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КАДРОВИЙ СКЛАД СПЕЦІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ОУН(Б): 

СПРОБА АНАЛІЗУ 
 

Формування неупередженого ставлення до маловідомих сторінок 
вітчизняної історії передбачає і детальне вивчення різних аспектів діяль-
ності ОУН(б) ∗, зокрема, кадрового її складу. Мається на увазі з'ясування, 
наприклад, того, яким шляхом відбувалося комплектування основних 
референтур (підрозділів) організації, кому з учасників підпілля доручалися 
найбільш відповідальні завдання, зокрема, кого з них залучали до роботи в 
такій секретній референтурі як Служба безпеки (СБ). 

Віддаючи належне відомому вислову «кадри вирішують все», необхід-
но зазначити, що, порівняно з іншими референтурами, кадрове питання в СБ 
набуло великої ваги. Це й зрозуміло, оскільки вона мала всі елементи та 
атрибути спеціальної служби у повному розумінні цього слова. СБ, 
використовуючи спеціальні методи та засоби, вела боротьбу з агентурою 
ворогів організації, займалася розвідкою та контррозвідкою і багатьма 
іншими справами, які доручались їй керівництвом Центрального Проводу 
ОУН(б), оскільки ним вона розглядалась не тільки як спецорган для 
боротьби на «таємному фронті», але і для створення умов успішної побу-
дови Української Соборної Самостійної Держави (УССД). 

Від того, хто з членів організації потрапляв до референтури СБ, їх про-
фесійної та загальної підготовки, вміння здійснювати секретну агентурно-
оперативну роботу, багато в чому залежала діяльність більшої частини, 
якщо не всієї організаційної мережі підпілля ОУН(б). 

Про роботу референтури СБ поки що мало публікацій, окрім деяких 
розвідок, в тому числі започаткованих у даному часописі 1. 

На нашу думку, підготовка нових праць на основі архівних матеріалів 
сприятиме кращому розумінню нашого минулого і допоможе науковцям і 
широкому загалу сформувати об'єктивний погляд на досить суперечливі 
факти, пов'язані з діяльністю ОУН(б). 

Неабиякий інтерес щодо залучення архівної спадщини викликають ті 
матеріали, які були виготовлені безпосередньо в умовах підпілля його 
учасниками і містять відбиток драматичного і суворого часу. Саме до такої 
категорії і належать три документа під назвою «Атестаційний лист 
командування СБ», «Характеристика СБ Дрогобицького окружного про-
воду» та «Виписка із зошита референта СБ Крайового проводу «Захід-
Карпати» «Іордана» 2. 

Декілька слів щодо їх появи. Приблизно з 1945-1946 рр. керівництво 
                                                           
∗ ОУН(б) � Організація українських націоналістів бандерівського напрямку. 



Центрального Проводу ОУН(б) дало вказівку всім референтурам СБ, які 
діяли при різних організаційних керівних ланках, проводах (від крайових до 
районних), скласти списки своїх працівників-есбістів з викладом основних 
біографічних даних, включаючи освіту, час вступу до ОУН та СБ, а також із 
стислою характеристикою їх як підпільників. Ця робота була виконана 
керівниками референтур СБ, починаючи від районної і до крайової включно. 

З часом у підпіллі з'явились аналогічні списки у осіб керівного складу 
для внутрішнього користування, зокрема, у зв'язку з поданням працівників-
есбістів до нагородження і до призначення на нові посади тощо. Так, один з 
вищезазначених документів являє собою атестаційний лист для подання на 
нові військові звання ряду працівників СБ Крайового проводу «Захід-
Карпати», який охоплював велику територію західних областей УРСР. Із 
загального списку на 22 особи було представлено до звання сотника � 3, 
поручика � 7, хорунжого � 12 осіб. 

Згідно з датою на цьому документі, виготовив його 16 липня 1948 р. 
керівник референтури СБ згаданого вище проводу «Іордан» ∗. До праців-
ників радянських правоохоронних органів цей атестаційний лист потрапив 4 
грудня 1948 р. внаслідок проведення чекістсько-військової операції в селі 
Топільська Перегінського району Івано-Франківської області і загибелі 
«Іордана». 

Інший документ містить дані, які характеризують працівників 
референтури СБ Дрогобицького окружного проводу, що входив 
територіальне до складу Крайового проводу «Захід-Карпати». Цей документ 
висвітлює деякі важливі елементи кадрового стану референтури СБ, 
зокрема, підтверджує позитивну інформацію про деяких есбістів, яких було 
подано на звання, та спростовує її щодо інших. 

Є всі підстави стверджувати, що ці два документа були виготовлені 
приблизно одночасно, а розбіжність у характеристиці деяких працівників 
референтур СБ свідчить про існування чималих проблем в цій референтурі. 
Щодо останнього документа під назвою «Виписка�» слід зауважити, що за 
звичаєм, виробленим практикою підпільного життя кожен працівник ке-
рівного складу СБ повинен був мати при собі, кажучи сучасною мовою, 
банк даних � робочий зошит. У цей зошит заносилась його власником вся 
необхідна для повсякденної роботи інформація. 

І ще один важливий момент, на який варто звернути увагу. Так, всі 
дані в подібному випадку заносились, зважаючи на умови конспірації, 
працівниками референтури СБ в характерному для них «ключі» (оригінальні 
скорочення, звороти, навіть окремі, не пов'язані між собою, слова і т.п.), що, 
на перший погляд, може викликати здивування у тих, хто знайомиться з 
ними. Однак без перебільшення можна сказати, що вони свідчать про 
певний рівень аналітичних здібностей працівників-есбістів. 
                                                           
∗ Він же «Митарь» � Лівий Володимир Михайлович, 1920 р.н. 



Зважаючи на те, що документи, не дивлячись на різне їх призначення, 
можуть доповнювати нашу уяву про кадровий стан СБ, проаналізуємо їх, 
порівнявши дані, що характеризують працівників, за такими критеріями як 
вік, освіта, професія тощо. Отже, з усього керівного складу референтури СБ 
Крайового проводу «Захід-Карпати», представлених до вищих військових 
звань (22 особи): 

� мали освіту: середню � 9 осіб, неповну середню � 12 осіб, вищу � 1 
особа, 

� вступили до ОУН: 1932 р. � 1 особа, 1933 р. � 1 ос., 1938-1939 рр. � 
7 ос., 1941-1943 рр. � 10 ос., 1944 р. � 3 особи, 

� вступили до СБ:  1942 р. � 5 ос., 1943 р. � 4 ос., 1944 р. � 8 ос., 1945 
р. � 3 ос., 1946 р. � 2 особи. 

Таким чином, якщо брати за відправну точку 1948-й рік (бо саме тоді 
було підготовлено вищезазначені документи), то більшість працівників 
референтури СБ «Захід-Карпати» мали великий стаж перебування в органі-
зації (19 осіб � від 5 і більше років), а найбільше поповнення референтури 
СБ відбулося в період 1942-1944 рр. (17 осіб). 

Пояснення цьому частково можна знайти, якщо ознайомитись з 
іншими матеріалами, які свідчать, що саме в цей період велика кількість 
підпільників, відібраних для роботи в СБ, і тих, хто вже працював у ній, з 
метою вивчення основ та підвищення професійної підготовки щодо розвідки 
і контррозвідки, а також агентурній роботі, закінчили різні курси, 
організовані при референтурах СБ крайових, окружних та обласних 
проводів 3. Крім цього, керівництво ОУН(б) розуміло, що повернення 
радянських військ на територію західноукраїнських земель поставить їх в 
тяжкі умови боротьби «не на життя, а на смерть», і тому вони, проводячи 
укріплення організаційної мережі, намагались якомога більше поповнити 
кадровий апарат СБ. 

В атестаційному листку вказується, яку спеціальну підготовку мали 
працівники референтури СБ Крайового проводу «Захід-Карпати». Так, 
майже половина з них (10 осіб) пройшли 10-ти денні курси, від 1 до 3 тижнів 
� 8 ос., зовсім не проходило � 4 особи, з яких 1 � з вищою освітою, а двоє 
мали неповну середню освіту та організаційний стаж від 5 до 10 років. 
Таким чином, брак спеціальної підготовки компенсувався за рахунок 
тривалого терміну перебування в організації. 

Цікаво, що троє працівників відбули 3-тижневі курси, де заняття 
проводив і організовував керівник референтури СБ Центрального Проводу 
ОУН(б) «Михайло» (М.Арсенич), який був досвідченим агентуристом і у 
своїх «грипсах» ∗ давав рекомендації по активізації агентурно-оперативної 
роботи 4. 

                                                           
∗ «Грипс» � письмова вказівка, розпорядження, які направлялися через зв'язкових до 
організаційних ланок СБ. 



Окремі позначки, зроблені «Іорданом» на документі, свідчать про те, 
що 3 працівники його референтури з керівного складу закінчили курси 
спеціального призначення по підготовці не тільки з основ агентурної 
роботи, а й по активізації боротьби з ворожими агентами (агенти-
внутрішніки, агенти-бойовики ∗). 

До речі, в документах вказуються конкретні факти розкриття та добро-
вільної розшифровки працівників СБ як агентів ворога під час проведення 
робочих семінарів. Так, працівник референтури СБ Дрогобицького 
надрайонного проводу «Шугай» «був завербований, під час семінару 
зізнався». Відносно іншого працівника цієї референтури «Кучерявого» було 
записано «розкритий під час семінару, необхідно з'ясувати питання його 
арешту» 5. 

Щодо характеристики працівників керівного складу референтури СБ 
Крайового проводу «Захід-Карпати» слід зазначити, що вона була пере-
важно позитивною, з детальним розкриттям деяких рис, як, наприклад, 
«ідейний, відданий, хитрий слідчий та організатор, ініціативний, політично 
підготовлений, дуже серйозно ставиться до слідчої роботи» тощо. Тільки в 
одного було записано «мав догану за аморальний вчинок». 

Вартий уваги ще один важливий момент, який доповнює суттєву ха-
рактеристику керівного складу референтури СБ зазначеного проводу. Якщо 
зважати на рік народження, то з 22-х осіб, що входили до складу 
референтури цього проводу, мали вік 35 років � 1 (1913 р.н.), 32 роки � 2 
(1916 р.н.), 29 років � 3 (1919 р.н.), 28 років � 3 (1920 р.н.), 27 років � 4 (1921 
р.н.), 26 років � 4 (1922 р.н.), 25 років � 3 (1923 р.н.), 24 роки � 2 особи (1924 
р.н.). 

У цьому є істотний фактор, оскільки за загальноприйнятим критерієм, 
який визначає вік молодої людини (30-35 років), більшість працівників-
есбістів (16 з 22 або 2/3 всього складу) мали 24-28 років. Не зважаючи на 
молодість, вони мали середню освіту, досить великий стаж перебування у 
підпіллі (до 5-6 років) і майже такий самий термін практичної роботи в 
референтурі СБ. 

Характеристика працівників референтури СБ Дрогобицького окруж-
ного проводу дещо інакша і рясніє такими записами як «не знає людей, 
запустив територію, відсутній контроль, не вміє розмовляти, багато гово-
рить зайвого, роботу виконує непланово, недисциплінований», або «не-
серйозний, не може бути райреферентом, багато починає різних справ і 
жодної не доводить до кінця, відсутній авторитет провідництва». Остання 
деталь характерна тим, що від працівників СБ вимагалося завжди бути 
                                                           
∗ Агент-внутршнік � член організації, який підтримував агентурний зв'язок з ворожими 
оунівцям силами і виконував їх завдання. 
Агент-бойовик � член організації з керівного складу, добре ознайомлений з характером, 
напрямками та методами роботи українського націоналістичного підпілля, який 
використовувався в активних антиоунівських заходах. 



прикладом «провідництва» для членів організації, тобто вміти своїм осо-
бистим прикладом вести за собою інших підпільників. 

Для наочності і вияву суперечностей в розумінні вислову «хто є хто», 
порівняємо дані, що характеризують працівників керівного складу 
референтури СБ «Захід-Карпати», які особисто були записані «Іорданом», та 
такими ж даними на них, викладеними керівником референтури СБ Дро-
гобицького окружного проводу (підпису керівника на документі немає). 

 
Псевдонім 

працівника СБ 
 

Запис, зроблений 
«Іорданом» 

 

Запис, зроблений  
керівником Референтури СБ 

Дрогобицького окружного проводу 
 

1 2 3
«Владко» 
 

ініціативний,  актив-
ний, мало практики у 
спецроботі 
 

не вміє розмовляти, багато говорить зай-
вого, відсутня войовничість, стійкий, 
роботу веде непланово, ривками, 
недисциплінований, не хотів 
підкорятися «Сайгору» (його керівник 
� Авт.), любить ходити по території 

«Чернік» 
 

хороший слідчий,  в 
роботі мало серйоз-
ний, накладались по-
карання за амораль-
ний вчинок 

запустив територію, не знає людей, від-
сутній контроль, на зиму йде на чужу 
територію (Миколаївський р-н), 
здібності до роботи має, повинен більше 
приділяти уваги території 

«Спартак» 
 

активний,   не   дуже 
відданий, наївний, не 
дуже    авторитетний, 
хороший слідчий 

здібний, рухливий, з енергією береться 
за роботу, надрайонному референту від-
повідає,   добре   орієнтується,   хитрий 
(жінка завербована ∗) 

«Зимний» 
 

ідейний,     відданий, 
на території корис-
тується      авторите-
том, хороший слід-
чий, у навчанні ак-
тивний 

старий   працівник  СБ,   мало   приділяє 
уваги агентурній роботі, після семінару 
змінив тактику, малоенергійний 
 

 
 
Із зазначених у документі трьох надрайонних референтур СБ, що 

входили до складу Дрогобицького окружного проводу (всього � 51 особа), 
вказана освіта 25 осіб. Тільки один з них мав середню освіту, а решта � по 7 

                                                           
∗ У даному випадку, коли немає жодних пояснень хто і для чого вербував жінку, можна 
говорити, спираючись на відому практику роботи есбістів, що, по-перше, в разі 
необхідності вони могли вербувати зрідка рідних та близьких родичів своїх колег, а, по-
друге, якщо йдеться про вербувальну роботу ворога, то такого есбіста довго не тримали в 
організації, вели нагляд і розслідування щодо нього, залежно від отриманих результатів 
вирішувалась його доля. 



та 4 класи. 
Як бачимо, керівництво референтури СБ Центрального Проводу 

ОУН(б) в умовах підпілля намагалося підбирати у свої штати найбільш 
авторитетних, хоч і молодих, людей які перебували в організації тривалий 
час і отримали непогану на той час загальну освіту, і дати їм спеціальні 
знання на різних курсах, навіть з участю самого керівника СБ. Працівники 
цієї секретної референтури, які виявляли ініціативу, бажання 
удосконалювати свою професію, як правило, призначалися на більш 
відповідальні посади, до так званих референтур «вищого рівня» (обласних, 
окружних, крайових). 

Відповідно у референтурах СБ «нижчого рівня» працювали менш 
кмітливі та здібні. До того ж, не маючи спеціальної підготовки, вони діяли 
на власний розсуд, звіряючись зі своєю «революційною свідомістю». Тут 
необхідно зазначити, що наприкінці 40-х і на початку 50-х років основний 
тягар боротьби на «таємному фронті» ліг саме на надрайонні та районні 
референтури СБ. 

Цьому передувало, з одного боку, розгортання, у світлі рішень ЦК 
КП(б)У, нового етапу тотального наступу радянських правоохоронних 
органів на націоналістичне підпілля, а з іншого � намагання керівництва 
ОУН(б) вивести з-під масованого удару свою організаційну мережу з її 
бойовими підрозділами, розосередивши їх на невеликі проводи та бойові 
загони, здатні нападати блискавично і раптово, уникаючи переслідувань. Це, 
безсумнівно, призводило до великих жертв, яких зазнавали обидві 
ворогуючі сторони 6. 

Референтура СБ «вищого рівня» настільки зменшилась, що практично 
існувала лише номінальне. Ті, що залишилися живими, поповнили районні 
та надрайонні референтури СБ. 

Все це призвело до помітного ослаблення кадрового складу СБ, особ-
ливо з точки зору його професійної підготовки, уміння активно протистояти 
ворогові спеціальними засобами та заходами. І більш того, кожен працівник-
есбіст, опинившись у ситуації майже повної ізоляції (зв'язки з 
організаційними ланками були порушені), повинен був приймати рішення на 
свій страх і ризик, а відсутність теоретичних знань сприяла зменшенню 
рівня його професіональної майстерності, перетворенню на «ремісника», 
дедалі частішому використанню каральних методів і засобів. 

Деякі пояснення ситуації з кадрами СБ ОУН(б) можна знайти при де-
тальному розгляді «Виписки із робочого зошита «Іордана» (записи у зошиті 
датовані червнем 1948 р.), керівника референтури СБ одного з трьох 
крайових проводів, що діяли на той час у західних областях УРСР. Оскільки 
документ подається російською мовою, то не виключено, що після ви-
лучення зошита у «Іордана» працівниками радянських правоохоронних 
органів його було перекладено на російську мову. На користь цього припу-
щення свідчать характер та зміст відібраних матеріалів (досить цікавих в 



оперативному плані), що містяться в ньому. Враховуючи те, що вищеза-
значений документ складається з кількох розділів, які мають свою назву, 
перейдемо до їх розгляду в такому порядку, в якому вони викладені. 

 
«Проведена робота за 1947 рік» 

1. Керівник Дрогобицького районного проводу ОУН «Сухий» � 
агент-внутрішнік, допитував референт СБ «Чернець» в липні 1947 року, 
ліквідований. 

2.  «Тиміш» � агент-внутрішнік, справа не закінчена, знаходився з 
«Медведем», заарештований, втік. 

3.  Референт пропаганди Стрийського надрайонного проводу ОУН 
«Береза» і референт пропаганди Боринського районного проводу ОУН 
«Модест» підозрюються в агентурній роботі, справа доручена «Роману» 
(зустрічались у вчителя з інспектором з області). 

4.  «Чернець» 10.08.47 р. відповідно до розпорядження провідника 
«753» за розконспірацію залишив територію. В теперішній час референт СБ 
Львівського окружного проводу ОУН. 

1-й семінар у Стрийському надрайоні 20-30 квітня, було 13 чол. 
ІІ-й семінар у Дрогобицькому надрайоні у другій половині липня 1947 

року, було 10 чол. 
ІІІ-й семінар у Самборському надрайоні 15-25 червня 1947 р., було 23 

чол. 
Усунув референта СБ від загальної організаційної роботи (м. 

Чернівці). 
Вбиті: «Петро» � окружний референт СБ; 
«Юрко» � райреферент СБ і 2 бойовика «Юрка» 30.05.47 р. 

 
Як бачимо, у 1947 році «Іорданом» було виявлено із керівного складу 

організації («Тиміш» � керівник Закарпатського окружного проводу 
ОУН(б)), двоє агентів-внутрішніків, один з яких був фізично ліквідований, а 
ще двоє підозрюються через контакт з інспектором області (мабуть, 
народної освіти). Те, що керівник референтури СБ Дрогобицького окруж-
ного проводу «Чернець» за вказівкою «Шелеста» (він же 753) � керівника 
Крайового проводу «Захід-Карпати» за порушення вимог конспірації був 
переведений до іншого підрозділу референтури, свідчить про суворий підхід 
з боку керівного складу до роботи і норм поведінки працівників-есбістів, 
навіть «вищого» рангу. 

Дані щодо семінарів також вказували на наміри керівників 
референтури СБ підтримувати на належному рівні професійну підготовку 
своїх підлеглих (46 осіб майже протягом місяця проходили навчання), 
оскільки на так званих робочих семінарах проводились заняття, на яких 
слухачі отримували необхідні теоретичні знання, що підкріплювались 
практикою. Слухачам надавались конкретні діючі справи, які вони вивчали, 



аналізували, за необхідності проводили допити і виносили своє рішення у 
справі. Про те, що працівники СБ нерідко виконували роботу, не пов'язану 
безпосередньо з їхніми функціональними обов'язками, свідчить факт, 
вказаний у вищезазначеному документі по м. Чернівці. 

У наступному розділі йде перелік загиблих працівників референтур СБ 
Крайового проводу «Захід-Карпати», з якого можна зробити висновок, що 
більшість з них належала до референтур «середнього та нижчого» рівня 
(районні та кущові). 

 
«Загинули у 1947-1948 роках» 

1. Окружних референтів � 2. 
2. Окружних субреферентів � 2. 
3. Надрайонних референтів � 4. 
4. Надрайонних субреферентів � 4. 
5. Районних референтів � 19. 
6. Районних субреферентів � 7. 
7. Кущових інформаторів � 20. 
8. Комендантів боївок СБ � 14. 
9. Бойовиків СБ � 116.  
10. Друкарки � 1. 
 
«Хитроліс» � зам. референта СБ Турковського надрайонного проводу 

ОУН. 
«Осип» � районний референт СБ Стрийського надрайонного проводу 

ОУН. 06.08.47 р. 
«Скіт» � надрайонний референт СБ Дрогобицького надрайонного про-

воду ОУН. 
«Макоматський» � районний референт СБ Дрогобицького районного 

проводу ОУН. 1948 р. 
 «Шугай» � районний референт СБ Дублянського районного проводу 

ОУН. 1948 р. 
«Городенко» � зам. референта СБ Самборського надрайонного про-

воду ОУН. 1947 р. 
 
Такого ж ретельного розгляду потребує розділ «Справи, що підляга-

ють виконанню», оскільки ці справи досить переконливо свідчать про 
здатність керівника такого високого рангу СБ виокремлювати найважливіші 
справи, тобто, зважаючи на конкретну ситуацію, в якій діяли учасники 
підпілля крайового проводу, зосередити свою увагу на фактах, що суттєво 
впливали на стан роботи членів організації та їх безпеку. Крім цього, вони 
розкривають мозаїку складної та відповідальної роботи працівника СБ, який, 
власне, вирішував долю людини, яка з тієї чи іншої причини потрапляла в 
поле його зору. Оскільки «Справи...» викладені з урахуванням структури 



крайової референтури СБ (кожний надрайон окремо), в такій послідовності і 
проаналізуємо їх. 

 
«Справи, що підлягають виконанню» 

І. Дрогобицький надрайонний провід ОУН(б) (201 ч) ∗. 
1. «Апостол» (Рудий) � районний пропагандист з 1944 року, 

колишній мельниковець, розповсюджує ворожу пропаганду, роззброїв 
7 яструбків, видав «Шугая». 

2. «Коваленко» (перевіряв «Володко», направлений на своє місце) 
� провідник Дрогобицького районного проводу ОУН (9 чол. сім'я, 
репресована більшовиками), під час зими знаходився у Дрогобичі, хо-
див до кінотеатру, їздив поїздом, автомобілем, харчі доставляв в 
Губач. Знаходився в Рубачі під час облави, де було вбито 7 чол. і один 
взятий живим, знаходився в 10-му будинку від цього місця. 

3. «Пріська» � колишній референт УЧХ (Український Червоний 
Хрест � Авт.), декілька разів проходив перевірку («Черняк», 
«Спартак», «Борунда»), сім'я загинула від більшовиків. 

4. «Левко» � кущовий, ознайомлюється з поштою, яка йде через 
нього (підозрілий), необхідно взяти під нагляд. Та інших 37 
другорядних справ, що підлягають розробці. 
 
З вищезазначеного можна зробити висновок, що «Іордан» досить 

обґрунтовано «брав на замітку» різні деталі з поведінки членів організації, 
як тих, в чиїх діях було пряме порушення вимог конспірації («Левко»), так і 
тих, які об'єктивно підпадали під перевірку (компрометуюча поведінка 
підпільника). 

 
ІІ. Самборський надрайонний провід ОУН(б) (Р-204). 

1. «Войко» (агент відпадає, перевіряв Ш.) � провідник 
Устрикського районного проводу ОУН, зґвалтував дружину хазяїна 
(Хомомога), знав про місцезнаходження краївки (місце сховища � 
Авт.), яка була викрита («Шелест»). У 1945-46 роках саботував 
роботу, крився в сім'ї, яка завербована. На його території немає змоги 
знаходитись, може втекти за кордон. Не живе з жінкою через дівчину, 
яка усунена від роботи в ОУН, не прийняв присяги. 

2. Чотовий «Рубан» (взятий в розробку) � протягом всієї зими 
ходив один, під час облави подав наказ замаскуватися у снігу 
(заявляють стрільці), пройшов між більшовиками, а його стрільці 
також підозрілі. Та інші 18 другорядних справ. 
 
Як бачимо, до тих питань, які цікавили керівника крайової 

                                                           
∗ Кожен надрайон мав свій код. � Авт. 



референтури СБ, належали не тільки ті, що стосувалися виявлення ворожої 
агентури, але й питання морального плану. 

 
ІІІ. Турковський надрайонний провід ОУН (А-201). 

1. «Модест» � районний референт пропаганди у 1945 році, два 
рази виходив на засаду, має зв'язок з Чупаком � директором школи, 
агентом-священиком, саботує роботу, попередив агентів, яких хотів 
взяти на допит, справа командира «Біра» (заходив у село, загинули всі 
разом з командиром). Справа пов'язана з «Березою» (керівник 
Стрийського надрайонного проводу ОУН). «Модест» і «Береза» зу-
стрічались з інспектором області. 

2. «Гонта» � районний господарчий референт, жінка втекла з 
Сибіру, три рази відлучався від групи (знаходився сам). 

3. Чотовий «Гамалія» � був у військах «СС» у 1945 році, 
арештовувався Станіславською спецбоївкою, відпущений (заведена 
справа). 

4. Чотовий «Спартак» � під час першої більшовицької окупації 
два рази арештовувався (заведена справа), завербований раніше. 

5. До справи «Тимоша» � в селі Пливьє його бойовик взятий 
більшовиками живим. Та інших 12 другорядних справ. 
 
З цих записів можна зробити висновок щодо виробленого есбістською 

практикою методу, коли під підозру брались без вагання ті підпільники, які 
хоч раз мали контакт з представниками органів радянської влади, або 
«благополучно» порівняно з іншими уникали засідок, арештів, поранень під 
час боїв і т. п. («Модест», «Береза», «Гонта»). 

 
IV. Стрийський надрайонний провід ОУН (Й-201). 

1. «Назар» (від роботи усунутий) � адміністратор при референтурі 
пропаганди окружного проводу ОУН, проходив курс лікування, поранений, 
сам впав у хащі, знаходився в Б. два тижні, сам перебував у Самогінові, 
підозрюється у зраді «Данила». 

2. «Беркут» � кущовий провідник, оженився на жінці, яка три рази 
арештовувалась і висилалась (втекла), про нього знав «Шрам» � агент-
внутршнік. Не бажав укриватись разом з есбістом, знав про бункер, в якому 
загинули партизани, в касі має розтрату � розписки пропали, ховається у 
селі в розкішних умовах. До місць схову приходить дружина, під час облави 
дружина зустрічається з оперативником. 

3. «Дубовий» � кущовий господарчий, брат арештованого, сім'я дома, 
неактивний. Втік з пункту від «Ахіла» (референт СБ Стрийщини), був 
викликаний для перевірки.  

Та інші 3 другорядні справи. 
 



Такий перелік компрометуючих матеріалів на членів організації, з од-
ного боку, може свідчити про відповідну професійну роботу самого кер-
івника референтури СБ, а з іншого � про відсутність можливостей опе-
ративного втручання з метою перевірки взятих на підозру осіб («Назар», 
«Беркут», «Дубовий»). Аналогічні записи щодо інших підпільників (окрім 
«Кучерявого»), зроблені «Іорданом» окремо, можуть вказувати на його 
особисте ставлення до них. 

 
1. «Зелений» � районний господарчий, вийшов з повинною, видав 

«Турняка» (Дрогобицький р-н). 
2. «Швейк» (солідний) � завербований в Червону армію. 
3. «Медвідь» � провідник Підбузьского району, раніше завербований, 

з роботою справляється добре (два рази арештовувався), товариш 
«Зеленого», покривав його, приймав у підпілля яструбків та членів 
комсомолу, під час облави сховався на сосні. 

4. «Кучерявий» � технічний референт СБ у «Мая», завербований у 
1945 р., до 6 разів виходив на зустріч з об'єктом, нікому не розповідав, 
розкритий під час семінару. 

 
Випадок з «Кучерявим» характерний тим, що розкриває непоодинокі 

факти вербовки працівників референтури СБ з боку радянських право-
охоронних органів. 

Розділ під назвою «До виконання» розкриває до найменших 
подробиць ті питання, які викликали найбільшу зацікавленість та 
занепокоєння у «Іордана», а також збирання потрібної вичерпної інформації 
про діяльність учасників крайового проводу «Захід-Карпати». 

 
«До виконання» 

1. Справа дівчини з Майдана. 
2. Як проводився допит Сосновської, харчі, хто, коли, (от-до), як вів 

допит. 
3. Агентура НКДБ в наступі. Хто написав. 
4. Як проходила перевірка кадрів ОУН У ПА у 1945-46 рр. 
5. Перелік висланих документів. 
6. Опис закінчених справ (проти поляк, повідомлення) 1944-48 рр. 
7. Кількість ліквідованих у 1945-46 рр. жінок � членів ОУН, праців-

ників УЧХ: 
а) на основі протоколів; 
б) на основі донесень  
       точні дані. 
8. Список втрат працівників СБ 1944-48 рр. 
а) загинули в бою з ворогом; 
б) застрелились; 



в) пропали безвісти; 
г) попали живими; 
д) вийшли з повинною;  
е) застрелено (за що ?) 
     цифрові дані з інших референтур і референтур УПА. 
9. Наявність агентури серед працівників СБ (навести окремі приклади), 

агенти-внутршнііки серед УПА, госпреферентів, референтів пропаганди, 
УЧХ, оргреферентів. 

10. Випадки мародерства в СБ, наказано (до останнього часу): 
а) грабунки цивільного населення; 
б) привласнення речей з ліквідованих  
        шифром; 
в) пияцтво; 
г) розповсюдження деморалізації (ґвалтування жінок).  
Випадки мародерства в інших референтурах і УПА (приклади). 
11. Відпрацювати окремі бойові операції спецбоївок СБ під час 

німецької, більшовицької окупації: 
а) бої і роззброєння німців, більшовиків, румун спецбоївками; 
б) засідки; 
в) операції (нападу, протипольські операції, відплатні операції і т.п.); 
г) теракти. 
Трофеї, які взяли, втрати противника і наші втрати, мета. Всебічно 

описати � провести детальний опис операцій (коли, де, що, ким?). 
12. Пошук в лісах (хто міг видати наш прохід). 
13. Отримані речі (матерія, медінструменти). 
14. Справи. Віктор, його дружина і Ксеня, вирішити на місці в контакті 

з д. «Чотурим». 
15. Матеріали про роботу СБ Станіславського округу для «Яра». 
16. Затримати автомобіль, тримати справним. 
17. Справи дітей. 
18. Спецповідомлення про заходи на адресу «Дениса» (для Олі). 
19. Конституція СРСР і УРСР (нові видання), Статут ВКП(б), ВЛКСМ, 

ВЛКСМУ, цікаві книжки, брошури, вирізки з газет. 
20. Розробити схему (горизонтальну та вертикальну) побудови більшо-

вицької адміністрації. Окремо � політичні органи (район, область, по 
можливості республіки і СРСР). 

21. Зняття копії здобутих матеріалів � основних в 3-х примірниках. 
22. Форма МВС, МДБ, РКМ, ПВ МВС, ВВ МВС. Різниця. 
23. Адміністративні карти областей. 
24. Дружина «Леміка» � де перебуває, виказала осередок «С». 
25. Допитати православного батюшку (східняк) � розвідник. 
26. При розробці об'єктів звернути увагу (з'ясувати) на окремі 

позначки в документах на підозрюваних осіб (більшовицька адміністрація). 



27. Зима 1948 р. З Болехівського району приїхали на територію 
Стрийщини (с. Бережниця), застрелили жінку по тій причині, що не хотіла 
дати їм свинини. 

28. Заїжджають на територію Стрийщини і пиячать (Жидачівщина). 
29. Хто розстріляв дочку священика Стрийщини (с. Лисятичі) пр. 

«Федір», «Ахіла». 
30. Підкреслення своїх заслуг, зв'язків (знайомих), свого положення, 

вплив на хід роботи в ОУН. 
31. Фальсифікація доносів (аргументів) («Яр», «Денис»). 
32. На якій підставі підозрюється «Яна» («Чернота»). 
33. Військові звання («Чернота», «Черниш», «Бодзо», «Побік», «Е» та 

інші). Якщо немає «Владко», то з «Ромком» справитись. «Залізний» � 
західноєвропейський тип, чутлива душа. Що узнає при проведенні семінарів 
використовує в самостійній роботі. Аргументи, контраргументи, мої 
попередження. Листи «Ш» і «Е», кого пропонувати, яке прийняти рішення. 

34. Справа «духів» � причетна висока особа, знає територію. 
Цікавиться внутрішніми організаційними питаннями. Виконуються вказівки 
«духа». Бажає знати. 

35. «Брюс» � «Ульяна» � дружина «Брюса». 
 
Якщо відмежуватись від різного роду записів та нотаток, переванта-

жених зайвою деталізацією, то можна окреслити, виходячи з зазначеного 
документу, коло проблем, які стояли перед «Іорданом», характер та на-
прямки виконуваної ним роботи. Крім цього, дуже відчутне його бажання 
мати певну уяву про радянську владу, підвищувати свій загальнокультурний 
рівень. Та найголовніше � якомога більше володіти інформацією щодо 
перевірки членів організації, кадрових змін своєї референтури, наявності 
серед працівників СБ ворожих агентів, або взагалі випадкових людей. 

І ще одна деталь: аналіз питань, які стосувались саме працівників 
референтури СБ, свідчить про те, що серед них могли бути «герої» маро-
дерства, грабежів, пияцтва, фальсифікації, а то і деморалізовані особи. Дані 
про ці останні факти «Іордан» повинен був передавати до «верхів» у 
закодованому вигляді, як вимагала того спеціальна позначка в документі. 

Звичайно, це лише окремий зріз тогочасної реальності, в якій перебу-
вала і діяла референтура СБ Крайового проводу «Захід-Карпати» протягом 
принаймні 1948 року. Оскільки ця референтура становила фактично третю 
частину особового складу СБ ОУН(б), то її недоліки не тільки суттєво 
впливали на загальний рівень роботи всього спеціального підрозділу 
ОУН(б), а і на його кадровий стан. До того ж, якщо взяти до уваги, що саме з 
цього часу було посилено тиск на українське націоналістичне підпілля з 
боку радянських правоохоронних органів, і це призвело до чисельного 
скорочення як учасників самого підпілля, так і працівників-есбістів, то 
можна впевнено говорити про ускладнення проблеми кадрового питання 



референтур СБ ОУН(б). 
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