») 

728, 746, 748, 854, 1096, 1129

Романишин Анна 231

Романишин Григорій 193, 194, 

222, 223, 256, 261, 295, 296

Романишин, з с. Куткір 221

Романишин, пр. КООП 594

Романишин, учителька 880

Романів Григорій 393

Романівка, с. Теребовлянсь ко-

го р-ну Тернопільської обл. 

1007

Романов, мол. л-т НКВД 566

Романов, о/у РО МҐБ 145, 146, 

148-150, 152-161, 163-186, 

188-194, 197-201

«Романов», с/о МВД. Див. 

Дмитрущак Йосиф

Романський, емведист 264

Романчук Степан 341

Романчук, з с. Балучин 65, 93, 

145, 320

Романюк Андрій («Дубовий») 

991

Романюк Антін 663

Романюк Василь 795

Романюк Іван 414, 416

Романюк Михайло 21, 30, 658, 

667, 676, 680, 683, 684, 686, 

688, 691, 697, 711, 720, 724, 

726, 728, 730, 731, 733, 734, 

736, 738, 739, 741, 743, 746, 

748, 750, 752, 753, 755, 758, 

760, 761, 773, 775, 788, 789, 

807, 810-812, 814, 815, 818-

821, 826, 828, 831-833, 835, 

837, 838, 840, 842, 844, 847-

849, 851, 853, 854, 856, 902, 

903, 907, 908, 910, 914, 944, 

946, 948, 951, 953, 956, 960, 

962, 965, 968, 1042

Романюк Феня 663

Ромаш Галя. Див. Романич 

Галя

«Ромко», б-к з с. Ражнів. 

Див. Божинський Михайло 

Ва сильович

«Ромко», повст. (Краснянщина) 

299, 303

«Рос», б-к СБ, рай. пров. Див. 

Смик Олексій Васильович

Росія 85, 260, 447, 561, 634, 

684, 860, 865, 920, 929, 966

Росіяни 33, 74, 212, 272, 286, 

341, 386, 389, 393, 433, 435, 

437, 549, 659, 697, 698, 702, 

707, 735, 762, 763, 778-780, 

791, 792, 799, 800, 812, 823, 

841, 865, 877, 886, 887, 916, 

919, 929, 934, 942, 954, 980, 
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982, 1004, 1009, 1019, 1020, 

1040, 1042

Росоловський Олекса 854

Росоловський Роман 822

«Росоха», б-к СБ. Див. Войтович 

Микола

Ростов (Ростов-на-Дону), м. 

(Росія) 866

Руда-Брідська, с. Бродівського 

р-ну Львівської обл. 410-413, 

506, 532, 564, 565

Рудакевич Богдан 641

Рудакевич Варвара 638, 639

Руда-Колтівська, с. Золо чівсь-

кого р-ну Львівської обл. 

555

Руденко, пр. НКҐБ 454

«Руденко». Див. Швайка Антон 

Федорович

Рудий Микола («Джміль») 686, 

730, 1094-1096, 1098, 1171

Рудка, с. Кременецького р-ну 

Тернопільської обл. 649

«Рудки», місцевість 1059, 1064

Рудницький Володимир 386

Рудницький Іван 422

Рудніцка пуща (ліс) 447

Рудько Текля 545

«Руляй». кущ. госп. 975

Румунія 232

Рура Дмитро 960

«Русалка», т-во 1139, 1153, 

1154, 1161

Русилів, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 64, 67-69, 

71, 73-75, 77, 82, 92, 94, 98, 

104, 105, 108-110, 113-115, 

119, 120, 122, 124-132, 134, 

136-141, 144-147, 149-152, 

154, 156-162, 164, 168-173, 

175, 176, 178, 182-188, 190, 

192, 193, 202, 204-207, 209, 

213, 214, 217, 218, 222, 227, 

229, 230, 237, 238, 240, 245, 

248, 251, 252, 254-256, 259, 

274, 282, 283, 287, 292, 299, 

308, 310, 311, 313, 317, 332, 

333, 335, 337, 341, 347, 350-

354, 358, 361, 364-370, 372, 

373, 1144

Русилівська, цегольня 125, 

158

Русилівське, поле (сіножаття) 

204, 291 369

Русилівський, горб 104

Русилівський, ліс 95, 163, 172, 

191, 253, 258, 274, 284, 287, 

291, 297, 299, 300, 313, 319, 

323, 327, 337

Русин Микола 387, 393

Русінська Ізидора 635, 636, 

638

Рускі (русскі, руські). Див. 

Росіяни

«Руслан», пр. рай. реф. СБ 

(Олещина) 553, 1137

«Руслан», пр. рай. реф. СБ 

(Поморянщина) 379, 380, 

1137

«Руслан», реф. СБ, пров. Див. 

Приш ляк Євген-Андрій Сте-

па нович

Руська Дранча, с. Ради ви-

лівсь кого р-ну. Див. Но во-

українське, с. Радиви-

лівського р-ну Рівненської 

обл.

Руська Мокра, с. Тячівського 

р-ну Закарпатської обл. 

1009

Рябов, кап., нач. РО НКВД 568, 

569, 572, 576, 589

Рябченко, л-т, о/у РО МҐБ 829

Рябчук Іван 988
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С

С. В., з с. Накваша 749

С. Л., з с. Стиборівка 842

С., з Підкаменя 967

«С.», повст. 1078, 1083, 1084

Сабат Зофія 1065

Сава Володимир 1026

Сава, енкаведист 434

Саваринський Степан 701, 710

Саврас Петро («Тихий») 990, 

992, 1113, 1155

Савула, з с. Гутисько Тур’янське 

1140

Савула, ст. інсп. фінвід. 591

Савчин Василь («Нечай») 480, 

482, 1165

Савчин Степан Васильович 

(«Крук») 472, 478, 480, 482, 

512, 529, 533, 534, 1155

Савчук Анна 42

Савчук Володимир 97-99

Савчук Настя 398, 399

Савчук Пилип 415

Савчук Роман Степанович 

(«Садо вий») 399, 400, 415, 

418, 647, 976, 1086, 1111, 

1155

Савчук Стах Онуфрійович 

(«Тарас») 400, 415, 1155

Савчук Чеслава Осипівна 965

Саган Іван 794-796

Саган Іван Васильович («Зим-

ний», «Страшний») 679, 688, 

728, 738, 739, 741, 753-755, 

757, 758, 761, 789, 796, 801, 

814, 835, 837, 838, 840, 842, 

849, 851-853, 1068, 1086, 

1087, 1126, 1156

Саган Іван Михайлович 804

Саган Михайло 934, 940

Саган, нач. ІБ 759, 775, 830

Сагатій Марія 332

Сади, хут. с. Ясенів Бродівського 

р-ну Львівської обл. 469, 

729, 976, 984, 1018

Садки, ліс 708

Садова Анастазія 489

Садовий, упов. мінзаг. 749

«Садовий», к-т рай. б-ки СБ. Див. 

Савчук Роман Степа нович

«Садового», б-ка 646

«Садок», стр. 976

Сай Іван Іванович («Андрій», 

«Луна») 66, 67, 139, 150, 158, 

166, 176, 184, 190, 200-202, 

204, 207, 209, 210, 213-218, 

221-228, 232, 235-245, 247, 

248, 250, 254-258, 265, 266, 

270, 271, 275, 276, 278, 279, 

282, 284, 286, 287, 291, 297, 

298, 300, 303, 307-314, 316, 

319, 337, 371, 1045, 1156

«Сак», рай. госп. Див. Волошин 

Степан Пилипович

Саксонські, держави 1009

Салабай Анна Василівна 834, 

835

Салабай Василь 727, 834

Салабай Максим 727, 728, 835

Салабай Микола («Слабий») 

727, 852

Салабай Михайло 383

Саламаха Василь 69

Саламаха Іван 175

Саламаха Михайло 170, 217

Салашка, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 634, 653, 

711, 717, 718, 734, 823, 828, 

1011, 1157

Салецький М. 724

Сало Василь 579

Сало Ірена Петрівна 1091

Сало Петро («Загірський», 

«Зенко») 1088-1093
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Салогуб Стефанія 488, 492

Сальнік 824

Самбір, м. Львівської обл. 408, 

522, 1161

Самбірщина 1079

Самойленко, дільн. міліц. 151-153

Самокіш, нач. міл. 713

Самооборона. Див. СКВ

«Самооброна Польскі», пол. 

підп. орг. 558

Самостійна Україна. Див. 

УССД

Самсонов, нач. шт. ІБ 438-440

Самчук Гриць 645

«Санковський», а/р МҐБ. Див. 

Лисюк Володимир Йоси фо-

вич

Санковські, госп. з с. Грабовця 

708

«Санча», с/о НКВД. Див. Смик 

Юран

Сапаров Хатам 1004

Саратов, м. (Росія) 767

Сарахон Іван 933

Сасик Іван 973

Сасів, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 555, 557, 

570, 573, 997, 1008, 1064, 

1011

Сахнюк Микола Васильович 

857, 861, 862, 864, 870, 872, 

882, 883, 886, 897-899, 913

Сахнюк Славко Миколайович 

886, 892

Сахнюк Степанія 857, 885, 886, 

902

СБ ОУН. Див. ОУН, СБ

Свердловськ, м. (Росія) 793

Свєчніков, рад. кап. 919

Свидовицький Захарій 639

«Свидригайло», стан., кущ. 

госп. Див. Дендюк Андрій

Свинюхи, с. Почаївського р-ну 

Тернопільської обл. Див. 

Очеретне, с. Кременецького 

р-ну Тернопільської обл.

Свиридівка, хут. с. Пеняки 

Бродівського р-ну Львівської 

обл. 709

Свідерський Гриць («Недоля») 

557, 573

Світова ліґа українських полі-

тичних в’язнів 19, 28

Свобода Григорій 524

«Свобода» («Богдан»), сот., 

кур. 451, 452, 454-457, 462, 

976, 984

Свободзян, з с. Куткір 247

Свободзян, сестри 215

«Свободи», вд. (сотня) УПА 

729, 1068, 1114, 1148

Святославська, викладач 915

СД 559. Див. також Німецька 

поліція

Семененко, рад. ген.-май. 767

Семенів Лука 440

Семенко Ярослав Іванович 

(«Андрій», «Дем’ян») 1156, 

1158, 1166

Семенюк Йосиф 569

Семенюк Микола Миколайович 

(«Стрілка») 296

Семенюк Петро 569

Семеринько, з с. Боратин 634, 

635

Семків Ірена 1050

Семків Катерина 1050

Семків Оксана 1050

«Семко», реф. СБ. Див. Гарабач 

Василь Іванович

Семчук Василь 627, 631

Семчук Василь (інший) 627

Семчук Григорій Йосипович 

(«Лебедь») 1132
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Семчук Микола Іванович 896

Семчук Михайло 983

Семчук Степан 627

Семчук Стефанія 453, 454

Семчук, з с. Черниця 884

Сеник Марія 902

Сеницький Степан Петрович 

1081

Сенів Дмитро 1025

Сенів Михайлина («Христина») 

623, 624

Сенів, учитель 511, 512

Сень Павло 480

Сеньків Павло Михайлович 

(«Михасько») 326, 327, 340, 

351, 363, 375, 1072, 1073, 

1084

Серватнюк Юлія 875, 894, 899, 

913, 1035

Сервила Андрій Петрович 963, 

964

Сергійчук В. 1118

Середній, ліс 1070

Середня Азія 1098

Сестратинський, ліс 630, 631

Сех Іван 479, 526

Сех Мирон («Бистрий») 477, 

479, 482, 484, 487, 509, 526

Сємци, с. Почепського р-ну 

Брянської обл. (Росія) 549

Сибір 56, 59, 60, 81, 93, 101, 

104, 142, 143, 160, 183, 228, 

233, 268, 302, 308, 332, 382, 

409, 434, 443, 449, 464, 467-

479, 485, 487, 488, 492, 514, 

515, 526, 527, 539, 547, 594, 

597, 601, 602, 607, 628, 675, 

680-683, 689, 690, 692, 694, 

724, 725, 729, 745, 748, 776, 

785, 801, 812, 834, 838, 844, 

895, 896, 950, 951, 957, 962, 

966, 1022, 1023, 1028, 1055, 

1061, 1086, 1090, 1091, 1103, 

1104, 1107, 1120, 1126, 1128, 

1130, 1131

Сигирль Мар’ян 595

Сидинівка, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 565, 1003

Симчук Онуфрій 872

Симчук Ярослав Романович 

868, 874

«Синиця», др. 1032

«Синиця», підп. з с. Боложинів 

582, 584

«Синиця», підпільниця. Див. 

Козак Маринa

«Синиця», підрай. пров. 168, 

198, 204, 206, 209, 224

«Сипко», повст. 1081, 1082

Сиротюк Віра 1163

«Сиротюк», зголошенець 572, 

573

Сисун Іван 986

Сисун Іван Тимофійович 

(«Голуб», «Юрко», «27») 18, 

27, 1156, 1167

Ситник Зофія 731

Ситник Михайло 724, 731, 

1132, 1133

Ситник Петрунеля 731

Ситнік, пр. райкому 70

Сіваконь (Сивоконь), кап., заст. 

нач. РО НКВД 36, 38, 39, 43, 

44

Сідляр, з Городоцького р-ну 

704

«Сільський Господар», т-во 

684, 810

Сімферополь, м. 85

Сінкевич Евгенія, учит. 511, 

512, 527

Сірий М., з с. Яснище 821

Сірий Михайло, з с. Літовище 

647, 648
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Сірко (Сирко) Павло («Лісовий») 

93, 107, 108, 111, 113-115, 

117, 118, 123-126, 129, 131, 

133, 134, 136, 175, 176

Сірко Параня 97, 111

«Сіроманці», вд. УПА 1017

Сірський Федір 597

Сітка Василь Дмитрович («Касян») 

478-482, 484, 486, 489, 490, 

1157

Сітка Василь Петрович («Ярий») 

16, 25, 1157, 1165

Сітка Марія 485

Сітка Олексій (Олекса) Дмитро-

вич («Підкова») 16, 25, 509-

513, 515, 517, 519, 520, 524, 

528-536, 1157, 1164, 1165

«Січ», т-во 1101, 1104

Січкарук Іван 633

«Січовий», б-к 1016

«Січовий», надр. реф. СБ, пров. 

Див. Гудима Дем’ян Федо-

ро вич

«Січовий», пов. реф. СБ (Крас-

нян щина) 50, 52, 54, 56, 59, 

61, 176, 178, 190, 265-267, 

287, 291, 296, 303, 307, 311, 

312, 317, 327, 340, 347

Січові Стрільці. Див. УСС

«Скала», др. 1032

«Скала», підп. з с. Чижів 973

«Скала», стан. 1126

Скалат, пов. Тернопільського 

в-ва 586

«Скалка», рай. пров. (Крас-

нян щина). Див. Майба Гри-

горій

СКВ 45, 67, 100, 113, 114, 381, 

575-577, 583, 623, 629, 631, 

737, 740, 747, 823, 852, 945, 

946, 991, 1053, 1074, 1076, 

1096, 1104, 1121, 1139, 1140, 

1143, 1146, 1147, 1149, 1151, 

1153, 1160, 1161

Скварява, с. Золочівсь ко го 

р-ну Львівської  обл. 59, 114, 

115, 248, 332-335, 1010, 

1013, 1014, 1026, 1029, 1033, 

1052-1055, 1061, 1066, 1067, 

1080, 1081, 1158

Скиба, учителька 687

«Скиба», кущ. Див. Гнатюк 

Микола Пилипович

«Скиба», повст. (Забо лотеч-

чина) 476

Скляженко, завклуб 868

Скнилів, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 53, 74, 95, 

105, 109, 113-115, 118, 119, 

122, 124, 126, 129, 131, 134, 

137-139, 141, 142, 144, 149, 

152, 154, 157, 158, 160, 162, 

166, 169, 173, 175, 176, 178, 

182, 186, 190, 191, 194, 197, 

204, 310, 318, 341, 1010

Скнилівський, ліс 166

«Скоб», окр. пров. Див. Квас 

Богдан Якимович

Скорик Євген Іванович 

(«Чикаленко») 715-717, 719, 

824, 845, 1099, 1157

Скорик Марія 717

Скороход, о/у РО МҐБ 757, 

797, 816, 818, 834, 835, 849, 

852, 853, 958, 959, 962

«Скрипка», стр. УПА, зго-

лошенець. Див. Музичка 

(«Скрипка»)

Скупиха Анна 403

«Слабий», саніт. Див. Салабай 

Микола

Славінек, с. (тепер у скл. м. 

Люблін, Польща) 699

Славка, з с. Лянерівка 433
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Славко, з хут. Біла 366

«Славко». Див. Гаврис Ярослав 

Олексійович

«Славко», б-к, кущ. інф. СБ. Див. 

Дубина Василь Прокопович

«Славко», повст. (Краснян щи-

на) 265

«Славко», пров., реф. СБ. Див. 

Качан Роман Атаназійович

Сливинский Богдан 288

«Сливка», б-к рай. б-ки СБ 1113

Слівінський Михайло 177

«Слідчий», с/о НКҐБ. Див. 

Музичка Михайло

Сліпець Анна 401, 418, 419

Сліпець Василь 401

Сліпчишин, з с. Кадлубиська 

535

Слобода Дарія 476, 485

Слобода Ірина Ольга Дмитрівна 

(«Оля») 472, 479, 483, 487, 

490, 491, 495, 522, 524, 528, 

536, 538

Слобода-Рівнянська, с. Рож-

ня тівсь кого р-ну Івано-

Франківської обл. 1067

Слободзян Анна 228

Слободзян Іванна 228

Слободзян Любомира 228

Слободзян Марійка 228

Слободзян, з с. Куткір 228, 

248-250, 252, 254-257

Слободянюк Семен 1024

Слобудка (Затєрска), ґміна 

пов. Браслав (тепер с. Сло-

бод ка Браславського р-ну 

Білорусі) 446

Словінська Параска 681, 1130

Словінський Григорій Мико ла-

йо вич 681-683, 1130, 1131

Словіта, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 37, 50, 56, 

96, 289, 307, 311, 313, 358, 

975, 990, 1000

Слоніна Пьотр («Пьотр») 559, 

560

Слотюк Антон 757

Слотюк Поля 737-741, 756, 

757

Слотюк, з с. Яснище 817

Слоцяк Йосип 972

Служба Безпеки ОУН. Див. 

ОУН, СБ

Слюсарчук Микола 923

Смагляк Катерина 464, 465

Смаль Анна. Див. Волянюк 

Анна

Смаль, з с. Вербівчик 934

Смереківка, с. Перемишлянсь-

кого р-ну Львівської обл. 

990, 1012

СМЕРШ (Смерш, Смєрш) 59, 

838, 839, 844, 870, 1127

«Смєрнов», с/о МҐБ. Див. 

Воловенко Іван Григорович

Смик Марія 527

Смик Михайло 527

Смик Олексій (Олекса) Васи-

льо вич («Рос», «Темний», 

«33») 16, 18, 25, 27, 482, 487, 

517, 522, 525, 527, 529, 531-

536, 540, 542, 556, 566, 569, 

581, 585, 591, 595, 604, 613, 

620-622, 624, 1040, 1069-

1071, 1074, 1106, 1157, 

1163

Смик Юран 40

«Смирний», б-к СБ 577

Смільно (Смільне), с. Бро-

дівсь кого р-ну Львівської 

обл. 426, 428

Смірнов Мішка 735

Смодна, с. Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. 929
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Смоленські, ліси 767

Смолин Василь Іванович («Гріз-

ний») 1109, 1110, 1158

Смолій Степан Ількович («Зен-

ко-1», «Яр») 1158

Смолінська Марія 55

Смоляр, пр. МВД 835

Смурко Петро 477

Смуток Петро Дмитрович 

(«Аркан», «Чорноморський») 

16, 25, 626, 628, 639, 641, 

643, 645, 647, 648, 653, 656, 

666, 678, 697, 785, 1097-

1099, 1158

«Сніг» («Сніговий»), повст. 

62-64, 232

Сновичі, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 990, 1010

Собко Федь 422, 423

Собко, рад. прац. 399

Соболєвскі Ґеник («Шари») 558

Собольков, нач. РО МҐБ 1061

Соболяк, з с. Крутнів 657

Соборна Україна. Див. УССД

«Сова», стр. СКВ. Див. Чорній 

Григорій

Совєтська армія. Див. ЧА

Совєтський Союз. Див. СРСР 

(СССР)

Совиська, хут. с. Утішків Бусь-

кого р-ну Львівської обл. 

304

Совіти. Див. Більшовики (боль-

шевики, більшевики)

Сойки, хут. с. Соколівка Бусь-

кого р-ну Львівської обл. 

602

«Сокира», рай. проп. Див. 

Сосула Михайло

Сокіл Михайло 468, 469

«Сокіл», б-к. Див. «Роман» 

(«Сокіл»), кер. техзв.

«Сокіл», повст. (Золочівщина) 

1076, 1077, 1082

«Сокіл», повст. (Підкамінеч чи-

на) 784, 785, 787

«Сокіл», повст. (Поникович чи-

на) Див. Кирилюк Антон

«Сокіл», пров. Див. Квас Богдан 

Якимович

«Сокіл», стан., кущ., реф. СБ 

(з с. Гологори). Див. Вірлик 

Михайло Іванович

«Сокіл», т-во 1153, 1154, 1161

«Сокіл», чот. 630, 631

Соколів Підляський, м. (Поль-

ща) 473

Соколівка, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 420, 448, 

525, 567, 576-578, 580, 583, 

596, 597, 602-605, 614, 621, 

623, 624, 991, 999, 1011, 

1020, 1088

Соколів-Підляський пов. Див. 

Соколовський, пов. Вар шав-

ського в-ва (Польща)

Соколівський, кущ 624

Соколовський Кость 415

Соколовський Федір 415

Соколовський, пов. Вар шав-

ського в-ва (Польща) 472, 

490

Сокори, брати з с. Паликорови 

790

Солдатенко, інсп. замвідділу 70

Солєцкі Яків 798, 799

Солова, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 37, 363, 501, 

1033

«Соловейко», б-к рай. б-ки СБ 

(Глинянщина) 44, 996

«Соловейко», кущ. (Крас нян-

щина). Див. Фургала Гри-

горій
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«Соловій», повст. (Крас нян щи-

на) 56

«Соловій», с/о МҐБ. Див. Борис 

Петро Миколаєвич

«Соловій», стр. УПА 992

«Солога», с/о МВД. Див. Ман-

ди бур Паранька Семенівна

Соломка Степан 427

Солтис Ева 488

Солтис Лев 428

«Соня», с/о НКВД. Див. Дацків 

Марія Андріївна

Сорока Александра 77

Сорока Анна 313

Сорока Ксеня 170

Сорока Максим 442

Сорока, сел. Марійського краю 

(Росія) 614

«Сорока», підпільниця з с. Бо ло-

жинів 582, 584

«Сорока», повст. (Глинянщина) 

40, 287, 1031

«Сорока», стр. УПА 606, 611

Сорохон Іван 924

«Соснина», ліс 1132

Сотнік Степан 650

«Софра», с/о НКҐБ. Див. Шубка 

Василь

Сохор Йосиф 827

Сохор Ярослав 823

Срідініки, хут. с. Нем’яч Бро-

дівського р-ну 830, 831

СРСР (СССР) 74, 76, 86, 89, 90, 

109, 110, 112, 122, 126, 136, 

147, 202, 211, 228, 232, 233, 

260, 272, 316, 326, 405, 406, 

434, 438, 439, 447, 459, 490, 

514, 541, 546, 581, 661, 664, 

692, 693, 769, 795, 799, 800, 

859, 868-870, 873, 874, 880, 

918, 920, 924, 942, 1022, 

1157

Срульмас, з Краковецького 

р-ну 704

Стадник Олена 417

Стадник Стефа 418

Стадник Ярема, дир. театру 

587

Стадник, з с. Сторонибаби 74

Стадника, театр 587

Стадня, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 93, 115, 198, 

202, 224, 279, 336, 341, 1010, 

1014

Сталін Йосиф Вісаріонович 74, 

75, 78, 90, 100, 187, 190, 

326, 433, 662, 690, 692, 695, 

795, 796, 861, 864, 886, 892, 

927, 1030

Сталінград (тепер Волґоґрад), 

м. (Росія) 272, 767, 876

Сталінградська (тепер 

Волґоґрадська), обл. (Росія) 

763

Сталіно, м. Див. Донецьк, м.

Станимир, с. Перемишлянсь-

ко го р-ну Львівської обл. 

981, 1009, 1015, 1031, 1136, 

1139, 1140, 1154

Станиславів, м. Див. Івано-

Франківськ, м.

Станиславівщина 1075

Станіславівська (Станисла-

вів сь ка), обл. Див. Івано-

Франківська обл. 

Станіславчик, с. Бродівсь ко-

го р-ну Львівської обл. 402, 

403, 410, 411, 564, 565, 

1140

Старий Олексинець, с. Креме-

нець кого р-ну Тернопільської 

обл. 659, 661-665

«Старий», реф. СБ. Див. 

Гарабач Василь Іванович
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Стариков, енкаведист 401

Старі Броди, с. (тепер перед-

містя Бродів) Бродівського 

р-ну Львівської обл. 565

Старовина, секр. райкому 427

Стародуб Іван Миколайович 

(«Остап», «Щирба») 16, 25, 

33, 35, 397, 409, 976, 1045, 

1158, 1164

Старосамбірський, р-н 

Львівської обл. 1149, 1159

Старосельський, з с. Балучин 

320

Стах Василь 639

Стацюк Павло 625

Сташків (Сташко) Федір 218, 241

Сташків, з с. Куткір 217

Стеблій Василь 529

Стеблій Семен 1004

Стельмах Анна 221, 274

Степан, з Підкаменя 966

«Степан» («Степанко»), повст. 

(з долів) 329-332, 340, 341, 

345, 346, 348-350, 352, 354, 

358, 360-371, 373-375

«Степан», б-к (Краснянщина) 

67

«Степан», б-к окр. б-ки СБ. 

Див. Мельник Володимир

«Степан», б-к окр. реф. СБ. 

Див. Проць Євген

«Степан», повст. (з горів) 366

«Степан», реф. СБ. Див. Гара-

бач Василь Іванович

Степанишин, енкаведист 397, 

400, 401

Степко, арештований 1106

«Степовий», повст. (Забо лот-

ців щина). Див. Бобик Гри го-

рій Петрович

«Степовий», повст. (Краснян-

щи на) 151-153

«Степовий», пр. реф. СБ (Бро-

дів щина). Див. Кульчицький 

(«Степовий», «Чавун»)

«Степовий», стр. (Підка мі неч-

чина). Див. Писаревич Гри-

го рій Іванович

«Степовий», чот. УПА. Див. 

Дубас Василь Іванович

Стефа, з с. Княже 1061

Стефа, сестра «Зенка» 1062

«Стефа», маш. 529

Стефанишин Володимир 386, 

387

Стефанишин Наталія 33, 34

Стефанюк (Степанюк) Іван 605, 

606, 608

Стех Іван 477

Стеців Анна 981

Стеців Богданка 981

Стець, з с. Скнилів 126, 133, 134

Стецюк Катерина 1008

Стецюк, дільн. МВД 828

Стецюра Микола 589

Стецюра, єпископ. Див. Без-

діш ков Дмитро Іванович

Стиборівка, с. Бро дівсь ко-

го р-ну Львівської обл. 650, 

678-680, 686, 687, 710, 753, 

754, 755, 760, 788-792, 798, 

800, 802, 804, 806, 807, 812, 

813, 837-839, 841, 850, 938, 

954, 977, 992, 999, 1017, 

1085, 1125-1127, 1156

Стир, р. 474, 533

Стінка, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 1010, 1032

Стовпин, с. Буського р-ну Львів-

сь кої обл. 582, 611, 1152

Стойко Андрій 120, 121, 145

Стойко Іван («Моряк») 138, 

162, 161-163, 165, 166, 168-

170, 173-182, 185
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Стойко Марія 78, 79

Стойко Михайло 190

Стойко Павло 93

Стойко Петро 73, 74, 78, 80, 

86, 88, 89, 120

Стойко Степан 170, 174, 182

Стойко, з с. Балучин 118

Столяр, з с. Скварявя 1081

Сторожук Григорій Михайлович 

794, 795, 804, 806, 839, 840, 

842, 851

Сторожук Катерина 840

Сторожук Любa Григорівна 840

Сторожук Марія 977

Сторожук Ольга 787

Сторожук Петро 646

Сторонибаби, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 74, 115, 201, 

213, 214, 221, 224, 245, 259, 

261, 262, 265, 267, 269, 270, 

304, 309, 366, 371, 990, 1010, 

1055, 1056

Сторонибабський, ліс 213

Сторонибабські, сіножаті 306

Сторунська Оксана 921

Стоцька Евгенія («Млій», с/о 

«Наталка») 448, 449

Стоцький Демко 710

Стоцький Ярослав 1006

Страхарчук (Стрихарчук) 

Да вид 1025

«Страшний», б-к СБ. Див. Га нуш-

ке вич Володимир Се ме нович

«Страшний», кущ. інф. СБ. Див. 

Саган Іван Васильович

Стрельчук Параска 679

Стрибки (стребки). Див. ІБ

«Стрибок», с/о НКВД. Див. 

Безрукий Юліян

Стрихалюк Гриць 977

Стрихарчук Стефанія 450, 462, 

463

«Стріла», повст (Забо ло теч чи-

на). Див. Мищук Володимир

«Стріла», повст. (Бузеччина) 

306

«Стріла», повст. (Краснянщина) 

185

«Стріла», с/о НКҐБ. Див. Буль-

ба чинська Степанія

«Стрілецькі Вісті», підп. в-ня 

169, 170

«Стрілка». Див. Семенюк 

Микола Миколайович 296

Стрілки, с. Старо самбірсь ко-

го р-ну Львівської обл. 1149

Стрільчук Василь 21, 30

Струк, май. МҐБ 485-487

Струмінська Лавра (Лаврінка), 

учит. 477, 526

Струмінська, з с. Ковпин 505

Струсів, м. пов. Теребовля 

Тер но пільського в-ва (тепер 

с. Теребовлянського р-ну 

Терно пільської обл.) 586

«Струсь», б-к 173, 175, 176, 

185

Струтин, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 539, 1033

Стручевський Степан Петрович 

854, 907, 908

Стукота, з с. Стиборовка 798

Стус Віра 482

«Стьопа», стан. 614

Субко, 1-ий секр. РК КП(б)У 1037

Суворова, зав. райздраввід. 

922

Сужани, с. (Литва) 559

СУЗ 502, 504, 511, 518, 526, 

950, 1035, 1036, 1040, 1121, 

1159

Сукмани, хут. с. Коропець Золо-

чівського р-ну Львівської 

обл. 378
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Сукмановський Володимир 

Григорович («Богдан») 1110

Сукманський (Сукманіський), 

лікар (фельдшер) 378, 381

Сулик, сл. РО МҐБ 1108

Сулима Марія 275

Сулима, з с. Бортків 286, 363

«Сулима», повст. з с. Накваша. 

Див. Хрущ Степан

«Сулима», стр. СКВ 729

«Сумний». Див. Горгота Семен 

Іванович

Супренов (Супрунов), енкаве-

дист, к-р АБГ 577

Супрун Михайло Антонович 

(«Бурлай») 476

Супруни, з с. Пониковиця 475

«Сурмa», повст. 141

Сурма Микола 57

«Сурмач», пр. СБ. Див. Бучинсь-

кий Мирослав Ількович

«Сурмач», чот., надр. проп., 

зрадник. Див. Кос Степан 

Олексійович

Сусол Михайло («Сокира») 115, 

126, 134, 607

Сухарйов (Сухарьов), мл. л-т 

НКҐБ 455

Сухін, енкаведист, к-р АБГ 

1000

Сухович Петро 814, 815

Суховоля, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 625, 627, 632, 

642, 644, 711, 857, 861, 876, 

983, 999, 1011, 1034, 1035

«Суходільське», ліс 1018

Суходільський, ліс 528, 533

Суходоли, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 1006, 1011, 

1140

Сухоріччя, с. Пустомитівського 

р-ну Львівської обл. 982

Сухота, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 640, 845, 

983, 1143, 1149, 1150

Сучка, з с. Шнирів 397

Сушанська Текля 540

Сушко, нач. РО МВД 854, 907

Схід 85, 366, 381, 519, 541, 

768, 841, 882, 921, 940, 941, 

1012, 1023, 1100

Східна Україна. Див. Україна, 

Східна

Східні області України. Див. 

СУЗ

Східні Пруси. Див. Прусія, 

Східна

Східняки. Див. Українці, східні 

Сьомкін, мл. л-т НКВД 399, 400, 

401, 416, 418, 419, 564, 565

Сюрко Йосип Костянтинович 

(«Грабина») 46

Сютко Осип 46

Сямро Василь 787

Сямро Михайло 782, 959, 962

Сямро Юлія 783

«Сян», повст. 1050, 1051

Т

Табака Федь 576

Табаченко, нач. райвоєнкома-

ту 650

Тамара, секр. РО НКВД 631, 

632

«Таран», повст. 607, 608, 612

«Тарас», реф. СБ. Див. Паньків 

Василь Васильович

«Тарас». кущ. реф. СБ. Див. 

Савчук Стах Онуфрійович

Тарнавський Володимир 45

Тарнавський Іван 208, 212, 263, 

266, 270, 275, 277, 285

Тарнів (Тарнув), м. (Польща) 

437
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Тарутіно, с. Калужської обл. 

(Росія) 1008

Татари 793, 980, 1004

Тачай, міліціонер 1032

Твардовська, з с. Ожидів 488

Телевата (Тиливата, Тилевата) 

Дарія 725, 776-778, 783

Телевата Анна (Ганя) Іванівна 

726, 776, 779, 787

Телевата Евгенія (Геня) Іванівна 

726, 776, 786, 787

Телевата Ірка Іванівна 776

Телевата Катерина 776

Телевата Стефка (Степанія) Іва-

нів на. Див. Панчишин Сте фа-

нія Іванівна

Телеватий Володимир 960

Телеватий Гриць Іванович 776

Телеватий Йосиф 787

Телеватий Іван 776

Телеватий Мирон Іванович 776

Телеватий Осип Іванович 776

Телеватий, з с. Літовище 784

Телєпнєв (Телепнєв, Теліпнєв), 

міліц. РО МВД 387, 389, 390

«Темний», надр. реф. СБ. Див. 

Смик Олексій Васильович

«Темний», пов. реф. СБ. Див. 

Дацьків Роман Миколайович

«Темний», реф. СБ. Див. «Недо-

ля» («Вишневий», «Темний»), 

реф. СБ

Темракевич Микола 555

Теодоровський Михайло 973

Теонюк Михаліна 673, 676

Теребежі, с. Буського р-ну 

Львів сь кої обл. 491, 542, 543, 

574, 621, 622, 1161

Теребовля, м. Тернопільської 

обл. 474, 586

Теребовля, пов. Терно піль сь-

кого в-ва 586

Теребовлянський, р-н Терно-

піль ської обл. 1007

Теренков, ст. прокурор 459

Терлецкі, прис. с. Химчин 

Ко сівсь кого р-ну Івано-

Фран ківсь кої обл. 929

Терлецький Микола Степано-

вич («Беркут») 1060, 1067

Тернопіль, м. 523, 524, 701, 

741, 860, 1013, 1143

Тернопільська, обл. 659, 681, 

737, 761, 834, 849, 952-954, 

1007, 1130, 1147

Тернопільський, пов. Терно-

піль ського в-ва 587

Тернопільщина 520, 528

«Тес», с/о МҐБ. Див. Панчишин 

Степанія Іванівна

Теслюк Іван 408

Теслюк Петро («Незнаний») 

972

Тесля Гриць 786, 787

Тесля Кость 787

Тесля О. 958

Тесля Стах 787

Тетильківці, с. Бродівсь ко го р-ну 

Львівської обл. 636, 650, 723, 

724, 731, 732, 771, 853, 907, 

1016, 1024, 1042, 1095, 1128, 

1129, 1132, 1143, 1148

Тєплов, , л-т, о/у РО МҐБ 846, 

884, 885, 898

«Тигр», к-р. Див. Гуда Роман

Тимошик Анна 487

Тимуш М. 845

«Тиса», реф. СБ. Див. Ходай 

Дмитро Степанович

Тисмовецька, з м. Золочів 524

«Тихий», б-к СБ. Див. Саврас 

Петро

Тиховецький («Калина»), з 

с. Бра хівка 577
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Тиховецький Семен, з с. Соко-

лів ка 597

Тиховецький, з с. Лабач 576

Тихоліз Марія 433, 435, 436

Тихоліз Пилип 434, 435

Тихоліс Степан Микитович 

(«Чу мак») 1073, 1074, 1091

Тіцький Володимир («Верхо-

вий») 1025

Тіщенко (Тищенко), нач. РО 

НКВД 653, 667, 685

Ткаченко, секр. обкому ЛКСМУ 

434

Токар Степан 458

Токаров, л-т МҐБ 883, 895, 914

Токмин Оксана 1024

Токмин Юлія 1024

Топилко (Топілко) Юліян 415

Топилко Ілько 417

Топилко Паранька 398

Топилко Ярослава 398

Топишка Василь 388, 392

«Тополя», повст. 122

Топоринський Антін 817

Топорів, с. Буського р-ну Львів-

сь кої обл. 605

Топорівщина 1028

Топорніцький Йон Л. 875

«Торган». Див. Ковальчук 

Ва силь Іванович

Торгау, м. (Німеччина) 700

Торгів, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 383

Торубка Лесько 403

«Тосько», б-к 1103

«Тосько», стр. СКВ 1090, 1091

Трактенберг, лікар 915

«Трактор», с/о МВД. Див. Козак 

Василь

Трач Павло 679, 1126

Тремко Анна Миколаївна 974

Тремко Марія 974

Тремко Микола 974

Третяк Семен («Очерет») 1159

Третяк Степан («Крилатий») 

557, 573

Триструга Іван 578

Тростянець, с. Золочівсь ко-

го р-ну Львівської обл. 647, 

1010, 1029, 1032, 1076, 1077, 

1082, 1142, 1143, 1154

«Трохим», с/о НКВД. Див. Поз-

няк Андрій

Троян Гриць 654, 655, 656

Трудовач, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 56, 94, 

106-108, 110-112, 123, 124, 

129, 134, 135, 144, 150, 434, 

1005, 1010, 1051, 1075, 

1076, 1078

Трумен, Гаррі, амер. през. 272

Трухорська, з с. Балучин 232

Труш Геня 621

Тугай Софія 83

«Тугар», реф. СБ. Див. Паньків 

Василь Васильович

Тудорів, ліс 887, 888, 892, 893, 

896, 899

Тужинський, р-н Кіровської 

обл. (Росія) 982

Тур’я, с. Буського р-ну Львівсь-

кої обл. 605-608, 610, 612, 

613, 999, 1011, 1020

«Тур». Див. Петрів Петро

Туревич Василь 1008

Турка, м. Львівської обл. 474

Туркотин, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 974, 990, 

1027, 1030, 1031, 1114

Турчин Гриць 567

Турчин Михайло 390

Турчин, з с. Черниця 884

Турчиняк Володимир 622

Турчиха, з с. Русилів 69
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Тучапський Степан 381

Тучне, с. Перемишлянського 

р-ну Львівської обл. 614

Тхоровський, з с. Куткір 286

Тягнибік Текля 477, 478, 506

У

УГА (У.Г.А.) 408, 654, 822

УГВР 943

Угорці, с. Поморянського р-ну 

Львівської обл. Див. Підгір’я, 

с Золочівського р-ну Львівсь-

кої обл.

Уґодско-заводской (тепер 

Жу ков ський р-н Калужської 

обл.), р-н Калужської окру-

ги Московської обл. (Росія) 

1008

УДК 93, 644

Узіранов, енкаведист 416

Україна 13, 14, 19, 21-23, 28, 

30, 92, 133, 207, 210, 222, 

223, 243, 270, 294, 315, 329, 

334, 336, 360, 361, 405, 479, 

633, 662, 716, 720, 762, 797, 

807, 833, 859, 882, 890, 923, 

934, 979, 986, 987, 995, 996, 

1002, 1014, 1021, 1029, 1033, 

1045, 1046, 1111, 1113, 1114, 

1118, 1159

Україна, Західна 13, 22, 450, 

550, 860, 870, 882, 916, 921

Україна, Східна 1014

Українець Василь 950

Українська Держава. Див. УССД

Українська поліція 100, 408, 

410, 697, 1145, 1148, 1150, 

1160

Українське населення (україн-

ський народ). Див. Українці

Українці 15, 24, 33, 36, 40, 42, 

43, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 59, 

61, 70-74, 90, 93, 94, 109, 110, 

133, 193, 210, 272, 274, 341, 

361, 378-380, 395, 397, 398, 

402, 407, 410, 411, 414, 417, 

419, 420, 424, 426, 428, 432, 

436-438, 440, 450, 463, 465, 

468, 470-473, 502, 535, 539, 

540, 542, 552, 554, 556, 567, 

574, 579, 582, 586, 592, 595, 

605, 613, 620, 625, 627, 628, 

642, 644, 646, 649, 659, 678, 

679, 681, 684, 686, 689, 692, 

697, 698, 712, 721, 723, 728, 

729, 731, 732, 734, 736, 738, 

739, 742, 743, 746, 748, 751, 

754, 758, 761, 762, 767-769, 

774, 775, 789, 790, 793, 797-

800, 810, 813, 816, 819, 820, 

827, 829, 836, 837, 839, 841, 

843, 845, 847, 849, 851, 853, 

855-857, 859, 901, 904, 907, 

909, 914, 917, 918, 922, 934, 

942, 943, 944, 947, 949, 951, 

963, 965, 971-974, 980-983, 

987, 988, 1003-1009, 1021, 

1037, 1048, 1051, 1057, 1073, 

1075, 1079, 1085, 1094, 1095, 

1097, 1098, 1100, 1101, 1104, 

1105, 1107, 1125-1128, 1130, 

1132

Українці, західні 266, 799, 998, 

1001

Українці, східні 77, 85, 200, 212, 

214, 239, 341, 344, 345, 350, 

360, 361, 365, 370, 372, 433, 

475, 476, 477, 480-482, 487, 

511, 519, 539, 647, 668, 714, 

735, 793, 798, 799, 805, 824, 

825, 831, 865, 866, 868, 914, 

918, 922, 923, 931, 942, 943, 

957, 977, 981, 986, 1012, 

1014, 1032, 1037, 1056, 1093
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Українцов, дільн. міліціонер 

930

Уліянов (Ульянов, Улянов), л-т 

НКВД, к-р АБГ 594, 595, 

1000

Улянок Теодор 413

УНС 14, 23, 972, 1118, 1151, 

1152, 1160, 1164

Унтервальден (Унтервальд), 

хут. Глинянського р-ну. Див. 

Під лісний, хут. с. Косичі 

Золочівського р-ну

Унтервелєнборн, муніципа-

літет в Тюрінґії (Німеччина) 

917

УОТ 1088

УПА (У.П.А.) 13, 14, 19, 23, 28, 

61, 94, 136, 158, 185, 274, 

317, 327, 417, 450, 460, 464, 

466, 472, 564, 582, 592, 622, 

627, 628, 640, 644, 680, 693, 

700, 726, 747, 752, 759, 760, 

787, 815, 841, 908, 945, 950, 

977, 983, 991, 992, 996, 999, 

1001, 1015, 1017, 1019, 1046, 

1053, 1104, 1118, 1121, 1122, 

1132, 1141, 1145, 1147, 

1148, 1150-1152, 1154, 1155, 

1159-1161

УПА, ВПЖ 945, 1046, 1114, 

1142, 1144, 1145, 1148, 

1151, 1159

УПА, ТВ 11 «Пліснесько» 1148, 

1142

Урал, г. 684, 687, 790, 810, 813, 

1105

Урмань, с. Бережанського р-ну 

Тернопільської обл. 524

УРСР (УССР, У.С.С.Р.) 133, 223, 

484, 795, 921, 922, 1022, 

1036, 1039, 1140, 1145, 

1154

УСС 420, 1080

УССД 48, 136, 279, 343, 484, 

632, 662, 924, 1017

Устечко, с. Кременецького р-ну 

Тернопільської обл. 664

Утішків, с. Буського р-ну Львів-

сь кої обл. 113, 115, 122, 139, 

173, 194, 201, 213, 298, 304, 

311, 314, 337

Утішківські, сіножаті 298

Уфа, м. (Башкорстан, Росія) 

790, 791, 793

УЧХ 574

Ушкало Гриць 606

Ушня, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 555, 556, 

591

Ф

«Фаєрман», с/о НКҐБ з 

с. Оріхівчик 653

«Файка», б-к 141, 157, 176

Фалинський, господар 129

Фастів, м. Київської обл. 790, 

1087

Федасюк (Федосюк), о. з 

Нем’яч 675, 843

Федик Іван 1026

Федик Михайло 1026

Федина Іван 830

Фединишин, з с. Княже 1061

Федор, упов. 1076

Федорків Володимир («Овер-

ко») 600, 603, 976, 1100

Федорович Андрій 597

Федорович Юлько 45

Федунець Анна Пилипівна 909, 

910

Федунець Данило 746

«Федунчик», підп. 60

Фелештин Осип 379

Ференц Михайло 435



1275

Ферліївка (Ферлиївка, Фер-

леїв ка, Фирлеївка), с. Крас-

нян сь кого р-ну. Див. Андріїв-

ка, с. Буського р-ну Львівсь-

кої обл.

Ферліївський (Фирлеївський), 

ліс 94, 148, 149, 158, 185, 

200, 274, 297, 318, 330, 335, 

340, 363, 373

Фещук Василь 415, 418

Фігун Іван 795, 796

Фігун Настя 796

Філатов, нач. РО МҐБ 929, 931

Філь Іван Данилович («Лесь») 

350, 351, 358, 359, 362, 363, 

368, 371, 372, 1048-1051

Фільварки Великі, с. Бро дівсь-

кого р-ну. Див. Підгородне, 

с. Бродівського р-ну Львівсь-

кої обл.

Фінляндія 868

Фліс Володимир 497

Фльорко Оля 393

Фоєрчук, з Лопатинського р-ну 

704

Фольберт, з Лопатинського 

р-ну 704

Фольксдойчі 562

Франки, хут. Пониковицького 

р-ну 450

Франкфурт (Франкфурт-на-Май-

ні), м. (Німеччина) 558, 1109

Франція 223, 233, 843, 911, 

1079, 1155

Французи 918

Фрідердорф, с. (Німеччина) 

1109

Фургала Василь 70, 222

Фургала Григорій («Соло вей-

ко») 74, 93-96, 101, 106, 107, 

109, 115, 122

Фургала Данка 229

Фургала Павлo 240

Фургала Петро 82

Фургало (Фургала) Михайло 

213

Х

«Х.» [«Христина»], окр. реф. 

жін. Див. Сенів Михайлина

«Х.», повст. 727, 728

«Хабарницький», с/о НКВД. 

Див. Худзік Михайло

Хабаровський край (Росія) 915

«Хадже», підхор. АК 447

Ханас Дмитро Іванович 1081, 

1082

Хапіс Григорій 380, 973

Харків, м. 33, 60, 701, 763, 769, 

790, 912, 1085, 1087

Харків Михайло Григорович 

(«Оріх»), б-к АБГ 577, 578

Харківська, тюрма 1013

Харковий («Оріх»). Див. 

Хоркавий («Оріх») 

Харліївка, с. Попільнянського 

р-ну Житомирської обл. 914, 

920

Харук, гол. с/ради 389-391

Харчук, ст. л-т 381, 382

Хватів, с. Буського р-ну Львів-

сь кої обл. 1156

«Хвиля», б-к окр. б-ки СБ. Див. 

Шипула Омелян

Хвостиця Михайло 46

Хиль Володимир Степанович 

(«Дніпро») 476, 477, 479-

482, 484, 486, 487, 493, 499, 

501, 1159

Хиль Марія 481, 485

Хиль Петро 477

Хильчиці, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 973, 1141, 

1159
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Химчин, с. Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. 925, 

926, 929, 933

Хирів, м. Самбірського р-ну 

Львівської обл. 662

«Хитрий», повст. 455, 458, 460

«Хитрун», повст. 56

Хіль Володимир Степанович. 

Див. Хиль Володимир Степа-

но вич («Дніпро»)

Хлєбнік, міліц. 485

Хлібойко Іван 1006

Хлібойко Марія 35

Хлоп, з с. Конюшків 418

«Хмара», б-к АБГ 577

«Хмара», інф. СБ. 1107

«Хмара», кущ. 1126

«Хмара», повст. (Брідщина) 396

«Хмара», повст. (Підкамінеч чи-

на) 776

«Хмара», рай. війс. Див. Остап-

чук Василь Семенович

«Хмара», чот. 1068

«Хмара». Див. Безрукий Павло 

Дмитрович

«Хмари», чота 1068

Хмелева, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 554

Хмелева, хут. с. Попівці Бро дів-

сь кого р-ну Львівської обл. 

674

«Хміль», кущ., реф. СБ, пров. 

Див. Ординович Степан 

Григорович

Хміляр Анна Іванівна,з с. Кле-

ко тів 492-496, 526

Хміляр Анна, з с. Конюшків 418

Хміляр Дам’ян 1006

Хміляр Йосиф 415

Хміляр Іван 400, 403

Хміляр Роман 415

Хміляр Юлія 416, 418

Хміляр Юліян 415

«Хмурний», повст. (Поникович-

чина) 455, 458, 460

«Хмурний», повст. з с. Конюшків 

400

Ходай Дмитро Степанович 

(«Антон», «Білий», «Бойчук», 

«Мико ла», «Риба», «Тиса») 

1145, 1159, 1167

Ходак, част. с. Велика Вільша-

ни ця Золочівського р-ну 198

Ходаков, о/у РО НКҐБ 412, 413, 

415

Холм, м. (Польща) 700

«Холодний Яр», надр. ОУН. 

Див. ОУН, Перемиський НП 

ОУН («Холодний Яр»)

«Холодний», інф. СБ 1079, 1084, 

1087, 1093, 1095, 1096, 1098, 

1103, 1104, 1107, 1108, 1110

Хом’як Богдан 80, 92

Хом’як Іван, з с. Русилів 69, 78, 

80-84, 86-90

Хом’як Іван, з с. Соколівка 597

Хом’як Іванка 83, 108, 113

Хом’як Михайло 69, 70

Хом’як Роман 78, 86, 88, 92

Хом’як, з с. Женів 362

Хома Ярослав Володимирович 

(«Чабан») 443, 445, 465, 467, 

1031, 1114, 1159

Хома, переселенець 799

«Хома», пвх. Див. Кулинюк 

Василь Миколаєвич

«Хома», стр. 622

Хомик (Хомік) Василь 597, 600, 

604

Хорвацьке, поле 113, 256, 313

Хоркавий («Оріх»). Див. Харків 

Михайло Григорович 577, 

578

Хоростецька Анна 839
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Хоростецький Пилип, міліц. 

724, 804

Хохлов, о/у РО НКВД 751, 752

Храпатий, нач. РО НКВД 671

Хрим, з с. Острів 306

«Христина», окр. реф. жін. Див. 

Сенів Михайлина

Христя, з с. Ожидів 592, 593

Хрущ Варвара 964

Хрущ Степан («Сулима») 964, 

730, 748, 854, 1096, 1171

Хрущ, з с. Пониковиця 481

«Хрущ», повст. 825

Хрущевич Володимир 434

Хрущов Микита Сергійович 795

Хрущов, кап. МҐБ 1102

Худзік Володимир (Ладик, 

«Дібровий») 636, 669

Худзік Ева 658

Худзік Марія Миколаївна («Окса-

на») 657, 668, 671-674, 676

Худзік Микола 668

Худзік Михайло 677, 678

Худзік Ольга Миколаївна. Див. 

Ціньцюрук Ольга Мико лаїв на

Худзік Параскевія (Паранька) 

Миколаївна 668, 669, 673, 

674, 676, 742

Худзік Степан Якимович («Козак») 

629-637, 678

Худзік Яким 636

Худзік, поштар 678

Худзяк Йосиф 79

Худзяк Франко 79

Худошин (Худошін), о/у РО МҐБ 

(МВД) 681, 683, 686, 722, 

732, 736, 745, 746, 749, 759, 

760, 774, 775, 811, 820, 830, 

844, 853, 854, 905, 906, 909, 

910, 948, 964, 1129-1131

Худяки, с. Тужинського р-ну 

Кіровської обл. (Росія) 982

Худяков, заст. нач. РО МВД 

1011

Ц

Цап Домка 662

Царина, прис. с. Вербовець 

Ко сів ського р-ну Івано-

Фран ківської обл. 924, 925

Цвіркуна, театр 587

Целюх Стефанія 1007

Целюх Юлія 653, 1005

Цетнар Микола 1006

«Циган», рай. пров., реф. СБ. 

Див. Шеремета Михайло 

Васи льо вич

Цигани 616, 769, 922

Цимбалістий, з с. Вербівчик 

940

Цимбровська Віра 670

Цімєский (Цімєвскі), інж. 92, 93

Цінкевич Дмитро 663

Цінцірук Василь Федорович 

(«Чумак») 786, 1159

Цінцірук Володимир Григо ро-

вич («Буревій») 657, 684, 730, 

732, 747, 811, 1094, 1096

Цінцірук Гапка 817

Цінцірук Гилько 745

Цінцірук Михайло 856

Цінцірук, з с. Орихівчик 852

Цінцюрук (Цінцірук), з с. Пали-

ко ро ви 790, 792

Цінцюрук Іван 693

Ціньцюрук (Цінцюрук) Владик 

(Ладик) 668, 669, 673-675

Ціньцюрук Ольга Миколаївна 

668, 673

Цісаревич Влодзя 663

Цітинський Степан 799

Ціха Єдзя 699

Цьокан Григорій 194, 221, 222

Цюкайло Аннa 469
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Цюман Микола С. 745

Цюман Петро С. 745

Цюман, з с. Нем’яч 790

Цюпа, з с. Красне 98, 104

Цюпан Петро 659

Цюрусь Анна 58

Цюрусь Текля 58

Цюрусь, з с. Белзець 58

Ч

«Ч», повст. з с. Літовище 958-

962

ЧА (Ч.А., Ч/А) 40, 41, 46, 54, 57, 

69, 84, 90, 91, 96, 98, 100, 

105, 109, 126, 158, 178, 272, 

360, 398, 411, 424, 447, 450, 

451, 475, 476, 479, 487, 504, 

515, 539, 541, 544, 549, 552, 

554, 561, 562, 592, 605, 612, 

614, 617, 630-633, 637, 639, 

642, 643, 649, 650, 661, 668, 

669, 671, 673, 679, 684, 690, 

695, 712, 721, 725, 727, 729, 

730, 736, 738, 740, 743, 745, 

747, 748, 751, 759, 768, 776, 

781, 792, 810, 822, 827, 829, 

839, 841, 844, 850-852, 855, 

856, 865, 869, 911, 912, 919, 

920, 947, 949, 952, 953, 957, 

958, 962, 963, 966, 971, 977, 

982, 988, 989, 993, 994, 997, 

1020-1022, 1024, 1026, 1053, 

1073, 1086, 1087, 1094, 1097, 

1098, 1100, 1101, 1104, 1105, 

1120, 1127, 1129, 1142, 1143, 

1146, 1148, 1154, 1156

«Чабан», к-т ВПЖ, рай. реф. СБ. 

Див. Хома Ярослав Воло ди-

мирович 

«Чабан», рай. реф. СБ (Крас-

нян щина) 286-288, 294, 303, 

362, 1050

«Чавун», пр. окр. реф. СБ. Див. 

Кульчицький («Степовий», 

«Чавун»)

«Чайка», к-т рай. б-ки СБ (Гли-

нян щина) 38-40, 44, 145, 

351, 995-997

«Чайка», повст. (Краснянщина) 

66, 248, 265, 278, 300, 313, 

314, 336, 337, 340, 358

«Чайка», повст., зголошенець 

(Олещина) 546, 580

«Чайка», рай. реф. СБ. Див. 

Макаровський Володимир 

Іванович

«Чайка», с/о НКҐБ. Див. Сокіл 

Михайло

«Чайки», АБГ 547

«Чайки», б-ка СБ 37, 39, 44

Чайківський Василь 972

Чалапіт, господар 265

Чаленко (Челенко), дільн. 

НКВД 401, 416, 419

«Чалий», стан. Див. Шах Іван

Чаниж, с. Буського р-ну Львів сь-

кої обл. 439, 448, 544, 1028

Чапаєв Васілій Іванович, рад. 

комдив. 143, 151, 172, 199, 

214, 224

Чаплій Марія 494-496, 499, 526

Чаплій Михайло 1004

Чапля Андрій Іванович («Гріз-

ний») 64, 614, 617-619, 1103

Чапля Олекса Миколайович 

(«Довган») 617-619

Чапля Стефа 582

«Чапля», стр. УПА 991

Часник, з с. Янгелівка 541

«Часник», чл. ОУН. Див. Щур 

Олекса

«Чикаленко» («Чекаленко»), 

кущ. інф. СБ. Див. Скорик 

Євген Іванович
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Челув Дольни, с. (Люблинщина, 

Польща) 699

Чемеринці, с. Перемишлянсь-

ко го р-ну Львівської обл. 

383

«Ченґ», п/пор. АК. Див.Чепул-

ков скі С.

Чепак Іван 1005

Чепелі, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 902, 944, 

946, 1126, 1127

Чепулковскі С. («Ченґ») 559

Чепурин, рад. прац. 735

Червак Іван («Олесь») 13, 22, 

1058, 1143, 1145, 1162, 1167

Червень, м. Мінської обл. 

(Росія) 982

Червоне, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 243, 245, 

250, 252, 265, 275, 278-280, 

284, 296, 297, 303, 339, 351, 

367, 372, 375, 1032

«Червоний стяг», рад. газета 

510

Червоний Хрест (ЧХ) 863, 1012

«Червоний», повст. (Косівщина) 

927, 928, 930

Червоні партизани. Див. 

Ра дян ські партизани

Червоноармійці. Див. ЧА

Черганівка, с. Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. 922-

926, 932, 933

Черевко Ілія («Веселий») 106, 

107, 112-115, 126, 129, 138, 

150, 157, 158, 161-166, 168-

177, 179-182, 184, 185

Черемошня, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 332, 

577, 578, 591

«Черемха», підп. Див. Зварич 

Марія Захарівна

«Черемха», стр. СКВ, стан. 

госп. Див. Баран Стефан 

Гара си мович

Черемхово, м. Іркутської обл. 

(Росія) 1004

«Черемшина», повст. 602

Череп, нач. МТС 637

«Черешневий», к-т рай. б-ки СБ 

(Краснянщина). Див. Мисків 

Володимир Тимофійович

«Черешневого», б-ка СБ 43, 44, 

117, 147, 150

Черка Степан 622

Черкаси, м. 836

«Чернець», реф. СБ, пров. 

Див. Пришляк Євген-Андрій 

Степанович

«Чернець», сот. 630, 631

Черник«, б-к, кущ., рай. 

пров. Див. Маслюк Йосип 

Андрійович

Черниця, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 632, 634, 

638, 657, 669, 687, 697, 

700, 701, 705, 706, 708, 

709, 711, 716, 719, 772, 790, 

822-824, 826, 828, 847, 848, 

856, 857, 861, 862, 867, 869, 

870, 872-874, 876, 882, 890, 

893, 895, 896, 898, 911, 991, 

999, 1011, 1024, 1035, 1039, 

1100, 1158

Черничка Антошко 726

Черничка Ваврик 778, 787

Черничка Володимир 956, 959

Черничка Степан 956, 957

Черничка, з с. Літовище 777-

779

Черниш (Черніш), МҐБ 692, 

695

Черниш Іван Євдокимович 

1004
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Черниш, зав. райфінвідділом 

715, 894, 895, 913

Чернишенко Катерина 825

Чернівці, м. 925, 927, 933, 934

Чернітов, пр. райкому комс. 401

«Чернов», пр. окр. реф. СБ 17, 

26, 1137

«Чернця», вд. УПА 629, 634

Чернявський Михайло («Зба-

нок», «Збаночок», «Роман») 

877, 878, 882, 884, 886-890, 

892, 893, 895, 913, 1035, 

1171

Черняхівський Іван Іванович 

(«Богдан», «Кармелюк») 622, 

1160

Черняховський Іван Д., рад. 

ген. 561

Черче, с. Рогатинського р-ну 

Івано-Франківської обл. 

1152

Черчіль, Винстон, брит. пре-

м’єр-міністр 233, 272

Чехи, с. Пониковицького (За бот-

ців ського), р-ну. Див. Луго ве, 

с. Бродівського р-ну Львівської 

обл.

Чехія 232, 442

Чечоткін, о/у РО МҐБ 386, 388, 

389, 391

«Чигирин», повст. 1015, 1016

Чиж Богдан 626

Чиж Стефа 644

Чиж, з с. Корсів 422

Чижевський Іван Антонович 

(«Калина») 1160

Чижик, з с. Конюшків 401, 419

Чижів, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 972, 973

Чижов, мл. л-т НКВД, ст. л-т 

ОББ, к-р АБГ 413, 564, 565, 

1000, 1010, 1018

«Чикаленко», кущ. інф. СБ. Див. 

Скорик Євген Іванович

«Чикалів», поле 713

Чикусов, нач. РО НКҐБ 426, 

427

Чирка Федор 980

Чішки, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 591

«Чмир», зв. 1054, 1081

«Чміль», повст. 722

«Чоботар». Див. Гречаник 

Василь Дем’янович

«Човен», к-т б-ки СБ. Див. Луща-

нець Ярослав Панькович

Чорна (Чорній) Марія. Див. 

Зварич Марія Захарівна

Чорний Ліс, с. Зборівського 

р-ну Тернопільської обл. 

634, 724

«Чорний», б-к надр. б-ки СБ. 

Див. Дмитрущак Володимир

«Чорний», повст. (Підкамінеч-

чина) 828

«Чорний», пров. Див. Качан 

Роман Атаназійович

«Чорний», стр. УПА 611

«Чорній», стан. 575

Чорній Григорій («Сова») 991

Чорнобай Данило 641

Чорнобай Катерина 1146

Чорнобай Марія 714

«Чорногора», стр. УНС. Див. 

Шманда Василь

«Чорногора», стр. УПА, СКВ, 

кущ. Див. Лех Йосип Онуфрі-

йо вич

«Чорногори», кущ 1101, 1104

«Чорноморець», стр. СКВ. Див. 

Мордах Ярослав

«Чорноморський», рай. реф. 

СБ. Див. Смуток Петро 

Дмитрович
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«Чорносерскі», повст. 776

«Чорнота», повст. (Підкамі-

неч чина). Див. Гарасимчук 

Мар’ян Петрович 715

«Чорнота», рай. реф. СБ 

(Бузеч чина) 441, 1045, 1137

«Чорнота», реф. СБ, пров. 

Див. Пришляк Євген-Андрій 

Степанович

«Чорт», чл. ОУН. Див. Матвіїв 

Василь

Чортківський, р-н Терно піль-

ської обл. 1147

«Чорток». Див. Якубович Іван В.

«Чубатий», рой. 632

Чуваші 791, 793

Чугуїв, м. Харківської обл. 763

«Чуйко», надр. пров. 106, 108, 

112, 117, 130

«Чумак», б-к, кущ., з с. Літовище 

(Підкамінеччина). Див. 

Цінцірук Василь Федорович

«Чумак», кущ. (Олещина). Див. 

Тихоліс Степан Микитович

«Чумак», повст. з с. Нем’яч 

(Підка мі неччина). Див. Па січ-

ник («Чумак»), с. Михай ла

«Чумак», пр. рай. реф. СБ (Під-

ка мінеччина) 903, 946, 1137

«Чупринка», ген., ГК УПА. Див. 

Шухевич Роман 

«Чупринка», кущ. госп. 122, 

123, 129

«Чупринка». Див. Горбатюк 

Михайло Васильович

Чучман Василь Іванович («Вір-

ний») 606, 609, 976

Чучман Володимир 588

Чучман Еміліян 588

Чучман Ірина («Ірка») 1091, 

1092

Чучман Петро 434, 435

Чучман Степан 45

Чучман, с/о з с. Черемошня 

578

Чучмани Гумниські, хут. с. Гум-

нись ка. Див. Чучмани, с. Бусь-

ко го р-ну Львівської обл.

Чучмани Заболотні, хут. 

с. Вербляни. Див. Забо лот-

ний, хут. с. Вербляни Бусь-

кого р-ну Львівської обл.

Чучмани, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 296, 434, 582, 

973, 990, 996, 1026, 1152

Ш

Шабат («Землемір») 543

Шабат Іванна 973

Шабатура, нач. РО МВД 385

Шагера Іван 663

«Шалій», б-к, кущ. реф. СБ. 

Див. Остап Василь Іванович

Шапіра (Шапіро), ст. серж. гар-

ніз. 875, 884, 885

«Шапка». Див. Гаврис Григорій 

Семенович

«Шари», чл. АК. Див. Соболєвскі 

Ґеник

Шарльовський Петро-Отто 562

Шарун Іван 415

Шарун Наталія 1025

Шах Іван («Чалий») 575-577

Шашкевич Маркіян 797

Шваби, хут. Бродівського р-ну 

565

Швабінська Анна 399

Швабінська, з с. Конюшків 418

Швайдак Дмитро 392

Швайдак Микола 390, 391

Швайдак, хут. Поморянського 

р-ну 394

Швайка Антон Федорович 

(«Ру денко») 530, 532-534



1282

Швардецький Іван 650

Шварци, прис. с. Ожидів Бусь-

кого р-ну Львівської обл. 595

«Швейк», підп. з с. Юськовичі. 

Див. Коваль Марко

«Швейко», б-к 622

Швець Анна 469

Шеверило, посильний 798

Шавраков Євген 33, 34

Шевців Михайліна (Михалінка) 

216, 229, 235

Шевченко Тарас Григорович 

797

Шевченко, л-т НКҐБ 410-413, 

741

Шевчук Богдан 1025

Шевчук Катерина 176, 182, 

183, 216, 255

Шевчук Ксеня 170

Шевчук Марія 170, 186, 191, 

197, 208, 210, 212-214, 217, 

221, 225, 226, 228-230, 234, 

238, 240, 241, 243, 268, 272, 

276, 279, 285, 286, 294, 316, 

325, 326, 328, 332

Шевчук Михайло 606

Шевчук Стефанія 491

Шевчук, з Бродівщини 488

Шелепінська (Шелемінська) 

Марія 80, 83, 87, 88, 108, 

113

Шелепінський, з с. Русилів 87

Шелест Василь 424, 477

Шелест Володимир 477, 515, 

526

Шелест Гриць 654

Шелест Іван 478

Шелест Павліна. Див. Волос 

Павліна

Шелест, з с. Пониковиця 481

Шелест (Шелист) Степан 

Петрович 947

Шеметів, хут. с. Заболотці Бро-

дівського р-ну Львівської 

обл. 1025

Шеметівська Параскевія 1025

Шенгера Михайлина Андріївна 

623

Шепиль, пр. маслозаводу 771

Шеремека Володимир, міліц. 

476

Шереметa Аннa 469

Шеремета Анна Поз. 744

Шеремета Михайло Васи льо-

вич («Могила», «Циган») 

16, 25, 636, 676, 682, 697, 

744, 776, 785, 829, 906, 976, 

992, 1086, 1087, 1131, 1144, 

1149, 1160

Шерецька Текля 548

Шершун Надія 921

Шивала Володимир 213

Шидловський Павло 57, 59

Шидлюк Олександр 1025

Шиманська Ніна 799

Шинкарук Семко 778

Шинкарчук Семен 776

Шиптух Іван 967

Шипула Омелян Петрович 

(«Хвиля», «Чорний») 18, 27, 

34, 35, 1161

Широков, заст. нач. РО НКВД , 

мл. л-т МҐБ, к-р АБГ 40, 41, 

1015, 1016

«Шитка», комуніст з с. Боратин. 

Див. Гаврисюк Микола

Шишка Анастазія 583

«Шишка», б-к СБ (Підкамі неч-

чина). Див. Крет Микола

«Шишка», повст. (Краснян щи-

на) 118, 129, 137, 170, 173-

177, 179, 180, 182-187, 189, 

190, 193, 197, 198, 200, 202-

205, 207, 208, 210-215, 217, 
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221, 223-225, 228-231, 234, 

235, 237, 238, 240, 241, 243-

249, 254, 294

Шишківці, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 687, 784, 

960, 977

Шишкін, нач. РО МВД, о/у РО 

МҐБ 665, 666, 728, 737, 816, 

1129

Шиян, проф. 769

Шлапак Антон 955

Шлапак Іван 852

Шльосек, пан з с. Яснище 816

Шманда Василь («Чорногора») 

1164

Шмарін, сл. НКВД 576, 578, 593

Шмідт, управитель фільварку 

68, 69

Шнирів, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 34, 35, 395, 

565, 992, 994, 1020, 1138, 

1140, 1152, 1161

«Шпак», реф. СБ. Див. Гарабач 

Василь Іванович

Шпиколоси, с. Золочівського 

р-ну Львівської обл. 317, 

490, 492, 990, 1005, 1029

«Шпирки», б-ка 1100

Штабляк, м. (Східна Прусія) 

437

Штанков Сидор Купріянович 

812

Штохман Василь 552, 553

«Штурмовик», стр. СКВ 1024

Шубка Василь 413

«Шугай», к-р повст. гр. Див. 

Котельницький Григорій

«Шугай», підп. з с. Баймаки 

614

«Шугая», курінь, вд. УПА 95, 

1068

«Шулайко», повст. 606

Шульпін, упов. мінзагу 868

Шульський Максим Мико лайо-

вич («Брила») 1161

Шум Галина 570

«Шум», повст. 1091

Шунь Стах («Завзятий») 1161

Шура Катерина 333

Шустік, ст. л-т МҐБ 429, 430

«Шустов», с/о НКҐБ. Див. 

Шелест Василь

«Шутко», повст. 715

Шухевич Роман (ген. «Чуприн-

ка») 760

Шуцполіція 1155. Див. також 

Німецька поліція

Щ

Щабінський Федір 415

Щебетун, інстр. комсомолу 

750, 770, 773

Щербаков Михайлина 85

Щербаков, проф. 86

Щербина, 2-ий секр. Райкому 

КП(б)У 70

Щигельський Володимир 

(«Бур лака») 1145

Щирба Григорій 687

Щирба Іван 804, 1128

Щирба Микола 632, 633

Щирба Михайло 750

«Щирба», б-к, реф. СБ. Див. 

Стародуб Іван Миколайович

Щудлюк Дмитро 823

Щудлюк Ярослав Олександро-

вич («Помста») 449, 454-458, 

460, 1161

«Щука», підп. Див. Лех Степан

Щур Олекса («Часник», с/о 

«Достоєвський») 378, 379

Ю

Югославія 232
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Юзва Йосиф 784, 785

Юзва Марія 726

Юзьків Теодор 410, 412, 413

Юзьковичі (Юськовичі), с. Олесь-

кого р-ну. Див. Йо си пів ка, 

с. Буського р-ну Львівсь кої 

обл.

Юматов (Юматів), л-т МҐБ 690-

692, 695, 696, 1099

Юнацтво ОУН. Див. ОУН, 

Юнацт во

«Юранд», пор. АК. Див. Ґромб-

чевскі, Чеслав

Юрас Михайло Данилович 

(«Змій») 1106

Юрас Петро Данилович («Бур-

лай») 1106

Юречко Ілько 624

«Юрій», кущ. реф. СБ. Див. 

Пи липас Михайло Пилипо-

вич

«Юрій», повст. (Бродівщина) 396

Юркевич Марія 570

Юрків Андрій («Підкова») 469

«Юрко» («Юра»), б-к (Забо лот-

ців щина) 529, 530

«Юрко», б-к СБ з с. Бужок 

(Олещина) 577, 1102, 1104

«Юрко», б-к, кущ. Див. Сисун 

Іван Тимофійович

«Юрко», др. (Золочівщина) 

1025

«Юрко», повст. (Золочівщина) 

1060, 1063, 1064, 1071 

«Юрко», пров., реф. СБ. Див. 

Качан Роман Атаназійович

«Юрко», стр. (Глинянщина) 

1027

Юрцан Стефанія 1065

Юрченко Михайло 935

«Юрченко», повст. Див. Лагола 

Юрій Антонович

Юрчук Ферір Михайлович 

(«Горліс») 626, 729, 1035

Юстин («Боз») 390

Юськів Василь 596, 597

Юськів Марія 600

Юськів Меланія 487

Юськів Степан 596, 597

Юськів, з с. Безбруди 216

Я

Яблунівка (Яблонівка), с. Бусь-

ко го р-ну Львівської обл. 

436, 438, 440, 441, 988, 990, 

996, 1028

«Явір», б-к СБ (Пониковиччина). 

Див. Караїм Володимир 

Антонович

«Явір», повст. з с. Полоничі 37

«Явір», стан. 1085

«Явір», стр. СКВ 623

«Явір», стр. УПА 1100

«Яворенко», реф. СБ. Див.

Паньків Василь Васильович

Я в о р і в с ь к и й ,  р - н 

Львівської обл. 1145

Яворський Василь 341

Язениця Руська, с. пов. Кам’ян-

ка Струмилова. Див. Ясе-

ни ця, с. Кам’янка-Бузького 

р-ну Львівської обл.

Язлівчик, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 414, 475, 

565, 1006, 1150

Якимець Кирило («Бескид») 18, 

27, 620, 621, 776, 785, 1069, 

1070, 1091, 1162

Якимчук Андрій 611

Яковлєв (Яковлев), мол. л-т 

НКВД, к-р ІБ 434-436, 438, 439

Якторів, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 326, 363, 

975, 1009
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«Якуб», енкаведист. Див. Яков-

лєв (Яковлев) , мол. л-т 

НКВД, к-р ІБ

Якубович Іван В. («Чорток») 

744, 745

Якубович Яцько 855

Якубовіч (Якубович) Анна 693

Якубовський, з с. Трудовач 433

Янгелівка, с. Буського р-ну 

Львівської обл. 540-542, 562, 

563, 566, 591, 622, 1029, 

1089, 1091

Янек Филип («Канич») 600-603

Янівка, с. Червоноармійського 

р-ну Рівненської обл. Див. 

Іванівка, с. Радивилівського 

р-ну Рівненської обл.

Янівський (тепер у скл. 

Яворівського), р-н Львівської 

обл. 799

«Янка», с/о НКВД. Див. Ящук 

Стефанія Іванівна

Янківці, с. Житомирської обл. 

Див. Іванківці, с. Жито мирсь-

кого р-ну Житомирської обл.

Януш Володимир 118

Японія 236, 868

Японці 272

«Яр», б-к окр. реф. СБ. Див. 

Смолій Степан Ількович

«Ярема», кущ. Див. Гнатюк 

Микола Пилипович

«Ярема», підп. Див. Пилипців 

Михайло

«Ярема», повст. (Бузеччина) 

525

«Ярема», реф. СБ, пров. Див. 

Приш ляк Євген-Андрій 

Степа но вич

«Ярема», сл. СБ 463

Яремкевич Йосиф 438, 439

Яремків Параня 583

Яремко Мирон Павлович 

(«Комар») 1106, 1108

Яремко Василь 579

Яремко, з с. Кадлубиська 1068

«Яремко», реф. СБ. Див.Пань-

ків Василь Васильович

Яремчук Анна 724

Яремчук Євдокія 583

Яремчук Катерина 982

Яремчук Марія 650, 838

Яремчук Петро 915

Яремчук Степан 795

Яремчук Тетяна 915

Яремчук Федір 1007

Яремчук Юлія 1007

Яремчук Юстина 915

«Яренко», реф. СБ. Див. 

Паньків Василь Васильович

Ярешковий, з с. Полтва 362

«Ярий», рай. реф. СБ. Див. 

Сітка Василь Петрович

«Ярий», реф. СБ. Див. Білик 

Володимир Семенович

«Яриніца», с/о МҐБ. Див. Пан-

чи шин Степанія Іванівна

Яричівка, р. 163

Яричівський, р-н. Див. 

Новояричівський (тепер в 

скл. Кам’янка-Бузького), р-н 

Львівської обл. 

«Ярко», рай. реф. СБ 240-243

Ярмехін, пр. МҐБ 487

Ярміг Василь 1007

«Яровий», повст. Див. Вовчук 

Петро («Яровий»)

Ярославський, ліс 1078

Ярусєвич Анатолій 410

Ярух Йосип 47

Ясениця, с. Кам’янка-Бузького 

р-ну Львівської обл. 789

Ясенів, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 451, 468, 529, 
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640, 815, 976, 1018, 1023, 

1025, 1068, 1105-1107

Ясенівський, ліс 1064

Ясенівці, с. Золочівського р-ну 

Львівської обл. 1060

Ясінські, пани 1145

Ясіньска Анна 950

«Ясний», хованець 1082, 1083

Яснище, с. Бродівського р-ну 

Львівської обл. 658, 710, 

736-740, 755, 756, 816, 820, 

821, 836, 849, 934, 938, 940, 

951-953, 955, 1156

«Яструб», сан. 614

«Яструб», чл. АК. Див. Марскі 

Альбін

Яськів Андрій 432

Яськів Василь 634

Яськів Дмитро («Борис») 431, 

432

Яськів Іван 434, 435

Яськів Іван («Дуб») 431, 432

Яськів Павло 1004

Яськів Теодор 433, 435

Ясько Петро 419

Яцишин Стефанія 443

Яцко Павло 96, 240

«Яцко», кущ. 990

Яцура Михайло («Крах») 48, 49, 

51

Яць Гриць 400

Яць Пилип 399

Ящук Стефанія Іванівна 463, 

464
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ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ

Літопис УПА – це серійне книжкове видання. Його завдання – опубліку-
вати, з дотриманням джерельної точности, документи й матеріяли до історії 
УПА, а також стимулювати й видавати праці про діяльність УПА та історію 
України того періоду взагалі. Кожний том або група томів Літопису присвя-
чені окремим темам і мають назву. Частина томів охоплює історію УПА за 
певний період на більших територіях, як, наприклад, на Волині, в Галичині, 
на українських землях під Польщею тощо. Кожна з цих територій може мати 
два – три, а то й більше томів. Додаткова серія книжок буде присвячена за-
гальним темам, або збірникам спогадів, праць, або може бути книжкою од-
ного автора на якусь тему. Збірники появляються не періодично, а в залеж-
ності від підготовки й опрацювання наступного тому. Нумерація книжок Лі-
топису може йти інакше, ніж за оголошеним територіяльним планом чи хро-
нологією подій. Документи передруковуються з дотриманням джерельної 
точности, зі збереженням загальної форми ориґіналу. Конечні виправлення 
чи відтворення пошкоджених місць відзначаються квадратними дужками 
або – де потрібно – пояснені в примітках. Так само відзначаються додані 
редакцією слова, пояснення чи заголовки в тексті. Інші підпільні матеріяли – 
мемуари, меморандуми, публіцистика тощо – передруковуються без про-
пусків, проте мовні й правописні виправлення детально не відзначуються, 
хіба в особливих випадках. Як правило, передруки беруться з ориґіналів, 
але при відсутності ориґіналу до уваги береться найвірогідніша копія чи пе-
редрук. В усіх випадках точно подається джерело, а у випадку передрукова-
них архівних матеріалів – теж місце збереження даного матеріялу. Кожний 
том має довідник осіб та місцевостей і словник неясних слів, скорочень та 
маловживаних чи незрозумілих слів.

LITOPYS UPA –CHRONICLE OF THE UKRAINIAN INSURGENT ARMY

Litopys UPA is a series of books, produced with the aim of publishing source 
documents and materials relating to the history of the UPA, as well as stimulating 
and publishing works about the activities of the UPA and, in a more general way, 
the history of Ukraine of that period. Each volume or group of volumes of Litopys 
UPA is devoted to a specific theme and has a separate title. Some of the volumes 
deal with the history of the UPA in a given period of time or in a given region – for 
example, in Volyn’, in Halychyna, in the regions of Ukraine held by Poland and so 
on. Two, three, or even more volumes may be devoted to general themes, to col-
lections of memories, or to single books by individual authors dealing with par-
ticular questions. The appearance of Litopys UPA is not periodic, and depends 
on the pace at which successive volumes are compiled and prepared for print. 
The volumes may appear in an order other that indicated above, based on a ter-
ritorial and chronological principle. In reprinting documents, we adhere strictly 
to their sources and preserve the general form, language and orthography of the 
originals. Places in the text where corrections have had to be made, or where the 
original documents have been damaged or had to be reconstituted, are desig-
nated with square brackets, or, if necessary, provided with explanatory footnotes. 
Words, explanations, or titles inside the texts that have been added by the edi-
tors are indicated in a similar manner. Other underground materials – memories, 
memoranda, works of publicists and the like – are also reprinted without ornmis-
sions, but only in exceptional cases are linguistic and orthographic corrections 
indicated. Reprints are based on original texts. In cases where the original text 
is not available, the reprint is based on the most reliable copy of reprint. The 
sources of all materials used are clearly indicated and in the case of reprinted 
archival material, their present locations are also given. Each volume is provided 
with an index of names of persons and places and a glossary listing names that 
may not be clear, abbreviations and rarely used or incomprehensible words.
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ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ

Серійне книжкове видання документів, матеріялів і науко-

вих праць до історії Української Повстанської Армії

Досі появилися такі томи Літопису УПА основної серії:

Том 1. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга 1: 

Початки УПА; документи і матеріяли. Містить політичні й ор-

ганізаційні документи та матеріяли до історії УПА на Волині та 

Поліссі. Торонто, Третє, виправлене вид., 1989 р., 256 с.

Том 2. Волинь і Полісся: німецька окупація. Книга 2. 

Містить підпільні документи і матеріяли про бойові дії УПА на 

Волині й Поліссі. Торонто, Друге, виправлене видання, 1985 р., 

256 с.

Том 3–4. Чорний Ліс: видання команди Станиславівського 

тактич ного відтинка УПА, 1947–1950 роки. Книга 1 і 2. 

Містять меморіяли, біографічні нариси й документи про дії відді-

лів УПА Станиславівського ТВ УПА, оповідання, новели й вірші.

Том 3. Книга 1: 1947–1948. Торонто, Друге, виправлене ви-

дання, 1987 р., 272 с.

Том 4. Книга 2: 1948–1950 (продовження). Торонто, Друге, 

виправле не видання, 1989 р., 288 с.

Том 5. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга 3: спо-

мини учасників. Містить спогади, рецензії та  підпільні матерія-

ли про дії УПА, повідомлення про договір про ненапад між ГК УПА 

й угорською армією. Торонто, 1983 р., 312 с.

Том 6. УПА в світлі німецьких документів, 1942–1945; 

книга 1: 1942 – липень 1944. Містить аналізи, меморандуми, 

повідомлення, звіти, а також переклади українських докумен-

тів для центральних політичних, військових і поліційних установ. 

Торонто, 1983 р., 256 с.

Том 7. УПА в світлі німецьких документів; 1942–1945; 

книга 2: серпень 1944–1945. Торонто , 1983 р., 272 с.

Том 8. Українська Головна Визвольна Рада; документи, 

офіційні публікації, матеріяли; книга 1: 1944–1945. Містить 

основні документи Першого Великого Збору УГВР, передрук ор-

гану Президії УГВР Вісник (ч. 4 (7), серпень 1945), статті та ма-

теріяли з 1944–45 рр., які стосуються цілости визвольного руху. 

Торонто, 1980 р., 320 с.

Том 9. Українська Головна Визвольна Рада; книга 2: 

1946–1948. Містить видання УГВР Самостійність і Бюро інфор-

мацій УГВР та інші матеріяли. Торонто, 1982 р., 520 с.
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Том 10. Українська Головна Визвольна Рада; книга 3: 

1949–1952. Містить документи, офіційні повідомлення, публіка-

ції й матеріяли УГВР в Україні, між ними Бюро інформацій УГВР, 

вип. 4, 6 і 9. Торонто, 1984 р., 424 с.

Том 11. Тернопільщина: список впавших героїв україн-

ської революції в боротьбі з московсько-більшовицьким 

окупантом за час від 13 березня 1944 до 31 грудня 1948 

року. Підпільне видання містить біографії 725 осіб, які загинули 

на території Тернопільської округи та подає нові дані про смерть 

100 невідомих повстанців. Торонто, 1985 р., 248 с.

Том 12. Третя подільська воєнна округа УПА («Лисоня»). 

Містить видані командою ВО описи боїв відділів від 11.1943 до 

08.1945 р., збірник підпільних пісень «Повстанський стяг» 

виданий з нагоди п’ятиріччя УПА в 1947 р. Торонто, 1989 р., 

352 с.

Том 13. Перемищина – Перемиський курінь; книга 1: 

Денник відділу «Бурлаки» (В. Щигельського). Містить денник 

цього відділу («Ударники»-4, 94а) від 10.1946 р. До 24.10.1947 р., 

ведений бунчужним «Буркуном», з епілогом Б. Гука («Скали»), 

списки вояків, господарські документи. Торонто, 1986 р., 370 с.

Том 14. Перемищина – Перемиський курінь; книга 2: 

Денники й документи. Містить денники сотенного «Крилача» 

(Я. Коцьолка) з 1944 і 1947 років, які продовжив сот. «Бурлака» 

(В. Щигельський), денник сотні «Крилача» (ведений бунчужним 

«Орестом») і документи обох сотень. Торонто, 1987 р., 262 с.

Том 15. Костянтин Гіммельрайх: Спогади командира від-

ділу особливого призначення «УПА-Схід». Автор- киянин – 

оповідає про свої переживання від 1941 р. до рейду на Захід в 

1945 р. (мобілізація до ЧА, німецький полон, окупований Київ, 

участь у підпіллі ОУНм, старшинська школа, мандри по Поділ лі 

й к-р вд. особливого призначення УПА-Схід). Торонто, 1987 р., 

266 с.

Том 16. Підпільні журнали закерзонської України, 1945–

1947. Містить передруки підпільних журналів: «Тижневі вісті», 

«Лісовик», «Інформативні вісті», «Інформатор» і «Перемога». 

Всі числа журналів супроводяться англомовним резюме. Має 

статтю про історію підпільної видавничої діяльності на Закерзонні. 

1987 р., 608 с.

Том 17. Англомовні видання українського підпілля, 1946–

1947. Містить передруки підпільних видань: «Нові Лідіце», 

«Виселення єпископа Коциловського», «Вибори в СРСР», 

«Нова голодова катастрофа в Україні», «Фашистське стра-
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шило», «До братніх чеського і словацького народів». Торонто, 

1988 р., 192 с.

Том 18. Карпатська група УПА «Говерля»; книга 1: 

Документи, звіти та офіційні публікації. Містить передрук 

підпільного видання командування групи Шлях перемоги, зві-

ти команд ТВ УПА й звіти к-рів відділів та підвідділів 24 ТВ УПА 

«Маківка». Торонто, 1990 р., 328 с.

Том 19. Карпатська група УПА «Говерля»; книга 2: 

Спомини, статті та видання історично-мемуарного харак-

теру. Охоплює нариси і спомини друковані у підпіллі та написані 

старшинами і вояками УПА після переходу на еміґрацію. Торонто 

– Львів, 1992 р., 357 с.

Том 20. Покажчик до «Літопису УПА»; книга 1: 1–19 томи. 

Містить покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв, ін-

ституцій, алфавітні списки авторів та надрукованих матеріялів й 

інші дані про перших 19 томів «Літопису УПА». Торонто – Львів, 

1994 р., 528 с.

Том 21. УПА в світлі німецьких документів, 1941–1943; 

Книга 3: червень 1941 – травень 1943. Містить звіти, меморан-

думи, а також переклади українських документів для центральних 

політичних і поліційних установ. Торонто, 1991 р., 271 с.

Том 22. УПА в світлі польських документів; книга 1: 

Військовий Суд Оперативної Групи «Вісла». Містить вироки, 

звіти та кореспонденцію Військового суду Оперативної групи 

«Вісла» за період 06–09.1947 р. Торонто – Львів, 1992 р., 627 с.

Том 23. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спо-

гади. Поміщено спомини санітарів, медиків, лікарів й інших пра-

цівників санітарної служби й підпільні документи й біографії пра-

цівників УЧХ. Торонто – Львів, 1992 р., 480 с.

Том 24. Ідея і Чин: орган Проводу ОУН, 1942–1946. 

Політично-інформативний журнал Проводу ОУН містить інфор-

мації про боротьбу УПА, німецьку та російську окупаційну політи-

ку, розвиток політичної думки. Торонто – Львів, 1995 р., 592 с.

Том 25. Пісні УПА. Збірка пісень, тематично пов’язаних 

з боротьбою УПА. Містить тексти пісень, їх мелодію і варіанти 

(понад 600), а також дані про саму пісню, її авторів й оспівуваних 

у піснях героїв чи події. Охоплює не тільки властиві пісні вояків 

УПА, але й укладені пізніше в тюрмах і концтаборах чи уложені на-

родом. Торонто – Львів, 1997 р., 556 с.

Том 26. Українська Головна Визвольна Рада. Документи, 

офіційні публікації, матеріяли. Книга 4: Документи і спога-

ди. Містить протокол ВЗ УГВР, доповідь на цьому зборі, листу-
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вання президента УГВР К. Осьмака, переговори з польським під-

піллям, Угорщиною й Румунією, слідчу справу М. і П. Дужих, спо-

гади членів УГВР й інших осіб про утворення та діяльність УГВР. 

Торонто – Львів, 2001 р., 658 с.

Том 27. Роман Петренко. За Україну, за її волю; спогади. 

Автор-волиняк – оповідає про свою діяльність від часу війни у 

1939 р. до відходу на захід у 1945 р. Спочатку був членом ОУН 

Сарненської округи (від січня 1942 р. у підпіллі), згодом – шефом 

господарського відділу ШВО УПА «Заграва», від літа 1943 р. – 

ГВШ (потім КВШ УПА-Північ) і від літа 1944 р. – старшиною для 

особливих доручень при ГСЗС УГВР під керівництвом М. Лебедя. 

Торонто – Львів, 1997 р., 279 с.

Том 28. Марія Савчин. Тисяча доріг; спомини. Авторка роз-

повідає про свої юначі роки до приходу на еміграцію у 1954 р. З 

1945 р. була дружиною В. Галаси (заст. пров. ОУН Закерзонського 

краю і від 1948 р. – пров. ОУН ПЗУЗ) та перебувала разом з ним на 

Закерзонні, в Карпатах, на Волині, а також – в тюрмі КҐБ у Києві. 

Торонто – Львів, 1995 р., 600 с.

Том 29. Іван Гарасимів («Палій»). 3 юнацьких мрій – у ряди 

УПА. Спогади дають картину зі щоденного життя повстанців та 

їхніх к-рів та про становище населення на цих теренах. Автор роз-

повідає свій бойовий шлях в УПА від осені 1943 до осені 1947 р. 

в Карпатах (підстаршинську школу) та на Лемківщині (ройо вий в 

сотні У-І (94). Торонто – Львів, 1999 р., 336 с.

Том 30. Степан Хрін (Степан Стебельський). Крізь сміх 

заліза; спогади. Книга містить спогади С. Стебельського – 

«Хріна» та О. Конопадського – «Островерха» – «Спомини чото-

вого УПА Островерха» про їх діяльність в УПА від 1944–1949 рр. 

на Лемківщині та Дрогобиччині. Торонто – Львів, 2000 р., 

552 с.

Том 31. УПА на Львівщині і Ярославщині. Спогади і до-

кументи вояків УПА ТВ «Розточчя», 1943–1947. Містить спо-

гади «Сої», «Спартака», «Зенона Семеніва» та інших членів відді-

лу УПА к-ра «Бриля», оперативні звіти к-ра «Бриля» та «Гамалії» 

(«Переяслави І» та «Переяслави II»). Торонто – Львів, 2000 р., 

324 с.

Том 32. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спо-

гади. Книга 2. Частина книги – це спомини санітарів, медсестер, 

медиків, лікарів та інших працівників санітарної служби й УЧХ. 

Торонто – Львів, 2001 р., 581 с.

Том 33. Тактичний Відтинок УПА 26-ий «Лемко»: 

Лемківщина і Перемищина (Документи і матеріяли). Містить 



1306

дані, що стосуються історії відділів в 1944–1947 рр., оперативні 

звіти, накази інструкції та вказівки, рейди УПА, та документи під-

старшинської школи ім. полк. «Коника». Торонто – Львів, 2001 р., 

900 с.

Том 34. Лемківщина і Перемищина – «Холодний Яр», 

«Бескид», «Верховина»: Політичні звіти. Містить організацій-

ний розподіл підпільної мережі Лемківщини і Перемищини, ка-

дрову обсаду підпільної сітки та політичні й інформативні звіти з 

терену за роки 1944–1947 рр. Торонто – Львів, 2001 р., 974 с.

Том 35. Покажчик до «Літопису УПА»; книга 2: томи 21–

34, томи та 1–3 Нової Серії та томи 1–3 серії «Бібліотека». 

Містить покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв, ін-

ституцій, поазбучні списки авторів та надрукованих матеріялів й 

інші дані про томи «Літопису УПА», книги «Повстанські могили». 

Торонто – Львів, 2002 р., 870 с.

Том 36. «Книга полеглих членів ОУН і вояків УПА 

Львівщини». Містить отримані з радянських архівів короткі 

біографії членів ОУН і УПА, які загинули на Львівщині. Торонто – 

Львів, 2002 р., 1058 с.

Том 37. Іван Лико. На грані мрії і дійсності: спогади під-

пільника. 1945–1955. Спогади І. Лика («Скали», «Богдана») – 

«На грані мрії і дійсності» та М. Терефенка («Медведя») – «На 

грані двох світів» розповідають про пережите ними в підпіллі 

на Лемківщині та у польських тюрмах. Торонто – Львів, 2002 р., 

644 с.

Том 38. Петро Й. Потічний. Архітектура резистансу: кри-

ївки і бункри УПА в світлі радянських документів. Містить схе-

ми та описи різних криївок УПА й запілля та перелік з’єднань ЧА та 

ВВ НКВД‚ які були залучені до боротьби проти підпілля‚ зібраних 

в Архіві ВВ Українського Округу за 1944–1954 рр. Торонто – Львів, 

2002 р.‚ 430 с.

Том 39. Тактичний відтинок УПА 28-й “Данилів”: Холмщина 

і Підляшшя. Документи і матеріяли. Містить звіти Холмського 

ТВ, хроніки сотень, звіти зі зустрічей з представниками польсько-

го ВіН, звіт із зустрічі з англійським кореспондентом у 1945–1948 

рр. Торонто – Львів, 2003 р., 1058 с.

Том 40. Тактичний Відтинок УПА 27-й “Бастіон”: 

Любачівщина, Ярославщина, Томашівщина. Документи і 

матеріяли. Містить звіти команди ТВ, хроніки відділів куреня 

“Месники”, звіти й огляди керівництва ІІ Округи ОУН “Батурин”, 

господарські звіти у 1945–1948 рр. Торонто – Львів, 2004 р., 

600 с.
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Том 41. Президент УГВР Кирило Осьмак. Містить докумен-

ти та матеріяли про К. Осьмака, його життя, наукову діяльність і 

смерть. Торонто – Львів, 2004 р., 880 с.

Том 42. Петро Й. Потічний. Літопис УПА – Історія: 

Документи і матеріали. Містить дані про діяльності видавни-

цтва “Літопис УПА” за 30-й період, біографії членів видавничого 

комітету й адміністрації, редакторів, авторів, упорядників і фун-

даторів томів. Торонто – Львів, 2005 р., 658 с.

Томи 43–44. Боротьба з аґентурою: Протоколи допитів 

Служби Безпеки ОУН в Тернопільщині. 1946–1948. Містять 

протоколи переслухань працівниками СБ ОУН Тернопільської 

обл. осіб, підозрілих у співпраці з органами державної безпеки 

СРСР.

Том 43. Книга 1: поміщено 85 протоколів допитів, що охо-

плюють 13 р-нів Тернопільщини, зокрема: Бережанський, 

Білобожницький, Борщівський, Бучацький, Великобірківський, 

Великоглибочоцький, Велико дедеркальський, Вишнівецький, 

Заліщицький, Залозецький, Збаразький і Зборівський р-ни. 

Торонто – Львів, 2006 р., 1332 с.

Том 44. Книга 2: міститить 108 протоколів переслухань СБ 

ОУН з районів: Золотопотіцький, Золотниківський, Козівський, 

Козлівський, Коропецький, Кре менецький, Ланівецький, 

Микулинецький, Новосільський, Підволочиський, Під гаєцький, 

Почаївський, Пробіжнянський, Скала-Подільський, Скалатський, 

Теребовлянський, Товстецький, Чортківський, Шумський та з 

Рогатинського р-ну Станiславської області. Поміщено Протоколи 

ТОС-у, Протоколи смерті, списoк функціонерів МВС і МДБ та спи-

сок слідчих СБ. Торонто – Львів, 2006 р., 1288 с.

Том 45. Генерал Роман Шухевич – “Тарас Чупринка” 

Головний Командир УПА. Містить спогади про ген. Р. Шухевича‚ 

його життя‚ підпільну діяльність і смерть. Торонто – Львів, 2006 р., 

572 с.

Томи 46. Боротьба з аґентурою: Протоколи допитів 

Служби Безпеки ОУН в Тернопільщині. 1946–1948. Книга 3. 

Продовження тт. 43–44 та містить протоколи переслухань СБ 

ОУН з 5 р-нів Тернопільської обл.: Великодедеркальського, 

Вишнівецького, Збаразького, Золотниківського та Кременецького. 

Торонто – Львів, 2007 р., 896 с.

Том 47. Підпільна Пошта України. Містить ілюстрації ППУ 

з філателістичної збірки с. п. Степана Ґоляша з коротким опи-

сом рисунків марок і блоків, а також вступні статті, що привід-

кривають історію її діяльності. Торонто – Львів, 2009 р., 336 с.
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Том 48. УПА в світлі словацьких та чеських документів 

(1945–1948); книга 1: Рейди УПА в документах військa та 

апарату безпеки ЧСР (1945–1946). Містить дані про пропа-

гандивні рейди УПА Півнiчно-Східною Словаччиною та заходи че-

хословацької армії i органів безпеки, чехословацько-радянську-

польську співпрацю проти УПА, становище українського насе-

лення на Закерзонні тa документи про реакцію чехословацького 

суспільства щодо УПА. Торонто – Львів, 2010 р., 864 с.

Том 49. Тернопільщина: “Вісті з Терену” та “Вістки з 

Тернопільщини”. 1943–1950; книга 1 (1943–1947). Подано 

підпільні інформації про діяльність ОУН і УПА та суспільно-

політичну ситуацію в Тернопільській обл. і суміжних райо нах. 

Торонто – Львів, 2010 р., 832 с.

Том 50. Тернопільщина: “Вістки з Терену” та “Вістки з 

Тернопільщини”. 1943–1950; книга 2 (1948–1950). Містить 

подальші документи підпілля ОУН за 1948–1950 рр. щодо 

суспільно-політичної та економічної ситуації в Тернопільщині. 

Торонто – Львів, 2010 р., 1240 с.

Готуються до друку:

– УПА в світлі словацьких та чеських документів (1948–1950); 

книга 2 (1947–1948).
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У новій серії, т. зв. Київській, у співпраці з Інститутом 

української археографії та джерелознавства Національної 

Академії Наук України Державним комітетом архівів України 

та Центральним державним архівом громадських об’єднань 

(ЦДАГО) України появилися такі томи «Літопису УПА»:

1. Видання Головного Командування УПА. Містить такі ви-

дання: «До зброї», № 16, 1943, «Повстанець», № 1–6, 1944–1945, 

«Український перець», № 1–3, 1943–1945 та «Бойовий правиль-

ник піхоти». Київ – Торонто, 1995 р., 482 с.

2. Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943–1944. Документи 

і матеріа ли. Містить документи Головної Команди УПА-Північ та 

документи ВО «Заграва», «Богун», «Турів» та «Тютюнник». Київ – 

Торонто. 1999, 724 с.

3. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: 

директивні документи ЦК Компартії України 1943–1959. 

Містить документи ЦК КП(б)У – постанови з’їздів, пленумів по-

літбюро, оргбюро, секретаріяту, які супроводжуються інформа-

тивними записками, довідками, стенограми засідань та виступів 

членів ЦК КП(б)У. Київ – Торонто. 2001, 652 с.

4. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інфор-

маційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚ 

МДБ–КДБ (1943–1959). Книга 1: (1943–1945). Містить радян-

ські документи за 1943–1945 рр. Київ – Торонто. 2002‚ 597 с.

5. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інфор-

маційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚ 

МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга 2: 1946–1947. Містить радян-

ські документи за 1946–1947 рр. Київ – Торонто. 2002‚ 574 с.

6. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: ін-

формаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–

МВС‚ МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга 3: 1948. Містить радян-

ські документи за 1948 р. Київ – Торонто‚ 2003‚ 523 с.

7. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: ін-

формаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–

МВС‚ МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга четверта: 1949–1959. 

Містить радянські документи за 1949–1959 рр. Київ – Торонто‚ 

2003‚ 716 с.

8. Волинь, Полісся, Поділля: УПА та Запілля 1944–1946. 

Документи і матеріяли. Містить документи керівництва УПА-

Північ і УПА-Південь, КП ОУН ПЗУЗ і НВРО та груп «Заграва», 

«Богун», «Тютюнник» і з’єднань груп «33» (ПЗК «Москва»), «44» 

(ПСК «Одеса»). Київ – Торонто. 2006‚ 1448 с.
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9. Боротьба проти повстанського руху і націоналістично-

го підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськи-

ми органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1944–

1945. Містить протоколи допитів радянськими спецслужбами: 

М. Степаняка, Є. Басюка, М. Гайдука, Я. Білинського, А. Галицької, 

О. Луцького, Ю. Стельмащука, П. і М. Дужих, В. Павлика, 

О. Польового, Ф. Воробця, Д. Вітовського, В. Левковича. Київ – 

Торонто‚ 2007‚ 912 с.

10. Життя і боротьба генерала “Тараса Чупринки” (1907–

1950). Документи і матеріали. Зібрані джерела, які характери-

зують основні віхи життя і діяльності ген. Романа Шухевича. Київ 

– Торонто‚ 2007‚ 832 с.

11. Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО “Заграва”, 

“Турів”, “Богун” (серпень 1942 – грудень 1943 рр.). Містить 

353 документи ОУН(б) і запілля УПА на Волині й Південному Поліссі, 

які відображають діловодство КП, округ, районів ОУН(б) (08.1942–

09.1943), а також округ, надрайонів, районів, кущів, підрайонів і 

станиць запілля УПА (09–12.1943). Київ – Торонто‚ 2007‚ 848 с.

12. Воєнна Округа УПА “Буг” 1943–1952. Документи і ма-

теріали. Книга 1. Містить дані командування ВО і окремих під-

розділів, пресові видання, звітно-інформативні документи керів-

ництва ОУН на Львівщині. Київ – Торонто‚ 2008 р.‚ 800 с.

13. Воєнна Округа УПА “Буг” 1943–1952. Документи і ма-

теріяли. Книга 2. Містить дані командування ВО і окремих під-

розділів, пресові видання, звітно-інформативні документи керів-

ництва ОУН на Львівщині. Київ – Торонто‚ 2009 р.‚ 1232 с.

14. УПА і запілля на ПЗУЗ. 1943–1945. Невідомі докумен-

ти. Увійшли джерела УПА-Північ (266 документів) в яких висвіт-

люється історія керівництва, військових підрозділів, запілля за 

1943–1945 рр. Київ – Торонто‚ 2010 р.‚ 640 с.

15. Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного 

підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими ор-

ганами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1946–1952. 

Книга 2. Містить документи з переслухань радянськими органами: 

М. Павловича, І. Павловича-Бабинця, П. Лиховського, В. Харківа, 

Г. Ґоляша, Ю. Матвіїва, С. Коваля. Київ – Торонто‚ 2011‚ 840 с.

16. Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині 

ОУН і УПА. 1944 – 1954 рр. Містить 281 діловий лист керівни-

ків УПА та збройного підпілля ОУН (Роман Шухевич, Василь Кук, 

Микола Козак, Василь Галаса та ін.), які висвітлюють маловідо-

мі, переважно трагічні події національно-визвольної боротьби на 

Волині та Поліссі у 1944–1954 рр. Київ – Торонто‚ 2011‚ 1024 стор.
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17. Осип Дяків-“Горновий”. Документи і матеріали. 

Містить 119 документів (творча спадщина, листування, докумен-

ти про освіту і навчання, арешт та ув’язнення радянською вла-

дою, обставини загибелі; зізнання і спогади осіб, які з ним тісно 

співпрацювали), присвячених життю та діяльності одного з про-

відних публіцистів воюючої України, члена Проводу ОУН, заступ-

ника Голови ГС УГВР, підполковника-політвиховника УПА Осипа 

Дяківа-“Горнового”. Київ – Торонто‚ 2011‚ 1016 стор.

18. Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-Східної 

та Південної України. Містить підпільні документи і матеріали щодо 

діяль ність ОУН і УПА на території центральних, східних і південних 

областей України у 1942–1952 рр. Київ – Торонто‚ 2011‚ 1160 стор..

19. Підпілля ОУН на Буковині: 1943–1951. Документи 

і матеріали. Містить звітно-інформаційні документи структур 

ОУН Буковини, інструкції, пресові видання, деякі матеріали УПА 

та СБ, а також документи радянських органів держбезпеки. Київ – 

Торонто‚ 2012‚ 784 стор.

20. Воєнна округа УПА «Лисоня». Документи і матері-

али. 1943–1952. Містить документи і матеріали військового 

штабу та окремих підрозділів ВО УПА “Лисоня”, а також звітно-

інформаційні документи підпілля ОУН на Тернопільщини. Київ – 

Торонто‚ 2012‚ 848 стор.

21. Ярослав Старух. Документи та матеріали. Містить 

творчу спадщину, найважливіші документи, спогади та біографіч-

ний нарис, які стосуються життя та діяльності Я. Старуха. Київ – 

Торонто‚ 2012‚ 1008 стор.

22. Станиславівська округа ОУН: документи та матеріа-

ли 1945–1951. Збірник включає звітно-інформаційні докумен-

ти окружного, надрайонних та районних проводів структури ОУН 

Станиславівщини. Київ – Торонто‚ 2013‚ 1376 стор.‚ тверда об-

кладинка, ілюстрації.

23. Золочівська округа ОУН: Документи і матеріали 

референтури СБ. 1944–1951. Книга 1. Збірник містить ори-

гінальні документи референтури СБ Золочівського окружного та 

підлеглих йому проводів ОУН, які відображають процес роботи 

цієї структури підпілля в боротьбі з агентурою радянської влади 

та її каральних органів у регіоні. Київ – Торонто‚ 2013‚ 1320 стор.‚ 

тверда обкладинка, ілюстрації.

Готуються до друку:

– Золочівська округа ОУН. Книга 2.
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СЕРІЯ «ЛІТОПИС УПА» – БІБЛІОТЕКА

1. Юрій Ступницький. Спогади про пережите. Автор-

волиняк – оповідає про свою родину та переживання від юнаць-

ких років (кін. 1930-х до сер. 1950-х рр.). Автор є сином начальни-

ка штабу УПА полк. Леоніда Ступницького, разом з яким у 1943 р. 

пішов в УПА, навчався у старшинській школі «Дружинники». Після 

арешту в 1944 р. поневірявся по тюрмах і таборах Радянського 

Союзу. Торонто – Київ, 2000, 128 с.

2. Володимир В’ятрович. Рейди УПА теренами 

Чехословач чини. Монографію присвячено маловідомому ас-

пекту історії укр. визвольного руху 1940–1950 рр. Торонто – Львів, 

2001, 208 с.

3. Ярослав Грицай – «Чорнота», Параскевія Грицай. А рани 

не гоїлися: Спомини «Чорноти». Спогади чотового  УПА про по-

дії, які відбувалися у 1943–1945 рр. на Закерзонні, та його поне-

віряння по більшовицьких тюрмах і концтаборах Сибіру. Мемуари 

підготовлені до друку дружиною Параскою Грицай (з дому Ротко). 

Торонто – Львів, 2001, 332 с.

4. Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля 

Львівщини і Любачівщини. Містить спогади В. Левковича 

(“Вороного”)‚ його дружини Ярослави‚ сот. М. Тарабана (“Тучі”)

‚ вояків УПА І. Філя (“Шеремети”), І. Василевського-Путко 

(“Вуса”)‚ оргмоба К. Міхалика (“Думи) та зв’язкової К. Когут-

Лялюк (“Грізної”), згадку про к-ра Перемиської 6 ВО УПА 

Я. Чорнія (“Кулю), авторства Ф. Лопадчака. Торонто – Львів, 

2003, 448 с.

5. Мирослав Горбаль. Довідник-пошуківець. Реєстр осіб, 

пов’язаних з визвольною боротьбою на теренах Львівщини 

(без Дрогобиччини). 1944–1947 (за архівними документа-

ми). Подано ідентифікаційні дані про осіб, які були пов’язані з ви-

вольним рухом та джерела цих даних з ДАЛО за 1944–1947 рр. 

(плани заходів, стенограми нарад, протоколи засідань та до-

питів, прокурорські аналізи, аґентурні справи). Торонто – Львів, 

2003, 416 с.

6. Мирослав Горбаль. Довідник-пошуківець. Реєстр 

осіб, пов’язаних з визвольною боротьбою на теренах 

Дрогобиччини. 1939–1950 (за архівними документами). 

Зібрано інформацію про осіб та події, пов’язані з визвольною бо-

ротьбою на території Дрогобицької обл. у 1939–50-х рр. на осно-

ві документів ДАЛО та інших архівів, а також тематичних видань, 

публікацій і машинописів. Торонто – Львів, 2005, 1312 с.
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7. Володимир Ковальчук. Діяльність ОУН(б) та запіл-

ля УПА на Волині та південному Поліссі (1941–1944 рр.). 

Досліджено інформативний потенціал джерел з історії діяльнос-

ті підпілля, формування первісної джерельної бази, особливос-

ті фондоутворення, діловодство, класифікацію джерел та осо-

бливості діяльності референтур ОУН(б) і запілля УПА. Торонто – 

Львів, 2006, 512 с.

8. Онишко Леся. «Нам сонце всміхалось крізь ржавії 

ґрати». Катерина Зарицька в українському національно-

визвольному русі. На основі документів, спогадів учасників 

подій досліджено етапи становлення світогляду К. Зарицької, її 

участь в формуванні УЧХ; діяльність в референтурі пропаґанди 

ОУН та налагодження зв’язків ГК УПА Р. Шухевича; показано її 

життєвий шлях в тюрмах і таборах СССР, а потім на волі. Торонто – 

Львів, 2007, 928 с.

9. Коханська Галина. З Україною у серці. Спомини. Авторка 

детально розповідає про тогочасну дійсність, яку їй довелося пе-

режити, про свій вступ в ряди ОУН, проходження вишколів,  діяль-

ність в Колківській республіці УПА у відділі розвідки, ув’язнення в 

комуністичних таборах. Торонто – Львів, 2008, 400 с.

10. Олександр Іщук, Ігор Марчук, проф. Дарія Даревич 

«Життя і творчість Ніла Хасевича». Книга розкриває життє-

вий та творчий шлях видатного художника-графіка, члена УГВР з 

1949 р., ілюстратора багатьох видань ОУН і УПА – Ніла Хасевича 

(«Бей», «Зот», «Рибак») та доповнена повноколірним каталогом 

праць мистця. Торонто – Львів, 2011, 432 стор.

11. Олександр Іщук. «Молодіжні організації ОУН (1939–

1955 рр.)». В монографії на основі комплексного аналізу на-

укової літератури, опублікованих історичних джерел та архівних 

матеріалів досліджено участь української молоді у боротьбі за 

державну незалежність у 1939–1955 рр. Торонто – Львів, 2011, 

896 стор.

Готуються до друку:

– Між війною та миром: Відносини між ОУН і УПА та збройними 

силами Угорщини (1939-1945).

– Стрілецька зброя ОУН і УПА.
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СЕРІЯ «ПОДІЇ І ЛЮДИ»

1. Посівнич Микола. «Нескорений командир.» У кни-

зі описано життєвий шлях ГК УПА Р. Шухевича. Торонто – Львів, 

Вид. 2-е, доп. 2008, 80 с.

2. Осьмак Наталка. «Кирило Осьмак – нескорений 

Президент УГВР.» Дослідження розкриває невідомі сторінки 

життя і діяльності Президента УГВР К. Осьмака. – Торонто – Львів, 

2008, 128 с.

3. Посівнич Микола. «Степан Бандера – життя присвя-

чене свободі.» У книзі описано життєвий шлях Провідника ОУН 

та ЗЧ ОУН С. Бандери в 1920–1959 рр. Торонто – Львів, 2008, 

112 с.

4/I. Петро Й. Потічний. «Моя дорога». Біографічні спомини 

англійською мовою охоплюють період від народження до часу, 

коли автор, як юнак-вояк УПА, прибув зі своїм відділом до Західної 

Німеччини наприкінці 1947 р. Торонто – Львів, 2008, 124 с.

4/II. Петро Й. Потічний. «Моя дорога. Частина 2». Спомини 

описують життя автора в США (1950–1964), службу в американ-

ській морській піхоті під час Корейської війни, здобуття універси-

тетської освіти у Філадельфії i Нью-Йорку та завершуються пере-

їздом до Канади. Торонто – Львів, 2010, 112 с.

4/IІI. Петро Й. Потічний. «Моя дорога. Частина 3». Спомини 

описують життя автора в Канаді (1964–2012), його працю в 

МакМастерському університеті, різні академічні заходи і подоро-

жі та його родину. Торонто – Львів, 2012, 160 стор.

5. «Грім» – полковник УПА Микола Твердохліб. Спогади 

і матеріали» / Упорядник Р. Грицьків. Крізь призму спогадів 

учасників подій та інших матеріалів зображено життя і діяль-

ність видатного повстанського командира, а також висвітлено 

визвольну боротьбу 1930-х – 1950-х років у Карпатах. Торонто – 

Львів, 2008, 128 с.

6. Михайло Романюк. «Петро Федун – «Полтава» – про-

відний ідео лог ОУН та УПА». Висвітлено життя та діяльність 

одного з керівників визвольного руху, процес формування світо-

глядних позицій, патріотичних переконань та його творчої спад-

щини. Торонто-Львів, 2009, 128 с.

7. «Українська Головна Визвольна Рада» / Упорядники 

П. Й. По тіч ний, М. Посівнич. Поміщено статті Р. Шухевича, 

М. Дужого і А. Камінського, спогади Л. Шанковського, Д. Ребет 

у яких висвітлено боротьбу і роль УГВР в тогочасних суспільно-

політичних процесах. Торонто – Львів, 2009, 136 с.
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8. Володимир Іванченко. «Квітка у червоному пеклі: жит-

тєвий шлях Людмили Фої». Книга присвячена життю Л. Фої – 

“М. Перелесник” (1923–1950), організатора підпілля ОУН у 

м. Києві під час Другої світової війни та авторки літературних 

творів. Будучи ключовою фігурою у протистоянні НКВС з СБ 

ОУН, зірвала операцію зі знищення керівників визвольного руху. 

Торонто – Львів, 2009, 128 с.

9. Олександр Іщук. «Життя та доля Михайла Дяченка – 

“Марка Боєслава”». Книга присвячена життю та долі – письмен-

ника, підпільника й одного з керівників Карпатського КП ОУН, ав-

тора поетичних творів та оповідань. Торонто – Львів, 2010, 140 с.

10. Олександр Іщук, Володимир Іванченко. «Життєвий 

шлях Галини Голояд – “Марти Гай”». Висвітлено життя та долю 

однієї з діячок визвольного руху Г. Голояд, подано твори письмен-

ниці. Торонто – Львів, 2010, 128 с.

11. Володимир Мороз. «Портрет Осипа Дяківа – 

“Горнового”». Книга присвячена життю та діяльності відомого 

публіциста, члена Проводу ОУН та заступника Голови ГС УГВР, 

підполк.-пвх. УПА. Торонто – Львів, 2010, 128 с.

12. Володимир Мороз. «Зиновій Тершаковець – “Федір”». 

Крайовий провідник ОУН Львівщини З. Тершаковець увійшов в іс-

торію визвольного руху як засновник та редактор підпільного ви-

дання “Літопис УПА”. Торонто – Львів, 2011, 128 с.

13. «Миколa Андрощук-«Вороний». Записки повстанця». 

Ред. І. Марчук. Книга спогадів (весна 1943 – весна 1944 р.) подає 

картину дій повстанців на південній Волині (бої з німецькими під-

розділами, військами НКВС, зокрема, на Гурбах, Північний рейд). 

Торонто – Львів, 2011, 128 с.

14. Олександр Іщук, Наталія Ніколаєва. «Ярослав 

Богдан – “Всеволод Рамзенко”». Подано життєвий шлях та 

творчу діяльність письменника-підпільника і чільного діяча ОУН 

Я. Богдана (1915–1953), проаналізовано тематику основних його 

праць. Торонто – Львів, 2011, 128 с.

15. Дмитро Проданик. «Шлях боротьби Василя Сенчака – 

“Ворона”». Висвітлено життєвий та бойовий шлях В. Сенчака-

“Ворона” на посадах районного референта СБ Солотвинщини та 

надрайонного референта СБ Станиславівщини, а також дослі-

джено “чорну” зраду на Станиславівщині 1951 р. Торонто – Львів, 

2011, 128 с.

16. Олександр Іщук, Ігор Марчук. «Брати Бусли. Життя за 

Україну». Книга про відомих діячів ОУН на Волині Олександра 

та Якова (референт пропаганди Проводу ОУН) Буслів подає 
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інформацію про їхній нелегкий життєвий шлях. Торонто – 

Львів, 2011, 128 с.

17. «Світло душі родини Левицьких» / Упорядник Марія 

Прокопець. У книзі розповідається про долю родини о. Юрія 

Левицького та Анастасії з Зубрицьких, з 8-ми дітей якої п’ятеро 

загинуло у боротьбі за волю України. Торонто – Львів, 2011, 128 

стор.

18. Ігор Марчук. «Ростислав Волошин». У книзі розповіда-

ється про життєвий шлях Р. Волошина, одного з перших організа-

торів ОУН на Волині, згодом керівника Рівненської ОЕ ОУН, члена 

БП ОУН та головуючого на ІІІ НВЗ ОУН і І УЗ УГВР. Торонто – Львів, 

2012, 128 стор.

19. Дмитро Проданик. «Микола Кричун – “Черемшина”». 

У книзі на основі архівних документів подано життєвий та бойовий 

шлях Миколи Кричуна-“Черемшини”, “Олексія” на посадах пові-

тового та надрайонного провідника ОУН Вижниччини. Торонто – 

Львів, 2012, 128 стор.

20. Наталія Ніколаєва. «Підпільні друкарні ОУН та їх лікві-

дація каральними органами СРСР в 1944–1954 рр.» В книзі 

на основі таємних документів ЦК КП(б)У, радянських каральних 

органів, матеріалів підпілля ОУН та сучасних наукових праць до-

сліджується діяльність підпільних друкарень ОУН в 1944–1954 рр. 

та процес їх ліквідації органами НКВС-НКДБ-МДБ-МВС-КДБ 

СРСР. Торонто – Львів. 2012, 132 стор.

21. Василь Ільницький. «Провід OУН Карпатського Краю». 

Книга присвячена структурі та кадрам Карпатського краю ОУН. 

На основі різних архівних документів і матеріалів розкриваються 

структурні трансформації та питання кількісного заповнення ке-

рівних органів краю. Торонто – Львів, 2012, 128 стор.

22. Богдан Зек. «Олег Штуль у боротьбі за Україну». 

Представлена книга розповідає про політика, журналіста, гро-

мадського діяча Олега Штуля. Торонто – Львів, 2013, 112 стор.

23. Наталія Ніколаєва. «Уляна Крюченко – “Оксана”». 

Книга описує життя та долю Уляни Никифорівни Крюченко (1920–

1972), підпільниці ОУН, дружини керівника Проводу ОУН та 

Головного командира УПА в 1950–1954 рр. Василя Степановича 

Кука (1913–2007). Торонто – Львів, 2013, 128 стор.

24. Сергій Волянюк. «Омелян Польовий – “Остап”». Дана 

розвідка присвячена життю та діяльності поручника УПА Омеляна 

Польового, який увійшов в історію українського національно-

визвольного руху як однин з визначних командирів повстанської 

армії на Тернопільщині. Торонто – Львів, 2013, 128 стор.
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25. Василь Мустеца. «Василь Кантемiр-“Остап”». У книзі 

на основі архівних документів подано життєвий та бойовий шлях 

Василя Кантеміра-“Остапа”, “Деркача”, “Дениса” – від рядового 

повстанця до провідника Кіцманського район ного проводу ОУН. 

Торонто – Львів, 2013, 128 стор.

26. Микола Посівнич, Василь Брелюс. Нарис життя Дарії 

Ребет – “Орлян”. Дослідження присвячене життю та діяльності 

чільної діячки ОУН Дарії Цісик-Ребет (1913–1992). У книзі автори 

висвітлили її життєвий шлях, дослідили діяльність в ОУН, розкри-

ли її бачення проблем Організації та з’ясували внесок, який вона 

зробила у розвиток націоналістичного руху, а водночас з тим ви-

світлили маловідомі факти в історії визвольного руху. Торонто-

Львів, 2013, 112 стор.
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“ЛІТОПИС УПА” В МЕРЕЖІ INTERNET

Заходами Адміністрації видавництва “Літопис УПА” детальну 

інформацію українською та англійською мовами про видання та 

споріднені матеріали можна знайти в мережі Іnternet за адресою:

httр://www.litopysupa.com

Ця інформація складається з чотирьох груп.

1. Вступ до серій (Introduction to the Series), який дає загальні 

інформації про “Літопис УПА” та цілі видавництва.

2. Інформації про замовлення (Оrdering information), які дають 

короткі інформації про кожний том серій та як їх замовляти.

3. Книги “Літопис УПА” (Litopys UPA volumes), де про кожний 

том подано не тільки повну бібліографічну інформацію (титуль-

на сторінка, дата і місце публікації, число ІSBN, ціна та редак-

тор книги), але також повний текст вступної статті та резюме 

матеріaлів тому. Текст ілюстрований знимками, які знаходяться 

в книзі.

4. Споріднені матеріяли (Related Materials). У цій групі пода-

ні публікації інших видавництв, що відносяться до теми УПА та 

Збройного підпілля в Україні.

Аналогічну інформацію англійською мовою 

можна знайти також на web сторінці за адресою:

httр://www.іnfoukes.com/commercial/litopysupa/index.html

Про подальші інформації можна звертатися на адресу

Адміністрації:

— Роман Кулик — toronto@litopysupa.com

або Редакції:

— Петро Й. Потічний — peter.potichnyj@litopysupa.com

Адміністрація в Україні — lviv@litopysupa.com

Будемо вдячні за відгуки читачів на наше видання.

Пишіть на подані адреси або також на

www.litopysupa.com

www.litopysupa.com
lviv@litopysupa.com
peter.potichnyj@litopysupa.com
toronto@litopysupa.com
htt%D1%80://www.%D1%96nfoukes.com/commercial/litopys-upa/index.html
www.litopysupa.com
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ОБ’ЄДНАННЯ КОЛИШНІХ ВОЯКІВ УПА В США Й КАНАДІ

та

ТОВАРИСТВА КОЛИШНІХ ВОЯКІВ УПА

 ім. ГЕН. ХОР. ТАРАСА ЧУПРИНКИ В США Й КАНАДІ

ВИДАВНИЧИЙ КОМІТЕТ “ЛІТОПИСУ УПА”

М. Бохно, І. Василевський-Путко, І. Гомзяк, Параска Грицай, 

О. Дольницький, О. Жигар, Б. Ковалик, М. Кошик,

М. Кулик, Р. Кулик, Катерина Лялюк, М. Лущак, П. Мицак, 

Емілія Нагірна-Зінько, А. Потічний, П. Потічний, 

М. Рошецький, І. Росіл, Н. Солтис, Ярослава Філь, 

O. Цилюпа, С. Шпак, Є. Штендера

Адміністрація:

М. Кулик, Р. Кулик, Емілія Нагірна-Зінько, Наталя Солтис

Адреса:

LITOPYS U.P.A.

Р.О. Вох 97, Station “С”

Тоronto, Ontario, М6J 3М7, Canada

toronto@litopysupa.com

Адміністрація в Україні:

Ігор Гомзяк, Богдан Столяр

Благодійний Громадський Фонд “Літопис УПА”

ім. Володимира Макара

Микола Посівнич

Адреса: “Літопис УПА”

пл. Міцкевича, 6/7, Львів 79005 Україна

тел.(38-032) 235-8485 e-mail: lviv@litopysupa.com

lviv@litopysupa.com
toronto@litopysupa.com


Наукове видання

ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ

Нова серія, том 23

 

ЗОЛОЧІВСЬКА ОКРУГА ОУН:

Документи і матеріали 

референтури СБ

1944-1951

Упорядник:

 Михайло Романюк

Підписано до друку 17-10-2013. Формат 70 х 100 1/
16

Папір офсетний. Друк офсетний.

Умовн. друк. арк. 23,17. Обл.-видавн. арк. 18,12.

Наклад 500. Зам. № 10-17/13
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