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Згідно таємного протоколу підписаного в ніч з 23 на 24 серпня 1939 року в рамках “пакту 
Молотова-Ріббентропа” західна частина волинських земель мала відійти до Радянської Укра-
їни. Після дванадцятиденного маршруту та коротких сутичок з окремими польськими час-
тинами Червона армія вийшла на Західний Буг і Сян. Кордони СРСР просунулися на захід 
на 250-350 км. Нові ділянки державного кордону, згідно з наказом НКВС від 20 вересня 1939 
року, прийняли під охорону прикордонні війська Київського і Білоруського округів.

Водночас було розпочато процес створення прикордонних загонів, які стали на сторожу 
земель Волині в межах Радянської України [1, 201-202].

Згідно наказу НКВД СССР № 001121 от 20.09.1939 почалися створюватися прикордонні за-
гони. 6 жовтня 1939 року у містечку Житковичі (БРСР) був створений 90-й прикордонний за-
гін військ НКВС. 8.10.1939 року загін прибув до м. Володимир-Волинського, а 12 жовтня став 
до охорони державного кордону. 

Володимир-Волинський загін охороняв ділянку кордону від с. Коритниця до с. Потужиця 
Вулька місця перетину річок Західний Буг та Солокія, протяжністю 150 км. Начальником за-
гону був призначений майор М.С. Бучківський. замполіт батальйоний комісар Ушенко М.С.

До складу загону входило управління, штаб, політчасть, підрозділ обслуговування, окрема 
рота зв’язку, транспортна рота, пункти медичної допомоги (ПМД) с лікарем-хірургом, манев-
ренна група, та саперний взвод. Штаб загону та різними службами занаходився у Володимир-
Волинську.

Володимир-Волинський прикордонний загін складався з чотирьох комендатур, які розта-
шовувалися: 

І комендатура – м. Устилуг комендант ділянки майор М.Г. Неплюєв:
1-ша застава с. Коритниця, начальник старший лейтенант К.Л. Ареф’єв.
2-га застава с. Чернявка, начальник молодший лейтенант М.І. Артамонов.
3-тя застава с. Видранка, начальник лейтенант М.Є. Максимов.
4-та м. Устилуг, начальник старший лейтенант А.К. Чумовицький
та 1 резервна застава в м. Устилуг.
ІІ комендатура – с. Лудин, комендант ділянки капітан О.З. Говоров:
5-та застава с. Черников, начальник молодший лейтенант С.М. М’якішев.
6-та застава с. Вигданка, начальник старший лейтенант А.К. Нєєзжалов.
7-ма застава с. Цуцнев, начальник лейтенант М.Д. Репенко.
8-ма застава с. Михале, начальник старший лейтенант В.І. Коваленко.
та 2 резервна застава с. Лудин.
ІІІ комендатура – с. Мишев, комендант ділянки капітан С.Ф. Федотов:
9-та застава с. Кричев, начальник молодший лейтенант С.М. Кузьмін.
10-та застава с. Літовеж, начальник лейтенант В.О. Чернов.
11-та застава с. Заботинці, начальник лейтенант Ю.К. Уткін.
12-та хутір Ромош, начальник лейтенант О.С. Лук’янов.
та 3 резервна застава с. Мишев.
ІV комендатура – м. Сокаль, комендант ділянки капітан І.В. Бершадський:
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13-та застава с. Скоромохи, начальник лейтенант О.В. Лопатін.
14-та застава м. Сокаль, начальник старший лейтенант А.В. Сачков.
15-та застава с. Поториця, начальник лейтенант І.Ф. Кашинов.
16-та застава с. Потужиця Вулька, начальник молодший лейтенант П.П. Шпильов.
та 4 резервна застава м. Сокаль.
На дільниці загону було чотири мости через Західний Буг: 2 залізничних – у районі  с. Ви-

гданки і хутора Ромош і 2 дерев’яних – напроти міст Устилуг і Сокаль [9, 187-189].
Основою формування загону був особовий склад 18-го Житковицького прикордонного за-

гону. 10 липня 1940 року до загону була приєднана 1-ша комендатура від 91-го Рава-Руського 
прикордонного загону в м. Сокаль та чотирьох застав чисельністю 274 чол. У жовтні 1940 року 
до загону поступило нове молоде поповнення із Московського і Приволзського військових 
округів у кількості 636 чол. Чисельний склад прикордонних загонів було збільшено на 50 %. 
Штатна чисельність загону складала 1832 чол. Значно зросла в них кількість військовослуж-
бовців, яких скеровували сюди після спеціального відбору. Особливу увагу звертали на їх на-
ціональну приналежність. Всі ключові посади, починаючи від коменданта участків, начальни-
ка штабу і закінчуючи завідуючим діловодством, займали росіяне [2, 164-166].

Протягом 1939 р. – першої половини 1941 р. з огляду на збільшення функціонального на-
вантаження та чисельності прикордонних військ, а також організаційні заходи, пов’язані зі 
спеціалізацією за видами службово-бойової діяльності, постало завдання напрацювати й 
уточнити нормативно-правову базу, детально регламентувати їх навантаження, мобілізаційні 
плани, організаційне оформлення щойно створюваних управлінських структур тощо. Тому 
наказом за № 00296 від 27 березня            1939 р. НКВС СРСР затвердив Положення про Головне 
управління прикордонних військ НКВС СРСР. На нього покладалися завдання організації, 
керівництва та контролю служби військ з охорони державного кордону; керівництва розгля-
дом та вирішенням прикордонних інцидентів і конфліктів; організації та проведення заходів 
з інженерно-технічного оснащення кордону; організації, керівництва і контролю розвідкою 
в прикордонній смузі СРСР та прикордонній смузі прилеглих держав; управління бойовими 
операціями прикордонних військ у прикордонних сутичках та ін. Розширюючи правове поле 
ГУПВ, Наркомат внутрішніх справ закріпив за ним і підпорядкованими йому управліннями, 
поряд з власне військовими ще й розвідувальні та контррозвідувальні функції [4, 256-257].

Для покращення якості керівництва прикордонними військами, посилення охорони кор-
дону наказом НКВС від 25 лютого 1940 року було сформовано Західний прикордонний округ 
із центром у місті Львові.

Безпосереднім забезпеченням військ займалися окружні управління військового поста-
чання НКВС. На Україні їх було три: Київське, Харківське та Чорноморське управління (зна-
ходилося в м. Одесі). Кожне з них мало військові склади та майстерні. Київському управлін-
ню, наприклад, підпорядковувалися майстерні зброярські та пошиття одягу, авторемонтний 
завод, інші об’єкти. 

До складу Управління прикордонних військ (м. Львів) входив відділ військового постачан-
ня. Через нього здійснювалося постачання прикордонних військ, що після відомих подій осені 
1939 р. стали дислокуватися в західному регіоні республіки. Головне управління військового 
постачання (ГУВП) НКВС СРСР покладалися всі питання матеріально-технічного забезпе-
чення військ, у тому числі медичним та ветеринарним майном [8, 35].

До 30 вересня 1939 року підрозділи загону займалися вивченням ділянки кордону, благо-
устроєм бита, проводили роз’яснювальну роботу серед місцевого населення про новий при-
кордонний режим. Ніяких інженерних споруд та загороджень на кордоні не було. Особовий 
склад застав та комендатур розташовувався в цивільних будівлях та старих казармах.

З весни 1940 року застави, саперний взвод, рота зв’язку почали будівництво інжинерних 
оборонних споруд навколо застви, встановленню телефонного зв’язку між заставами, комен-
датурою та загоном та засоби сигналізації. Крім того відповідно до Постанови РНК від 2 бе-
резня 1940 року “Про охорону державного кордону в західних областях УРСР і БРСР” здій-
снювалось виселення мешканців з 800-метрової прикордонної смуги і велося будівництво 
об’єктів оборонного характеру [10, 97-99].

Якщо багатьом у перші місяці встановлення кордону вдалось перебратись на “німецький 
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бік” і в зворотньому напрямку порівняно легко й без особливих пригод, то з середини 1940-го 
року перехід кордону дуже ускладнився. Комендатури і застави стали більш технічно оснаще-
ні, мобільніші. Окрім цього, прикордонникам часто доводилося вступати в бойові сутички з 
групами диверсантів, що намагалися перетнути західні рубежі СРСР. На ділянці прикордон-
ного загону з квітня по грудень 1940 року було затримано більше двохсот порушників кордо-
ну, в т.ч. агентів німецької розвідки. Майже щоночі злітали на кордоні в небо ракети, лунали 
постріли падали і вмирали люди [5, 64].

Начальник четвертої застави старший лейтенант А.К. Чумовицький доповідав: “что за 
22 месяцы только на его пограничной полосе зафиксировано 2000 нарушителей границы, 
которые были задержаны или уничтожены. А скольки их все-таки прошло! Агенти ОУН, – 
зазначає А.К Чумовицький, – в нашем тылу организовали отдельные группы и вооруженные 
банды из местных жителей с целью переброски их за границу. Разжигали ненависть к совет-
ским порядкам, сельским активистам, коммунистам, комсомольцам...” [12, 145].

З жовтня 1940 року по 10 червня 1941 року було зафіксовано 67 порушень кордону літаками. 
У ряді випадків вони пролітали над нашою територією до 150 км. Однак на всі повідомлення 
з кордону Москва відповідала одним наказом: “Не провокувати...”[6, 289].

У перші роки своєї діяльності прикордонники зіткнулися з багатьма проблемами, частина 
яких стосувалася низького матеріального забезпечення та необхідності налагодження співп-
раця з місцевим населенням, яке по-різному ставилося до нового режиму. Узгоджене вирішен-
ня обох проблем давало можливість створити дієвий механізм охорони кордону. Взаємозв’язок 
охоронців кордону та населення прикордонних районів, маючи у ті далекі часи глибокий полі-
тичний зміст, визначав роль прикордонників як помічників місцевих партійних і радянських 
органів при проведенні масових політичних кампаній.

Взаємозв’язок між прикордонниками з однієї сторони та населенням прикордонної зони з 
іншої був складовою ідеологічної лінії радянського режиму [11, 120].

Виключне значення, після здійснення військової операції, надавалося встановленню ра-
дянської влади у західних регіонах України, що мала триматися на системі новоутворених 
органів державної влади. Чи не найголовніше місце в цій системі відводилося прикордон-
ним військам НКВС. Тому відповідно до наказу НКВС СРСР № 001064 від 9 вересня 1939 р. у 
Києві було організовано 5 оперативно-чекістських груп чисельністю 50-70 осіб кожна. Комп-
лектування таких груп відбувалося за рахунок виділення оперативних працівників НКВС 
України та оперативно-політичних працівників прикордонних військ (180 осіб). Крім того, 
у розпорядження начальників оперативно-чекістських груп для виконання спеціальних за-
вдань із військ Київського прикордонного округу виділявся батальйон чисельністю 300 осіб. 
Ще 300 співробітників територіальних органів НКВС знаходилися в резерві. Групи були про-
інструктовані, озброєні та розподілені по армійським з’єднанням. Їхні завдання визначалися 
директивою НКВС СРСР “Про організацію роботи у визволених районах західних областей 
України і Білорусії”, виданою 15 вересня 1939 р. Опергрупи мали: а) захопити всі установи 
зв’язку і призначивши керувати ними “надійних” людей; б) зайняти приміщення державних 
і приватних банків, казначейств і всіх сховищ державних та громадських цінностей, забезпе-
чивши їхнє збереження; в) сприяти політвідділам армій негайно займати типографії, редакції 
газет, склади паперу та налагоджувати видання газет; г) негайно зайняти всі державні архіви, 
насамперед архіви жандармерії та філіали 2-го відділу генштабу (експозитур, пляцувок) [7, 
384-385].

У районах прикордонної смуги західного кордону комсомольські організації часом лише 
зароджувалися. Велику допомогу на цьому етапі їм надали саме прикордонники. Партійні 
організації прикордонних загонів спільно з місцевими партійними організаціями спрямову-
вали роботу на вирішення завдань соціалістичного перетворення села, охорону кордону і під-
готовку молоді до військової служби як стратегічних завдань партії.

Ідеологічно-пропагандистська робота прикордонників активізувалася напередодні та в пе-
ріод виборчих кампаній, що мали для більшовицького режиму важливе значення, адже дозво-
ляли легітимізувати фактично існуючу систему єдиновладдя однієї партії та надати їй вигля-
ду системи народовладдя. Драматичною сторінкою історії прикордонного загону стала участь 
бійців і командирів у реалізації сталінського плану форсованої колективізації на селі. При-
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ймали участь і прикордонники і в каральних операціях сталінського режиму, слід відзначити, 
що ця специфіка лежить у площині реалізації прикордонниками трьох основних функцій, що 
знаходилися поза межами безпосередньої службово-бойової діяльності – інформаційної, на-
глядової та репресивної. 

Виконуючи завдання щодо збору інформації, яка цікавила органи НКВС, прикордонна охо-
рона активно відстежувала події у прикордонній зоні й доповідала відповідним політичним 
органам. Інформація збиралася досить різноманітна. Прикордонники обов’язково враховува-
ли в своїй роботі настрої місцевого населення прикордонної зони як такі, що могли спонукати 
людей залишити територію України або вчинити акти непокори. Однією з причин, що впли-
вала на настрої селянства, була якість роботи органів влади на селі. Прикордонна охорона 
інформувала вище керівництво про ненадійних осіб. Під пильним оком “особістів” із при-
кордонної служби знаходився й кадровий склад місцевих осередків контрольованих владою 
громадських організацій. В умовах форсованої колективізації одним із завдань прикордонної 
охорони було постійне відстеження ситуації на селі, соціальних настроїв і дій селянства. Мо-
ніторинг ситуації на селі не обійшовся й без “викриття” різних “контрреволюційних організа-
цій” у прикордонних районах [13, 112].

Іншою позаслужбовою функцією прикордонних органів у досліджуваному регіоні була 
наглядова. Нагляд, який здійснювали прикордонники потенційно тягнув за собою певні дії 
влади, і далеко не завжди ці дії мали позитивний для громадян чи суспільства характер – ско-
ріше навпаки. Нагляд стосувався практично усіх сторін діяльності державних і радянських 
установ у прикордонні. Особливо важливими були кадрові та функціональні питання. По-
стійно контролювався соціальний склад населення прикордонних регіонів. З цією метою при-
кордонники надсилали запити місцевим органам влади. Особливі відділи цікавив передусім 
факт наявності у прикордонній смузі представників колишніх “експлуататорських класів” – 
буржуазії та поміщиків. Чільним напрямком контролюючої діяльності прикордонних органів 
ОДПУ-НКВС було відстеження фактів “контрреволюційної агітації” серед населення районів 
дислокації. Через свою небезпечність для більшовицького режиму, так звані “антирадянські 
агітатори” перебували під особливою увагою прикордонників, котрі позиціонували боротьбу 
з ними принаймні ж на тому рівні, що і з порушниками кордону [3, 134-135].

Драматичною сторінкою історії Володимир-Волинського прикордонного загону є його ак-
тивна участь у депортаційних акціях сталінського режиму. Метою цих акцій було забезпечити 
виселення з прикордонної зони окремих осіб та членів їхніх родин, яких радянське керівни-
цтво вважало “ненадійними”прикордонники залучалися до здійснення тотальних державних 
кампаній “по зміцненню Радянської влади у прикордонних районах”, до участі у “спеціальних 
операціях” чекістських органів відносно місцевих жителів (виселення і відселення місцевих 
мешканців із прикордонної зони) і учасників антирадянських виступів, а також до реалізації 
репресивних заходів в ході колективізації. Також в прикордонній зоні прикордонники мали 
змогу проводити арешти. Цим вони часто й користувалися, після чого виносилися постанови: 
“За проведення антирадянської роботи..., за зв’язки з польською... або румунською... розвід-
кою..., за підтримку ОУН...” і як результат – висилка в північні райони СРСР [2, 137].

Окрему сторінку в історії ІІ світової війни на Волині становить подвиг прикордонників. 
Перед німецькими частинами групи армій “Південь”стояли прикордонні війська Українсько-
го округу під командуванням генерала В. Хоменко. Основний удар прийняли на себе застави 
90-го Володимир-Волинського та 98-го Любомльського прикордонних загонів. Вони перші 
розпочали бій з ворогом, який набагато переважав у живій силі й техніці та проявили чудеса 
героїзму. Та це вже інше дослідження [6, 103].
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