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історик

У статті проаналізовано особові справи тих студентів Львівського 

університету і Українського техніко-господарського інституту в 

Подєбрадах (Чехія), що були активними учасниками українського 

визвольного руху середини ХХ ст. Систематизовано інформацію про 

їхнє навчання, біографічні відомості, охарактеризовано громадську, 

господарську, суспільно-політичну і військову діяльність.

Ключові слова: Львівський університет, Український техніко-госпо-

дарський інститут, ОУН, УПА.

Moroz Volodymyr

STUDENTS DOSSIERS AS A SOURCE FOR STUDYING UKRAINIAN 

LIBERATION MOVEMENT

Dossiers of the Lviv University and the Ukrainian Technical and Economic 

Institute (Podebrady, Czech Republic) students participating actively 

in Ukrainian liberation movement in the middle of XX c. are analyzed. 

Information about their studies, biographies, public, political, economical 

and military activities is systematized. 
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ОСОБОВІ СПРАВИ СТУДЕНТІВ ЯК ДЖЕРЕЛО 
ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ 
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 8 ЦДАВО України. — Ф. 3879. — Оп. 1. — Спр. 7539. — Арк. 4.
 9 Там само. — Спр. 8024. — Арк. 4, 5.
 10 Там само. — Спр. 5694. — Арк. 9.
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 14 Там само. — Спр. 7539. — Арк. 2.
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 15 ЦДАВО України. — Ф. 3879. — Оп. 1. — Спр. 7539. — Арк. 2, 4.
 16 Там само. — Спр. 4054. — Арк. 2.
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 17 ЦДАВО України. — Ф. 3879. — Оп. 1. — Спр. 7450. — Арк. 9.
 18 Там само. — Спр. 7450. — Арк. 10-11.
 19 Там само. — Спр. 1925. — Арк. 12.
 20 Там само. — Спр. 3457. — Арк. 3.
 21 Там само. — Арк. 12.
 22 Там само. — Спр. 5694. — Арк. 15.
 23 Там само. — Спр. 4407. — Арк. 19.
 24 Там само. — Спр. 2437. — Арк. 76.
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 25 ЦДАВО України. — Ф. 3879. — Оп. 1. — Спр. 5462. — Арк. 1.
 26 Там само. — Спр. 5676. — Арк. 1.
 27 Там само. — Спр. 5694. — Арк. 22, 25, 26, 44, 53.
 28 Там само. — Спр. 6390. — Арк. 1, 10.
 29 Там само. — Спр. 4061. — Арк. 4.
 30 Там само. — Спр. 4061. — Арк. 3.
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 31 ЦДАВО України. — Ф. 3879. — Оп. 1. — Спр. 4369. — Арк. 15.
 32 Там само. — Спр. 2004. — Арк. 11.
 33 Там само. — Спр. 4358. — Арк. 61.
 34 Там само. — Спр. 1406. — Арк. 3.
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C%�S�…,* �=�=ƒ,…�!= ƒ ��……%% ",…=�%!%�%%. o% �%2,!%. �S“ � . 
“2="   �32%",� C!%�="���, 2= …��3�= C�!�!"=�= �% *=!SG!3.

o% …��3ƒS “2=% C%�S�…,*%� �=�,…%"%�% !�-�!�…2=, = "S� “�!C-
…  1928 !. *…,�%"%����, �,� G �%“�%�%�…S.

g=ƒ…=�3%, ?% “C��S ��…%�% -=.%"%�% ",�*%�3 " 2SL �S� …�S …� 
�=%, �,�� C!=*2,�…� ƒ…=…… , …=K32� 232 ›� 3 l=“�%“%%ƒS.

Š�C�! C!=�% " .=!=*2�!S �S*"S�=2%!=-�=“�%"%�=. n�…=�� "S�-
�3"=%�, …��%“2=�3 ƒ…=……  *%%C�!=2,"…%_ S“2%!S_ S ƒ=“=�, !S�,"“� 
  "C,“=2,“� …= C%ƒ=%�…� …="�=……  2�.…. �%“C. S…“2,2323.

d%�=%, ?% �…  8 �,C…  1930 !. %�!3›,"“ .
/t��S! b%!%K���/
k�"S", �…  10 ›%"2…  1932 !.
Pƒ "“2=…%"��…… � !=
 …“�*%_ "�=
, "%“�…, 1939 !. 3 g=.S
…SL 

r*!=_…S ƒ
%K322  ",?%_ %“"S2, 
�  3*!=_…�S" “2=�%  ƒ…=�…%  
%“23C-
…S�,�,  ?%  C!,ƒ"��%  
%  ƒKS����……  _. *S��*%“2S “�!�
 “23
�…2S". 
0�,  ƒ%*!��=,  “2%“3G2�“  S k�"S"“�*%�%  3…S"�!“,2�23. bS
C%"S
…%,  
ƒ!%“�= S *S��*S“2� ���…S" nrm,   *S …="�=�,“  " 3…S"�!“,2�2S. m�-
ƒ"=›=��, …= =!��2, S C�!�.S
 3 CS
CS�� ,  3 1940 !. _. �,“���…S“2� 
?� KS���� ƒ!%“�= CS“�  �S2…�%_ "“23C…%_ *=�C=…S_. m=2%�S“2� Sƒ "S
-
…%"��…… � !%K%2, 3…S"�!“,2�23 " 1944 !. �,“���…S“2� ���…S" nrm 
" …�%�3 K3�= ƒ…=�…%  ��…�%� S "…=“�S
%* =!��2S" 
%  *S…�  1940-. 
!%*S" “2=�= �S…S�=��…%�. 1939#1941 !!. �%›…= ""=›=2, C�!S%
%� 
…=L�,“���…S�%�%  %.%C��……  “23
�…2“2"= 3…S"�!“,2�23 ���…“2"%� " 
nrm. o!, ��%�3 “23
�…2,-…=�S%…=�S“2, �=“2%  …="�=�,“  =K%  C!=-
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��"=�, " k�"S"“�*%�3 3…S"�!“,2�2S 
3›� …�
%"�%  # ��!�ƒ =!�-
�2, =K%  C�!�.S
 3 CS
CS��  �, ƒ= *%!
%…. Š=*,  …= C%�=2*3 ��2%�%  
1940 !.,  …�"
%"ƒS CS“�  C%�=2*3 …="�=…… ,  CS�%" ƒ= *%!
%… “23
�…2 
3*!=_…“�*%_ -S�%�%�S_ P� !SL q%K=��* (?%C!="
=,  K3" ƒ=2!,�=…,L 
C!,*%!
%……,*=�,),  3 K�!�ƒ…S C�!�L�%" 3 CS
CS��  ?� %
,… “23-

�…2 �SG_ › “C��S=��…%“2S # P"=… l=*“,�S".

““*!="%� G 
%�  "S
%�%�%  ƒ�%
%� �S
�!= C%�S2"’ ƒ…S" l,.=L-
�= q%!%*,. 6 �!3
…  1939 !. C!%-�“%!  -Sƒ,*%-�=2��=2,�…%�%  -=-
*3��2�23 l,!%… g=!,��*,L …= S�’  !�*2%!= C%
=" C!%.=……  C!%  
C!,ƒ…=��……  l. q%!%*, KSK�S%2�*=!�� 2= !,“S"…,*%� C!, KSK�S%2��S 
-=*3��2�23,  
�,  ƒ%*!��=,  “*=ƒ=…%: &l,.=L�%  l,.=L�%",� q%!%*= 
G ��
,…%� ��“…%� S !%K%2 ?%�,  S G 
%K!,� !,“S"…,*%�,  �=G 28 �S2,  
G “,…%� K�ƒƒ�����…%�%  “�� …,…= S …� �=G …S *%_ C%“=
,[35. 0�%�%  › 

…  !�*2%!  CS
2!,�=" �� C!%.=…… 36 S "…S“ "S
C%"S
…� !S��……  
%  
…=*=ƒ3 �. 85 "S
 6.12.1939 !.: &C!,ƒ…=�,2, KSK�S%2�*=!�� …= -Sƒ,*%-
�=2��=2,�…%�3 -=*3��2�2S 2%". l,.=L�= l,.=L�%",�= q%!%*3 ƒ 
%C�=2%� 250 *!K. …= �S“ ��[37. n
…%�=“…%  ƒ �,� l. q%!%*= "“23C," 
…= …="�=……  …= ��%�3 › -=*3��2�2S (“C��S=��…S“2� �=2��=2,*=),  S 
3 ƒ"’ ƒ*3 ƒ �,� ƒ C!=�S KSK�S%2�*=!  K3" ƒ"S��…�…,L …=*=ƒ%� �. 120 
"S
 28.01.1940 !.: &g"S��…,2, ƒ C%“=
, " aSK�S%2��S 2%". l,.=L�= q%-
!%*3 3 ƒ"’ ƒ*3 ƒ C�!�.%
%� …= “23
S_,  ƒ 
…�� 15 “S�…  1940 !%*3[38,  
…=2%�S“2� L%�3 C!,ƒ…=��…%  “2,C�…
S�39. 

b %K�S*%",. 
%*3��…2=. “23
�…2S" P *3!“3 �=2��=2,*, ƒ=ƒ…=-
��…%,  ?%  q%!%*= l. l. …=!%
,"“  27.03.1911 " “. c…,�,�S Š�!…%-
CS��“�*%_ %K�=“2S,  C%.%
," Sƒ !%
,…, �=�%ƒ�����…,. “�� …,  K=2�*, 
C%��!�,,  3*!=_…���,  …="�="“  " �3�=…S2=!…SL �S�…=ƒS_ 3 Š�!…%C%�S S 
o!=ƒS,  ���*=" 3 k�"%"S …= "3�. nK�!2,…“�*SL,  2740. b ›3!…=�S %K�S-
*3 "S
"S
3"=…� "*=ƒ=…%,  ?%  l. q%!%*= …� "S
"S
3"=" ƒ=… 22  27 S 28 
��2%�%,  15,  25#29 K�!�ƒ…  S 1 *"S2… ,  CS“�  �%�%  L%�%  C!,“32…S“2� 
…� "S
�S�=�, S ƒ!%K��…%  "S
�S2*3 C!%  L%�%  ",K322 41. q�%�%
…S "S
%-

 35 Архів Львівського національного університету імені Івана Франка (далі — Архів 
ЛНУ ім. І. Франка). — Ф. 119. — Оп. 1. — Спр. 1422. — Арк. 149.

 36 Архів ЛНУ ім. І. Франка. — Ф. 119. — Оп. 1. — Спр. 1422. — Арк. 149.
 37 Там само. — Арк. 151; Там само. — Оп. 3. —  Спр. 3. — Арк. 112.
 38 Там само. — Арк. 149; Там само. — Оп. 3. —  Спр. 3. — Арк. 53.
 39 Там само. — Спр. 3. — Арк. 31.
 40 Там само. — Спр. 3862а. — арк. 101; Там само. — Спр. 3881. — Арк. 69; Там 

само. — Спр. 3882а. — Арк. 18.
 41 Там само. — Спр. 3881. — Арк. 69.
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�S C!,�,…, ��%�%  # 3 C’ 2…,�� 22 K�!�ƒ…  1940 !. l. q%!%*= K3" 
ƒ==!��2%"=…,L42. g�%
%� 3 “C,“*3 “23
�…2S",   *S …� “*�=�, S“C,2S",  
"*=ƒ=…%,  ?%  l. q%!%*= _. …� ƒ
="=",  %“*S��*, C�!�K3"=" 3 2�!�S43. 
g=�=�%� ƒ�=
*, C!%  =!��2 �, 3"’ ƒ…�……  " 
%*3��…2=�S_ kdr !=-

 …“�*%�%  C�!S%
3 ƒ3“2!S�=�2�“  !S
*%  # =K“%��2…= KS���S“2� ƒ=-
=!��2%"=…,. K3�= ƒ"S��…�…= ��!�ƒ …�"S
"S
3"=……  (ƒ%*!��=,  S n“,C 
d *S").

g=�=�%�,   *?%  C%!S"…�"=2, “-%!�%"=…S“2� %“%K%"%_ 
%*3��…-
2=�S_ k�"S"“�*%�%  3…S"�!“,2�23 ƒ= 1939#1941 !!. 2= rŠcP,  2%  C�-
!�"=�= ƒ= C�!�,� ƒ=*�=
%�. i%�%  
%*3��…2, KS��� "C%! 
*%"=…S,  
.%�= 2=*%› G …� ƒ="›
, C%"…,�, S …=��›…%  %-%!���…,�,. 0� C%-
 “…�G2�“ ,  …=“=�C�!�
,  ƒ�S…%� 
S�%"%
“2"= ƒ C%��“�*%�%  …= !=-

 …“�*�,  ƒ%*!��= " %“"S2S,  = 2=*%› ƒ�S…=�, “,“2��, %!�=…S" "�=
, 
S !�%!�=…Sƒ=�SG� “2!3*23!, “=�%�%  3…S"�!“,2�23. bS
C%"S
…%,  
%-
*3��…2=�S  %“�…S 1939 # C%�=2*3 1940 !!. %-%!���…= ƒ �����…-
2=�, ",�%�  * C%��“�*%�%,  2=* S !=
 …“�*%�%  
S�%"%
“2"= =K%  …= 
"�=“…,L !%ƒ“3
. aS���-��…� …=�=�%
›�…%  %-%!���……  
%*3��…-
2S" 3 1940 !.,  C!%2� C%�=2%* …S����*%-!=
 …“�*%_ "SL…, 3 1941 !. 
S C�!�!"= 3 !%K%2S 3…S"�!“,2�23 
%  1944 !. C�!��*%
,�, …=��›-
…%�3 %-%!���……� %“%K%",. “C!=". bS
C%"S
…%,  "%…, 3*%�C��*2%-
"=…S …�C%"…S“2�,  = …= "…S 
%*3��…2, …� ƒ="›
, �S“2 2� C%2!SK…3 
S…-%!�=�S�. n“*S��*, ���…, nrm,   *S …="�=�,“  " 3…S"�!“,2�2S,  
�=“2%  K3�, =!��2%"=…S,  C�!�.%
,�, 3 CS
CS��  =K%  ƒ= *%!
%…,  _.…S 
“C!=", �S“2 2� �=�%  
%*3��…2S" =K%  "ƒ=�=�S "S
“32…S. l%›�,"%,  �S 

%*3��…2, K3�, ",�3��…S !=
 …“�*,�, %!�=…=�, K�ƒC�*,. g= "S
-
“32…S“2� %“%K%",. “C!=" "S
%�%“2S C!%  “23
�…2S" �%›…= ƒ…=L2, 
2S��*, 3 …=*=ƒ=. !�*2%!= 3…S"�!“,2�23,   *S �S“2 2� S…-%!�=�S� 
C!%  
%C3?�……  
%  S“C,2S",  ƒ=!=.3"=…… ,  C!,ƒ…=��……  S ƒ… 22  
“2,C�…
SL,  ",*����…… . Š=*%› 3 -%…
=. =!.S"3 k�"S"“�*%�%  3…S-
"�!“,2�23 ", "��…%  *S��*= “C!=",   *S “2%“3�2�“  …=
=……  “23-

�…2=� “2,C�…
SL S,  ƒ%*!��=,  
%*3��…2,,   *S K3�, CS
“2="%� 
�  
��%�%: ƒ= ", 2= 
%"S
*, C!%  “%�S=��…,L “2=…. 

r 
%*3��…2=. k�"S"“�*%�%  3…S"�!“,2�23 C�!S%
3 1939#1941 !!. 
S…-%!�=�S�,   *= “2%“3G2�“  “3“CS��…%-C%�S2,�…%_ 
S ��…%“2S “CS"-

 42 Онишко Л. «Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати…». Катерина Зарицька в 
українському національно-визвольному русі. — Торонто; Львів: Літопис УПА, 
2007. — С. 92.

 43 Архів ЛНУ ім. І. Франка. — Ф. 119. — Оп. 1. — Спр. 3882а. — Арк. 30.
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!%KS2…,*S" 2= “23
�…2S",  �%›…= ƒ3“2!S2, 
3›� !S
*%. o!,�,…= ��%-
�%  …� 2S��*, " 2%�3,  ?%  �� …� “2%“3"=�%“  …="�=……  �, !%K%2,,  
= L " …=�=�=……S C!,.%"=2, 2=*3 S…-%!�=�S� C�!�
 !=
 …“�*%� 
3“2=…%"%�. Š=*S C%K%�"=……  K3�, …�K�ƒCS
“2="…,�,. o!%  ��,  ƒ%-
*!��=,  !%ƒC%"S" 1 “�!C…  1941 !. 3 “"%G�3 *�%C%2=……S 
%  !�*2%!= 
C!%-. b=“,�  qS�%",�= *%�,�…SL ",*�=
=� l,*%�= Š3!*�",�: &b 
1939 !%�S K3"   S��…%"=…,L 
SL“…,� ���…%� m=3*%"%�%  Š%"=!,-
“2"= S�. x�"��…*=,  
=�S 
%��…2%� …= k�"S"“�*SL o%�S2�.…S�S C!, 
*=-�
!S Š�.…%�%�S_ m=-2,,  = %CS“�  o!%-�“%!%� r…S"�!“,2�23,  

� C!%"=
,"   "C!=", 2= ",*�=
, .��S_ =› 
%  ��!"…  1940 !. Pƒƒ= 
�%“2!%_ ",�%�, ��!�ƒ mjbd 
%…%“…,�2"= =K%  …��=L…%�%  =!��23-
"=……  !=ƒ%� ƒ !S
…��,  K3"   ƒ�3��…,L ƒ=�,�,2, �S“�� C!=�S. b 
%“2=……SL .",�S 3
=�%“  ��…S,  ƒ=�,�,"�, "“� �=L…%,  "2S�, ?=“-
�,"%  ƒ !S
…�� ƒ= *%!
%…[44 o%
SK…= S…-%!�=�S  �S“2,�=“  S " 
%-

=…SL 
%  �,“2= ="2%KS%�!=-S_45. oS“�  C%"�!…�……  !=
 …“�*%_ "�=
, 

%  k�"%"= S "S
…%"��……  !%K%2, 3…S"�!“,2�23 �S 
%*3��…2, “2=�, 
CS
“2="%� 
%C%"S
…%_ ƒ=C,“*, 2=*%�%  ƒ�S“23: &oS
 �=“ ","��……  P 
�=“2,…, k�"S"“�*%�%  %K�
�!›=!.S"3 K3�%  ", "��…%  “C!="3 119= 
(-%…
 119-“�,  %C,“ 4“�) …= 
%*2%!= Š3!*�",�= l,*%�3,   *,L ƒ=!=ƒ 
C!=��G C!%-�“%!%� k�"S"“�*%�%  ��
,�…%�%  S…“2,2323. b �SL “C!="S 
ƒ…=.%
 2�“ : "�=“…%!3�…= ƒ= "= l. Š3!*�",�= "S
 1.8.1941 !.,  …=-
C,“=…= …,� " �. kS��=…�2=
2S (k%
ƒS) …= S�’  2%�%�=“…%�%  !�*2%!= 
k�"S"“�*%�%  3…S"�!“,2�23 b. qS�%",�=,  "S
%�%�%  “"%_�, 2S“…,�, 
ƒ"’ ƒ*=�, ƒ �S2��!S"“�*,�, ƒ=�=!K…,*=�,,  ="2%KS%�!=-S  2= “C,“%* 
L%�%  …=3*%",.  C!=��. d%"%
,�%  
%  b=�%�%  "S
%�= 2�*“2 ƒ�=
=-
…%_ ƒ= ", l. Š3!*�",�=[46. p�ƒ3��2=2%� 2=*%_ 
%C%"S
…%_ �=" “2=2, 
=!��2,  C!%2� ",*�=
=��"S  * *"=�S-S*%"=…%�3 -=.S"��"S "
=�%“  
3…,*…32, 3"’ ƒ…�…… ,  CS“�  �%�%  "S… ?� 2!,"=�,L �=“ C!=��"=" 
C!%-�“%!%� S ƒ="S
3"=��� *=-�
!, " ��
S…“2,232S,  “2"%!," "�=“…3 
…=3*%"3 �*%�3.

r “C!="=. C%
="=�=“  S…-%!�=�S  C!%  3�=“2� " ƒ=.%
=. !=
 …-
“�*%_ "�=
,,  *%�“%�%��“�*SL !%K%2S �, .3
%›…SL “=�%
S ��…%“2S. 
o!,*�=
%� G .=!=*2�!,“2,*= m�%…S�, a�ƒ*%!%"=L…%_ (…= �=“ …=-
"�=……  # ƒ"’ ƒ*%"= %K�=“…%�%  C!%"%
3 nrm Š�!…%CS��?,…,):

 44 Архів ЛНУ ім. І. Франка. — Ф. Р-119. — Оп. 1. — Спр. 189а. — Арк. 1.
 45 Там само. — Арк. 2.
 46 Там само. — Арк. 5.
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u=!=*2�!,“2,*=47

a�ƒ*%!%"=L…= m�%…S�  b=“,�S"…=, “23��…2*= P *3!“3 -S�%�%-
�S�…%�% -=*3��2�23 k�"S"“�*%�% d�!›3…S"�!“,2�23, …=!%�,�=“  
" 1921 !. " Š�!…%C%�S. cS�…=ƒS% ƒ=*S…�,�= " 1939 !. a=2�*% __ C!=-
�%G 3�,2���� ��“ 2,!S�*, 3 k�"%"S. q23�[�…2*=] a�ƒ*%!%"=L…= 
C!,L�=G =*2,"…3 3�=“2� " �!%�=�“�*SL !%K%2S r…S"�!“,2�23. 
g%*!��=, K!=�= …=L=*2,"…S�3 3�=“2� 3 ",K%!�SL *=�C=…S_ �% b�!-
.%"…,. p=� qpqp 2= rpqp. n“%K�,"% ", ",�= “�K� " �=�3ƒS .3�%›-
…�%_ “=�%�S ��…%“2S. Š=*%› C,��…% ",*%…3G %K%"’ ƒ*, “2=!%“2, 
P �!3C, P *3!“3 "S��S�3 3*!=_…“�*%_ �%", L �S2�!=23!,, 2=* ?% 
__ �!3C= %�…= ƒ …=L*!=?,. 3 "S�"S�3"=……S ��*�SL 2= 3“CS�…%“2S. 
q23��…2*= a�ƒ*%!%"=L…= %�…= ƒ C�!�,. "“23C,�= �% C!%-“CS�*, 
2= S…�,. �!%�=�“�*,. %!�=…Sƒ=�SL.

j3!“%"S S“C,2, “*�=�= ƒ 2=*,�, %�S…*=�,:
n“…%", �=!*“,ƒ�3-��…S…Sƒ�3 d%K!�
P…%ƒ��…= �%"= bS��S……%
p%“SL“�*= �%"= bS��S……%
Š�%!S  �S2�!=23!, bS��S……%

p�*2%! k�"S"“�*%�% d�!›="…%�% r…S"�!“,2�23 
S�. P. t!=…*=

/l=! � � … -
*%/

d�*=… tS�%�%�S�…%�% -=*3��2�23 /qS�%",�/
q�*!�2=! o=!2%!�=…Sƒ=�S_ k�"S"“�*%�% d�!›="…%�% 
r…S"�!“,2�23 S�. P. t!=…*=

/p�ƒ…S*%"/

d3›� �=“2%  %“%K%"S “C!=", “23
�…2S" “2=�2� G
,…,� 
›�!��%�,  
 *� …� 2S��*, ",“"S2��G C!%��“ ƒ
%K322  %“"S2,,  = L C%
=G %“…%"…S 
KS%�!=-S�…S "S
%�%“2S C!%  ��
,…3. bS
C%"S
…%,  "%…, “2=�2� %
…,� 
Sƒ %“…%"…,. 
›�!�� 3 KS%�!=-S“2,�S …=�S%…=��…%-",ƒ"%��…%�%  !3.3 
nrm S ro`. g="
 *, %“%K%",� “C!="=� 2= S…�,� 
%*3��…2=� Sƒ 
…="�=……  3 k�"S"“�*%�3 3…S"�!“,2�2S 2= rŠcP "
=�%“  CS
�%23"=-
2, *S��*= 
�“ 2*S" KS%�!=-S�…,. C3K�S*=�SL. Š=*,  C%"…S“2� %C3K�S-
*%"=…= “C!="= C!%  "“23C …= �!,
,�…,L -=*3��2�2 "%“�…, 1939 !. 
a%�
=…, q"S2�,*48. aS%�!=-S�…S 
=…S ",*%!,“2=…%  C!, CS
�%2%"�S KS-
%�!=-S�…,. …=!,“S" 2= 
%"S
%* C!%  j%“2 -`!C=
= a�!�ƒ%"“�*%�%,  

 47 Архів ЛНУ ім. І. Франка. — Ф. 119. — Оп. 3. — Спр. 236. — Арк. 3.
 48 Мороз В. Невідомі документальні джерела до біографії Богдани Світлик-

Литвинко // Воля і Батьківщина. — 1997. — №2. — С. 55—65.
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=…= J
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~�S …= q=",��*%�%,  d�,2!= q��ƒ=!=,  J"��…= q�,*=,  P� !S  q%-
K=��*=,  l,.=L�= q%!%*3,  q���…= q%!%*S"“�*%�%,  ~!S  q2�-=…,-
*=,  c=�,…3 q2%� !,  l,*%�3 Š3!*�",�=,  c=�,…3 )3L*%,  “!%“�="= 
)3!3,  j,!,�= “*,�� 49.  l=2�!S=�, ƒ  -%…
3 rŠcP 3 0d`bn 2=*%› 

e*ƒ=��…=�SL…,L �,“2%* "“23C…,*= k�"S"“�*%�% 3…S"�!“,2�23 P��*= 
nK�!,�,…=

 49 Армія безсмертних: повстанські світлини / Ред. В. В’ятрович, В. Мороз, упор. 
В. В’ятрович, Т. Гривул, В. Гуменюк, В. Манзуренко, В. Мороз, С. Музичук. — 
Львів: Мс, 2002. — С. 205; Гривул Т., Мороз В., Муравський В., Окаринський В. 
Матеріали до пластового мартиролога / Передмова О. Сича. — Львів, 2003; 
Енциклопедія Львова. — Т. 1: А-Ґ / За ред. А. Козицького та І. Підкови. — Львів: 
Літопис, 2007. — С. 212-213, 411, 490; Т. 2: Д-Й / За ред. А. Козицького. — 
Львів: Літопис, 2008. — С. 272; Енциклопедія Сучасної України / НАН України; 
Координаційне бюро енциклопедії сучасної України. — Т. 2. — Київ, 2003. — С. 511; 
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",*%!,“2=…%  3 ! 
S C3K�S*=�SL,  ƒ%*!��= C!%  o�2!= a=�*=,  n!�“2= 
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  Т. 5. — Київ, 2006. — С. 344; Історичний факультет Львівського національного 
університету імені Івана Франка (1940—2000). Ювілейна книга / Упорядники: 
О. Вінниченко і О. Целуйко. Відповідальний за випуск Р. Шуст. — Львів, 2000. — 
С. 112; Комар Л. Процес 59-ти / Редактор видання Олег Романів. — Львів, 1997; 
Мірчук П. Нарис історії ОУН. 1920—1939 роки. Вид. третє, доповнене / Відп. ред. 
В. Мороз, упор. О. Дарованець, В. Мороз, В. Муравський, М. Посівнич. — Київ: 
Українська видавнича спілка, 2007; Мороз В. Командири УПА і провідники ОУН 
на Львівщині // Літопис УПА. Нова серія. — Т. 12: Воєнна округа УПА “Буг”. 
Документи і матеріали. 1943—1952. —  Книга 1 / упор., ред. В. Мороз, О. Вовк. — 
Київ—Торонто, 2009. — С.  614, 616, 646, 648, 656, 670; Його ж. Кость-Арпад 
Березовський-‘Карпо’, ‘Кречет’, ‘Карий’ // Шлях перемоги. — 1997. — 10 квіт-
ня. — С. 6; Його ж. Микола Вовк-‘Андрій’ // Шлях перемоги. — 1997. — 26 листо-
пада. — С. 5; Його ж. Технічні засоби пропаганди в діяльності ОУН // Український 
визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України. — Львів, 2004. — Зб. 3: До 75-ліття Організації 
Українських Націоналістів. — С. 205—234; Писаренко В. Дмитро Слюзар-‘Арпад’-
‘Кметь’-‘Золотар’ // Відродження. — Жовква, 1999. — 13 жовтня. — С. 2; Його 
ж. Дмитро Слюзар-‘Арпад’-‘Кметь’-‘Золотар’ // Новий час. — Жидачів, 1999. 
— 6 листопада. — С. 2, 4; Хвещук Ю. Мирослав Вовк-‘Єфрем’, ‘Корнило’ // Шлях 
перемоги. — 1996. — 27 вересня. — С. 5; Шпіцер В., Мороз В. Крайовий провідник 
Володимир Тимчій-"Лопатинський". — Львів: Афіша, 2004.

 50 Іщук О. Життя та доля Михайла Дяченка-‘Марка Боєслава’. — Торонто; Львів: 
Літопис УПА, 2010; Мороз В. Командири УПА і провідники ОУН на Львівщині // 
Літопис УПА. Нова серія. — Т. 12: Воєнна округа УПА "Буг". Документи і ма-
теріали. 1943—1952. — Кн. 1 / упор., ред. В. Мороз, О. Вовк. — Київ; Торонто, 
2009. — С. 610, 624, 631—633, 641, 650, 666, 669, 673, 674, 682; Його ж. Василь 
Хома-‘Щербак’ // Шлях перемоги. — 2009. — Ч. 30. — 29 липня. — С. 7; Його 
ж. Володимир і Орест Гриніви // Шлях перемоги. — 2009. — Ч. 33. — 19 серпня. 
— С. 7; Його ж. Володимир Фрайт-‘Владан’, ‘Жар’, ‘Карб’ // Шлях перемоги. — 
2009. — Ч. 17. — 29 квітня. — С. 7; Його ж. Григорій Дулин-‘Всеволод’, ‘Максим’ 
// Шлях перемоги. — 2009. — Ч. 29. — 22 липня. — С. 7; Його ж. Петро Кавуза-
‘Урзус’, ‘Тарас’, ‘Руслан’ // Шлях перемоги. — 2009. — Ч. 18. — 6 травня. — С. 7; 
Його ж. Теодор Перун-‘Орел’ // Шлях перемоги. — 2010. — Ч. 19. — 12 травня. — 
С. 7; Його ж. Юліан Петречко // Шлях перемоги. — 2009. — Ч. 30. — 29 липня. — 
С. 7.
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“jP ap`kh r)`qŠ| r bhgbnk|mnlr prqP nrm P ro`

 (meonbmhi qohqnj)

прізвище, ім’я, 

по батькові

дата і місце на-

родження

факультет або 

спеціальність, час 

навчання

псевдо, діяльність в 

ОУН
подальша доля

дод. ін-

формація

1 2 3 4 5 6

1.
БЕЗКОРОВАЙНА

Неоніля Василівна

27.06.1921,

м. Тернопіль

українська філологія 

(1940—1941)

зв’язкова обласного про-

воду ОУН Тернопільщи-

ни (1940)

заарештована, 

засуджена, вийшла 

на волю влітку 1941

2.

БЕРЕЗОВСЬКИЙ

Кость-Арпад Амв-

російович

16.02.1914,

м. Львів

юридичний факуль-

тет (1934—1935), іс-

торичний факультет 

(1939—1940), виклю-

чений 16.09.1940

‘Карпо’, ‘Кречет’, ‘Карий’, 

член ОУН (1932), ре-

дактор «Студентського 

шляху» (1934), референт 

пропаганди крайової 

екзекутиви ОУН (1940) 

заарештований 

07.1940, засудже-

ний на Процесі 

59-х до розстрілу, 

розстріляний 

кін. 06.1941

3.
БЕЧ

Дарія Дмитрівна

15.09.1916,

с. Улично Дро-

гобицького р-ну 

Львівської обл.

українська філологія 

(1940)
співпрацювала з ОУН

автор спо-

гадів



4.

БОГДАН

Ярослав Васильо-

вич

10.12.1915, 

смт. Розділ 

Миколаївського 

р-ну Львівської 

обл.

українська філологія 

(1940—1941)

‘Всеволод Рамзенко’,

працівник крайового 

осередку пропаганди 

Карпатського краю 

(1945—1950), окружний 

референт пропаганди 

ОУН Дрогобиччини 

(1950—1951)

заарештований 

19.10.1951, за-

суджений до вищої 

міри покарання, 

розстріляний 

10.02.1953

публіцист, 

відзначе-

ний Брон-

зовим 

Хрестом 

заслуги 

УПА

5.
БОРКОВСЬКИЙ

Григорій Тарасович

17.04.1919,
с. Плугів Зо-
лочівського р-ну 
Львівської обл.

математичний 
(1940), історичний 
(1940), виключений 
14.11.1940

зв’язковий ОУН у Львові 

(1940)

6.

ВІТОВСЬКИЙ

Дмитро-Ярослав 

Дмитрович

7.07.1919, 

смт. Брошнів 

Рожнятівського 

р-ну Івано-Фран-

ківської обл.

природничий фа-

культет — географія 

(1940)

‘Андрієнко’, ‘Зміюка’,

інструктор старш. школи 

«Олені» (1944), член шта-

бу воєнної округи  УПА 

«Говерля» (1944—1945), 

к-р Дрогобицького 

тактичного відтинку УПА 

«Маківка» (1945—1946)

призваний в 

Червону Армію 

11.1940, заарешто-

ваний 19.03.1946, 

розстріляний 

29.04.1947, м. Київ

син 

військ. 

міністра 

ЗУНР 

полк. 

Дмитра 

Вітовсько-

го

7.

ВОВК

Мирослав Михай-

лович

2.01.1920,

м. Босковіце, 

Чехія

юридичний факуль-

тет (1939)

‘Єфрем’, ‘Корнило’,

обласний референт 

Служби Безпеки ОУН 

Дрогобиччини (1944—

1945), крайовий референт 

СБ ОУН Подільського 

краю (1945—1947)

загинув у бою 

29.06.1947



1 2 3 4 5 6

8.

ВОВК

Микола Андрі-

йович

13.12.1911,

с. Ятвяги, тепер 

Прибілля Жида-

чівського р-ну

німецька філоло-

гія (1936—1940), 

лаборант кафедри 

німецької філології 

(1940)

‘Андрій’, окружний і 

обласний провідник 

ОУН Львівщини (1940), 

референт пропаганди 

крайової екзекутиви 

ОУН (09.1940) 

заарештований 

09.1940, засудже-

ний на Процесі 

59-х до розстрілу, 

розстріляний 

14.04.1941

9.

ГАЛІБЕЙ

Роман-Мирослав 

Іванович

7.09.1919,

с. Побережжя 

Галицького р-ну 

Івано-Франків-

ської обл.

вступ на математич-

но-природничий 

факультет (1939)

‘Вільгельм’, ‘Ернест’, 

‘Охрім’; провідник сту-

дентського сектора і член 

обласного проводу ОУН в 

м. Львові (1943—1944)

на еміграції

10.
ГОРБАЧ

Олекса Федорович

5.02.1918,

с. Романів Пере-

мишлянського 

р-ну

українська філологія 

(1940—1941)
член ОУН у Львові на еміграції

відомий 

україн-

ський 

філолог, 

член 

НТШ, 

професор

11.
ГОРОДИСЬКИЙ

Зенон

юридичний факуль-

тет (1939—1941)

секретар УНРади в Києві 

(1941), член Проводу 

ОУН-м в діаспорі

на еміграції

12.
ГОРОДНИК

Петро Андрійович

19.12.1917,

с. Конюшки-

Тулиголівські 

Самбірського 

р-ну Львівської 

обл.

філологія (1940)

‘Дністровий’, надрайон-

ний референт пропаган-

ди ОУН Городоччини 

(1945—1946)

загинув 30.01.1946, 

с. Конюшки-

Тулиголівські 

Самбірського р-ну 

Львівської обл.



13.

ГРИЦАЙ

Марта-Марія 

Федорівна

24.08.1920, 
с. Старі Стрі-
лища Жида-
чівського р-ну 
Львівської обл.

природничий 

факультет — хімія 

(1939—1940), виклю-

чена 6.01.1941

зв’язкова крайової 

екзекутиви ОУН у Львові 

(1940)

заарештована 

1940, врятувалася 

з тюрми 1941, на 

еміграції

14.

ГУК

Мирослав Михай-

лович

14.03.1920, 

с. Павлокома Бе-

резівського пов. 

(тепер Польща)

вступ на медичний 

факультет (1939), 

біологічний факуль-

тет (1940)

‘Григор’, ‘Косач’, окруж-

ний провідник ОУН Пе-

ремищини (1945—1947), 

окружний референт 

пропаганди Чортківщини 

(1948—1951) 

заарештований 
28.04.1951, засудже-
ний до смертної 
кари, розстріляний 
12.03.1952, м. Чорт-
ків Тернопіль-
ської обл.

відзна-

чений 

Срібним 

Хрестом 

заслуги 

УПА

15.

ДОМАНСЬКА

Марія Володисла-

вівна

16.10.1919, 

м. Дрогобич

українська філологія 

(1940)
зв’язкова ОУН

заарештована, за-

суджена на Процесі 

39-х 12-13.05.1941 до 

7 років ув’язнення, 

розстріляна у Льво-

ві 06.1941

16.
ДЯКІВ

Осип Васильович

21.06.1921, 

с. Олесин Ко-

зівського р-ну 

Тернопільської 

обл.

українська філологія 

(1940)

‘Горновий’, ‘Наум’, член 

ОУН (1940), працівник го-

ловного осередку пропа-

ганди ОУН (1944—1948), 

крайовий провідник ОУН 

Львівщини (1949—1950), 

член Проводу ОУН 

(1949—1950), підполков-

ник-політвиховник УПА, 

член УГВР

заарештований 

20(24).09.1940, 

засуджений, 

врятувався з 

тюрми в Бердичеві 

5.07.1941, загинув 

у бою 28.11.1950 

біля с. Велике Поле 

Яворівського р-ну 

Львівської обл.

публіцист, 

відзна-

чений 

Золотим і 

Брон-

зовим 

Хрестами 

заслуги 

УПА



1 2 3 4 5 6

17.
ЄДНОРОГ

Богдан Савич

28.04.1919,

м. Львів

історичний факуль-

тет (1937—1940), ви-

ключений 27.09.1940

провідник ОУН у 
Львівському університеті 
(1940), у вищих навчаль-
них закладах м. Львова 
(09.1940)

засуджений на 
Процесі 59-х 
15-18.01.1941, 
розстріляний кін. 
06.1941

18.
КИЯК

Роман

17.05.1920,

м. Винники 

Львівської місь-

кради

українська філологія 

(1939—1940)

‘Кривоніс’, ‘Фігурка’; пові-
товий провідник ОУН Ви-
нниківщини (1940—1941), 
обласний референт СБ 
м. Львова (1943)

помер 27.12.1998, 

м. Івано-Фран-

ківськ

свяще-

ник, діяч 

підпільної 

УГКЦ

19.
КІНКА

Анна

українська філологія 

(1940), виключена 

28.10.1940

‘Віра’, зв’язкова крайової 
екзекутиви ОУН у Львові 
(1940)

20.

КЛАПЧУК

Михайло Микола-

йович

25.02.1920,

с. Корнич Коло-

мийського р-ну 

Івано-Франків-

ської обл.

історичний факуль-

тет (1938—1941), 

лаборант кафедри 

археології (1940—

1941)

вишкільний референт об-

ласного проводу Юнацтва 

ОУН Станиславівщини 

(1944)

заарештований, 

засуджений, відбув 

табори і заслання

відомий 

археолог і 

етнограф

21.

КЛЕПУЦ

Михайло Федо-

рович

1910

смт. Верхнє 

Синьовидне Ско-

лівського р-ну 

Львівської обл.

юридичний факуль-

тет, виключений 

20.09.1940

член Пласту, ОУН

заарештований, 

розстріляний 

кін. 06.1941

22.

КОВЧ

Мирослав-Михай-

ло Григорович

1919,

с. Малий Любінь 

Городоцького 

р-ну Львів-

ської обл.

філологія (1940) член ОУН у Львові (1940)
заарештований 

09.1940



23.

КОМАР

Володимир Степа-

нович

24.09.1917,

с. Лисятичі 

Стрийського 

р-ну Львівської 

обл.

українська філологія 

(1939—1940)

член ОУН в м. Львові 

(1940)

заарештований 
восени 1940, засу-
джений на Процесі 
59-х до розстрілу, 
врятувався з 
тюрми в Бердичеві 
5.07.1941

24.
КОМАР

Лідія Степанівна

2.01.1922, с. Ми-

колаїв Пустоми-

тівського р-ну 

Львівської обл.

українська філологія 

(1940), виключена 

28.10.1940

зв’язкова ОУН у Львові 

(1940)

заарештована 1940, 

засуджена, відбула 

табори

25.
КОМАР

Любов Степанівна

1.11.1919, 

с. Жирівка Пус-

томитівського 

р-ну Львівської 

обл.

німецька філологія 

(1939—1940), виклю-

чена 3.01.1941

член ОУН в м. Львові 

(1940), зв’язкова ОУН 

1941—1944

заарештована восе-

ни 1940, засуджена 

на Процесі 59-х до 

смертної кари, за-

міненої на 10 років 

таборів, врятувала-

ся з тюрми в Бер-

дичеві 5.07.1941, на 

еміграції

дружина 

члена 

Проводу 

ОУН Ми-

рослава 

Прокопа

26.

КОТЕЛКО

Микола Степа-

нович

2.12.1920, 

м. Городенка 

Івано-Франків-

ської обл.

вступ на медичний 

факультет (1939)
член ОУН у Львові (1940)

заарештований 
15.12.1940, засудже-
ний на Процесі 39-х 
12-13.05.1941 до 10 
років ув’язнення, 
розстріляний у 
Львові 06.1941

27.

КОТОВИЧ

Мирослав Євста-

хович

українська філологія 

(1940)
член ОУН у Львові (1940)
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28.

КУНИЦЬКИЙ

Богдан Микола-

йович

1922,

м. Ярослав, тепер 

Польща

українська філологія 

(1940), виключений 

28.10.1940

член ОУН у Львові (1940)

заарештований 

восени 1940, засу-

джений на Процесі 

59-х до смертної 

кари, заміненої на 

10 років таборів, 

врятувався з 

тюрми в Бердичеві 

5.07.1941, загинув 

в УПА

29.
ЛІУШ

Іван Васильович

1913,

с. Коростовичі 

Рогатинського 

р-ну Івано-Фран-

ківської обл.

юридичний факуль-

тет (1938—1940)

співпрацював з ОУН 

(1940)

заарештований, 

засуджений на 

Процесі 39-х 

12-13.05.1941 на 6 

років таборів

30.

ЛОНКЕВИЧ

Богдан Олексан-

дрович

1920,

с. Потутори 

Бережанського 

р-ну Тернопіль-

ської обл.

природничий 

факультет — хімія 

(1940)

зв’язковий ОУН в Транс-

ністрії (1943)

звільнився за 

власним бажанням 

16.10.1940; пропав 

безвісти

31.
ЛУЦЬКИЙ

Олег Миколайович

24.02.1918,

с. Горожанка Вел. 

Миколаївського 

р-ну Львівської 

обл.

українська філологія 

(1940—1941)
член ОУН у Львові

32.

МАҐАЛЯС

Ростислав Тим-

отейович

31.10.1921, 

м. Винники 

Львівської обл.

українська філологія 

(1939—1940)

заступник крайового 

провідника Юнацтва 

ОУН (1940)

заарештований



33.

МАКСИМІВ

Іван-Богдан Андрі-

йович

14.05.1913, 

с. Дрогомишль 

Яворівського 

р-ну Львівської 

обл.

українська філологія 

(1939—1940)

член крайової екзекутиви 

ОУН у Львові (1940), 

заарештований 09.1940, 

засуджений

заарештований, су-

джений на Процесі 

59-х 15-18.01.1941 

до розстрілу, роз-

стріляний 1941

34.
МАЛАЩУК

Людвика Іванівна

18.02.1915,

м. Львів

французька філоло-

гія (1937—1940), ви-

ключена 22.11.1940

зв’язкова крайової 

екзекутиви ОУН у Львові 

(1940)

засуджена на 

Процесі 59-х 15-

18.01.1941

35.
МАТІЙЧУК

Зиновія-Неоніля

13.11.1917,

с. Тустановичі, 

тепер частина 

м. Борислава 

Львівської обл.

юридичний факуль-

тет (1937—1940), ви-

ключена 11.09.1940

зв’язкова крайової 

екзекутиви ОУН у Львові 

(1940)

заарештована 1940

36.

МОДЛА

Михайло Петро-

вич

?, с. Мшана Горо-

доцького р-ну 

Львівської обл.

українська філологія 

(1939—1940), виклю-

чений 3.01.1941

повітовий провідник 

ОУН Городоччини 

(1939—1940)

заарештований 

12.10.1940

37.
ОБЕРИШИН

Ілько Степанович

11.03.1921, 

с. Потік Рога-

тинського р-ну 

Івано-Франків-

ської обл.

українська філологія 

(1940), виключений 

3.01.1941

‘Стецько’, ‘Кобзар’, 

‘Охрім’; надрайонний ре-

ферент СБ і надрайонний 

провідник ОУН Збараж-

чини (1947—1951)

від 1951 пере-

ховувався від 

радянської влади, 

вийшов після рефе-

рендуму 1.12.1991

38.
ПАКУЛЯК

Михайло Іванович

16.11.1913,

с. Іванків Бор-

щівського р-ну 

Тернопільської 

обл.

юридичний факуль-

тет (1937—1939), 

вступ на медичний 

факультет (1939)

провідник ОУН в 

м. Львові (1940)

заарештований, су-

джений на Процесі 

59-х 15-18.01.1941 

до розстрілу, роз-

стріляний 1941
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39.
ПЕКАР

Михайло Іванович

4.01.1922, 

с. Верчани 

Стрийського 

р-ну Львівської 

обл.

українська філологія 

(1940)

‘Дубів’, заступник об-

ласного референта про-

паганди ОУН Дрогобич-

чини (1944—1945)

загинув у бою 

в березні 1945, 

с. Держів Мико-

лаївського р-ну 

Львівської обл.

40.
ПЕЦА

Іван Михайлович

15.06.1914,

с. Тишківці 

Городенківського 

р-ну Івано-Фран-

ківської обл.

українська філологія 

(1940)
член ОУН у Львові (1940)

заарештований, 

засуджений на 

Процесі 39-х 

12-13.05.1941 до 7 

років ув’язнення, 

розстріляний 

06.1941

41.

ПИК

Ірина Олексан-

дрівна

31.01.1918,

МакКіс Рокс, 

США

німецька філологія 

(1937—1940), виклю-

чена 3.01.1941

член ОУН в м. Львові 

(1940)

заарештована 

восени 1940, за-

суджена на Процесі 

59-х, звільнена як 

громадянка США

42.

ПРІЦАК

Омелян Йосипо-

вич

7.04.1918,

с. Лука Сам-

бірського р-ну 

Львівської обл.

східні мови і літера-

тури (1936—1941)

працівник групи ОУН по 

роботі в східних областях 

(1940)

забрав атестат 

27.06.1941, виїхав 

на еміграцію 

сходо-

знавець, 

академік 

НАН 

України

43.
РАДЕЙКО

Микола Остапович

2.10.1920,

м. Яворів Львів-

ської обл.

українська філологія 

(1940—1941), виклю-

чений 9.04.1941

‘Зорич’, надрайонний 

провідник ОУН Лем-

ківщини (1945—1946), 

окружний провідник 

ОУН Любачівщини 

(1946—1947) 

на еміграції в 

Норвегії

автор спо-

гадів про 

підпілля



44.
РОШКОВИЧ

Марко Васильович

7.01.1917, 

с. Волосянка 

Сколівського 

р-ну Львівської 

обл.

вступ на медичний 

факультет (1939)

член ОУН, співробіт-

ник Петра Федуна-

‘Волянського’ у Львові

загинув в УПА

45.

РУМЕЖАК

Михайло Микола-

йович

21.04.1921, 

с. Тисменичани 

Надвірнянського 

р-ну Івано-Фран-

ківської обл.

українська філологія 

(1939—1940)

‘Клим’, провідник 

Юнацтва ОУН в одній 

із шкіл Львова (1940), 

референт зв’язку проводу 

ОУН у Великонімеччині 

(1942—1943)

заарештований 

гестапо 1943

46.
САВИЦЬКИЙ 

Юліан Феліксович

12.04.1915, 

м. Львів

українська філологія 

(1939—1941)

член ОУН, диктор радіос-

танції ім. Є. Коновальця у 

Львові, зачитував в ефірі 

Акт відновлення україн-

ської держави 30 червня

заарештований 

німцями 2.07.1941, 

помер в таборі 

Ебензее 04.1945

47.
САПЕЛЯК

Іван Іванович

24.03.1911, 

с. Маковисько 

Ярославсько-

го пов., тепер 

Польща

вступ на українську 

філологію (1939)

співпрацював з ОУН, 

писав пропагандистські 

матеріали

заарештований 

1955, засуджений

48.
СВЄНЦІЦЬКА

Марія Іларіонівна

7.12.1918,

м. Львів
німецька філологія

працівник головного осе-

редку пропаганди ОУН 

у Львові (літо — осінь 

1941)

мисте-

цтвозна-

вець
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49.

СВІТЛИК

Богдана-Марія 

Юліанівна

24.04.1918, м. Пе-

ремишль, тепер 

Польща

класична філологія 

(1936—1939), вступ 

на юридичний фа-

культет (1939)

‘Марія Дмитренко’, 

‘Доля’, зв’язкова крайової 

екзекутиви ОУН у Львові 

(1939), провідник ОУН в 

м. Львові (1944), працівник 

головного осередку пропа-

ганди ОУН (1945—1948) 

загинула в бою 

29.12.1948, с. Либо-

хора Сколівського 

р-ну Львівської 

обл.

письмен-
ниця, на-
городжена 
Бронзо-
вим 
Хрестом 
заслуги 
УПА

50.
СЕМЕРАЗ

Осип Осипович

29.06.1919, 
смт. Товсте Залі-
щицького р-ну 
Тер но пільської 
обл.

українська філологія 

(1939—1940), виклю-

чений 11.09.1940

інструктор Юнацтва ОУН 

у Львові (1940)

51.
СЛИЖ

Антін Адольфович

28.04.1921, 
с. Корнич Коло-
мийського 
р-ну Івано-Фран-
ківської обл.

українська філологія 

(1939—1940)

зв’язковий крайової 

екзекутиви ОУН у Львові 

(1940)

52.

СЛЮЗАР

Дмитро Йосифо-

вич

10.10.1919, 

с. Бортники 

Жидачівського 

р-ну Львівської 

обл.

юридичний факуль-

тет (1939—1940)

‘Арпад’, ‘Золотар’, член 

ОУН у Львові (1940), 

обласний провідник ОУН 

в м. Львові (1942—1944), 

крайовий провідник ОУН 

Львівщини (1945), майор-

політвиховник УПА 

заарештований 
восени 1940, засу-
джений на Процесі 
59-х до розстрілу, 
врятувався з 
тюрми в Бердичеві 
5.07.1941, загинув 
у бою 19.12.1945, 
прис. Бесіди с. Лю-
беля Жовківського 
р-ну Львівської обл.

відзна-

чений 

Золотим 

Хрестом 

заслуги 

УПА



53.
СМИК

Євген Петрович

2.01.1921, 

с Жовчів Рога-

тинського р-ну 

Івано-Франків-

ської обл.

українська філологія 

(1940), виключений 

28.10.1940

‘Вій’; керівник охо-

ронного відділу ОУН 

Рогатинського надрайону 

(?—1948), поручник УПА

загинув 7.04.1948, 

біля с. Голодівка 

Рогатинського р-ну 

Івано-Франківської 

обл.

54.
СОБАШЕК

Ілярій Йосипович

1917, 

с. Яблунівка 

Буського р-ну 

Львівської обл.

українська філологія 

(1939—1940)

член крайової екзекутиви 

ОУН у Львові (1939—

1940)

заарештований 

02.1940, засудже-

ний на Процесі 

39-х 12-13.05.1941 

до розстрілу, роз-

стріляний 1941

55.

СОРОКА

Михайло Михай-

лович

27.03.1911, 

с. Великі Гнилиці 

Підволочиського 

р ну Тернопіль-

ської обл.

лаборант — бібліоте-

кар і рисівник бібліо-

теки фізико-матема-

тичного факультету 

(1939—1940), студент 

фізико-математично-

го факультету (1940)

член крайової езекутиви 

ОУН в Чехо-Словаччині 

(1930-і), провідник укр. 

політв’язнів у таборах

заарештований 

20.03.1940, помер в 

таборах 16.06.1971, 

с. Озірна, Мордовія

чоловік 

Катерини 

Зарицької

56.
СОРОКІВСЬКИЙ

Семен Григорович

27.06.1912,

с. Чайковичі 

Самбірського 

р-ну Львівської 

обл.

юридичний факуль-

тет  (1934—1939, 

з перервами), іс-

торичний факультет 

(1939—1940), виклю-

чений 27.09.1940

член ОУН (1929), про-

відник ОУН у вищих 

навчальних закладах 

м. Львова (1940)

заарештований 

восени 1940, засу-

джений на Процесі 

59-х до розстрілу, 

розстріляний кін. 

06.1941

57.
СТАРІВСЬКИЙ

Тит Михайлович

15.04.1919,

м. Львів

українська філологія 

(1940), виключений 

3.01.1941

зв’язковий ОУН в Чехос-

ловаччині (1945)

заарештований в 

Чехословаччині 

(1945)
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58.
СТЕФАНИК

Юрій Васильович

24.07.1909, 

с. Русів 

Снятинського 

р-ну Івано-

Франківської 

обл.

подавався на працю 

у Львівському уні-

верситеті

керівник групи ОУН для 

роботи в східних об-

ластях (1940), працівник 

головного осередку про-

паганди ОУН у м. Львові 

(1941)

заарештований 

1940, звільнений 

до ювілею батька в 

травні 1941

син пись-
менника 
Василя 
Стефа-
ника, 
літерату-
рознавець

59.
СТОЛЯР

Галина  Теодорівна

5.03.1916,

м. Тернопіль 

українська філологія 

заочно (1940)

зв’язкова крайової 

екзекутиви ОУН у Львові 

(1940), зв’язкова Проводу 

ОУН (1942)

заарештована 

восени 1940, за-

суджена на Процесі 

59-х, врятувалася з 

тюрми в Бердичеві 

5.07.1941, зааре-

штована і закатова-

на гестапо 

60.

ТЕМНИЦЬКА

Арета Володими-

рівна

10.10.1922,

м. Львів

вступ на медичний 

факультет (1939)
член ОУН померла 14.07.1943

61.

ТУРКЕВИЧ

Микола Михай-

лович

18.10.1912,

с. Пониква Бро-

дівського р-ну 

Львівської обл.

професор кафедри 

органічної хімії 

Львівського універ-

ситету (1939—1940)

співробітник повітового 

проводу ОУН Брідщини 

(1930-і), крайової екзеку-

тиви ОУН у Львові (1940)

двічі заарешто-

ваний

хімік, фар-

мацевт, 

довго-

літній за-

вкафедри і 

професор 

Львів-

ського 

медичного 

інституту



62.
ФЕДИШИН

Богдан Павлович

2.09.1921,

с. Глибочок Бор-

щівського р-ну 

Тернопільської 

обл.

українська філологія 

(1939—1940), виклю-

чений 11.09.1940

зв’язковий ОУН у Львові 

(1940)

63.

ФЕДОРУК

Юрій-Костянтин 

Антонович

11.03.1921, с. На-

кваша Бродів-

ського р-ну 

Львівської обл.

‘Лемко’; крайовий про-

відник Юнацтва ОУН 

південно-східних україн-

ських земель у Дніпро-

петровську (1942—1943), 

провідник генеральної 

округи на ОіСУЗ (1944)

загинув 30.07.1944 

біля с. Дермань 

Здолбунівського 

р-ну Рівненської 

обл.

64.

ФІЦИЧ-БЕРЕЗОВ-

СЬКИЙ

Йосип Іванович

1916, 

с. Березів 

Нижній Коло-

мийського р-ну 

Івано-Франків-

ської обл.

хімічний факультет 

(1940)
член ОУН

розстріляний 

НКВД 1941

65.
ЧУЙКО

Галина Петрівна

14.02.1921,

с. Журбинці 

Бердичівського 

р-ну Житомир-

ської обл.

українська філологія 

(1940—1941)

член обласного проводу 

ОУН Житомирщини 

(1941—1942), працівник 

підпільної радіостанції 

ОУН «Вільна Україна» 

(1943—1944)

на еміграції

66.
ЧУРА

Ярослав-Іван

?, с. Мшана Горо-

доцького р-ну 

Львівської обл.

історичний факуль-

тет (1939—1940)

Провідник Юнацтва ОУН 

в Академічній гімназії у 

Львові (1938—1939)

заарештований 

8.07.1940, засудже-

ний до смертної 

кари
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67.

ЯКИМЕЦЬ

Кирило Микола-

йович

1921,

с. Соколівка 

Буського р-ну 

Львівської обл.

історичний факуль-

тет (1940—1941)

‘Бескид’, окружний про-

відник ОУН Золочівщини 

(1947—1949)

загинув у бою 

14.01.1949 біля 

с. Жарків Бродів-

ського 

р-ну Львівської 

обл.

68.
ЯЦИШИН

Іван Михайлович

18.01.1914,

с. Лісники Бере-

жанського р-ну 

Тернопільської 

обл.

вступ на медичний 

факультет (1939)

‘Гордієнко’; керівник 

відділу розвідки штабу 

воєнної округи «Лисоня» 

(1944—1945), сотник УПА

25.08.1945, біля 

с. Лісники Бере-

жанського р-ну 

Тернопільської обл.




