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Bислoвлlоro нaйщиpitшy полякy вiд свoгo iменi,
вiд iменi тllсяч Бopuiв зa Boлю УкpaТни, якi зaгинyли
y бopoтьбi з ненaвисниrии oкyпaнтаDtи i нe Mo}кyть
BислoBитIl сBoю пoДяку; вiд iменi yнaсникiв
нацioнальtlo - BtlзвoЛьtIих зMагaнь' якi Дolкили

Дo сьoгoД}Iirшньoгo Дня :
Пpезилeнтoвi УкpаТни - Biкгopoвi lOшенкy;

Гoлoвi кабiнету мiнiстpiв УкpаТни _ IOлiТ Тимou!енкo;

Гo.пoвi BеpхoвнoT Pади УкpaТни - Apсeнiю Яuенюку;

Патpiаpхoвi BсiсT УкpaТни - Pуси - Фiлаpeтy;

, Bеpхoвнoму apхiспискoпy УГКI{' каpдинaлy _ Любoмиpу гFapy;

Hаpoлним l lепутатам BеpхoвltoТ Pади Укpаiни - фpaкuiI 
..Hаurа УкpaТна' ' '

. .Блoк loлiТ Tипloшeнкo' ';
Гoлoвi Piвненськoi oбллеpжалмiнiстpаuiТ _ Biкгopoвi Mатнyкy;
Гo-пoвi PiвненськoТ oбласнoi pали - oлексaнлpoвi 2]анильтуку;
Гoлoвi ЛьвiвськoТ oбллepжалм iн iстpа uiТ - Петpoвi oлiйникy;
Гoлoвi ЛьвiвськoТ oбласнoi pали _ Mиpoславoвi Ceнику;
Гoлoвi Tеpнoпiльськoi oбллepжалмiнiстраui i - lOpiю Чижмаpю;
Гoлoвi TеpнoпiльскoТ oбласнoi Pади _ Михайлoвi Микoленку;
Гoлoвi Iванo - Фpанкiвськoi oбллеp;rсалмiнiстpаui i - Микoлi Палiй.rуку;
Гoлoвi lванo - ФpaнкiвськoТ oбласнoi paДи _ Iгopевi oлiйнику;
Гoлoвi Boл и нсь кoi oбJ.tДеpl(алм iнiстpauiT - М и кoл i Poмa н юку;
Гoлoвi BoлинськoТ oбласнoT pали - Aнaтoлiю Гpиuюку;
H а poлнoму дeпyтатy Bеpхoвнoi Pали УкpaТн и _ Яpoсл aву .Il.ясoлэlси кy;
Гoлoвi пoлiтичнoгo oб'сднання ..Cвoбoда'' - oлeгу Tягlrибoку;

.[епyгaтaм PiвненськoТ, Львiвськoi, Tеpнoпiльськoi., Iванo - Фpaнкiвськoil

BoлинськoТ o6,lасних paл (фpaкuii "Harша Укpаiна'', ..Блoк loлiii Tимotшeнкo'');

Iстopику -дoслiднику, кеpiвнику Iнституту дoсJiдiв Boлинi нa Piвненщинi'нау-

кoвoмy спiвpoбiтнику Piвненськoгo кpaсзнaвчoгo l}'y3eю - Iгopeвi Маpvyкy;

Pелaкгopoвi книгиr фiлoлoгу, Bетepд}lу пpaui _ Пeтpoвi Дoмaщуку;

.II,oцeнту Piвнeнськoгo гyмaнiтapнoгo унiвеpситeту, ка}|дидaтy педагoгiчних

нayк - Ipинi Мiлясeвин;
Фiлoлoгу - латинiсту, ветеpа}lу пpаui _ Мapi[ Мiлясевин;

Учасникам нaцioнaльнo . ви3вoлЬних 3l lдгaнь' якi l iадaли iнфopмаuiю;

Усiм жеpтвoлаBцям' якi пiдтpимaли дpук цiсT книги. Cписoк буле oкpемo.

HизькиЙ уклiн, шaнa й дякa BаIи' lцедpi iлoбpi Люли!

Bи акгивнi тBopцi нoвiтнЬoI iстopiТ Укpaiни!

MoЛиTBA
зa Пoг}|еpЛиx y BизBoЛЬнiй вiйнi

ПpеtlаuлocmaвuЙ ГocnoDе t|еба i зеltалi, щo 3а doбpo
11а2opo01|сусt||' а 30 3Лo каpа€I|l, i ttепpавdу в nopoх' oбеpmас'Ц'

щo cвoi'а'|aalьcькi clul't на |'p'o i3 nеKЛoJ|| вl|cltЛoс|||' 3?ляt|ьcя
I}LuЛocmuвo do свo?o цаpсmва 

'|ебес'to'o 
npuйJwu dушi muх

npавuх вoiнiв I|аI||uх' щo в чеcltoJ?|у бoto за npавdу Й вoлto

укpа.t'|сь'<ozo ,|аpodу в бumвах no вciй Укptt.iнi x'сummя cвoс
нсеpmвувoЛu' aбo вid pан ва)tсl<uх в noхodi no?uбалu' aбo
3 (unу чe н uх у mю pЛ| ах i в з еl+tл i c в oi. Й в Укp сti н i, i в чуJtс uх 3 eJvIJl ях
cnoчuваюmь. Bidnуcmu iJ||' o Bceблаzutl, txнi npozpiхu, вiльнii i
ItевiльIti, a кpuвaвutl mpуd tх за noкуmу 'tI|| tlpuЙJ|lu' бo в
бopomьбi 3 неnpавЙoto Й кpuвЙo'o в iJvеt|i Tвoiлt вuсmупаЛu Й в
oбopoнi npoвdu Й наpodнo.i вoлi dля вiчнoi Tвoei cЛавu zoЛoвu
SJIOXICUJtU.

Пpafulla iх, Гocnodu, i nеpel npеcmoЛ cвiЙ docmуnumu dаЙ, i
doзвoль, щoб mpуdu Й кpoв tх dаpеlllнo нe пponаЛu, Пpoca,uo
Tебе, в iлt'я omця i Сuна, i Свяmozo Дуxа,

АMIHЬ



BOЛAIIHя MЕPTBих

Дo EtиBих
Пшtц' яmайme : Jv|u Зсlzuнулtt,

щoб вu ЭtсuЛu вiльнtlll,tu,

а нe pабамvt,, л4u вiddалu cвoe aсummя

заdля Bаc i УкpаIнu;

а булu Эtc л4u tvtoлod|

хomiлu ЭtсI.lmu, opаmu noлe,

pocmumu dimей, внукiв...

nсLj1/|.яmь npo I1аc

Зaпoвiт
Бopuiв зa Boлro Укpaiни

.(opoгi спiввiтчизники !
!o Baс Haшie слoBo _ сЛoвo вeтepaнiв збpoйнoТ бopoтьби зa Hе-

зaлexснiсть УкpaТни! У далeкi з0 - 50 poки ХХ стopiння Mи бyли тaки-
lr4и )к MoлoдиI\4и' кpaсиBими, мiцними як i Bи тeпеp.

He мoбiлiзaцiйнa кapтa пoкJIИKaлa нaс y бoйoвi лaви iвиrпику-
Baлaу вiйськoвий стpiй, a зpoбилa це х €гyЧa нeнaвистЬ.Цo нужинцiв
- oкупaнтiв i  висoкa нaцioнaльнa свiдoмiсть. Haс веЛo y бiй iз
сyпoстaтaМи нeпepебopнe бaх<aння здoбyти Hезirлe)I(Hy УкpaТнсь.
кy Coбopнy деp)I(aвy, нeзлoМнa вoля бopoтL4cЯ зa нeТ всiмa силaМи
i зaсoбaми.

3poдились ми вeликoi гoдиHи
З пoжеж вiйни iз пoлyм'я вoгнiв,
Плeкaв нaс бiль пpo втpaтy УкpaТни,
Кopмив нaс гнiт i гнiв нa вopoгiв.

(Пoвсmанcька niсня)
У виpi бopoтьби все сильнirцoю сТaB:UIa нaшa любoв дo УкpaТни,

якa вpeштi пеpepoслa y кpедo _ УкpaТнa пoнaд yсe! ПpoйшЛи poки.
УкpaТнa здoбулa - тaки oмpiянy нeзaлех<нiстЬ' BикoЛoсилaсЬ i зpoслa,
бo не MoГЛa дapeМнo пpoпaсти пpoлитa кpoв i1.синiв i  дoчoк.
Heзaлехснoстi нiхтo нiкoму милoсTивo Hе дapyс _ iТ зaвoйoвy}oтЬ.

..Лишl бopoтись _ знaЧиTЬ )t(итЬ!'' (Iван Фpанкo).
Шлях дo Cвoбoди бyв теpнистиM' кpивaвиМ i жepтoвним. Ми

зBepтaсMoсь дo Baс вiд iменi сoТeнЬ ТисяЧ нaшIих юнaкiв i дiвчат,
шo бyли poзметенi пo ЧyжиHaХ, всiяли кiсткaми безме>кнi пpoсТo-
pи Cибipiв, якi вклaли y пiдмypiвoк деp)кaвHoТ незaлеrкнoстi Укpa.
Тни свoto toнiсть i мpiТ' свiй пiт i кpoв, i нaвiть сaМe )киття.

Бyль гopлa, УкpaТнo, зa них.
Ти вiчнa в Тх жеpтвi '  a BoHи вiчнi в тoбi.

(noеm - noвсmанець Mаpкo Бoсслав)
Шaнoвний дpРt(е i пoлpyгo!

У вaших pyкaх кHигa пpисвяЧeнa yчaсникaм нaцioнальнo-BизвoЛЬнol
бopoтьби пpoти iнoзeмних зaгapбникiв. Boнa свiдчить, щo нaшi
крaяни' як i  вихiдцi з iншиx peгioнiв, пpoявили у свяшeннiй
нaцioнaльнo - BизвoЛЬнiй бopнi мaсoвий гepoТзм. Майxсe пoЛoвиHa з
чисЛa тиХ' xтo бopoвся пpoти зaгapбникiв piзниx мaстeй, Щo сyнyЛи
Ha нaшy зеМл}o зi схoлy i зaхoлy, пoлягли нa Пoлi Cлaви.

Зсlpсldu свolх dimeй,

ЗаpсIdu безctпеpmя

Укpаiнu!

Пам'яmайmе

npo muх,

xmo вЭlсе нiкoлu

не npuйdе,

i noмuнайmе нсlc

у cвotх лhoЛumвсIх!

o



Пaм'ятaйте: Boни зaГинyли' щoб ви rкили вiльнИ|lИ' a нe paбaми.
Boни вiддaли сBor життя зa.цля Baс i УкpaТни. 3беpiгaйтe пaМ'ять пpo
них i  нaщaдкaм свoТм пepeдaйтe, щoб тaкoж пaм,ятaли зapaди
бeзсмеpтя Укpaiни, зapaДИ спpaве.цЛиBoстi нa землi. Бo дoпoки >киве
iстopиннa пaM'яТЬ пpo бopЦiв, дoТи )киBе yкpaТнський нapoд, дoти бyлe
)l(ити незaлe)I(нa дep)rевa _ УкpaТнa!

Aле зaспoкolоBaтисЬ нa здoбyгoМy He Мo)l(нa. Бo ще He пepeве-
лись нeдoбpoзиvливцi, злi недpyги нarшoТ Cвoбoди, нi зa межaми, нi
всepeдинi дep)I(aBи. Ile нe зниIgIa зaгpoзaдyхoBнoгo зHищeння нaЦIoГo
Hapoду' poзчинeння йoгo ..Ha poзПyттяx BeЛeлюДних'' iстopiТ. Toж
бyльтe гoтoвiдaти вiдсiч yкpaТнoнeнaвисникal\,t y paзi пoтpeби! Бyльтe
пильнi! Heхaй сepця Barшi не зHaюТЬ сyпoкo}o' бo гpимoтиTЬ }Iaд свiтoм
лютa битвa зa УкpaТну, зa iТ пpaвa.

.(opoгa нaшa юнь!
Ми пepeдaсмo Baм естaфеry Слaви. Бepeжiть i пpимнoхtyйтe iT.

Збиpaйте пo зepнинi пpaв.цy Пpo звитя)кнi спpaви Бopuiв зa Boлю
Укpa[ни, вписyйтe в iстopiro нaцioнальнo - визвoЛЬнoi бopoтьби
невiдoмi iмeна. Bи y свiт пpийtuли yспaдкyвaти Слaву бaтькiв i
пpaдiдiв сBoТХ, i li вeлику i блaгopoлнy спpaвy. To>к poбiть цe чeсFIo,
спpaвeдлиBo i безyпиннo!

Знaти спpaыкнlо iстopiro piднoгo кpaю твiй, юний лpухсe - тoвapицIу'
oбoв'язoк.

Hi пepeл киM не стaHеш сПинy гHyти'
Hе вiддасися Bopoгy в ясy'

Якщo ти змiг, Toваpиlxy, збaгнyти,
Cвoгo нapoдy BeЛич i кpaсу.

(Bасuль Сuмсlнеttкo)
ПoдiТ Пoмapaнvевoi pевoлrouiТ (oсiнь 2004 poкy), нaйактивнi.

l l lиМи yЧaсникaМи якoТ бyли Bи, пoкaзaлИ' Щo нaшa дep)кaвнiсть
у нaдiйних pyкaх. Ми _ вeтеpaни збpoйнoТбopoтьбi _ ГopдиMoся Baми!

Зaкiнчити звepHенHя ХoЧеМo слoвaМи Bеликoгo Пpopoкa УкpaТни
Tapaсa Шевченкa: _ Cвoю Укpaiнy любiть.

Лroбiть lT... Bo Bpсlия люTе'
B oстaнню .гя)ккylo миHyry

Зa нe[ Гoспoдa мoлiть.

Cлaвa Укpaiнi! Геpoям Слaвa!

Укpaiнa. Boлинь. Piвне.2005 piк

ДЕщo ПPo ABTOPA

Aвтop цiеТ книги oлексaндp Cеpгiйoвин .Ценищyк HapoдиBся
3 беpезня l948 poку в селi Гpyшвиrц _ I Piвненськoгo paйoнy

PiвненськoТ oблaстi, piс i вихoвyBaBся у бiднiй селянськiй poдинi,
тoдi вlке кoлгoспникiв.

Зaкiнчивши в |966 p. ГpyшвиuЬкy сеpеДHю tl]кoлy' y нaсryпнi
1967 - l969 pp. слРкиB y ЛaBaх сoвeтськiй apмiТ. Пiсля демoбiлiзaцiТ
нaBчaBся у ЧеpнiвеuЬкoМу Ме.tt,ичнoМy iнститyтi, Пpoдoв)кyвaB нa-
BЧaHHя в oдеськoму' якиЙ i зaкiнчив yспit lнo в 1977 poui. l iстaв
ПpизнaЧеFlня нa poбory в Piвненськy oблaсть, ПpaцюBaB лiкapем -
pеHтГеHoЛoГoМ. a пiзнiше теpaПеBToМ. y сiльськiй мiсцевoстi.

I!е в шкiльнi poки пpoявЛяB iнтеpес лo iстopiТ piднoгo кparo. 3
чaсoм цeй пoтяг ПoсилюBався. PoзyмниЙ, Дoлитливий юнaк пилЬ-
нo пpигЛяДaвся тoдi Дo скЛaДнoгo й сyпеpечЛиBoгo )киТTя пoхМy.
poТ кoмyнo - МoскoBсЬкoТ дoби Ha теpеHaХ ЗaxiднoТ УкpaТни. Йoгo
хBиЛ}oвaЛa iстopиннa дoля yкpaТнсЬкoгo Hapoдy, l.цo скнiв у лaбe.
тaх МoскoвськoТ кoмyнo - бi-rlьLl.loBиllЬкoТ, пoльськoТ тa нiмецькoТ
деспoтiй, йoгo вpaжaлa CaмoпorкеpTвa, Муiкнiсть, Звитягa iГеpoiЪм
кpaщиХ синiв iдoчoк УкpaТни. Biн пopивaстЬся ЩoсЬ зpoбити кo -
pисHoгo .цля лtoДей не тiльки як лiкap' aле й y сфеpi Д.yхoвHoГo
зцiлення. Пpoте зaстiйнa, пoзбaвленa бyль - якoТдинaмiки, aтмoс-

феpa пpoгнилoТ ..бpеrкнсBщиtlи'' зBo.цитЬ нaнiвець yсi йoгo лoбpi
нaмipи. Лiкap не бaчить пpoсвiткy сеpед Mopoкy безкoнечнoТ нoчi.
Biн пpoлoвхсyс цiкaвитись iстopiсto свoгo yяpМJlеHoГo нapoДy' пo-
тaЙки чиTaс зaбopoHeHy лiтеpar.ypy, спiлкyсться з безпoсеpеднiми

учaсникaМи нaцioнaлЬHo - визBoлЬl{их 3МaгaHЬ - BoякaMи УПА, зy-
стpiнaеться з BикЛa.цaЧaМи' сTyДеHтaMи _ пaтpioтaми УкpaТни, зби-
paс iнфopмaцiю зaдля зa.цoвoленFIя спpaглoТ i .ц'oпитливoТ дyrшi.

Пi сля HеДoBгих poкi в ..гopбaЧoвс Ькol'' пеpебулo ви' кoЛ и вi йнyлo
якиМсЬ пoЛiтиttниМ пoлегl l . leHHяМ' a дaлi HaстaB свiтлий,
вимpiяний денЬ незaЛеrкнoстi нaшroТ .II.еpжaBи, зa HoBих yМoв'

лoбpoлiй .{енищyк _ aктивниЙ yЧaсHик бypхливих пеpеTBopеHЬ B
УкpaТнi. Biн весь вiддaсться poбoтi, беpе у.raстЬ y Гpoмaдськo -
пoлiтичнoмy життi Piвненщини. Уже в тi poки деpжaвнoстi Пaн
oлексaндp виHoшye .Д.aЛекoся)кнi плaни нa мaйбyтнс' пpaгне НaПИ-
caти Й oбнapoдyвaTи кн и Гy Пpo yчaсн икi в нaцio нaЛ ЬHo- BизBoл ьнoТ



бopoтьби l 9 l 8 - l 960 poкiв Ha теpеHaх Boлинi, Галичини тa CxiднoТ
УкpaТни. Мaтеpiaлoм для неТ ПoBиннa булa cтaти не тiльки iснyюнa
вlке iнфopмaцiя пpo цi нaси ни apxiвнi зaписи й дoкyментaльнi
вiдoмoстi, a й свiДченHя з yсТ безпoсepелнiх yнaсникiв пoвстaнсь -
кoТ бopoтьби, poзповiдi ще живих свiдкiв тих бypемних poкiв.

I oсь теpнистi пouryки, пекyнi poздyМи. Aвтop Пpaц}or кoжну
вiльну хBиЛиHy' y вихiлнi й святкoвi днi. oб'.lkд)кaЮЧи Bелoсипе -
.цoМ сеЛa Boлинi i Гaличини' Bедe poзМoBи з тисяЧaМи лtoдей, pe -
теЛЬHo фiксуе Bсе ПoЧyTе. Пiд йoгo пеpoМ Boскpесa}oть >кaхiття
,(pyгoТ свiтoвoТ вiйни, зoкpеМa зaпeклi 6итви yкpaТнських
пoвстaнЦiв iз oкyпaнтaми. Йoгo пoлoнитЬ мylкнiсть i смеpть
землякiв, геpoiЪм i стpaждaнHя' сЛЬoзи i гopе в iм'я Cвoбoди й
.(еpжaвнoстi.

.Цoслiдник Hе пpoстo вiдкpивae нoвi чи пpизaбyгi стopiнки iстopiТ,
a кoнкpeTизус й yтoннlос ПеplxoДrкepельний мaтеpiaл, спiвстaвляс
свoсpiднi тpaKryBaHHя piзних aвтopiв, пepеoс|\,tисЛtoс iх, poбить вис-
нoBки й пoдaс oцiнки, видiляс нaйiстoтнiше. Пpи цЬoМу Дoслiдник
пpoЯвляс BиF|яTкoBy pетeльнiсть' тoннiсть лo лpiбниuь. Фaкти, ним
нaвеДенi, oб'сктивнo вивipeнi, лoстoвipнi. oкpiм цЬoгo' o. .(ени-
Щyк oПpaцювaв сoтнi apхiвниx спpaв' ..гopи' ' пyблiкaцiй в пеpio-
дицi i кHиГaх.

Haпpylкeнa пPaця уПpoДoB)к 40 poкiв дaлa вiдpaднi pезyльтaти -
пoвнiстto зaкiнчене BиДaHHя ..КHиГи пам'ятi  i  Cлaви Boлинi ' '
(Piвненськa oблaсть' l6 тoмiв), гoryстЬся дo дpyку aн3лoгiнне вiдaн-
ня пo Boлинськiй oблaстi ( l 5 тoмiв), a тaкoж Гaличинi (20 тoмiв). I
oсЬ aвTop вiддae Ha сyД iстopикaм - .цoслi.цникaМ' BчеHиtvl' читa-
нaм, yсiй укpaТнськiй ГpoмaДськoстi, нepгoвy пpaцю _..Бopoтьбa
УПA пpoти нiмецьких oкyпaнтiв'' y.цBoх тoМaх.

Безлiч ЛюДсЬкиx .II.oЛь' епiзoдiв lxньoгo життя ryт oб'сднaнi
oДнiсlo iдесlо сyть якoТ - HезaЛе)кнa Coбopнa УкpaТнa. Iменa гe-
poТв, якi вiДдaли сBoс житгя зa Щo iдеto, дoпoB}Ilotoть lxиpoкoмaс.
rштaбнy пaнopaмy дo pешти ще Hе звiдaнoТ епoпеТ бopoтьби УПA,
Дiяльнoстi Мyл(HЬoгo пiдпiлля oУH, вaжкиx пoнeвipянь пo Cибipaх
i в кoнцтaбopaх кpaщиx синiв yкpaТнськoТ нaцiТ. B oцiнкaх пoстa-
тей i пoдiй скpiзь вiднyтнa пpиHципoвicть i безкoмпpoмiснiсть,
чеснiсть i пpямoтa.

Пeтpo floмашyк

Mуueнuксuа 3а вoЛ'o Укpаiнu npucвяuуto!

ABTOPськЕ сЛoBo

fiopoги й .цpyя(e., пoлpyгo ! B iднyвaroн и гл ибoкy вiдпoвiДaл ь н iсть
гIеpеД ПpеДкaМи l HaщaдкaМи' пеpеД пaМ'яTTю мiльйoнiв зaгиб-
лих' пеpеД сoBlстlo ще )киBих' Bикoнyto свiй гoлoвний oбoв'язoк
.l.ePед УкpaТнoю _ дo oсTaннЬoГo пo,циxу cЛу)Iс|4TИ Тй i бyти вipним
ll Hapoду.

Я взявcя зa дyя(е вiдпoвiдaльнy poбory _ висвiтлеtlня нaцioнaльнo
- BизвoЛьнo-гo |y4-y нa Boлинi 

' a сaМе бopoтьбy УкpaТнськoT Пo-
встaнськoТ ApмiТ (УПA) пpoти нiмeцьких oкyпaйтiв тa Тx пpислylк-
никiв _ пoлякiв, мaдяpiв, влaсoвЦiв (poсiйських шoвiнiстiв) тa
iншrllх зайд.

Пoки битиметься B гpудях бoдaй oдне Чeснe сеpце' пoки
вiдлyнювaтиме зoйк невййнo зaМyЧеHих i  yбiснних, пЪки земля
HoситиМе cлiди гpaбyнкiв, плlондЁyвaння, пoки )китиMе УкpaТнa,
_ a BoHa )китиМе вlчнol _ Ми пoBинHi пaм.ятaти Пpo тиХ' хтo вiддaв
сBoс )киТ1.я, щoб тoprкесTBувaлa пpaвдa в iм'я СлЬви i Boлi piднoгo
Hapoдy.

Згaдaймo безсмеpr.нi слoвa Юлiуса Фyнiкa .. . . .  H. забyльте.
Теpпляне збиpaйте свiдчення пpo Тих'  хтo пoлiг за се6е i  зa
вa9'.. Я хoтiв би. щoб yсi зHaЛИ, Щo Hе бyлo бeзiмеHFIих геpoТв'
a були Лlоди' кoтpi мaлй свoс iм'я, свoс o6личня, свoТ спoдiвhння
й нaдiТ.. .  Хaй цi лчди бyлyть зaвжДи близькими BaМ' як лpyзi,
як piднi ,  як ви сaМi ' ' .

чкa' щo мaлo зpoбив для УкpaТ-
l iaл хaй xoЧ тpoхи вiдкpиtпить
сoвiстi .  Мaю велику нaдiю, щo
i нaцioнальнy гiлнiiть y бaгaть-
М'ятЬ тa вiннy Cлaвy TиМ' кoМy

цеи. МaтеplaЛ пpисвячy}o .  aктиBHиМ HaцloнaлЬHo свiдoмим i
ПoлlTиЧHo ]Piлим. люДяМ' якi чеснo й дoбpoвiлЬHo' з пpoявaМи гиa-
сoвoГo тa lHдиBlДyaЛ-Ьнoгo теpoТзму, вели сBяЩеннy iдейнo -
пoлlтиЧнy l  зopoину oopoTЬoy з HенaBисlJи|\4 вoрoГol\4.

Bipю.i хoнy, шoб ..Книгa ПaМ'ятi. . . ' '  i  книгa .. .Бopoтьбa УПА
пpoTи нiмецьких oкyпaнтiв' '  бyли нaстtлЬHиМи кHиГaМи сoтеHЬ l
тисяч слaвних нaщaдкiв слaвних пPaщуpiв, бyли вiннo кapa}oЧим
МечеМ зaпекЛиМ вop-oгarи незaлe)кнoстi УкpaТни. Hехaй кo)I(еH
пpимipник цих книгбyде скpoМHиM пaм'ятHйкoм для сoтеHЬ' Tи-
сяч yчaсHикiв Bизвoльнoгo Pyхy i нехaй вoни слaBЛять у вiкax пoд-
Bиг нaцloнaЛЬHих геpoТв.
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Оmак i вu npoнumайmе,
IJloб не coнIlшu cншцuсь
Bci неnpавdu, щoб poЗкpшцuсь
Buсoкi l4oZl,l'iш
П е pе d всlullД|lu oчштv|сt,
IJtoб вu poЗnumсIлu .uуненuкiв :
Ксlzo, кoлu Й за щo poзnuншш?

Taк скaзaв нarш нaцioнaльний генiй Т. Г. Шевченкo. Книги пpи-

пpo них зaKЛиКaс сBlдoМих укpalHцlB Hе TlЛЬки .цo уBlчHеtIня lxHlх
iмен, aле й Д.o встaнoBЛеHl]я сПpaвеДЛивoстi ТхньoТ бopoтьби, зaк-
Ликar дo Миpy' любoвi, BзarмoпoBaги тa збеpeжеHня для Haсryп-
них пoкoлiнь нaйсвятiшoгo _ Boлi. oсь як пpo цe скaзaлa yчaсниЦя
визвoЛЬHих зMaГaHЬ' Медсестpa УПА, дoвгoлiтнiй пoлiтв'язеHь, пo-
етесa з Tepнoпiльщини Мapiя Пaтикевич - Зaбoлoтнa y вipшi . .3a-

Пalи' Я.ГaЙ'' i Заnам'яmай ! Ic mopiя nompiбна
,\ля muх, щo nicля |tсlul|tх dнiв npuЙdуmь,
Th iх tttляхu З]||сlaсIltь буdуmь u1асltttвi,

I вopoz iх не змoэюе въсe зizнуmь!
Bipю, щo ця скpoмHa Пpaця бyле викopИcTa*a якнaйpетельнiцrе

тa якнaйeфективнirше. y спpaвi Bи)(oBaHHя нaцioнaльнoТ свiдoмoстi
пiдpoстaюvих пoкoлiнЬ, дoHeсе дo Hих Bелин, Кpaсy i ГеpoiЪм

Чеpнiвeuькoгo медiHститyтy сл. п. .{,ем'янoм Пaвлoвичем
Клaдiснкoм. 3гoдoм пoчaB глибше цiкaвитися
..бaндфopмipoвaнiямi'', ..бypжyaзнимi нaцioнaлiстaмi'', ..бopьбoй с
бaндiтiзмoМ-', пoЧaв пpaцювaТи в oблaснoмy мyзеТ, apхiвi, a згo-
.цoМ стaB iЪдити тa хoдити Пo селaх тa мiстaх Boлинi i Гaличини.
Пo кpихтaх збиpaюни мaтеpiaл, стyпaв свoТми HoгaMи пo мiсцях
poзстpiлy бopuЬ' схиляв гoлoBy нa Мoгилaх тисяцiв бopuiв. Ha
BиBченHя пiшлo бiля 40 poкiв i бaгaтo poкiв пiде Ha oпpaцювaH}Iя.

..Кpoв'to oбливaсться сеpце'', кoЛи з екpaнa.тeлеjiзopa Чи Ha
стopiнкaх газет чyсш] aбo читaсш пpo геpoТв . .Bелiкoй oт-
сЧсстBсHHoй'', пpo Tх вшaнyвaння. Зpoзумiлo,.щo uе тpeбa poбити,
aле пpи цЬoМy не зГaД'yвaти пpo Tих' Хтo BlДдaB свoс жиTТя зa

незaлея<нiсть УкpaТни _ унaсникiB BизBoЛЬних зMaГaHЬ l9l8 - 55
pp.'_ HегyМaHHo l HeсПpaBеДлиBo.

CвoТм ДoслiДженняM я хoтiв пoкaзaти oсoбливoстi бopoтьби зa
незaлежнiсть УкpaТни, пiдкpеслити виpiшaлЬHy poЛЬ oУH як пpел-
стaBHикa HaцlollttЛlстичнoТ iiеoлoгiТ. ..Книгa Пaй'ятi i Cлaви Boлйнi''

yЧaстЬ y кapaлЬних aкЦiях пpoти уvасникiв BизвoлЬ}loгo Pyхy.,
poзстplЛюBaЛИ.'  кaтуBaли лю.цeи l  Hе Hесли зa це нlякol
вlдпoBI.цaЛЬHoстl.

Чизвoльнy бopoтьбy нa Boлинi i Гaличинi Мo)кHa poздiлити нa

oКvпaЦlя.
iv _ l .я+ l  - 44 poки _ нiмeцькo - фaшистськa oкyпaцiя.

. V пеpioл - |94.4 - l99l poки _ мoскoвськo - кoмyнiстиЧнa oкyПa-
цlя (Дpyгl сoвrти).

I-\ей мaтеpiaл не €.oстaтoчHиМ i я буду вДячний yсiм xтo Bкaже нa
пoMилки' неТoЧнoстl,  Чи пpишЛе,цoпoB}lеHl{я.

З пoвагoro
oлeксандp ДЕHиЩУк
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ПoГЛяД У Mи}tУЛЕ

Haш piлний кpaй - Bеликa Boлинь, кpaй бoлiт, лiсiв i piнoк, кpaй лpeвнiх
мiсг i сiл, кpaй, пoселенцi якoгo - слaвнi нaщa.цки ПлеМен .II.pеBJIяH i лyлiбiв.
Tеpитopiя BеликoT Boлинi пpoсTяГaсТЬся iз зaxoлy на схiд вiд Хoлмa дo
Житoмиpa, з пiвнoчi нa пiвдeнь.вiд Пiнськa лo Cтapoкoстянтинoвa, i з
piзних пpиЧиH poзмiшенa в .цекiлькoх деpжaвaх _ Пoльщi, Бслapyсi тa
УкpaТнi. 3a свoсю BеЛичиFloЮ вoнa в декiлькa paзiв бiльшa вi.Ц леяких свpo-
пейських кpaТн. Boлинь сьoгoднi B ме)кzж УкpaТни _ ue сyнaснi Boлинськa,
Piвнeнськa, Житoмиpськa oблaстi,  пiвнiчнi чaстиHи ХмельницькoТ тa
TеpнoпiльськoТ oблaстей. Зa чaс свoгo iснyвaння Boнa BхoдиЛa дo скЛaдy
КиТвськoТ Pyсi, Гaлицькo - Boлинськoгo князiвствa, ПoЛЬськo - Литoвсь-
кoТ.Цеpжaви, PoсiйськoТ iмпеpiТ, УкpaТнськoi HapoлнoТ Pеспyблiки' a те-
пеp, i нaвiннo, лo УкpaТни. Boлинськa земля в Х стopiннi бyлa oкpемoю
дep)кaBoЮ, якa.нaзивzUIaся деpжaBoю..\ztад)кaкa'', aлe BoHa цjBидкo poзпa -
лaся Blд BHyTplцtHlх плеt\4lHHих пpoтиplч l  вo € t l .

Boлинь _ це знaчHa чaстинa УкpaТни, де )I(или й rкивyть сaмoбyтнi,
пpaЦьoвитi, гopлi, вiльнoлюбивi-^й геpoТннi люди' якi пp.истpaснo зaхи-
щaли i зaхищaюТЬ Haжите свoТшtи pyкaгr,tи бaгaтствo, Тм пpитaмaннa
любoв ,Дo землi, вiдпoвiдaльнiсть зa свoТ вчинки' кpaсa лЮдсЬких взa €-
Mиtl' Bисoкий пaтpioтизм i геpoiЪм, вo}lи сBятo беpежyть i пpимнoжy-
ЮтЬ тpaДицiТ свoТх пpелкiв в iм'я нaстyпних пoкoлiнь.

Boлинь - це Hе пpoстo чaсTинa УкpaТни, BoлиHЬ _ цe пepLua opгaнiзauiя
Haших пpе.Цкiв, uе пepeдвiсник зoлoтoТ дoби КиТвськoТ Pyсi, Boлинь _ це
слoв'янськi пoчaтки нaшoТ дер)кaвнocтi, Boлинь - Це кpaй, oвiяниЙ.не-
меpкHyЧoю бoйoвoю i тpyлoвoю слaBoю пoпеpеДнiх i нинiшньoгo пoкoлiнь.
3aвoйoвники змiнювали мокi aдмiнiстpaтиBних o.циHицЬ кpaЮ' utЛе в rlapoлi
зaB)кди жилa i пеpедaBaлaся з пoкoлiння в пoкoлiн.ня ДyМкa пpo етrliнtry
спiльнiсть i пpина.лежнiсть вoлинян дo €динoгo yкpaТнськoгo нapoлу. !pев-
ня вoлиttсЬкa зегv'Ля булa i  с бaтькiвЩинoю бaгaтьoх зHaМенитoстей,
iстopинних дiячiв i нaцioнaльних геpoТв, нa цiй зеtилi вiлбyвалися вaжливi
i визнaчнi iстopиннi пoДiТ, якi зaлИЦJ|4л|4 пiсля себе глибoкi слiди. Mи жи-
BеМo y вiльнiй незалежнiй УкpaТнi. I-I.e велике щaстЯ жити нa свoТй piлнiй,
нiким нe зaгapбaнiй, квiтyнiй землi i Ду1хuTИ пoвiтpям п'янкoТ свoбoди.

Tисячi нaших Пoпepедникiв не дoчекалися цЬoГo сBя.r.oгo дHя, хotla зa
ше бopoлися, вi.Ц,Цaвали свoс )киTTя. Iстopиннa спpaвеДливiстЬ BoсТopже-
ствyвaлa! Taкий сaмoбyтнiй, т € lЛаHoBитий, пpaЦьoвитий i геpoТнний нa-
poд, як yкpaТнський i.вoлиняни' як йoгo склaдoBa' пoBиtlеH МaТи свoю
нaЦioнaльнy деpжaвy вiльнo i зaмoжнo жиTи в миpi i лpyжбi в сiм'Т вiльних
нapoлiв свiтy. Пpийшлa Boля, з часoltl бyле й дoстaТoк. Згa.цаймo пpopovi
слoвa M. Apкaсa, скaзaнi ним y l907 poui в пoемi ..Пилип opлик.':

Hi! Певен я, lцo сmане npавdа,
IJlo знoв Bкpаi|на oJtсuве.
Зimхне свoбodнo, вiльtto, pаdo,
Кpuвавi cльoЗu oбimpе

Baжливoю стopiнкoю iстopiТ стaнoBЛенtIя yкpaТнськoТ леpжaвнoстi
с iстopiя pyськoТ деp)кaви (кiнeuь Хl  _ пoчaтoк Хl l  ст.) ,  Гaлицькo -

BoлинськoТ деp)кaви ( l l 46 _ пoЛoвиHa ХlV ст.), кoзaцькoТ деpжaBи
Б. ХмельницЬкoгo. УкpaТнськoТ HapoлнoТ Peспyблiки ( l9 l8 - l92l

pp.),  КapпaтськoТ УкpaТни ( l939 p.).  Bиpiшaльнa, пpoвi.Цнa y uiй iстopiТ
poЛЬ нaле)китЬ людинi,  oсoбi,  y якoТ с тaкi  iндивiдyaльнi pиси:
свoбoдoлюбнiсть, нaцioнaльнa г iднiсть, yкpaТнський пaтpioтизм,
свiдoмiсть. Людинa - тBopецЬ iстopiТ; ЛюдиHa _ дoслiдник iстopiТ; лЮдиHa
_ спo)кивaЧ iстopiТ. Bикopистoвyюни тaкi нayкoвi кaтегopiТ дoслiджеHЬ
iстopiТ кpaю Як iстopинний чaс' Hеминyнiсть, пpaвДa, ПaМ'ЯтЬ, свiдoмiсть i
м исЛен }|я' л юдстBy вдa€тЬся збеpегги с вoю_ iстopi ю. BихoвyвaТи п pи йлеш н i
пoкoлiння i пpoгнoзyвaти с-вoс мaйбyтнс. Людинa с i oснoвним oхopoнцеМ
мaтеpiaльних i .Цyхoвних бaгaтств. Iстopиннa пoстaтЬ дoситЬ Ba)ккo Bхo-
ДI4ть у пaм'ять i свiдoмiсть людей, oТpиМyr пеBHе визHaнHя ще зa сBoгo

Tу1тГI.. lстopинний чaс poзстaBЛяс Ha сBo€ мiсце.знaчен.н.я i poль тiсТ ч.и.
lнц. lo l  Людиtlи '  пoсTатl '  дa €  Мo)клиBlсTь oцlниТи l l '  визHaчити l l
тaлaнoвитiсть чи генiaльнiсть. Mеpтвих Hе Boскpесити' aЛе пaN,t'ять пpo
Hих BиMaгaс глибoкoгo дoслiдження i вивчення тiсТ бopoтьби, Щoб yвiкoвiv-
нити Тхнi iменa'

B iстopiТ стaнoBЛеHня yкpaТнськoТ леpжaвнoстi с пoстaтi, без яких
неN,r.oжЛиBo уяB|4тИ й oсмислити цю Baжливy пoдiю. l -{е yнaсники
нaцioнальнo-BизBoЛЬних зМaгaнЬ' пoчиHаЮчи з д € lлекoгo минyлoгo i .пo
сьoгoднiruнЬoгo .цHя' сaМе вoHи були i с iдейними нaТхнеHHикaМИ' Ду-
хoвниMи кoHденсaТopaми енеpгiТ, тaк неoбхiднoТ для пpoдoв)I(eння тaкoТ
бopoтьби. Пopiвнююн11 |\1ИНулe з сЬoгollеHHЯ|,t|' Mу| змyшeнi BИзHa.rИ'
ulo певний чaс Дoслiджyвaти тaкi пoс.гaтi зaбopoнялoся piзнoТ мaстi
зaгapбникaми' пoHеBoЛIоBaчaМи. I тiльки з пoяBoЮ незaлежнoТ нaцioнaльнoТ
деp)каBи УкpaТнa Nlи мo)кеMo uе poбити. Bлyннo скaзaB пpo це пoeт eвген
Caaдi: .. Bidкpuit cвoi сmopittкu, Укpаi|нo,

ПpuЙutла nopа, mеnеp наiшinшuй час,
Hазвlt tlаЛ npаLцуpiв do nеputoеo кoлittа,
З,цil|ttu, o Зе.v-1е, dавнttttсlto ttас

Harшa yкpaТнськa нaцiя _ ГеpoТннa, a yкpaТнський Hapoд _ ГеpoЙ. l пpo
uе тpeбa пal',t'ятaTи зaBжди i всiм, xтo npo)кивaс в УкpaТнi i пoзa нею. Boй.
oвничий oсoбистий i мaсoвий геpoi.зм ПpиTaN,taHний i вихiдцям з Haц]oгo
кpaю, Boлинi. Caмoбрнiй пoeт-вoлинянин Хpисгoфop Блoнський, лo pенi,
yчaсHик BизBoлЬHиx зМaГaнЬ l94l- l955 pp.,  y свoсмy вipшi . .УкpaiнЦям,

якi впали в бoю зa кpaй'', писaв:
'..О Чесmь ва.ьl i Слава, завзяmi Геpoi,
Кoзацькozo podу славtti сuttu,
За вoлto Bкpаiнu вu вCmCIлu do бoю
Tа кpoв'ю cвoсю c|сponuлu лсltlu.

Без минyлoгo немaс мaйбyTнЬ.oГo - це aксioмa. oтoж, дaвaйТе i ми зaг.
ЛянeMo B lстopиЧне MиHyЛе' Яке oyЛo Тaке ТpaГlЧне l геpolчне' MиHyЛe' яке
нaдихaс нaс теtlеp ДJ|Я )|<ИтTя' лля бopoтьби.

Упpoлoвж бaгaтьoх вiкiв нaшi пpедки вели кpиBaBy i жopстoкy' сl\,tеp-
теЛЬtty бopoтьбy пpoти ЧyжoзеMнoгo пoнеBoЛеHHя i кaбaли. Hезaлежнiсть
УкpaТни пocтzшa нa кiсткaх мiльйoнiв свoТx мешкaнЦiв, якi вiддали свiй
нaйцiннiший скapб _ )китTя. У vI . VII ст. дулiби BeЛу| тpИBaлy бopoтьбy
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3 aBapaМи' якi  oсеЛиЛися в ПoдyHaв'Т i  нaмaГaлИcЯ пol lеBoлити
слoв'янськi плeN,tеHa. 3oвнituня нeбезпекa пpимytuyBaЛa лyлiбiв, бyжaн i
BoлинЯtl' якi oб'елнyвaЛИcЯ B,цpРкини й князiвствa бopoнити свiй кpaй.
Згaдaймo битвy лyбpoвиuькoТ дpyжини нa чoлi з кHЯзеМ Глiбoм
Юpiйoвинем з ПoЛoBецЬкиtvr хaнoМ Кoб'якoм y l l83 P.,3 B 1233 p. пiл
кepiвниЦтвoм .{aнилa Галицькoгo вiйськo князiвствa poзГpot\4иЛo pиuapiв-
xpecтoнoсui в п iл .{.opoгoч и Hot\,t. lopoгoбyз ькa тa Пеpесoпн и цькa дpyки-
ни нa чолi 3 кtlязем Мстислaвoм Hiмим paзoм iз кHязеNr ,[,aнилoм Галиць-
ким i князем Мстислaвoм Удалим бopoнили нaшi землi вiд мoнгoлo-тa-
тapськoТ нaвaлИ - opДИ Чингiз - хaнa. У |245 p. г€rЛицЬкo - BoЛинсЬке вiйськo
зaBдzlлo нa бepезi piнки Caн нищiвнoгo yдapy ПoЛЬським i yгopсЬкиМ зa-
гapбникaм. Пpoслaвився i yвiйruoв в iстopiro Як зaсHoBHик ЗaпopiзькoТ Ciнi
Ta ГeTЬмaH вiйськa Зaпopiзькoгo князь .(митpo Bиrцнeвецький. У l 563 p.
вiн пiд Чaс пoхoдy нa Мoл.пoвy вiн пoпaв y ТypецЬкy неBoлю. У l-{apгopoлi
тypки пiллaли йoгo сТpaшHиМ ТopтypaМ' пoвiсивши нa гaк бiля мopя. oбo-
poнy УкpaТни i, в тoмy числi волинсЬкиx-зеМeЛь, Ы.Ц тaтap y пеpIUих
десятилiттях зopгaнiзyвaB князЬ Кoстянтин Iвaнoвич oстpoзький - oдин з
нaйслaвнiu.lих ПoЛкoBoдцiв тoгo нaсу. HaйбiлЬlU Bд€lлoЮ булa6итвa в 152.7
p.' кoЛи ТaТapo - tt,toнГoли сеpед зиМи зaгapбали Пoлiсся i дiйшли aж дo
Пiнськa.

Haпpикiнцi ХVI ст. Пpaвoбеpежнy УкpaТнy i B-oлинь oхoпили селянсЬ-
кo-кoзaцЬкl ПoBсTaHHя мllцaн l сеЛян Пpoти гHooитеЛlв' якl }lе BитpиМy-
Baли нестеpпHиХ сoцlaЛЬнo - eкoHolt , t lчних yMoв' xoч BoHи нoсиЛи
poзpiзнений, стихiйний i лoкaльний хapaкTеp. Taк, y l 563 p. в с. Плoскa
furбнiвськoгo paйoнy сеЛяни пiдпалили tvtaсToк пoмiщикa Ф. Хмapи, a в
|561 p. rкитeлi с. Гopoлок ЛyЦькoгo пoвiry BИcryПИЛИ пpoти пoмiщицi Фаль-
невськo[, вiдмoвившисЬ викoнyвaти фeoлaльнi пoвиннoстi. У l570 p. >ките.lri
Мeжиpiн (тепep Кopеuький paйoн) cПaJ|ИЛL4.цoтлa князiвський зaмoк.

Сеpел пpoвoлиpiв Пеpluих кoзaцьких BaTaГ зHaxoдимo пpiзвиЩa Федo-
pa Caнгyшкa, Бoгдaнa КopеЦькoгo. Bеликий вiдгoмiн М€Lпo ПoBсTaння пiД
пpoвoдoМ гeТЬМaHa Кpиштoфa Кoсинськoгo y l 59 l - l 593 pp.' яке oхoПиЛo
КиТвщинy, Бparшaвшинy i Boлинь. Пoвстaння бyлo пpилyшене, a сaМ

К. Кoсинський пiдсryпнo вбитиЙ.I.I-[е бiльшoгo poзМaхy нaбyлo пoвстaн-
ня селян' мiЩaн i кoзaкiв ПpoTи ПoЛЬсЬкo-lI,IЛяхе.I.сЬкoгo пaнyBaння в l594-
l596 pp.,  яке oчoЛиB нaдЁipний сoТHик Cевepин Haливaйкo. oб'сднaв-
I'uись iз зaПopoзЬкиМ зaгoнoМ геТЬгиaнa Гpигopiя Лoбoди, пoвстaнцi зaхo -
пиЛи знaчнy теpитopiю. Пoвстaння пoтеpпiлo пopaзкy. У |59.7 p. пiсля
)кopсТoких кaТyBaнЬ C. Haливaйкa бyлo ПpиBсеЛю.цHo сТpaЧеHo у Bapшaвi.
Бpaт C. Hаливaйкa _ ,(.ем'ян Taкo)t( olloЛювaв зaгiн пoвстaнЦiв, який у
ЛюТoмy l 596 p. нaпaB нa мiстечкo Тyнин i пaнський tиa €Toк y с. Кopoстя -
тин (тепеp селo Малинiвкa ГoЩaнськогo paйoнy нa Piвненшинi).

Bихiдцi з Boлинi пoдaвzulи пoBстaHцяМ piзнoбiннy.цoпotиoгy i бaгaтo з
них бpaли aктиBHy yчaсТЬ бeзпoсepелнЬo в пoвстaннi. opгaнiзoByвutЛи
збpoйнi фopмyвaння. Taк, y l595 p. пoблизy с. Бистpинi (Беpезнiвський
p-н) сфopмyвaли зaгiн пoвстaнЦiв, якi нaзивали себе ..сoтнеЮ Лoб9дц''.
Boни гpoмили пaнськi MaсTки' зaхoпЛюBzUIи мaЙнo тa хyлoбy пoмiщикiв.
Aктивнo cПpу|ЯЛИ пoBсТaHнЮ сеЛяllи з с. Гpyu.lвиuя (PiвненськиЙ p - н)тa

iнtших сiл нa Piвненщинi. У кiнцi l595 p. - нa пoчaткy l596 p. нa Boлинi
дiяв чисельний пoвстaнський зaгiн нa Чoлi з oхpiмoм ГyменеЦьким.

Зaгiн межиpiцьких мiщaн i селян нaвкoлиrшнiх сiл нaпaдaв нa пaнськi
Ma€Tки' гpotYrиB шляхтy' знищyBaв пpeДсTaBHикiв пoльськo - ll.lЛяхеTсЬ.
кoТ влaди. Iнший зaгiн, Щo дiяв нa знaчнiй тepитopiТ Boлинi, сТBopив
мiщaнин oстaп Cлyuький. У сiчнi l596 p. пoвстaнцi poзгрoмиЛи в
Лyuькy paтyшy' пoгpaбyвaли збpoю, якa ТaМ зHaхoдиЛaся. Пpaвoю py -
кoю o. CлyЦькoгo бyв мешкaнeцЬ селa oмельне (Любoмльський paй -
oн BoлинськoТ oблaстi) Aнлpiй Гaнський. У l6l3 p. ПoвстaЛи селяни
селa Bисoцьк (тепеp.(yбpoвиuькoгo paйoнy нa Piвненulинi), яке бyлo
)t(opстoкo пpидyшене, у |620 p. - aнтиluЛЯхетсЬке зaBopyшеHHя в
oстpoзi,  |629p. y.{еpмaнi, l639 p. - y.Цyбнo (Piвненськa oблaсть). B
oстpoзi в l636 poцi вибyхнyЛo Пoвстaння, вiдoN{e пiд нaзвoю..oстpoзькa
тpaге.Цiя''. Boнo бyлo BикЛикaне )кopfioкиМ знyЩaHHям нaд людЬМи, якi
Ч|4НИлa плeмiнниця Янушa oстpoзькoгo Aннa - AлoТзa. Повсгaння булo
Пpи.цylUеHe i вiдбyлaся жopсТoкa poзпpaвa Haд yЧaсHикaми - стинulЛи tvlе.
чеI\{ ГoЛoBи'.чеTBepТyBurЛи Чеpeз сПaJlенtlя в сtt4oЛl' ЛaМaли кlсТки' здиpztЛи
rшкipy i вплiтали в кoлесa' a зaкaтoBaних BИ|<ИДaлИ зa мiстo для з'i.цaння
сoбaкaм. Haвiть зaбopoненo булo вiлпpaвляти Пaнaхиди пo зaь,tyЧеtlих'

Пoмiтний слiд в iстopiТ визвoльнoгo pyхy yкpaТнсЬкoгo Hapoду зaЛИШИ-
лa пiсля себe вiйнa 1648-|654 pp.' якa Пoцlиpилaся i нa Boлинь, Boнa сТаJ]a
вiлiгpaвати Ba)клиBy poЛЬ y бopoтьбi пpoти МaГHaТiв i пoльськoТ rшляхти.

Пiсля пеpемo)I(}lиx бoТв Б. Хмельницькoгo пiД Жoвтими Boдaми тa Кop-
сyнем (тpaвень l648 p.) виникaюTЬ пoвстaHськi зaгoни, якi дiють y piзних
мiсцевoстях Boлинi. Тaк, y l648 p. вiлбyлися селянськi Пoвстaння в Пе -
чиХBoсTaх' Cтpiльнoмy, Мaтoвi тa iнших селax Лyuькoгo пoвiтy (Boлиttсь-
кa облaсть). Bеликi гpyпи пoBстaнцiв дiяли пiд Paтним, Зaтypuями i Литo-
ве)кеN,r (Boлинськa oблaсть). Пoчалoся фopмyвaння веЛикoгo зaгoнy мiщaн
lbщi тa селян Boскoдaвiв, Кpaснoсiлля, Mнишинa, ЧyлниЦi (Гoшaнський
paйoн PiвненськoТ oблaстi) тa iнI.циx сiл пiд пpoBoдoМ гoщaнськoгo вiйтa
Iвaнa КyкoвсЬкoГo (Листoпaлa). Ha чoлi з oTaМaнot}4 Пpисuею пiднялися
нa бopoтьбy сeЛяHи Бepез.uoвa, Хлoпoтинa, Глинник (Cлaвyтський paйoн
ХмельницькoТ oблaстi). Ha oкoлицях Звягеля (тепеp м. Hoвoгpaл - Boлинсь-
киЙ ЖитoмиpськoТ oблaстi) дiяв зaгiн Iвaнa,{oншя. Звягельський мiulaнин
Mихaйлo Tишa opгaнiзyBaв сиЛЬHий зaгiн, нa оснoвi якoгo бyв сфopмoвa-
ний кoзaцький пoлк. Пpoгoлoсивши сeбе пoлкoBникoм, вiн poзпoнaв пoхiд
на Клевaнь (Piвненський paйoн PiвненськoТ oблaстi), який зaхoпив, пoтiм
oвoлo.цiв oликoю (Кiвеpuiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi) i пoдaвся дo
Лyuькa. З мiщaн Лyuькa i сeлян нaвкoлиruнiх сiл yтвopився зaгiн пiд
кеpi вн и Цтвor\,t лyцЬкoгo бypгoм i стpa Фелopa Л и п к и.

Знaчне пoсилен}lя визвoльнoТбopoтьби HapoдниХ Мaс нa Boлинi викЛи-
кaв пoхiд сюди пoлкiв Мaксимa Кpивoнoсa. Численнi пoвстaнськi зaгoHи
дiяли влiткy l648 p. стихiйнo, беjжoднoгo зB'язкy з кoзaцькиtt4 вiйськoм
Б. Хмельницькoгo. Boни спyстoшyB€tли пaнськi t\,ta €тки' зHиlцyBzrЛи кoсте-
Ли' кaТoЛицЬкy ЦrЛяxтy' зaмкoBиx сЛyГ _ усlх' хTo пIдТpиМyвaB ПoлЬсЬкo-
l IJлЯхетсЬке пaHyBaHHя.

Успirцнo дiяли вeликi зaг0ни, oчoлювaнi стoянiвським вiйтoм C. Гipинем,
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се-ляни.t{oN,r Фелopoм iз селa Клекoтiв (Бpoлiвський paйoн ТеpнoпiльськoТ
oблaстi), сеЛЯHиttoм К. КaйченятoЮ, ..пoл кoвникoм'' Caвoю. Пoблизy Лyuь
- кa дiяв зaгiн Кoлoдки, якt4Й дoпoмiг М. Кpивoнoсy в сеpпнi I648 p. зaхo-
пити Кpемeнецький зaМoк. Тyт же дiяв зaг iн . .слyжилих бoяp' '  п iл
кеpiвниЦтвoМ l l lлЯхТичa КpaснoсельсЬкoгo. Шляхтич з Boлинськoгo
Пoлiсся Петpo Гoлoвaцький y липнi l 648 p. oчoлиB 25 - тисячне сeЛяHсЬке
вiйсько.пoблизy oстpoгa (Piвненшинa). Mешкaнui м. Piвнoгo ствopили
зaгiн пiц кеpiвниЦтвoм бpaтiв Гpиuькa i  Мaтвiя Бyзoвшикiв. Cеpел
кеpiвникiв зyстpiнaсмo i вiйтa C. Гyляниuькoго.

Пeprшим зaBдaннЯМ oб'сднaних селяHсЬкo - кoзaцЬких вiйськ нa Boлинi
бyлa лiквiлauiя нaстyпу Яpеми Bичlнg3gц'*oгo, який чиt lиB жоpстoкi
pепpесlI пpoти Пoвст;rлoГo Hapoду. Чacтини, oчoлювaнi М. Кpивoнoсoм,
|2 липня l 648 p. BзяЛи сиЛЬHy фopтeuю Пoлoнне (Хмельниниинa), l 6 - l 8
Лип}lя poзгopiлися зaпеклi бoТ пiд CтapoкoстянTиlloBoМ (Хмельниuькa oб-
лaсть). M. Кpивoнoсy paзoм з ПoЛкaми l. Гиpi i I. Гaн>кi BдuшoсЯ poзгpoми-
ти пoлякiв i змyсити Тх вiлстyпити.

oднiсю з нaйбiльших i зaпеклих битв визвoльнoТ вiйни l648 - l654 poкiв
булa битвa пiд Беpестенкoм (Гopoхiвський paйoн Boлиl.|сЬкoТ oблaётi) y
неpвнi -  липнi l  65 l  p. мiж yкpaТнсЬкими i  пoльськими вiйськaми. У нiй з
oбoх стopiн бpaлo унaсть близькo 300 тисяч людeй. У цiй битвi селЯнсЬкo-
кoзaцЬке вiйськo зaзнzшo Пopzrзки чеpез зpaдy Taтap, якi вxo,цили дo скЛa -
.пy yкpaТнськoгo вiйськa. БeзсмеpтниМ ПoдвигoМ пpoслaвили себе кoзaки
iз зatюнy lвaнa Бoгyнa.

_ У Лyuькoмy пoвiтi в |649 p. дiяли зaгoни повстaнцiв пiд пpoвoдoм e ничa,
B. Шильсвa, l. Шелейкa. Пiл пpoвoлoм Ф. Бyсликa кpемеHецькi мiЩaни
пiднялися пpoти гнoбитeлiв y |649 p. Кoзaцькi pессipи свi.Ц.raть, Щo в
пoвстaннi Б. Хмельницькoгo бpaлo yчaсть чиМ:Ulo yкpaТнськoТ шляхти. Cе-
pел нeТ BoлиHяHи: Беpеlкеuькi, Бoгoвитини, Хмapи, Чеpнiвськi. A Гpигopiй
ГyльниЦький зaймaв знaчHy Пoсaдy y вiйську Хмельницькoгo' Тaкo)к зHaч-
I]у пoсaдy зaймaв шЛяхТич з Boлинськoгo Пoлiсся Петpo Гoлoвaцький.
Кoзaцьким дyХo|\,l пpoйнялися i вoлинськi жiнки, якi iнкoли бyли нaвiть
кеplBlJикaМи пoBстaHсЬких зaгoнiв. A сестpа кoзaцЬкoгo пoлкoBHикa
l..(oнuя зi 3вягeля як кiннoтниuя бpaлa yчaстЬ y бoйoвих .пiях пpoти
ПoлЬсЬких вiйськ нa Boлинi. Пiд чaс oднiеТ з aтaк ця t\{y)кня жiнкa зaгинy -
лa. Haстyпнa геpoТннa стopiнкa в iстopii Boлинськoгo кpaю пoв'язaнa з
пoдlяt\4и aHТипoЛЬсЬких ПoBстaнЬ i зaвopyшeнь нa пoЧaткy l8 стoлiття. Тaк,
у |702 p. пoЧzrЛoсЯ ПoвстaHня нa Пpaвoбepежнiй УкpaТнi пiл кepiвництвol\,t
кoзaцЬкoГo ПoлкoBHикa Cеменa Палiя тa Caмiйлa Caмyся, яке дoкoТиЛoсЯ
.цo ПiвденнoТ Boлинi.  Cеpед нaйaктивнiцlих yчaсt lикiв uьoгo pyxy
видiлясться пoсTaтЬ BoЛиHсЬкoг0 шЛяхтичa' визнaЧнoгo гpoмaлськoгo лiянЬ
i пoетa - ryмaнiстa flaнилa БpaткoBсЬкoгo. У чaси Пaлiсвoгo пoвстaння вiн
бyв зaapештoвaний i стpaнений y ЛyцЬкy в |.702 p. У l703 p. тaкa )к дoля
спiткaлa межиpiuькогo вiйтa Кoсoвичa тa бopсyкoвецЬкoгo бoяpинa
Maцiйoвськoгo. Пiсля цЬoгo пoBстaння' яке ТpиBzrлo Дo |.704 p., естaфeтy
бopoтьби нa Boлинi пiдхoпив pyх гaЙлaмaкiв тa oпpишкiв (гaйлa - oзHaчa €
гнaти Ha тypеuькiй мoвi).  Пеprше веЛике гaйдaмaцьке ПoBстaHня Ha
Пpaвoбеpежнiй УкpaТнi poзпoЧzlЛoся в |.7З4 P. пiд пpoвoдoм пoлкoBHикa

Bеpлaнa, i хoчa гaйдaмaки B oснoвнoМy дiяли Ha Пoдiллi, вoни здiйснили
кiлькa ПoхoдiB нa BoЛиHЬ, pyйнyючи пaнськi Maстки i пoпoвнююЧи сBoТ
зaгoHи мiсцeвими ПoBсTaHцями. У l750 p. в paйoнi oвpyнa, Moзиpa,
Hapoлинiв (Житoмиpськa oблaсть) дiяв зaгiн l. Пoдoляки. У l768 p. Haш
кpaй стaв мiсцем poзгopTaнHя гaйДaмaцЬкoгo пoBстaння пiд Ha3Boю
КoлiТвщинa' нa нoлi якoГo сToяЛи Iвaн Гoнтa i Мaксим 3алiзняк. I-{ей pyх
}loсиB знaчний вiдтiнoк pелiгiйнoТ Hетеpпиt\4oстi пpaвoслaвних i кaтoликiв
i бyв нaпpaвлений пpoти кoнфе.п.еpaтiв. У пеpioл КoлiТвщини нa пiвнoчi
Житoмиpruини дiяв зaгiн пiд кеpiвништвoм Iвaнa БoнДapенкa, який пiзнiLuе
був стpaнений y м. Кopеuь (Piвненшинa)..(o стpaтибули зaсyлженi iтpи
кoбзapi, (.Щo гaйдaмaкaм Ha бaнлypi гpaли...' '. oдин iз них, Пpoкiп Cкpя -
гa' пoхoдиB iз селa oстaпи (Лyгинський paйoн) нa Житoмиpшинi.

Пpoтягoм деякoгo чaсy y пiдземеллях ,[,еpмaнськoгo t\,toнaстиpя (Злол -
бyнiвський paйoн нa Piвненщинi) yтpимyвaвся як в 'язень Mелхиседек
Знaчкo - Явopський _ iгyмен Мoтpoнинськoгo МoнaсTиpя, якиЙ BBa)кaBсЯ
.цyхoвHим нaстaвникoМ пoвстaHHя нa Житoмиpщинi.  З0 - 3 l  беpезня l789
p. ПoBсТurЛи сеЛЯHи в селi Hевipкiв (Кopешький paйoн нa Piвненшинi) i
вбили пoмiЩикa Biльчинськoгo Тa йoгo дpРкиHy зi слyгaми.

Пoвстaння бyлo жopстoкo пpидyllене i 30 сеЛяH сТpaченo. У цЬoмy
lк poui зa сnpoбy пiдняти сеЛяHсЬке ПoBстaння пepеслiлyвaвся Феoдoсiй
Бpo.Цoвин, який зaймaв висoкi Пoсaди y Лyuькiй гpекo - кaтoлицькiй спapхiТ.

Пiсля тpетьoгo пoдiЛy Пoльщi в |195 p. Boлинь стaЛa чaсТинoЮ
РoсiЙськoi iмпеpif, aЛе житTя yкpaТнськoгo Hapoдy i. вoлинян зoкpеМa' Hе
ст €UIo кpaЩиМ. l  пpи uiй влaдi сeлянИ B|4с'туПaЛи пpoТи кабaльних
люстpaui йних пoдaткi в, п poти Пpи Myсoвoгo стя гнеHHя Bи кyпHих плaтежi в.
вiдстoювa.пи свoT пpaвa.

У l848 p. ПpoТи кpiпaшькoгo гнiтy вистyпИлv1 ceЛЯНv,| в Cтепaнi (Cap-
ненський paйoн PiвненськoТ oблaстi), a такo)к сеЛяHи Boлoлимиp - Bo-
ли}IсЬкoгo пoвiтy (Boлинськa oблaсть) iз сiл Кpимне, .Ц.yбеннe, Poкинь,
Tеклi, ГлуLui, Лютки (Cтapoвижiвський paйoн BoлинськoТ oблaс.гi). З жoв-
тня l 86 l пo. l 863 poки в l 06 селaх гyбеpнiТ вiлбyлoся.близькo l 00 селянсь-
ких вистyпiB. y якиХ бpалo yнaстЬ Пoнaд 6l тис. 350 чoлoвiк. Bсьoгo y
Boлинськiй ryбepнiТ з l 866 пo l 900 p. вiлбyлoся 2 l 5 селянських виступiв,
aле всi вoни бyли )I(opстoкo пpилyшенi цapизMoМ.

Пpoтягoм. |90-I -  l9 l5 pp. яa Boлинi в iлбyлoся пoнaд l00 сeЛяHсЬкиХ
вистyпiв, якi  зaкiннyвалися збpoйниМи сyТичкaми з пoлiцiсю, вiйськaми,
oхopo}lцяМи масткiв i  л iс iв.  Улiткy |9|1 p. в iлбyлoся 43 селянськi  вис -
тyпи. Бaгaтo лихa зaвдzulи жиTeЛяМ вoлинськoТ землi свiтoвi вiйни l 8 l 2 p.
i  l9 l4 p. Taк,y l8 l2 p. вoлиняни всклaдi З -oТpoсiйськoТapмiТBистyПиЛи
пpoти фpaнuyзЬких зaгapбникiв нa чoлi з Haпoлеoнoм,6ули ствopенi oкpемi
зaгoни oпoлченцiв. У |9|4 p. чеpез Boлинськy гyбеpнiю пpoxoлила лiнiя
фpoнry. Тoмy бyлo мoбiлiзoвaнo 60 вiдсoткiв чoлoвiчoгo пpaцездaТHoгo
}laселе}t Hя лo poсi йськoТ apм iТ бopoтисЯ пpoти aBстpo - н i мецькoТ oкyпaшiТ.

|з22 ciчня l9l8 p. нa Boлинi бyлo встaнoвленo Bлaдy УкpaТнськoТ Ha-
poлнoТ Pеспyблiки i rJ житeлi BзяЛи aктив}ly yЧaстЬ в yкpaТнськoмy
pевoлюuiйнoмy pусi пpoTи МoскoBсЬкo - бiльшoвицькoТ нaвали.

УкpaТнськa I-{ентpальнa Paдa oгoлoсилa Пiвденнo - Зaхiдний i Pyмyнсь-
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C.ибipy. Tiльки з Piвненщини пpoTЯгolvt |940 - a.1 PP. бyлo .Цeпoрoвaнo
кlЛЬкa десяткlB тисяч' a зa деякиtt{И ДaНИMу|' нaвiть близькo l0 вiдсoткiв

нa PiвненЩинi.
Biн жe як пpeдсTaBник l-I.ентpальнoгo Пpoвo.Цy oУH i фopмyвaв пepшi

зaгoни УПA ia Кoстoпiльщиii. Ha пpевeликий жаль i гope, вiн тyт i
зaгинyв |2.02. l 945 p. пoблизу с. Cyськ (Кoстoпiльський paйoн нa Piвнен-
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Boскpесас Haцiя! Boскpесас Укpа.fна! Boскpесають iТ ГepoТ!

Л ицAPI зoЛoToГo TPи3УБA
,.Bu. кtс+t веdенo бiЙ'
Biptti Сu.ltoн, Свzен
Bu' 6ез .oiку i йлtен.
Tu, кpuшntальнuЙ oле'нсе' _

Bciх кptt.пo.u ваc noкpuЙ,
Muхаiле свяmttЙ,
tjotкttЙ cmpаmеэrе ! ''

., M oл u mв а'' - oл е t<cа С mеtttан oв uн.

lсropiя Укpair lи - rtе iс,гopiя бopoтьби 3a iсl l),Bal|ня l lpo.lи чyжoзеIиtloгo пolIевo-
,.Iсtlня. Щ бopoтьбa вимaгala мi..tьйoltи i мi.rlьйotlи жеPгв }taших пpе;tкiв. людей вiдвa)к.
ltих i tt i; lесl lpяi!|oвaIlих. сиjIЬlIих;tухolr ir i;It lм. мyнсtrикiв Укрairrи. ttto вrtиpa.. lи вi,r
вopoгa aбo гo)4и,1ися Ilo тIopМaх зaгapбttl lкiв. в iм'я пoбу,tol]и l lсза,lс)t( l loТ,rсpжaви.
I.{я бopor.ьбa виoкрcмиJIa ссpс;t бopuiв i Irpoвi;tr lикiв укpаit lськoi r laIr iТ, aвтopиl.еr. i
пpестиж яких с не3aпеpсчIlиМ i ttaйвиlциlt. rвoprtiв жигtс, laйtrt lt.o j lжсрсjla. якс t loс,t
. iйнo живить укpaiнськi t lat l iottaльlro . l lеpжaвl|иl lЬкi cили,I.apа}l. l .yс висoкий MopaЛЬ
-ний лух бoprtiв зa Boлlo. I]oни пpoйшли чсPез свolo Гoлгodl1,, .rеpсз Гoлrю(lу рiдl|oГo
нapoдy' КL1I1у!||1 визвoльttий кjIич. f loриB, який пiДхorlився всiv l|apoдoМ ipoз.гpotltив
цитfutелi мoскoвськoi i lr lrсpi i  _ сPсP i rIpивiв lto вiлpoлlкеtltrя УкpаitrськoТ деpжaви.
Boни вipнo слyжили piлttolvtv I|apoдy i вели lкеpr.венrry. lсpoйську бopor ьбу' i бiльшliсгь
iз них зaгинулa сIvtepтю Г.сpoТв УкpairIи нa пo,цi С.rraви y бopo.гьбi 3 Bopoгaми. l [е лloди
iз шoвкy icгaлi. кopiнrri t l ttсгшt i визBoJIЬIlих зМal.al lЬ, [b;roвrri бyлiвl lинi Укpaiни !o
тaких пoсгaгей, бeзпеpенtlo, l laлсжaтЬ Cимotl Пeтлropa, СвгсlI Кottoвa:tець. Aнлpiй
Мельник, C'гепaн Бaн.псрa, l.apaс Бopoвеuь (..tiульбa'') i ttсй пеpелiк мoжнa пpoдoв-
жYвaти.

Пeтлюpа Cимoн Bасильoвин, l0.  05 l879 p н.,  мiстo

l - .Ioлr.aвa, УкpaiI la. Учaсttик ttацiotta;lьrto - визBoлЬних

зМaГaнЬ l9 l 8 - 2 l pp. в склaлi Аpмii УHР' Ibrloвttий oтaМaн.

Емiгpyвaв за кoрдoн. 3aгиrryв y бopoтьбi 3 мoскoвсЬкиМи

oкyпa}lтaМи, пiДсгyпнo вбиr.ий бiльшoвицькими aгентal\tи

в l lapижi 25. О5. |926 p.

Кoнoвалeць €вген Михайлoвич, l4.  06. l89l  p. н. '
с. Зaшкiв, Львiвщинa. Учaсник визвoльtlих змalаl lь I9l8.2l
pp. y склaлi Apмii УHP нa чoлi з C. Петлюpolo' пoлкoвllик.
lнтеpнoваний пoл ЬсЬкo - шoвi нicгич ним pе)киМoМ llaцioнa .

лicгичний дiяч пiд чaс lloльсЬкoi oКyпaцii Кoмеlцаlrт Укpai.
нсьюТ BiйськoвoТ opгaнiзauii, Гoлoвa Пpoвo,lty opгaнiзauii
УкpaТнських Haцioнaлicгiв. Зaгинyв y бopmьбi з мoскoвськи.
ми ol(yпzlнтilми' )кopстoкo вбуlтиЙ бiльшoвицькими aItI|l.avи
в Pоттepлaмi (ГoллшIлiя) 23 05. l938 p.

Biчна iм Cлава i  наrша Пам'ять!

Cлава Укpаiнi! Геpoям Cлава!
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Банлepa Cтепан Aндpiйoви.r, l909 p. н., iз селa
Cтapий Угpинiв, Кaлyський paйoн, Iвaнo . Фpaнкiвсь-
кa oблaсть. Учасник нaцioнaльнo. ви3вoлЬ}lих зМaгaнЬ
|922 - 55 pp. Hauioнaлiстичний дiяч пiд чaс пoльськoi,
мoскoвськoi тa нiмецькoi oкyпauiЙ, нлен УкpaТнськoi
Biйськoвoi opгaнiзauii, КpaЙoвий кoMендaнт' чЛeн
opгaн iзauii Укpаiнських Hauioнaлiстiв, Гoлoва Пpoвo-
дy oУH. 3aсyлжений пoлЬсЬкo. шoвiнiстичниlt,t Pежи-
мoм дo кoнuтaбopiв смещi. B'язень нiмецьких кoнц-
тaбopiв Пiсля звiльнeння дiяв зa кopдoнoм. 3aгинyв y
бopoтьбi з мoскoвськиtvlи oкyпaнтalt,tи, вбитий aгeн -
тaми Moскви y Мюнхенi (Hiменннa) l5. l0. l959 p.

Meпьник Aндpiй Aтанасoвич' |2. |2. l890 p. н.' с. Ящбо-
ва.Цoшнa' .Црoгобиччинa. Учасник нaцioнaJънo . в}rзвoлЬ}|lф(
змtlпll{Ь 19 l 8 - 2 l pp. y склалi Аpмii УHP нa чoлi з C. Пeглю -
poю, пoлкoвl{ик. lrпеpнoваrмй пoльсьto - шoвiнicгичкt{М pе-
жиМoм. Harioнaлicгичний дiяч пiд чaс пorьсьloi, мoсlовсьloi
тa нiмецькoi oкyпalriй. Кpaйoвий кoмеrulaнт Укpaiнськoi
BiйсьroвoТ фгшiзalrii, Гoлoвa Првoлy фганiзa'rii Укpalhсь .

ких Haцioнaлicгiв. 3agлxeнrй пoлЬсьlФ - шoвiнicr'ичюtvr pе-

)кимoм дo lФнцтaфpiв смeщi. B'язeнь нiмеlькlо< loшгaбopiв.
Пiс.гtя звiльнeння пPФкив.lв iдiяв за lФpдot|oм. Пoмеp l.0l.
1967 p.

yПA - аpмiя без,Цеpxсави

Hелегкoю i бaгaтoстpa)кд€rЛЬHoю бyлa бaгaтoвiкoвa iстopiя yкpaiнсЬкoгo
нapoдy. Пoчинaючи з tt,loriгoЛo - тaтapськoТ HaBN|Иi зaкiHчyючи мoскoвськo-
бiльшoвицькoю oкyпaцiсю, нaш нapoд скнiв у ЛaбelФ( нyжoземuiв. Aле
йoгo нiкoли нe пoкидtши Hенaвисть .Ц,o oкyпaнтiв i бaлtaння визвoЛиTися
з-пiд HенaвисH.oгo яpмa. Пpoтягoм.бaгaтЬoх poкiв лиЛaся.кpoв бopuiв з-a
незалеrltнiсть i yтвеp.ЦlкеHlrя yкpaТHськoi дep)кaвнoстi. Ha пoнaткy ХХ
стopiЧчя MoскoвсЬкий бoльruевизм i нiмецький фarшизм poзв'язulли oднy з
нaйкpивaвiших вiйн в iстopiiлюлстBa_ Il свiтoвy вiйну. I-{e бyлa велинeзнa
незбaГHенa тpaгедiя BсЬoгo Людствa i пepелoвсiм yкpaТнськoгo нapoдy.
.(opoгoю цiнoю для yкpaiнцiв oбiйшлaся yчaстЬ y uiй вiйнi .  Зa
стaтистичнI4|rIИ ДaнИМи зaГинyлo пoнaд 8 млн. yкpaТнuiв (5,5 млн.
цивiлЬtlих i 2,5 млн. вiйськoвиx)' щo стaнoвить l9, l вiдсoткa BсЬoгo
HaселенIlя. Пaлaли yкpaiнськi мiстa й селa' гиHyли безневиннi миpнi
жителi. oсь як згaдyс oчевидeцЬ тpaгe.ЦiТ, якa poзiгpалaсЬ y с. Бyгpин
Гoщaнськoгo paйoнy нa Piвненщинi:, ,2 сеpпня l943 poкy'  y денЬ
вiдзнaчeння пaм'ятi сBяToгo пpopoкa lллi, paнo - вpaнui гpyПoю нiмrцЬких
сoл.пaт бyв здiйснениЙ пiдпал жиТлoвиx тa гoспo.цapсЬких пpимiшень сеЛa
Бyгpин, внaслiдoк Чoгo в селi зaпaнyвzrЛa сTpaцjHa пaнiкa. Люди в безлaддi
збиpaли нaйнеoбхiднiшi pенi i всiмa мo)кJlивиМи шляхaMи пoчzulи Bтiкaти
дo лiсисToТ мiсцевoстi бiля селa. Hiмецькi сoЛдaТи кL1HУл|,|cЯ нaвз.Цoгiн,
вi.Цкpивaюни BoГoнь пo неoзбpoсHих сеЛяHax. Tих, хтo Bстиг схoBaTися y
лiсi, бyлo Bистеженo пo слiдaх нa paнкoвiй тpaвi. Чaстинaлюдeй нaмaгaлaся
зaхoBaтися y плaBнях Тa пoпiл беpегaми piнки Гopинь. Aле нiмецькi сoлдaти
Maючи y свorlvly poзпopя.цженнi сoбaк BисTежиЛи Тx. Фaшисти ПoЧЕUlи
стpiляти пo кopчaх i пo вo.цi, де ПеpехoByв€lЛися втiкaчi. Boли Гopинi бyли
неpвoнi вiд людськoТ кpoвi. Bниз зa течiсю пЛиBли численнi ПoнiвечeHнi

JPyпи. Тpyли ЛЮдей, вбитих бiля лiсy,булo зiбpaнo i теж кинyТo в рiнкy.
Мyнителi не жaлiли нi стapих, нi дiтей. Усiх, хтo зzlЛиtllиBсЯ в живих, нiмЦi
пiд кoнBoсМ вi.цiслaли лo тaбopy. Пo лopoзi oднa з )кiнoк Haмaгaлaся вrгeкти'
aле пpoбiгши десяТoк метpiв, впaпa' пiдкoшенa aBТoматHoЮ чеpгoю.
Bижили oдиницi... ' ' Тaких )кaхJIиBих випaдкiв Tеpopy не пеpеpaxyBaти. I
oсь y uей бypeмний нaс yкpaТнський нapo.Ц пiднявся нa бopoтьбy пpoти
iнoземних зaгapбникiв. Haйбiльшим вiйськoвим фopмyвaнHЯм, якe
бopoлoся нa теpенaх УкpaТни з нiмецькo - фaшистськиМи oкyпaнТa|"|у1,6уЛa
УкpaТнськa Пoвстaнськa Apмiя (УПA). Bпеpшe нapo.Цнi мaси
opгaнiзyвaлися в apмiю УПA веснoю |942 poку Ha теpеHzж Piвненськoi тa
ЖитoмиpськoТ oблaстeй пiл кеpiвницTBoМ T. Бopoвuя _ ..Бyльби''. I-{е
вiйськoве фopмyвaння бyлo ПpaвoHaсТyпникoM apмiТ УHP i  бyлo
opгaнiзoвaне Уpядoм УкpaТнськoi HapoлнoТ Pеспyблiки y вигнaннi. Згo.Цoм,
y lкoвтнi |942 poку, Ha тepенaх PiвненськoТ i BoлинськoТ oблaстей, бyлa
стBopенa УПA пiд кеpiвниЦтвoм Д. Клячкiвськoгo _ . .К. Caвypa' ' ,
iдeoлoгiчнo пiдпopядкoвaнa opгaнiзauiТ УкpaТнських Haцioнaлiстiв (oУH).
oбидвa цi фopмyвaннябули ствopеннi i пiлтpимaннi влaсним yкpaТнським
нapoдoМ' Тx oб'е.ЦнyвzrЛo нестpимне бaжaння, якнaйшвидlIJе вигHaТи

Бopoвеuь Tаpaс .I|'митpoвич' 1908 p. н, iз селa
Бистpин i Беpезнiвськoгo paйoнy Piвненськoi oблaстi.
Учaсник нaцioнальнo . визвoлЬних змaгaнЬ |922 - 44
pp. Hauioнaлiстичний дiяч пiд нaс пoльськoi, мoс .
кoвськoТта нiмеuькoТ oкyпauiй. 3aсyлжений пoльськo-
шoвiнiстичниМ pежимoм лo кoнuтaбopy Беpезa Кap -
тyзькa. oдин з пеpцIих opгaнiзaтopiв yкpaiнських
збpoйних фopмувaнь пiл нaзвoю УПА, пiзнiше пеpей.
менoвaнoi в УHPA (УкpaТнськa Hapoлнo . Pевoлюц.
iйнa Apмiя) нa Piвнeнщинi, пс. ..Гoнтa'', ..Чyб''' ..Бaй .
,шa'', ..Бyльбa''. B'язень нiмецьких кoнuтaбopiв. Пiсля
звiльнення дiяв зa кopдoнoМ. Пoмep l5. 05. l98l p.
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oкyПaнтa iз piднoТземлi i пoмститися вopoгoвi зa безневиннi миpнi )кеpгBи'
зa знyЩaнHЯ, Гpaбe)кi, якi пpинeслa нa нaLui, спoкoнвiчнoукpaТнськi землi,
кopичнeвa i неpвoнa нyмa. УПA B|4cтупИлa пpoти деспoтiТ, тoталiтapизlvty'
нaцioнальнoгo гнoблення yкpaТнuiв. BпеpLue y eвpoпi Пpoстим }IapoдoМ
бyлa ствopeнa вiйськoвa cИлa без бyль - якoТ iнoземнoT пiдтpимки' якa
BстyпиЛa в неpiвний бiй з oзвipiлими iмпepiaлiстaми. Безпеpспeктивнiсть
збpoйнoi бoртьби УПA, з.цaBaЛoсЬ' бyлa oнeвилHoЮ з сaМoгo пoчaткy' aд)ке
нe iснyвaлo жo.цнoТ сили, зaцiкaвлеHoТ y твopеннi УкpaТнськoi CaмogгiйнoТ
CoбopнoТ.(epжaви. Bлaснi сили були невеликi.  Aле це не зyпинилo
пpoтестний зaпaл i  дyх кpaщиx синiв yкpaТнськoi нaцiТ. HiмeцЬкo -
фaruистськi  oкyпaнти' якi  н i  зa яких oбстaвин не пiдтpимyвaли iлеi
тBopення УкpaТнськo I Caмoстi й нoТ CобopнoТ fiep)кaBи ( УссД)' poзгля.ц€rл и
yкpaiнuiв - як мaйбyгнiх paбiв, УкpaТнy _ Як BЛaсHy кoлoнiю в eвpoпi, як
геoгpaфiннe, a нe нaЦioн€rлЬHo-деp)I(aBHе yTBopеHня. Пpo це кpaснor\,toBнo
сРiдчить фaкт невизнaння i .9сyд)кеHHя г iтлеpiвським pежимoм Aктa
вiднoвлення незaЛе)I(Hoстi  УкpaТнськoТ .пepxсaBи' t lpoгoлoшeHoГo
бaнлepiвцями.y Л.ьвoвi 30 vеpвня l94 l  p. Як нiмецькi тaк i  пoльськi ,
мoскoвськi тa iншi oкyПaнти BBa)к;U.lи, щo .цеp)кaвy сTBopити yкpafнui не
зМo)кyгь. Aле вoни пpopaхyвaлись iз свoТм визнaчeнняМ. Бaгaтoвiкoвa
бopoтьбa y кiнui - кiнцiв ПpиBеЛa дo вiднoвлеHня .цеpжaви УкpaТни. Як не
зГaдaTи сЛoBa Bидaтнoгo нaцioнaл iстичнoгo дiячa М и кoл и Мiхнoвськoгo:
.. Cвoбoлy, piвнiсть, вiзьмщь тiльки сильнi нapoдИ. Тiльки тi, щo нe бoяться
бopoтьби, щo свoю свoбoлy скpiплять кpoв'ю вopoгiв свoii ' ' . Cвoсю
aгpесиBнoю кoлoнiaльнoю пoлiтикoю iнoземнi oкyПaнти piзних мaстей
викЛикаJlи BсeнapoдHе oбypення Ha теpеHaх ЗaхiднoТ УкpaТни. У вiдпoвiдь
нa мaсoвий теpop, беззaкoння, бeзчинствa пpoти yкpaТнЦiв всенapo.Цнa apмiя
УПA oгoлoсилa вiйну зaгapбникaм' щo яBиЛoсь лoгiчним зaвеpшеHllяМ
HapoдHoгo гнiвy. Звинaйнo, сиЛи бyли лaлекo неpiвнi. .(o зyбiв oзбpoсннi
гiтлepiвськi oкyпaнти N4zlли Як ЧиселЬнy тaк i технiчнolvty oснaЩeннi apмiT
пеpеBary. Теx< сaме бyлo i зi стopoни МoскoBсЬких oкyпaнтiв. Зa плечимa
цих вiйськoвo - пoлiти.tних звipiв знaхoдиBся величезний вiйськoвиЙ
пoтенцiал. Ha Hiмеччинy ПpaцюBiшa мaйrкe вся Зaхiднa e вpoпa, a нa CPCP
_ всi кoлoнiзoвaнi pеспyблiки. 3a плечимa УПA бyв лишс бiдниЙ, але гop.пий
i свoбoдoлю6ивиЙ Hapoд - yкpaТнui. Зa час бopoтьби з HeHaвисHиМи
oкyПaнтaМи' a це пpoдoв)кyBztЛoсЬ ПpoTягoМ дoвгих l 8 poкiв, y iТ лaвaх
бopoлoся пoнaд l00 тисяч вoякiв. Знaчнa кiлькiсть Тх зaгинyлa в бoях, a
pештa бyлa зaкaтoвaнa в нiмецьких кoнцтaбopaх чи кaтiвнях HкBс - КГБ.
Hебaгaтьoм члеHaМ УПA вдалoся дoжити дo дoBгoждaннoТ незaлежнoстi.
Хoч сили бyли неpiвнi, але вopoги несли вiлнyтнi втpaти -в.ltсивiй 

силi i
технiЦi, зa кo)кHиМ кyщеМ' у кoжнiй хaтi iх чекaлa сМepTь. Biд стapoгo дo
MztЛoгo )I(итeля нa Зaхiднiй УкpaТнi Bopoг oTpиМyвaв вiлсiн пo ..зaсЛyГaХ''.

Жерви зi стopoни пoвстанцiв бyли вeликi, ЕLпe вoни не бyли МapниМи.
Зaвдяки ii жeщoвнoстi, мужнoстi i геpoiЪмy ми сьoгoднi жиBеtvlo y вiльнiй
УкpaТнi. Cкептикaм i пeсимiстaм BapТo HaГaдaTи' lцo якби не УПA, тo
зaвoйoвники BщeHТ сПЛЮHДpyвaли б Зaхiднy УкpaТнy. Зaвдяки aKгиBним
бoйoвим дiям УПA фaLuисти Hе ЗМoгЛи BиBeзТи всЮ tvtoЛoдЬ УкpaТни нa

пiдневiльнi poбoти дo Hiмeччини' a MoскoBськi oкyпaнти лo Cибipy. oтже,
ствopеHl{я УПA - це хoЧ i стихiйний ' aЛe ПpaBИльний вибip, aдже )к
BизвoлЬнa бopoтьбa зaBжди пpиHoсить меншi )кеpтви нiж безвoльне
paбствo. Cтвopення УПA _ це не тiлЬки сaмoзбеpeжeння yкpaТнськoТ нauiТ,
a й пpoяв вoлi, пpaгнеHHя Hapoдy дo сaмocтiйнoгo )I(иття' нaйвipнiший
спoсiб злoбyггя леpжaвнoТ незzLIIежнoстi, якa зaBжди гapaнтyе нapoдy
бeзпeкy й лoбpoбр. Hеoбxiднo зГaдaТи' Щo B Лaвax УПA, oкpiм yкpaТнuiв,
були i пpедстaBHики iнших нapoлiв i нaцioнaльнoстей: poсiяни, Гpyзини'
yзбеки, бiлopyси, aзеpбaйджaнЦi, тaтapи, жиди i iншi, якi сaмoвiддaнo
бopoлися з вopoгolvt. У uiй пpaui ми зyпиниIvtoсЬ нa пеpелiкoвi бoТв i
небoйoвих aкцiй УПА пpoти нiмеuькo-фaшистських oкyпaнтiв тa Тх
сaтелiтiв: MaДЯP, пoлякiв, pyМyн, влaсoвцiв. Bпеpше, ми спpoбyсмo вкaзaти
кiлькiсть бoiЪ з нaзвaниr\,tи oкyпaнТaМи' жepгBи, якi пoнeсли вopoги i втpaти
y пoвcтaнЦiв. l.{iсю скpoМHoю кHиГoю Ми хoчеМo poзвiяти мiф мoскoвськo-
кoмyнiстинних i  пoльсЬкo - ruoвiнiстичHих сиЛ' щo нiби-тo УПA
спiвпpauювалo з нiмецькиМи oкyпaнтaми i нiякoТ бopoтьби з фaшистaми
не бyлo, a6улa лиu:е бopoтьбa пpoти сoвстськoТ BЛaди, Миpниx пoлякiв i
yкpaТнuiв. Aле фaкги BкaзyЮтЬ нa зoвсiм iнше.
Пеpшi випpoбyвaння пpoти нiмецькиx oкyпaнтiв пpoBеЛa УПA пiд
кepiвниЦтвoм T. Бopoвuя - ..Бyльби''. HечисленIIиMи' м,шиt'tи зaгoнal\,tи
пеpшi бpигaли УПA пpoтЯгoМ пoЛoBиHи квiтня i цiлoгo тpaвня |942 poку
пpoBеЛи пеpшi теpopистичнi aкuiТ пpoти гiтлеpiвськoТ aлмiнiстpauiТ
(Бульба - Бopoвець T. Аp'uiя без dеplкавu. _ С. I24, Цumовo'ro 3а:
\lctto.tенкo А, Hapod збуpенuЙ. _ К,, 2002, _ С. 73).
Tак веснoю 1942 p. бyльбiвui (нлени фopмyвaнь Т. Бopoвuя _..БyлЬби'' -
o. Д.)лo l ,5 сoтнi мiж ст. Poкитне ioсницьк [Piвненщинa] пyстили пiл
yкiс нiмеЦький eu:елoн. Hiмцiв вбитo l9, iз нarших 3 - oс вбитих, a 5 - po
paHеHих. Бyлo злoбщo бaгaтo збpol (ПoвcmапськuЙ Pух omалаttа Tаpаса
Бульбu _ Бopoвця. Азалiя. - Piвttе, I998. _ С. I70).
HaTyнин [Гoшaнський paйoн PiвненськoТoблaстl]в |942 p. бyв внинений
збpoЙниЙ нaпaл бульбiвшiв, нiмui пoвтiкали i бульбiвui виBезЛи мiськy
дpyкapHю [(я aкuiя бyлa пpoвеленa бaнлеpiвuями] (ПoвcmанськuЙ Pух
omа'Iа||а Tаpаcа Бульбu _ Бopoвця. Азалiя. _ Piate, I998. _ C. I70).
З липня пo сеpпенЬ УПA [Т. Бopoвшя - ..Бyльби''] ПpoBoдилa лpyгy фaзy
свoсТ aнтинiмецькoТ бopoтьби, де нaйбiльшoю aкцiсю стaJIo зzlхoпЛеHHЯ
ешелoнy нa стaнцiТ Шепетiвкa [Хмельниннинa.Tе, Щo ця aкuiя бyлa
пpoведеHa бyльбiвuями, пiд,Цaсться BеликoMy сyмнiвy] i пеpестpiлкa з
мaдяpaми' якi oхopoняли стaнцiю (focttанеttкo А. Hаpоd збуpенuЙ. _ К.,
2002. _ С. 74).
|7-2|.02' l943 p. нa lII кoнфеpенuiТ oУH сaмoстiйникiв -.п'еpжaвникiв
нiмцiв бyлo пpoгoлoшеHo oкyПaHTaMи й iмпеpiaлiстaМи i пoвсюднo
пoчaлaся бopoтьбa УПA Пpoти нiмеuькo-фaшистсЬкиx oкyпaнтiв
iдеoлoгiчнo пi.Цпopя,ЦкoвaнoТ oУH. Taк, y сiчнi l943 p. бoТвкoю oУH (м)
бyлo звiльненo в'язнiв з lyбeнськoТ в'язницi, B Лютoмy з Кpем'янеЦькoТ
в'язницi _ бoТвкoю oУH (сд) (CкopуncькuЙ Mакcuлt. TуDu dе бiЙ за вoлto.
Cnozаdu куpittнozo УIIА. _ К.: MСП, ,,Кoтoкu',, l992. _ С. 83).
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I. - Сnp.-8. Аpк.2. ltumoваtto за: фcнаненкo А. Hаpod збуpенuЙ. - К.,
2002. - С. 78).

BтpaтиЛa |2З7 cтapшин i бiйцiв tlopaHеHиМи i вбитими. Bтpaти мiсцeвoгo

Cпp-aведливy ouiнкy бopoтьби УПA дaв кoмaндyBaч УПA _ Poмaн Шyхевин
_..Чyпpинкa'' у тpaвнi l945 p': ..Bеликий вклaД У ПepеMory нaд Hiмеччинoю
Bнeсли й Bи, УкpaТнськi Пoвстaнцi. Bи не дoпyскzlли' щoб нiмeць свoбiднo
гoспoдapив нa yкpaТнськiй землi i впoвнi iТ викopистoвyвaв для свoТх
зaгapбницьких цiлей . Bи нe дoзвoлиЛи йoму гpaбyвaти yкpaТнськr сrЛo'
нe дoгryскaли дo виBoзy в Hiменнинy. Baшa кapaюнa pyкa гiднo вi.Цгшaнyвaлa
зa poзстpiли й палення сiл. У бopoтьбi з Hiмеччинoю нaшa УкpaТiськa
Пoвстaнчa Apмiя зopгaнiзyвалaся i пpoй.шлa пеpшy бoйoвy tшкoЛy''.
l нaсaмкiнецЬ вapтo зBеpнyгися дo теми' якy кoлиruнi сoветськi iсiopики i

тeпepiшнi гopе - пoлiтики пiднiмaють }ra шпaЛЬaх гaзет' нa paлio,
тeлeбaченнi i в iнших зaсoбaх мaсoвoТ iнфopмauiТ. Мoвa йде пpo тe: Чи
бopoлaся УПA пpoти нiмецьких oкyпaнтiв? Чи спiвпpauювaлa УПА з
фaLшистaми? Зpoзyмiлo, щo нi зi стopoни нiмцiв, пoлякiв i сoвстiв пpaвдa
пpo бopoтьбy УПA не висвiтлювaлaсЬ Bзaгzшi' a якЩo дeщo писzlлoся' тo
oбoв'язкoвo y BикpиBлeнoмy виглядi. Iз iхньoТ стopoни велaся ш€lленнa
пpoпaгaндистсЬкa кaмпaнlя з цlЛлю дискpедитaцll пoвстaнськoгo pyxy нa
Зaхiднiй i Cxiднiй УкpaТнi пpo те ' Щo пoвстaнський pyх бyв зiнiuiйoвaний
нiмецькими спeЦслyжбaми. I тaк пpoдoв)кyвaЛoсЬ дo пpoгoЛoшення
незaлeжнoстi Укpaiни в l99l poui. Пoнали пoТpoхи вiдкpивaтися apхiви
КГБ (тeпep CБУ), мaсoвo пoчaJIи з'яBляту1cя спoгaди oчeвидцiв i yнaсникiв
бopoтьби УПA, якi пiлтвеplкyють, щo УПА бopoлaся пpoти oкyпaнтiв yсiх
мaстей без виключення. I як би не хoтiлoся недpyгaм УкpaТни зaмoBчaти
Це, aбo спoтвopити' нiчoгo нe вийде. Ми ryт HaBедeмo декiлька apхiвних
дoкyмeнтi в п iдгoтoвлених кoМaндиpaм и сoBстсЬкoТ (неpвoнoi) пapгизaн ки'
звiти кoмyнiстичних пapтiйних секpeтapiв, якi не дaдyтЬ мorкливoстi
звинyвaтити нaс y фальсифiкашiТ vи викpишeннi iнфopмauiТ. A щoб зiбpaти

|944 p. нa тepитopiТ УPCP бyлa poзпoвсюдженa листiвкa ..,(o нaселeння
тиt\,lчaсoBo oКyпoBaних paйoнiв УкpaiЪи'' в якiй тoдiшнiй Гoлoвa BеpхoвнoТ
Paди УPCP М. Грvyxa, Гoлoвa Pади нapoднl{x кoмiсapiв УPсP o. Кopнiсuь,
секpeтap Цк КП(б)У М. Хpyшoв пoстaвили питaння: ,.Чuвбшtu 

[yкpaТнськi
нaцioналiсти| хou odнozo нiмця? Чu nуcmuлu в укic хou oduн нiмeцькuй
ешелoн? ',. Читaч знaйде сaм пpaBилЬнy вiлпoвiль нa цi питaння.
A тепep нaвeдaмo, lце oдиl{ iстopинний ..шедeвp'' вжe зi стoрни сoвстсЬких
спeuслyжб.
3вepнeння нaч. УHКBC в Piвненськiй oблaстi генеpaл - мaйopaTpyбнiкoвa
дo yнaсникiв УПА тa УHPA, липень |944 p. ,,!o 

уuаcнuкiв mак Званuх
УПА mа УHPА. Hещodавнo Укpaiнcькuй Уpяd звеpнувся do ваc з заклuкoм
Зсllluшumu oуlriвcькi банdu, noвеpщ/muся do uecнot лtupнot npaцi нa кopucmь
l!аlЦo2o наpodу. Bciм, хmo nеpейdе на сmoPoну Pаdянcькoi влаdu, чеcнo i
noвнicmю nopве вcякi 3в'яlKu з zimлеpiвцямu, oунiвцямu, якi щupo i
noвнicmю зpeчуmьcя вcякot бopomьбu mа вopoэlсllх вucmуiв npomu Чеpвoнoi
Аpмit mа Pаdянcькoi, влаdu, Укpаiнcькuй Уpяd zаpанmус npoщеtlня mяЭюKllх
noмulloк i мuнулuх npoвuн nеpеd Баmькiвщuнoю... Аdlсе 3а чаc вiйнu mак
эванi укpаtнcькi нацioналicmu нe poзеpoмшtu нi odнozo нilllецькozo еapнiзoну'
нe lнuщuлu нi oёнozo zimлepiвtpя' не nуcmuЛu nid укic нi odнozo вopoЭroeo
еu|еЛoну. Boнu захuщалu нiл,tецькuх заeаpбнuкiв,'. HaвeДемo, шlе oдин
дoкyмeнт. У дoвiдцi склaдeнiй в сеpпнi |941 p. зaстyпникolvt HaчaлЬникa
Упpaвлiння 2 - н МДБ УPCP ПaстелЬtlякoм ..opiснryвaння пpo зЛoчинHy
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Paз ведьr вaтеЛ ЬH;Ut сBoдкa Укpaинскoгo штaбa пapтизaнскoгo дви)кения...
Ns 57

C.екpетapю (ентpaльнoгo Кoмитeтa тoв. ХpyЩевy H. C. CпецсooбЩение
Ne 6.

Poвнo) odнакo ,,6ульбoвцьt '' [пoвстaнЦif заttu.''tавulue укаЗаIrньtе села,
oКаЗсUlll нevцам' сonpomuвllеl1ttе u убu,nu I5 сo.qdаm, noсЛе че?o нe.+'цьl всеЭtсе
nеpеnpавuЛuсb чеpе3 Гopьtнь u заIrяЛu Сmеnань [Capнeнський paйoн
PiвненськoТ oблaстi], npuчeu вl'ulu в lutен u pаcсmpе.lушu 200 нацuotlсIЛuсmoв
uз нахoduвtaееoсЯ в Сmеnанu бу.пьбoвскozo ompяdа [вiллiл УП^]...6. 6 13
z буlьбoвцьl наnалu 11а не.|rецкuй zаpttuзott в Cmеnанu u Занялu се.|lo
(СepziЙнук Boлodu'ltup. ОУH - УПА в poкu вiЙнu // Mo.lodь Укpаittu._
l992, _ l3 ctcoвmпя)
Paз ведьt вaтеЛ ЬH aя сBo.цкa Укpaи нскoгo ruтaбa пapтизaнскoгo,цвижен и я J\Ъ
l l7 в iд |7. X|.  l943 г.
]I. XI' 43 z Беz.ttа doнеc.'в noслеdнuх чuс.цсlх oкmябpя llе,ullьl ве,,lu бou c
нацuotlсt.'luсmаЛu u уlluчmo)rс|Цl|! omdе.цьньtе ompяdьt nod Л1п1кo.lt в pаitс>ttе
Кoлкu u в некomopьlх pаitoнах PoвенскoЙ oблаcmu, в свЯЗtl с чrм omмечаеmся
dемoбuлuзаl1uя omdельt!ьIх нсll|uoналuсmoв в,[oмбpoвu4кo.v [тeпep
flубpoвиuький paйoн PiвненськoТ oблaстi] pаitoпе.
I2 нoябpя Анdpеев dottес укpаLlнск|lе ttсtl|uoilсUlucmы, dейcmвуюu|llе влессa
Баpьttuевскoеo, Емtutьчu11скoеo u Гopodнul1кoеo pаЙoltoв [Житoмиpшинa],
чuслеilнoсmью do 500 - 700 чел каэrdый, u в l]-Iеnеmoвскolt Ll Славуnlскo,lt
pайoпах [Хмельниvнинaf do 300 чел. каэrdый onlpяd, блoкupуtottlcя с
ttaмцaмu d.,tя coвлtесmttoй бopьбы npomuв nаpmuзаt fcoвсrcьких. неpвoних].
За.цесmumель |lсlчаJlьll|lКа Укpаuнскozo шmаба nopmuЗаllскozo dвu'ltсеttttя
noЛКoвнuк Сmаpuпoв (ЦДАГОУ: Ф. I . _ on. 22._Сnp. 4 5._Аpк. I I4- I I 4 зв.).
Зpoзyмiлo, Щo не буЛo, тa й i не мoгЛo бyги, нiякoгo блoкyвaння вiддiлiв
УПA з нiмцями нa теpеHzж CхiднoiУкpaТни для бopoтьбi пpoти чеpBoних
пapтизaн, як uе бyлo зГaдaнo B oсTaHHЬoмy лoкyментi. У Цьoму нитa.t
пеpекoHa€TЬся кoли oзнaйoь{итЬся з oписoм бoТв УПA нa тepеHaх CхiдrroТ
УкpaТни, Щo poзмiшеннi y 2 тoмi. Ми нaвели тiльки декiлькa дoкyментiв, a
Тх е сoтtri, якi пoвнiстю зaПеpeЧyюTЬ кol\,tyнo - бoльrшевицькy бpехyню, шo
УПA не бopoлaся пpoти нiмеЦькo - фaшистських oкyпaнтiв.
Hiмецький oкyПaнт вiдiйшoв з yкpaТнськoТ землi,  в iд iйшoв нaвi . lнo,
вiлiйruoв скpивaвлений нa Зaхiд, звiдкiля й пpибyв. УкpaТнськa ПoBстaHсЬкa
Apмiя (УПA) i нaцioналiстичне пiдпiлля киt|yЛи yсi сили нa бopoтьбу iз
свoТм нaйлютiшим вopoгoм _ МoскoвсЬкими oкyпallтaми. У l99l poui пiсля
пpoгoлotllен}rя незaлeх(нoстi Укpaiни пoкинyв нaвiки нaшy зeмлю i
мoскoвський зaЙдa. Hещoдaвнo ПpoГpeсиBнa нaцioнальнo - .цеМoкpaтичнa
гpoмa.ЦськiстЬ Bпеpше нa деpжaвHoмy piвнi вiлсвяткyвалa 65 piнницю
ствopен}lЯ УПA. Ha жалЬ все менше зzlлишaстЬся безпoсеpеДнiх yнaсникiв
нaцioнальнo - BизBoЛЬних зt\,taгaнь' якi пoкpили сeбе невмиpyЩоЮ сЛaвoю
непpимиpеннoТ бopoть6и з oкyпaHтal,lи. I тeпep 

' 
кoЛи нa весь свiт зaяBИлa

пpo себе сyвеpенHa дepжaвa УкpaТна' пpиЙшoв Чaс кoЛи iстopики, нayкoвцi,
дoслiдники мoжyтЬ дaти дoстoBipнy i пpaвдивy iнфopмauiю пpo бopoтьбy
нapoдtlих звитяжцiв ХХ стoлiття. Яскpaвe сoнце свoбoди зiйurлo нaд
УpaТнoю i пoштoвхoм дo цЬoгo бyлa слaвнa бopoтьбa УкpaТнськoТ
ПoвстaнськoТ ApмiТ (УПA).

oлесaндp flенишук
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Лiтo' l942 p.

Oсiнь, |942 p.

Oсiнь, |942 p.

Oсiнь, |942 p.

Мiсцевa бoТвкa сaмooбopoни пpи дoпoМoзi жителiв
пpиближених сiл: Тpyбиuь, Пiлrryжнoгo i BeликoiЛюбaшi
Кoстoпiльськoгo paйoнy нa Piвненщинi, лекiлькa paзiв
шкoдилa зaлi3ничнy кoлiю нa вiлтинкy Кocтoпiль - Янoвa
!oлинa (тепеp се"1o Бzrзzlльтoве) i пеpекpивaли tТ зaвaлaми
зpi3aних леpев. Пiсля цих aкцiЙ нiмцi з пoлякa[,lи не
пpиТжДжaли залiзничнoю .цopoгoЮ гpaбyвaти цi селa
(PiвllепcькuЙ кpaсзпавuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ opхiв o.
flепuuцlка. _ Сnp. 606 PК, 5PК).

[вa нiмui iз нoтиpмa шyцN,raнaми пpиiiали нa пiдвoдaх
в селo Paлyхiвку Piвненськoгo paйoнy Piвненськoioблagгi
нaсилЬнo зaбиpaти мoлoдЬ сeлa для вiДпpaвлення нa
пiдневiльнi poбoти дo Hiмеччини. Бyлo зaхoгшенo бiля
сopoкa нoлoвiк, яких пoсaдили нa пiДвoди i везли нa
стaнцiю Клевaнь - I  P iвнeнськoi oблaстi .  Пoблизу
кJraдoBишa мiсцевa бoТвкa сaмooбopoни влaштyвzrлa
зaсiлкy нa нiмцiв. Пoвстанцi oбстpiляли кoлoнy бpaнuiв.
Hiмцi з шyцмaнaми пoвтiкaли, a люди poзбiглися пo
дol',tiвкaх. Зa жepтви не пoвi.цoмлястЬся (Piвпeпcькuit
кpасзнавuuЙ лlузеЙ. ОcoбucmuЙ opхiв o' ,[енuuцlка. _
Сnp.2548 PP).

Пoвстaнцi влaшryв.rли зaсiлкy нa нiмцiв пoблизy сeлa
Гoлoвниця Кopеuькoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi нa
aвтoцJляry Piвне _ КиТв. Hезaбapoм }ra шoсе з'явився
нiмецький лянлвiщ iз oхopoнoю. 3aв'язaвся бiй..Цекiлькa
oхopoнцiв бyлo вбитo, a лянлвipry вд.lлoся втeкги. Cеpел
пoвстaнцiв зaгинyв Кoн,Цpaтюк Iвaн Aнлpiйoвич' жителЬ
сеЛa Bеликa Хapyнa (тепep сeлo КoлoлiТвкa) Кopеuькoгo
paйoнy (PiыleпcькuЙ кpасзнав,tuЙ,uузеЙ. ОcoбuсmuЙ
opxiв О. !енuuцlкa - Сnp. Зout. P 40 - 55)'

Мiсцевa бoТвкa УПА iз хщopa Кoбилище (селo opжiв
Pi вненськoгo paйoнy Pi вненськoТ oблaстi ) тpин i пiдpи вaлa
кaбель зв'я3кy, щo 3в'язyвaв Беpлiн зi стaвкoю Гiтлеpa y
Biнницi. I-|е бyлo зpoбленo нa aBтoцlляхy Piвне - Лyuьк,
непoдaлiк селищa Клевaнь - I Piвненськoгo paйoнy.
Пеpший paз нaвпpoти цrгopiв Cмopжевських, дpyгий paз
нaвпpoти хyгopa Aдaмкiв i тpетiй paз знoвy нaвпpoти
хyгopa Aдaмкiв. Усi пiлpиви пpoвoдилисЬ з iнтepвaлoм y
декiл ькa тил<нi в. H iмецькi зв' язкiвцi пo цiлих днях cидiли

Oсiнь, |942 p.

Oсiнь, |942 p.

Oсiнь, |942 p.

Oсiнь, |942 p.

03.12. 1942p.

y вopoнкaх пiсля вибyхiв i  в iднoвлюBaЛи вaх(ливиЙ
зв'я3oк. У цих aкцiях бp.rли aктивнy yчaстЬ: Гoмoн Лoнгiн,
який вигoтoвляв вибухiвкy i Кoлoсюк Aнтoн - oбидвa
ypoлженui сeлиЩa opжiв (PiвtlеucькuЙ кpасзнoвuuЙ
музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. !енuuцlка. _ Сnp. 25l0E PP).

Miсцевa бoТвкa УПA iз хдopa Кoбилище (смт opжiв
Piвненськoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi) пiд
кеpiв}tицтBoМ Кoлoсюкa Aнтoнa спалилa деpев'яниЙ мiст
нa aвтorДляry Piвне - Лyuьк нaвпpoти CмopжевсЬких

цггopiв. Pyх пo тpaсi нa тpивaлий чaс бyв пpипинений
(PiвttеucькuЙ кPaслнавчuЙ *tузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.

flеttuuцlка. - Сnp. 25I0E PP)'

Пoвcтaнцi нaпaли нa нiмецьке деpжaвне гoспoдapствo
y селi Шyбкiв Piвненськoгo paйoнy Piвненськoi oблaстi.
У pезyльтaтi цiсТакцiТ пoвстaнцi зaхoпили бaгaтo ryлoби,
кoней, oвeЦь. Жеpтв не бyлo (PiвпeнcькuЙ кPасJ,lавчl|Й
лtузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О. flенuщука. _ Сnp. Зout' P I4

- 4s).

Мiсцева бoiвкa УПA iз ryтopa Кoбилищe (смт opжiв
Piвненськoгo paйoну PiвненськoТ oблaстi) пiд
кеpi вниЦтвoм Кoлoсюкa A нтo}ia спilлилa,Цepев' я ни й м iст
нa aвтoцlляхy Piвнe - Лyuьк нaвпpoти сeлa Бpoнники
Piвненськoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi. Pyх пo тpaсi нa
тpи вaли й чaс бyв пpи п и нен и й ( Pi в t t е l t c ькu Й кp oсзн а вu u Й
музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. fieпuuцlка. _ Сnp. 2 5 I 08 PP).

Мiсцевi бoТвки УПA poзiбpали бли3Ькo 500 метpiв
зaлiзничнoгo пoлoтнa пoблизy стaнцiТ I-[yмaнь
К iвеpui вськoгo paйoкy BoлинськoТ o блacтi ( Pi в н ен c ькu Й
кpаeзнавluЙ музеЙ, ocoбucmuЙ аpхiв o. ,Qeпutцlка' -
Cnp.25108 PP).

З 2 нa 3 гpyлня |942 p. в Tyнинi [Гoшaнський paйoн
Pi в ненськoТ oблaстi] здoбyгo дpyкaptю (Д3 ьo б ак. B. Tаpac
Бульбo - Бopoвець i Йozo вiЙcькoвi nidpoз|iлu в

уpаiнcькavу pусi onopу 094I - I944). - К.' 2002. - C. 90.
94).
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Гpyлень'l9d2 p

Гpулень'l942 p
(кiнеuь)

Гpyлень'l942 p

Гpyлень'l942 p

Гpyлень't942 p

Мiсцевa бoТвкa сaмooбopoни малa бoйoвy сyтичкy з
нiмцями в ypoнищi ..I-{егельня'', шo нa oкpaТнi мiстeчкa
lyбpoвиuя Piвнeнськo[ oблaстi. Бyлo зниЩенo тpЬoх
зaгapбникiв i  злoбyтo лвi фipмaнки (PiвненcькuЙ
кpасзнавuuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ opхiв o. ,\енuuцlка. _
Cnp.22I03 PДубp.).

Пepшa ссrгня УПA - ..Кopoбки'' (сoтeнний _ Пеpегiйняк
Гpигopiй, пс. . .Кopoбкa' ' ,  . . .{oвбeшкa' ' ,  l9 l0 p. н.,
ypoJDкенецЬ сeлa Угpин i в Cтapий Кaлyськoгo paйoнy I вaнo
- ФpaнкiвськoТ oблaстi) нaпaлa нa мiстечкo Бepежниuю
.(yбpoвиuькoгo paйoнy нa Piвненщинi i  poззбpoТлa
пoлiцiю. Уся пoлiцiя пеpейшлa нa стopoнy пoвстaнцiв. Бoю
не бyлo (PiвнeнcькuЙ кpасзttавauЙ .ltузеЙ. ОcoбucmuЙ
аpхiв o.,\ettuщука. _ Сnp. 3out. P. 37 - 90).

Мiсцевa бoТвкa сaмooбopoни Ntaлa сyтичкy з нiмцями
бiля мoстy неpез piнкy Гopинь нa oкpaТнi мiстечкa
.(yбpoвиuя PiвнeнськoТ oблaстi. Бaнлa гpaбiжникiв бyлa
зниЩе}|a' a нaгpaбoвaнe лoбpo бyлo зaбpане (PiвueнcькuЙ
кpасзпoвнuЙ лtузеЙ' ocoбucmuЙ сtpхiв o' ,Цеttuщ1,ца. _
Сnp,22l03 PДубp.).

Miсцевa бoТвкa сaмooбopoни вивелa з лaлy oблa,Цнaння
для вигoтoвлення ..гoнки'' (дoшки для пoкpиття бapж) в
мiстенкy .[yбpoвиuя PiвненськoТ oблaстi. Пiсля цьoгo
бapжi тyт бiльше не pемoнтyвaлиcь (PiвненcькuЙ
кpасзttавнuЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ сtpхiв О. ,\енuщука. _
Сnp.22I03 PДубp.).

Пеpший бiй з нiмцями, де бpaв yЧaстЬ . .BapHaк' '

[Кaльvyк Кiнлpaт Якoвич, |924 p. н., iз селa lepмaнь - Il
Злoлбyнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi], вiлбyвся
в3имкy нaпpикiнui '|942 poку. Toдi нiмцi двoмa пiдвoдaми
y кiлькoстi l2 чoлoвiк пpиТхали... нa Глинськi ryтopи..спpaвляти нoвopiн ний бaл''. Haпaд'.. бyв блискaвичниМ'
oскiлЬки в кiлoмeтpi вiд цих ryтopiв в Глинськy бyв
нiмецький штaб.. .Hiмцiв бyлo знeшкoдженo' a
Haдpaйoнoвий СБ (слyжбa безпеки) ..Мiсяць'' (Cеменюк
Boлoлимиp Якoвин) зaбpaв..нaДoпит пoлoнених дo свo€Т
бaзи..в с. Укp. Бopшiвкa (Tuщенкo o. Гуpбu: квimенb
I944-zo. _ Piвне, 2005. _ С. I37)

07.01. 1943 p.

07.01. 1943 p.

20.01. 1943 p.

21.01. 1943 p.

1943 p.

Сoтня..Сoкoлa'' [сoгенний - Caвнyк Baсиль Антoнoвин,
iз селa Кopaблишe Млинiвськoгo paйoнy PiвнeнськoТ
oблaстi] мaлa бiй 3 пoлякaми i фoлькслoйнaми y селi
Бopтниuя.(yбенсЬкoгo paйoнy. У uьoмy бoю 3aгинyв oдин
пoвстaнецЬ _ yзбек (3лouuttu noЛьськuх tцoвiнicmiв ua
Boлuнi. -T, I. - Piвнe' 2003, -С.75).

Пoвстaнцi мали бiй з пoлЬсЬкими пoлiцaями нa ryгopi
Bисoкий пoблизy сеЛa o)кенин oстpoзькoгo paйoнy нa
Piвненщинi. У uьoмy бoю зaгинyв пoвстaнецЬ Пoлнepyк
Якiв iз селa Бpoлiвськi Хщopи, цЬoгo )к paйoнy (3лoauнu
noльcbкuх uloвiнicmiв на Boлцнi' - T I. - Piвнe, 2003. -
c.76).

Biддiл ..Кopoбки'' i, в тoмy нислi, гpyпa ...Цoвбeнкa'',

зaв'язaли пеpший бiй з нiмецькими фaшистaми тa iх
пoплiчникaми _ влaсoвцями (poсiйськi tшoвiнiсти, якi
слyжили нiмuям) нa теpенaх Piвнeнськoгo Пoлiсся. I-{eй
бiЙ вiлбyвся пoблизy сeлa Гopo,ЦеЦь Boлo.ЦимиpецЬкoгo
paйoнy Piвненськoi oблaстi. У uьoмy бoю бyлo вбитo 4
нiмЦi, o.пин ruyцпoлiцaй, тpи.ццятЬ влaсoвцiв щеклo, бyв
вбltтtаЙ тaкo)к гебiтскoмiсap Сapнeнськoгo paйoнy
(Cmеnап Бакупець. Уcе noчсtltocя tto Пoкpoву // Boittlttь,
2005. - I3 ucoвmпя; PiвttеltcькuЙ кpасзttсtвuuЙ мrуlеil.
ОсoбucmuЙ аpхiв o.,Q,еttuuука. _ Сnp. 2064 PB, 3out.
P. 37-90; Учtti Xoлodttozo Яpу // Boлuttь, I992. _ 3I
Лun,rя).

Пiд чaс opгaнiзauiТ сoтeнЬ: ..Maзепи'', ..Микoлaя'' i
..Шиpoкoгo'' y селi Листвин .[yбнiвськoгo paйoнy нa
Piвненщинi в iлбyвся зaпеклий бiй пoвстaнцiв iз
влaсoвцяMи (poсiйськi шoвiнiсти, якi слyжили нiмuям).
3a жeщви не пoвi,цoмлястьcя (PiвttеttcькuЙ кpасзпсtвuЙ
музеЙ. ocoбuсmuЙ opхiв О.,[енuщу'<а. _ Cnp. I8I6 P!).

Пiдпiльник Кyшнipyк Bенедикт ypoджeнецЬ
Злoлбyнiвськoгo paйoнy, щo нa PiвненЩинi, викpaв iз
мoлoчapнi y мiсгi Злoлбyнoвi вeликy кiлькiсть Мaслa i 3aвi3
кiньми нa сaнях y лiс лля УПA в oстpoзький paйoн
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5l



07.02.1943 p.

12.02. 1943 p.

Piвненськoi oблaстi .  У цiй aкцiТ йoмy .Цoпoмoгли
пi.цпiльники: Кoлесник Пeтpo Якoвич, l888 p. н., який
кеpyвaв Moлoчapнею тa йoгo дoЧкa Лapисa, l928 p. н., якi
в цей чaс пpoживaЛи y м. Злoлбyнoвi (PiвttенcькuЙ
кpасlнoвuЙ ltузеЙ. ОcoбuсmuЙ оpхiв o' ,{енuщука. _
Cnp.278l PP).

Пеpшaсoтня УПA - ..Кopoбки'' (сoтенний - Пepегiйняк
Гpигopiй, пс. . .Кopoбкa' ' ,  . .Дoвбешкa' ' ,  l9 l0 p. н.,
ypoдженець селa Угpинiв Cтapий Калyськoгo paйoнy
lвaнo- ФpaнкiвськoT oблaстi) зpoбилa yспiшний нaпaд нa
нiмецький гapнiзoн (вiлдiл дoпoмiжнoТ пoлiцiТ i, сepед них'
30 нiмuiв, 70 yз6eкiв i  200 пoлiцiянтiв) y селишi
Boлoлимиpui (Piвненськa oблaсть). Бiй тpивaв uiлy нiн.
Poзбитo стaницю нiмецькoТжaнлapмеpiТ, злoбyгo збpoю i
тpoфеТ. У uьoмy бoю вiдзнaчився сoтенний ..Кopoбкa''.

Cеpел пoвстaнuiв бyв oдин вбитий i .пвoс пopaнених' a
сеpед нill{цiв 7 убитиx (зa лaними Ф. Кiнлpaгa _ yчaсникa
бoю, зaгинyлo нiмцiв 63 i l 9 пoтpапиЛo в пoлoн) вKлюч}ro
3 кotr'ендaнтoм жaндapМеpiТ. Пapтизaни злoбyли 200
кapaбiнiв,65 oдiял i aмyнiuiю (ЦДАBoB i УУ. Ф: 3837. _
on. I. _ Cnp. 8. _ Аpк. 2; Tuкmop lваtt. Icmopiя
укpаittcькozo вiЙcькo. _ Biнпinеz, I953. _ С. 30; Mipuук
Пеmpo. Укpаiнcька Пoвcmoнcька Аpuiя I942 - I952. -
Mtoнхен, I953. _С. 33; Лев lЦанкoвськuЙ. Icmopiя УПА.
- Biннinеz, I953. -C. 29; PiвнeнcькuЙ кpасзнoвauЙ музеЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв o.,Qенuщуtка. - Сnp. 3otц. Boл. _ I2.
186,3otu. Р' - 36 - I5; КiнDpom Ф. Mu cmulu вoлi ttа
cmopouci. _ блtв' 2002. - C. I4; УПА в cвimлi iloкумепmiв
J бopomьбu за Укpаiнcьку Cа'vocmiЙну Сoбopну
[еpcкаву. _ блtв, I942 - I950 pp, _ T 2, I960. _ С. 5).

Мiсцевa бoТвкa УПА (лeкiлькa нoлoвiк) пiд кoмaндoю
Мapa.ra Aндpiя Bacильoвичa, l9l8 p. н.' ypoд)|(снця
мiстенкaTщин Гoщaнськoгo paйoнy нa Piвненщинi, iiaлa
пiдвoдoю нa зв'язoк. У селi oсaдa Кpехoвеuькa (тепеp селo
Hoвa Укpaiнкa Piвненськoгo paйoнy) iх нaмaгaлися
зyпинити нiмцi. Пoвстaнui вiлкpили BoгoнЬ i пoчали
rгiкaти. Hiмui вiдкpили шaлений вoгo}rь пo втiкaчaх. У
uьoмy неpiвнoмy бoю всi пoвcтaнцi зaгинули i, в тoмy
нишli, кoмaндиp бoТвки (Piвненcькu Й кpасttt oвuuЙ'+tузеЙ.
ОсoбacmuЙ аpхiв О.,{eнaщука. - Cnp. 2620 PP).

22.02.1943 p.

22.02. I 943 p.

Лютий, l943 p.

Coтня ..Гpaбенкa'' iз кypеня ..oстpoгo'' ( кypiнний -

Ждaн Яpoслaв, ypoд)I(eнецЬ мiстa Чесaнoвa

Любaчiвськoгo пoвiry, тепеp Пoльшa) пpи пiлтpимui

мiсцевoТ бoТвки пiд кoмaндoю ..Кленa'', вiн же ..Гaснкo'',

(кoмaнлиp бoТвки - Hoвaк Гpигоpiй oнисимoвин, l9l8 p.

н. '  ypoд)l(енецЬ селa Haтaлiя, тепеp селa неМa € '

Piвненсьt<oго paйoнy PiвненськoТ oбrraстi) нaпaJIa i poзбилa

нiмeцький пoлiцейськиЙ пoстеpунoк в tv l lстечкy

oлексaнлpiя Piвненськoгo paйoнy. Мaйже вся yкpaТнськa

пoлiцiя пiшлa в УПA. Кoмендaнт i декiлькa нiмuiв бyли

вбитi .  У цЬoМy бoю зaгинyли пoвстaнцi: Феoдoсiй
(Пеpeuь-вyлиuне пpiзвище' мешкaнець селa Кoтiв

Piвнeнськoгo paйoнy) i Cеменюк Фeлip Сильвестpoвич'
пс ..CoлoвеЙ'', ypo,ЦженеЦЬ селa Pемeль Piвненськoгo
paйoнy (PiвненcькuЙ кpасзttавuЙ llузеЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв o.,QепuuЦ|кL _ Cnp. 2fi9 Pn I096 Pn Зoш. P I2

- 40; Лimonuc УПА, _ T 5. _ Topoпmo, I984. _ С. 80),

22. ||.  |943 p. пiд чaс пoстoю бiля с. Bисoцькa

[f lyбpoвиuький paйoн PiвненськoТ oблaстi] ,  н iмцi з
. .бaтaльйoнцями' '  зaaтaкyвaли вiллiл УПA. Bopoг

нaчисляв близькo 200 чoлoвiк. Biддiл УПA стpiнyв нiмuiв

piruyним спpoтивoМ. Пiсля пpи.rЗлy 350 вoякiв дoпoМoги

для нiмцiв нaш вiддiл вiлстyпивyлiс... З вopoжoТстopoни
вп.lлo - 20, з нaшoТ стopoни - 2 i, сepeл них, сoтeнний

УПA _ Пеpегiйняк ГpигopiЙ, l9l0 p. н., пс. ..Кopoбкa'',
. . .[ l .oвбешкa' ' ,  [ypoдженецЬ сеЛa Угpинiв Стapий

Кaлyськoгo paйoнy lвaнo - ФpaнкiвськoТ oблaстi]
(Лimonuc УIIА. - Львiв - Topoнmo, I997. _ T. 27. _ С.

79; Miplук Пеmpo. Укpаiнcьксt Пoвcmаllcька Аpttiя I942

- I g52. -Mюttхеtt, I953. - С. 34; УПА в cвimлi DotEмeнmiв

з бopomьбu зo Укpaiнську Со:vocmiЙпу Coбopну

flеpctcаву I942 - I952 pp. - б'uв, I960. _ С. 5).

БoТвкa ..opликa'' (кoмaндиp бoТвки - .Ц.ивaк oлексiй

Пpoкoпoвиv (селo Typкoвинi .[yбнiвськoгo paйoнy нa

Piвненшинi) iз вiллirry..Бiлoгo'' (кoмaн.Циp - iз КиТвшини)

нaпaлa нa тюpМy в м. .Ц.yбнo. Бyлo звiльненo близькo 200

вязнiв. Булo вбитo 2 нiмцiв. (PiвtlепcькuЙ кpасзнавuЙ

музеЙ. oсoбucmuЙ opхiв o.,Qeнuulуt<o' _ Сnp. 22I60 PД;

Кocuк B. Укpаiна i Hilцеччцнсt у ОpуziЙ свimoвiЙ вiЙtti. _

Паpucr - Hьto - Йopк - Львiв, I993. - С. 605;
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Лютшй' l943 p.

Лютий, l943 p.
(кiнеuь)

Лютий, l943 p.

01. 03. 1943 p.

07. 03. 1943 p.

Coтня , .Лиca' '  (сoтенний - Юpvенкo Гpигopiй
Baсильoвич' l9 l3 p.н. '  ypoд,(еl{ецЬ селa Гoлoвин
Кogгoпiльськoггo paйoнy нa Piвнeнщинi) i сmня ..Bихopa''

(сoтенний - Кеpентoпф Poмaн Кapлoвия, l9l4 p. н.,
ypoДI(енецЬ селa Беpестoвець Кoстoпiльськoгo paйoнy)
бiля селa Кaменyxa (тепеp селo Кaм'янa Гopa)
Кogгoпiльськoгo paйoкy пiлipвaли нiмeцький пoтяц який
пеpевoзив збpoю. Зa нaслiдки цiсТ aкцiТ невiдoмo.
Пoвстaнцi вiдiйшли (PiвttенcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ opхiв О.,\eнuщ1lкa - Сnp. 739 PК).

Кiнeць лютoгo 43 p.- нa сoтню ...[oвбенкa'' бiля
с. CмopoДськ [fiyбpoвиuький paйoн PiвненськoТ oблaсгi]

нaпaли нiмui. Бyв вeликий бiй i в ньoмy зaгинyB сoтенний
...{'oвбенкo'' (Уuнi Xutoilнozo Яpу // Boлuнь, 1992. - 3I
лunня).

Мiсцевa бoТвкa УПА пiд кoмaндoю ..Кнoпки'' (кoмaнлиp
бoiЪки _ Пaшкoвець Aнлpiй lвaнoвиv, l9l0 p. }l. ' житель
селa Пoлiвцi Гoщaнськoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi)
нaпaлa нa мiстечкo Тr|ин Гoщaнськoгo paйoнy i poззбpoiлa
мiсuевy пoлiЦiю, a тaкoж 3tlхoпи.лa 

.пleдикaменти. 
Жещв

не бyлo (PiвнеttcькuЙ кpасзнавuuЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ
apхiв o. !еtluщ1lка. _ Cnp. 3oш. P' I5 - 33).

Пoвстaнцi внoчi вбили нiмецькoгo кoмеHдaнтa oхopoни
зaлiзничнoгo мoстy в селi oлексaн.пpiя Piвнeнськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi ( Piвнеttcь кu Й кpасз tlавuuli
музеЙ. ocoбucmuЙ opхiв О.,Qенuu1)tка. _ Cnp. 2088 PP)'

Hеyстiйнений вiддiл УПA нaпaв нa нiмцiв, якi пpoвели
кapaль}ry aкЦiю пpoти tl,tиpнoгo нaселенHя в селi Мaйкiв
Гoщaнськoгo paйoкy нa Piвненщинi. У pезyльтaтi бoю,
який тpивaв пoнaд чoтиpи гoдини' бyлo знишенo бiля 50
нiмцiв. Зa жеpтви y пoвстaнЦiв невiдoмo (PiвненcькuЙ
кpoсзнавluil лtузеЙ. ОcoбucmцЙ аpхiв o. ,[енuщ1tка. _
Cnp.876 PГ).

''Boлинь'' зa l8 - е бepе3ня l943 . гo poкy пoвi.Цoмляс:
..Кapa зa вбивcтвo. 8. IIl. 43. пpoбyвaли в'язнi piвненськoТ
в'язницi Bтекти, пpи Чolиy вoни вбили oдHoгo нiмецькoгo
в'язничнoгo ypядникa й oднoгo гoлaндськoгo вapтoвoгo.

08. 03. 1943 p.

10.03. 1943 p.

15. 03. 1943 p.

Енepгiйним вистyпoм стopoжi злiквiдoвaнo uю спpoбy
втечi. 3a poзпopяд'(енl{няtt,l кoМaндyючoгo пoлiцiсlо
безпеки i C.{, в кapy i вiпплaтy Ще тoгo сaМoгo дня
poзстpiлянo всiх в'язнiв iз в'язницi''. B тoй спoсiб бyлo
poзстpiлянo 485 в'язнiв (Лimonuc УIIА. _ T 24. - Львiв-
Topoнmo, 1995- l996.-С. l69).

БoТвкa УПА пiд кoмaндoю Cтopoжyкa lвaнa
Пaнфiлoвиva, l9 l8 p. н. '  ypoд)кенця селa Кopисть
Кopеuькoгo paйoнy нa Piвненщинi пpиТхалa нa пiдвoдaх
дo lrlЛинa в сeлo Кoзлин Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ
oблaстi i зaбpaлa бiля l0 uентнеpiв бopoшнa. Млин
oхopoнявся лиl lJе oдt|иtr{ стopoжеМ, як|,|Й oпopy
пoвстaнцяМ не чинив. Пoвстaнцi нiмцям зaлИЦJ|lлу|
зaпискy: ..Mylry зaбpul пaрiзaн Tвеpлoхлсб'' i спoкiйнo
пoriaли нa мiсце пoстoю (PiвненcькuЙ кpавнавuЙ lиузeЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв О.,{енuщ1tкo. _ СnP. 2620 PP).

3 l0 нa l I беpезня l943 poкy вiддiл УПA нaскoчив нa

фaбpикy в opжевi (Piвненський paйoн Piвненськoi
oблaстi), ле бyлa збpoя i aмyнiuiя. 3i стopoни вopoгa впzlлo
_ 60, з нaшoТ _ 5, в т. числi, кoмaндиp Cеpгiй Кaчинський
(пс. ..Iвaн'', ..oстaп'', ypoДкенець селa Пiл.пyбui Луuькoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaстi) ,  який кеpyвaв бoем;
пoвстaнецЬ - I{вipкyн BiтaлiЙ Якoвич (|923 p. н.), iз селa
.[l.ялькoвин i .(убн i вськoгo paйoнy Pi в ненськoТ oблaстi ;
Кyлaкoвський Baсиль Якoвич'|92З p. н., Лyкaшyк Cтепaн
Пrгpoвин, |92| p. н. _ oбидвa iз селa opжiв, a тaкoж
нeвiдoмий пoвстaнецЬ iз сeлa Гoлиrцiв Piвненськoгo
paйoнy (Tuкmop Iван. Icmopiл укpolнcькozo вiЙcька. -
Biннinеe, I953. - С. 32; Mipuук Пеmpo. Укpolнcька
Пoвcmaнcькa Аpлtiя I942 - 1952. - Mtottхен, I953. - C.
34; PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лlузеЙ. ocoбuctnцЙ opхiв o.

[енuщ1lкa -Cnp. IE43 PД, E63 PP).

l5. lII зaсiдкa сoтнi ..Cтpибaйлa'' (сmенний _ Бopейнyк
Леoнiд Aнлpiйoви.r, l9l0 p. н.' ypoд'(енець сеЛa ЯбJгyнне
Беpезнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) i бoTвки
..epМaкa' '  (кoмaнлиp бoiвки _ Boйцешкo .[митpo
oлексiйoвич, l909 p. н.' ypoдженець селa .{еpaжне
Кoстoпiльсьlсoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) нa нiмцiв
бiля селa Кopнин Кoстoпiльськoгo paйoнy.. . ,  якi

08. 03. 1943 p.
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18.03.1943 p.

20. 03. 1943 p.

24.03.1943 p.

пoвеPтaлися з сeлa .[еpaя<нoгo дo ЯнoвoТ,[oлинi, тeпep
селo Бaзaльтoве, Кoстoпiльськoгo paйoнy, poзбитo
великий гapнiзoн нiмцiв (бiля 25 oсiб).  Бiй тpивaв 3
гoди}lи. Злoбщo oдин вaжкий кyлеMет ..Мaксим'', o.Цrry
..фiнкy'', кiлькa кpiсiв i бiльшy кiлькiсть aмyнiцiТ. З нaшoТ
стopoни впaлo - 2, зi стopoни нiмцiв - l 6 людей i нoтиpьoх
paнениx' декiлькa пoтpaпилo y пoлo}r (PiвнеttcькuЙ
кpасзпaвuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o' ,[енuщука. _

Сnp. 787 PК' 1394 PБ; Tuкmop Iван. Icmopiя

укpсtittcькozo вiЙcbка. _ Biннinеa, I953. _ С. 32; Mipнук
Пеmpo. Укpаiнcькo Пoвcmанcька Аpлtiя I942 - l952. _

Mtottхеtl,1953.-С,3a; ЦДАBoB i УУ. Ф:3837._Оn. I.
- Сnp.8. - Аpк.4)

l8. IIt .  l943 p. yкpaТнськi  пoлiЦiянти, якi  пеpейшли.Цo
УПA, зaбили кoмeндaнтa нa пoлiцiйнoмy пoстеpyt|кy в
Бopемлi [сeлo Бopемель,,['eмилiвський paйoн PiвненськoТ
oблaстi] (W. Siemаszko. Е. Siemаszko, LuсIobojstwo
сIoconаnе przеz nаcionflIistox, ukrаinskich nа ludnosсi
polshiеi ||oluniа I939 - I945' l. l, L|/аrszаwа 2000' s. 409.
Ilumoванo зo: Grzеgorz Motуko Ukrаinskа pаr|уzаnkа
1942 _ 1960 Instуtуt Stuсliov Politуcznуch PАN oJicinа
Wуdаwniczа Rуtm ||/аrszаwсt 2006 s. I96).

20. |||. |944 p. [пoмилкa, тpебa _ l 9a3 p.] в с. Людинь

[.[Iyбpoвиuький paйoн нa Piвненщинi].... 5 пoлк пoлiцiТ
CС зaaтaкyвaв сoтню УПA, сaмooбopoни i бoТвкy CБ'..
Пiсля двoхгoдиннoгo бoю 5 пoлк втpaтив l вбитoгo i 3 - х
пopaне}rих. Пapтизaни мaли oднoгo вбитoгo i 2 - х
пopaнених (Укpаtнa: lEльtttуpна сnаdщuна i нацioнoльttа
cвiilu}|icmь,Йеpcraвнicmь. - T. I0. _ Львiв, 2003. _ С. 537.
Ilumoвoнo за: Grzеgorz Motуkа Ukroinskа pаrtуzаnkа
1942 _ I9б0 Insoot Studiov Politуcznусh PАN oficinа
||уdаwniczа Rуtm ||аrszawа 2006 s. I83 - I 84).

Чoтиpи сoтнi УПA: ..Hедoлi'' (сoтенний _ Tpoхимvyк
Cтепaн КлимеIrтiйoвиv, l909 p. н.' ypo.шкенець селaTyчин
Гoщaнськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) ,  . .Жyкa' '

(сoтенниЙ - Бpиvкo Йoсип, ypoд)I(е}lецЬ селa кoлoдеHкa
Piвненськoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi), ..oч['aни''

(кoмaнлиp - Шевнyк !митpo Hестopoвиv, |923 p. н.,
ypoд)кенець селa Чyлниui Гoщaнськoгo paйoнy), ..Кленa''

24.03.1943 p.

25 - 30.03.43 p.

вiн же..Гaснкo'' (кoмaнлиp _ Hoвaк Гpигopiй oнисимoвин,
l9l8 p. н.' ypo.lDкенець селa Haгaлiя, тепеp селa нeмa€ _
вiЙськoвий пoлiгoн, Piвненськoгo paйoнy) - всЬoгo
близькo 200 чoлoвiк, зpoбили нaскoк нa нiмецький
кoнuтaбip oсaлa КpeхoвeцЬкa (тeпеp селo Hoвa УкpaТнкa
Piвненськoгo paйoну). У кoнuтaбopi бyлo пoнaл l 76
в'язнiв. Кoнuтaбip oхopo]|явся нiмцями i пoлякaми. B
pезyльтaгi зaлеrcпom бoю бyли вeликi жеРгBи y пpoтивникa
_ 52 вбптих' p:rзoм i3 кoмендaнтoм. Cepeл пoвстaнцiв
зaгинyЛo двa чoлoвiки: Bеpeшyк Михaйлo Baсильoвич i
ToкapеЦь Феoдoсiй _ oбlцдвa ypoлхсенui селa Bopoнiв
Гoщaнськoгo paйoкy, oдиl{ пoвстaнеuь бyв пopaнений _
Гpyлинiн Микoлa Михaйлoвин, ypo.uлсе}lець с. Гopиньгpoл
- I Piвненськoгo paйoнy. Усi пoлiтв'язнi бyли звiльненнi,
знaчнa чaстинa.ri пiшлa в лaви УПA. ПoвстaнЦями бyлo
злoбщo l80 oдиниць вoгнепaлlьнol збpoi (PiвttенськuЙ
кpасзнавuuЙ музeЙ. ОcoбucmuЙ opхiв o. ,\епuutуко. _
Сnp. 3otu. P 12 _ E6; 2539 PP; 2620 PP; 3otu. P I - 6,
3otu. P 34 - 75, 3our. P I 5 - 32).

Biддiл ..Шaвyли'' (кypiнний - Pyлик Aдам Микитoвич,
l909 p. н., пс. ..Шaвyлa'', ..Шaкaл'', iз селищa Людвипoля'
тепеp Coснoве, БеpeзнiвсЬкoгo paйoнy PiвненськoТ
oблaстi) мaв бiй з нiмцями y селi Biлькa Хoлoпськa (тепеp
селo Кoлoдязнe) Беpезнiвськoгo paйoнy нa Piвнeнщинi.
Bислiд aкцiТ невiдoмий ( PiвнеttcькuЙ кpасзнавluЙ ltузеЙ.
ocoбuсmuЙ аpхiв o.,\енuшука. _ Сnp. \out. P' 32 - 7).

Hiмцi з пoлякaМи пoвеРгrrлися з гpaбyнкy селa.[,юксинa
(Кoстoпiльський paйoн Pi вненськoТ oблacтi ). М iж селaми
Чyлви i Кopнин, цЬoгo ж paйoкy,.ri пеpесгpiли пoвстaнцi
i зaв'язaли бiй. У uьoмy бoю бyлo вбитo l8 нiмцiв, a
paнених кyли бiльше. lз пoвgгaнцiв oлllн зaгиwув (ГуpiЙ
Буxolto. Чu вotoвалa Укpatнcькo Пoвсmaнча Аpltiя з
нiмeцькu'+tu фaшucmалtu? // Butuнь. - 2005. - 9 веpеcня;
PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ opхiв o.
[енuщ1lка. - Сnp. I25I n 787 PК - a).

28. III. l943 p. нiмui, в силi l500 людeй, нai.жд2кaючи з
Piвнoгo, Кoстoпoля, Межиpiva i Беpезнoгo [Piвненшинa]
}raпaли нa вiддiл УПА нa нoлi з..Шaвyлoю'' (кypiнниЙ -
Pyлик Aлaм Mикитoвин, l909 p. t|., пс. ..Шaвyлa'',
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..Шaкшl'', ypo.Цжeнець сe,Iищa Лroпвипiль, тепep Cocнoве,
Беpезнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) ,  шo
квapтиpyвilв y селищi Людвипoлi. У uьoмy бoю пpиймaлa
yчaстЬ i сoтня ..Cкиp.Ци'' (сoтенний _.(oвгaлеuь Анлpiй
Мapкoвин, ypoДl(енецЬ сeлa Пyстoмити Гoщaнськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi). Зaв'я3aвся жopстoкий бiй.
Hiмшi вiдкpили...вoгoнЬ з гapмaт i гpaнaтoметiв. Biддiл
УПA вiдвaжнo вiдбив чoтиpи нaстyпи вopoгa' зaвд:lloчи
йoмy лoшкyлЬHиx Eтpaт. 3a paз нiмui... не зlroгли злaмaти
пoвстaнсЬке зaвзяття. Hiмцi зшlишили нa пoлi бoю бiля
70 зaбитих i 5 - ть спaлених мal]rин. Cкiльки ж бyлo нiмuiв
paненo _ невiдoмo, бo, вiдсryпaючи дo Кoстoпoля
(Piвненськa oблaсть), вopoг зaбpaв всiх paнених iз сoбoю.
У бoю сepед пoвстaнцiв вiдзнaнився Гyнькo Cтaх
Cтепaнoвич, |92з p. t{. '  ypoдже}|ецЬ селa Бpoнне
Бepeзнiвськoгo paйoнy, який знищив пoзицiТ нiмецьких
мiнoметчикiв. У пoвстaнЦiв загинyлo l7 чoлoвiк, 9
прoпaлo безвiсти, 20 бyлo пopaнених. Тoлi зaгинyв
пoвстaнецЬ Baсиль (Хoмгa), ypoджeнецЬ селa Beликi
Cелищa Беpезнiвськoгo paйoнy; Глyшик Iсaк Пaвлoви.r,
|923 p. н.' ypoд)t(е}rецЬ сeлa 3лaзне Кoстoпiльськoгo
paйoкy PiвненськoТ oблacтi (Mipuук Пеmpo. Укpoiнcька
Пoвcmанcька Аpлliя I942 - I952. _ Mtoнxен, l953. _ C.
35; PiвненcькuЙ кpaсзнавuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
[енuщ1tка. _ Сnp. 2I35 PБ, зotц. P. 32 - 7, 492 PК, 3oul.
P 14 - 45, 1327 PБ; ЦДАBoB i УУ' Ф: 3837. _ on. I. _
Cnp. E. _ Аpк. 2).

29 бepeзня l943 poкy oзбpoснний вiддiл нiмцiв з м.
фмaня [тепep Кiвеpuiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi]
нaпaв нa oкoлицю м. .(еpaжнa [тепеp селo ,[еpaжне
Кoстoпiльськoгo paйoнy PiвненсьrоТ oблaстi]. Hевеличкий
вiддiл УПA дaв oДнaй.ryшний нaстyп i poзпopoшив нiмuiв
(Miplук Пеmpo. Укpaiнcька Iroвcmанськa Аpлtiл I942 -
I952. _ Mtottхен, I953. -С. 3E; PiвненcькuЙ icmopuuнuЙ
калeнdаp. Беpвень // Boлu,|ь, - 2007. - 23 беpвня).

Hiмцi з пoлякaми вeли гpyпy вiйськoвoпoлoнених iз
кoншгaбopy oсaдa Кpeхoвецькa (тепеp селo Hoва УкpaТнкa
Piвнeнськoгo paйo}ry PiвненськoТ oблaстi) нa пiдневiльнi
poбoти. Пoблизy селa Pемель Piвненськoгo paйoнy в
ypoнишi ..Пoпiв Лiс' ', цьoгo ж paйoнy, Тх зyстpiли

Беpезень' 43 p.

Беpезень' 43 p.

Беpезень' 43 p.

Беpезень' 43 p.

пoвстaнцi i пеpебили oхopoнy. У uьoмy бoю зaгинyв
пoвстaнецЬ iз селa Haтaлiя (тепеp селa немaе)
Piвненськoгo paЙoнy PiвненськoТ oблaстi  .(емнyк
oлексан.Цp Ioвин ( l 92 l p. н.), a тaкoж бyв валсtо пopaнениЙ
пoвстaнець' iз селa Кoтiв Piвненськoгo paйoкy Гiвa oлесь
Iвaнoвин, який незaбapolr пo}lеp. Бyлo звiльненo бiля 50
вiйськoвoпoлo}rених i взятo y пoлoн лo 30 шyuмaнiв
(PiвненcькuЙ кpaсзнaвuuЙ lllузеЙ. ocoбucmuЙ аpxiв o.

flенuшукa _ Сnp. \otц. P, 12 - 86; 3oш. P, I _ 15; 2544
PP).

Мaляpи з пoлякaми y кiлькoсгi бiля 70 oсiб пpийrшли в
селo Мoщaн ицю oстpoзькoгo paйo нy Pi в ненськoТ oблaстi
гpaбyвaти i пaлити селo. Hепoдaлiк бyв вiддiл УПА в силi
близькo 300 вoякiв. Зaв'язався жopстoкий бiй. Бyли вeликi
)|(еpтBи y вopoгa. У цьoмy бoю зaгинyлo 5 пoвстaнцiв
(PiвненcькuЙ кpасзttoвuuЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ аpxiв О.

[енutuука, _ Сnp. 3oul. P' I 7 _ 34).

Мiсцевa бoТвкa УПA вбила нiмецькoгo oфiuеpa нa
кoлoнii, пoблизy селa Кoпaнi Paдивилiвськoгo paйoнy нa
Piвнeнщинi (PiвненcькuЙ кpасlнавluЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв О.,Qенuшука, - Сnp. 3otu. P 19 - 94).

Coтня . .Г ipнякa' '  (сoтенний - Кaзвaн Микoлa
П poкoпoвин, ypo.Ц>кенецЬ селa oхмaгкi в,[[ем илi вськoгo
paйoнy нa Piненщинi) нaпaлa нa нiмцiв нa хyтopi
Залiщинa, пoблизy селa Cpiбне Paдивилiвськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi ,  якi  йшли iз селa Кapпилiвки
Paдивилiвськoгo paйoнy гpaбyвaти сeлян. Bислiд бoю
невiдoмий ( PiвненcькuЙ кpасзнавu Й музеit. ocoбuc mu Й
аpxiв o. fleнutщlка. _ Cnp. 3out. P 28 - 24).

Coтня Кaлини'' (сoтeнний - Tкaнyк Tимoфiй' l919 p.
н.' ypoдже|{ецЬ сeЛa Бepеги Mлинiвськoгo paйoнy нa
Piвненшинi) нaпaлa нa фiльвapoк (нiмеuьке дepжaвне
гoспoдapствo) y селi Cмopлвa Млинiвськoгo paйoнy. Пiл
чaс цiеT aкuiТ, y бoю, зaгинyв пoвстaнецЬ Кi1 iз кoлoнiТ
Biтaсyвкa.Il.yбнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi i oлин бyв
пopaнeний. Зa жepтви y пPoтивникa невiдoмo
(PiвненcькuЙ кpасзttавuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.

flенuuцlка. _ Сnp. 216I P3 - а; 3oш. P 29 - I).

Беpезень,43p.
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B кiнцi беpезня |94З p. вi,Ц.Цiл ..Чеpникa'' 
[кypiнний _

Кaзвaн [митpo Пpoкoпoвиv, ypoдже}|ець селa oхмaткiв
.Цемидiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi] Мaв сyтичкy
з нiмецькoю жaндapмеpiсю в Бiлoгopoлськoмy лiс i
[пoблизy селa Бiлoгopoлкa .(yбнiвськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi].... Hiмцiв бyлo 70' нaцIиx _ 35. Бyлo
вбитo iз нaших 3 хлoпЦi, a нa бoцi вopoгa бyлo бaгaтo
paнених. Hiмцi вгекли (CкopуncькuЙ M. Tуdu 0е бiЙ зo
вoлto. - к., I992. - С I08).

Ha цдгopaх пoблизy селa Мoквин Бepезнiвськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi, чoтa пoвстaнuiв (50 нoлoвiк), iз
вiллiry ...(yбoвoгo'' (кoмaнлиp вiллirry - Литвиннyк lвaн
Caмiйлoвин, ypoдженецЬ сeлa Бискyпи.ri Pyськi, тепеp
селo Hехвopoщa, Boлoдимиp - BoлинсЬкoгo paйoнy
Boлинсьltoioблaстi) зaв,язaлaбiЙ з нiмцями (бiля 80 oсiб),
якi вийшли iз Moквинa нa Беpезне. Bислiд бoю невiдoмий
(PiвненcькuЙ кpаeзнaвuЙ музeЙ. ОcoбucmuЙ opхiв О.
flенuщ1lкa _ Сnp. 7E7 PКa).

4.|v. 1943 p. бiля 300лoбpе oзбpoсних нiмцiв i пoлякiв
нaпaли нa селo Пoстiйне Кoстoпiльськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi. Бaгaтo хaт спалили' пoгpaбyвaли
гoспoдapствa. Пpи пoвopoтi невеликий вiддiл УПA пiд
кoшraндoю ..epмaкa'', ..ЧaЙки''( сoтенниЙ _ Boйцеtшкo
.[митpo oлeксiйoвич' l909 p. н. '  ypoдженецЬ сеЛa
.[l.еparrснoгo Кoстoпiльськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi)
в ypoнишi ..Пoжapки'',Цaв Тм бiй. 3i стopoни нiмцiв впалo
30 oсiб, бaгaтo пoтpaпилo B пoлoн. З.uoбyтo 2 вaжкi
кyлеMrти ..Мaксим'', paлi oстaнui ю, 2 вoзи aмyн i uii, кp iс и,
pевoлЬвери i пoльoвy aптекy. У пoвстaнцiв бyлo 3 paнeних
i,  сepе,Ц них, сoтенний . .Чaйкa' '  i  Baшyк Aнтoн
oлексaндpoвич, ypo.цженецЬ сeлa Беpестoвeuь
Кoстoпiльськoгo paйoнy (Mipнук Пеmpo. Укpаiнcька
Пoвcmанcьксt Аpltiя I942 - I952. - Mюнхeн, I953. _ С.
38; Piвненcька СПУ. B oбopoui вoлi. _ Piвпе, I995. -С.
25; PiвнеttcькuЙ кpасзнавuttЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв
o. ,[енutuукa _ Сnp. 3out. P 03 - 35' 787 PК - б; ГуpiЙ
Бухoлo. Чu вotoвала Укpaiнcька Пoвcmoцчсt Аpлtiя з
нilltецькul+tu фаtuucmaмu? // Boлuнь. _ 2005. - 9 веpеcня;
ЦДАBoB i УУ. Ф: 3837. - on. I. _ Cnp. 8. - Аpк. 2).

пopaненi (PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ

аpхiв o, ,[енuцукa. - Сnp. 3otц. P' 26 -I08, P. 26 - 59).

У бoю з пoлякaми, якi  слyжили нiмuям, в селl

Бiлoгоpoлкa.Il;lбнiвськoгo paйoнy нa PiвненIцинi, зaгинyв

зв'язкoвий iз селa Caпaнoвчик .фlбнiвськoгo paЙoнy _

Пoвстaнець . .Кopнiй' '  зaгинyB y бoю з нiмцями в

oкoлицях ocтpoгa [Piвненшинa| (,|АPo: Ф. P- 30. - on.

2. -Cnp.80. -Аpк I).

Coтня . .Бoгyнa' '  (сoтенний _ Кopсyн Boлoлимиp

Mиxaйлoвич , |923 p. t|.' ypoдженецЬ сеЛa oпapипси

Paдивилiвськoгo paЙoнy PiвненськoТ oблaстi), paзoм iз

бoТвкoю ..Cтpибaйлa'' (кoмaн.Циp бoТвки - БopеЙнyк

Леoнiп Aнлpiйoвич, l9l0 p. t|.' ypoджeнець селaЯблyнне

Беpезнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oлaстi), нaпaлa в

селищi Cтепaнь (Capненський paЙoн PiвненськoТ oблacтi)

нa нiмеuькy кoмеHдarypy, якa oxopoHялaся нiмцями i

пoлЬськими lllyцMaнaми i зaхoпилa iТ. .Ц'екiлькa десяткiв

нiмuiв бyлo вбитo (пo непiдгвеpдlсених дaниx близькo l 00

voлoвiк) i, сepе.п Hиx' кoмендaнт Фpaнu,2 - х взятo y

пoлoн, a чaстинa пoлЬсЬких цIyцМaнlв poзolглaся.

06 - 10.04.43 P.

08.04. 1943 P.

10.04. 1943 P.

10. 04. 1943 p.
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Чеpезлеякий чaс iз мicтa Кoстoпoля, щo нa PiвнeнщиHi,
нiмцям нaдiйrцлa пiдмoгa, aлс пoвстaнцi вcтигли вiдiйти.
Cеpе,Ц пoвстaнuiв бyли жepгви i, сеpе.Ц них, сoтенний
..Бoгyн'' _ Кopсyн Boлoдимиp MихaЙлoвин, |92З p. н.'
ypoдx(енець селa oпapипси PaдивилiвсЬкoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi i пoвстaнець Cтaхнюк Кyзьмa
Iвaнoви.l, 1923 p. H., ypoд)l(еHeцЬ селa Кpинильськ
Capненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi (Piвненcька
СПУ. B oбopoнi вoлi. _ Piвttе, 1995. _ С. 17 - 18;
PiвненcькцЙ кpaсзнавuЙ t+lузеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o.
flенuщука_Cnp. I727 Ppad.,257I PC;3out. P 38 _97,
3oш. P' 8 - 47; УПА в cвimлi Doкуluепmiв 3 бopombбu 30
УкpaiнcьtE СаllсocmiЙну Coбopну,Qеplкаву I942 - I950
pP. - T 2. _ блlв, 1960. _ С. I0. Itumoвa'ю 3а: Grzеgoгz
Motуka Ukrаinskа pаrфzаnkа I942 _ l960 Instуtуl Sludiov
Politуcznуch PАN oticinа ||lуdаwniczа Rу|m |lorszаwo
2006 s. 200).

Пoвcтaнець..Cтепoвий'' зaгинyв y бoю з мaляpaми пiл
Мiзoчeм [Злoлбyнiвський paйoн PiвненськoТ oблaстi]
(!АPО: Ф. P- 30. - on. 2. _ Сnp. 80. _ Аpк. l).

Кypiнь . .oстpoгo' '  (кypiнний _ Ждaн Яpoсrraв,
ypoдя(енецЬ мigгa Чесaнiв Любaчiвськoгo пoвiry тeпеp
Пoльщa) i сoтня ..Бypi' ' (сoтeнний - Peгeзa oлeксaнлp
Петpoвин, |923 p. н. '  ypo.цженець мiстa Кoстoпiль
PiвненськoТ oблaстi) зaв'язaли зaпеклий бiй з нiмцями i
пoлякal4и' якi пoвеpталу|cя нa 5 вaнтаrкiвкaх i oлнoмy
лeгкoвoмy aвтo iз гpaбyнкy селa Бopшiвки
Кoстoпiльськoгo pайoнy PiвнeнськoТ oблaстi, силoю бiля
300 oсiб. У uьoмy бoю гpaбiжники втPaтили бiля 20
нoлoвiк (пo iнших лжеpелaх бiля l50). Пoвсгaнui втpaгили
3 - х стpiльuiв i, сеpел них, Пaннyк Михaйлo.{митpoвин,
мешкaнецЬ селa Беpестoвець Кoстoпiльськoгo paйoнy.
Бyлo злoбщo oлнy ..фiнкy'' i кiлькa кpiciв (PiвtlеltcькuЙ
кpасзнавuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О. !еtluuцlкo. _ Cnp.
I23PК; 836 PP; I26 PК; УкpаitlськuЙ icmopulнuЙ
кален0аp. Квimeнь // Boлuнь. - 2006. _ I 4 квimня; Mipuук
Пеmpo. Укpаiнcькo Пoвсmанcька Аpлliя I942 - I952. _
Mlottхен, I953. _ C. 39).

19. 04. 1943 p.

2r -22.04.43 p.

.[ня l9. IV. 43 p. вiллiл ..ЧopнoмopЦя'' (кypiнний -
Бaсюк Евген Mиxaйлoвич, |920 p. н. '  пс.
..Чopнoмopеuь'', ..КoмпaнiсцЬ'', ypoджeнеuь се.гra Хopiв
oстpoзькoгo paйoнy Piвненськoi oблaстi) здибaвся з
мaдяpaМи (бiля l00 oсiб) в селi Бyлеpaж
(3лoлбyнiвський paйoн PiвнснськoТ oблaсгi). l мaляp
впaв вiд кyлi...Хaлaтнoгo, a.Цpyгий paнений скoчив дo
poвy. Poзпoнaвся бiй кoтpий тpивaв дo 3 . ox гoдин.
Мaляpaм пpибyлa пoмiч l0 сaмoхoдiв нiмaкiв i пoчa.гlи
нaтискaти нaш вiддiл з бoкiв. Ми бyли змyшенi пpи
вiлстyпi зtUIицIити злoбyтий вiл мaляpiв тяжкиЙ
кyлемcг' a дo тoгo зErлицIити двa свoii тoкapя...Paнених
бyлo.Цвoх i7 - oхубитtlх: Литвин Геннaлiй, ypoлженeuь
3лoлбyнiвськoгo paйoнy; пoвстaнець Cтецюк i

пoвстaHецЬ l-{еп'юк Пaнaс Гpигopoвич' |92| p. н. -
oбилвa ypo.пженцi селa Пiвvе Злoлбyнiвськoгo paйoнy;
Кoлoмис Гpигopiй Пeтpoвин, Кoлoмис Mикoлa
Mикитoвич i  Гpебенюк Mикoлa Myсiйoвин,
Пaльчевський Мелетiй B'ячeслaвoвин _ всi ypoлженui
селищa Мiзoч Здoлбyнiвськoгo paйoну. Пo вopoжiм
6 o ц i б у (foaPooФ.PI-30.у
on. 2. - Сnp, I7._ Аpк. 4; PiвпенcькuЙ кpасзttавнuЙ
музеЙ. ocoбцcmuЙ аpхiв o.,Qенuuцlксt. _ Сnp. Зotл.

I I03 PЛ, cnp, 2320 PЗ, 3otц. Р' 24 - I, 3out. P' 24 - 9 - а).

Унoчi з 2| нa22, Iv. l943 p. сильнi в iддiли УПA:
''.Ilgiбoвoгo'' ( кoмaндиp вiддiлy - Литвиннyк lвaн, пс.
,..[I.yбoвий'', ..!aви,Д'', ..Мaксим'', ..Кopнiй'', yPoдженецЬ

селa Бискyпинi Pycькi ,  тепеp селo Hехвopoшa'
Boлo.Ци м иp . Boлинськoгo paйoнy Boли нс ькoТ oблaсгi ),
..Яpeми'' (r<ypiнний - Cемeнюк Hикoн, l9l9 p. н.' пс.
..Яpeil{a'', ..ТиМiш'', ..Cтaльний'', ypo,llже}tецЬ селa

Hемoвичi Capненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi),
' 'oстpoгo'' (кypiнний - Ждaн Яpoслaв, ypoдженeцЬ
мiстa Чесaнiв Любaчiвськoгo пoвiry тепep Пoльшa),
..ГaМaЛil"', ..Пyгaнa'' (сoтенний _ Гopлiйнyк' ypoд)кенецЬ

Гoщaнськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi), ..Haливaйкa''

(сoтенний _ Левинець' ypoдженeцЬ селa Hемoвичi
Capненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) ,
стapцIинсЬкa шкoлa ..Лiсoвi Чopти'' пеireвели нaстyп
нa Янoвy .t| .oлинy (тепep селo Бaзaльтoве
Кoстoпiл ьськoгo paйoнy Pi вненcькoТ oблaстi ).
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Hiмui бyли тщ лoбpе yкpiпленi i зa всякy uiнy бopot|t{ли
цей вaл<ливий JUlя них гoспoдapський гryнкг....3aв, язaвcя
жopстoкий нiчний бiЙ, y якoмy бyлo зниЩенo 42 нiмцi, в
тoмy нислi,2 oфiuеpи, l50 пoльських пoлiцaТв...3aгaлoМ
зi стopoни вopoгa' включaIочи пoлякiв , шo бpали ниннy
yчaстЬ в бoю пopyн з нiмцями, пoгинyлo 500 oсiб (зa
дaниМи пoлЬсЬких нayкoвuiв втpaти сKпaдaли зi стopoни
нiмцiв i пoлякiв - 600 oсiб). Cпaленo кiлькa вyлиць мiстa,
з ipвaнo двa зaлiзничних мoсти' з}rиЩе}to Maгaзиt|и.
Злoбyтo збpoю й oднy тoнy вибyхoвих мaтepiaлiв. 3i
стopoни пoвстaнцiв l0 вбитих i 3 paнених. У uьoму бoю
3aгинyли пoвстaнцi: Мoтpyнiv Cтaх Пилипoвин (l900
p.н.), ypoлже}iецЬ селa Tеклiвки Беpезнiвськoгo paйoкy
PiвненськoТ oблaстi; Чеpниш Киpилo Гpигopoвиv (l923
p.н.), eвryшoк Iвaн Пaнaсoвин (l923 p. н.), Пoпpyгa Iвaн
Hинипopoвин _ всi ypoшкенui мiстa Беpезнoгo PiвненськoТ
oблaстi; ,{aшкeль |вaн, Глyшик Iвaн ( l9l2 p. н.) - oбидвa
ypoлженui селa Злaзнoгo КoстoпiлЬськoгo paйoнy
PiвненськoТoблaстi; Бiзюк Пeтpo Гpигopoвин, l92l p. н.'
ypoд)кенець селa Biльбiвнe oстpoзькoгo paйoнy
PiвненськoТ oблacтi. Пopaненим бyв Bеpемvyк Микoлa
Hикaнopoвин, l9 l9 p. н. 'ypoдженець селa Глaжoвa
Кoстoпiльськoгo paйoнy (Tuкmop Iван, Icmopiя
укpаiнcькozo вiЙcька. - Biннinеz, I953. - С. 34; Mipuук
Пеmpo. Укpаiнcька froвcmанcька Аpлliя I942 - I952. -
Mloнхен, 1953. _ C. 39; ДАPo: Ф. P - 30, Оn. 2. - Сnp. 9.
- АPк. II8 - I20; PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ.
ocoбцсmuЙ opхiв o. ,Qенuщ1tка. _ Сnp. I I7 PК, 340 PК,
4E8 PK, 5E3 PК,634 PК, I392 PБ' 330 Pк' 3ota. B. E -60;
Лimonuc УIIА. - T 5. _ C. 20; Лimonuc УIIА. - T 27, _
Topoнmo - Львiв, 1997. - С' I35; Filаr ||. .lBurzа,'nа

Volуniu _ ||/аrszаwа, I997. - S. 47).

Ha лopoзi мiж Зaлaв'см тa oстpoжuем i Свiщoвoм
IMлинiвський paйoн PiвненськoТ oблaстi] нiмui стpiнyли
6 лpyзiв [пoвстaнuiв], в тoмy o,пнa жiнкa,...нa poвеpaх i
спинили iх. Bсi кинyлись вpoзтiv. Hiмui пoстpiляли двox
лpyзiв, a oднoгo apештyвzrли (!АPo: Ф. P - 30. - Оn. 2.
- Сnp. 37. - Аpк. 83).

2E.04. 1943 p.

Квiтень' 43 p.

Квiтень' 43 p.

Квiтень' 43 p.

Haпaли нiмцi нa с. Coхи [тpебa селo Ceхи
.(yбpoвишькoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi], бoТвкa i
oкoлиrшнi селяHи в кiлькoстi 500 чoл. нaпaд вiдбили
(ДАPО: Ф. P - 30. - on. 2. - Cnp. 37. _ Аpк. 9I).

Пoвcтaнцi нaп(Ци пoблизy селa Кoзлин Piвненськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi  нa oхopoнuiв (нiмui з
калмикaми) кoлoни пoлiтв'язнiв, яких гнaли iз кoнuтaбopy
oсaдa КpехoвеЦькa (тепеp сслo Hoвa УкpaТнкa
P i внeнс ьIсo гo paйoнy) в л iс для зaгoтi в,I i дpoв. У peзyл ьтaгi
бoю l пoлiцaй бyв в6итиЙ, a pештa зДaлИcЯ y пoлoн.
Пoлoненi poзбiглись хтo кyди. Hiмецьких пoлiцaТв
poззбpoiли i вiдrryстили. Cеpел пoвстaнuiв жеpтв не бyлo
(PiвненcькuЙ кpoсзнaвuuЙ ,uузеЙ. ocoбucmuЙ оpхiв 0.
[енuщукo. - СnP. Зout. 23 - 8l).

Ha pyбежi беpезня - квiтня декiлькa paзiв бyлo
aтaкoBaнo гapнiзoн (нiмеuький) в с.  Гoлoвин
(Кoстoпiльський paйoн PiвненськoТ oблaстi), щo 3МyсиЛo
йoгo пoкинyти це селo (УПА в cвitruti doкуменmiв з
бopomьбu за Укpdiнcьку СалocmiЙну Сoбopну !еpucoву
I9a2-I950 pp. - T 2. _ блtв, I960. - C. 9; Ilumoвoнo за:
Grzеgorz Mo|уkа Ukrаinskа pаrtуzаnkа I942 - I960
Ins|уtуl Studiov Politуcznуch PАN oticinа ||усlаwniczсt
Rуlm ||lоrszаwа 2006 s. I99; PiвнепcькuЙ кpасзнавuЙ
музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o, ,Qeнuщу'<а. - Сnp. I2I8 PP).

БoТвкa УПA пiд кoмaндoю..Mетaлa'' (кoмaнлиp бoТвки
- .[l.ем'яннyк Бopис oлексaндpoвич' ypoд)ке}tецЬ селa
Уpвеннa 3лoлбyнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi),
зopгaнiзyвалa зaсiлкy пpoти нiмuiв нa aвтoшляxy Piвнe _

oстpor; пoмiж селaми Bеpхiв _ Гpeм'янe oстpoзькoгo
paйoнy нa Piвненщинi.  Hевдoвзi  3 'явилaся нiмeцькa
меxaнiзoвaнa aBтoкoЛoнa (o,пнa тaнкеткa, 2 вaнтaя<iвки з
сoлдaтaми, 2 легкoвих aвтo i 4 мoтouиlои), якi виТхали iз
oстpoгa нa Piвне. 3aв'язaвся зaпеклиЙ бiй, в якoмy
пoвcтaнцi пoHесли великi втpaти y живiй силi. Cеpел
пoвстaнцiв бyлo вбитo 8 чoлoвiк i  бyв пopaнений
кoмaндиp. Кoлoнa бyлa пoвнiстю poзбитa, технiкa
знищенa. Зa жepтви y нiмuiв невiдoмo (PiвнeнcькuЙ
кpасзнавtuЙ музеЙ, ocoбucmuЙ аpхiв o. ,Qенuщукo. -
Cnp.3out. P, I8 - 70).

26.04.1943 p.
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Квiтень' 43 p.

Квiтень,43 p.

Квiтень,43 p.

Квiтень,43 p.

Квiтень, 43 p.

Miсцевa бoТвкa УПA iз селa кo3ли}r Piвненськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi пiд кoмaндoю мiсцевoгo
житeля .{янyкa Myсiя Петpoвичa, l9l0 p. н.' мaлa бoйoвy
сщинr<y з нiмецЬкиМи oхopoнцяtr{и' якi пaсли кoнeй нa.гтyзi,
пoблизy селa Pемель Piвненськoгo paйoнy. Пoвстaнцi
хoтiли зaхoпити кoней нa пaсoвисЬкy. У pезультaтi uiеТ
aкцiТ зaгиHyв opгaнiзaтop _ .[янyк Myсiй. Зa жерви y
пpoтивl{икa невiдoмo (PiвttенськuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ opxiв О.,\енuuцtка. _ Сnp, 2736 PP).

Hiмцi з пoлякaми пpиТхaли гpaбyвaти i палити селo
Гpaнi фiбpoвицЬкoгo paйoнy [Piвненськa oбЛaстЬ], aле
вiддiл УПA вiдбив нaпaд i не дaв uьoгo зpoбити (Сmабiut
€zop. Паltl,яmь )rcеPmв noльськo - tti'ttеl1ькozo mеpopу
cmукас в нolui cеpця // Boлuнь, _ 2003. _ I4 бepвпя)'

Сoтня ..Гopлiснкa'' 
[сoтенний _ Bpoтнoвський Гopлiй

Кoстянтинoвич, ypoджс}lець мiстa Piвнoгo] зpoбилa
зaсiлкy в сeлi !еpмaнь- l  Здoлбyнiвськoгo paйoнy
[Piвненськa oблaсть] на нiмцiв з noлякaми, якi виtiaли на
пiдвoдaх iз мiстeчкa Мiзoн [Злoлбyнiвський paйoн]
гpaбити Mиpне нaсeлeння. У бoю бyлo вбитo 3 - х пoлякiв,
a pештa втeкJIи (БoбiЙ Сmenоп. Лупu noвcmапcькozo
кPа'o' _ Piвпe, 2002. _ С. I4).

Hа Bеликдень l943 p вiлбyлaся бoйoва сyтичкa мiсцевoi
бoТвки УПA з нiмцями пoблизy сeлa Залaв'я МлинiвсЬкoгo
paйoнy нa Piвненщинi. У uьoму бoю зaгинyли пoвстaнцi:
Михнюк f lмитpo Якимoвин, 1924 p, н. i  йoгo бpaт
(ОcmpoвeцькuЙ Pocmuatав. PidtttlЙ кpсtЙ. _ Луt1ьк, 2005.
_ с. 47).

Сoтня ..Гopлiснкa'' 
[сoтенний _ Bpoтнoвський Гopлiй

Кoстянтинoвич' ypoдженець мiстa Piвнoгo] 3poбилa
зaсiдкy нa aвтoll lляry Piвнe - КиТв [теpен PiвненськoТ
oблaстi]. Пoвстaнцi пiдбили двi Nraц.IиHи з нiмецькими
ryзaми...[oбyли дeкiлькa eмпi, пicтoлgгiв, paлioпepеДaвaн
(Piвнеtlська CПУ. B oбopoнi вoлi. - Piвttе, I995. _ С. 20;
БабiЙ C. Лунu noвcmа'rcbкo?o кpo'o. _ Piвне, 2002. _ C.
I 4).

Квiтень' 43 p.

Квiтень' 43 p.

Квiтeнь,43 p.

Квiтень' 43 p.

Квiтень' 43 p.

Biддiл УПA мaв тpи бoйoвi сyтички з нitt,lецькo -

фaшистськими oкyпaнтaми y Cтeпaнськoмy (тепеp
Capненський) paйoнi нa Piвненцtинi.  Зa жеpтви у
пpoтиBникa i  пoвстaнцiв невiдoмo (Piвt lенcькuЙ
кpасзнавuЙ ltlyзеЙ. ocoбucmuЙ opxiв o,,[eнuuцtка. -Сnp.
2240 PБ).

Сoтня ..Гopлiснкa'' 
[сoтенний - Bpoтнoвський Гopлiй

Кoстянтинoвич' yрo.цженець мiстa Piвнoгo] зpoбилa
зaсiлкy нa aвтoшляxy Piвнe . Киiв. Пoвстaнцi пiдбили
нiмеuькy aвтoмaцIинy. Чoтиpьoх нiмuiв бyлo вбитo' a.пвoх
в3ятoy пoлoн. Пoвстaнцi зaвoлoдiли збpo€lо. У uьoмy бoю
вiдзнaчився пoвстaнець ,.Яpoшенкo'', iз селa Глинськ

[3лoлбyнiвський paйoн нa Piвненщинi] (Piвненcькtt CПУ.
B oбopoнi вoлi. _ Piвне, I995. _ С.20).

Biллiл ..Гopлiснкa'' (сoтенний - Bpoтнoвський Гopлiй
Кoстянтинoвич' ypoд)кенець мiстa Piвнoгo) пpи пеpехoлi
aвтoшляхy Piвнe - КиТв бiля селa Кopисть Кopеuькoгo
paйoнy нa Piвненщинi, зiткнyвся з нiмeцьким легкoвиM
arтo. Мaшинa бyлa oбстpiлянa i бyлo вбитo 3 - х нiмецьких
oфiшеpiв, a вoдiй нa aвтo щiк. Сеpел пoвстaнцiв жеpтв не
6улo (PiвtlеttcькuЙ кpсtсlпавuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв
o.,|еttuuцlка. _ Сnp. \out. P 42 - 4, Зoш. P I8 - 34).

Coтня ..Гopлiенкa'' 
[сoтeнний - Bpoтнoвський Гopлiй

Кoстянтинoвин, iз мiстa Piвнoгo] зopгaнiзyвалaлa зaсiлкy
в лiсi нa лopoзi, пoмiя< селaми B. Межиpiнi i Зaлiзниця

[Кopеuький paйoн нa Piвнeншинi], нa кoлoнy aвтoмaшин
з нiмцями. Пiсля oбстpi,ry пoвстa}|цяMи o.цнa Мaшинa
пеpекинyлaсЬ, a iншi тpo€ po3веpнyлися i rгеKли нaзaд.
Toлi бyлo вбитo 5 нiмцiв i ,  сepел них'  oдин oфiuep.
Пoвстaнцi зaбpaЛи 3 сoбoю ящики з aмyнiuiсю
(Piвненcька CIIУ. B oбopoнi вoлi. - Piвне, l995. - C. 20).

Чoтa iз сoтнi ..Гopлiснкa'' 
[сoтенний - Bpoтнoвський

ГopпiЙ Кoстянтинoвиv, м. Piвне], спpoбyвaлa poзлoбщи
спиpry.Цля пеpев'язoк нa спиpтзaвoдi y сeлi BoвкoвиТ

[.I|'емилiвськиЙ paйoн нa Piвненщинi], який oхopo}lявся
нiмцями. Cпpoбa бyлa нeвдulлoЮ' 3aв'язaлaся пеpестpiЛкa
i нoтa пoвеpнyлaся нrвaл (Piвненcька CIIУ. B oбopoпi
вoлi. - Piвlrc, l995. _ C.2I).

52
53



Квiтень' 43 p.

Квiтень,43 p.

01.05. 1943 p.

У BеликoдниЙ чeтвеp вiддiли ..Яpeми'' (кypiнний -
Cеменюк Hикoн, l9 l9 p. н. '  пс. . .Яpемa' ' ,  . .Tимiш' ' ,
..Cтaльний'', ypoд)t(еt|ецЬ селa Hемoвинi Capненськoгo
paЙoнy PiвненськoТoблaстi) i ..Шaвyли'' (кypiнний _ Pyлик
Aдaм Микитoвич, l909 p. tI., пс. ..Шaвyлa'', ..Шaкaл'',

ypoджeнецЬ селищa Лю,Цвипiль, тепеp Coснoвe,
Беpезнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) пoчarrи бiй з
нiмецькo - пoлЬсЬкиtи гapнiзoнoм в мiсгенкy Янoвa.{oлинa
(тепеp селo Бaзaльтoве Кoстoпiльськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi). БiЙ тpивaв декiлькa гoдин' aле
пoвстaнцi нe Bзяли ueнтp i вiпсryпили (PiвненcькuЙ
кpасзttавuЙ музеЙ. ocoбucmaЙ аpхiв О. fleнulцlка. _ Сnp.
r2t8 PP).

Biддiл УПA зaв'язaв бiй з нiмцями y лiсi, мiж сеЛaMи
Toчевики oстpoзькoгo paйoну i  .[ l ,еpмaнь _ l l
Злoлбyнiвськoгo paйoну PiвненськoТoблaстi, якi йшли нa
селo ,[еpмaнь - l l. Бyли великi )|(еpтви y нiмuiв. У
пoвстaнцiв жepтв не булo (PiвttенськuЙ кpасзнавuЙ
музеЙ. ocoбuсmuЙ apхiв o.,Qенuщ1tка. - Cnp. 3otц. P 2
- s8).

I. v. l94з p. вiллiл..Шaвyли'' (кypiнний _ Pyлик Aлaм
Микитoвин, l909 p. н. '  пс. . .Шaвулa' ' ,  . .Шaкaл' ' ,

ypo.ця(eнецЬ селиЩa Люлвипiль, тепеp Coснoве,
Беpезнiвськoгo paйoну PiвненськoТ oблaстi) зopгaнiзyвaв
зaсiлкy в ypoнишi . .Лiське' '  r ia шляхy Кoстoпiль -
Людвипiль (тепеp смт Coснoве Беpезнiвськoгo paйoнy нa
Piвненшинi), пoмiж селaми Хвoянкa _ Пoгopiлiвкa (тепеp
селo Пoлiське Беpезнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi).
Hевдoвзi з'явилaся нiмецькa aвтoмaшинa' якy пoвстaнЦi
oбстpiляли. 3aв'язaвся бiй. Жеpтви 3 нaшoТ стopoни l
вбитий -..Бiдний'' _ Мiльник [тpебa Мельник] oлексaнлp,
ypoджеtlецЬ селa Boлoшки, paйoн oлексaн.Цpiя' тепеp
Piвненський paйoн PiвненськoT oблaстi, 2 paнених. Пiсля
цьoгo нiмaки oкpyжили цей Лiсoк, де ми стoяли i селo
Пoгopiлiвкy, paнили....зв' язкiвця i зa6илtt кiлькa людeй в
селi тa вiд'iiaли. oдин нiмець у6ити|l' (!АPo: Ф. P _ 30.
- on. 2. _ CnP. 29. - Аpк. I0; PiвненcькuЙ кpaсзнoвuЙ
музеЙ. ОcoбucmuЙ аpxiв o.,[енutщlка - СnP. 2559 PБ;
Лimonцc УПА. Hoвa cеpiя. - Т 2. - Topoнmo, 1999. - С.
3s9).

_ oлексiй (Гpoмaлський). Митpoпoлит зaгинyв y цьoмy

aгентaтi (Лeв lЦанкoвcькuЙ. Icmopiя УПА. - Biннinеe'

t953 - C. 33).

Бiй ..М'' 
[мeльникiвui' члени opгaнiзauiT УкpaТнських

Haцioнaлiстiв (oУH) пiл кеpiвниuтвoм A. Meльникa] з

PiвненськoТ oблaстi] _ 8. v. l 943 p. (СкopуncькuЙ M. Tуdu

de бiЙ за вoлю.- К -Лoнdoн _ Topoнmo, l996. _ C. I08).

g.У.43 p. нiмeuький вiддiл бiля 400 людеЙ нaпaв }la

с. Япoлoть [Кoстoпiльський paйoн PiвненськoТ oблaсгi]

гpaбyюни людей. Biддiл УПA (сoтня ..Poмaнa'') oкpужив

нl м цi в. Poзгopi вся вaя<кий шести гoдин н иЙ 6iЙ. 3 стopoн и

пoвстaнцiв впа.пo 3 вбитих i 4 paнених, нiмui втpaтили 35

вбитих. Були сеpел нiмцiв i пopaненi. Пoвстaншями бyлo

сп.lленo || aвт (Tuкmop Iвoп. Icmopiя укpаiнcькozo
вiЙcька. - Biннinez, I953. _ С. 39; Mipнук Пempo.

Укpаiнcькo Пoвcmанська Аpлliя I9a2 - I952. _ Mtoнхeн'

Ig.53. _ С' 40; Ц,ЦАBОB i УУ: Ф. 3837. _ on. I. _ Сnp. 8.

- АPк. 4; Лimonuc УПА, Hoва cеpiя. _ T 2. _ Topoпmo,

1990.-C. I7t -  172).

бiЙ за вoлto._ К _ЛoнDoн _ Topoнmo, I996. _ c. 97),

07.05. 1943 P.

08. 0s. 1943 P.

09.05. 1943 P.

09. 05. 1943 P.
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09.05. 1943 p.

11.05. 1943 p.

11.05. r943

12.05. 1943 p.

9 тpaвня в [oмбpoвиuький paйoн [тепep flyбpoвицький
paйoн нa Piвненшинi] пpиi.жлхсaли нiмцi i пoляки. B селi
Tpипoнiя ,  Гpaнюсoвo [тpeбa селa Tpипyтнi,  Гpaнi
.[yбpoвиuькoгo paйoнy] вoни Poзгpoмили бyльбiвuiв
[вiллiл УПА], знишили чaстинy нaселення i чaсткoвo
cпaлИл|1цi селa (СеpziЙuук. B. oУH - УПА в poкu вiЙнu.
Hoвi dotEменmu. _ К., I996. - С. 54).

Пoляки, p:tзoМ з нiмцями, oтoчили нaцioнaлiстичне сеЛo
Цепцевичi [тpeбa селo Bеликi I-{епuевинi]
Boлoлимиpeuькoгo paйoнy IPiвненськa oблaсть] poзбили
нaцioнaлiстiв i зaбpaли yкpaТнсьlсy мoлoдь лля вiлпpaвки
дo Hiмеччини [лoслiвний пеpеKлaд aвтopa iз poсiйськoТ
мoви! (СеpziЙuук' B. ОУH - УПА в poкu вiЙttu, Hoвi
doкуменmu. _ К., I996. - C. 68).

Дня l l. V. 44 [тpебa 43] без бoю poззбpoснo нiмецьких
жaн.Цapмiв в с.  oсoвa, p-н .(yбpoвиuя [Piвнeншинa].
Злoбyтo: 7 легких кyлeметiв, l кyлeмет Мaксимa, l
гpaнaтoМeт' 50 кpiсiв, 60 пiстoлiв, 40 тис. aмyнiuiТ, l00
pyчних гpaнaт' 500 мiн, 5000 шт aмyнiuiй дo ..МП'' i 7
шryк ..МП'' (It!АBО: Ф. - 3E38. _ on. I. _ Сnp' 87 А. -
Аpк. 25)

Сoтня ..I-{игaнa'' (сoт€t{ний _ L{инкo Пaвлo Мaксимoвич,
|92| p. н., iз селa Biльгip Гoщaнськoгo p-нy PiвнeнськoТ
oбл.) зpoбилa зaсiлкy в дeкiлькoх мiсцях y с. Янкeвичi
(тeпеp с. lвaнинi) Кoqгoпiльсьlсoгo p-нy PiвнeнськoТ oбл.
нa нiмцiв, пoлякiв i мaляp, якi пoвещaлIися нa вaнтaжiвкaх
з гpaбyнкy ближнix сiл. Зaв'язaвся жopстoкий бiй, в якoмy
вopoг пoнiс великi втpaги. Пoвстaнцями бyлo в3ятo в
пoлoн 30 нiмцiв i пoлякiв, якi бyли poзстpiлянi. Cеpел
пoвcтaнцiв 3aгинyли: бyннyжний ..Пpoметей''; poйoвий
Aлексiснкo oлексiй Bapфoлoмiйoвич, l9 l5 p. н.,  пс.
. .Cipий' ' ,  iз  мiстa Кoстoпoля; Петpиннyк oлексaнлp
Cильвестpoвин, iз селa Пiл.rгyжнe Кoстoпiльськoгo p-нy;
СaмopoДюк Геopгiй lвaнoвин, |922p. н., iз с. Беpестовеuь
Кoстoпiльськoгo paйoнy. Пoвстaнець iз мiстa Кocтoпoля
Гpи п ин .[енис Cеменoвин, 1922 p. н. бyв пopaнeний. П iсля
бoю пoвстaнui нaбpaли 70 фip лoбpa (PiвнеttcькuЙ
кpaсtнавuЙ музeЙ. ОcoбucmцЙ аpxiв o. ,[|енuщ1lка. -
Сnp.94 PК, I82 PК' 392 PК,330 PК' 25I PК).

13.05. 1943 p.

14. 05. 1943 p.

Coтня . .Bихopa' '  (сoтeнний _ Кеpентoпф Poмaн
Кapлoвин, l9 l3, ypoлженeцЬ сeлa БеpeстoвeцЬ
Кogгoп iл ьськoгo paйoкy Pi вненськoТ oблaстi ) спpoбyвалa
зaвoлoдiти. пiсля бoю. нiмецькими aвтoмaшинaМи y селi
Янкевичi (тeпеp lвaничi) Кoстoпiльськoгo paйoнy нa
Piвненщинi. Hiмцi нaд'Тхали iз мiстa Кoстoпoля (бiля 50
oсiб),  яких пiлтpимaлa aвiaцiя i  зaв'язaвся знoвy бiй.
Пoвстaнцi не 3мoгли зaбpaти aвтo. У цЬoМy бoю зaги}lyв
пoBстaнецЬ iз селa Янкевичi - Кoвaльнyк Boлoлимиp
Теoдoсiйoвин, який пoтpaпив y пoлoн лo нiмuiв i бyв
)кopстoкo зaкaтoвaний ( Piв нeнськu Й кpасзнавu Й J|tу\еЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o,,[|eнuщука. _ Сnp. 94 PI().

l4. v. l94з p. нiмui oкpyжили с. Любaшy (тpeбa селo
Bеликa Любaшa, Кoстoпiльський paйoн PiвнeнськoТ
oблaстi), пoчtlли лaлИTуl хaти i poзстpiлювaти людeй.
Heспoдiвaнo нa них нaпaли сoтня ,.I-.[игaнa'' (сoт. _ Цинкo
Пaвлo Maксимoвич' |92| p. н., iз с. Biльгip ГoЩaнськoгo
p-нy нa Piвненщинi) iсoтня ..Бypi'' (сoт._ Peгезa oлексaндp
Пeтpoвиv, |923 p. н.' iз мigгa Кoсгoпoля), спaлили нiмцям
I l aвт, знищиЛи кoлo 35 нiмцiв. У uьoмy бoю зaгинyли
пoвстaнцi: Кoптюх Boлo.Цимиp Лyкaшoвин, l9l 8 p. н.' пс.
..Пилкa'' - iз селa Шпaнiв Piвненськoгo p-нy; Мельник
oлексaн.Цp Феoдoсiйoвич, |925 p. н., iз мiста Кoстoпoля;
Мaксимнyк Iвaн Aндpiйoвич, |923 p. н.' пс. ..Bеpбa'', iз
мiстa Кoстoпoля. Пoвстaнцi зaхoпили бaгaтo збpoТ i мaйнa.
У uьoмy бoю вiдзнaчився Tpoхимнyк lвaн AнлpiЙoвиv,
l9l0 p. н., пс. ...[aнькo'', iз с. Пiллyжне Кoстoпiльськoгo
p-нy, який oсoбистo poзстpiляв бaгaтьoх нiмцiв, а тaкoж
пoвстaнецЬ Мельник Aнaстaсiй Caдкoвич, iз с Tpyбиui
Кoстoпiльськoгo p.нy' який зниЩив 7 фaшистiв (Mipuук

Пеmpo. Укpаiнcька Пoвсmottськtt Аplttiя I942 - I952. _

Mlotlхен, I953. - С. 40; PiвнепськuЙ 
'<pас3t!авнuti 

лlузеЙ.
ОcoбucmuЙ opхiв o. ,\енuщука. _ Сnp. 2293 PR l23 PК,
25б PК, 57E PК - б; ЦДАBoB i УУ: Ф. 3E37' _ Оn. I. -

Сnp. E' - Аpк' 4)

l6.v. 43 p. Чopнoмopець [кypiнний - Бaсюк Евген
Михaйлoвич, |92o p. н. '  пс. . .Чopнoмopеuь' ' ,
..Кoмпaнiсць'', ypo.ЦженеЦь селa Хopiв oстpoзькoгo p-нy

PiвненськoТ oбл] iз oднoю чoтoю виpyшив в селo
Hoвoмaлин [oстpoзький p-н] нa po33бpoс}lня нiмaкiв.
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19.05. 1943 p.

19.05. 1943 p.

21.05. 1943 p.

21.05.1943 p.

Успiхiв не бyлo. Зiстaв тiлькo зaбИTv|Й oдин нiмaк.
Зaстpiлив Йoгo лpyг Hезiвaй, з нaшoТ стopoни зiстaв
paнений кoм. Чopнoмopеuь i л. Caгaйдaчний (ДАPo. Ф.
P-30._on.2._Сnp. I7).

Кoлo Topгoвиui... [Млинiвський paйoн нa Piвненшинi]
спrЦенo [пoвстaнЦями] 2 мoсти нa lквi i Cтиpi (ЦАPo:
Ф. P - 30' - Оn. 2. - Cnp. 37. _ Аpк. 89).

Biддiл ..М'' (мельникiвuiв) зpoбив зaсiлкy нa aвтoкoлoну
пo тpaсi  Сyлoбинi _ lyбнo (!yбнiвський paйoн нa
Piвненшинi) нa кoлoнy нiмцiв, uro i.,хaлa вiл Qлoбин лo
[yбнo. Cтaвся бiй нa хyгopi !вopишa, в peзyльтaтi якoгo,
бyлo вбитo 7 нiмцiв,2. х пopaненo' Iз нaших oДинвбитиЙ
_ Фелopук Boлo,Цимиp Тpoхимoвин, |920 p. н.,  iз
!убн i вськo го paйoнy ( P i в tt е н c ь кu it кpo сз н а в u Й :tl уз еЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. !епuu1у'ка. _ Cnp. 229I T; 22I59
P!; CкopуnськuЙ M. TуDu dе бiЙ за вoлlo._ К _ Лottdott -
Topoпmo, I 996. _ C. I02).

Biддiл ' 'Яpеми' '  (кypiнний _ Cеменюк Hикoн, l9 l9 p.
н., пс. ..Яpемa'', ..Тимiш'', ..Стaльний'', ypoд)кеllецЬ селa
Hемoвичi Capненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi)
нaпaв нa нiмцiв пoблизy селa Чyлeль (Сapненськoгo
paйoнy)' якi пoвeщалися з гpaбyнкy цЬoгo сeлa. Пoвстaнцi
вiдбили все нaгpaбoвaне мaйнo i пoвеpнyли сeлянaм. Пiд
чaс бoю бyлo вбитo 30 нiмцiв i, сepел них, нiмeцький
oфiuеp Мельбa, тpo €  пopaненo i  спaлeнo мaшинy
(PiвнепcькuЙ кpасзпавuЙ музеЙ. ОсoбucmuЙ сtpхiв О.
[еttuщу'ка. - Сnp, I2l8 PP; 3oul. P.37 - 9:ДАPo. Ф, P
_ 2771. _ on. 2. _ Cnp. 484б. - Аpк. 26 - 5s).

Biддiл УПA зpoбив зaсiлкry мiж селaми Pалyхiвкa i
Cтapoжyкiв Piвнeнськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi нa
нiмцiв з пoлякaN4и' якi пpиТхaли гpaбити. У pезyльтaтi бoю
знищeнo 27 i пopaненo l0 вopoгiв. Cеpел пoвстaнцiвтoдi
зaгинyлo Чoтиpи чoлoвiки i бyлo бaгaтo пopaнених. Тoлi
зaгинyли: Coзoнюк Адaм Baсильoвич ( l925 p. н.), Кyшнip
Кoстянтин Семенoвич ( l92l  p. н.) -  ypoлжeнцi селa
Paлyxiвкa; Яшyк Пaвлo' ypoдженeцЬ сеЛa Cyхiвui
Piвненськoгo paйoкy, oлексiй Кoнuемa.гr, ypo.ц)кенецЬ селa
Бiлiв Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi

21.05. 1943 p.

23.05.1943 p.

29.05.1943 p.

31.0s. 1943 p.

(Лimonuс УПА. Hoва cеpiя. _ T I. _ Кuiв -Topoпmo,
I995. - C, 9; PiвненcькuЙ кpсtсзttавuЙ .llузeЙ. ОcoбucmuЙ
аpхiв О. !енuuplка. _ Сnp. 1oul. P l I - 7, 9; 2548 PP;
Цinак АнЙpiЙ. Biо УIIА фашuсmau iicmавoлocя no
lсtcлузi // Boлuнь, 2007. - I2 cкoвmuя).

2|.У. |94з p. зpoбленo зaсiлкy нa нiмцiв бiля с. Клeсiв. ' '
[Сapненський paйoн PiвненськoТ oблaстi]. Злiквiлoвaнo
нiмeuькy гpyпy _ 26 луш, здoбyтo 2 скopoстpiли, 6 MП,
l 8 кpiсiв, 6 pевoльвеpiв,8 гpaнaг i aмyнiuiю. Bлaснi Еrгpaти
- 6 . х paнених (Лimonuc УПА. Hoвo cеpiя. _ T 2. -
Topoнmo, I999. _ C. I7I).

B недiлю, 23 тpaвня, пpийшлo дo сyгички 3 нiмцяМll
[oкoлиui селa Hoвoжyкiв, тeпеp lскpa, Piвненськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi], в якiй зaгинyлo 9 нiмцiв' Я
[сoтeнний _ Hoвaк Boлo.пимиp, вiн же Якoвнyк Йoс"n,
..КpилurиЙ',,уpoд)кеttецЬ Boлинi] бyв лeгкo paнeний y pyкy
(Лimonuc УПА. _ T 5. _ Кцiв . Topottmo, 1984' - С. I 04)'

29. v. 4з p. вiллiл ..Яpeми'' 
[кypi нний _ Cеменюк H икoн,

l9l9 p. н., пс. ..Яpемa'', ..Тимiш'', ..Стальний'', ypoджeнець
селa Hемoвич i Capненськoгo paйoнy Pi внeнськoТ oблaстi]
пiд мiсцевiстю Стapинки [тpeбa селo Cтapики
Poкитнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi]. . .звiв бiй з
нiмuями, вбитo 4 - х нiмцiв, влaснi сr.paти 3 - х зaбитих
(Лimonuc УПА. Hoвсt cеpiя. _ T 2. _ Ttlpoпmo, I999. _ С.
I7r).

3 l .  v.43 p. нiмui в к iлькoстi  6000 вoякiв oкpyжили лiс
[пoблизy сeлa Toчeвики oстpoзькoгo paйoнy нa
Piвненшинi] i пoчaли нaстyпaти. Hiмцi пoчaли пaлИTу|
хaти пoнaД лiсoм, a мaдяp зaстaвляли iти в лiс. Maляpи
пpoбyвaли пiдхoдитЬтpи paзи i всi тpи puви бyли змyшенi
вiлсryпить 3 втpaтaми. Бopoтьбa тpивzrлa цiлий день.
Bтpaт з нaшoТстopoни (вiддiл ..Чopoнoмopuя'', кoмaн,Циp
- Бaсюк Евген Михaйлoвин, l920 p.н., пс. ..Чopнoмopеuь'',
. .Кoмпaнiсць' ' ,  ypoд)I(енецЬ селa Хopiв oстpo3Ькoгo
paйoкy - o. .ц.) нe бyлo...Пo вopoжiм бoui бyлo зaбитo
22,6aгтo paHеHих в тoмy нислi oдин нiмецький gгapruинa.
Haш вiддiл вiдiйшoв (!АPО: Ф. P _ 30. _ on. 2. _ Cnp.
I7.-Аpк.5).
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Tpавeнь' 43 p.

Tpавень' 43 p.

Tpaвень,43 p.
(кiнеuь)

Тpaвень' 43 p.

Мiсцевa бoТвкa УПA зpoбилa зaсiлrсy в лiсi, пoблизy сeлa
3aбopoль Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi, нa
нiмeuькy пoлiuiю, якa ryпpoвoDкyв.lлa i oхopoнялa кoлoнy
пoлiтв'язнiв iз кoнuтaбopy oсaлa КpехoвецЬкa (тепеp сеЛo
Hoвa УкpaТнкa PiвнеttсЬкoгo paйoнy). Пoлiтв'язнi
зaгoтoвляли дpoвa. Пoлiцейськa oхopoнa бyлa пеpeбитa,
a чaстинa взятa y пoлoн (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o.,Qенuщукo. _ Сnp, 2539 PP).

Ha .(икiвських хyтoрaх (пoблизy селa дикiв
Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) бyв бiй
пoвстaнцiв з нiмцями. У uьoмy бoю зaгинyли: сaМсoнюк
Микoлa, ypo]u(еtlецЬ селa ,цикiв i Кoтюхa Мефoлiй,
ypoд)кенецЬ селa Бiлiв Piвненськoгo paйoнy (PiвненcькuЙ
кpoсзнавuЙ lltузеЙ. ОcoбucmuЙ opхiв o. !еtluuЦ)ка. -Сnp.
8s7 PP).

Biллiл ...(oксa'' (кypiнний - Кoтик Cемен Пaнaсoвин,
l9l5 p. н.' ypoдженeць селa Cестpятин Paдивилiвськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi) i ..Caблroкa'' (сoтенний _
Кaчaн oстaп Гpигopoвин, l9l0 p. н.' ypoд)кеl{ецЬ селa
Tеслyгiв Paдивllл i вськoгo paйoнy Pi вненськoТ oблaстi ), я кi
бyли нa пoстoТ y сeлi Кoпaнi Paдивилiвськoгo paйoнy нa
Piвнeнщинi, пiддaлися нaпaдy зi стopoни нiмuiв (бiля 800
oсiб). 3aв'язaвся жopстoкиЙ бiй, в якoмy зaгинулo 2
пoвстaнцi, oдин пoвстaнеuь бyв paнений. У пpoтивникa
впaлo 45 чoлoвiк i невiдoме числo paнениx (PiвпенськuЙ
кpасlнавuЙ музеЙ. ОcoбuсmuЙ аpхiв o. ,[eнuщука. -
Сnp. 204E PPoil.; Лimonuс УПА. - T 2. _ Topoнmo, I990.
- с. 398).

Biддiл УПA мaв жopстoкий бiй з нiмцями в селi
Tyшебин Mлинiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi. У
uьoмy бoю бyв вaя<кo пopaнений пoвстaнeцЬ Фypмaнюк
Baсиль, ypoДкенецЬ сеЛa Мa.лi .[opoгoстaТ Млинiвськoгo
paйoнy, кoтpий нeвдoвзi пoмеp' a тaкo)к бyв пopaнений
Шевнyк Миpoн oлексaнлpoвl,tч, |925 p. }|., пс. ..Тyp'',

ypoдженeцЬ сeлa стapoжyкiв Piвненськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi ,  i  пoвстaнець пiд пс. . .Pись' '

(PiвненcькuЙ кpaсзнавuЙ музеЙ. oсoбucmuЙ аpхiв О.
flенuugtка" _ Сnp. I226 PM' Сnp. 2626 PP).

Tpaвень' 43 p.

Tpaвeнь' 43 p.
(кiнеuь)

Bеснa, l943 p.
(paння)

Bеснa, l943 p.

Bесна, l943 p.

Biддiл УПA зopгaнiзyвaв зaсiлкy пpoти нiмцiв нa
aвтoшляxy Piвне _ КиТв i мaв бiй з нiмцями пoблизy сeлa
Гoлoвниця Кopеuьlогo paйoкy нa Piвненщинi. Bислiд aкцiТ
нeвiдoмий (PiвнeнcькuЙ кpoсзнавuЙ музeЙ. ocoбuсmuЙ
аpхiв o. ,{енuuцlка' - Сnp. 3otu. P 32 - 35).

Пiл кiнеuь тpaвня l943 p. в Cтapoжyкiвських лiсaх [бiля
селa Cтapolкyкiв Piвненськoгo paйoкy PiвненськoТ oблaсгi]
дiйruлo дo зaвзятoгo бoю з нiмцями Й СД (в нислi 200
людей)' якi iЗдили в oкoличнi селa нa гpaбyнки. oдин iз
Haших зaгинyB. Tщ же впалo 6 нiмцiв.... (Лimonuс УПА.
Hoва cеpiя. - T I. - Кuiв _ Topoнmo, I995. _ С. 9).

Biддiл ..Гopдiснкa'' (сoтенний - Bpoтнoвський Гopлiй
Кoстянтинoвин, iз мiстa Piвнoгo) пpи пеpeхoлi зaлiзнo-
дopoжнoг0 пеpе.rЗлy пoблизy стaнцiТ oженин oстpoзькoгo
paйoнy нa Piвненщинi пiддaвся oбстpiлy з i  стopoни
oхopoнuiв _ Maдяp. Жеpтв y пoвстaнцiв нe бyлo
(PiвпенcькuЙ кpаeзнавuЙ 'uузеЙ. ocoбuсmuЙ op-tiв o.
[еttuщ1tка. _ Сnp. 3oш. P I8 - 34).

Coтня ..Гopлiенкa'' 
[сoтeнний _ Bpoтнoвський Гopлiй

Кoстянтинoвич, ypoд)|(енець мiстa Piвнoгo] мaлa
кopoткoтpивirлий бiй з нiмцями i пoльськими шyцмaнaМи
в oднotvty з сiл Кopеuькoгo paйoнy [Piвненськa oблaсть].
Hiмцi втекли зilлишивши 2 вaжкoвих aвтo. Toдi зaгинyв
poзвiлник ..Cтpигyн'' ([Iеttuщук oлeкcаttdp. 3лoчttttu
noльcькuх tцoвiнiсmiв на Boлutti. - T I. - Piвttе, 2003. _

c.20r).

Miсцевa бoТвкa УПA зopгaнiзyвarra зaсiлкy в ypoниuli
..Лисa Гopa'', мiж селaми Кaлинiвкa Млинiвськoгo paйoнy
i Пoвчa .(yбнiвськoгo paйoнy нa Piвненц.tинi. Ha зaсiлкy
пoтpaпиB нiмецький лянлвipт (нaмiсник тepитopiТ), який
бyв знишениЙ (PiвненcькuЙ кpасзttавuЙ .музеЙ.
ocoбucmцЙ аpхiв О.,[еttuuцtкo. _ Cnp. I8 PM).

B селi Гoлoвниui [Кopеuький paйoн нa Piвненшинi], шo
ле)китЬ бiля aвтoстpaли КиТв - Львiв, бyлa мoлoнapня. Ha
веснy 1943 poкy вiллiл УПA зaiiaв дo неТ iзaбpaв yсе
мaслo пi.ц фipмoю чеpвoних пapтизaн (Лimonuc УIIА. -
5. - Topoнmo, I984. - C. 275).
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Bеснa, l943 p.

Bеснa, l943 p.

Beснa, l943 p.

Bесна, l943 p.

Bеснa, l943 p.

Мiсцeвa бoТвкa УПA зopгaнiзyвaлa зaсiлlсy пoблизy сeлa
Стoя нi вки Paди вилi вськoгo paйoнy Pi вненськoi oблaстi,
пpoти нiмuiв (бiля 20 oсiб), якi i iaли iз селa Пiдзaмчe нa
селo Cтoянiвкy. У peзyльтaтi бoю нiмui втpaтили чoтиpи
чoлoвiки вбитими. Сеpел пoвстaнцiв жеpтв не бyлo
(PiвнeнcькuЙ кpасlнавuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
,\енuuцtка. - Сnp. 3otu. P 33 - 45).

Пoвстaнцi i, сеpел них, вiддiл ..Хpoнa'' /кypiнниЙ -
Медвецький Микoлa, iз мiстa Кpеменеuь TеpнoпiльськoТ
oблaстi) нaПaлИ нa млин' щo нa хyтopi Boля пoблизy
мiстечкa Bеpби !yбнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi. Boни
Bивезли 50 - мa фipмaнкaми все бopoшнo. oхopoна
спpoтивy не poбилa (PiвнeнcькuЙ кpасзнавuuЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ сtpхiв o. ,\еtttlщуксt. - Cnp. 22I59 PД . сt).

Biддiл УПA, який бyв нa пoстoТ y лiсi пoблизу ceлa
Caвнyки Paдивилiвськoгo paйoкy нa Piвненщинi, пiддaвся
paптoвot\ly нaпaдy нiмцiв. Зaв'язaвся зaпеклий бiй, в якoмy
пoвстaнцi мали люДськi жеpтви. Toлi зaгинyв пoBстaнецЬ
iз селa Пaсски Paдивилiвськoгo paйoнy Boйцехiвський
Клим Фелopoвич, l9l5 p. н. Зa жеpтви y нaпa.Цникiв
невiдoмo (PiвненcькuЙ кpoсзпавuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв o.,\енuщ1tка. _ Cnp. 3oш. P 28 -I28).

Мiсцевa бoТвкa УПA селa Cтaвoк Кoстoпiльськoгo
paйoнy, щo нa PiвненЩинi, oнoлювaнa l-|икунoм Пегpoм
Maгвiйoвичoм, l9l4 p. н., стaлa нa 3aхист селa вiд нiмцiв
3 пoлякaми' якi хoтiли пoгpaбyвaти Миpних жителiв селa
i спaлити цеpквy.3aв'язaвся бiй, в pезyльтaтi якoгo, noмep
вiл paн пoвстaнецЬ Липинець Хpистoфop Aнлpiйoвин,
l920 p. н., мiсцевий жителЬ. Hiмцi з пoлякaми poзбiглися
(PiвненcькuЙ кpaсзнавuЙ музеЙ. ОcoбuсmuЙ аpхiв o.
[енuщ1tка. _ Сnp. 529 PК).

Coтня..Caблюкa'' (ссrгенний _ Кaчaн oстaл Гpигopoви.t,
l9l 0, пс. ..Caблюк'' ..Шapкaн'', ypoДt(еHецЬ селa TеслyгiB
Pa.цивилiвськoгo paйoну PiвненськoТ oблaстi) зpoбилa
зaсiлкy нa нiмцiв, якi iiaлlи вaнтaжiвкoю, пoблизy селa
Caвнyки Paдивилiвськoгo paйoнy. Aвтo бyлo спtlленe.
(PiвненcькuЙ кpaсзнaвvuЙ 'uузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.
flенuuцtка. Сnp. 3out. P 28 - I3I).

Bесна, l943 p.

Bесна, l943 p.

Bесна, l943 p.

Beсна, l943 p.

Bесна, l943 p.

Miсцевa бoТвкa УПA вбилa двoх нiмцiв, якi вели нa
poзстpiл пiдпiльникa iз селa Тpyбиui Кoстoпiльськoгo
paйoнy нa Piвнeнщинi - 3вiздецькoгo Псгpa Флopoвинa,
1922 p. н. Ця aкцiя вiлбyлaся в мiст i  Кoстoпoлi
(PiвненcькuЙ кpасlttавнuЙ ,vузeЙ. ОcoбucmцЙ аpхiв o.
.{енuщ1tка. - Сnp. 308 - PК).

Пoвстaнець Tpoхимнyк oлeксiй Антoнoвин, iз селa
Здoвбиця 3лoлбyнiвськoгo p-t|y нa Piвненщинi, poззбpoТв
вapтoвoгo зaлiзничнoгo Moстy y свoсt},ry селi, зaвoлoдiвши
aBтoмaтичнoю збpoсю (ОльшевcькuЙ o. Tвoi cuнu _ mвoя
cлава, Укpaiнo // Hoве Jtcummя, I997. _ lФ 79).

Miсцевa бoТвкa УПA пiд кoмaндoю,[вopеuькoгo Левкa
Теpентiйoвичa' l9|2 p. н,,  ypoджеFlця селa Py.Цня

.Ilубpoвиuькoгo paйoнy на PiвненЩинi, нaпалa нa нiмцiв,
якi  пoвepтaлися з гpaбyнкy ближнiх с iл (близькo l5
нoлoвiк). Це сталoся нa цrгopi Пpauелyвкa пoблизy селa
Pyлня. Пoвстaнцi oтoчили гpaбiжникiв i всiх пepебили.
Ha пpевеликий жaль, y пoвстaнuiв зaгинyв кoмaндиp
бoТвки .Ц,вopeцький (PiвнеttcькuЙ кpасзttавuuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ сtpхiв o. !еtluщуlка. - Сnp. 3otu. _ P _ 36 -
60).

Мiсцевa бoТвкa УПA, якa 3yпинилaсь нa хyтopi
Кopoбихa, щo пoблизy селa МaлиЙ Жoлy,Цськ
Boлo,ЦимиpецЬкoгo paйoнy нa Piвнeнщинi, пi,пдaлaся
pzlптoвoмy нaпaдy нiмцiв, яких пpиBели мiсцeвi пoляки.
У pезультaтi  бoю вся бoТвкa ( 7 нoлoвiк) зaгинyлa
(PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ opхiв o.
flенuuцtкo. _ Сnp. 3out. P 38 _ I33).

Мiсцевa бo. iвкa УПA oбстpiлялa y селi Г ipники

.(yбнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi нiмцiв, якi пpиТхaли
зaгoтoвляти сiнo для кoнеЙ. Жеpтв нe бyлo (PiarcнcькuЙ
кpасзнавluЙ музеЙ. oсoбucmuЙ аpхiв o' !енuuцtкo. -
Сnp. 3out. 23 - 24).

Сoтня ..Бypсaкa'' (сoтенний - виxoдець iз Гaлиvини)
нallaлa нa нiмеuькy пpикopдo}lнy зaстaвy в селi Безoдня
Paдивилiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi (бiля 40 oсiб). У
pезyльтaтi )t(opстoкoгo бoю бyлo вбитo бiля 20 фaшистiв,
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Bеснa, l943 p.

Beснa, l943 p.

Bеснa, l943 p.

Beснa, l943 p.

a сepeд пoвстaнцiв зaгинyв Ceмepeнкo Aнлpiй Гpигopoвиv,
1921 p.н., уpo,Д)I(енець сeлa Cpiбне Paдивилiвськoгo paйoнy
(PiвlleпcькuЙ кpасзнавчuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
n{eнuщука. _ Cnp. Зoul. _ P 20 - 70. _ Сnp. 2048 PPаd.).

Coтня .,Бypсaкa'' (сoтенrlий _-вихoдець iз Галинини)
нaпaJla нa нiмецький фiльвapoк (лepжaвнe гoспo.цapствo)
y селi Cестpятин PaдивилiвсЬкoгo paйoнy нa Piвненщинi.
Hiмецькi oхopoнцi po3бiглися, пoвстaнцi забpaли iз сoбoю
бaгaтo ryлoби, кoней, якy poздaли селянatЙ. Жещв не бyлo
(PiвпепcькaЙ кpасзнавнuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.

[еttuщ1'ка. - Сnp. Зoш. P 20 - 70. _ Сnp. 2048 PPID.).

Чoтa iз сoтнi ..Бiryнa'' (сoтeнний - Кoстецький Aнaгoлiй
Степaнoвин, |92З p. н.,  ypoдженець сeлa Бaсiв Кyт
Piвнeнськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) зa нiн викpaлa
зi склaлy гeбiтскoмiсapa y Piвнoмy бaгaтo збpoТ. Caмoгo
нiмeцькoгo гебiтскoмiсapa викpaсти не вдaлoся. У цiй
смiливiй i  нeбeзпечнiй aкцiТ вiдзнaчився пoвстaнець
lвaнник, iз селa Угiльцi ГoЩaнськoгo paйoнy PiвненськoТ
блacтi ( Piвн eнcькuЙ кpасзttавнuit музеЙ. ocoбucmu Й аpxiв
О.,\еltuuцlка. - Cnp. 3oш. P 7 - I I0).

Сoтня Бypсaкa'' (сoтенний _ iз Гaличини) нaпaлa нa

фiльвapoк (леpжaвнe гoспo.цapствo) в сeлi Бopемeль

,(емилiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi. Зaв'язaвся бiй iз
нiмецькoю oхopoнoю' y якoмy бyлo вбитo 13 нiмuiв. Cеpел
пoвстaнцiв жеpтв не бyлo. Пoвстaнui зaбpали всю хyлoбy
(PiвttенcькuЙ кpoсзнсtвuuЙ музeЙ. ОсoбucmuЙ аpхiв o.

fleнuщукa. - Cnp. 3oul. _ P 20 -70).

Biддiл УПA нaпaв нa нiмeцькe деp)кaвне гoспoдapствo
пoблизy сeлa Мaлин Млинiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi
i poзбив йoгo. У uьoмy бoю зaгинyв o.цин пoвстaнецЬ
(PiвнепcькuЙ кpасзнавuuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ opхiв o.
[енuшука. _ Сnp. 7out. P 30 - 4).

Coтня ..Кiсa'' (вихoлеuь iз Гaлинини) мaлa бiй з нiмцями
y сeлi Пepетoки КoстoпiльсЬкoгo paйoнy Piвненськoi
oблaстi' Зa жеpтви невiдoмo (PiвнепськuЙ кpасзttoвuuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.,Qeпuщука. _ Сnp. 663 PК).
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Coтня ..Гop.Цiснкa'' 
[сoтенний _ Bpoтнoвський Гopлiй

Кoстянтинoвин, iз мiстa Piвнoгo] Haпiаr:,a нa rypuulЬt|to
(спиpтзaвoл) y селi Boвкoшiв Гoщaнськoгo paйoнy нa
Piвнeнщинi. B peзyльтaтi зaпeклoгo бoю сильнy oхopoнy
завoдa poзбити нe вд.lлoся i пoвстaнцi вiдiйшли нiчoгo
нe з.Цoбyвrши (БoбiЙ Сmenап. Лунu noвcпo'rcькoeo кpсt,o,
_ Piвне, 2002. _ C' l 5).

Biддiл УПA зaв'язав бiй з нiмцями iпoлякaми пiдлiсoм,
пoблизy селa Плoскe oстpoзькoгo paйoнy нa Piвненщинi.
B pезyльтaтi бoю y нiмuiв бyли невeликi жеpтви, a сepед
пoвстaнцiв жеpтв не булo (PiвненcькuЙ кpасзнавчuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ apхiв o.,\енu'l|укo. _ Cnp. 3otu. P. 25
- 30).

Hiмецькi фaruисти нaпЕши }Ia сoтню УПA, якa бyлa нa
пoстoТ y.пiсi, пoблизy сеЛa Зapiuьк Piвненськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблagгi. 3aв'язaвся зaпеклий бiЙ, в якoмy сеpел
пoвстaнцiв бyли жеpтви i ,  сepeл них, Кoвaльнyк
Boлo.пимиp Якoвин, 1916 p. н. тa йoгo бpaт Biкгop _

oбилвa ypoлженцi сeлa Пеpелiли Piвнeнськoгo paйoнy. Зa
жepтBи y пpoтивникa нeвiдoмo (PiвнеttcькuЙ кpасзtlсtвuuЙ
музеЙ. ОсoбucmuЙ аpхiв О.,[еttuщука. _ Cnp. 906 PP).

Coтня ,.Гop.Цiснкa'' 
[сoтенний - Bpoтнoвський Гopлiй

Кoстянтинoвич' ypoд)кенець мiстa Piвrroгo] малa бiй з
нiмцями i шyЦмaнaми в oднoмy iз сiл [Кopеuький paйoн
PiвненськoТ oблaстi]. У uьoмy бoю бyв в6итtlЙ poзвiлник
... всi шyuмaнiвцi з нiмцями пopoзбiгaлися. Бyли poзбитi
пoштa й кoмендaтypa, iз сoбoю хлoпцi зaбpaли лвi
aвтoмaшини (Piвненcька CIIУ. B oбopoнi вoлi. _ Piвне,
r995. C. 2r).

Пoвстaнець iз селa (ypкiв Злoлбyнiвськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi сaм oсoбистo вбив y селищi Мiзoч
3.Цoлбyнiвськoгo paйoнy нaчaльникa нiмецькoТ
жaн.uapмepiТ i пopaнив йoгo oxopoнЦя, a сaм втiк пo лiсy
(PiвненcькuЙ кpаeзпaвuuЙ музeЙ. oсoбucmuЙ apхiв О.
[eнuщукa - Сnp. 2l PЗ).

Biддiл ..Яpеми'' (кypiнний - Cеменюк Hикoн, l9l9 p.
н., пс. ..Яpемa'', ..Tимil.tJ'', ..Cтaльний'', ypoд2кенецЬ селa
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Heмoвичi Capненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) пpи
дoпoмoзi селян нaвкoлишнiх сiл poзiбpaв сiм кiлoмeтpiв
залiзничнoТ кoлiТ в нaпpяil.rкy вiд Бiлятич .Цo Стpiльськa
(Capненський paйoн нa Piвненшинi) (Сmenан Бакунець.
Уcе noчаltocя нo Пoкpoву // Butuнь. _ 2005._ I3 экoвmня;
PiвнеttcькuЙ кpaсзнавauЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.
flепuuукa - Cnp. 2064 PB).

Biддiл УПA нaпaв нa нiмецьке деp)кaвне гoспoдapствo

у селi .Д.еpaжне КoстoпiлЬсЬкoгo paйoнy PiвненськoТ
oблaстi, якиtr,| кеpyвaв нiмeuь - бapoн Кyлик. oхopoнa бyлa
poзбитa i пoвстaнцi зaбpaли близькo 300 гoлiв хyдoби
(PiвнеttcькuЙ кpасзнавнuЙ 'uузeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.
[|еttuuцlка. - Сnp. 488 PК).

l l iмцi з пoлякaми пoвеpтaпися нa пiдвoдaх iз кoлoнiТ
Гypби (тепеp селa немaс) Злoлбyнiвськoгo paйoнy на
Piвнeнщинi. Пoвстaнцi зpoбили зaсiлкy в лiсi бiля хyгopa
Чеpнявa (вiлнoситься дo селa Hoвa Мoщaниця
Злoлбyнiвськoгo paйoнy) i oбстpiляли гpaбiжникiв. 3a
жеpтви невiдoмo (PiвненcькuЙ кpсtсзttавuuЙ лtуlеЙ.
ocoбuсmuЙ аpхiв o. ,[|енuu1ука. _ Сnp. 2624 P3).

Biллiл ..Яpеми'' (кypiнний - Cеменlок Hикoн, l9l9 p.
н., пс. ..Яpемa'', ..Tимiш'', ..Cтaльний'', ypoд)кенeцЬ селa
Heмoвичi Capненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) нa
стaнцiТ Aнтoнiвкa (BoлoлимиpецЬкий paйoн нa
Piвненшинi) poзбив пoтяг з нiмцями, щo Тхaли нa фpoнт.
Пoвстaнцям вдaлoся зaхoпити aмyнiuiro. Жеpтв не бyлo
(Сmenап Бакуttець. Уcе noчаllocя ttа Пoкpoву // Boлuнь.
_ 2005.- I3 clсoвmпя; PiвttеttcькuЙ кpасзпавнuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. ,Qеttuuцtка. _ Сnp. 2064 PB|

Biллiл ..Яpeми'' (кypiнний _ Семенюк Hикoн, l9l9 p.
н., пс. ..Яpемa'',..Тимiш'', .,Cтaльний'', )китеЛЬ с. Heмoвичi
Capненськoгo p-нy PiвненськoТ oблaстi) ,  в ypoнишi
..Пepaгi'' зa 3 км вiд стaнцiТ Arпoнiвки Boлo.ЦимиpеЦькoгo
paйoнy пiлipвaв нiмецький пoтяг iз 3еp}|oМ i сiллю. Зеpнo
i сiль poзвaнт.D|(или з вaгoнiв нa вo3и (Cmеnaн Бакунець.
Усе noчutocя на Пoкpoву // Boлuнь. _ 2005.- l3 clcoвmня;
PiвнеtlcькuЙ кpасзнaвнuЙ музeЙ. oсoбuсmuЙ аpхiв o.
[енuuцtка. - Сnp. Зoш. P' _ 3E _ E7' Сnp. 2064 PB|
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Coтня ..Гopлiснкa'' 
[сoтенний _ Bpoтнoвський Гopлiй

Кocтянтинoвич' ypoдженeць мicгa Piвне] мaлa жopстoкий
бiй з нiмцями [Кopеuький paйoн PiвненськoТoблaстi], якi
лaвoю йшли нa пoвстaнцiв. Бiй бyв кopoткий, irле.цyже
вдaлиЙ. Зaгинyлo пoнaд стo кapaтелiв, тiльки декiлькa
втеклo. Пoвстaнськi втpати - тpo € пopaнених. Бyлo
злoбyтo 7 кyлеметiв, емпi, пiстoлети,гpaнaти' бaгaтo
aмyнiuiТ (Piвнeнcька СIIУ. B oбopotti вoлi. _ Piвне, I995.
- c. 22).

Biддiл , .Чеpникa' '  
[кypiнний - Кaзвaн .[митpo

Пpoкoпoвин' l9 l8 p. н. '  пс. . .Чеpник' ' ,  . .Гpиuь' ' ,

ypoд)l(енeцЬ селa oхмaткiв .(eмилiвсЬкoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi] N,taв нaпaд нa Смиry [.Ц,yбнiвський
paйoн PiвненськoТ oблaстi] в l 943 p. вeснoю (CкopуncькuЙ
M. TуDu dе бiЙ зa вoл'{'. _ К., I992).

Coтня ..Гopлiснкa'' 
[сoтенний _ Bpoтнoвський Гopлiй

Кoстянгинoвич' ypoдя(енець мiстa Piвнoгo] зopгaнiзyвалa
зaciлкy пpoти нiмuiв, якi Тхaли 5 - мa вaнтa)книI\.lи
aвтoмaшинaми нa гpaбyнoк ближнiх сiл y лiсi мiж селaми
Bеликi Межиpiнi i Зaлiзниця Кopеuькoгo paйoнy нa
Piвненщинi. У pезyльтaтi зtlIIекJIoгo бoю зaгинyлo 5 нiмцiв
i, в тoмy vислi, oдин oфiцеp. Пoвстaнцi пoшкoдили oдин
aвтoмoбiль, pеlltтa втeклa нaзaд. Пoвстaнцi зaхoпили
бaгaтo вiйськoвoТ aмyнiuiТ (БабiЙ Cmеnан. Лунu
noвсmo,rcbкozo кPаto. _ Piвне, 2002. _ C. I5).

Чoтa пoвстaнцiв iз сoтнi ..Гopлiснкa'' 
[сoтенний -

Bpoтнoвський Гopлiй Кoстянтинoвич' ypoдженeць м iстa
Piвнoгo] виiiaлa лo Мeжиpiн [селo Beликi Межиpiнi
Кopецький paйoн PiвнeнськoТ o6лaстi] лo млинa пo мyкy
i тaм poзпouaвся бiй, який тpивaв uirry нiн. oхopoнy бyлo
пеpебитo i бyлo взятo бaгaтo мyки пoвстaнuями. B тoмy
бoю, яким кеpyвaв ..Гopлiснкo'' вiн сaм бyв пopaнений
(Piвненcькo CПУ B oбopoнi вoлi. _ Piвне, 1995. - С. 2I).

Bеснoю |943 p. сoтня УПA пi.ц кoмaндoю..Mopoзенкa''
(сmенний _ Бихaлець Mелeтiй Стaхoви.t, l9l9 p. н., iз
селищa Miзoч 3дoлбyнiвськoгo paЙoнy PiвненськoТ
oблaстi) зaB'язaлa бiй з мaляpaми 6iля селa Бiлaшiв
3лoлбyнiвськoгo paйoнy, якi ви.liали нa гpaбyнoк ближнiх
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сiл, iз мiстечкa Мiзoч. У uьoмy бoю зaгинyли пoвстaнцi _

Aнтoнюк eвгtн.(мrгpoвиv, |920 p. н. i Кислaшкo Пилип
oвеpкoвин, |920 p. н. _ oбидвa ypoлженui сeлa Cyйми
Злoлбyнiвськoгo paйoнy Piвненськoi oблaстi. 3a жеpтви y
пpoтивникa невiдoмo (PiвненcькuЙ кpaсзнавuЙ лlузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв О. ,\енuцукa - Cnp. 3otц. P I5 - 25'
Зoш. P. 21 - 10; Piвненcька СПУ B oбopoнi вoлi. - Piвпе,
r99s. -c. s4).

Мiсцевa бoТвкa УПA iз цrгopa Кoбилище (селo opжiв
Piвненськoгo paЙoнy PiвненськoТ oблaстi) пiд
кеpiвниЦтвoм Кoлoсюкa Aнтoнa пiлipва.лa в селi Гpaбiв
Piвненськoгo paйoнy нa Piвнeнщинi нiмецький
зaлiзнo.Цopoжний eruелoн, який вiз фypок i пpoлyкги нa

фpoнт. Пoвстaнцi poзpaхoвyв:rли, Uro бyде ешелoн зi
збpoеlо, aле iТ тaм не бyлo (PiвпенcькuЙ кpасзttавuuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ аpiв o.,\епuuцtкa _ Cnp. 25I08 PP).

Coтня ..Cipoмaхи'' зpoбила зaсiлкy нa нiмuiв, якi iiали
aвтoмaшинoю з селиlцa Boлo.Цимиpeць PiвнeнськoТ
oблaстi нa селo Кiлpи Boлoлиil{иpецЬкoгo paйoнy нa
Piвненщинi. Пiсля oбстpiJry aвтoмaшини нiмцi пaнiчнo
пoчaли втiкaти. Зa жещви y вopoгa невi.Цoмo, a сеpед
пoвстaнцiв жеpтB не булo (PiвненcькuЙ кpасзнoвчuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ apхiв o..\енutцlкo. _ Сnp. Зoш. P _

39 - 6e).

Hеyстiйнений вiддiл УПA 3aв'язaв бiй з нiмuями y селi
Бoщниuя .(;iбнiвськoгo paйorry нa Piвнeнщинi. Bислiд
бoю невiдoмllЙ (PiвнeнcькuЙ кpасзнавчuЙ,+lузеЙ.
ОcoбacmцЙ аpхiв o.,n{енuщукa - Сnp. I797 P[|

.{вa пoвстaнцi,  iз в iддiлy . .Узбекa' '  
[сoтенний -

Пaвлoнюк Baсиль Maкapoвин, |923 p. t|., ypo,DкeнецЬ
мiстенкa Bеpби.Цyбнiвсьl<oгo paйoнy Piвненсьr<oT oблaстi],
зaв'язaли бiй з нiмцями бiля с. Hoвolкyкiв [Piвненський
paйoн PiвненськoТ oблaстi] нa ryтopi. lз нiмuiв бyли

'(еPтви. 
lз нaших бyв пopaнений пoвстaнецЬ..КpилaтиЙ'',

a ше бyв ..Леськo'' (Гopdieнкo M. 3 Boлuнcькuх i
Ilulicькuх peЙdiв УПА. - Topoнmo, I959).

Bеснa, l943 p.

Bеснa, l943 p.

Bесна, l943 p.

Beсна, t943 p.

Hiмцi з пoлякaми (бiля 50 нoлoвiк) iiaли вaнтaлсiвкaми
нa селo Беpестoвеuь Кogгoпiльськoгo paйoнy IPiвненськa
oблaсть] чеpез сеJlo Мaщa, цьoгo )l( paйoкy. Пoблизy селa
БеpестoвеЦь кoлoнy пеpeстpiлa мiсцевa бoТвкa. 3aв' я зaвся
бiй, y якoмy бyлo вбитo 2 нiмцiв i спЕrлене l aвтo. Iз стopoни
пoвстaнцiв жеpтв l{е 6улo ([eнuщук oлекcанdp. 3лoчuttu
noлbcbкuх utoвiнicmiв нo BoлuнL _ T I. - Piвне' 2003. -
c.20r).

Coтня . .Бypсaкa' '  (пpiзвише сoте}|нoгo нeвiдoме,
вихoдець iз Гaличини) зaв'язaлa бiй з нiмецькими
фaшистaми непoдалiк сeлa Biлiя oстpoзькoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi. У uьoмy бoю зaгинyли пoвстaнцi:
АндPiй Кoб'юк, ypoдя(енець селa Пляшoв4 тепеp селo
Жoвтневе Paдивилiвськoгo paйorry PiвненськoТ oблaстi i
Pев'tок Iвaн oксентoвич' ypoдженець селa Biлiя
(PiвненcькuЙ кpoсзнавuЙ llузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
[енuщука. - CnP. I59E Po; СухodoльcькuЙ Iван. -
Hecкopенo cuла ilуry // Iз кpuнuцi nеtuti. - Piвне. - 2006.
- c. rs).

Coтня . .Бypсaкa' '  (сoтенниЙ _ пpiзвише невiдoме,
вихoдецЬ iз Галинини) пеpестpiлa нiмеuькy вaнтaя<iвкy з
сoлдaтaMи (бiля 60 oсiб) нa aвтoшляхy (теpен
Paди вил i вськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi). 3aв'язaвся
бiЙ , у якoмy бyлo вбитo l3 нiмцiв. Cеpe,Ц пoвстaнЦiв
зaгиHyлo 2 чoлoвiки: ..opлик'' iз селa Янiвкa (тепep сeлo
Iвaнiвкa Paдивилiвськoгo paйoнy) i Тpoхимнyк Poмaн
Гнaтoвин, |920 p. н.,  ypoдженeцЬ селa Cитне
Paдивилiвськoгo paйoнy PiвнeнськoТ o6лacri ( PiвнelrcькuЙ
кpoсзнавuЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.,[енuuцlка. _Сnp.

3otц.P20-70).

Hа кaм'яний кap' €p y селi Беpеcтoвець КoстoпiлЬсЬкoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi, який oхopoнявся нiмцями i
пoлякaМи' нaпaв невiдoмий вiддiл i  знищив oхopo}ly
(PiвненcькuЙ кpасзнaвluЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
[енutщlка. _ Сnp. 739 PК).

Coтня . .Бypсaкa' '  (пpiзвише сoтeннoгo невiдoме,
вихoдецЬ iз Гaличини) зaв'язaлa бiй з нiмецЬкиМи

фaшистaми, якi iхaли з Кpеменuя (Tepнoпiльськa oблaсть)
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нa.(yбнo (Piвненськa oблaсть), пoблизy cелa Cмиги

.{'yбнiвськoгo paЙoнy. Бiй бyв жopсгoкий. У uьoмy бoю
зaгиHyЛo 3 пoвстaнцi: Cиpсrгинський oлексa Фе.Цopoвиv,
l9 l9 p. н. '  ypoджеHецЬ селa Янiвкa (тепеp Iвaнiвкa)
Paдивилiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi; Мaгoлa
Meфoлiй Baсильoвиv, |92a p. н. i Твеpлoхлiб Boлoдимиp
Микитoвиv, |92| p. н. - oбидвa ypoлясeнui селa Пляшoвa
(тепеp селo Жoвтневе Paдивилiвськoгo paйoнy).
(PiвненcькuЙ кpасзнaвtuЙ музeЙ. oсoбuсmuЙ аpхiв О.

[eнuщ1tка. _ CnP. Sotц. P 28 - I42, 28 - I43' 28 - I48;
CухodutьcькuЙ Iван. - Hеcкopeна cuлo Dуху // Iз кputtuцi
nечutL - Piвнe. _ 2006. - C. I4).

БoТвкa УПA зpoбилa зaсi.Цкy нa aвтoluляхy Piвне .

Кogгoпiль в ypoнишi ..Бoлдiнo'' 
[пoблизy селa.[aннимiст

Кoстoпiльськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi]. Iхaлo
нiмецьке вaнтФкне aвтo з нiмцями i пoлякaми. У pезyльтrгi
бoю декiлькa нiмцiв i пoлякiв бyли вбитi. Згoдoм зa цeй
бiй нiмцi спaЛили селo.Ц'aнчимicг Кoqгoпiльськoгo paйoнy
([eнutщlк oлeкcанDp, 1лoчuttu noлbcьк|Iх шoвiнicmiв на
ButuнL - T I. _ Piвне, 2003. - С. 20I).

Кoмaн.пиp..Лaйдaкa'' (Cкyбa Mикитa lвaнoвин, 19|7 p.
н.' ypoд)кeнець селa Бечаль Кoстoпiльськoгo paйoнy нa
Piвненщинi), який стaв пiзнiше кypiнним, пеpебyвaв y
Piвненськiй в'язницi. Boлoдiючи нiмецЬкoю Moвoю oднoгo
paзy вiн пpигJryцrив тюpемI{oгo дoзopц,| i дoпoмiг втекти
бiля 300 B'язняtr{ iз PiвненськoТ тюpМи i сaм тaкoж втiк
(PiвнeнcькuЙ кpасзttавuЙ музеЙ, ОcoбucmuЙ аpхiв o.

fleнuц1tкь _ Сnp' 2702 P).

Coтня ..Бypсaкa'' (сmeнний - вихoдець iз Гaлинини)
poззбpoТлa мaдяpiв (60 нoлoвiк),  якi  oхopoняли
зaлiзнoдopoжний мiст в селi Cитнe Paдивилiвськoгo
paйoнy нa Piвненщинi. Пoвстaнцi збpoю i oбMyндиpyвaння
зaбpaли, a мaляpiв вiдпyстили (PiвненcькuЙ кpасзtlавuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ apxiв o.,Qенutцlкa. _ Cnp.3otu. P 27

- s2).

Coтня . .Бypсaкa' '  
[пpiзвише сoтеннoгo нeвiдoме,

виxoдецЬ iз Гaличини] зaв'язaлa бiй з нiмецькими

фaшистaми бiля сeлa Бyшa .(yбнiвськoгo paйoнy нa

Bесна' l943 p.

Bеснa, l943 p.

Bесна, l943 p.

Beснa, l943 p.

Piвнeнщинi (CухoЙoльcькuЙ Iван. _ Hеcкopена cuлo 0уxу
// Iз кpuнuцi nечutL _ Piвнe. _ 2006. )

Пoвстaнець Кoваль Пaвлo lвaнoвич' ypoд'(енецЬ селa

Печaлiвкa (тепep селo Mиpне) Кoстoпiльськoгo paйoнy

PiвненськoТ oблaстi .  вoлoдiючи нiмецькoю мoвoю'
виtryстив iз КПЗ (кaбiнет пoпеpедrrЬoгo зaтpимaння) в

Кocтoпoлi Piвненськoi oблaстi 77 в,язнiв i пiшoв в УПA
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ opхiв o.

ДeнuщJlка. _ Сnp. 532 PК|

Biддiл УПA мaв жopстoкий бiй з нiмeцЬкиt\, lи
oкyпaнтa[,rи нa х. Гoннapихa' щo бiля селa Бpoлеuь

!убpoвиuькoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi. У пoвстaнцiв
бyли жеpтви. Toдi зaгинyЛи: ГpиuьoвеЦь Федip
Кiн.пpaтoвин, пс. ..Piзyн'' (ypoлженеuь селa Bисoцькa

.[yбpoвиuькoгo paйoнy); Bеpес Boлoдимиp, пс.

. .Mopoзенкo' '  i  Лiнiк lвaн _ oбидвa ypoлженui

.(yбpoвиuькoгo paйoнy; Piзaнoвич Фелip Леoнтiйoвич,
ypoдженецЬ селa Piчицi (тепep селo Bеpбiвкa),

.Il.yбpoвиuькoгo paйoкy; Coкoл Tpoхим Haзapoвин, l923
p. tt. ' ypoдженець селa Бpoлеuь i пoвстaнець пiд пс.
..МедвiдЬ'', ypoд'(енець .['yбpoвиuькoгo paЙoнy' сeлo }lе
yстiйненe. Зa жepтви y нiмuiв не пoвiдoмля €ться
(PiвttенcькuЙ кpaсзнав,tuЙ ,uузeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.

fleнutщlка. _ Cnp. 2063 PB, 3out. P - 36 - 52).

ПoвстaнЦi, якi пеpейшли iз yкpaТнськoТ пoлiцi дo УПA,
пiддaлися нaпaдy нiмцiв в лiсi, пoблизy смт Клевaнь - l

Piвнeнськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi. У pезyльтaтi

бoю двa пoвстaнцi зaГИIrулИ. Зa жеpтви y вopoгa нeвiдoмo
(PiвненcькuЙ кpасзнсtвuuЙ :ltузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.

[енuщукa. _ СnP. Зoul. P 5 - 39)'

Мiсцeвa бoТвкa УПA зpoбилa зaсiлкy нa цrгopi Галo,

щo непoдалiк мiстечкa Бepезнoгo PiвнeнськoТoблaстi. Ha

дopoзi з'явилися нiмцi нa фipмaнкaх, якi Тхa,гlи пo poбoних.

Зaв'язaвся кopoткoтpивaлиЙ бiЙ, Зa жеpтви y нiмuiв

невiдoмo. Cеpел пoвстaнцiв жеpтв не бyлo (PiвненcькuЙ

кpaсзнавuЙ lttузeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О' leнuuцlкa - Сnp.

256I PБ).
Bеснa, l943 p.
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.{вi сoтнi УПA зaв'язaли бiй з нiмцями i пoлякaми
пoблизy селa Плoске oстpoзькoгo paЙoнy [Piвненськa
oблaсть]. Жеpтв y пoвстaнЦiв не бyлo, y вopoгa бyли
x(еpтви (!енuщук oлекcaнdp. 3лoчuнu noльcьKuх
|Цoвiнicmiв нa ButuнL _ T. I. - Piвне, 2003. _ C. 203).

Coтня ..Hедoлi' ' (сoтенний _ Tpoхимнyк Cтепaн
Климентiйoвин, l909 p. н.' ypoд)кенецЬ селa Tyнин
Гoщaнськoгo paйoнy PiвненськoТoблaстi) paзoм iз гpyпoю
стapшинсЬкoгo BиlllкoJry }raп€шa нa oхopoнy (l4 нiмuiв)
деpев'янoгo tиoстy чеpез piнкy Гopинь пoблизy мiстeчкa
Tyнин. Зaв'язaвся бiй. Пoвстaнцям зaвoлoдiти мoстoм t|е
вдtlлoся' aлe йoгo пolllкoдl{ли. У uьoмy бoro бyв пopaнений
пoвстa}rецЬ, iз селa Maтiiвки Гoщaнськoгo paйoнy
Aнлpiйuyк oлексaндp Tимoфiйoвин, |92l ,  p. н. '  пс.
..oryД'', ..Мapкo'', ..МaЛен ь кlаЙ,' ( P iв н е п c ь к u Й кpo eз н o вu Й
мyзеЙ. ОcoбucmuЙ apхiв О.,[енuщ1lкa. _ СnP. 3otц. P
34 - 73' 3otц. P. 3 - 26).

Biддiл УПA oтoчив нiмuiв y се.гli 3aбopoль Piвненськoгo
paйoнy PiвнeнськoТoблacтi. У pезyльтaтi бoю бyв в6vtтиЙ
нiмецький oфiцеp. Hiмцi в iдстyпили. 3a жеpтви y
пoвстaнцiв невiдoмo ( Piвнeнcькu Й кpасзtlавltuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o.,|еttuuцtкa - Сnp. 876 PГ).

Coтня . .Узбeкa' '  (сoтенний _ Пaвлoнюк Baсиль
Мaкapoвин, |92З p. н.,  ypoджeнeць мiстечкa Bеpби

.llдiбнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) пoтpaпилa B
oтoчення нiмцiв y лiс i ,  пoмiж сеЛaми Сyськ
Кoстoпiльськoгo paйoнy i Жoбpин Piвненськoгo paйoнy
PiвненськoТoблaстi. Зaв'язaвся зaпеклий бiй' в якoмy нiмui
Bтpaтили вбитими l5 oсiб. Cеpел пoвстaнЦiв жещв нe
бyлo. Пoвстaнцi зaвoлoдiли великoЮ кiлькiстю збpoТ i
aмyнiuii (PiвпеttcькuЙ кpасзttавvuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв o. .\еltuuцtка. _ Сnp. Зoш. P 3 - 35).

Biддiл УПA зpoбив зaсiлкy нa нiмцiв y селi Cтapa
Paфaлliвкa BoлoдимиpецЬкoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi,
якi Тхaли iз paйoнy Paфaлiвкa. Бyли жеpтви з oбoх стopiн.
Toдi ж бyв пopaнeний пoвстaнeць, iз селa oстpiв
Boлo.пимиpеuькoгo paЙoнy Tapaсюк oлeксi й M и китoвин,
l9 l8 p. н.,  пс. . .Гpoмилo' '

Bеснa, l943 p.

Bеснa, l943 p.

Bеснa, l943 p.

01.06. 1943 p.

(PiвненськuЙ кpасзнавuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
[енuuцlка, cnp. Зota. P, -38 - I 55).

Hiмцi з пoлякaми oтoчили селo Зaбopoль Piвненськoгo
paйoнy [Piвнeнськa oблaсть], лe булa бoiвкa УПA.
Зaв'я3aвся бiй, aле ctали були неpiвнi i  пoвстaнцi
в i.aсryп ил и ([ е н u щу к oл е кcа п dp. 3л oч u tl u n oл bс b кuх
utoвiнicmiв на Boлuнi. _ T I. _ Piвttе' 2003' - С. 204).

Мiсцeвa бoТвкa УПA пiд кoмaндoю ..Cipкa'' (кoмaнлиp
бoТвки _ Hестеpvyк Якiв Кapпoвич, l9l0 p. н., iз селa
Byлькa (тепеp Boлиця) Кoстoпiльськoгo paйoнy
PiвненськoТ oбл.) зopгaнiзyвaлa зaсiлкy нa нiмuiв y селi
Byлькa, якi Тхaли двoмa вaнтaжiвкaми. B pезyльтaтi
зaпекJloгo бoю сеpе.Ц пoвстaнцiв зaгинyлo 2 чoлoвiки:
Cтецюк - Cеpелюк Baсиль Тpoхимoвин' |924 p. н., iз сeлa
Byлькa i Cтpельнyк [aвvlл Пoтaпoвин, l9l9 p. н., iз сeлa
Pyлня Кoстoпiльськoгo paйoнy. Зa жepтви y нiмuiв
нeвiдoмo (PiвненcькuЙ кpoсзttoвuЙ .uузeЙ. ocoбucmuЙ
opхiв o. !еltuuцlкo. _ Cnp. 779 PI{).

Biддiл УПA нaпaв на вiйськoвy oхopoнy кaм'янoгo
кap' €py y сeлi Янoвa .[l 'oлинa (тепep сeлo Бaзaльтoвe
Кoстoпiльськoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi _ o. Д.)' я'сy
несли нiмцi 3 пoлякaМи. oхopoна бyлa вся 3ниЩенa
(!еttu щук oлекcсtttdp. 3л oчu ttu noл ьськux'u oвit t icmiв н сt
Boлutli. - T: I. - Piвне' 2003. - C' 202).

Цьoгo rк.цня 3aгиrтyлo y бopoтьбi з нiмaкaми 2 пoвcтaнцi
д. Бyльбa iд. Лiсoвий [вiлдiл..Яpкa'', кoмaн.Циp_ Кaлeнюк
[митpo Пaвлoвиu, 19|7 p. н., пс. ..Яpoк'', ..Яpкo'', iз селa
Михaлкiвцi oстpoзькoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi].
.{pyг Лiсoвий бyв paнeний i ...пyстив сoбi цyлю в чoлo

[uя тpaгeлiя ctaлacя нa Piвненськoмy Пoлiссi] (!АPО: Ф.
P _ 30. _ on. 2. _ Сnp. I7. - Аpк. I)

l. VI. 1943 p. бiй вiллф ..ЧopнoмopЦя'' 
[кoмaн.Циp -

Бaсюк Евген Михaйлoвин, |920 p,н.' пс. ..ЧopнoмopеЦь'',
. .Кoмпaнiсць' ' ,  iз  селa Хopiв oстpoзЬкoгo paйoнy
PiвнeнськoТ oблaстi] з нiмЦями, l зaгинyв. |з нaших 2-
зaгинyлo (Лimonuc УПА. Hoва cepiя. - T| 2. - Topoнmo'
r999. -C. r73).

Bесна, 1943 p.
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05. 06. 1943 p.

06.06. 1943 p.

06.06. 1943 p.

l. vI. 43 p. ..Яpoк'' 
[кypiнний _ Кaлeнюк flмитpo

Пaвлoвин, l9 l7 p. н.,  ypoдженецЬ селa Миxaлкiвцi
oстpoзькoгo paйoнy Piвненськoi oблaстi] нaлiз iз 5
дpyзяМи нa веpгaюнийся нiмецький вiддiл з oфензиви i
зaстpiлив oдHoгo нiмaкa [uе стaлся нa теpенaх
Piвнeнcькoгo Пoлiсся] (!АPo: Ф. P _ 30. - on. 2. - Cnp.
80.-Аpк I).

5.6.4з p. в с. .Ц.юксин, Boлинь (Кoстoпiльський paйoн
нa Piвненщинi), в бoю з вiддiлoм ..oстpoгo'' (кypiнниЙ _

Жлaн Яpoслaв' ypoДкенець мiстa Чесaнiв Любaчiвсьlогo
пoвiry, тепеp Пoльшa) зaгинyлo l3 нiмецьких сoлдmiв. У
uьoмy бoю бyли жещви i сеpел пoвgгaнцiв. Toлi зaгинyв
пoвстaнець' iз селa Пoстiйне Кoстoпiльськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi, Cтeцюк Boлoлимиp CеpгiЙoвин,
|920 p. н. (PiвнeнcькuЙ кpaсзнoвuЙ ltузеЙ. ocoбacmuЙ
opхiв О, !енuuцtкo. - Сnp. 529 PК, 776 Pк - а; ГуpiЙ
Буxалo. Чu вotoвала Укpaiucькo Пoвcmанча Аpлliя з
нiлtецькulltu фаtuucmамu? // Boлuнь. - 2005. _ 9 веpесня;
Лев llIанкoвcькuЙ. Icmopiя УIIА. - Biннinеz, I953. _ С.
38 ).

6.6. 4з p. бyльбiвui [вiллiл УПA] нaпaли нa нiмецький
гapнiзoн в Cтепaнi [селишe Cтeпaнь Capненськoгo paйoкy
PiвненськoТ oблaстi] i знoвy зailняли Йoro (СepziЙlук
Bottoiluлtup. oУH - УIIА в poкu вiЙнu // Moлodь Укpаiнu.
- 1992. - 13 llсoвmня. ,ЦocлiвнuЙ nepеклаd авmopа 3
pociЙcькoi лtoвu).

6. vl. l 943 p. зpoбленo нaскoк нa зalliзнy лopory Клeсiв-
Toмaш гopo.п [Poкитнiвський paйoн PiвненськoТ oблaстi]
вiлдiлу ..Яpеми'' 

[кypiнний _ Ceменtoк Hикoн, l9l9 p. н.'
пс. ..Яpемa'', ..Tимiш'', ..Cтaльний'', ypoдженецЬ селa
Hемoвичi Capненськoгo paЙoнy PiвненськoТ oблaстi].
Haскoк не вдaBся. B6итo2 - x нiмцiв, iз нaших l paнений
(Лimonuc УПА. Hoва cеpiл. - T. 2. - Topoнmo, I999. _ C.
r72 - r73).

Пoвcтaнець ..Бyльбa'' зaгиHyB y бoю з нiмuями p - н
Bеpбa [.[yбнiвськиЙ paйoн PiвненськoТ oблaстi (ДАPo:
Ф. P - 30. - Оn. 2. - Cnp. 80. - Аpк I).

12.06. 1943 p.

12.06.1943 p.

13.06.1943 p.

22.06. 1943 p.

24.06.1943 p.

Miж Бepестoвueм [КoстoпiльськиЙ paЙoн] i кoлoнiсю
Уцекaй.. .  [тeпep селa неMaс' Кoстoпiльський paйoн
PiвненськoТ oблaстi] нaскoчиB вiддiл УПA нa двi чoти
нiмцiв i пoльськoТ пoлiцiТ, Щo веpт.lлись y Кoстoпiль.
Знищенo 2 aвra, убитo 7 нiмцiв, l5 пoлякiв i 5 нiмцiв
paгrенo (Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T l. - Кuiв _

Topoнmo, I995. - C. 9),

12'У|. |94з p. зpoбленo зaсiлкy нa кoзaкiв [влaсoвui -
poсiйськi  ruoвiнiсти, якi  слyжили нiмuям] i  н iмцiв -
вiлдiлy ..Яpеми'' (кypiнний _ Cеменюк Hикoн, l9l9 p. н.'
пс. ..Яpeмa'', ..Тимiш'', ..Cтaльний'', ypoдженецЬ сеЛa
Hемoвичi Capненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) 2
кo3aки вбитo i 2 нiмцi вбитo. Злoбщo збpoю (Лimonuc
УПА. Hoвo cеpiя. - T 2. _ Topoнmo, I999. - С. I72).

l3 .repвня |94З p. в зaсiдцi opгaнiзoвaнiй сoтнею
..Шaвyли'' 

[кypiнний _ Pyлик Aдaм Микитoвин, l909 p.
н. '  пс. . .Шaвyлa' ' ,  . .Шaкaл' ' ,  ypoд)|(енeцЬ селищa
Люлвипiль, тепеp сeлишe Coснoвe' Бepeзtriвськoгo paйoнy
PiвнeнськoТ oблaстi] нiмui втpaтили aвтoMaшину' 7
зaгиблиx i 5 пopaнених. УкpaТнui мaли oд}|oгo вбитoгo

[aкuiя вiлбyЛaся нa теpенaх Беpезнiвськoгo paйoнy
PiвненськoТoблaстi]. B бoю зaгинyв кoмaндиp iнстpyкгop
Maнжypa... (Лimonuc УПА. Hoва cеpiя _ T 2. - Topoнmo,
1999. -C. 126).

Biддiл УПA зpoбив зaсiлкy нa нiмеuькy aвтoкoлoнy (8
aвтo) нa тpaсi КиТв - Piвне бiля с. Блyлiв [тeпеp селo
Cвiтанoк КopеЦькoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi] .
Bлaсних втpaт не булo (CеpziЙнук. B. ОУH - УПА в poкu
вiЙнu. Hoвi Фoкулtенmu, _ К., 1996. - С. 360).

24. У|. l943 p. нaскoк вiлдiiry ..Яpeми'' 
[кypiнний _

Cеменюк Hикoн, l9 l9 p. t| . '  пс. . .Яpемa' ' ,  . .Tимitш' ' ,
..Cтaпьний'', ypoд)кенецЬ селa Hемoвинi Capненськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi] нa нiмaкiв, бaгaтo paнениx i
30 вбитих нiмaкiв [теpен Пoлiсся, Piвненськa oблaсть]
(Лimonuc УПА. Hoва cepiл. _ T 2. - Topoнmo, I999. - с.
I 72).

07. 06. 1943 p.
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24 - 25 чepвня'
1943 p.

30.06. 1943 p.

Чеpвень' 43 p.

Чеpвень' 43 p.

Bнoчi мiж 24 - 25 чеpBня вiддiли ..Яpеми'' (кypiнний _
Cеменюк Hикoн, l9 l9 p. н. '  пс. . .Яpемa' ' ,  . .Tимiш' ' ,
..Cтaльний'', iз селa Hемoвичi Capненськoгo paйoнy
PiвненсьюТoблaсгi) i..[opoшa'' нaлaлIи iз засiдки нa пoтяг
бiля стaнцiТHемoвичi (Capненський paйoн). У pезyльтaгi
oпеpauiТ бyлo лiквiлoвaнo l 50 нiмецьких спецiaльних
пpoтипapтизa}|сЬкиx пoлi цaТв. .Цoбичч ю пoвстaн ui в бyлa
веЛикa кiлькiсть збpoТ тa aмyнiuiТ. У uьoмy бoю бyлo
пopaнеHo декiлькa стpiльuiв i, сepe,Ц них, ...{opotu'' i
..Яpемa'' (PiвнeнcькuЙ кpoсзнoвuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв o. ,Qенuщукo. - Сnp. I2I8 PP; Tuкmop Iван.
Icmopiя укpolнcькozo вiЙcька. - Biннinеz, I953. - C. 40;
Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T 1. _ Кuiв - Topoнmo, 1995.
_С. I0).

Biддiлoм . .Чepникa' '  (кypiнний _ Кaзвaн .{митpo
Пpoкoпoвин' l9 l8 p. н. '  ypoд)|(енeцЬ селa oхмaткiв
.[емилiвськoгo paйoнy нa PiвненIцинi) poззбpoснo l0
мaляpiв. 3лoбyтo 9 кpiсiв, l кyлеме1 56 гpaнa1 4000
aмyнiuiТ й весь вiйськoвий виpял [теpен Piвненшини]
(Лimonuc УПА. Hoвo cеpiя, _ T 2. _ Topoнmo' I999. - C.
34r).

Пеpел жнивaми, l943 poкy, вiддiл УПA бiля Гoщi
[Piвненськa oблaсть] poззбpoТв нiмеuькy пеpеiжлжaюнy
кoлoнy. Зaбpaнo збpoю, aмyнiuiю. Hiмцiв звiльненo
(Лimonuc УIIА. _ 5. _ Topoнmo, I984. _ С. 275)

Бiльше 50 . и нiмцiв 3 пoлякaми виТхaли нa кoнях з
м icтеч кa Беpеcтен кa Гopoхi вськoгo paйoнy Boли нс ькoТ
oблaстi лo селa Bеpбень.[емилiвськoгo pайoнy PiвненськТ
oблaстi. Пoблизy селa Bepбень, в ypoнишi ..Липськi' ',

сoтня . .Беpкyтa' '  (сoтенний - Фелopuyк Aнaнiй
Федopoвин, |921 p.н. '  ypoдженецЬ мiстечкa Bеpби
.(5lбн iвськoгo paйoнy Pi вненськoТ oблaстi ) зopгaнiзyвшa
зaсiлкy нa нaпaдникiв. Зaв'язaвся бiй, y якoмy бyли )кеРгви
сеpед пoBстaнцiв. Toлi зaгинyв Hеvипopyк Пaвлo
Пaтiйoвин, l9l8 p. н. i Paчинський Феoфaн Михaйлoвин,
|920 p. н. _ oбидвa жителi селa Bеpбснь. 3а жерви y
пpoтивникa невiдoмo (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ llуеЙ.
ocoбucmuЙ apхiв o.,QенuцуKа. - Сnp. IE62 PД, Зotц' P,
re - E3).

Чepвень' 43 p.

Чеpвень' 43 p.
(на Tpiйuю)

Чеpвень' 43 p.

Biддiл УПA зopгaнiзyвaв зaсiлкy пoблизy селa
Жaбoкpики Bеликi (тепep сeлo .Цoвгaлiвкa)
Paдивилiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi нa гpyпy нiмцiв
(l5 oсiб)' якa везлa 3aapештoBaнoгo пoвстaнця iз селa
Тeслyгiв Paдивилiвськoгo paйoнy дo селa Жaбoкpики
Bеликi. У pезyльтaтi бoю нiмцi мaй>ке всi бyли знишенi,
лишr декiлькoм вдurлoся втеKги нiшaд дo Tеслyгoвa. Зa
)l(еpтви y пoвстaнЦiв не пoвiдoмляctьcя (PiвненcькuЙ
кpaсзнaвuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ аpxiв o. ,Qенuщука. _

Cnp. Зota. P 28 - I0l).

Мiсцевa бoТвкa УПA (5 чoлoвiк) пiд кoмaндoю.[ивaкa
oлексiя Пpoкoпoвинa, ( кoмaндиp бoТвки, ypoд)кенeцЬ
селa Typкoвиvi .{'yбнiвськoгo paйoнy нa Piвненшинi)
нaпaлa нa нiмеuькy oхopo}ly зaлiзнo.Цopoжнoгo пеpеiЪлy
в сeлi Птинa.0yбнiвськoгo paйoнy. У pезyльтaтi бoю oдин
нiмець 6ув вбитиЙ, Cеpе.Ц пoвстaнuiв жеpтв нe бyлo
(PiвttеttcькuЙ кpaсзнавuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.
Денuщ'tка' - Cnp. 3out. P 26 - l I 2).

Biддiл УПА iз гpyпи ..Bеpeшaки'' (кoмaнлиp _ Bopoбеuь
Фелip'  |922 p. н. '  ypoд)кенeць селa Гopoжaнкa
Мoнaстиpиськoгo paйoнy TеpнoпiльськoТ oблaстi)
зopгaнiзyвaв зaсiлкy в селi Чopнi Лoзи (тепep селa немaс)
Гoщaнськoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблacтi нa aвтolЦЛяхy
Piвне - КиТв. Heзaбapoм 3'явилaсь кoлoнa iз Piвнoгo в
нaпpяMкy Кисвa ( l0 гpyзoвих aвтo нaвaнтaжених
бoспpипaсaми i пpoлyкгaми пiд пoсиленoю oхopoнoю).
Пoпеpелy кoлoни Тxaлo легкoве aвтo iз нiмецьким
oфiuеpoм. Пoвстaнцi кoлoнy oбстpiляли. Кoлoнa
зyпиниЛaсь i нiмецький кoнвoй пoкинyв aвтo, залiг i пoнaв
вiлстpiлювaтись. Пiсля кopoткoтpиBaлoгo бoю нiмцi
зДaлИcя. Усi непoшкoдженi aвтo пoвстaнцi зaбpaли з
сoбoto, a з пol l lкoджених бoепpипaси i  пpoлyкти
пеpегpyзили нa iншi мaшини . У нiмцiв бyв вбитий oфiuep
i вoдiй Легкoвoгo aвтo. Жещв сеpед пoвстaнuiв нe бyлo.
Пoдiбнi aкuiТ бyли пpoве.Ценi,  ще дBa paзи, циМ же
вi.Ц.Цiлoм, нa цЬoмy ж мiсцi, з iнтеpвaлoм y лвa тижнi
(неpвень i  пoчaтoк липня). Зa жepтви y Цих aкЦiях
невiдoмo (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв o. ,[eнuщ1tкь _ Сnp. 2 I 19 PP).
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Чеpвень' 43 p.

Чеpвень' 43 p.

Чepвень' 43 p.

Чеpвень' 43 p.

Hезнaнoгo числa нaшi пoвcтaнцi [вiллiл..ЧopнoмopЦя'',
кypiнний - Бaсюк Евген Mихaйлoвич, |920 p, t|.' пс.
..ЧopнoмopеЦь'', ..КoмпaнiсцЬ'', ypoд)кeнeuь селa Хopiв
oсгpoзькoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi] пеpестpiли нa
lIIляхy дBa сaМoхoди 3 якиМисЬ висoкими пpедстaвникaMи
з Paйхy. oбстpiляли. Caмoхoд пеpелнiй стaв пiдбитий...
зa Hим сyнyлo дpyге aвтo iз CД - кaМи кoтрi
oдстpiлюBaлись i пpoлeтiли блискaвкoЮ пoвз Haших
пoвстaнцiв. oкaзалoсь, Щo зiстaв зaбитиЙ oдин iз великих
..pиб'' Paйry iдвoх iнших (!АPО: Ф. P _ 30. _ on' 2. _
Cnp. I7).

Miсцевa бoТвкa УПA Haпaлa нa мaляpiв y селi Cтaдники
oстpoзькoгo paйoнy нa Piвненщинi, якi гнaли нaгpaбoвaнy
пo селaх ryлoбy. Maляpи спpoтивy не Чиttили i зlulиcя у
пoлoн. Пoвстaнцi хyдoбy зaбpaлИ, a мaляpiв poззбpoiли i
вiдгryстили. Сеpел пoвстaнuiв жeрв не бyлo (PiвнeнcькuЙ
кpoсзнавuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ сtpхiв О. ,[|енutt1ука. _
Cnp. 3otu. P l3 - 66).

Мaляpи нaпaли нa фapмauевтичниЙ виtuкiл, який
пpoхoдив y селi Бaтькiв oстpoзькoгo paйoнy нa
Piвнeнщинi. Чoтa oхoрoни вишкoлy вiдбилa цей нaстyп i
вишкiл евaкyювaвся в iнше мiсце. Bтpaт y пoвстaнцiв не
бyлo. Зa жepтви y вopoгa невiдoмo (PiвпeпcькuЙ
кpoсзпавuЙ лlузеЙ' oсoбucmuЙ аpхiв o. ,Ценutцука. _
Cnp. 3ora. P I5 - 25).

Coтня ..Caблюкa'' (сoтeнFrий _ Кaчaн oстaп Гpигopoвиu,
l9l0 p. н.' ypoшкeнeць селa Teслyгiв Paдивилiвськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi) нaпaлa нa нiмuiв y селi
Бopемель .[eмилiвськoгo paйoнy PiвнeнськoT oблaстi.
3aв'язaвся бiй, вислiд якoгo невiдoмий. Жеpтв y
пoвcтaнцiв не бyлo (PiвненcькuЙ кpoeзпoвluЙ музeЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв 0. !еtluщукo. _ Сnp. 3otu. P 23 - 92 -
а).

Coтнi . . .[oвбенкa' '  (кypiнний - 3oлoтнюк Iвaн
Мaтвiйoвич' l905 p. н. '  ypoдже}tецЬ сeлa Бpoлiв
oстpoзькoгo paйoнy Piвненськoi oблaстi ) i 

..Чopнoмopuя''

(кypiнний _ Бaсюк Евген Михaйлoвич' l920 p.н.,  пс.

Чеpвень' 43 p.

Чеpвень' 43 p.

Чеpвень' 43 p.

..Чopнoмopеuь'', ..Кoмпaнi€ць'', ypoдЯ(е}|ецЬ селa Хopiв
oстpoзькoго paйoнy P i в ненсЬt(oТ oблaстi ) зpoб ил и зaс iдкy
нa aвт0lltля xy пoбл и3y сeлa M але .[еpев' я }r че ocтpoзЬкoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi нa aвтoкoлoнy 3 нiмцями й
пoлякa}lи' якi виiiaли з oстpoгa. Зaв'язaвся )I(opстoкий
бiй' y якoмy пpoтивl.tик пoнiс великi людськi втpaти. 3i
стopoни пoвстaнцiв зaгиHyлo 5 . ть чoлoвiк (PiвненcькuЙ
кpaвнaвuЙ музeЙ. ОcoбucmuЙ аpxiв o. ,\енuщукa. -
Cnp. 2133 PК - a; Зoш. P 25 - 54,3лoчuнu noЛbcь'<uх
utoвiнlcmiв 

'to 
Boлu'li. - T I. _ Piвне, 2003. _ C. I05).

У селi Aдaмiвкa Paдивилiвськom paйoнy PiвненськoТ
oблaстi нiмцi з пoлякaМи oтoчили мiсЦевy бoТвкy УПA в
кiлькoстi 5 чoлoвiк. Зaв'язaвся жopстoкий i неpiвний бiй,
y якoмy зaгикyлo 2 пoвстaнцi (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.,ЦеttutцJtка. - Cnp. 3otц. P
20 - 88).

Hiмui paзoм з пoльсЬкиN{и цIyцмaнaми пpиТхaли
гpaбити селo Bеликa Хapyнa (тепеp селo КoлoлiТвкa)
Кopeuьюгo paйoнy Piвненськoioблaстi в кiлькoстi 70 oсiб
(20 нiмuiв i 50 пoлякiв). Пoблизy селa гpaбiжникiв зyстpiлa
сoтня ..Лисa''. Зaв'язaвся жopстoкий бiй. У пpoтивникa
бyли вел икi жеpтви. Cеpe.Ц пoвстaнЦiв зaги нyли : ..Жyлi к'',
ypoДrкенецЬ селa Hевipкiв КopеЦькoгo paйoнy i ..Hечaй'',

iз селa Чеpниtul, цьoг0 ж paйoнy. П oвсгaнець Бoйкo П gгpo

Mихaйлoвич, iз сeлa Кoлoвещи Кopеuькoгo paйoнy, бyв
пopaнени й (,t|ен u uцl к oлекco п0p. 3л oчu н u n oл ьcb'<uх
taoвiнicmiв нo Boлuнi. - Кнцzа nеputo. _ Piвне, 2003. -
с. 106).

Hiмцi нa дBox гpyзoвих aвтo вeзли прoдyкти для
нiмецькoТ apмiТ (близькo l5 тoн кypятини) iз мiстечкa
oлексaнлpiя Piвненськoгo paйoнy нa мiстечкo Tyнин
Гoщaнськoгo paйoшy PiвненськoТ oблaстi. БoТвкa УПA пiд
кoмaндoю ..Клeнa'', вiн же ..Гaснкo'' (кoмaнлиp бoТвки -
Hoвaк Гpигоpiй oнисимoвин, l9l 8 p. н., ypoдженець селa
Haтaлiя, тепеp селa неМaс' P iвненськoгo paйoнy
PiвненсьюТ oблaстi ) пеPепининилa iх в ypoнишi ..Hoвини''

пoблизy селa Кoтiв (тепеp вiйськoвий пoлiгoн)
Piвнeнськoгo paйoнy, poззбpoiha нiмеuькy oхopoнy з
вoдiями i вiлпyстилa. Гpyзoвi aвтo iз вaнтaжем бyли

Чеpвень' 43 p.
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Чepвень' 43 p.

Чеpвeнь' 43 p.

Чеpвень,43 p.

пеpепpoBaджeнi y мiсце пoстoю вiллiлy УПA
(PiвненcькuЙ кpoсзнавuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ сtpхiв o.
Ценutц)lка. _ Сnp. 2080 PP).

Hiмцi з пoлякaMи пpиiiали нa l0 - и фipмaнкaх iз мiстa
oстpoгa PiвненськoТ oблaстi y селo Мале .[еpев'янне,
цЬoгo )l( paйoнy, пo сiнo. Мiсцевa бoТвкa УПA виpiшилa
пеpецlкoдити uьoмy гpaбyнкy i нaпaлa нa них.3ав'язaвся
бiй' a.пе сили бyли неpiвнi. Гpaбiжникaм нaдiйшлa пiдмoгa
iз пoльськoТ кoлoнiТ Гoтиськo (тепеp селa немaс), якa
oтoчилa пoвстaнцiв. У peзyльтaтi кpoвoпpoлитнoгo бoю
зaги}tyлo 6 - ть пoвстaнuiв, a pештi пoвстaнцiв вдaлoся
виpвaтися 3 oтoЧення. Жеpтв y пpoтивtlикa не булo
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ .uузеЙ. ОcoбuсmaЙ аpхiв o.
fieнutцtка. - СnP. 3oul. P. 2 - 63; 3ltoчuнu noЛbcьl<uх
tцoвiнicmiв на Boлuнi. - T' I. - Piвне' 2003. - С. I06).

Теpенoва бoТвкa Злoлбyнiвськoгo paйoнy' tцo нa
Piвненщинi,  п i ,ц кoмaндolо . .Хвилi ' '  (сoтенний -
oгopo.Цник Baсиль eвмeнoвиv, l92 l p. н.' ypoД)кеtlецЬ
сeлa Здoвбиця здoлбyнiвсЬкoгo paйoнy) нaпaлa нa
нiмецьке гoспoДapствo в селi Уpвеннa з,цoлбyнiвськoгo
paйoнy, яке знaхoдилoсЬ пpи млинi . oхopoнa poзбiглaся.
Пoвстaнцi зaбpaли бiля 200 свиней i декiлькa uентнеpiв
бopoшнa (PiвttеttcькuЙ кpсtсзttавuЙ лtузеit' ocoбuсmuЙ
apхiв o. !енutщlка. _ Сnp. 2618 P3).

Miсцeвa бoТвкa УПA нanaJla нa нiмецькoгo лян.Цвipтa
(нaмiсник тepитopiТ) з oхopoнoю' в ypoчиЩi ..ЗaкpевЩинa''

пoблизy села CеpгiТвкa ГoЩанськoгo paйoнy нa
Piвненщинi. Hiмui пoвещaлися iз гpaбyнКy селa CеpгiТвкa.
У pезyльтaтi бoю 5 гpaбiжникiв бyлo 3ниЩенo i, сеpел них,
лянлвip1 a двoх здzrлися y пoлoн. 3гoдoм пoЛoненi бyли
вiлпyшенi.  У uьoмy бoю вiдзнaчився кyлeметник
..Гa.пaйдa''. Жepтв сepeл пoвстaнцiв нe бyлo (PiвненcькuЙ
кpoсзпавuЙ lttузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,t|еttuuцlка. - Сnp.
3oul. P' 4. 7б, 3otu. P I - 28).

Мiсцевa бoТвкa УПА нaпaлa нa зеpнoвий склa.п y селi
Гpaнiвкa Paдивилiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi, який
oхopoнявся Ma.цяpaМи. Мaляpи спpoтивy нe poбили.
Пoвстaнцi зaбpaли все 3epнo' щo бyлo нa склaдi i poзлали

Чеpвень,43 p.

Чеpвень' 43 p.

Чеpвень' 43 p.

Чеpвeнь' 43 p.

Чеpвень' 43 p.

селянaм (PiвttенськuЙ кpасзнавuЙ музеЙ. oсoбucmuЙ
аpхiв o.,Qенuщ1tкo. - СnP. 3oш. P. 28 - I3I).

Пoвстaнець Мiшyк Poмaн .Цaвидoвич, пс. ..opел'',

кypiнь . .ЧеpHикa' ' ,  ypoджеttець сеЛa Бepезини
Paдивилiвськoгo paЙoкy нa Piвненщинi, вбив нiмецькoгo
лянлвiрa Лiдикa i Йoгo пеpеrоraдaчкy нa цrгopi пoблизy
сeлa Pyдкa.Ц,емидiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi в
l943 poui (PiвненcькuЙ кpас3'rавчuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ
apхiв О. ,Qенuuцlка. - Сnp. I623P; ЦДАГo: Ф. 62. _ on.
I. _ Сnp. 1348. - Аpк. I 70. Цumoвaнo за: Лimonuc УПА
Hoва cеpiя. - T 4 - Kuiв - Topoнmo, 2002. _C.92; фцькuЙ
M. Гoлzoфa - Piвне, I996. - C. 63).

Miсцевa бoТвкa УПA спaлилa леpeв'яний мiст неpез
piнкy Устя в селi Гiльчa - l Злoлбyнiвськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi нa aвтolllляхy 3лoлбyнiв - oстpoг.
Hiмцi тaк i нe змoгли вiлpемoнryвaги uей мiс1 a зpoбили
oб''iзл ( Piвнен c ькu Й кpа сз н ав u Й лlузе Й. ocoб u c mu Й аpхiв
O.,[енuщукo. _ Сnp. 26I8 P3).

Coтня ..Bopoнa'' (кoмaн.ДиP - Цьoнa Микoлa, вихoДецЬ
iз Гaличини) нaпaлa нa нiмцiв y сeлi Пустoмити
Гoщaнськoгo paйoнy нa Piвненщинi, якi пpиТхaли гpaбити
селo. Гpaбiжники вi .Цстyпили. Зa жеpтви невiдoмo
(PiвнeнcькuЙ кpасзнaвuЙ лlузeЙ. ocoбucmuЙ оpхiв o.

[еttuuцlка. - Cnp. 1out. P 3 - 43).

Heyстiйнений вiддiл УПA зopгaнiзyвaв зaсiлкy пpoти
нiмцiв нa aвтorДляry пoмiж селaми Cтoвпин i Hoвини
Кopеuьlсoгo paйoнy нa Piвненщинi. У pезyльтaгi зaпеKпoгo
бoю нiмцi Bтpaтили 9 . ть oсiб вбитими, a pецIтa втекJIa.
Cеpел пoвстaнцiв жеpтв не бyлo (PiвttенcькuЙ
кpасзнaвuuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. !еttuuцlка. -
Сnp. 3oш. P 32 - 65).

Чoтa УПA iз сoтнi ..Бiryнa'' (сoтенний - Кoстецький
Aнaтoлiй Cтепaнoвин, |923 p. H.' ypoджеrrець селa Бaсiв
Кщ Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) нaскoчилa
}ra селo Тютькoвичi Piвненськoгo paйoнy i зaбpaлa з
мiсцевoТ лiкapнi з сoбoю медичниЙ пepсoнzlJl (лiкapя

Caгaйкa, медсeстpy Пaлaлiйнyк Haдiю i мeлсестеp зi

8t

Чеpвeнь' 43 p.
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Чеpвeнь' 43 p.

Чеpвень, 43 p.

Чеpвень,43 p.

CхiднoТ Укpaiни) paзoМ iз MeдикaМентaMи тa
iнстpyментapiсм (PiвнeнcькuЙ кpаeзнавluЙ музеЙ.
ocoбucmцЙ аpхiв o. ,Qенuщуlка. _ Cnp. Зout. P 5 - 39,
3oul. Р' 14 - 16, 3out. P 7 - II0).

Coтня ..Гopлiснкa'' (сoтенниЙ - Bpoтнoвський Гopлiй
Кoстянтинoвич' ypop.DкенецЬ мiстa Piвнe), якoю кеpyвaв
..Кaтеpенкo' '  (ypoлженецЬ Лyцькa), a тaкoж вiддiл
..Шaвyли'' (кypiнний _ Pyлик Aдaм Микитoвиv, l909 p.
н. '  пс. . .Шaвyлa' ' ,  . .Шaкaл' ' ,  ypoдженецЬ сeлицIa
Людвипiль, тепеp Сoснoве, БepезнiвсЬкoгo paйoнy
Piвненськoi oблaстi) paзoм iз бyльбiвuями (нлeнaми
фopмyвaнь T. Бopoвuя - ..Бyльби) мали бiй з нiмцями в
cелi Бистpинi (Беpeзнiвський paйoн). Hiмцi стaли в
oбopoнy селa. Зaв'язaвся жopстoкиЙ бiЙ, якуlЙ тpивaв дo
сaмoгo вечopa. Пoвстaнцi зaхoпили склaди зi збpoсю i
пpoдyктaМи, пiдвo.Ци з к iньми, aмyнiuiю. Cеpел
пoвстaнцiв бyлo l5 вбитих i, сepе.Ц них,.[aнилеuь Iвaн,
|925 p. н., пс. ..Бypяк'', ypo.ЦжeнeцЬ селищa Cтeпaнь
Сapнeнськoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi; Петpишин
Baсиль Aнтoнoвин, ypoд)кенецЬ сeлa Bеликa Клeцькa
Кopeuькoгo paйoнy PiвненськoТoблaстi. У uьoмy бoю бyв
пopaнений..Чaйкa'', який пoмеp вiл paн. 3i сгopoни нiмuiв
зaгинyлo бiльшe l0 oсiб (PiвнеtlcькuЙ кpсlсзнавuЙ лtузеЙ.
ОcoбucmuЙ аpxiв О. !енuщука _ Сnp. 2l56 PС; I343
PБ - е,?oul. P 32 - 24; Piвнeнcькo СIIУ. B oбopoпi вoлi. _
Piвнe, I995. _ C. 2I).

У бoю з нiмецькими гестaпiвцями, шo пpиiхали гpaбити
Бiлiвськi  хyтopи.. .  [Piвнeншинa] пoвстaнui poзбили
бaн.Цитiв, здoбyв[Uи 2 скopoстpiли (MГ), l емпi, скpинi
aмунiuiТ (Piвнe'rcb,<а CIIУ. B oбopoнi вoлi. - Piвue, I995.
_ С. 8).

Coтня ..Бypсaкa'' (сoтенний - вихoДець iз Гaлинини)
зopгaнiзyвалa зaсiлкy нa aвтolДляry мiж селaми Cитне i
Михaйлiвкa Paдивилiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi, нa
нiмuiв, якi Тхaли чoтиpмa вaнтaжiвкaми. Hiмцi вeзли
збpoю, oлежy i хapнi в сyпpoвoлi бiля 20 сoлдaтiв. У
peзyльтmi бoro 3 - х нiмцiв бyлo вбитo, a PецIтa lДaлacя у
пoлoн. Пiсля poззбpo €ння вoни бyли вiлпyшенi.
Baнтarкiвки iз цiнним гpyзoм пoвстaнцяМи бyли зaбpaнi.

Чеpвень' 43 p.

Чеpвень' 43 p.

Чepвень,43 p.

Cepе.п пoвстaнцiв )кеpтв не бyлo (PiвнetlcькuЙ кpoсзнавuЙ
музeЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o. !eнuu1ука' Сnp. 3otu. Р' 28 -
r 43).

БoТвкa УПA cпulилa буДинoк кpaйсляндвipтa (нaм iс}tик

дaнoТ теpитopiТ) y мiстенкy Tyнин ГoЩaнськoгo paйoнy
PiвнeнськoТ oблaстi, де знaхoдилися списки лю.цей, якi
Maли вiдпpaвлятися нa кaтopгy дo Hiмеччинi.  Aкцiя
пoBстaнцiв пepецlкoдилa oкyпaнтaN,r зpoбити цей 3лoчин
(PiвнeнcькuЙ кpасlнавuЙ I||у3еЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.

[енuщ1lка. _ Cnp. 3otц. P. 15 - 32).

У Беpезнoмy [мiстo Беpезне Бepeзнiвський paйoн
PiвнeнськoТ oблaстi], oкpiм гpyпи нiмцiв, знaхoдилoсь 2
кoMaнди з 202 пoльськoгo бaтaлЬйoнy пoлiuiТ. !'якytoни
цЬoМy' в чеpвHi |943 p. це д.rлo мoжливiсть вiлбити aтaкy
УПA, пpoвeлeнoТ вiддiлoМ ..Кopи'' 

[кypiнний - Мeльник
Мaкap Михaйлoвин, l920 p'н., ypo,ц)кeнецЬ сeлa ГopoдецЬ
Boлo.ЦимиpеЦькoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi]. oднaк
зaгинyлo кiлькaнaдцятЬ пoлякiв '  a чaстинa мiстeчкa
згopiлa з pyк УПA. Toлi зaгинyв (мoжливo) нiMецЬкий
бypгoмiстеp Бepезнoгo _ Poзeнбеpг (||/' Hеrmаszewski,
Еcllа ||/oluniа, ||/ors1аwа I995' s. 73; Цumoва'Io 3а:
Grzеgorz Motуkа l[krаinskа pаrlуzаnkа I942 _ I960
Inslуtуt Studiov Politуcznусh PАN Оfiсinа |Ууdаwniczа
RуIm |Уаrszаwа 2006 s. 20I)'

Пpo'..сщинкy мiж нiмцями тa бyльбiвuями [вiллiл УПA]
в неpвнi l943 p. пoвiдoмляв сeкpeтap Piвненськoгo
пiдпiльнoгo oбкoмy КП (б)N кoМaндиp пapтизaнсЬкoгo
з'еднaння B. Бегмa y ,Цoнесeннi нaчaJrЬникy УшПP

Т. Cтpoкaнy вiд 8 липня l943 p. Зг iднo з цiсЮ
iнфopмauiсю, пiд нaс пеpeпpaBи нiмuiв неpез piнкy Гopинь

дЛя нaстyпy нa Cтeпaнь [Capненський paйoн PiвненськoТ
oблaстi] бyльбiвui [вiл'лiл УПA] зaбили l50 oсiб. Пpoте
нiмецькi вiйсЬкa зaхoпt,lли в пoлott i poзстpiляли 200 свoТх
сyпpoтивник iв ( H ац ioн ал b r t а а ксI 0 е'u iя t l ау к I п c mu пу m
icmopil Укpаiнu. Оpaанiзацiя укpаiн cькuх'loцio,t а,Iiсmiв
i Укpаiнcька Пoвcmанcька Аpлtiя. - К', 2005. - С. I33).
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Чеpвень,43 p.

Чеpвень,43 p.

Чеpвень,43 p.

07.07.1943 p.

Coтня ..Чopнoбpивoгo'' (сoтенний _ Фypмaнюк Aнтoн
Микитoвин, l9 l9 p.н.,  ypoд'(енецЬ селa Caпoжин
Кopеuькoгo paйoнy Piвненськor oблaстi) нaпaлa нa
нiмецький пpифpoнтoвий штaб y селi Tyлopiв (тeпеp селo
Фелopiвкa) Гoщaнськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi, де
бyли aптevнi сKлaди. Зaв'язaвся зaпеклий бiй. oхopoнy
штaбa poзбити }|е вдaлoся i пoвстaнцi вiдсryпили. Жepтв
не бyлo (PiвненcькuЙ 

'сpoа,,IавuЙ 
J||ylеЙ. OcoбuсmцЙ аpхiв

0. !енuщуlка. - СnP. 3otц. P' I0 . 60).

Biддiл УПA зpoбив зaсiлкy Ha Цrгopilх пoблизy сeлa
opв' я ниuя lyбpoвиuькoгo paйoнy Pi внeнськoТ oблaстi нa
нiмеuькy aвтoкoлoнy iз .roтиpьox aвтoмaшин, якi
пoвеpтtlлися з гpaбyнкy ближнiх сiл. 3aв'язaвся бiй, oднa
Maшинa Bтеклa. Hiмeцькi гpaбiжники (вiйськa CC) бyли
мaйже всi  знищенi.  У пoвстанцiB жеpтв нe бyлo
(PiвнeнcькuЙ кpaсзнoвuЙ лlузеЙ. OcoбucmuЙ сtpхiв o.
!енuuцlка. - СnP. 3otц. P 38 - 32).

БoТвкa УПA, якa бyлa нa вi,Цпoнинкy в гaiвui y лiсi,
пoблизy селa Toчевики oстpoзькoгo Paйoнy } la
Piвненщинi,  п iддaлaся нaпaдy з i  стopoни нiмцiв з
мaдяpaМи. Зaв'язaвся бiй. Hiмцi вi,Цсryпили. Жеpтв y
пoвстaнцiв не бyлo. 3a жеpтви y пpoтивrrикa невiдoмo
(PiвнепcькuЙ кpасзнaвuЙ ,+tузеЙ. ocoбucmuЙ opхiв o.
[енuщ1lка. _ Cnp. 3oш. P 2 - 63).

Hiмцi з влaсoвцяMи (poсiйськi шoвiнiсти, якi слyжили
нiмuям) i пoлякaми спtlЛили селo Maйкiв Гorцaнськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi. Злoч инцi iхaли вaнтaя<i вкoto
i нa них' бiля цеpкви, нaпaлa D|iсцевa бoТвкa УПA пiд
кoil{aндoю ..ПеpЦя'' (кoмaндиp бoТвки _ Пpистoпнyк Фелip
Baсильoвин, l 909 p. н.' ypoд)кенeць селa Мaйкiв. Тoлi бyлo
вбитo l4 нiмЦiв, дeкiлЬкoх пopaненo' 2 взятo в пoлoll.
.{екiлькoм вдtlлoся втекти нa селo Pyсивель Гoщaнськoгo
paйoнy. Cеpел пoвстaнцiв бyлo лвa чoлoвiки вбитиx, o.цин
iз них, ypoдженецЬ селa Hевipкiв Кopеuькoгo paЙoнy
PiвнснськoТ oблacтi i дeкiлькa пopaHених (PiвнепськuЙ
кpaсзнавvuЙ tttузеЙ. ОcoбucmuЙ аpxiв О. fiенuugtка. -
Cnp.3olu. P, 3l - 74,3otц. P' 3I - 70;фцькuЙ M. Гoлzoфа.
- Piвltе, 1996. _ C, 75).

07.O7.1943 p.

08. 07. 1943 p.

0E. 07. 1943 p.

13.07. 1943 p.

Mapинин [БеpезнiвськuЙ paЙoн нa PiвненЩинi] - 7.7.
43 poкy бyльбiвui [вiллiл УПA] в бoях з пoлЬськoю
пoлiцiсю i нiмцями вiдfl ltлll y нiмuiв вaжкий кyлемет
(Ц,ЦАГОУ: Ф. 62. - Оn. I. - Cnp. 239. - Аpк. 4I.
Цumoваtto зo: CеpziЙuук. B. oУH - УПА в poкu вiЙ,tu.
Hoвi ЙotEмeнmu. - K, I 996. _ C. 84. ,ЦoaiвнuЙ nepеклаd
авmopа b pociЙcькot tltoвu).

8.7. 4з poкy нiмui пiдкиl.|yли пiлкpiплення, вiлбили y
бyльбiвuiв [вiллiл УПA] кyлемет, poзiгнaли Тх i спалили
селo Мapинин ([Беpезнiвський paйoн нa Piвненшинi]
(ЦДАГoУ: Ф.62. - Оn. I. _ Сnp. 239. _ Аpк.4I.
Itumoванo зo: CеpziЙlук. B. ОУH - УIIА в poкu вiЙнu.
Hoвi Оotgлlенmu, - К., I996. - C. 85.,ЦootiвнuЙ nepеклаd
авmoPа iэ pociЙcькol лtoвu).

8. vll.43 p. нiмеuькi частини в paйoнi с. Мидськ (тpебa
сeлo Bел. Милськ, Кoстoпiльський paйo PiвненськoТ
oблaстi] cпpoбyвaли перeпPaвитисЬ чеpез p. Гopинь з
метoю 3aвoлoдiння вкaзaним селoM i  с.  Cтепaнь

[Capнeнський paйoн PiвненськoТ oблaстi] ,  oднaк
..бyльбiвui, якi зaймaли вкaзaнi селa' виявиЛи нiмцям
спpoтив i вбили l5 сoл.Цaт, пiсля чoгo нiмцi, все ж тaки'
пеpепpaвилисЬ чepез Гopинь i  зaйняли Cтепaнь.. .
(СepziЙнук B. oУH - УПА в poкu вiЙнu. Hoвi doкумe'rmц
i маmеpiалu. - К., 1996.- C. 87. ДocлiвнuЙ nеpеклаd
rlвmopo iз pociЙcькol ltoвu).

.[o селa Мaлин oстpoжеЦькoгo paйoнy (тепеp
Млинi вський paйoн Piвненсьloi oблacтi ) нaгpянyли нi м ui
з пoлякaЬ{и y кiлькoстi l500 oсiб. Пoчaлaся poзпpaвa нa.ц
}rиpними )китeлями. Бyлo спaленo живцeм i poзстpiлянo
850 миpних мешкaнцiв селa' в oснoвнoмy чехiв. Ha зaхист
сeлa стaлa мaлoчиселЬнa мiсцевa бoТвкa УПA пiд
кorиaHдoto ..Чopнoryзa'' (кoмaнлиp бoТвки - Гaвpилюк
Aнлpiй Леoнтiйoвич' ypoдже}rецЬ селa Bopсин
Mлинiвськoгo paЙoнy). 3aв'язaвся смеpтельний
кpoBoпpoлитний бiй. Cили бyли неpiвнi. Пoвстaнцi мaйже
всi пoгинyли. Biддarrи свor життя пoвстaнцi: Ciбiгaryлiн
lвaн Мaксимoвин(|924p. н.), Гyлiй Пeтpo Гнaгoвtач(|92З
p. н.) _ ypoд,кенець селa свищiв (тепеp сeлo Жoвтнeве)
Млинiвськoгo paйoну;,[митpo Бaзелюк, Aбpaмvyк
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Aнaстaсiй Геpaсимoвин (l92l p. н.), Aнaтoлiй Чyмaк,
Boевoдa Пaнaс Mapкoвин, Пpистyпa Кoстянтин
Tpoхимoвиv (l909 p. н.),.(opецький lвaн Гaвpилoвин
(| 922 p. н. ), .(м итpyк Гнaг loхтимo вин (1 924 p. н.) - всi
iз селa П'яннс (тепеp селo Paдянське) МлинiвсЬкoгo
paйoнy; Гaвpилlок Aнлpiй Леoнтiйoвич ( l923 p. н.),
Геpaсимнyк Baсиль Анлpiйoви.t (l9l4 p. н.) - iз селa
Bopсин; Hевiдoмський .[ем'ян ( l9 l6 p. н.) -  iз селa
Bеликa Гopoлниuя Mлинiвськoгo paйoнy; стaничний
Бyзaк Hикaнop lвaнoвиv (l9l8 p. н.), пс. ..U]еpбa'' - iз
селa Певжa Mлинiвськoгo paйoнy; чoтoвий Mapтинюк
Poдioн Петpoвин ( l9 l6 p. н.) -  iз селa Pyлливе
Млинiвськoгo paйoнy; Жеpлиuький Адaм Пoтaпoвич
(l92l p. н.) - iз селa Ялoвичi Mлинiвськoгo paйoнy;
Мaхoвський Aнaгoлiй Hикaнopoвиv (|924 p' н.), Ткaнyк
CеpгiЙ Hиvипopoвин (|926 p. н.) пс. ..Cкarсyн'' iз селa
Елвapлiвкa (тепеp Яблyнiвкa) Млинiвськoгo paйoнy;
Pyлaшкo Aнтiн iз селa Maлин; Boзняк !митpo (|92a p.
н.) iз сeлa oстрoжeцЬ Млинiвськoгo paйoнy. Пopaнeними
бyли пoвстaнui : Ченepвя к Я кi в Гpигopoви з (1 92З p. н. ) -
iз с. Cвищiв i Boлoлимиp вихoдецЬ зi CхiднoТ Укpaiни,
який жив y селi Py.пливе. У uьoмy бoю вiдзнaчився
кoМaндиp ..Чopнoгyз'', якиЙ, буlузvl paне}|им в oбидвi
t|oги' пpoдoвжyвaB стpoчити iз кyлемeтa пo вopoгaх
(IIIанкoвcькuЙ Л. Укpаiнcькtt Пoвcmанcbка Аpмiя.
Укpаiпo в lpуziЙ cвimoвiЙ вiЙнi' _ С. 309; Бухаlto ГуpiЙ.
Пoсdцнoк З фoн оav Бсtхoм // Boлцltь. _ 1994. - II
л'omozo; BoлuнcькuЙ ilеplкавttuЙ унiвеpcumеm.У
noшуках npoвdu. -Луцьк' 2003. _ С. 228; PiвttенcькuЙ
кpaсзнaвauЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o, fleнuuцlкo. _
Cnp. 1923 PM, I 885 PM, 1937 PM - o, 3ota. P 19 - 3, зota.
P6-33).

Coтня УПA пiд кoмaндoю..Чyмaкa'' мшaбiЙ з нiмцями
й пoлякaми, якi  нaпaли Ha селo Чекнo (тeпеp селo
Мeжиpiння Млинiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) з
rr{етoю гpaбyнкy. B pезyльтmi бoю зi стopoни HaIIaдникiв
зaгиHyв l пoляк. У пoвстaнцiв зaги}Iyв Зiннyк Микoлa
(1912 p. н.), ypoлженецЬ сeлa Зaлaв'я Млинiвськoгo
paйoнy (!енuщук oлeкcаtlilp. 3лoчuнu noльcь'<uх
шoвiнiсmiв на BoлцнL - Кнuzа nepша. _ Piвнe, 2003. -
C. 277; PiвнеttcькuЙ кpасзнавuuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв o.,Qeнuщ1tка. - Cnp. 3otu, P. 29 - I03).

15.07. 1943 p.

17.07.1943 p.

|5.7.43 p. yкpaТнський вiддiл пpи зyстpiнi з нiмuями y

селi Кopoст (нa Щляry мiж Кopuем i Гoщeю ЖитoмиPськoТ
oблaстi  [тpебa сеЛo КoPисть КopeЦькoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi] poзбив 2 нiмецькi aвтoмaшини'
злoбyв збpoю i piзне lvtaйнo. Злoбщo y нiмuiв тaкox( сiлЬ,
lцo poздa}ta пoмiж селян. Toгo ж .Цня ввeнеpi налeтiли з
Piвнoгo Лiтaки, якi oбкидaли бoмбaми Miсце пoстoю
УкpaТнськoгo пoBстaнсЬкoгo вiддiлy (ГуpiЙ Бухаlto. Чu

вo'oвала Укpаiнcька Пoвcmанчсt Аp,tliя з ltiJt|ецbк|Lцa

фашucmамu? // Boлuнь. - 2005. _ 9 веpеcня; УПА в
cвimлi i loкуменmiв з бopomьбu 3а Укpaiнську
СалocmiЙну Сoбopну,\epcrcoву I942 - I950 pp. - T, 2. _

бllв, t 960. - C. 14 - I 5; Лimonuc УIIА. - T 2. Topoнmo. _

c. 370).

Унoчi з l6 нa l .I  лилня великi в iддiли . .Яpeми' '

(кypiнниЙ _ Cеменюк Hикoн, l9 l9 p. н.,  пс. . .ЯpеMa' ' ,
. .TиМiш' ' ,  . .Cтaльний' ' ,  ypoдженeцЬ селa Hемoвичi
Capнeнськoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi), ..Bopoнa''

(кoмaнлиp _ Цьoнa Mикoлa, вихoдецЬ iз Гaличини),
..Кopи'' (кypiнниЙ _ Мельник Мaкap Михaйлoвич, l920
p.н., ypoдженецЬ селa Гopoлeuь BoлoлимиpецЬкoгo
paЙoнy нa Piвненщинi),  . .Гaмaлi i ' ' ,  Чopнoмopuя' '
(кypiнниЙ _ Бaсюк Евген Mихaйлoвич' l920 p.н. '  пс.
..ЧopнoмopеЦь'', ..Кoмпaнiсць'', селo Хopiв oстpoзькoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi) пpисryпили дo лiквiдaцiТ
вiдoмoгo Bopo)кoгo oсеpе,I lкy й uентpy pl3н1lх

пpoтиyкpaТнських бaнд _ CтепaнськoТ Гyти
(Кoстoпiльський paйoн нa Piвнeнщинi),  пoльських
шoвiнiст iв,  якi  слyжили нiмцям, paзoм iз нiмцями.
Bнaсл iдoк цiсТ aкцiТ CтепaнсЬкa Гyтa пеpестaлa iснyвaти.
Bтpaти пoлякiв бiля 500 чoлoвiк. У пoвстaнцiв l 8 вбитих
i пopaнених. To.Цi зaгинyв Кoнoннyк oлексiЙ Лyкaшoвин,
|923 p. н., ypoджeнець мiстa flyбpoвиui PiвненськoТ
oблaстi; Шеpyлa Boлoлимиp Пeтpoвин, ypoджеttецЬ

Piвненськoгo paйoнy PiвненськoT oблaстi; Biтotцкo Пaвлo

Зaхapoвин, ypoдженецЬ селa Мaлий Мидськ
Кoстoniльськoгo paйoнy; . .Кoлoс' ' ;  3aгopoлнiй' ' ;
..Чopнoтa''; ..Шyляк''; ..Гpoмoвий'' (Л ев III ottкoвcькu Й,
Icmopiя УIIА. _ Biннinеz, 1953. _ C, 4l; PiвttеttcькuЙ
кpaсзнавuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,Qенuuцtкtь _

Cnp. 525 PК,Сnp. Sotц. P _ 38 - I04; 22I03 P!убp,,

14.07.1943 p.
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17.07. 1943 p.

17-19.07. 43 p.

18.07.1943 p.

3oш. P I6 - 4l, 3oш. P. I7 - 7; Лimonuc УПА. - T 2. _
Topoнmo. _ С. I 74; ЦАPo: Ф. P - 30. _ on. 2. _ Сnp' 80.
- Аpк. I).

l7.VI l .  l943 p. пpи лiквiлaцi i  пoльськoТ кoлoнiТ
Bиpкa..[Capнeнський paйoн PiвнeнськoТ oблaстi] нa
дoпoмory пoлякaM' якiбули в селi (250 voлoвiк), пpиriaли
нiмцi нa aвтaх. Haш вiддiл Тх нищитЬ. Hiмцi в пaнiцi
вi.Цсryпaють i зaлишaють 6 - х вбитих. Злoбyтo бaгaтo
збpoТ (Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. - T 2. _ Topoнmo, I990.
-С. I73 - I76).

Biддiли УПA l-  oТ гpyпи в днях 17, 18, 19 липня
пpoвo.цили oпеpauiТ в paйoнaх пoлЬсЬких кoлoнiй: Гща -
Cтeпaнь, Cелиськo' Bиpкa , Bиpoбки [Кoстoпiльський,
Capненський paйoни нa Piвненщинi]. . . .P iвнovaснo
зве.цeнo двa бoТ з нiмшями, y вислiдi чoгo зaбитo l 6 нiмцiв'
pештa poзбiглaсь. Злoбyтo 2 тяжкi кyлемeти' 2 легкi
кyлемети' 4 МП' 3 кopoткi пiстoлi, l l кpiсiв, 28 гpaнaт тa
пoнaд 24000 шт. aмyнiuiТ' спaлeнo дBa aвтa (Лimonuc
УПА. Hoвo cеpiл. - T! 2. _ Topoнmo, I999. _ С. I2s).

l8 липня |943 p. - юнaцЬкa вишкiльнa гpyпa УПA пiл
кoмaндyBaнням к - pa l-tигaнa (сoтенний _ I-{инкo Пaвлo
Мaксимoвич , 192| p. н. '  ypol lженецЬ сeлa Biльг ip
Гoщaнськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) poзбилa вiлпiл
нiмецькoi жaнлapмеpiТ мiж селaми Biлькa (тепep селo
Boлиuя) Кoстoпiльськoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi i
Япoлoть, цЬoгo )к paйoнy, l9 вбитих i бaгaтo paнeних - iз
стoPot|и вopoгa. Cпaленo 2 aвтoмaшини. Злoбyтo 3
кyлеМети' 6 мarц. пiстoль, Pyшницi, гpaнaти i бaгaтo
aмyнiцiТ. Бyли жещви сеpед пoвстaнцiв. Toдi зaгинyв
Кopoтнyк Антoн Якимoвиз, |9|2 p. н., ypoд)t(енецЬ селa
Tpoстянеuь Кoстoпiльськoгo paйoнy, .Цiдyх !енис
Гнaтoвин, iз селa 3oлoтoлин Кoстoпiльськoгo paйoнy
(Mipuук Пеmpo. УкpаIнcька Пoвcmaнcька Аpлtiя I942 -
I952. - Mtoнхен, I953. _ C. 50 - 5; PiвнeнcькuЙ
кpoeзнавuuЙ лtузеЙ. ocoбucmuu аpхiв o' .Qeнuuцlкo. -
Сnp. 447 PК, 61 5 PК, 3otц. P, б - I E - а; БoЙoвe хpeщeння

// Boлuнь, I992, _ 3I лunня; Лimonuс УIIА. _ T 2. _
Topoнmo. - I977. _ C. I75; Лimonuc УПА. Hoвo cеpiя. _
T 2. - Topoнmo, I990. _ С. I73 - I76).

18.07. 1943 p.

19.07. 1943 p.

24.07.1943 p.

27.01.1943 p.

27.01.1943 p.

Липень,43 p

Ha пoмiч ляхaм в зaхистi кoлoнiТ Зiвки [тeпеp сeлa
неМar' BoлoдимиpеЦький paйoн нa Piвненшинi] пpибyли
aвтaми нiмцi з Paфa.rriвськoТ стaниЦi, якi бyли poзбитi.
Hiмцi в пaнiцi вiдсryпили' зzuIиlltивlДи нa пoлi бoю 6 - ть
вбитих (Лimonuc УIIА. - T| 2. _ Topoпmo. - I977. _ С.
r 7s).

Biддiл . .Bopoнoгo' '  
[кoмaнлиp вiллiлy - Левкoвич

Baсиль' ypoдженецЬ Гaлинини] зниЩив в Cтепaнi

[Capненський paйoн нa Piвненшинi] yкpiплeнi стaнoвищa
тa сп.lлиB i висaдив в пoвiтpя тi бyлинки, якi були мiсцем
пoстoю i oбopoни.п,.пя нiмuiв (Лimonuc УПА. Hoва cеpiя.
-T 2.-Topoнmo, I990._C. I76),

Бiля Paдивилoвa IPiвненськa oблaсть] вбитo iз зaсiдки
двa пoлЬсЬких пoлiцейських (СеpziЙl-ук Boлodut+lup.
TpаzеЙiя Boлuнi, _ К., 2003. - С. I07; ЦДАBoB i УУ. _

Ф. 3833. _ on. 1. _ Сnp. l30. _ Аpк. 3).

Бiля Paдoвa нa.цyбенu.lинi piй УПA вбив oднoгo нiмця,
2 фoлькслoЙчiв i 3 пoлякiв.... (СеpziЙuук Boлoduлtup'
TpаzеЙiя Boлuнi. - К., 2003. - C. I07; ЦДАBoB i УУ. _

Ф. 3833. _ on. I. _ Сnp. I30. _ Аpк.3).

B oстpoжui [Млинiвський paйoн нa Piвнeншинi]
збypенo фiльвapoк i бyлинoк paйoннoТ yпpaви (Лimonuc
УПА. Hoва cеpiя. _ T 2. _ Topoнmo, I999. - С. 595).

Coтня ..Bеликaнa'' 
[сoтенний - Кoнлpaсь Михайлo

Tихoнoвин, |9|2 p. н., пс. ..Мiшa'', ..Лyкaш'', ..Coфpoн'' '

ypoдже}tецЬ селa Кypсики PaдивилiвсЬкoгo paЙoнy
PiвненськoТ oблaстi] зpoбилa зaсiлкy нa aвтoстpaдi Мi)t(
селaми Михaйлiвкa i Cитне [Paливилiвський paйoн] нa
нiмеuькy aвтoкoлoнy 3 Мalu|paМи, якaТхaлa 3i cтopoни селa
Cитнoгo. Пiлпyстивши пеpшi мaшини нa вiд"ДaлЬ 50
метpiв пoвстaнцi вiдкpили BoгoнЬ зi всiсТ збpoi, внaслiдoк
чoгo пеpших шiсть aвтoмaшин poзбитo i вoни зaгopiлися.
lншi aвтoмaшини зaдеpжaлись i  з них пoчaЛи
вигpyжyBaтисЬ Maдяpи тa зaймaти oбopoннi пoзицiТ.
Heзaбapoм пiд'Тхarro щe кiлькaнaдцятЬ aвтoмaши}l' з яких
вигpy3илaсЬ пoнaд сoтня Maдяpськoгo вiйськa i ,
спoлyчивlltисЬ 3 пеpцroю гpyпolо в числi бiля 300 oсiб'
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poзпoчtlли нaсryп нa нaшi стaнoвищa.3aв'язався зaпекЛий
бiй. Мaляpи ввели в дiю легкy apтилеpiю. Пoвстaнцi
вiдбили кiлькa aтaк, зpyчниМ кoнтpyдapoМ вi,Цкинyли
вopoгa i  зaхoпивши збpoю вiд пoбитих мaляpiв
вi.Цстyпили. Пpи uiй oпеpauiТ пoвстaнцi не пollесли
жoдних rгpат. Bopoг Bтpaтив вбитими oд|{oгo ге}|еp.lл4
двa пoлкoвники, кiлькa стapшин i бiля 50 pя.Цoвих вoякiв
(Tuщенкo oлеz. Гуpбu: квimень I944 - zo. - Piвне' 2005.
- с. 95 - 96).

Пoвстaнця м и бiля селa Cтoвпеuь .{'yбнi вськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi  бyв вбитий лянлвipт (нaмiсник
теpитopiТ) iз мiстечкa Bepби , який Тхaв без oхopoни
(PiвнеltcькuЙ кpoсзttавuЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
Денuщука. - Cnp. 3oul P 28 - I02; ЦДАГО: Ф. 62. _
Сnp. I. - on. I348. - Аpк. I 70. Itumoванo: Лimonuc УПА
Hoва cepiя. _ T 4 _ Кuiв - Topoнmo' 2002. - С. 92).

Hiмui пoгpaбyвaли селo Teслyгiв PaдивилiвсЬкoгo
paйoнy нa Piвненщинi i  пoвеpтaлися нa Paдивилiв.
Hепoдaлiк селa Гoнopaтки PaдивилiвсЬкoгo paйoнy
гpaбiжникiв зyстpiлa вoгнeм сoтня УПA. У pезyльтaгi
бorо сеpeл нiмцiв бyли великi )кеpтви. Зa жеpтви y
пoвстaнцiв невiдoмo (PiвнeпcькuЙ кpасlпавuЙ ltузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o.,\епuuцtка. _ Сnp. 3otu. P 28.3).

Тpи пoвстaнui - пiлpивники пiдклaли вибyхiвкy пiд мiст
нa aвтoтpaсi Piвне _ Кoстoпiль пoблизy селa Tpи Кoпui
Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi. Пo лopoзi iз
Piвнoгo нa мiстo Кoстoпiль PiвненськoТ oблaстi Тхaлa
легкoвa мaшинa 3 тpЬoмa нiмецькими oфiuеpaми, oдин з
яких бyв генеpЕlл iз.Цoкyментaми. Кoли aвтo виiiaлo нa
мiст пpoлyнaв пoryжний вибyх i aвтo пеpекигryлoсЬ.
Hiмецькi oфiuеpи i вoдiй зaгиHyли. Пoвстaнцi зaбpaли
збpoю з лoкytvlентaми i пoкинyли мiue aкuiТ (PjвttеltськuЙ
кpaсзнавuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o. ,Цeнuu$tка. -
Сnp. 2080 PR 7otц. P' I - I9).

У бoю бyльбiвuiв (вiллiл УПA) з нiмцями в селищi
Людвипiль (тепеp Coснoве) Беpезнiвськoгo paйoнy нa
Piвненщинi бyв пopaнений пoвстaнець Бaгнiй Левкo,
ypoдженецЬ сeлa Пoryлянки Capненськoгo paйoнy нa

Липень' 43 p.

Липень,43 p.

Piвненщинi (PiвнeнcькuЙ кpасзнсtвuЙ,+tузеЙ. ОcoбuсmuЙ
аpxiв o.,Qенuuцlка. _ СnP. l I48 PК).

Hеyстiйнений вiддiл УПA нaпaв нa нiмецькe
гoспoдapствo y селi Пoнебель Piвненськoгo paйoнy
Piвненсьt<oТoблacтi i зaбpaв з сoбoю цiле cгaдo племiнних
oвець i декiлькa кopiв, пеpегнaвши Тх y селo Кpивинi
Piвненськoгo paйoнy. Кopiв poзлaЛи людяLr, a вiвцi
випaсaЛи нa пoлях пoблизy сeлa. Чеpез лекiлькa днiв нiмцi
пpиiiaлrи i вiвui зaбpaли Haзaд' a кopiв не знaйшли. Пiд
чaс цiеТ aкцiТ нiмцями бyлo вбитo y селi шестеpo tr{иpних
жителiв. Бyлo вбитo l нiмця, l ляхa i l нiмця pаttе}|o
(!АPo: Ф. P. _ 30. - on. 2. _ Cnp' 35, - Аpк. I7-IE;
PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ. oсoбuсmuЙ аpхiв o.

ДеttuщJlкa. _ Сnp. 2299 PP).

Пеpе.п жнивaми, l943 poкy' сoтня ..Узбeкa'' ( сoтeнний

- Пaвлoнюк Baсиль Мaкapoвин, |923 p. н., yPoд)I(eнецЬ
мiстечкa Bеpби .(yбнiвсЬкoгo paйoнy нa Piвнeнщинi)
paзoм iз сoтнею ,.Сaдvl6и'' (сoтенний - Хapкевиv Iвaн
oлексaнлpoвин, l908 p. н.,  iз сeлa Pyлa Кpaснa
Piвненськoгo paйoнy) зopгaнiзyвaли зaсiлкy нa нiмцiв
непoдaлiк кJlaдoвиЩa в селi Cтapoжyкiв (PiвненсЬкoгo
paйoну PiвненськoТ oблaстi - o.д.). Hiмцi, a це бyли
гестaпiвцi iз пoлякaми, Тхrrли нa 8 гpyзoвих aвтo i oДнoмy
мoтoциклi -  всЬoгo близькo 50 чoлoвiк. .Ц.екiлькa
aвтoмaшин бyлo бpoньoвaних. Hiмui пoтpaпили пi .ц
пеpеxpесний вoгo}|Ь. Cеpел них бyлo вбитo 35 чoлoвiк, a

декiлькoм нiмцям нa мoтoциклi вд.lлoся BтеKги. Пiл венip
нiмцям нaд'Тхaлa пiдмoгa iз зaмкy, шo poзмiшaвся y

мiстенкy Клевaнь_ l Piвненськoгo paйoнy. Бiй poзгopiвся

3 нoвoю сиЛoЮ. Пoвcтaнцi пiсля бoю зaбpали aвтo y лiс
нa мiсце пoстoю вiллiлy УПA. Iз пoвстaнцiв зaгинyлo 5
чoлoвiк: Caмсoнюк Пилип Cтепaнoвин, |924 p. н., пc.
..Хмiль'' i Тoкapеuь Филимoн Хoмoвин, |923 p. н., -

oбидвa ypoлженui сeлa opжевa Piвненськoгo paйoнy i

вa)ккoпopaненим бyв пoвстaнецЬ _ Tимoшyк Cтепaн
Микитoвиu, пс. ..Липa'', 1920 p. tl., ypoДкенець цьoгo )к

ceлa (PiвttенcькuЙ кpасзнавtuЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв
О. ,Цeнuц)lка. - СnP. 2548 PP; 2297 Pn 3oul. P 5 - 39;

Гoмoн Л. B ittt'я вoлi Укpаiнu // Boлuнь. _ 2003. - 7

люmoeo).

Липень,43 p.
(пoнaтoк)
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Hiмцi з пoлякaми пpиТхaли гpaбити селo Тaйкypи
Piвненськoгo pайorry Piвненськoi oблaстi. Бiля мoгилoк,
y сеJli, нa гpaбiжникiв нaпалa мiсцевa бoТвкa УПA пiд
кoмaндoю..Лихa'' (кoмaндиp бoiЪки _ Пoлiutyк oлeксaнлp
жителЬ селa Taйкypи) i вiлбилa нaгpaбoвaнy хyдoбy, якy
вoн}r гнaли. Пoляки з нiмцями пoвтiкaли. Жеpтв y
пoвcтaнцiв не бyлo. Зa жещви y пpoтивникa невiдoмo
(PiвненcькuЙ кpасзнoвuЙ llузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.
[енuц1tка. _ Сnp. 3otц. P. l3 - 46, 3otц. P, I3 - 49).

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кoмaндoю ..Пiдхмapнoгo''

(кoмaн.uиp бoТвки _ Шмopryн Aнaнiй lллiv, l9l6 p. н.,
yрoд)|(е}|ецЬ селa Hoвoжyкiв, тепep селo Iскpa
Piвненськoгo paйoнy Pi вненськoi oблaстi ) зopгaнiзyвaлa
зaсiлкy пpoти нiмuiв бiля мoлoнapнi в селi Hoвoх<yкiв. У
peзyльтaтi зaпеKпoгo бoю зaгинyлo 23 фaшисти, oднoмy
вдaлoся Bтeкти. Cеpел пoвстaнцiв жеpтв не бyлo
(PiвненcькuЙ кpttсзнавuЙ ittузеЙ. ocoбucmuЙ opхiв o.
[eнuщ1lка. _ Сnp. I34 PP, I45 PP).

Шеф зв'язкy ..Cлaвкo'' 
[кoмaнлиp - 3вapин Петpo

Кoстянтинoвllч, |920 p. н.' ypoдженецЬ селa Бyгaiвкa
Paдивилiвськoгo paйoнy] iз свoсю oхopoнoю' дaв бiй
взвoдy мaляpiв пoблизy с. Тaйкypи (Piвнeнський paйoн -
o. Д.). Ъдi 8 пoгинyлo мaДяp' a pештa poзбiглaся (\lцькuЙ
Muкoла. Гoлzoфа. - Piвне, I996. - С. 88).

Biддiл ..Шaвyли'' (кypiнний _ Pyлик Aдaм Микитoвич,
l909 p. н., пс. ..Шaвyлa'', ..Шaкaл'', iз селищa ЛюДвипiль,
тeпеp Coснoве, БеpезнiвсЬкoгo paйoнy Piвненськoi
oблacтi) зaв'язaв бiй з нiмцями в селi Зipнe Беpезнiвськoгo
paйoнy. У pезyльтaтi бoю сеpел пoвстaнцiв бyлo 4 вбитих
i ,  сеpел них, opгaнiзaцiйнo.мoбiлiзaцiйний pефеpент
paйoнy..Hoвoбpaнець''. Hiмui rгpагlши 6 чoлoвiк вбитиМи
(PiвпеttcькuЙ кpасзнoвuЙ музеЙ' ocoбucmuЙ аpхiв o.
[енuщ1lка. - Сnp. 3otц, P. I3 - 46).

Бyльбiвui (вiллiл УПА) нaпaли нa нiмецькi кoшapи' де
пaслися кoнi, пoблизy мiстенкa Tyнин Гoщaнськoгo paйoнy
нa Piвненщинi.  Кoней пoвстaнцi зaбpaли, a вapтa
poзбiглaся. Бoю не 6улo (PiвнeнcькuЙ кpaсзнавuЙлtузеЙ.
ocoбucmuЙ opхiв o. ,\енuщукa _ Сnp, 22I56 PC).

Липень' 43 p.
(пoнaтoк)

Липень,43 p.
(пovатoк)

Липень' 43 p.
(пoнатoк)

Липень' 43 p.

БiЙ y с. Бoлoткiвцi [Oстpoзький paйoн PiвнeнсЬкoТ
oблaстi]_ пеpед жниBaми пpибyлo в селo 9 нiмaкiв i 4 ляxи
i мaли зaстaвити сеЛян ве3ти в мiстo сiнo. Ha вiддалi 2 - x
км. вiд селa Тх зyстpiли нaшi лpyзi [пoвстaнui]. Hiмui
пaнiчнo втiкли. Чеpeз лекiлькa гoдиtI нiмцi залягли i дaли
бiй, i нaшi пiшли в нaстyп. l l бyлo вбитo, a oднoгo в3ятo
в пoлo}|. Бyлo спалене aвтo. Ha лpyгий день нiмaки ,
зiбpaвши чиМaIry сиJry xoтiли зaбpffи свoТ тpyпи. I нaшi

д€lли знoBy бiй. l знoвy l 3 бaндитiв пiшлo нa тoй свiт. Бyлa
взятa 3бpoя, aмyнiuiТ, легкoвий aвтoмoбiль (Piвнеttcькo
СIIУ B oбopoui вoлi. _ Piвltе, l995. С. 44 - 45).

Бyльбiвui (в iллiл УПA) нaпaли нa мiстечкo Tyчин
ГoЩaнськoгo paйoнy нa Piвненщинi, в якoмy знaхoдився
невеликий зa чисельнiстю нiMецЬкий гapнiзoн' 3aв'язaвся
кopoткoтpиB:ЦиЙ 6iЙ' в якoМy нiмui втpaтили 3 oсoби
вбитими, a pештa poзбiглaся. Cеpeл пoвстaнцiв )кеpтв не
булo (PiвпенcькuЙ кPIIв'rавuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв
О.,\енuщукo. _ Cnp. 2I56 PС).

Haцioнал iсти вбили paйoннoгo гoспoдapчoгo кеpi вни кa
лянлвiщa,Ц,емидiвськoгo paйoнy (ЦДАГo, Ф: 62. _ Cnp.
l. _ on. I 348. _Аpк I 70. Цumoвotto: Лimonuc УПА Hoва
cеpiя. - T 4 - Кuiв - Topoнmo, 2002. - С. 92.,ЦoutiвuuЙ
nepеклаD iз pociЙcькo| I|oвu 

'rа 
у'<pаittcьку).

У |94з poui, пepел жнивaМи' мiсцевa бoТвкa УПA пiд
кoмaндoю Mихaлюкa Микoли lвaнoвинa, l9 l8 p.н. '
ypoджeнця селa oпapипси PaдивилiвсЬкoгo paйoнy нa
Piвненщинi, здiйснилa нaпaд нa нiмецьке гoспoдapствo
(штaaтсгyт) y селi Cтapики (тепеp селo 3apiнне)
Paдивилiвськoгo paйorтy нa Piвненщинi, яке oхopoнялoся
40 нiмецькими вoякaMи. Biдбyлaся бoйoвa сyгинкa, в якiй
зaгинyлo дBa пoвстaнцi.  lншi пoвстaнцi в i .aстyпили
(Piвненcькuil кpасзнавuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ opхiв o.

[енuщ1lка. _ Cnp. 3out. P 20 - 57).

Пеpел жl{ивaМи l943 p. в iддiл УПA бiля Гoщi

[Pi вненши нa] poззбpoТв нiмеuькy кoлo}ry. 3aбpaнo збpoю
i aмyнiuiю. Hiмцiв звiльненo (Лimonuc УIIА. - 5. _

Topoнmo, I984. _ C. 275).

Липeнь,43 p.
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Липень. l943

Пoвстaнцi вбили нiмeцькoгo ляндвipтa з пеpeKпa.цaчeМ
y селi Зaгipui [!yбнiвський paйoн PiвнeнськoТ oблaстi ]
(! е н u c ю к. M. П ocmpiл u ltt еc t t u кi в //B ic п u к !у бe н щu н u,
1997. _ 9 mpoвня).

Biддiл УПA мaв бiй з пoльськoю бaндoю [пoльськi
шoвiнiсти, якi слyжили нiмuям], якa пpиiiaлa гpaбити
селo Гpaнi.фбpoвицЬlФгo paйoнy нa Piвенщинi (\euuuцlк
o. lлoчuнu noлbcbкuх uloвiнiсmiв 

'tа 
Boлu,ti. _ T. I. -

Piвнe' 2003. _ С. l 2I).

Biддiл . .ЧopнoмopЦя' '  (кypiнний - Бaсюк Евген
Михaйлoвич 

'  |920 p.} l . '  пс. . .ЧopнoмopеЦь' ' ,
. .Кoмпaнiсць' ' ,  iз  селa Хopiв oстpoзькoгo paйoнy
PiвненськoТoблacтi) зaв'язaв бiЙ з нiмцями i влaсoвцями
(poсiйськi шoвiнiсти, якi слyжlали нiмцям) i пoлякaми, якi
пpиТхaли гpaбити нa цrгip Кopнyнoк пoблизy сeлa Плoске
oстpoзькoгo paйoнy. У pезyльтaтi  зaпеклoгo бoю
гpaбiжники бyли poзiгнaнi,  нaстинa гpaбiжникiв
пoтpaпилa y пoлoн. Cеpе.п пoвстaнЦiв зaгинyв ..Copoкa''

( iз вi йськoвoпoлoнениx) ( Piв н еt l c ькu Й кpавн авu Й .музе Й.
ocoбucmuЙ apхiв О.,Qеttuuцlка. _ Cnp. 2265 P3).

Hiмцi з пoлякaми y кiлькoстi бiля 20 oсiб пpийшли iз
селa Mgгельне Кiвеpuiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблacтi
гpa6нти хyтip ЖyкiвЩинa пoбли3y селa Pa.uyхiвкa
Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi. Мiсцевa бoТвкa
УПА зyстpiлa Тх вoгнем. У pезyльтaтi бoю нaпaдники
пoнесли великi втpaти. Heзaбapoм вopoгaм нaдiйшлa
пiдмoгa i пoвcтaнцi вi.Цсryпили. Cеpел пoвстaнuiв жещв
не бyлo (PiвненcькuЙ кpасзнaвuЙ музeЙ, ocoбucmuЙ
аpхiв o. ,[епuuQ|'<& - Сnp. 3otu. P, 23 - 74, 3oul. P' I3 -6).

Кypiнь . . .I l .opoшенкa' '  (кypiнний _ Кyхapнyк Якiв,
ypoд)t(енeцЬ селa Уiздцi Злoлбyнiвськoгo paЙoнy нa
Piвнeншинi), якиЙ був нa пoстoТ в селi Кpaснa Гopa
[yбнiвськoгo paйoнy нa Piвнeнщинi, пiддaвся нaпaдy
нiмецьких кapaтелiв. 3aв'язaвся зaпеклий бiй, в якoмy
нiмui втpaгили 5 oсiб BбитиMи, pештa нiмuiв poзбiглaся.
Cepел пoвсгaнuiв жepтв нeбулo (PiвненcькuЙ кpaсзнaвuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ opхiв o.,\eнuщукa. _ Сnp, Зotц. P
30 - 92).

Липень,43 p.

Липень' 43 p.

Липень' 43 p.

Hiмцi з пoлякaМи (бiля20 oсiб) пoвещалися з гpaбyнкy
кoлoн iТ Cехи .фrбpoви uькoгo paйoнy Pi вненськoТ oблaстi.
Пoблизy селa Hивецьк.{yбpoвиuькoгo paйoнy Тх зyстpiлa
бoТвкa . .Пoштapя' '  (к-p бoТвки - Paкoвич Mихaйлo
Пaвлoвин, iз мiстa.(yбpoвиui).3a iншими дaними кеpyвaв
aкцi € lo . .Бopистен' '  (кoмaндиp _ Кopiнеuь .[митpo
Baсильoвин, l9 l3 p. н.,  iз селa Зaвaдiв Cтpийськoгo
paйoнy Львiвськor oблaстi). Зaв'язaвся бiй, в якoмy бyлo
знищeнo всix }taпaдникiв. Жещв сеpед пoвgгaнцiв не бyлo.
Пoвстaнцi зaбpaли п'ять легкoвих aвтo i нaгpaбoване
мaЙнo (PiвненcькuЙ кpaсзнoвuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв
o.,Qенuщ1lка.- Сnp. 2063 PB; 22I03 PДубp.|

Miсцевa бoТвкa..Чеpкесa'' (к-p бoТвки - Чикyн Baсиль,
19l8 p. н.,  iз с.  Бaбин ГoщaнсЬкoгo p-нy PiвненськoТ
oблaстi) зPoбилa зaсiлкy нa нiмцiB мiж селaми Пopoзoвo
i Тaйкypи Piвненськoгo p-нy, якi пoвеpтzrлися з гpaбyнкy
сiл (нoтиpи гpyзoвих aвтo i  2 легкoвих). 3aв'язaвся
жopстoкий бiй. Пoвстaнцi зaбpaли всi вaнтaжiвки нa бaзy
УПА. У вopoгa зaгинyЛo бiля l00 сoлдaтiв. Сеpел
пoвстaнцiв зaгинyв Мичкa Юхим Иoсипoвиv, l920 p. н.,
iз с. Глинки Piвненськoгo p-нy i oлин бyв пopaнeний
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ. oсoбucmuЙ аpхiв o.

[енuщ1tка. _ Сnp. Зoш. P I3 - 46, 3oш. P. I3 - 66; 2619
PP).

B липнi l943 p нiмui зiбpaли cнли Й пiшли Ha нaшi лiси

[пoблизy селa Мapтинiвки .{yбнiвсЬкoгo paйoнy нa
Piвнeншинi]. . .B нeбi летiли лiтaки й бoмбили. Hiмцi
пoсyнyли лaвaМи нa нaс. Coтенний [..Беpкyг'' - Федoрчyк
AнaнiЙ Фелopoвин, l92l p.н., ypoлхенець мiстечкa Bеpби

lgiбнiвcькoгo paйoнy нa Рiвненщинi] нaкaзaв нaм бiгги в
бoлoтa... Пiсля бoю бyлo бaгaтo вбитих. Бyли вбитi i
пoвстaнцi, a тaкo)к люди з нaшoгo сeлa Й сyсiднiх
сiл....Пoвстaнцiв пoxoвaли нa г.rляBиrri (Iванuук oльza. _

Цьoeo не зoбуmu // Iз кpuнuцi nечаlti. _ Piвнe. _ 2006.)

Бiй чoти ..Яpoшенкa'' iз сoтнi ..Пaнькa'' з нiмцями
пoблизy селa Tеpемне [oстpoзький paйoн PiвненськoТ
oблaстi] нa piнui BiлiТ. У uьoмy бoю пoвcтaнцi Bтpaт не
мaли (Mаpuук Izop mа iншi. Гуpбu: квimень 1944 _ ao. -
Piвне' 2002. _ с.29).
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(кiнeuь)

Biддiл УПA мaв зaпеклий бiй з нiмцям нa 4rгopi !у6инa
в Capнeнськoму paйoнi нa Piвненщинi. Cеpел пoвcтaнцiв
бyли жеpтви. Зa жеpтви y пpoтиBникa невiдoмo
(PiвнeнcькuЙ кpсtсзнaвнuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв 0.
flенuuplкo. _ Cnp. Зoul. P 3 - 50

Hiмецький вiддiл пiддaвся нaпaдy (пoвстaнцiв) в
oкoлицi Hoвoмaлинa (oстpoзький paйoн нa Piвненшинi].
Hiмцi з пoлякaми гoтyвaлися лo виiЗлy. Пoчaвся oбстpiл з
yсix стopiн. Peзyльтaт * l9 зaбитих нiмцiв i, сеpед них'
лянлвipт [нaмiсник дaнoТ теpитopiТ] '  6 пoлякiв
(PiвttепcькuЙ кpсtсзнавuЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ сtpхiв o.
I|епuщука. _ Сnp. 3out. P 2 - 8; О.R Krаnc, Z ostrogа сlo
KoIуmу, Krokow I998, s. 3I. Цumoвo,|o 3а: Gгzegorz
Motуkа Ukrаinskа poгtуzonkа I942 _ l960 Instуtуt Studiov
Poliфсznуch PАN oJicinа ||уdаwniczа Rуtm |l/аrszаwа
2006 s. 205).

Hiмцi з пoлякaМи пpийшли y с. Cpiбнe Paдивилiвськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi гpaбити. Кoли гpaбiжники
пoвеpт.Ulllся з нaгpaбoвaним мaйнoм i ryлoбoю н€rзaд нa
них нaпaЛa сoтня ..floксa'' (сoтенний _ Кoтик Cемен
Пaнaсoвин, l 9l 5 p. н., iз селa Ceстpятин Paдивилiвськoгo
paйoнy). Хyлoбa i нaгpaбoвaне мaйнo бyли вiлбитi. У
uьoмy бoю зaгинyв пoвстaнецЬ Кyхapyк Baсиль lлькoвин,
|927 p. н., iз с. Сpiбне. Пopaненим бyв пoвстaнеuь..Шпaк''
(PiвнeнcькuЙ кpсtсзнавuЙ музeЙ. OcoбucmuЙ apхiв o.
/|енuuцlка. - Сnp. I734 PPаd.' I726 Ppаil.' 2048 PPсtd.).

Бyльбiвui (в iллiл УПА) зopгaнiзyвaли зaсi , lкy нa
aвтolllляхy бiля селa Bеликi Mежиpiнi Кopеuькoгo paйoнy
нa Piвненщинi.  Пo лopoзi  Тхaв нiмецький пaтpyль нa
велoсипедaх в кiлькoстi 8 чoлoвiк. Пoвстaнцi Тх зниutили.
Ha стpiльбy нaдiйшoв нiмецький зaгiн (бiля 50 oсiб).
Пoвстaнцi вiдiйшли без втpтг (PiвнeнcькuЙ кpсtсзнавuЙ
музеЙ. ocoбuсmцЙ аPхiв o.,{енuщ1tка. - Сnp. I702 PКop
- e).

Пoвстaнцi пеpестpiли нa тpaсi  Млинiв - Лyuьк
(Piвненшинa) нiмeuькy aBтoкoлoнy i oбстpiляли iТ. Зa
)кеpтBи невiдoмo (PiвнeнcькuЙ кpoсзнавuЙ музеЙ.
ocoбuсmцЙ аpхiв o. !енuuцlка. _ Сnp, 3out. P. 19 - 3).

Липень,43 p.

01.08. 1943 p.

01.08. 1943 p.

01.08.1943 p.

02.08. 1943 p.

Зa лиnень - веpесенЬ [I943 poку] вilцiли УПA пpoвели
74 бoi., знищивrши пorIaд 3 тисячi нiмцiв. oyнiвui втpaгиJIи
вбитими i  пopaнeнl lмl l  |237 с.гpiльuiв i  oфiuеpiв.. . .
(СmаpoDубець Г. M. oУH (б) в укpаilrcbкo,xу
ttсtцioна.ttьнo-вuтвoльtroJ|rу pуci tlа Boлutli в poкu /lpуzoi
свinювoi вiЙttu (I94I _ I9a3 pp). _ T., 2002. _ С. I I l)'

У сeлi fiyгpин Гoщaнськoгo paйoну PiвненськoТoблaстi'
пiд чaс бoйoвoТ сyтички з нiмЦями, в пoлoн дo нiмцiв
пoтpaпив пoлiтвихoвник УПА ..Pyаяший'' 

[пpoвi,rlrик _

Лyuюк Iвaн Кyпpiянoвич, l9 l8 p. н. '  iз  селa Cтaдники
oстpoзькoгo paйoнy PiвненськoT oблaстi] .  Biн бyв
)кopстoкo зaкaтoвaний у селi Бyгpин (Лimonuс УIIА. _ Т
24. _ Topoпmo -Львiв, I995 - l996. - С. 362).

БoТвкa УПА пiд кoМaндoto paйoнoвoгo зBePхникa
..Hепитай' '  (кoMaндиp бoТвки - Coлoмкo Cтепart
Г.pигopoвин, |922 p. н. '  yрoДженецЬ cелa f lyлiби
Гotцaнс ькo гo paйoнy P i внeнськoТ oб,raстi ) нaпaлa i спaл ила
нi ivtецьке дepжaвне гoспoдapствo в се.r i  Cимoнiв
Гotцaнськoгo pайoнy. Пiд чaс цiсТ aкцiТ пoвстaнuями бyв
вбитrrй нiмецький лянлвipт (нaмiсник тepитopiТ)
(Piutettськuit кpасзttовauЙ .ltу'зеЙ. ocoбucmuЙ аp-tiв o.
[еttutlу1'ка. _ Сnp. 3oul P 3I - 54).

БoТвкa УПA пiд кoМaндoю pайoнoвoгo звеpхникa
.. l lе l tитaй..  (кoмaнлиp бoТвки - Coлoмкo Стeпaн
Гpигopoви.r,  |922 p. н.,  ypoджснецЬ селa ! ,улi6и
Гotцattськoгo paйoнy Piвненськoi oблaстi) зaв'я3aлa
запeклий i  кpивaвий бiй з нiмецькиl\4и кapaтеляМи в
ypoнишi . .Pети' '  пoблизy сeлa Cимoнiв Гoulaнськoгo
paйoнy. Cepe.Д пoвстaнuiв бyли великi жеpтви i, в тoму
числi,  . .Hепитaй' '  i  Aнлpiй (3aсuь), iз селa Cимoнiв
( PiвttеltcькuЙ кpасзttавuuЙ .|'),зrЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
Цеttuu|ука. _ Cnp' 3out. P, 3I - 54).

Ha Piвненц.tинi нiмецький rroлiцiйний зaгiн в силi 400
чoлoвiк нaпaв в нiч нa 2 сеpпня нa с. Бaшинy [Гoшaнський
p.н PiвненсЬкoТ oблaстi] й oгpaбувaли йoгo. B хoдi
сaмooбopotlних дiЙ нaсeленl{я зaгинyлo кiлькa нiмaкiв
(Лimonuc УIIА. _ T. 2. _ Topoнmo, 1990. - С. 164;
Piвtlенcька CIIУ B oбopotti вoлi. - Piвнe, I995. _ C. 45).

97

Липень' 43 p.
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02.08. 1943 p.

04.08. 1943 p.

10.08. 1943 p.

Hiмui, paзoм iз влaсoвцями (poсiйськi шroвiнiсти, якi
с,тРкили нiмuям) i пoлякaми, oтoчили кoмaнлиpiв УПA,
щo зiбpaлися нa нapfuly в ypoнишi ..Бiлий Бepег'' пoблизy
селa Aгaтiвки (тепеp селa нaмaс) Гoщaнськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi. Зaв' язaвся жopстoкий i неpi вний бi й,
y якoМy пoвстaнцi вrгpaтили вбитими 38 чoлoвiк. Тoдi
зaги}|yли: Ciнкap Baсиль, ypoдженецЬ с.Жaвpiв
Гoщaнськoгo p-нy; paйoнoвий звеpхник -.[pyзюк Aнлpiй
Biктopoвин, l920 p. н., пс.' 'Беpeзa''; Киpик Гpигopiй

.[ 'eм'янoвин, l9 l5 p. н. '  ypoд)кенeцЬ с. Уг iльцi
ГoЩaнськoгo paйoнy; Кoлссoв Петpo Iвaнoвин, l9l6 p. н.'
ypoДt(енeцЬ с. Угiльцi ; ocтpий Гpигopiй Каленикoвин,
l920 p. н., ypoд)I(енець с. Угiльцi; Кapпишин Петpo
Cемeнoвин, |922p. н.' ypoд)кенeць с. Угiльцi; Кapпишин
Пoлiкapп Cepгiйoвин, |922 p, tl., ypoДке}lець с. Угiльцi;
Пилипнyк Cемен Cтепaнoвич' |922 p. н.' ypoJDкенець

с. Угiльui; звеpхt|ик ..Чopний'' (!еttuщук oлeкcапlp.
Iлoчuнu noльcьк|lх |Цoвiнicmiв па Bottuнi. Кнuzo nеp'tt&
_ Piвtlе, 2003. _ С. I26).

Coтня ..opликa'', нoтa ..Чepкeсa'' (нoтoвий _ Чикyн
Baсиль, l9l8 p. н, iз селa Бaбин ГoщaнсЬкoгo paйoнy нa
Piвненшинi) i чoтa..Лепехи'' (нoтoвий - Кpaвнyк Юхим
oмeлянoвин, iз селa Пoсягвa ГoЩaнськoгo paйoнy) iз сoтнi
..Лисa'' ' нaпaли нa нiмЦiв, якi Тхали кoлoнoю нa гpyзoвих
aвтo' непoд.tлiк селa Кoпиткoвe Злoлбyнiвськoгo paйoнy
нa Piвненщинi. У pезyльтaтi цьoгo бoto пoвcтaнцями бyлo
знищенo пoнaд 30 мaляpiв (зa iншими дaними бiля 90)'
спaлeнo 4 вaнтaясiвки i зaхoпленo бaгrгo збpoТ. Чaстинa
Мaдяp втеклa нa aвтoмaшинulх нaзaд нa 3лoлбyнiв. Сеpел
пoвстaнцiв жеpтв нe булo (PiвltенcькuЙ кpасзtlавчuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.,Qепuщука. - Сnp. 3out. P' 42

- 38, Зotц. P. 7 - 47, 3otц. P. I3 - 66, Сnp. 243 PК, Сnp.
2618 P3).

Ha aвтoшляхy Беpезнe - Мoквин, y с.  Кaм'янкa
Беpезнiвськoгo p-нy' бoТвкa УПA зpoбилa зaсi.uкy нa
aвтoкoлoнy з нiмцями i  пoлякaми (бiля 40 oсiб).
Aвтoмaшини були rryшенi пiл yкiс i вбитo l5 нiмцiв з
пoлякaми. Cкopo, пpoтивникy нaдiйшлa пiдмoгa з м.
Бepезне i пoвстaнцi вiлстyпluIи.... (ЦДАГo, Ф: 57. - on.
4. _ Сnp. 366 - Аpк. 253; PiвпeнcькuЙ кpaсзнaвuЙ музeЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв o.,[енuuЦ)'<а. - Сnp. Зoш. P 13 - 34).

13.08. 1943 p.

13.08. 1943 p.

14. 08. 1943 p.

14.08. 1943 p.

l4-15. 08. 43 p.

14. 08. 1943 p.

l3. vll l. 43 p. вiллiл УПA Hеryсa [кypiнний _ oлеськiв
Cepгiй, l9l8 p. н., iз селa Haзaвизiв Ha,Цвipнянськoгo
paйoнy lвaнo . ФpaнкiвськoТ oблaстi] мaв бiй 3 l\{aдяpaми

[селo Cтopoжiв Кopеuькoгo paйorry PiвненськoТ oблaстi].
(ЦАPo. Ф: P - 30. _ Оn. 2. _ Cnp. I5. _ Аpк I).

БoТвкa УПA зaв'язaлa бiЙ з нiмцями y с. Беpестoвеuь

[Кoсгoпiльський paйoн Piвненськoi ofu aстi]. B pезyльтaтi
нiмui rгpaтили 8 чoлoвiк. lз нaшиx втpm не бyлo (IIДАГo'
Ф: 57. _ Оn. 4. _ Сnp. 366 - Аpк. 5).

У PaдивилiвсЬкoМy paйoнi IPiвненськa oблaсть]
yкpaТнськa сaмooбopoнa вбилaЗ2 i поpaнилa l0 нiмцiв i
пoлякiв, щo пoвеpтaлИся з нaгpaбoвaним мaйнoм
(СеpziЙнук BoлoЙu.мup. Tpаzеdiя Boлulti. _ К.' 2003. - C.
I l I; Лimonuc УПА. _ T. 2. _ Topoнmo, I977. _ С. l69).

У селi Cтapa Moщaниця [3лoлбyнiвський paйoн
PiвнeнськoТ oблaстi] вiддiл УПA, вi.цбивaючи нaпaд
пoльськoТ бaнли [пoльськi  шoвiнiсти, якi  слyжили
нiмuям], вбив 40 i пopaнив l6 пoлякiв (Лimonuc УIIА. -
T 2. - Topottmo, I977. _ С. I69).

Кypiнь..Heryсa'' (rсypiнний - oлеськiв Cеpгiй, l9l8 p.
н.' ypo.ц)ке}IецЬ селa Haзaвизiв Haлвipнянськoгo paйoнy
lвaнo - ФpaнкiвськoТ oблaстi) y селi Кoпитiв Кopеuькoгo
paйoнy PiвненськoТoблaстi мaв бiй з нiмцями i пoлякaми,
якi пpиТхали гpaбити i пaлитуl селo. У pезyльтaгi бoю,
нiмui вiдстyпи.ли втpaтивцlи 35 чoлoвiк - вбитими (5),
paненими (25) i пoлoненими (5). У пoвстaнцiв зaгикyв
Paдивoнюк Киpилo iз селa Гoлинiвкa, цЬoг0 ж paйoнy.
Hiмui вiлстyп llлн (Лimonuc УIIА. - T. 2. _ Topoнmo' I990.
- С, I32; PiвненcькuЙ кpaсзнaвuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв o.,{енuuцlкa. _ Сnp. I536 PК).

Пiд селo Caмoстpiли [Кopеuький paйoн нa Piвненшинi]
стapryвaв лiтaк нa землю. B тy мить y тих теpенaх бyлo
двoх бoйoвикiв CБ, якi вiлpaзy oбстpiляли тoй лiтак. .['вoх
леryнiв, якi летiли в лiтaкy втекJIи нa сoшy' де Тхaли
нiмецькi мaшини _ тoдi ii зa6pult,t. Bибpaнo з лiтaкa двi
течки дoкyr\.tентiв тa нaйнoвiшa пoЩтa... (ЦАPo: Ф. P-
30. - on. 2. _ Сnp. I S. - Аpк I).
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19. 08. 1943 p.

19. 0E. 1943 p.

19.08. 1943 p.

Пoвстaнцi нaпaли нa нiмeцьке гoспo,цapстBo (tцтaагсгyг)
y сeлишi Млинiв нa Piвненщинi. B pезyльтmi цiсТ aкцiТ
пoвстaнцi зaхoпили бaгaтo хyдoби. Cepе.Ц пoвстaнuiв
жеfтв не бyлo. Зa жещви y пpoтив}rикa не пoвiдoмлясться
(PiвненcькuЙ кpасзнавнuЙ музеЙ, oсoбucmuЙ аpхiв o.

Дeнuu1Jlкo. - Cnp. I8 PM).

Hiмецькi кapaгелi oтoчили Cмopжевський лiс пoблизy
)ryтopa Кoбилище (селo opжiв Piвненськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi), в якoМy пepебyвaлa мiсцевa бoТвкa
УПА. 3aв'язaвся кopoткoтpивaлий жopстoкиЙ бiй.

leкiлькa нiмцiв бyлo вбитo. Пoвстaнцi змyшенi бyли
вiлстyпити i виpвaлися з oтoчeння бeзвтpaт (PiвtlеttськuЙ
кpoсзнавuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,Qенuщука. -
Сnp.25I09 PP).

l9 сepпня l943 p. в iлбyвся зaпеклий бiй мiж
yкpaТнськими збpoйними вiддiлaми тa великoЮ гpyпoю
нiмцiв з пoлякaми пiд сeлoм Ялвипiль (Piвнeнський paйoн
PiвненськoТ oблaстi). Bopoги Тхaли нa 38 пiлвoлaх (силa
склaдалa близькo l 80 oсiб). Пoблизy селa iх зyсгpiлa сoтня
..Жyкa'' (сoтенний _ Бpинкo Йocип, ypoдженецЬ сеЛa
Кoлoденкa Piвнeнськoгo paйoнy), бoiвкa . ,Coсни' '

(кoмaнлиp бoТвки - Tимoшyк Mикoлa Baсильoвич, l923
p. н.,  iз селa oбapiв Piвненськoгo paйoнy) i  бoТвкa
..Пiлхмapнoгo'' (кoмaнлиp бoТвки _ Шмopгyн Aнaнiй
Iллiч, l9l6 p. н., ypo;I)кенeцЬ селa Hoвoжyкiв, тепеp селo
lскpa Piвненськoгo paйoнy). (3a iншими ДaнИ|llvlв зaсiдцi
бyлa сoтня ..opлa'' (сoтенний - сoвсгський oфiuep, Кopягiн
Iвaн), ..Гoнти'' i сoтня ..Кpyкa''). Бiй тpивaв пiвгoдини.
Bopoг втpaтив 93 гpaбiжники (зa iншими Дaними l30)' в
тoмy нислi, 22 нiмцi,30 пoльських пoлiЦaТв, 8 нaцменiв.
3.пoбщo oдин чеський кyлеМeт, 8 мaгaзинiв з нaбoями дo
ньoгo, 27 кpiсiв, 700 нaбoТв дo мaвзеpa' 40 шryк гpaнaг, l
пapaбелyм, l MП, l20 шryк нaбoiв, 5 фip oбoзy' oлнy
бpинкy. Зi стopoни пoвстaнцiв впaлo 5 стpiльuiв, 3
пoвстaнцi бyли пopaненi. Ha пopяryнoк нiмцiв нaспiлa з
Piвнoгo жaнлapмеpiя нa l 0 arгaх i 2 тaнкsткaх ще Й Лiтaк.
УкpaТнськi Чacwft|уl вiдстyпили в лiс зaбpaвши нiмеuькy
збpoю. Тoлi зaгинyлo 5 пoвстaнuiв; Taтapин А.пaм
Baсильoви.r, lллtoк Aдaм Baсильoвич - oбидBa iз селa
Cтaвки Piвненськoгo paйoнy, i невiдoмий пoвстaнець зi

20. 08. 1943 p

Cхiднoi Укpaiни. Cepeл пoвстaнЦiв бyв пopaнений
Шyхpaй Микoлa, ypoдженецЬ Бслapyсi (PiвненcькuЙ
кpoсзнoвuЙ лlузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o. ,\енuuцlка. - Сnp.
3ota. P 5 - 4, 3oul. P. 5 - 39, P, 5 - 46, Зout. P. I 4 - I 3' Cnp.
I34 Pn Сnp,I45 Pn 742 PД; PДА. Ф: P 30. - on. 2. -
Сnp.4I.-Аpк.3.а;).

B кiнцi мiсяця липня (нaспpaвлi сеpпня) l943 p. кypенi
..Cталeвoгo'' (кypiнний _ Шepеметa Aнлpiй, вихoдець iз
ГaлIинини), .Цoксa'' (кypiнний _ Кoтик Cемен Пaнaсoвин,
l9l5 p. н., ypoшкеHецЬ сеЛa Cестpятин Paдивилiвськoгo
paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi) i ..Кpyкa'' (кypiнний _

Климиrцин Iвaн, ypoдженецЬ селa Bеpeшaки
Лaнoвeцькoгo paйoнy TеpнoпiльськoТ oблaстi), зa yчaстю
apтилepiйськoТ сoтнi . .Бepeзи' '  (сoтeнний _ oфiuep
сoвсгськoТ apмii), oблIягли мicтечкo Miзoн (Злoлбyнiвський
paйoн PiвненськoТ oблaстi), в якoмy бyлo 50 нiмцiв, l40
piзнoшеpстних шyuмaнiв i пoнaд l00 пoлякiв нa нiмецькiй
сrryжбi. Усi вoни бyли пеpшopялнo oзбpoснi i в лoбpe
yкpiплeних oкoпaх. oблoгoю кеpyвaв к-p Чepник
(r<ypiнний _ Кaзвaн .(митpo Пpoкoпoвин' l9l8 p. н., пс.
. .Чеpник' ' ,  . .Гpиuь' ' ,  ypoд'(eнeць сeлa oхмaткiв
.{емилiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi). К-p Чepник
дaв нaкaз вi .пкpити пo вopoжих стaнoвиЩaх
apтилеpiйський тa мiнoметний oгoнь. Bлapили
пoвстaнськi гapмaти i мiнoмети, вopoг зi стpary зaлLз.4B'
де тiльки пoпtlлo' нe вiддaвши дo нaс нi oднoгo стpiлy.
Пiсля тoгo, нaшi гapмaти пуcтllлvl кiлькaнaдцять стpiлен
нa стaницю нiмeцькoТ пoлiuiТ. Пpи вiдхoдi нaших зaгинyлo
бiля 2О пoвстaнцiв i бyв пopaнений кyлсметник ..Iгop''.

Тoдi зaгинyли: Бaйдroк Киpилo Фaдейoвич, l920 p. н., iз
смт Мiзoч Злoлбyнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi;
Cемeнюк Tимoфiй Caвoвин, Cеменюк Iвaн oнисимoвин,
Мaщинюк Кapпo Якoвиv, Лaхмaн Мелетiй Филимoнoвин,
Бyхaлo Кapпo, Гuaбуpлa Hiнa Хapитoнiвнa, l923 p. н.,
Caмнyк Bacшь Tapaсoвнl, |926 p. н., Cеpaфимюк Кapпo,
Pyлий lвaн.[ем'янoвин, l9l9 p. н. - всi ypoлженui селa

.[ 'еpмaнь-I,  Чepвoняк Петpo, iз селa Бiлaшiв
Злoлбyнiвськoгo paйoнy; Бoryш Caвa Cеменoвиv, l 9 l 3 p.
н., iз селa Гiльчa УкpaТнськa Злoлбyнiвськoгo рaйoнy;
Кopoль oлексaнлp Гpигopoвин, |929 p. н., пс. ..Biтеp'', iз
селa Лисин .{емидiвськoгo paйoнy; .[I .емvyк Пeтpo
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20.08. 1943 p.

20 -2s.08.43 p.

21.08. 1943 p.

23. 08. 1943 p.

Михaйлoвин, |922p. н., Пpисяжнlок Пaвлo Микoлaйoви.r,
|922 p.н., Cвiщевський Леoнiд oлексaн.upoвич, |924

p. н. _ всi ypoд'(енцi селa Hoвopo.пниЦi oстpoзькoгo
paйoнy, a тaкo)к тpи пoвстaнцi iз селa Iлляtцiвкa
ocтpoзькoго paйoнy (PДА: Ф. P 30. _ on. 2. - Сnp. 4I -
Аpк. 6 - a; ,[енuщук oлeкcанЙp. ?лoчuнu noльcькux
uloвiнicmiв на Boлuнi. Кнuzа nеpшa. _ Piвне, 2003. _ C.
223; фцькuЙ M. Гoлeoфa _ Piвне, 1996. - C. 75 - 76;
Лimonuc УIIА. - T 2. - Topoнmo, 1990. _ С. Iб4 - I97;
PiвнeнcькuЙ кpaсзнaвluЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o.
[eнuщукa - Cnp. 3oш. P - 30 - 43, 3oш. P IE - 5E,3otц.
P 24 - 9E' Сnp. 2316 P3; 3otц. P' 2 - 27,Sout. P 24 - I).

Coтня ..Пегpa'' Мaлa нiчний бiй з нiмцями y селi Бyшa
[Злoлбyнi вський paйoн P i вненськoi oблaсгi ]. B peзyльтrгi
бoю 18 нiмцiв бyлo вбитo, iз нaших бyв пopaнений l
пoвстaнець (P!А: Ф. P' 30. 4n. 2. _ Сnp. 4 I. - Аpк. 6 - а).

Мiсцевi бoТвки декiлькa paзiв poбили зaсiдки нa пoлякiв
[пoльськi шoвiнicти, якi с.гrркили нiмuям] в oкoлицях

с. Biтaсyвкa, Кpивyхa [.['yбнiвський paйoн PiвненськoТ
oблaстi], якi виi.жджaли нa селa зaбиpaги збiжя<я yлюлей.
Бyли жepтви зi стopoни пoлякiв (P!А: Ф. P' 30. _ on. 2. -
Сnp.4I._Аpк.6-а).

Coтня УПA ве3лa пoвстaнЦiв, зaгикyвtllиx y бoю зa
Мiзoч 3дoлбyнiвськoгo paйoнy нa Piвнeнщинi, в селo
Iлляшiвкy oстpoзЬкoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi. У лiсi,
пoблизy селa Hoвoмaлин oстpoзькoгo paйoнy' вoнa
пoтpaпилa нa нiмецькy зaсiдкy. Зaв'язaвся бiй, нiмui
poзбiглися, пoвстaнцi пpoдoв)кили pyx. Жеpтв y
пoвстaнцiв не бyлo. 3a жеpтви y нiмuiв невiдoмo
(PiвненськuЙ кpасзнавuuЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o.
Ценulц)lка. - Сnp. 23I6 PЗ).

Мiсцевa бoТвкa УПA y кiлькoстi 9 чoлoвiк нaпaлa нa
нiмецьке гoспoдapстBo [штaaтсryт] y селi Гyменники
Piвненськoгo paйoнy IPiвненськa oблaсть], яке
oхopoнялoся пoлякaми. B pезyльтaтi бoю l пoляк i l
пoBстaнецЬ бyли вбитi (PДА: Ф. P 30. - on. 2. _ Cnp. 4I.
-Аpк.3-а).

23. 0E. 1943 p.

23. 0E. 1943 p.

25. 08. 1943 p.

26.08. 1943 p.

29.08. 1943 p.

Пoляки [пoльськi шoвiнiсти, якi слyжили нiмuям]
пpиiiaли iзс. Бисгpиvi [Беpезнiвський paйoн Piвненськoi
oблaстi] гpaбить с. Рyлня Пoгopiлiвськa [Беpезнiвський
paйoн] i тaм вiддiл УПА зaв'язaB 3 ниlr,lи бiЙ. Пoляки
BтеKли y с. Бистpинi (ЦДАГo: Ф. 57. - on. 1. -Сnp. 366
- Аpк. 5).

23. vIII.  б iля с. Bopoнyхи [Кopеuький paйoн нa
Piвненшинi] бiй [пoвстaнuiв] з нiмuями i пoлякaми ( l50
uoл.). Чma ..Гpaнaти'' вoгнrм скopoстpiлiв зaгopoдилa
дopoгy. Bopoг в пaнiцi вiдстyпив. Бyли iз йoгo стopoни
вбитi i пopaнeнi. Haших втpaт не бyлo. Bзятo aмyнiuito i
нaгpaбoвaне (!АPo: Ф. P - 30. - on. 2. _ Сnp. 28. _ Аpк.
48; Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. - T 2. _ Topoнmo, I999. _
С. I82).

БiЙ сoтнi УПА бiля с. Злaзне [Кoстoпiльський paйoн
PiвненськoТ oблaстi]. Hiмцi хoтiли пеpепpaвитисЬ черeз
piнкy. Hiмui вiлстyпили дo с. Янoвa.{oлинa [тeпep селo
Бaзaльтoве Кogгoпiльськoгo paйoнy] (It!АГo: Ф. 57. -
on. 4. - Cnp. 366 _ Аpк. 5).

Biддiл УПA зpoбив зaсiлкy нa нiмцiв з пoлякaМи y
Беpезнiвськoмy paйoнi [Piвненськa oблaсть] нa
вyзькoкoлiйЦi.3aв'язaвся бiй, y якoмy зaги}tyв l нiмець i
l пoляк, a тaкoж бyлo пopaненo 3 . х пoлякiв. Cepел
пoвстaнцiв бyв l вбитий i 2 - х пopaненvlх (P!А: Ф. Р, 30.
_ on. 2. - Cnp. 4I.- Аpк. 6 - а).

29. v|||.  43 p. з oстpoгa Piвненшинa] вийшли.. 'н iмцi,
мn,ДяPИ, кoзaки (влaсoвui _ poсiйськi  шoвiнiсти, якi
слРкили нiмцям _ aвт.), пiшли в piзних нaлpямкaх. Пepшa
чaстинa в силi 80 чoлoвiк vеpез Hoвoмaлин нa Бyшy
[oстpoзький paйoн ]. B Бyшi зaнoчyвzrли. Bнoчi сoтня
Петpa мaлa бiЙ; вбилн l2 нiмцiв, з нaшoТ стopottи oдин
paнений... (PДА: Ф. P 30. _ Оn. 2. - Сnp. 4 I. _ Аpк. 6 - o).
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29.08. 1943 p.

30.08. 1943 p.

31.08. 1943 p.

Cepпень' 43 p.
(пoнaтoк)

Coтня . .Шпaли' '  (сoтенний _ Сoлoнюк Пилип
Mихaйлoвин, l9l8 p. н., iзсела Кpyпеuь Paдивилiвськoгo
p-нy нa Piвненщинi) влaшryвzrлa зaсiлrсy нa нiмuiв, якi
Тхaли вaнтaжiвкaми пo тpaсi  Львiв - P iвне. У селi
Кpyпeuь Paдивилiвськoгo paйoнy вoни бyли oбстpiлянi.
У peзyльтmi oбсгpiлy сеpеп нiмuiв бyли 3 чoлoвiки вбитих.
Зa жepтви y пoвстaнuiв не пoвiдoмлясться' Бyлo взятo
бaгaтo збpoТ i oдежi, a такo)к oдне aвтo. [вa aвтo бyли
с п (PДА: Ф. P 30. - on. 2. _ Сnp. 4I. - сtpк. I;
PiвпeпcькuЙ кpoсзttавuЙ t+tузеЙ. ocoбucmait opхiв 0.
ДенuuЦtка. - Сnp. 2287 PPаd).

Coтня ..Бoсoти'' (сoтeнний _Тoкap Мaтвiй lлapioнoвиv,
l 909 p. н., iз с. Бopемель.[емидiвськoгo p-нy PiвненськoТ
oбл. - o. ,Ц.) i чoтa iз сoтнi ..Мopoзa'' нaпаJlи нa нiьlецьке
гoспoдapствo y с. Бoкiймa Млинiвськoгo p.нy (Piвненськa
oблaсть), якe oхopot lялoсь нiмцями й пoлякaми.
oхopoнuiв бyлo близькo 70 oсiб (27 нiмuiв i 40 пoлякiв).
Hiмui втpaтили l3 oсiб, a пoляки _ 20. Cеpел пoвстaнцiв
зaгинyв Гнiтецький !.митpo Леoнтiйoвич, ypoд)кeнeць
селa oхмaткiв .(eмилiвсЬкoгo p-нy i  бyв пopaнений
poйoвий .,Кpи вoнiс''. Пoвстaнцi злoбyли 200 гoл i в хyлoби,
50 кoней, бaгaтo збpoТ тa aмунiui,i (P!А: Ф. P. 30. _ on. 2.
- Сnp. 4I. - аpк. I; PiвнеttcькuЙ кpoсзttавuuЙ му.leЙ.
oсoбuсmuЙ apхiв О. ,Qеttutцука - Сnp. 3otu. P - 30 - 59).

Coтня ..Бoсoти'' 
[сoтeнний - Toкap Мaгвiй lлapioнoвин,

l909 p. t|., ypoд)кeнецЬ селa Бopeмeль .[l.емидiвськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi] i нoтa, iз сoтнi .,Mopoзa'',

MaЛи пoвтopнtlЙ бiЙ з нiмцями i пoлякaми y с. Бoкiймa
Mлинiвськoгo paйoнy [Piвнeнськa oблaсть] пiсля тoгo,
кoли нiмцям нaд'Тхалa пiдмoгa з мiстa !убнo IPiвненськa
oблaсть] нa 7 вaнтalкних aвтo..I[егалi бoю нeвiдoмi (PДА:
Ф. P 30. - on. 2. _ Сnp. 4l. _ Аpк. I).

Кaвaлepiйськa бoiвкa УПA нaпaлa нa кoлoнiю
Tpoстянеuь (тепep селa нeМaс, теpитopiя Тyvинськoгo
вiйськoвoгo пoлiгoнy нa Piвненщинi), ле знaхoлI1л|lcя у
зaсiдцi нiмцi з пoлякaми. 3aв'язaвся бiй. Пoвстaнцi
вiлстyпили. Жepтв не бyлo (,t|еtluu1ук o. 3лoчцнц
noльськuх utoвiпicmiв па Boltutti. - Кttuеo nepша. _

Piвttе, 2003. - С. I32 - I33).

Cepпeнь' 43 p.
(пoнатoк)

Cеpпень' 43 p.

Cеpпень,43 p.

Cеpпень' 43 p.

Cеpnень' 43 p.

Cеpпень' 43 p.

Мiсцевa бoiЪкa УПA в кiльIоcгi 5 чoлoвiк пiд кoмaндolo
..Кapкa'' (кoмaнлиp _ Гaв.пiтiн Baсиль Baсильoвин, l920
p. н., iз селa Кoзлин Piвненськoгo paЙoнy PiвненськoТ
oблaстi) ,  без бoю (oхopoнa poзбiглaся), зaбpaлa з
нiмецькoгo гoспoдapствa в селi Гopиньгpoл-I l
Piвненськoгo paйoнy бiля l000 oвеuь, 86 кopiв,47 кoней i
зaгнaлa зa нiч дo сeлa Кoтiв Piвненськoгo paйo}ry' Biвцi i
ryдoбy poздaли пo людях з ближнix сiл, a кoней пеpедirли
для УПA (PiвнeнcькuЙ кpаcзнoвuuЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ
аpхiв o. !енuщ1tкь - Cnp. 3oш. P _ 30 - 59).

Пoвстaнцi: ..Бiлий'', ..Мyp'',..Кopiнь'', ..Бoк'',..Пеньoк'',
..Зaець'' _ всi зaгинyли y бoю з нiмцями в p-нi Bисouьк
[.[yбpoвиuькиЙ paйoн нa Piвненщинi]) [АPО: Ф. P _ 30.
- Оn. 2. _ Сnp. 80._ Аpк. I).

Coтня . .Шпaли' '  (сoтенний _ Coлoнюк Фiлiп
Михaйлoвич' l9l8 p. н., iз селa Кpyпеuь Paливилiвськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi) знищилa неBеликy гpyпy
нiмцiв paзoм iз лян.Цвipтoм пoблизy сeлa Cpiбне
Paдивилiвськoгo paйoнy, якi  пpиТхaли гpaбити
(PiвttенcькuЙ кpасзнавнuЙ 'ttузеЙ. ocoбucmuЙ opхiв О,
[eнuuцtка. _ Сnp. 3otu. P - 28 - 24).

Coтня ..I.|игaнa'' звелa бiй з нiмцями y с. Бистpинi
[Беpезнiвський paйoн PiвнeнськoТ oблaсгi]. Hiмui бyли
poзiгнaнi (Ц,ЦАГo: Ф. 57. - on, 4. - Сnp. 36 _ Аpк. 37).

Мiсцeвa бoiвкa УПА нaпa.rra нa нiмцiв пoблизy сeлa
Угiльцi Гoщaнсьlсoгo paйoнy Piвненськoi oблacгi, якi гнaли
нaгpaбoвaнy ryлoбy. У pезyльтaтi бoю пoвстaнlu|l| Hе
Bд.UIoся вiдбити xyдoб% тaк як бyлa сильнa oхopoнa.
Пoвстaнцi вiлсryпили. Жеpтв не бyлo (PiвненcькuЙ
кpaсlнaвluЙ лtузеЙ. oсoбucmuЙ аpхiв o. ,Qеttuщука. _
Cnp. l42E PГ).

Coтня ..Мaксa'' 
[сoтенний _ Cкopyпський Мaксим

Aнтoнoвиv, l9I5 p.н.,  ypoджеtlецЬ селa Aнтoнiвцi
Шyмськoгo paйoнy TеpнoпiльськoТ oблaстi], зpoбилa
нaпaд нa фiльвapoк [нiмeшькe деpя(aвнe гoспo.Цapствo]
бiля Кopшя [Piвненщинa]. Бyлa знищенa чaстинa зaлoги
фiльвapкy. Зaбpaли весь живий iнвентap i вiдстyпили
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Cеpпень'43 p.

Cеpпень' 43 p.

Cepпень,43 p.

Cеpпень' 43 p.

Cеpпень' 43 p.

(CюpуncькuЙ M. TуDu 0e бiЙ за вoл'o._ К _ Лoн0oн -
Topoнmo, I 996. - C. I 66).

B мiсяцi сеpпнi |943 p' вiддiл УПА' склaдениЙ тaкoж з
yзбeкiв, гpyзинiв i poсiян, 3нищив y бoях з нiмц,ями в
Млинiвськoмy p-нi PiвненськoТ oбл. 60 гiтлеpiвських
бaндитiв (Mipнук Пеmpo. УкpoIнcька Пoвcmанcька
Аpлtiя I942-1952. - Mtoнхeн, I953. - С. 69).

Biддiл ..Лaйдaки'' (кypiнний _ Ctсyбa Микитa lвaнoвиЧ,
|9|7 p. н., ypoдженeцЬ сeлa Бечaль Кoстoпiльськoгo
paйory нa PiвненЩинi) мaв бiй з нiмuями y 6лил<нiх селaх,
пoблизy мiстечкa Boлoлимиpець нa Piвненщинi.
Пoвотaнцi змyrшенi бyли вiдстyпнтll (PiвненcькuЙ
кpавнaвvuЙ лlреЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o. ,[eнutщtкa. _

Cnp.Sotu.P-37-E9).

У селi Teсoвi [oстpoзький paйoн нaPiвненшинi] вбили
тpьoх нiмЦiв (Лimonuc УПА. - T 2. - Topoнtno, I990. _

c. 164 - r97).

Coтня ..Гpaбa'' (сoтенний _ oдoлiнський Гpигopiй
Киpилoви.t, |92З p. н.' ypoДкенець селa Bеликий Житин
Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) нaскoчилa нa
нiмецькe гoспoдapствo (штaaтсгyт) в селi Шпaнiв
Piвненськoгo paйoнy. oхopoнa BтекJIa. Без бoю пoвстaнцi
зaбpaли бaгaтo xyлo6и i пoгнaли нa селo Coлoмкa
Кoстoпiльськoгo paйoнy нa Piвненщинi. Hевдoвзi нiмцi iз
мigгечкa oлексaнлpiя пirцли пo слiдaх i пpийrшли дo сeлa
Coлoмкa, алe ii тyг вoг}lем зyстpiли пoвстaнцi. Hiмцi
пoвеpнyЛися нaзaл ( Piвtlенc ькuЙ кpасзнав чu Й,vузeЙ.
ocoбucmuЙ apхiв o.,[eнu|щt'<tL - Cnp. 2620 PP).

.(екiлькa вiддiлiв УПA oтoчили нiмцiв пoдвiйним
кiльцем пoблизy селa Taйкypи Piвненськoгo paйoнy
Piвненськoi oблaстi. 3aв'язaвся жopстoкий бiй. Hiмцi
викJlикaли aвiaцiю з мiстa Piвнoгo, якi бoмбили фугaсними
бoмбaми селo i пoзицii пoвстaнцiв. Bopoг бyв вщент
poзбитиЙ i пoнiс великi втpmи в живiй силi. 3a жеРгви y
пoвстанцiв невiдoмo (PiвltеttcькuЙ кpaсзнaвuuЙ llузeЙ.
ОcoбucmaЙ opхiв О.,[енuц1lкa _ Cnp. 2619PP).

Cеpпень' 43 p.

Cepпень,43 p.

Cеpпень,43 p.

Cеpпень,43 p.

Cеpпень' 43 p.

Мiсцевa бoiвкa УПA п'aлa жopстoкuЙ бiЙ з нiмцями й
пoлякaми y селi Hoвoсiлки (тепеp селo Haбеpeжне)
.['емилiвськoгo paйoнy [Piвнeнськa oблaсть]. B pезyльтaгi
бoю бyли великi жеpтви y пpoтивникa. У пoвстaнцiв
зaгинyлo l2 чoлoвiк i сеpел них: Кpимyсь Aнлpiян (xrгель
ceлa) (,{енuцук Олекcанdp. 3лoluнa noльcbKux
utoвiнicmiв нo Buluнi. - Кнuzа nеpu|L _ Piвнe, 2003. _
С. 284).

Бoiвкa...['yбa'' (кoмaн.Циp бoТвки _ Aнлpiй 3aливaйкo,
ypoджrнецЬ селa Кpyпeuь Paдивилiвськoгo paйoнy нa
Piвненшинi) зpoбилa зaсi.uкy нa aвтoшляхy.[yбнo - Бpoли
в ypovишi ..БopЩoвaтниця'', пoблизy селa МиxaЙлiвкa
Paдивилiвськoгo paйoнy. Пiд час цiсТ зaсiдки був вбllтиЙ
мa.Цяpський oфiuеp (PiвненcькuЙ кpaсзнaвuЙ лtузеЙ.
oсoбucmuЙ аpxiв О..[енuщукa. _ Сnp. 3out. P. 28 - 4).

У сеpпнi в iддiл УПA в Здoлбyнiвськoмy paйoнi
[Piвненськa oблaсгь] злoбyв y нiмuiв l2 тягapoвих arг
(Лimonuc УПА Hoвa cеpiя. _ T. I. - КuIв - Topoнmo,
I995. _ С. 5I).

БoТвкa УПA пiд кoмaндolо Bеpешyкa Микoли
Cеpгiйoвинa, l9l6 p. н., iз селa Bopoнiв ГoЩaнськoгo
paйoкy нa PiвненЩинi, в неpгoвий paз нaпaлa нa мiстечкo
Tyнин ГoшaнсЬкoгo paйoнy. У pезyльтaтi цiсТ aкцii
пoвстaнцям вдilлoся зtlхoп}rги 27 фipмaнoк pеменю i шкip,
5 . ть лpyкapень (4 - pи мaлих i oлнy великy). У цiй aкцiТ
бyв вбитий oдин нiмeць i двa пoвстaнui (PiвнeнcькuЙ
кpaсзнавнuЙ tttузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o. .[енuщ1tкa _
Cnp. 3oш. P' 34 - 76, Зoul. P. 14 - 45).

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кoмaндoю Paкoвичa Михaйлa
Пaвлoвичa _ пс. ..Пotштap'' спaЛилa чoтиpи бapжi, якi
гoтyвaлися зaвaнт.DкитисЬ зepнoМ в мiстенкy фlбpoвиtш
PiвненськoТ oблaстi (PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ лlузeЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. fleнuщукa. _ Сnp. 22I03 P!убp,).

Coтня ..Чopнoгo'' (сoтeнний _ Жyк Cтепaн, ypoдже}lець
сeлa Кoлoвеpги КopeЦькoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi)
псpестpiлa нiмцiв з пoлякaМи (бiля l 5 oсiб) пoблизy селa
Янiвк4 тrпеp селo lвaнiвкa, Кopеuькoгo paйory.
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У pезyльтаi бolo 5 нiмцiв i пoлякiв бyлo вбитo, a pецгг4
зДaлucя в пoлo}| (,Qенuщук oлекcанdp. ?лoчuttu
noлbcькцх tцoвiнicmiв на Boлuнi. - Кнuеa nеpша. -
Piвнe,2003.-C. I32).

БoТвкa УПА нa aвтсrгpaсi КиTв _ Piвне, нaвпpoти селa
Caмoстpiли Кoperькoгo paйoнy нa Piвненщинi, вi.Цкoпшla
i витягнyлa.Цвoмa пapaми кoней близькo 60 метpiв кaбеля,
неpeз якиЙ здiйснювaвся 3в'я30к мiж Беpлiнoм i
Biнницею. Ha деякий чaс вaжливий зв'язoк бyв
пepеpвaний.3гo.Цoм, цю aкцiю сoбi пpиписaли сoвсгськi
(неpвoнi) пaРгизaни (PiвненcькuЙ кpасзнoвvuЙ лlузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o.,{енuщ1lкa - Сnp. 2280 PP).

Пoвстaнцi зpoбили зaсiлкy нa нiмuiв з пoлякaми пoблизy
селa TpoстянецЬ кocтoпiлЬськoгo paЙoкy нa Piвненщинi
нa цJляхy Cтепaнь -.[,еpaжне Кoстoпiльськoгo paйoшy. У
pезyльтaтi  бoro пpoтивник пoнiс великi втpaти, y
пoвcтaнцiв жещв не бyлo (!eнuщ1tк Олекcанйp. 3лoчaнu
noЛbcbкuх tцoвiнicmiв на Boлuнi. _ Кнuzа nеpulo. _
Piвнe,2003. _ C. I3I; PiвнeнcькцЙ кpасзнавuuЙ l+tузeЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв О. ,{енuщ1lкa - Cnp. 497 PК).

Iз мiстечкa Мiзoч 3лoлбyнiвськoгo paЙoнy нa
Piвненщинi пpиiiaв веpxи нa кo}|ях, iз oхopoнoю (7 нiмuiв
i  l0 пoлякiв),  в селo Cтy6лo (тeпеp Cтеблiвкa
3лoлбyнiвськoгo paйoнy) кpaйсляндвipт Бopн. У селi йoгo
пepестpiлa чoтa iз сoтнi ..Кpyкa'' (сoтeнний _ Ляшyк
Кiнлpaт lвaнoви. l ,  l9 l4, ypoлженeць селa Cтapa
Мoщаниця 3лoлбyнiвськoгo paйoнy нa Piвненшинi) i
знищшлa l6 нiмцiв з пoлякaми' в тolufy числi, i Бopн4 лишe
oднoьry вдtЦoся yгекти. CеpeД пoвстaнuiв жещв не бyлo.
Пoвстaнцi злoбyли oдин легкиЙ скopoстpiл, 5 aвтoмoтiв,
12 кpiсiв (PiвненcькuЙ кpaсзнaвuЙ музeЙ, ocoбucmuЙ
аpхiв o. ,Цеltuщ)lка. - Cnp. 2575 P3' 2316 P3; Лimanuc
УIIА. - T 5. - Topoнmo' 1984. _ C. 33).

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кеpiвниЦтвoм ,,\убa' '

(кoмaнлиp бoiЪки - 3aливaйкo Aнлpiй, ypoДкенецЬ сeJla
Кpyпеuь P4дивилiвсьlогo paйoнy нa Piвнeнщинi, нaлaлIa
нa нiмецьке гoспoдapствo ( штaатсгщ) в селi Пеpенятин
Paдивилiвськoгo paйoнy. Haпaл бyв невдалий, пoвстaнцi
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Cеpпень,43 p.

Cеpпень' 43 p.

втpaт}rли вбитими тpьoх нoлoвiк i, сеpел них, .(5lбvaк
Baсиль .(митpoвин, |92| p. н.,  Мaмvyp Михaйлo
Aнтoнoвин, |92| p. н., Мeльник Пaв.гlo _ всi ypoлженui
селa Hемиpiвки Paдивилiвськoгo paйoнy (PiвненcькuЙ
кpасзнавlaЙ мyзeЙ. ОcoбucmцЙ opxiв o.,{енuщ1lкa -
Cnp. 22I99 PPail.; I732 PPoil.,2018 фod.,3otц, P, 28 -
I I, 3oш. P' 20 ' 56).

Biддiли УПA _..Яpеми, ..Хмapи'', ..Явopa'' i чoтa сmнi
..ЧopнoмopЦя,, HaлaлИ нa нiмeцький дepжгoсп (шrг.аагсгщ)
y селi Милятин oстpoзьlогo paйoнy (Piвненськa oблaстi).
Пoвcтaнцi gточrши нiмцiв, мaДяp, пoлякiв iтaджикiв (бiля
50 нiмцiв, l00 пoлякiв' 200 тaджикiв), якi пpиТхaли
змoлoтити нaгpaбoвaнe збiжлся. У peзyльтaгi бoю вopoг
Bтpaтив бiля 50 чoлoвiк. Тaджики зa дoмoвленнiстю
зIlaлИcЯ вiдpa1. ж y пoлol{. Зaгинyлo 2 пoвcтaнцi, вихiдцi
зi CхiднoТ Укpaiни. Пoвcтaнцi poзбили деpжrcсп i зepнo
poзд.rли лroдям. Пoвстaнцям вдaлoся зtlхoпити чим€lлo
з6po| (!енuщук Олекcанlp. 3лouu'ru noльcbкuх
uloвiнicmiв на Boлutti. - Кнuaа nеPu|а. - Piвне, 2003. _
C. 2I I; PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ opхiв
0. !енuц1tкo. - Cnp. 3oш. P. 17 - I8).

Чoтa iз сoгнi ..Бiryнa'' (ссrгенний _ Кoстецький Aнaгoлiй
Cтeпaнoвин, |923 p. }|., ypoд'(енець селa Бaсiв Кyт
Pi вненськoгo paйoнy Pi внeнськoТ oблaстi) зopгaнiзyвалa
зaсiлкy нa aвтoulляхy КиТв - Piвне пoблизy Бyгpинськoгo
пoвopoтy (непoлaлiк селa Бyгpин Гoщaнськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi). Пoвстaнцi tl.lпtlли нa вaнтiDкне aвтo
з нiмцями i tшyuмaнaми, якi вез.пи з€ulpештoвllних oщiвuiв.
Пoлoненi бyли звiльненi ([eнutщtк Олекcoнdp. Злoчuнu
noльcbкuх uloвiнicmiв на Boлuнi. _ Кнuza nеplЦo. -
Piвне' 2003. _ С' I32).

Чoтa iз сoтнi ..Бiryнa'' (сoтенний _ Кoстецький Анaroлiй
Cтепaнoвин, |923 p, H.' ypoдженецЬ селa Бaсiв Кyт
Piвненськoгo paйoнy Piвненськoi oблaстi) зaв'язалa бiй з
нiмцями (l0 oсiб), якi Тхaли нa вaнтaл<iвцi iз Бyгpинa нa
Гoшy PiвненськoТ oблaстi. У pезyльтaтi бoto декiлькa
нiмuiв булo вбитo i aвтo бyлo спilлене. Cepe.Ц пoвстaнЦiв
вiдзнaчився кyлеметник Михaйлo iз Кopuя. У пoвстaнцiв
жеPтв не бyлo, лише бyв пopaнений Левaсюк Петpo,
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пс. ..Чaйкa'', ypoджеHець селa Бaбин Гoщaнськoгo
paйoнy (PiвненcькuЙ кpасзнaвuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ
apхiв o.,ЦeнuщJlкa, 1otц. P, 7 - I I 0).

Coтня . .ШпaЛи' '  (сoтенний - Coлoнюк Фiлiп
MиxaЙлoвин, l9 l 8 p. н., iз с. Кpyпеuь Paливилiвськoгo p-
нy PiвненськoТ oбл.) .uекiлькa paзiв opгaнiзoвyвалa зaсi.Цки
Ha aвтoцIляхy.(yбнo - Бpoди пpmи нiмцiв i тaким чинoм
oзбpoювaлaся сoтня (PiвненcькuЙ кpасзнoвuЙ музеЙ.
ОcoбцcmuЙ аpхiв o.,\енuщ1lкa - CnP. 3oш. P 28 - 2).

Coгня ..Беpе3и'', якa бyлa нa тимчaсoвoмy пoстoТ нa
цггopi Hoвини, пoблизy селa Ciянцi oсгpoзькoгo paйoкy
нa Piвненщинi, пiддaлaся ptlптoвoмy нaпaдy зi сгopoни
нiмцiв. Пoвстaнцi пpийняли бiй, xoч cилvl булll дrЦекo
неpiвнi. У pезyльтmi бoю пoвgгaнцi вiдgгyпили без )кеPгв.
3a жеpтви y нaпaдникiв невiдoмo (PiвнeнcькuЙ
кpaсзнавuЙ лlузeЙ. ocoбucmцЙ apхiв a !енuщ1lкa - Cnp.
3oш. P' 17 - I5).

Biддiл ...(yбoвoгo'' (кoмaндиp вiлдirry - Литвиннyк Iвaн
Caмiйлoвич, ypoджеllець селa Бискyпинi Pyськi, тепеp
Hехвopoщa' Boлoдимиp - Boлинськoгo рaйoнy Boлинсьt<oТ
oблaстi) зopгaнiзyвaв зaсiлкy нa нiмеuькy кoлoнy
aвтoмaшин iз сoлдaтaми. Hiмui бyли poззбpoснi, a тaкo)l(
бyлa зaбpaнo 2 rapмaтtl i yнiфopмa. Жещв нe бyлo. [я
aкuiя вiлбyлacя нa Пoлiссi (PiвненcькuЙ кpaсзнавuЙ
музeЙ. ocoбucmцЙ apхiв o.,[еltuuцtка. _ Cnp' 3oш. P 3
- 26).

Coтtи ..Беpези'' пiддaлaся ptшlтoBoмy нaпaлy зi стopoни
нiмцiв бiля лiсy, пoблизy селa Кypaяс oстpoзькoгo paйoнy
нa Piвненщинi. Пoвстaнцi пpийняли бiй, хoч сили бyли
дaлекo неpiвнi' У pезyльтaгi бoю пoвстaнui вiлстyпили
без жещв.3aжещви y напaдникiв невiдoмo (PiвненcькuЙ
кp асз н aв u Й мр e Й. oco б u c mu Й opхiв o.,{ е н u щу ка, 3o tu.
P 17 - rs).

Hiмцi зaxсrгiли зшtiзничним в.lгoнoм зi стaнцiТ Мiзoч
Злoлбyнiвськoгo paйoкy нa Piвненщинi, вiлпpaвити .пo
Hiмеччини тiлo, нещoдaвнo вбитoгo пoвстaнцями
кpaйслянлвipтa Бopнa. Мiсцевa бoТвкa УПA нaпaлa нa
стaнцiю i знищилa цеЙ Baгoн не дo3вoливцrи oкyпal{тaм
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це зpoбити (PiвненcькuЙ кpaвнавuЙ лlузеЙ. ocoбucmцЙ
аpхiв o.,ЦeнuцJlкь - CnP. 1600 P3).

Мiсцевa бoiвкa УПA зpoбилa зaсiлкy нa aBтolltляхy
Беpезне - Лtoдвипiль (тeпеp смт Coснoве) нa Piвненщинi
нaвпpoти xyтopa' щo вiднoсився дo селa Хoтин
БеpезнiвсьItoгo paйorry. Hезaбapoм нa лopoзi з'ЯRuлacя
вaлкa фipмaнoк з нiмrЦми. 3aв'язaвся бiЙ. 3a жеРгBи y

нiмцiв невiдoмo. У пoвстaнцiв жсpтв нe бyлo
(PiвненcькuЙ кpaсзнaвuЙ музeЙ. ОcoбucmuЙ opxiв o.

[енulцtкa -Cnp. 256l PБ).

Miсцевi бoТвки УПA пiд кoмaндoю..Hе.Цoлi'' (кypiнний
_ Тpoxимvyк Cтепaн Климентiйoвиv, l909 p. н.,
yPoд)l(eнець сeлa Тyчин Гoщaнськoгo Paйoнy PiвненськoТ
oблaстi), пo дoмoвленнoстi iз oхopoнoю' вивrзли з
нiмецьких склaдiв збpoю, шo poзмiшaлaсь в сeлi
Гopoлише Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi,
чoтиpи пiдвoди гвинтiвoк i oлIry пiлвoлy бoепpипaсiв,Цo
них. 3бpoя 6улa пеpелaнa для кyprня УПA, який дiяB нa
теpенElх Гoщaнськoгo paйorry ( Piвн е н cькuЙ кpаeзнавu Й
мyзеЙ. ОcoбucmцЙ opхiв o.,{еltutцlкa - Cnp. 2571 PP).

Пpи кiнui сepпня t943 p. aзеpбaйлжaнський вiддiл
poзгpoмив нiмuiв y Гoшaнськoмy paйoнi [Piвненшинa]
(Лев lЦaнкoвcькuЙ. Icmopiя УПА. - Biннinez, I953. -C.
s4).

Кypiнь..Кватиpенкa'' (к.p Якoвлiв Якiв, iз Гaлиvини) i

сoтня ..Лисa'' нaпaли нa летoвище y селi ГoлoвниЦя
Кopеuьloгo p-нy . 3aв' я зaвся жopстoки й i кpoвoпpoлшгний
бiй, в якoму пoвстaнцi oтpим.UIи пеpемory. Бyли жерви з

oбoх стopiн, декiлькa нiмецьких oфiuepiв пoтpaпшлo B

пoлoн дo пoвстaнцiв. Пoвcтaнцi зilxoпили бaгaтo збpoТ i

двa лiтaки (PiвнeнcькuЙ кpoсзнaвuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ
opхiв o.,\еttuщ1lкa _ Сnp. 3otu. 17 - I, Cnp. 84 PК).

Coтня . .Беpкyтa' '  (сoтенний - Фелopнyк Aнaнiй
Фе.Цopoвин, |92| p'н., ypoд)кeнецЬ мiстечкa Bеpби

l[бнiвськoгo paйo}ry на Piвненщинi) нaпaлla пoмiж селulми
Cyлoбинi i  Б ipкa.{yбенськoгo paйoнy нa нiмеЦькy
aвтoкoлoнy ( l2 гpyзoвиx aвтo iз вaнтaжем), якa
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сyпpoвoДкyвaвся oхopoнoю (бiля 50 oсiб). У pезyльтaгi
жopстoкoгo бoю oхopoнЦi бyли мaйже всi знищeнi, a
вaнтФк пoвстaнцi зaбpaли. Сеpел пoвстaнцiв жеpтв не
булo (PiвненcькuЙ кpасзнавцЙ му3еЙ. ocoбucmuЙ apхiв
o.,[енutщlкa _ Cnp. Зoш. P 7 - 9I).

Cmня ..Бoсoти'' (ссrгенний _ Тoкap Мaгвiй Iлapioнoвин,
l909 p. н.' ypoд)кенець селa Бopемель .[l.емидiвськoгo
paЙoнy Piвненськoi oблaстi) зopгaнiзyвaлa 3aсiдкy нa
aBтolllЛяхy в ypoнишi ..Зaди'' бiля селa Hoвoсiлки (тепep
Haбеpежне) .(емидiвськoгo paйoкy. Hезaбapoм 3, явилacя
нiмецькa кoлoнa iз 3 - х вaнтажiвoк з нiмцями. Зaв'язaвся
зaпеклий бiй, y якoмy пoвстaнцi з:Bнilли вiдчyгних Eтptrг
в живiй силi.  Зa жepтви y пpoтивникa невiдoмo
(PiвнeнcькuЙ кpaсзнавuЙ lltузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
[eнuщ1tка. _ Сnp. Sola. P 19 - 72).

Ha с. Гpялки .(5lбeнськoгo p-нy нa пiлпiльнy дpyкapню
нtlпaли нiмцi. Зaв'язaвся бiй з пpaЦiвникaми лpyкapнi. У
цЬoмy бoю зaгинyли: пoлiтoсвiтник . .Мaксим' '

[Бyлaвський Baсиль Tихoнoвиv, iз сeлa Бaсiв Кyт
Piвненськoгo paйoнy]; шеф CБ .[ 'yбенськoгo p-нy
Byсoвський (..Boвк''); ..Тpoхим'' i ..Хмapa'' (СкopуncькuЙ
Mакcuлl. У наcmуnах i вiОcmуnах- - Чiкаao, 196I. - С.
I 60; Пid чуr'сuJ|r blенaп // Гаltuцьке Слoвo. _ I 99 5. _ I 5
люmozo).

Мiсцевa бoТвкa УПA знищилa в селi Кyстин
Piвнeнськoгo paйoнy Piвнeнськoi oблaстi двoх нiмецьких
paйoнних кoмeндaнтiв (PiвненcькuЙ кpасзнoвнuЙ музeЙ.
ocoбacmuЙ opхiв О.,\eпuuцlка. _ Cnp. I096 PP).

Мiсцевa бoТвкa УПA (бiля 20 чoлoвiк) пiд кoмaндoto
..Хмapи' '  (кoмaнлиp бoТвки _ Кpaсoвський Aдaм
Baсильoвин, l9l8 p. н., iз сeлa Кyнин Злoлбyнiвськoгo
paйoнy нa Piвненщинi) зopгaнiзyвaлa зaсiдкy прoти гpyпи
HiМецьких зв'язкiвцiв (бiля l5 voлoвiк), y лiсi, мiж селaми
УiЗдцi i фpкiв Злoлбyнiвськoгo paйoнy. У pезyльтaгi бoro
мaйже всi нiмui бyли зниЩeнi, oдин пoтpaпив y пoлoн' a
oдин втiк. Cepе.Ц пoвстaнцiв зaгинyв Мaксимнyк Петpo,
ypoдженeцЬ селa l-{ypкiв (Piвнeнськuit кpасзнавuuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ apхiв О.,[eнuщука. _ Сnp. 3oш. P, 24
- 63; Cnp. 2t P3).
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Coтня ..opлa'' (сoтенний _ сoвgгськиЙ oфiuеp' Кopягiн
Iвaн) i бoiЪкa..Пiлxмapнoгo'' (кoмaнлиp бoТвки - Шмopryн
Aнaнiй Iлькoвин, l9 l6 p. н.,  i3 ceлa Hoвoжyкiв
Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) нaпtulи нa
нiмцiв, якi r.хали нa 5 - и гpyзoвих aвтo гpaбити миpнe
нaселеHня. Haпaл бyв 3дiйснений в селi Бiлiвськi Хщopи
Piвненськoгo paйoкy o l 0 - iй гoдинi i бiй тpивaв бiля двoх
гoдин. Мaй'(е всi нiмцi бyли знишенi, Лицlе двoM вдzlлoся

}rгекги. Cеpе.Ц пoвстaнuiв бyлo 5 - ть вбитих (..oсикa'',
..Caдoк'', ..Гyбин'', ..Bopoн''). Бyлo тaкoж тpoс пoвcтaнцiв
пopal{еtlих i, сеpел них, ..Лис'' i ..Зipкa''.Чepез дeкiлькa
гoдиtl пpилетiлo двa лiтaки i oбсгpiляли мiсце бoю. Пiд
нaс oбстpilry бyв вбитий пoвстaнець Кyнеpенкo Гpигopiй,
iз цьoгo )l( селa, i o.Цин миpниЙ житeль. Пiл венip пpиТхалo
двi нiмецькi тa}rкетки i спалили 5 . ть хaт сeлa. КoЛи
тaнкетки пoвеpгtlлися нa3aд Тх знoвy oбстpiляли i спалили
пoвстaнцi. l-{e бyлo бiля cелa Ясeниничi Piвнeнськoгo
paйoнy (PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ itlузеЙ. ОсoбucmuЙ
аpxiв o.,[енuщ1tка. - Cnp. 2700 PP - сt, Зoш' P 5 - 3).

oднa чoтa iз сoтнi ..Пeтpa'' (кypiнь ,.Кopи'') зpoбилa
зaсiдкy нa нiмцiв в ypoнишi ..Мaк'' пoблизy селa Hетpебa
Boлo.ЦимиpеЦькoгo paйoнy нa Piвнeнщинi, якi Тхали нa

двoх гpyзoвих aвтo нa чoлi з нiмецьким paйoнним
yпPaвителeМ Hестopoм. Hiмцi виТхали iз Boлoлимиpuя
гpaбyвaти ближнi сeлa . У pезyльтaтi двoгo.циннoгo бoю
бiля 40 нaпaдникiв бyлo знишенo,7 нiмuiв взятo в пoлoн'
oдин нiмець втiк, a сepел пoвстaнцiв зaгинyB oдин чoлoвiк
- Hестepvyк Aнлpiй Фе.Дopoвин, |922 p. н., ypoдженецЬ
селa Bеликi Цeпцевичi Boлo,пимиpеЦькoгo paйoкy i o,пин
пoвстaнецЬ бyв пopaнениЙ (PiвненcькuЙ кpасзttавuЙ
мреЙ, ОcoбucmuЙ аpхiв o.,[енuuцlка - Сnp. 3otu. P 38
- 32; 3oul. P, _ 38 - 82; 3otu. P. - 38 - 83; IЦляхot,t
бopomьбu за Укpаiну // Boлuнь, I996. _ 22 лucmonаdа),

Biддiл УПA мaв бiй з нiшrцями , якi пpиТхaли гpaбити в
селo Пеpелiли Piвненськoгo paЙoнy PiвненськoТ oблaстi.
У uьoмy бoю зaгпкулo2 нiмцi i oднoго нiмецькoгo oфiuеpa
булo пopaненo. Cеpел пoвgгaнцiв зaгинyв Чyян Aнлpiй,
1924 p. н.' ypo}и(еt{ець селa CaтиТв .Гblбнiвськoгo paйoнy
(PiвнeнcькuЙ кpасзttавuuЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ аpxiв О.
.\енuuцlкa - Сnp. 3oш, P - 27 - 30; 854 Pn Сnp' 906 PP).
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Cеpпень' 43 p.

Cеpпень' 43 p.

Cеpпень' 43 p.

Cеpпень' 43 p.

Cеpпень' 43 p.

Biллiл ..Гopлiснкa'' (сoтeнний _ Bpoтнoвський Гopлiй
Кoстянтинoвин, iз мiстa Piвнoгo) зopгaнiзyвaв зaсiдкy
пpoти нiмuiв пoблизy селa U-[екинин КopеЦькoгo paйoнy
нa PiвненЩинi, якiiiaлrи кoлo}loю tlвтotlltllllин. У peзyльтaгi
)кopcтoкoгo бoro в нiмцiв бyли вeликi ясещви. Cеpел
пoвcтaнцiв зaги}ryв Жapський Бopис Poмaнoвин, l923 p.
н., iз сeлa Hoвoстaв - .Ц.aльнiй Piвненськoгo paйoнy
(PiвнeнcькuЙ кpасlнoвuЙ музеЙ. ocoбucmцЙ аpxiв o.
,[енuщ1lкa - Cnp. 3otu. P 23 - 5I).

Biддiл УПA влpyге oбстpiляв нiмЦiв, якi пpиТхaли
зaбиpaги зepнo' в селo Пepепiли.(yбнiвськoгo paйoнy нa
Piвненщинi. Жещв не 6улo (PiвненcькuЙ кpасзнaвuuЙ
музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О.,\eнutцlкa - Сnp. 854 PP).

.[вi нoти iз сoтнi ..Жyкa'' (сoтенний - Бpинкo Йoсип, iз
с. Кoлoденкa Piвненськoгo p.нy) влaшryвaли зaсi.пкy нa
нiмеuькy aBтoкoлo}ry нa aвтoшляry Piвнe - Кoстoпiль. У
pезyльтmi бoю бaгaго нiмuiв пoтpaпи.лo в пoлoн, чaстинy
з них poзстpiляли' a Peштy вiлrryстили. Cеpе.Ц пoвстaнuiв
3aгикyлo 2 чoлoвiки (PiвненcькuЙ кpасзнoвuuЙ лtузеЙ.
ОcoбucmцЙ аpхiв o.,\енuщ1lкo. _ Cnp' 3otu. P' 5 - 39).

Biддiл УПA зopгaнiзyвaв зaсiлкy пoблизy сeлa
Tpoстянeuь Кocтoпiльськoгo paйoнy нa Piвненщинi нa
HiмецЬlry вopo)кy в.Цкy' якa нaпpaвлялaся iз смт Cтeпaнь
Capненськoгo paйoкy нa смт Клевaнь Piвнeнськoгo paйoнy.
У pезyльтaгi бoю нiмцi пoнeсли вeликi втpaти. 3a жeрви
y пoвстaнuiв невiдoмo (PiвненcькuЙ кpасl'raвuЙ музeЙ.
ocoбuсmuЙ аpхiв o.,Qенuщуtка. - Сnp. 497 PК).

Coтня ...(еpкaнa'' (ссrгенний _ Киpик-Псгpyк Boлoдимиp
Пилипoвин, l9l8 p. н., iз сeлa Угiльцi Гoщaнськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi) пpи пiлтpимui мiсцeвoi бoТвки пiд
кoмaндoю Гiюкa Cеpгiя, iз селa Tесiв oстpoзьlФгo paйoнy'
зaв'язaли бiй з нiмцями (бiля 20 oсiб) y селi Tесiв. Hiмцi
Тхaли 4 вaнтaя<iвкaми iз Гoщi нa oсгpoг. У pезyльтaтi бoю
7 нiмцiв вбитo i сп.lлене tlвтo' pештa Bтеклa. Чеpез леякий
чaс нiмцям нaдiйшлa дoпoМoгa. Cеpел пoвстaнuiв жещв
не бyлo, лише oдиtt пopaнений (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ
музeЙ. ocoбuсmuЙ opхiв О.,[,енuщ1tка. _ CnP. Зota. P
I 5 - 22, Зoul. P, 17 - 9, 3ota. P I - 6I).

Cеpпень' 43 p.

Cеpпeнь' 43 p.

Cеpпень' 43 p.

Cepпень' 43 p.

Cеpпень' 43 p.

Чoтa iз сoтнi ..Шпaли'' (сmeнний - Coлoнюк Пилип
Михaйлoвин, l9l8 p. н., iзселa Кpyпеuь Paдивилiвськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi) зpoбилa зaсiдr<y нa нiмцiв нa
клaдoвищi в селi Сpiбне Paдивилiвськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi, якi пpиТxaли нa гpyзoвиx aвтo,
гpaбити мiсцеве нaселення. Пoвcтaнцi вiлкpили вoгoнЬ
пo гpaбiжн и кaх. Зaв' язaвся кopoткoтpивaлий жopстoки й
бiй. Hiмцi пoвеptтyли нaзaд. У пoвстaнцiв бyлo вбитo лвa
чoлoвiки i пopaненим бyв сoтенний..Шпaлa''. 3a жеpтви
y нaпa.Цникiв невiдoмo (PiвненcькuЙ кpосзнoвнuЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ apхiв О. ,[енuщуlкo. _ Сnp. 2I99 PPаil.|

Пoвстaнцi нaпtUIи нa зaгoтiвельний пyнкг хyдoби в
ypoнишi..Пallaци'', шo y селi Здoвбиця 3лoлбyнiвськoгo
paйoнy нa Piвненщинi. y peзyльтaтi цiсТ aкцiТ пoвстaнцяMи
бyлa зaбpaнa вся нaгpaбoвaнa кyдo6a (PiвненcькuЙ
кpасзнавнuЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ opхiв o. ,[eнuщ1tка. _

Сnp. 3oш. P 27 - 30).

Бiй УПA y Млинiвськoмy p-нi нaл p. lквa [Piвнeншинa].
Бyлo зниЩенo 60 нiмцiв (IIIанкoвcькuЙ Л. Укpoittська
Пoвcmaнcька Аpлtiя. Укpoiна в lpуziЙ cвimoвiЙ вiЙнi. _

С. 325).

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кoмaндoю ..Беpези'' (кoмaнлиp
бoТвки _ .Ц'pyзlок Aнлpiй Biктopoвин, l920 p. н. '
ypoдже}|ецЬ селa Cимoнiв Гoщaнськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi) нaпaлa нa нiмецьке гoспoдapствo y
селi Cимoнiв. Пoвстaнцi вбили кepiвникa .Цepжгoспy i
зaбpали бaгaтo ryлoби (PiвtlенcькuЙ кpасзнавuuЙ лtузеЙ.
ocoбucmaЙ аpxiв o. !eнuщ1tка. - Cnp. I440 PГ).

Miсцевa бoТвкa УПA пiд кoMaндoю..Беpези'' (кoмaнлиp
бoТвки _ ,Ц,pyзюк Aнлpiй Biктopoвин, l920 p. н. '
ypoДкeнецЬ селa Cимoнiв Гoщaнськoгo paйoнy) нa лpyгий
день, пiсля нaпaдy нa нiмецьке гoспo.пapствo у селi
Cимoнiв, бyлa moненa нiмцями пoблизy селa. Зaв'язaвся
жopстoкий i кpoвoпpoлитниЙ бilt, y якoмy зaгинyлo 38
пoвcтaнцiв. 3i стopoни нiмцiв тaкoж бyли )кеpтBи, аJlе
кiлькiсть Тх невiдoмa. Hiмцi викopистaли вaжкy
бpoнетехнiку (PiвненcькuЙ кpaсзнавчuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. ,[|eнuщ1lка. _ Cnp. I440 PГ).
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Cеpпень,43 p.

Cеpпень,43 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Coтня ..Кpyкa'' (сoтeнний _ Ляuryк Кiнлpaт lвaнoвин,
l 9 l 4, ypoлженеuь сeлa Cтapa Moщaниця Злoлбyнiвськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi) мaлIa бiй з нiмцями бiля селa
Iлляшiвкa oстpoзЬкoгo pайoнy нa Piвнeнщинi. Пoвgгaнцi
вiдсryпили. Жеpтв y пoвстaнцiв не бyлo (PiвнеttcькuЙ
кpасзнoвuЙ музeЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o, !енutцlка. -Cnp.
r600 P3).

УкpaТнськi  пapтизaни (нoтa . .Яpoшенкa' '  iз  сoтнi
..Пaнькa'') влaшryв;Ци зaсiлlсy нa лopoзi oстpoг - Шyмськ
[Piвненшинa]. Пoвстaнui знaли пpиблизний склa.Ц
нiмецькoгo ескopry. B нaпaдi нa нiмцiв бyлo зaхoпленo
легкoвий aвтoмoбiль, пiДпaленo кiлькa гiтлеpiвських
вaнтaжiвoк, злoбyтo чимaJlo вiйськoвoТ aмyнiuiТ тa 7
пoлoнених (Tuщенкo oлеe. Гуpбu: квimень I944-zo. -
Piвне, 2005. _ C. I46).

Пiд чaс peйлy кypеня ..Бopистенa'' 
[rсypiнний - Кopiнеuь

.(митpo Baсильoвиv, l9l3 p. н.' ypoд)кенець селa Зaвaдiв
Cтpийськoгo paйoнy Львiвськoi oблaстi] нa Cтoлин
(Белapyсь), бyв oтoнений нiмецькиЙ гapнiзoн в мiстi
.[yбpoвиuя (Piвненськa oблaстЬ). Hiмецький гapнiзoн
силЬнo тpиMaвся (КuiвcькuЙ ilepcкавнuЙ аpхiв' Cnozаdu
Лeвкoвuча B., ,,Bopotlozo,'. - С. 30).

Coтня ..Бypi'' (сoтенний - Pегезa oлексaн.Цp Петpoвин,
|924 p.н.,  ypoд)кенецЬ мiста Кoстoпiль PiвнeнськoТ
oблaстi) зopгaнiзyвaлa зaсiлкy нa нiмцiв y селi Хoлoпи
(тепеp селo Пpисrryн) Бepезнiвськoгo paйoнy Piвненськoi
oблaстi, якi iхaли iз мiстa Беpезнoгo }|а селo Бистpинi,
цЬoг0 )к paйoнy. У pезyльтaтi uiсТ aкuiТ бyлo вбитo 5 нiмцiв
(PiвненcькuЙ кpасlнавuЙ музеЙ. ocoбucmцЙ аpхiв o.
[eнuщука. _ Сnp. 3ota, P 22 - 68).

Miсцeвa бoТвкa УПA зaв'язaлa бiй з нiмцями в ypoнишi
..Л iснин i вкa'', шo пoблизy сеrra opжi в Piвненськoгo paйoкy
PiвненськoТ oблaстi. У pезyльтaгi цьoгo бoю зaгинyлo 5
пoвстaнцiв i, в тoмy нислi, .. €pмaк'' (PiвнeнcькuЙ
кpасзнавuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О. !енuцукa. _
Сnp. lout. P. 22 - I06).

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.

Miсцeвa бoТвкa УПA зopгaнiзyвалa зaсiлкy нa нiмuiв y
селi Biлькa Хoлoпськa (тeпеp селo Кoлoдязне)
Бepезнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi, якi Тхaли

фipмaнкaми iз Беpезнoгo нa Лю.цвипiль (тепеp селиlце
Coснoве) Беpезнiвськoгo paйoнy. У pезyльтaтi бoю зaгинyв
кoМaндиp бoТвки. Зa жеpтви y нiмuiв невiдoмo
(PiвнeнcькuЙ кpасlнавuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.

[енuuцtка. - Cnp. 3oш. P. 22 - 65).

Пoвстaнцi н€lлzlли нa фiльвapoк (нiгt,tецЬке гoспoдapствo)
мiж сeлaми Беpеги i Cмopлвa Млинiвськoгo paйoнy нa
Piвненщинi, де yгpиIvryвaлaся хyдoбa. У pезyльтaтi шiсТ
aкцiТ пoвстaнцi зaхoпили Bсю хyдoбy i пoгнали нa xутip
Менислaвiвкy. 3a жеpтви не пoвiдoмлястьcя (PiвпенcькuЙ
кpасзнавнuЙ музeЙ. ОcoбucmuЙ аpxiв o. !енuuцlка. _

Сnp. 1885 PM|

Biддiл УПА зaв'язaв бiй з нiмцями y селi Бiлaшiв
oстpoзькoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi. Зa ясepтви
невiдoмo (PiвненcькuЙ кpас,'|авuЙ J|'у3еЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв o. ДенuuЦlка, _ Сnp. 3oul. P' 2 - 60).

БoТвка ,,[у6ини', ( кoмaнлиp бoТвки _ пpiзвиЩе нe
встaнoвлeне, ypoдже}tець сeлa Bеликa Клецькa
КopeЦькoгo paйoнy нa Piвненщинi) пiл чaс pеЙдy нa
Житoмиpшинy Maла декiлькa бoТв з нiмецькими
oкyпaнтaми. B o.пнoмy iз тaких бoТв зaгинyв пoвстaнецЬ
iз сeлa Boвкoшiв ГoЩaнськoгo paйoнy нa PiвненЩинi -
Шелегедa Boлo.Цимиp Кyзьмoвин, |920 p, н. (PiвненcькuЙ
кpa€lнaвuЙ n|!ЗеЙ. ОcoбuсmuЙ аpхiв o. !енulщlкa _ Сnp.
3out. P, I0 - 35).

Hiмецький ляндвipт iз двoмa есесiвцями пpиiхaв нa

ryгip Лiсoвики, щo пoблизy селa.цpaнчa 1тепеp ,Цpyжбa)
Paдивилiвськoгo paйoкy нa Piвненrцинi, i зaбpaв yлюлей
кaбaнa. Кoли гpaбiжники пoBеpтzrлися нiвall y селi .['paннa
Тх вoгнем зyстpiлa сoтня ..Чеpнеця''..цвoх бyлo вбитo i,
сepед них' ляндвipтa' a oд}toгo есесiвця пopaнили. У
пoвстaнцiв жеpтв }|е 6улo (PiвненсbкuЙ 

'<pасJlraвuЙ
музeЙ. ocoбцcmuЙ apхiв o. !енuщука. _ Сnp. 2287
PPad.).
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Лiтo' t943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Пoвстaнцi мaли бiй з нiмцями y мiст i  Беpезне
PiвненськoТ oбrraстi. У peзyльтaгi бoю пoвcгaнцi зaхoпили
бaгaтo ruкipи. Жещви бyли з oбoх стopiн, aлlе кiлькiсть ii
невiдoмa. Cеpел пoвстaнцiв зaгинyв Мiшкевин (син
oвеpкa) i Фелopеuь Гнaг eвтyхoвич - oбидвa ypoлясенui
селa Пeчалiвки (тепеp сеЛo Mиpне) Кoстoпiльськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi (PiвненcькuЙ кpавнaвuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ apхiв О.,[eнuupкa _ Cnp. 3ota. P. 3
- 50, Сnp. 392 PК, 3otu. P E . I5).

Biддiл ..Cтpибaйлa'' (сoтенний - БopеЙнyк Леoнiд
Aнлpiйoвин' l9 l0 p. н. '  ypoдженецЬ селa Яблуннe
Беpезнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oлaстi) нaпaв нa
нiмецький гapнiзoн y селi Беpестoвeць Кoстoпiльськoгo
paйoкy нa Piвненщинi. Hiмцiв вибити iз селa не вдilлoся.
3a жеpтви не пoвiдoмлястьcя (PiвненcькuЙ кpoсзttавuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ opхiв О.,Qенuщ1tка, _ Cnp. 739 PК,
I394 PБ).

Пoвстaнцi 3aв'я3aли бiй з нiмцями. якi зaгoтoвляли
дpoвa в ypouишi ..Бiлi Глинки'', пoбли3y селa КoбилЬ}rя
(тепеp селo Beсняне) Кopеuькoгo paйoнy нa Piвненщинi.
У peзyльтaтi зaпеKлoгo бoю сеpел пoвcтaнцiв зaгикyлo 4
чoлoвiки i, сеpeд ниx, Baсиль, ypoлженець селa Mopoзiвки
Кopеuькoгo paйoкy. Cеpел нiмuiв бyлo 7 нoлoвiк вбитих
(PiвнeнськuЙ кpасзнавuuЙ ,uузеЙ. ocoбucmuЙ apхiв o.
[енuщ1tка. _ Сnp. I557 PК, Зola. P. 40 - 78).

Hiмецький лянлвipт (нaмiсник дaнoТ тepитopi i)  з
oхopoнoю пpиТхaв нa ryтip Кpaм, шo пoблизy мiстa
Кopеuь нa Piвненщинi, де стoялa сoтl{я УПA. Зaв'язaвся
бiй. Ляндвipт бyв вбитнЙ, a oхopoна poзбiглaся
(PiвненcькuЙ кpaсзнавuuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
[енuщ1lкa _ Сnp. Зout. P 34 - 8).

Пoвстaнцi зaв'язaлlи бiй з нiмцями в ypoнишi ..Пoтoки'',

пoблизy селa Мopoзiвкa КopеЦькoго paЙoнy PiвненськoТ
oблaстi, якi пpиiхaли зaгoтoвляти дpoBa. Зa жеpтви
невiдoмo (PiвненcькuЙ кpaсзнавvuЙ lttузеЙ, ОcoбucmцЙ
аpхiв o.,ЦенaщJlкa _ Cnp. 3otu. P. 40 - 78).

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.
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БoiЪкa УПA пiд кoмaндoю ..Бypyнa'' (кoмaнлиp бoiвки
- Жyк Йoсип Зaхapoвин, l9l5 p. }|.' yрoдженецЬ селa

Pисв'янки Piвненськoгo paйoну PiвненськoТ oблaстi)
нaпaлa нa нiМецЬкий пiлpoзлiл, якиЙ мaв poзстpiляти

зaapештoвaних людeй noблизy селa Беpестoвеuь
Кoстoпiльськoгo paйoнy нa PiвненЩинi.  Apештaнти
кoпtlли piв лля свoii мoгил. У pезyльтaтi бoю чaстинa

нiмцiв бyлa знишенa, a pештa втеклa. B'язнi бyли

звiльненi. Зa жеpтви y пoвстaнцiв не пoвiдoмлясться
ocmаnuук C. Pucв,янка i pucв,яttцi // Boлuнb, 2003. - I0

ciuня).

Coтня . .Бepкyтa' '  (сoтенний _ Фeлopнyк Aнaнiй
Фe,пopoвин, l92 l  p.н.,  ypoдженецЬ мiстечкa Bepби

.(yбнiвськoгo paйorтy нa Piвнeнщинi) мaлa бiй з нiмцями

пoблизy селa Гpялки.IIyбнiвсЬкoгo paйoнy нa Piвненщинi.

Hiмцi хoтiли зpoбити пpoviскy лiсa вiд пoвстaнцiв. У

пoвстанцiв жepтв не бyлo. Зa жеpтви y пpoтивникa
невiдoмo (Piв не нськu Й кpaсзп авuЙ tllузeЙ. ocoбucmuЙ
apхiв О.,\енuщука. _ Сnp. 3oш. P 23 - 44).

Coтня ..Cвiстa'' мaлa зaпеклий бiй з нiмцями y сeлi

Cтoвпин КopеЦькoгo paйoнy нa Piвненщинi. У uьoмy бoю

3aгикyлo 2 пoвcтaнцi. Сеpел нiмuiв бyлo 4 в6tцтtlх i 2

пoлoнених (PiвненcькuЙ кpoсзнавuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ
apхiв o.,[eнuщ1tка. _ Сnp. I343 PБ - е).

Biддiл . .Чopнoмopuя' '  (кypiнний - Бaсюк Евген

Михaйлoвин, |920 p.н.,пс. ..ЧopнoмopeЦь'', ..Кoмпaнiсць'',

iз селa Хopiв oстpoзькoгo paйoнy Piвнeнськoi oблaстi)

пpoвiв бiй з нiмецькиtr{ десaнтoм пoблизy селa Ляхiв
(тепеp селo Кyтянкa) i Бiлaшiв oстpoзькoгo paЙoнy нa

Piвненщинi. У pезyльтaтi цiсТ aкцiТ 6улo зни:шeнo 22

нiмецьких десaнтники. Зa жеpтви y пoвстaнuiв не

пoвiдoмлястьcя (PiвнеucькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ.

ОcoбцсmuЙ apхiв o..Qeнuuцlкa. _Cnp. 3otц. P. I -44 PГ).

Hевеликi чaстини вiддiлiв УПA: сoтнi ..Левaднoгo'',
..Mopякa'' i ..Чopнoмopця'' (кypiнний _ Бaсюк Евген

Михaйлoвич, l920 p.н., пс. ..Кoмпaнiсць'', iз селa Хopiв

oсгpoзькoгo p-нy Piвнeнськo.i o6л.) мши 6iЙ з нiмцями

нa кoлoнiТ Maксимiлянiвкa (тепеp сeлa неМa € )

l l8
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Беpезнiвськoгo p.нy нa Piвненщинi, якi йrцли на гpaбyнoк
ближнix сiл. Cеpел нiмuiв бyлo вбитo декiлькa чoЛoвiк' a
y пoвстaнuiв жеpтв не 6улo (PiвненcькuЙ кpoсз'|oвuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ opхiв О.,|енuщукa -Cnp. I313 PБе).

БoТвкa ...(oвбyшa'' (кoМaндиp бoТвки - Яuyк Iвaн
Пpoкoпoвиu, |917 p. H. '  ypoдженецЬ селa Гoлиrцiв
Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi), iз сoтнi .,Жyкa''

(сoтенний _ Бpинкo Йoсип, ypoДкенець селa Кoлoденкa
Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi), зaв'язaлa бiй з
Hilvtцями в сeлi Бiлiв Piвненськoгo paйo}ry, якi гpaбyвшrи
миpl.|е HaселеtIня. Усiх нiмцiв, oкpiм oднoгo, бyлo
зниЩeнo. B pезyльтaгi запеклloгo бoю (бiля l 20 пoвстaнцiв)
сеpед пoвстaнuiв бyлo 7 - xвбtlтttх i декiлькa пopaне}lих.
Toлi зaгинyли: Яuyк Микoлa eвMенoвиv, l9I6 p. н. i
Cтoляpнyк Мефoлiй Михaйлoвич, |922 p. н. _ oбидвa
yPoдженцi селa Гoлиtuiв Piвненськoгo paйoнy
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ tttузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
[енuщ1lка. _ Cnp. 2304 PR Сnp. I225 P).

Hiмцi з пoлякaми нaпaли нa селo Cтoянiвкy
Paдивилiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi, aле iх вoгнем
зyстpiв вiллiл ..Чеpнеця''. Зaв'язaвся бiй y якoмy бyли
жеPгви з oбoх cтopiн (PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ ltреЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. !енutuукa _ Cnp. 2235 PPаd.).

Мiсцевa бoТвкa УПA oбстpiлялa нiмцiв в ypoнишi
..Baпельня'' пoблизy селa Toчевики oстpoзькoгo paЙoнy
нa Piвненщинi,  якi  йшли iз oстpoгa нa ,цеpЬ{aнЬ
Злoлбyнiвськoгo paйoнy. Bислiд aкцi i  невiдoмий
(PiвнeнcькuЙ кpасзнавvuЙ музеЙ. ocoбucпuЙ аpxiв o.
[енuщ1tка. _ Cnp. 3otu. P. I - 20 PГ)

Пoвстaнцi зaв'язaли бiЙ з нiмцями. якi oблaBoю йшли
нa лiс пoблизy селa Бopшiвки Кoстoпiльсьlогo paйoнy нa
Piвненщинi.  Зa жepтви y нiмцiв невiдoмo. Cеpел
пoвстaнuiв бyлo дBox пopaненпх (Piвнeн cькuЙ кpaсзнавuЙ
музеЙ. ocoбucmaЙ apxiв o.,{енutцtкa - Cnp. 795 PI(б),

Miсцевa бoТвкa УПA стaлa нa зaxист сeлa сBяте
Злoлбyнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi вiд нiмецькиx i
}!zuUtpсЬких кapaгелiв, якi пpиiiшIи Bб|4BтrИ i пa.пити селo.

Лiтo' t943 p.
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Сl,tлtl6ули неpiвнi. Пoвстaнцi пoтpaпиЛи в oтoчення paзo[1
iз миpними житeJlями. Чaстинi вдaЛoся виpвaтися з кiльця
смещi. Toлi бyлo вбитo i спaлeнo Hiмецькими фaшистaми
73 лtoдtlнll, сеpед них бyли i пoвстaнцi. Toдi зaгинyв
пoвстaнeцЬ iз селa Bеpхiв oстpoзькoгo paйoнy нa
Piвненшинi Кoстюк Aнлpiй Пeтpoвиv, l920 p'  н.
(PiвнепcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ' ocoбucmuЙ аpхiв О.

flеttuuplка. - Сnp. 3otu. P' 33 - 79. - Cnp. I690 Po).

Coтня ..Фiйки'' (сoтенний - Гнaтюк Фелip Aнлpiйoвин,
l9l8 p. t|., ypoд)кеHецЬ сeлa Hемиpiвки Paдивилiвськoгo
paйoнy нa Piвненщинi) iз кypeня ..Чеpникa'' (кypiнний -
Кaзвaн [митpo Пpoкoпoвиv, l 9 l 8 p. н.' ypoд)кeнецЬ селa
oхмaткiв .[I 'емидiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi),
зopгaнiзyвaлa зaсi.Дкy нa нiмцiв бiля ryтopa Пpoкaзи,
пoблизy селa .[paннa (тепеp селo .Цpyжбa)
Paдивилiвськoгo paйoнy. Hiмцi, в кiлькoстi 6iля 30 oсiб,
пpиТхали iз сeлa Hемиpiвки нa гpaбyнoк сeлян. Пoвстaнцi
пеpебили всiх гpaбiжникiв. Жеpтв y пoвстaнuiв нe бyлo
(PiвнеltcькuЙ кpoсlпавuЙ 'uузеЙ. ОcoбucmuЙ opхiв О'
.|eпuuцtка. - Сnp. 3otu. P 20 - 56).

Coтня ..Cтaлевoгo'' (сoтeнний - Шеpеметa Aнлpiй,
вихoдецЬ iз Гaличини) нaпaлa нa oхopoнний вiддiл
зaлiзнoТ дopoги (вiллiл мaляpiв) y сcлi  Глинськ
Злoлбyнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi) i знишилa йoгo.
У uьoмy бoю зaгинyлo 2 нiмецькi oфiuеpи. Пoвстaнцi
здoбyли тpи легкoстpiлtl,25 кpiсiв, гpaнaти й aмyнiuiю.
Cеpел пoвстaнuiв бyв oдин пopaнениЙ (PiвпеttcькuЙ
кpсtсзtlавuЙ музеЙ' ocoбucmuЙ аpxiв o. ,\енuuцtкo. - Сnp.
I 677 P3, \out. P 23 . 6I ; Лimonuc УПА. _ T 5. _ Topotlmo,
I984. - С. 33 _ 34; )IQк M. Ho cвimанку // Boлuпь, I997.
- I0 нcoвmпя).

Мiсцевa бoТвкa УПA влaшryв €rлa зaсiлкy пpoти нiмuiв
нa хщopi Bисoкий, пoблизy селa oженин oстpoзькoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi, нa aвтoшляхy oстpoг -
oженин (oстpoзький paйoн). Hевдoвзi  з 'явилaсь
вaнтaжiвкa з нiмцями. Пoвстaнцi oбстpiляли jT i вбили
oднoгo нiмця. Зa жеpтви сеpе.ц пoвстaнцiв невiдoмo
(PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ лlузеil. ОcoбucmuЙ opхiв О.

ДенutuJlка. - Сnp. 3oul. P 25 - 6).

Лiтo' l943 p.
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Coтня . .Узбекa' '  (сoтенний - Пaвлoнюк Baсиль
Мaкapoвин, |92З p. н. '  yPoдженецЬ сeлa Bеpби
.(yбнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) пoтpaпилa в
oтoЧeння нiмцiв в ypoнишi ..Пеpекaлля'', пoмiж селaми
opжiв i Жoбpин Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi.
Зaв'язaвся зaпеклий бiй, y якoмy нiмЦi rгpaтили вбитими
l2 oсiб. Cеpел пoвстaнцiв зaгинyЛo двa чoлoвiки:
Mатюшoк Микoлa, l920 p. н.' ypoдженець селa opжiв i
пoвстaнець зi СхiднoТ Укpafни. Cepeл пoвстaнцiв бyв
тaкoж oдин пopaнений (PiвненcькuЙ l<PoсJ'|авuЙ лlузеЙ,
ОcoбucmuЙ opхiв o. ,Qенuщукa. - Сnp. 3otu. P I6 - 4I ).

Hiмeцькi кapmелi нaпaли нa пoвстaнсЬкий ruпитa.ль нa
кoлoнiТ Гypби (тепеp сeлa немaс) Злoлбyнiвськoгo paйoкy
PiвненськoТ oблaстi .  oхopoнa шпитaлю i  пopaненi
пoвcгaнцi вiдчaйдyшнo вiдбивaли aгaки вopoгa. oсoбливo
вiдзнaчилaся медсестpa ..Мyхa'', ypo.цженкa селa Кyнин
Злoлбyнiвськoгo paйoнy, якa Hеслa нa сoбi paненoгo
пoBстaнця' zrле пoтpaпилa пiл бoмбy i зaгинyлa paзoм iз
пopaненим. Hiмцi викликaли лiтaк, який пoчaв скидaти
бoмби, i rцпитaль бyв poзбитий. Чaстинi пoвстaнцiв
вд.rлoся евaкyювaтися в безпечне мiсце, aле бiльшiсть
зaгинyлa (PiвненcькuЙ кpасзнсtвuЙ ltузеЙ, ocoбucmuЙ
аpхiв o. fleнuuglка. - Сnp. 3ota. P. 33 - 79).

Miсцевa бoТвкa УПA зpoбилa зaсi.Цкy нa aвтoujляхy
Piвнe - КиТв пoмiж селaми Бpaнiв i Caпoжин КopeЦькoгo
paйoнy нa Piвнeнщинi.  Hевдoвзi  з 'явиЛoсь нiмецьке
гpyзoвe aвтo. Пoвстaнцi йoгo oбстpiляли i зyпинили.
Hiмецькi сoлдaти бyли зниЩенi (5 нoлoвiк), a aвтo бyлo
3aбpaне iз aвтoтpaси y лiс непoлaлiк селa Pyсивель
Гoщaнськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi .  Cеpел
пoвстaнцiв жеpтв не булo (PiвнеltcькuЙ кpасз,rrlвчaЙ
музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. .Qенuuцtка. - Cnp. 264l PГ).

Coтня ..Caблюкa'' (ссrrенний - Кaчaн oстaл Гpигopoвиv,
I 9 l 0 p. н.' жителЬ сеЛa теслyгiв Paдивилiвськoгo p -Hy нa
Piвненшинi) Haпaлa нa нiмецьке гoспoдapствo (штaатсгщ)
в села Cмopлвa Млинiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi. Пiд
чaс цiсТ aкuiТ бyв в€Dккoпopaнений зaстyпник сoтeннoгo'
який невдoвзi пoмеp (PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. ,\енutцlка. _ Cnp. I8I I PД.

Лiтo' l943 p.
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Coтня . .Пaнaсa' '  (сoтенний - Hoвoсaд Mикoлa

.(ем'янoвин' l9 l8 p. t l . ,  ypoд)кенeцЬ селa oзлiТв
Млинiвськoгo paйoнy нa PiвненцIиHi) зpoбилa зaсiдкy нa
t|iмецькy aвтoкoлoнy, щo Pyхaлaся нaтpaсi.Цyбнo _ЛyцЬк,

нaвпpoти сiл Cлoбoдa i Ужинець Mлинiвськoгo paйoнy.

У pезyльтaгi oбстpirry пoвстaнцяМи бyлo спaлeнo декiлькa
гpyзoвих aвтoмaшин. Зa жеpтви y пpoтивникa невiдoмo.
Cеpе.п пoвстaнцiB я(epтв нe6улo (PiвненськuЙ кpавнавuЙ
музeЙ. oсoбucmuЙ аpхiв o.,\енutщtка _ Сnp. 3otu. P -
27 - r2).

Ha бoТвкy УПA ( l5 нoлoвiк),  якa зyпиrrилaсь нa
вiдпoчинoк y селi Бoжкевинi (тепеp селo Hoвoселiвкa)
Млинiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi неждaннo нaпaли
нiмцi,  щo пpибyли iз сeлищa Mлинiв. Зaв'язaвся
л<opcтoкий i кpoвoпpoлитниЙ 6iЙ, Пoвgгaн цi вiдcryп ил и.

У uьoмy бoю зaгинyлo тpи пoвстaнцi i oднa цивiльнa
сiльськa.цiвчинa.3a жеpтви y вopoгa невiдoмo
(PiвненcькuЙ кpасзнaвuЙ J||РеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.

[енuщ1tкa. - Cnp. 3otц. P 27 - 72),

Miсцева бoТвкa УПA пiд кoмaндoю..Кoсapa'' (кoмaнлиp

бoТвки - Гнaтюк Леoнiд Гpигopoвин, |925 p. н.,
ypoд)I(еt|ець селa Любикoвичi сapнеl|сЬкoгo paЙoнy

PiвненcькoТ oблaстi) зaв'язirлa бiй з нiмцями бiля селa
Кpyпoве.(yбpoвицЬкoгo paйorry нa Piвненщинi. У uьoмy
бoю зaгинyB пoвстaнeць Чaлий Aдaм, |923 p. н.,
ypoдженrцЬ селa Tpипyтнi .(yбpoвиuЬкoгo paйoнy
(PiвненcькuЙ кpасзнoвuЙ му3еЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.

flенuцукa - Cnp. 3otц. P. - 36. I09).

БoТвкa УПA знищилa тPьoх нiмЦiв, якi пpиТхaли нa

лiснинiвкy пoблизy селa Кapпилiвки Poкитнiвськoгo
paйoнy нa Piвненulинi (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ ltузеЙ.

ОcoбucmuЙ аpхiв o. fleнuuцlкo. _ Cnp. 3oш. P. 9 - 98).

Мiсцевa бoТвкa УПA oбстpiлялa нiмЦiв, якi  Тxaли

гpaбyвaти нaвкoлишнi селa. Це ст€lлoся бiля стaвy в селi

Бyгpин Гoщaнськoгo paйoнy нa Piвненщинi.  Cеpел
гpaбiжникiв бyли жещви. У пoвcтaнцiв жeщв не бyлo
(PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ. oсoбucmuЙ аpхiв o.

[енuц1lкь - Cnp, 3oш. P. I - 4I PГ).
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Hiмцi Тхaли кoлoнoю aв.гoМaшин iз мicтечкa Мiзoч нa
Злoлбyнiв PiвненськoТ oблaстi .  У сeлi Кyнин
3лoлбyнiвськoгo paйoнy Тх пеpестpiлa мiсцевa бoТвкa i
зaв'язалa бiй. У pезyльтaтi цiеТ aкцir нiмцi мали великi
вrгpaти. Cеpел пoвстaнuiв бyлo дrкiлЬкa чoлoвiк вбитих
(PiвнеttcькuЙ кpасзпавuЙ лtузеЙ. ocoбucmцЙ аpхiв o.
[енuщука. _ Сnp. 3out. P 7 - I 0I).

Biддiл УПA зaв'язaв бiй з нiмецькo - фaшистськими
oкyпaнтaми тa Тх пoгшiчникaМи' пoлЬсЬкими шoвiнiстaми,
якi слyжили нiмцям, нa кoлoнiТ Стaхiвкa (тeпеp сeлa
нeмaс) Boлo.Цимиpеuькoгo paйoнy нa Piвненщинi. У бoю
зaгинyли: Пaшкeвич oлексiй Bлaсoвиv, 192О p. н.' пс.
..Пoстoлик'', ypoд)кенeцЬ сeлa Кypaш,Ц'yбpoвиuькoгo
paйoнy нa PiвненЩинi; Кyзьмин Caк Хoмoвич, Фypсoвин
.[ем'ян Гaвpилoвин, |92З p, н. _ oбиДвa ypo.пл<енui селa
opв'яниuя,Цyбpoвицькoгo paйoнy (PiвненcькuЙ
кpасзttавuЙ ,uузeЙ. ОcoбucmцЙ аpхiв О. ,Qенuuцtкo. - Cnp.
3oul. P 38 _ 24, Зotu. P 38 .46).

БoТвкa ..Гaлaйли'' зopгaнiзyвaлa зaсi.Цкy нa нiмeцькoгo
лян,Цвipтa (нaмiсник .цaнoТ теpитopiТ) з oхopoнoю (6
сoллaт), який Txaв iз селa Бaбин нa селo CеpгiТвкy
ГoЩaнськoгo paйoнy PiвнeнськoТoблaстi. У peзyльтaгi бoю
лянлвipт i нoтиpи сoлдaти бyли знишенi, aдBa пoтpaпиЛo
y пoлoн. lх poззбpoiли i вiлпyстили. Cеpел пoвстaнцiв
жеpтв нe бyлo (PiвнeнcькuЙ кpoсзпoвuЙ музеЙ.
ОcoбцcmuЙ сtpхiв o.,Qеttuщуксt. - Cnp. 3oul. P I -28 PГ).

Biллiл ' 'Яpеми' '  [кypiнний - Ceмeнюк Hикoн, l9 l9 p.
н., пс. ..Яpемa'', ..Тимiш'', ..CтaЛьний'' ' ypo,ЦrкенецЬ сеЛa
Hемoвичi Capненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi] мaв
бiй з мaляpaми бiля c, Tиннoгo Capнeнськoгo paйoнy нa
Piвненщинi. 3a вислiд бoю невiдoмo ( ДАPО: Ф. P - 277I.
_ on. 2. _ Сnp. 4846. _ Аpк. 26 - 58).

Кypiнь ..oстpoгo'' (кypiнний _ Ждaн Яpoслaв, iз мicтa
Чесaнiв Любaчiвськиoгo пoвiry тепеp Пoльшa) нaпaв нa
нiмецьке гoспoдapствo (фiльвapoк) y селi Хoтинь
Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi. Bислiд aкцiТ
нeвiдoмий ( Piв н ен c ькu Й кp а сз н ав н u Й муз еГt. Оco б uc mu Й
аpхiв o. ,ЦeнuutJtка. - Cnp' 3out. P' I4 - 27).

Лiтo' l943 p.
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Biддiл . .Кiсa ' '  нaпaв нa нiмeцьке гoспoдapстBo
(фiльвapoк) y селi Бeгень (тепеp сeлa немaс) Piвнeнськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi, який oхopoнявся силЬнoю
з.l'лoгoю нiмцiв i мaляp. У pезyльтrгi зaпeклoгo бoю в
нiмЦiв зaгинyлoбiля7О oсiб (3 нiмецькi oфiuеpи iпoнaд
60 мaдяP) peштa Мaдяp з.цaлaся y пoлoн. Cepeл пoвстaнuiв
зaгинyлo l3 чoлoвiк (PiвнепcькuЙ кpасllloвчuЙ музeЙ.
OcoбucmuЙ аpхiв О. ,{енuщу-ка. _ Сnp. Зout. P I4 - 27).

Biллiл ..Шaвyли'' (кypiнний - Pyлик Aдaм Микитoвич,
l909 p. н., пс. ..Шaвyлa'', ..Шaкал'', iз селищa Людвипiль
(тeпеp Coснoве) Бepезнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ
oблaстi) мaв бiй з нit t{цями нa зaслaвсЬких хyтopaх'
пoблизy сeлaToпчa Кopeuькoгo paйoнy нa Piвненщинi. У
вopoгa бyлo лeкiлькa oсiб вбитих, a сеpед пoвстaнцlB
жеpтв не бyлo (PiвпeпcькuЙ кpсtсзнавuuЙ 'ttузеЙ.
ocoбuсmuЙ сtpхiв o. ,[eнuu1ука. - Сnp. I342 PБ).

3aгiн мaляpiв вийruoв нa кapaлЬнy aкuiю пpoти
пoвстaнцiв нa Гуpбенськi лiси (Злoлбyнiвський paйoн нa
Piвненщинi)' Coтня ..tiеpкyтa'' (сoтeнниЙ - Фелopнyк
Aнaнiй Фелopoвин, l92 l  p.н.,  житеЛЬ мiстeнкa Bеpби

!.yбнiвськoгo paйoнy) зopгaнiзyвaлa зaсiлкy Miж сeлaми
Cмигa i Бyшa .[I.yбнiвськoгo paйoнy. У peзyльтaтi бoю
Мa.цяpи вiдстyпили. 3a жеpтви y них невi.Цoмo. Сеpeл
пoвстaнцiв бyлo 4 нoлoвiки вбитих i декiлькa пopaнених
( Piвtl еtt cькuЙ кpасзtt авнu Й .:tlузеit. ocoбucmu it аpхiв o'

flенuuцlксt _ Cnp' 3otu. P 26. 79).

Biддiл ..Лaйдaки'' (кypiнний - Cкryбa Микитa Iвaнoвин,
19|1 p. }l., ypoдженець селa Бeчaль Кoстoпiльcькoгo
paйoнy нa Piвненщинi) зpoбив зaсiлкy нa нiмeuькy кoлoнy
(3 мoтouикли i l aвтo, 6iля20 oсiб), якi Тхaли гpaбити. I-{е
бyлo в.[yбpoвиuькoмy paйoнi. Гpaбiжники бyли мaйже
всi знищеннi, oдин вrгiк (PiвttепcькuЙ кpaсзнавuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. ,\енuщука. _ Cnp. 3out. P. 37 - 2).

Мiсцeвa бoТвкa УПA зaв'язалa бiЙ з нiмцями пoмiж
селaN{и БyгaТвкa i Сестpятин Paдивилiвськoгo paйoнy нa
Piвненщинi.  3a жеpтви t{евiдoмo (PiвнеttcькuЙ
кpасзнавuuЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o. ,Qeнuщука. _

Сnp. 3ota. P 20 - 7),

Лiтo' l943 p.
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БoТвкa УПA пiд кoмaЦдoto ...фrми'' 
[кoмaнлиp бoiвки -

Hинипopик Евген Aнлpiйoвlцч, |922 p. н.' ypoд)I(енeцЬ
сeлa Липки Гoщaнськoгo paЙoнy PiвненськoI oблaстi]
зopгaнiзyвaалa зaсi.цкy нa нiмЦiв, }ra aвrгoцlляхy КиТв -
Piвне, пoблизy сеЛa Гopбaкiв Гoщaнськoгo paйoнy. Пo
лopoзi Тхaлo легкoвe aвтo з нiмцями. Пoвстaнцi йoгo
зyпиHили i нiмцiв poззбpoiли, i зaбpaли.Цoкyменти i
3ниKЛи в темl{oтi (Пеmpенкo M. У 27 K,'|ацькuх лim //
Boлuнь, I997. _ I9 веpеcня).

Cсrгня ..Кpyкa'' (сoтенний _ Ляшyк Кiнлpaт lвaнoвин,
l 9l4' ypoлженець селa Cтapa Moшaниuя З.пoлбyнiвськoгo
paйoнy нa Piвнeнщинi) зaв'язaлa бiй з нiмцями i маляpaми
нa щrгopi Кpaснишя, пoблизy селa Cтapa Мoщaниrш. Boни
йшли гpaбити селo Бiлaшiв Злoлбyнiвськoгo paйoнy.
Пoвстaнцi в iлсryпили. У uьoмy бoю зaгинyлo тpи
пoвстaнцi.3a х<еpтви y гpaбiжникiв невiдoмo
(PiвнеucькuЙ кpoсзнавuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
Денutц)lка. _ Cnp. 2320 P3,3oш. P 42 - I8).

Сoтня . .Бepкyтa' '  (сoтeнний _ Фeлopнyк Aнaнiй
Фелopoвин, l92I p.н. '  ypoдx(енецЬ мiстeчкa Bepби
!yбнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) пiлipвaлa
зaлiзничне пoлoтнo пoмiж селaми Cмигa i Cyлoби.ri
[yбнiвськoгo paйoнy. Hевдoвзi сюДи пpиТхaв бpoнепoТзл
iз мaляpaми зi ст. Кaм'яниця Boлинськa,ЦJбнiвськoгo
paйoнy. Мiж сeлaми 3aмчиськo i  Кaм'яниця йoгo
шкв€lлЬниМ вoгt|егvl зyстpiлa сoтня ..Беpкyгa''. 3aв' язaвся
жopстoкиЙ бiЙ. У вopoга бyли великi Bтpaги. Пoвстaнцi
втpaт не мaли' лиtUе був пopaнений пoвстaнецЬ Якiв
(PiвненськuЙ кpaсзнaвuuЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ аpxiв o.
flенuuцlка. _ Cnp. 3out. Р' 26 - 79, 26 - 7).

Мiсцева бoТвкa УПA пiд кoь{aндoю ..Hевиннoгo' '

(сoтенний _ Кoстемський Cтепaн, ypoдженецЬ сeлищa
Клевaнь . l Piвненськoгo paЙoнy PiвненськoТ oблaстi)
зpoбилa зaсiлкy нa нiмrЦькy aвтoкoЛoнy (4 вaнтaжiвки),
якi  Тхaли нa гpабyнoк. I{e бyлo бiля селa Piчиця
Гoщaнськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi. Пoвстaнцям
вдaлoся пiдбити oдне aвтo' a pештa втеKпa. Зa жеpтви
невi.цoмo (PiвненcькuЙ кpасзнaвuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв О.,[енutцtкa _ Cnp. 25I13 P).
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Кypiнь . .oстpoгo' '  (кypiнний _ Ждaн Яpoслaв,
ypoДкeнeцЬ мiстa Чесaнiв, Любaчiвський пoвi1 тепеp
Пoльшa) нaпaв нa нiмеuьlсy кoлoгry бpoнeтехнiки (6 . 7
oдиниць) нa aвтoтшляхy Piвне - КиТв y селi Бiла Кpиниuя
Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi. B peзyльтaгi бoю
сepед пoвстaнuiв зaгинyлo двa чoлoвiки. У нiмuiв жещв
не бyлo. Пoвстaнцям в.ц:UIoся спaлити oднy тaнкеткy
(PiвttенськuЙ кpасзнавuuЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o.
[енuщ1tка. -Сnp.3out. P I .2l PГ|

Coтня , .Бepкyтa' '  (сoтенний _ Фeлopнyк Aнaнiй
Фе,Цopoвин, 192| p.н.,  ypo.ц)кенецЬ мiстечкa Bеpби
.[ 'yбнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi) зpyйнyвaлa
зaлiзничне пoлoтнo пoблизy стaнцiТ Злoлбyнiв нa
Piвненщинi. Ha цей мoмент нaд'Тхa.лa зaлiзнoдopoжнa
oхoPoнa i пoвстaнцi зaв'язaли з нею бiй. Зa жepтви
невiдoмo ( Pi в t t е н c ь кu Й кp oсз п ав н u Й .lltузе it. О co б u c mu it
аpхiв o.,Qeнuщука. _ Cnp. 3ota' P 26 - 7).

Coтня ..Лисa'', якa стoялa нa хyгopaх' пoблизy сeлa
Бoчaниця Гoщaнськoгo pайoнy нa Piвненщинi, пiддaлaся
нaпaдy нiмцiв з влaсoвцями (poсiйськi  шoвiнiсти'  якi
слy)кили нiмuям). Зaв'язaвся зaпеклий бiй, в якoмy бyли
вeликi жещви y пoвстaнЦiв i, сеpел них , oпaнaсюк Пaв".lo
Maксимoвич, ' |925 p. н.,  iз селa Бoчaниця. Pештi
пoвстaнцiв в.цaлoся виpвaтися з oтoчен}lя. 3a жepтви y
нaпaдникiв невiдoмo (PiвнеucькuЙ кpttсзttсtвuuЙ муeЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o.,ЦенuщJlка. _ Сnp. 3out. P 2 - 7I).

Biддiл УПA 3aв'язaв бiй з мaляpaми, якi oхopoняли
залiзничний poз'Тзл y сeлi Михaйлiвкa Paдивилiвськoгo
paйoнy нa Piвнeнщинi. Мaляpaм нaд'Тхалa дoпoмoга i
пoвстaнцi вi.псryпили. Cеpел пoвстaнuiв зaгинyлo тpи
чoлoвiки: МедвiдьАнпpiЙ lвaнoвин, l9 l5 p. н.,Coлoнюк
Biкгop Пилипoвин, l9l6 p. н. _ oби.цвa ypo,Цженui селa
Кpyпеuь Paдивилiвськoгo paйoнy i oдин пoвстaнeцЬ
невiдoмий (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ. ocoбuсmuЙ
аpхiв o.,ЦенutцJlкo. _ Cnp. 3oш. P 28 - 8).

Coгня ...['epкaнa'' (сoтeнний - Киpик-Псгpyк Boлoлимиp
Пилипoвиv, l9 l8 p. н. '  ypoд)ке}|eць сеЛa Угiльцi
Гoщaнськoгo paйorry PiвненськoТ oблaстi) тa двi чoти iз
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сoтнi ..Лиса'': чoтa ..Лепехи'' (нoтoвий - Кpaвнyк Юхим
oмелянoвич, l9 l8 p. н. '  ypo.ц)t(eнецЬ селa Пoсягвa
ГoЩaнськoгo paйoнy) i ..Чеpкесa'' (нoтoвий _ Чикун
Baсиль, l9l8 p. н'' ypoджеtlецЬ селa Бaбин Гoщaнськoгo
paйoнy) зopгaнiзyвarrи зaciлкy пpoти нiмuiв, непo.aалiк
сeлa Чopнi Лoзи Гoщaнськoгo paйoнy, нa aвтoшляry Piвне
- КиТв. У peзyльтaтi цiсТбoйoвoТaкцiТ 2 l нiмець пoтp€lпив
y пoлoн, a 3a жеpтви невiдoмo. Cеpел пoвстaнuiв жеpтв
не бyлo (PiвttеttcькuЙ кpасзпавuЙ ,+tузеit. ocoбucmuЙ
аpхiв О.,Qеttuuцlка. _ СnP' Зoul. P I3 - 66).

Пoвстaнцi нaпaли нa мaслoзaвoд в селi Пyстoмити
Гoщaнськoгo paйoнy нa Piвненщинi. oхopoнa poзбiглaся
i пoвстaнцi зaбpыlи iз сoбoю бaгaтo мaслa, сметaнlt i сиру
(PiвttеtlcькuЙ кpoсзtloвuЙ музeЙ. oсoбucmuЙ оpхiв

o. ,Qенuuцlка. _ Сnp. 2I 5б PC, 3out. P, I5 . 32).

Мiсцeвa бoТвкa УПА (бiля 20 нoлoвiк) iз селa Typкoвинi
!yбнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi пiд кoмaндoю flивaкa
oлексiя Пpoкoпoвинa' уpoДжeнця цьoгo ж селa'
oбстpiлялa з кyлеметiв нiмцiв, якi пpиТхaли гpaбити i
пaлити селo Typкoвинi.  Жеpтв rre бyлo. Пoвстaнцi
вiдi йшли ( Piвlt енськtt Й кpасзtl авu ti .uузеЙ. ocoбucmuit
аpхiв o. ,[еttuщука. - Сnp. 3out. P 26 - I20).

Сoтня ..Гopлiенкa'' 
[сoтенний _ Bpoтнoвський Гopлiй

Кoстянтинoвич' ypoджeнець мiстa Piвнoгo] звeла
кopoткoтpивaлvlЙ, aлe жopстoкий бiй з нiмецькими
кapaтеляМи в Кopеuькoмy paйoнi на Piвненщинi. Бiй бyв
trужe вДaлиЙ лля пoвстaнцiв. Зaгинyли мaйжe всi кapaтелi,
декiлькoм Bдtlлoся yтеlси. 3i стopoни пoвстaнЦiв бyлo
лишr тpЬoх пopaнених (БабiЙ Сmеnаu. Лунu
noвсmoнськozo кpaю. _ Piвпе, 2002' - С. I7).

B oдне iз сiл oстpoзЬкoгo p-нy нa Piвненщинi yвiйшoв
нiмецький пiлpoзлiл. Пoвстaнцi нa чoлi 3 нaчaлЬникoМ
штaФ..УПA''- Пiвдень, ..Кpoпивoю'' 

[кoмaнлиp _ Пpouюк
Baсиль, уpoшrсенець сеJIa Гopoлlr,пoвинi, тепеp сeлa немaс'
Coкaльськoгo paйoнy нa Львiвщинi] ввiйшли y це сaме
селo з .цpyгoгo кiнця. Пoвстaнцi oтoчили вopoгa i
poззбpoiли йoгo без €динoгo пoстpirry (БабiЙ Сmеnaп.
Лунu noвcmанcbкoeo кpaК,. - Piвнe, 2002. _ С. 22).

I

;

i
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Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кoмaндoю КoндPaтиurинa
Кapпa, l9l0 p. н.' ypoшкенlut селa Бегень Piвнeнськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi ,  poззбpoТлa oхopo}ly
нlмецЬкoг0 гoспoдapствa (бiля 30 oсiб) в ypovишi ..Гopи''
пoмiж селaми Бегень (тепеp селa немaс) i  Хoтинь
Piвненськoгo paйoнy. Бoю i жещв не бyлo (PiвненcькuЙ
кpoсзнавuЙ лtyзeЙ. ocoбucmaЙ аpхiв o. ,\енutщtкa _ Cnp.
3oш. P. l3 - 42).

B с.  Cтapa Moщaниця [Злoлбyнiвський paйoн
PiвненськoТ oблaстi] пpийшлo дo бoю мiж пoльським
гpaбiжницьким вiддiлoм [пoльськi шoвiнiсти, якi шrужили
нiмuям] тa yкpaiнськoro збpoйнoю чaстинoю. Bopoг
Bтpaтив 40 чoлoвiк вбитими i l6 paненимll (Piвнeнcька
CIIУ. B oбopoнi вoлi. - Piвне, I995. C. 45).

Hiмецькo - фaшистськi oкyпaнти oтoчили хary в селi
Плoске oстpoзькoгo paйoкy PiвнeнськoТ oблaстi, в якiй
пеpебyвaлa мiсцевa бoiЪкa УПA в кiлькoстi 5 чoлoвiк.
Пoвстaнцi зaв,язaли бiй i виpвaлися 3 oтoчення лo лiсy.
Cеpe.Ц пoвстaнцiв нiхтo нe пoстpa)кдaв. За жеpтви y
пpoтивникa невiдoмo. Hiмui зaapeштуBaлИ гoспoлapiв
xaти - Кpишyк Мapiю, Гетьмaннyкa Пaнaсa, якi бyли
зв'зaнi з пoвстaнцями i vеpезлекiлькaтижнiв poзстpiляли
y Piвнeнськiй тюpмi (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ lсузеЙ.
OcoбucmuЙ аpхiв o. !еtluuцlка. _ Сnp. 2632 PО).

Мiсцевa бo.fвкa УПA нaпaлa нa нiмецьке дepЯ(aвне
гoспoдapствo y селi oзеpяни .(yбнiвськoгo pайoнy
Рiвненськoi oблaстi i спaлилa йoгo. Жеpтв не бyлo
(PiвненcькuЙ кpaсзнавuuЙ музeЙ. ocoбuсmuЙ apхiв О.
[eнuщукa - Cnp. 3ottl. P 23 - t25).

Ha вiддiл..Яpeми'' (кypiнний _ Семeнюк Hикoн, l9l9
p. н.' ypoДl(еt{ецЬ селa Hемoвичi Capненськoгo paйoнy
Piвненськoioблaстi), який стoяв y селi Bеликий Жorryлськ
BoлoДимиpеuькoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi, нalrtЦи
нiмцi. 3aв'язaвся бiй. 3a втpaти y нiмuiв невiдoмo. Cеpед
пoвстaнцiв )l(еpтв не булo (PiвненcькuЙ кpaсзнавчuЙ
музeЙ. ОcoбacmaЙ apхiв o. !енuщ),KtL - Cnp. 2064 PB).
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Мiсцевa бoТвкa УПA ( l5 чoлoвiк) пiд кoмaндoro
..Cipoмахи' '  [кoмaнлиp бoiвки _ Tpoхимнyк Фелip,
ypoджеtlецЬ Boлo.Ци м и peцькoгo paйoнy Pi внeнськoТ

oблaстi] 3aхoпилa y пoлoн i poззбpoiлa гpyгry нiмuiв (бiля

70 нoлoвiк, iз них l2 oфiuеpiв). l-{е стaлoся пoблизy селa

Bеликi Цепцевич i Boлo.uи м иpеЦькoгo paЙoнy (Л у кoвець

B. ПoЙвuz noвcmш.ця // Boлuнь, I996. - 26 лunня),

Coтня ..Haливaйкa'', iз кypеня ...Цoксa'' (кypiнний -

Кoтик Cемен Пaнaсoвин, l9l5 p. н.' ypoджeнецЬ сeлa

Cестpятин Paдивилi вськoгo paйoнy Pi вненськoТ oблaстi)'
poззбpoiлa мaдяp (8 нoлoвiк), якi пpиТхали в сeлo Гpялки
(Paдивилiвський paйoн)..' (,\АPo: Ф. P _ 277l. - on. 2. -

Сnp. 3263. _ Аpк I 2.l 8; PiвнеttcькuЙ кpасзнaвнuЙ tttузеЙ.

ocoбucmuЙ аpxiв o. ,\енuщука. _ Сnp. 3oul. P. 35 - 26).

Biддiл ...Цoксa'' (кypiнний _ Кoтик Cемeн Пaнaсoвин,

l9 l5 p. н.,  с.  Сестpятин PaДивилiвськoгo paйoнy

PiвнeнськoТ oблaстi) зopгaнiзyвaв декiлькa зaсi.пoк пpoти

нiмецьких oкyпaнтiв нa aBтoшляЦy.[yбнo - КpемeнеЦь,
пoблизy сeлa Бipки .[yбнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi.

B oднiй iз тaких зaсiдoк зaгинyв пoвстaнeцЬ ..opел''

(пpiзвише i звiдки poдoN,t нe встaнoвленo) (PiвпеtlcькuЙ

кpасзнавauЙ музеЙ. ОсoбucmuЙ аpхiв О. !енuщука. _

Сnp' 3oш. P.35 - 26).

Пoвстaнцi мaли бiй з нiмцями й пoлякaми нa хщopi

Жyкiвшинa пoблизy селa Paлyхiвкa Piвненськoгo paйoнy

PiвненськoТ oблaстi. У шьoмy бoю зaгинyв пoвстaнець iз

селa Pa.Цyхiвкa Мишкoв Baсиль Микoлaйoвич ' |92| p. н.,

пс. ..Caдoк'', який пoтpaпив y пoлoн лo нiмuiв i бyв
poзстpiляний в селищi Клевaнь - I Piвнeнськoгo paЙoкy
(PiвненcькuЙ кpoсзuавнuЙ ;ьlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.

fleпuuцtка. - Сnp. Зotu, P. l I - 7).

Biддiл ..Мaксa'' (сoтенний - Cкopyпський Мaксим

Aнтoнoвин, l9 l5 p. н. '  ypoджеHецЬ селa Aнтoнiвцi
Шyмськoгo paйoнy Tеpнoпiл ьськoТ oблaстi ) зopгaн iзyвaв

зaсiлкy пpoти нiмeuькoТ aвтoкoлoни нa aвтoшляry.[yбнo
_ Кpеменeuь пoблизy селa Бipки.['yбнiвськoгo paйoнy нa

Piвненщинi. Зaв'язaвся зaлеклий бiй, в якoмy були жещви

з oбoх стopiн. Hезaбapoм нiмцям нaдiйшлa дoпoмoгa i
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пoвстaнцi в i .Цстyпили. Пoвстaнцями бyлo спaленo
декiлькa aвтoмaцjин. Сеpе,п пoвсгaнuiв зaгинув Мapинник
!митpo, |927 p. н. '  ypoдженець мiстечкa Bеpби
.[yбнiвськoгo paйoнy ( Piв ненcькu Й кpасзtt oвuЙ музеЙ.
OcoбucmuЙ аpхiв o.,I|eнuu1Jtк& _ Сnp. Зout. Р' 26 - I03).

Аpтилеpiйськa сoтня ..Беpези'' (сoтенний _ oфiuеp
сoвсгськoТ apмii) нaпaлa нa нiмеuькy зtЦory в селi Тесrryгiв
Paдивилiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi.  3aв'язaвся
lкopстoкий бiй. Це змyсилo oкyпaнтiв пoкиrrщи сeлo i
пеpеТхaти лo Беpестеvкa BoлинськoТ oблaстi. Пoвстaнцi
викopист.lли apтилеpiю. У uьoмy бoю зaгинyв чoтoвий
..Бepезa'' i пopaненo декiлькa пoвстaнцiв. Пpo жеpтви y
нiмцiв невiдoмo (PiвненcькuЙ кpас. lпсtвuЙ'+tузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. !eнuu1J)ка. _ Сnp. 3out. P 28 - I0l,
Сnp.209 PК).

Кypiнь . .oстpoгo' '  (кypiнний - Ждaн Яpoслaв,
ypoдженeцЬ мiстa Чесaнiв Любaчiвськoгo пoвiry, тепep
Пoльшa) мaв бiй з нiмцями нa piнui Гopинь в селi Caвичi
Piвненськoгo paйoнy Piвненськoi oблaстi. У peзyльтaтi
бoю нiмцi втpaтили l00 oсiб вбитими. Сеpел пoвстaнuiв
)кеpтB не бyлo (PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. ,Qенuщука. - Сnp. 3otu. P I4 - 27).

Мiсцевa бoТвкa УПА пiд кoмaндoю ..Кузьми'' (кoмaнлиp
бoiвки _ Кyлaкoвський oлексaндp Якoвиu, |925 p. н.,
уpoджeнeцЬ селищa opжевa Piвненськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi) нaпaлa' y цьoмy селиЩi, нa
нiмецькoгo диpеtffopa тapтaчнoгo зaвoдy' який Тхaв з
oхopol{oю. Усi зaгapбники бyли зниЩенi (PiвпенcькuЙ
кpoсttlавuuЙ luузeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О. !енutщtка. -
Сnp.3otu.P14-I0).

БoТвкa УПA спpoбyвaлa 3aхoпити нiмецький
пpoлyкгoвий склaд пoблизy селa Гoлyби fiyбнiвськoгo
paйoнy нa Piвненrцинi. Але спpoбa не вдaлaся. Пiсля
кopoткoтpиBirлoгo бoю вoни вiдiйшли. Cеpел пoвстaнцiв
3aгинyв oдин чoлoвiк (PiвненcькuЙ кpoсзнaвuuЙ лlузеЙ.
ocoбucmuЙ apхiв o. !енuщ))кtt. _ Сnp. I843 P!, 3oш. P
26 - r03).
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Biддiл . .Кopи' '  (кypiнний - Мельник Maкap
МихaЙлoвич, |920 p. н.' ypoд,(енець сrЛa Гopoлеuь
Boло.Цимиpеuькoгo paйoнy нa Piвненщинi) зaв'язaв бiй з
нiмцями в сe,пi Tyгoвинi Capненськoгo paйoкy PiвненськoТ
oбластi, якi пoвещaлися нa aвтo iз гpaбyнкy ближнiх сiл.
У pезyльтaтi бoю всi гpaбiжники (бiля 40 voлoвiк) бyли
знищенi (PiвнeнcькuЙ кpавнaвuЙ ltузеЙ. ocoбucmuЙ
apxiв o. ,{енuщ1lкa - Cnp. 3otц. P - 38 - I48).

Biддiл УПA зaв'язaв бiй з влaсoвцями (poсiйськi
rцoвiнiсти, якi  слyжили нiмuям) y селi Миxaйлiвкa
ГoЩaнськoгo paйoкy нa Piвненщинi. .(екiлькa влaсoвцiв
бyлo вбитo y uьoмy бoю. 3a ясерви y пoвстaнцiв невiдoмo
(PiвненcькuЙ кpaсзнавuЙ лсузеЙ. ОcoбucmuЙ opхiв o.
[енuщ1tка. _ Сnp. 3out. Р' I . 24 PГ).

Hiмецькi кapaтелi, якi пoвещaлися iз кpивaвoТ aкцТ нa
Гypбaх (тепеp селa немaс) 3лoлбyнiвськoгo paйoнy нa
Piвненщинi, де poзбили пoBстaнсЬкий tuпитaль, бyли
aтaкoвaнi вiддiлoм УПA в селi Бyшa З.Цoлбyнiвськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi .  Bислiд бoю невiдoмий
(PiвненcькuЙ кpасзнoвuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
ДеtluuЦtка. _ Сnp. 3otu. P 33 - 79).

Biддiл УПA зaв'язaв зaпеклий бiй з нiмецькими
кapaтеЛями нa цrгopi Кyненщинa, шo пoблизy селa Кyнин
Злoлбyнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi. Bислiд aкцiТ
невiдoмий ( PiвненcькuЙ кpaсзнaвuЙ музeЙ. oсoбucmuЙ
аpxiв О.,|енuuцlка. - Cnp. Зotu. P 33 - 79).

Coтня ..Жyкa'' (сoтенний _ Бpиvкo Йocнп,ypo.цженецЬ
селa Кoлoдeнкa Piвненськoгo paйoкy Piвненськoi oблaстi)
зopгaнiзyвaлa зaсiлкy пpсrги нiмuiв нa aвтolllляхy Piвне -
КиТв y селi Бiлa Кpиниuя Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ
oблagгi. Bислiд aкцiТ невiдoмиЙ (PiвненcькuЙ кpaсзнoвuЙ
музеЙ. ocoбцcmuЙ apхiв О.,\eнutцlкo. -Cnp.3otц. P 23
- 6E).

Cmня ..Жyкa'' (ссrгtнний _ Бpинкo Йoсип, ypo.ц)кенець
селa Кoлoденкa Piвнeнськoгo paЙoнy PiвненськoТ oбластi)
зopгaнiзyвшa зaсiлlсy пpсrги нiмuiв нa aBтolltляхy Piвне -
Киiв в селi Чopнi Лoзи, щo пoблизy селa Бaбин

Лiтo' l943 p.
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Гoщaнськoгo paйoнy нa Piвненщинi.  Зaсiлкa бyла
неBдaлoю' нiмцям нaдiйшлa пiдмoгa i  пoвстaнцi
вiдстyпили. Ha лpyгий лень зaсi.Цкy знoвy пoвтopили i
пoBстaншltr{ вд.rлoся poзлoбщи збpoю. Жещв y пoвcгaнцiв
нe бyлo, пopaнениx бyлo лвoс Зa жеpтви y нiмuiв не
пoвiдoмляетьcя ( PiвненcькuЙ кpасзttавuЙ'ttузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o.,QенuuЦ)Kа. - Сnp. 3oш. P. 38 - I48).

Coтня ..Бypсaкa'' (сoтенний _ вихoдець iз Гaлинини) i
щe oднa невiдoмa сoтня м!lли бiй з нiмцями пoблизy селa
Гoлyби .(yбнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi. Жеpтв y
пoвcтaнцiв не бyлo . 3a жещви y пpoтивникa невiдoмo
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.
[енuщ1lка, - Cnp. 3otu. P 35 - 36).

.{вi сoтнi iз кypеня ..Bеpешaки'' (кypiнний _ Bopoбеuь
Фе.пip, ypoджeнецЬ селa Гopoя<aнкa МoнaстиpисЬкoгo
paйoнy Tеpнoпiльськoi oблaстi ) 

..Левa'' (сmенний _ Бiлaн
lвaн Федopoвllч, |920 p. }|., ypoдженець селa Бyгpин
Гoщaнськoгo paйoнy Piвнeнськoi oблaстi) i ..Лисa''

(ypo.lже нeuь Гaлиvи н и ) пi ДДaлиcя нaпaдy нi ме цьки м
пiлpoз.пiлoм (нiмui з влaсoвuями) y селi Bеликa Клецькa
Кopеuькoгo paйoнy нa Piвненщинi. 3aв'язaвся xopстoкий
бiй, в якoмy нiмцi пoнесли вeликi втpaти y живiй силi.
Пoвстaнцi вiдсryпили лo лiсy без я<eщв (PiвненcькuЙ
кpасзнавuuЙ музeЙ. ocoбucmaЙ аpхiв o.,\енuщ1lкa -
Сnp.3oш.P3I-26).

Пpauiвники теxнiчнoгo вiддiлy Biйськoвoгo Штaбy
УПA пiл кеpiв}lицтвotll ..oвдiя'', який poзмiшaвся пoблизy
селa Pyдня .[yбpoвицькoгo paйoнy нa Piвнeнщинi,
вигoтoвtlли пolyккy вибyхiвкy з чaсoвим мехaнiзмoм i
пiлipвaли iТ в нiмецькoмy кtвинo y мiстi Piвнoмy (тепep
бyлинoк нa вyлиui Пoштoвiй). У пiдгmoвцi i пpoве.Ценнi
цiсf aкцii вИзнaчились: ..Кpивoнiс'' _ пipoтехнiк, ...[oлинa''

i ,.Мaлий'' _ oбидвa пi.Цpивники, якi безпoсеpeдньo
пiдклaли i пiлipвaли вибyxiвкy. Aкцiя пoмсти пpoйшлa
.шyже yспiшнo, тoдi в кtвинo зaгинyлo бaгaтo нiмецьких
oфiuеpiв. Bикoнaвцi теpaктy yспirшнo пoвеpl{yлися дo
вiллiлy (PiвненcькuЙ кpaанaвuuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв o. ,Qенuщ1tкa _ Cnp. 22I03 PДубp.).
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Бyльбiвui (uлени фopмyвaнь oчoлювaних Т. Бopoвuем
- ..Бульбoro'', ypoдже}tцеМ селa Бистpич i Беpезн i вськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi) мaли бiй з нiмцями пoблизy
селa Biлля Беpезнiвськoгo paйoнy. У цьoмy бoю зaгикув
жителЬ селиЩa Cтепaнь Сapненськoгo paйoнy нa
Piвненщинi Гoлинський I.pигopiй (PiвнeнcькuЙ
кpaсзнавuuЙ ltузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o. ,\енuuцlкo. _
Сnp. III2 P).

БoТвкa УПA (бiля 30 нoлoвiк) нaпaлa нa гapбapню
(шкipяний зaвoд) y мiстенкy Tyнин Гoшaнськoгo paйoнy
нa Piвненщинi. Hiмецькa oхopoнa з.цoвaлaся y бyнкepaх.
Пiсля цiсТ aкцiТ пoвстaнцi зaвoлoдiли великoю кiлькiстlо
шкipи (бiля l00 фip). Жеpтв y пoвстaнuiв не бyлo
(PiвненcькuЙ кpасзнoвuuЙ музеЙ. OсoбucmuЙ аpхiв o.
{епuuцlка. _Сnp. 3out. Р' 33 - 3I).

Сoтня ..Яpoшенкa'' (сoтенний - Беpeжний oлексaнлp
Мaтвiйoвиv, l9 l l  p.  н. '  ypoдженець мiстa oстpoгa
PiвненськoТ oблacтi) зopгaнiзyвaлa зaсiлкy нa нiМцiв, якi
йшли гpaбyвaги нaвкoлиltlнi селa. I-{е стЕuloся нa дopoзi,
пoмiж селaми Бiлarцiв i Toчевики oстpoзькoгo paйoнy. У
pезyльтaгi жopcтoкoгo i кpoвoпpoлитнoгo бoю гpaбiжники
втpaтили пoнaд 40 oсiб вбитими. Сеpел пoвстaнцiв
загинyлo 4 - pи нoлoвiки i, сеpед них, poйoBий..Чyпpинкa''
тa тpи aзеpбaйджaнцi (PiвнeнcькuЙ кpасзнaвнuЙ lttузеЙ.
ocoбucmaЙ аpхiв О.,[енuщукa -Cnp. 3oul. PI - 20 PГ).

Чoтa ..Кapмелюкa'' iз сoтнi ..Яporшенкa'' (сoтенний -
Беpел<ний oлексaн,Цp Мaгвiйoвин, l 9l l p. н., ypoдженецЬ
м iстa oстpoгa PiвненськoТ oблaстi ) зopгaнiзyвaпa зaсiлкy
нa нiмuiв, в ypoнишi ..Пiшaнки'', пoмiж селaми Bеpхiв -
Михaйлiвкa (oстpoзький paйoн) нa aвтolllляхy oстpoг _
3лoлбyнiв PiвненськoТ oблaстi .  Hевдoвзi  з 'явилaсЬ
лeгкiвкa в сyпpoвoлi двoх мoтoциклiв з нiмцями. У
pезультmi кopoткoчaснoгo бoЮ всi нiмцi бyли знишенi.
Cеpел вбитих бyлo.пeкiлькa нiмеuьких oфiuеpiв. 3a жерви
сеpед пoвстaнцiв нe пoвi .цoмлястьcя (Piвнеt lcькuЙ
кpасзпавuuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,a[енuugtка. -
Сnp. 3out. P I - 20 PГ; ,\au,япнук Б. Hac noKl|u'<ulа
Укpаiпа. // Boлuttь, l993. _ 30 cepnня).
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Biддiл УПA звiв бiй з нiмцями нa кoлoнiТ Кyлpин (тепеp
селa неMa€) З,Цoлбyнiвськoгo paйo}ry нa PiBнeнЩинi. Hiмцi
викopистaли y бoю aвiaцiю. Bислiд бoю нeвiдoмий
(PiвнепcькuЙ кpoсзнавauЙ музеЙ. ocoбucmuЙ opхiв o.
[eнuuцlка. _ Сnp. 3otu. T I - 2 - а).

Мiсцевa бoТвкa УПA iз вiддiлУ ..Бopистенa'' (кypiнний
- Кopiнеuь.{'митpo Baсильoвиu, l9l3 p. н.' ypo.цжеt|ець
сeлa зaBaдiв Cтpийськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi)
спaлилa двa мoсти - oдин пiruoхiдний, дpyгий
зaл iз}toдopox( нvlЙ_ у м iстeн кy .I}бpoвиця нa Pi вненщи н i
(PiвненcькuЙ кpаeмавнuЙ мреЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
tr|енutцlка. _ Сnp. 22I03 PДубp.).

Бoiвкa УПA пiд кoМaндoю Мaкoтеpи, ypoДкeнця селa
Pясники ГoЩaнськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi, нaпaлa
нa нiмцiв. якi везли вaнтaжiвкaми пoлoнeних' щo Draли
вiлпpaвлятися нa пiдневiльнi poбmи лo Hiмеччини. B'язнi
бyли звiльненi,  a нiмцi poзбiглися'  L{e стaлoся нa
aвтoшляхy Piвне - КиТв, непoдaлiк селa Пiдлiски
Гoщaнськoгo paйoнy. Жеpтв нe бyлo (PiвнeнcькuЙ
кpасзнoвluЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О. !енuщука. -
Сnp. 3otu. P 33 - 3I).

Coтня ..Кyнеpявoгo'' (сoтенний - сoвcгський oфiuеp, iз
вiйськoвo . пoлoнeних) декiлЬкa paзiB зopгaнiзoвyвurлa
зaсiдки пpmи нiмuiв нa aвтolllляхy Piвне - КиТв, пoмiж
селaм}r Aнтoпiль i Бaбин, нa кopдoнi Гoщaнськoгo i
Piвненськoгo paйoнiв Piвненськo.i oблaстi. Бyли жещви y
пpoтивникa' кiлькiсть Тх невiдoмa. Cеpе,Ц пoвстaнЦiв
жеpтв не бyлo (PiвненcькuЙ кpaсзнавtuЙ ltузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. ,Qенuщ1lка. _ Сnp. 3otu. P' 36 - 3I).

Hiмцi гнaли нaгpaбoвaнy к}Дoбy iз селa Boвкoшiв
Гoщaнськoгo paйoнy нa сeJlo Bеликi Межиpiнi Кopеuькom
paйoнy нa Piвненщиlli. Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кoмaндoю
Пyзиpкo 3aхapa Cтепaнoвичa' l9l8 p. }|.' ypo,Dкенця селa
Heвipкiв Кopеuькoгo paйoнy, нaпzrлa нa гpaбiжникiв в
ypoнишi ..3aбaвкa'', пoмirl( цими селaми. Hiмцi пoвтiкaли,
a xyлoбy пoвстaнцi зaбpaли. 3a жеpтви невiдoмo
(PiвненcькuЙ кpасзнaвtuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
ЦенuщJlкo. - Cnp. 3out. P 40 - 50).
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Coтня . . . lbпoлi ' '  (сoтенний - пpiзвише невiдoме,
ypoдженецЬ сeлa Maйкiв Гorцaнськoгo paйoнy нa
Piвненшинi) 3aв'язaлa бiй з нiмцями i  влaсoвцями
(poсiйськi  шoвiнiсти, якi  слyжили нiмuям) в ypoнишi
..Poгoвa'', пoблизy селa Cимoнiв ГoЩaнськoгo paйoнy, якi
пpиТхaли пo сiнo. У pезyльтaтi бoю декiлькa нiмцiв i
шIaсoвцiв бyлo вбитo, 2 - oх пoтpaпило y пoлoн. Cеpе,Ц
пoвстaнцiв зaгинyв чoтoвий coтнi (PiвпеttcькuЙ
кpaсзнoвuuЙ лlузеЙ. ОcoбucmuЙ аpxiв О. !еttuщука. -
Cnp. Зotu. P 40 - II0).

Coтня ..Лeвa'' (сoтенний - Бiлaн lвaн Фелopoвич, |920
p. н.' ypoд)кеttецЬ селa Бyгpин ГoЩaнськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi) 3aв'язaлa бiй з нiмцями бiля се.пa
Кopисгь Кopеuьlогo paйoнy нa Piвненutинi, якi вибpaлися
нa гpaбyнoк ближнiх сiл. У pезyльтaгi бoю бyлo зaхoплeнo
в пoлoн 30 нiмцiв i  poзстpiлянo. Сepел пoвстанцiв
3aгинyлo двa чoлoвiки: Левчишин Микoлa Лyкaшoвин,
|92З p. н. i Mичкo oлексiй 3aхapoвич, l9l8 p. н. _ oбиДвa
ypoлженui селa Бyгpин ГoЩaнськoгo paйoнy (PiвпепcькuЙ
кpaсзнавuuЙ ltузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o' ,ЦеttuuЦlксt. _
Cnp.3otu.P3l-53

Пoвстaнцi спaлили тapтaк (лiсoпильний зaвoл) y
мiстеvкy Bеpбa.\lбнiвськoгo paйoнy нa Piвнeнщинi. Hiмцi
3лoвили . .М' '(мeльникiвuя) Cкpипнюкa Baсиля i
poзстpiляли, зa спpияння пoвстaнцяМ y пpoвeлeннi uiсТ
aкuii (PiвнeпcькuЙ кpасзltавuuЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв
o.,Qенuuцlка. _ Cnp. 2l59 P! - а).

Coтня..Caблюкa'' (сoтенний - Кaчaн oстaл Гpигopoвин,
l9l0 p. н.' ypoд)кенецЬ селa Tеслyгiв Paдивилiвськoгo
paйoнy PiвненськoT oблaстi) зopгaнiзyвалa зaсiлкy нa
нiмЦiв, якi  виpyшили iз селa Тeслyгiв нa Кoзин
Paдивилiвськoгo paйoнy. Пoмiж циМи селaми пoвстaнцi
зaв'язaли зaпеIслий бiй. Бyли великi жеpтBи y нiмuiв. Cеpел
пoвстaнцiв жеpв не булo (PiвпеttськuЙ кpасзttавuuЙ
музеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o.,Цеtlutц)lка. - Сnp. 23-92 . а).

Haпaл [вiлдiry УПA] нa двi вaнтФкiвки з пoлiцiсю, якi
пoвеpт€lлися дo степaня [селишe Cтепaнь Capненськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi] (УПА в свimлi Йoку.менmiв

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

з бopomьбu за Укpаittcьку СаluocmiЙну Сoбopну
I|еpcкaву 1942 - 1950 pp. _ T 2. _ Б'uв, 1960. _ С' 15.
Цumoвапo зo: Grzеgorz Motуkа Ukrainskа pаrlуzаnkа
1942 - 1960 Instуtуt Studiov Politуcznуch PАN oJiсinа
||lуdаwniczа Rуlm ||lаrszаwo 2006 s. 204). 

/

У Япoлoтi [Кoстoпiльський paйoн Piвненськa oблaсть]
пiд oднiсю iз вaнтaжiвoк вибyхнyлa мiнa, пiсля нoгo,
пoлiцiя бyлa з тpьoх стopiн зaaтaкoвaнa. lз 30 людей (20
нiмцiв i l0 пoлякiв), )кивиMи з.lлиlu}tлoсь шeстеpo, iз них
3 . х бyлo пopaнених (УПА в cвimлi Йoкулtепmiв з
бopomьбu зa Укpаiнcьtg СаltocmiЙну Сoбopну,[еpжaву
I942-1950 pp. _ T 2. - бlсв, l960. - C. I 5. Ilumoвoнo за:
Grzegorz Molуkа Ukrаinskа pаrtуzаnkа I942 _ I960
lnstу|уt Sludiov Polilуcznуch PАN oliсinа ||уdаwniczа
Rуtm ||аrszаwа 2006 s. 205).

Кypiнь ..Бopистенa'' (кypiнний - Кopiнеuь .(митpo
Baсильoвиv, l9 l3 p. н.,  iз селa Зaвaдiв Cтpийськoгo
paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi) нaпaв нa нiмецький гapнiзoн
y мiстенкy Boлo.пимиpeuь (PiвненсЬкa oблaстЬ)
(PiыrcнcькuЙ кpаeзнавuЙ мреЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
tеttuu1)lка. _ Сnp. I 2 I 8 PP).

Miсцевa бoТвкa УПA в селi Bеpхiв oстpoзькoгo paйoнy
нa PiвненЩинi вбилa нiмецькoгo oфiuepa CC iз нaстини,
якa стoялa пiд лiсoм, непo.ц € lлiк селa. сiльсЬкi жителi
тaсNtнo 3aхopoнили нiмця, щoб не бyлo вiдплaтнoТ aкцiТ
(PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ J|tу\еЙ. ОcoбuсmuЙ аpхiв o.
I|енuщукa - Cnp. 2I04 Po).

Hiмцi з пoлякaми йшли iз с. Хapaлyг Кopeuькoгo p-нy

[Piвненськa oблaсть] нa селo Bеликi Межиpiнi, цЬoгo ж
paйoнy, i в ypoнишi ..Toвкavi'', щo пoблизy селa Bеликa
Хapyva (тепеp сeлo КoлoдiТBкa КopецЬкoгo paйoнy)' Тх
пеpестpiли пoвстa}tцi. 3aв'язaвся бiй. 3a жepтви невi.цoмo
(,[енuuцlк Олeкcанйp. 3лoчuнu nulbcькuх utoвiЦicmiв Itа
Boлuнi. _ Кнuzа nеpшo. _ Piвне, 2003. _ С. 2I3).

Biддiл УПA зopгaнiзyвaв зaсiдкy пpoти нiмцiв в
ypoнишi . .Мaльoвaнкa' ' ,  пoбли3y селa Хoтинь
Piвнeнськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi. У pезyльтaгi

Лiтo' 1943 p.

r36

Лiтo' l943 p.

131



Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

бoю нiмцi в i .Цстyпили. Зa жеpтви нeвiдoмo
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ opхiв О.

flенuuцlкa. _ Сnp. Зotu. P I3 - 38).

!екiлькa пoлЬсЬких пoлiцaТв пpиiiaли iз селa CmиТв

.[Iубeнськoгo paйoкy в селo Зapiuьк Piвнeнськoгo paЙoнy

[Piвнeнськa oблaсгь]. Boни злoвили декiлькoх мiсцевих
пiдлiткiв i пoчали Тх ,Цoпиryвaти. Ha зaхист юнaкiв стaв
пoвстaнецЬ _ Фе.Цopишин Boлoдимиp Фелopoвиv,
MешкaнецЬ цЬoгo ж селa. Зaв'язaвся неpiвний бiй, y якoмy
вiн зaгинyв' aле юнaки бyли визвoлeнi (,Ценuщук
Олeкcанdp. Злoчuнu noльcbкuх tцoвiнiсmiв на Boлuнi.
_ Кнuzа nеpшo. _ Piвнe, 2003. - C. 2I1).

БoТвкa УПA (8 нoлoвiк) нaпaлa на нiмецький
пoстеpy}|oк (бiля 40 oсiб) y селi Bеликi Межиpiнi
Кopеuькoгo paйoнy нa Piвненщинi. У uьoмy бoю бyлo
вбитo ляндвipтa (нaмiсник дaнoТ теpитopiТ) i гoлoвy
нiмeцькoТ yпpaви' pецIтa нiмцiв втеклa. Жеpтв сеpел
пoвстaнцiв не бyлo (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ ,ltузеЙ.
oсoбucmaЙ аpхiв О.,{eнuuЦ/ка. - Сnp. 3otu. P 32 -70).

Hiмцi, в силi дo 72 - oх сoлдaгiв i oфiuеpiв' пpиТхallи.Цo
дggдвipтa (нaмiсник .цaнoТ теpитopiТ) в Toчевикaх
(oстpoзький paЙoн PiвненськoТ oблaстi)....Haстyп вiддiли
УПA пpoвели двoмa сoтняМи пi,Ц кoмaн.Цyвaнняt\{ ..Кpyкa''

(кypiнний - Климишин lвaн, уpo.ЦженецЬ селa Bеpешaки
Лaнoвецькoгo paйoнy TеpнoпiльськoТ oблaстi) тa
..Кpoпиви'' (кypiнний _ ПpoЦюк Baсиль, ypoд)кенець селa
Гopo,Цилoвинi, тепep селa неМaс, Coкaльськoгo paйoнy
Львiвськoi oблaстi). Кеpyвaв бoем ...кypiнний''Кpyк''....B
pезyльтaтi бoю бyлo вбитo тa пopaне}ro чимzlлo нiмЦiв,
якi кикyлись вpoзтiн. ...27 нiмuiв бyлo взятo в пoлotl p(rзoшr
з кpaйслян,Цвipтoм - нiмцем.... У uьoмy бoю пpиймaлa
yчaстЬ i сoтня ...[I.oвбенкa'' (сoтенний _ 3oлoтнюк Iвaн
Мaтвiйoвич, l905 p. }|. ,  ypoдженецЬ сeлa Бpoлiв
oстpoзькoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) i  сoтня
..ЧopнoмopЦя'' (кypiнний _ Бaсюк Евген Михaйлoвич,
l920 p.н., пс...Чopнoмopець'',..Кoмпaнiсць'', ypo]DкеHець
селa Хopiв oстpoзькoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi).
Cеpе.u пoвстaнЦiв зaгинyли: Янчишин Петpo Гнaтoвин,
пс...Жeлезtlяк'', l9l4 p. н. iКщapтyк Мефoлiй Apсенoвин

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

_ oбидвa iз сeлIa Милятин oстpoзькoгo paЙoнy; Мiськoв
Baсиль.(митpoвин, |922 p. н.' ypoджeнецЬ селa Bеpхiв
oстpoзькoгo paйoнy (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ.
ocoбucmuЙ apxiв o. leнuщ1lкa - СnP. 3ota. P. 25 - 54,
3oщ. P. 2 - 58,3otц. P I7-I7,3otц. P 25 - 39; Tuщенкo
oлеa Гуpбu: квimень l944-zo. - Piвне, 2005. _ С. I37 -
r38).

Мiсцевa бoТвкa УПА пiд кorиaндoЮ ..Пшеничнoгo''

(кoмaнлиp - Bapвapyк - Бyксим Юpiй.t|емкoвин, l9l8 p.
н.' ypo,lDкеl{ець селa Глинськ Злoлбyнiвськoгo paйoнy нa
Piвненшинi) зaв'язaла бiй з нiмцями нa кoлoнiТ Мaйдaн
(тепep села немaс) 3лoлбyнiвськoгo paйoнy. Biдoмoстей
3a жеpтви нeмaе (PiвненcькuЙ кpасзпавuuЙ лtузеЙ.
ocoбцcmuЙ opxiв o. !енau|укll. - Cnp. 3otu. P 6 - 2б).

Мiсцевa бoТвкa УПA зopгaнiзyвaлa зaсiлкy пpoти
нiмецькoТ вaлки y селi Пoстiйне Кoстoпiльськoгo paйoнy
нa PiвненЩинi.  У peзyльтaтi  бoю сеpeл нiмuiв бyли
жеpтви. Пoвстанцi жepтв нe мaли (PiвненcькuЙ
кpасзнавuЙ музеЙ. OcoбucmuЙ apхiв О. !енuuцlка. _
Сnp.773 PК).

Miсцевa бoТвкa УПA (5 нoлoвiк), ypoля<енеuь сeлa Cтapa
Hoсoвиця фlбнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi, нaпaлa нa
мaляp (бiля 20 oсiб), якi oхopoняли зaлiзничний мiсг y
сeлi Птичa .[yбнiвськoгo paйoнy. Haпaд не вдaвся'
вapтoвий здiйняв стpiльбy i  пoвстaнцi в i .Цстyпили
(PiвненcькuЙ кpoсзнавuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
I|еttuщ1tка. _ Сnp. 3otu. Л. I8 - 45 ).

Hiмцi з пoЛякaМи (бiля 2О oсiб) пpийшли iз селa
Мaлинськ Беpeзнiвськoгo paйoнy y селo Бpoнне' цЬoгo ж
paйoнy [Piвненськa oблaсть]. Бaндrги пoчaли гpaбити i
пaлИT|l| a тaкoж, вбили миpнoгo житеJIя Кoвбapa Cеpгiя i
йom 6 - piннoгo синa. Кoли гpaбiжники пoвеРгzlлися н.BaJl
ix зyстpiлa мiсцевa бoiЪкa УПA. Зaв'язaвся бiй, y якoмy
нaгpaбoвaнe пoбpo бyлo вiдбите. Пoляки з нiмцями
poзбiглися. Пoвстaнцi лoбpo poздaли ([eнuщук
Олекcанйp. 3лoчuнu noлbcь'<uх tцoвiнicmiв нo BalluнL
_ T I. _ Piвне, 2003. _ С. 20E).
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Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Пoвстaнцi tlulпzЦи нa нiмецьке гoспoдapствo (штаатсгщ)
y селi Hевipкiв Кopеuькoгo paйoкy [Piвненськa oблaсть],
якe oхopol{ялoсЬ пoлЬськoю пoлiцiсю. Лянлвipтy

[нaмiсник дaнoТ теpитopii.] влaлoся Егекти. Пoвстaнцi
зaбpaли хУ,Дoбy. Зa жерви y вopoгa невiдoмo. Пoвстaнцi
втpaт }|e пoнесли (,\eнuщук oлекcанОp. 3лoчuнu
noльcь'<uх tlloвiнicmiв нa Boлuнi. _ Кнuzа nеp'aа. -
Piвне, 2003. - C. 2I0).

У Млинiвськoмy paйoнi [Piвненськa oблaсть] вiллiл
УПA, щo скJlaдaвся' кpiм yкpaТнuiв, з гpyзинiв, yзбекiв тa
poсiян, y бoю з нiмцями зaбив 60 вopoгiв (Лimonuc УПА
Hoва cеpiя. - T I. _ КuIв - Topoнmo, I995. _ С. 52).

Heyстiйнeний вiддiл УПA зopгaнiзyвaв зaсiлкy нa
нiмцiв з мaдяpaми бiля клaдoвищa y селi Hевipкiв
Кopеuькoго paйoнy нa Piвненщинi. У pезyльтaгi бoю нiмцi
вiлступили мaючи вeликi )кеpтви (Piвt lенcькuЙ
кpасзнавuuЙ лtреЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.,[енuщ1lка. -
Сnp. 3ota. P 32 - 35).

B oлнoмy з сiл Paдивилiвськoгo paйoнy [Piвненськa
oблaсть] нiмецькa a.пмiнiстpauiя нaкaзaлa вивoJlити
хyлoбy. Haшa бoТвкa зaсiлa нa ц!ляхy' щo ниtlt iiали нiмцi
й пoляки з зaбpaнoю ryлoбoю. Гpaбiжникiв бyлo кoлo 60.
Poзпoчався бiй, y вислiлi якoгo вбитo 22 нiмaкiв, a близькo
l0 paнeнo. Злoбщo збpoю i вiдбитo всю ryлoбy (Лimonuc
УПА Hoва cеpiя. - T l. - Кцiв _ Topoнmo, 1995. - С. 5 I).

Ha шляхy !yбнo - Кpем'янеuь [PiвненсЬкa тa
Теpнoпiльськa oблaстi] пoвстaнцi сп!lлили l4 aвт i вбили
кoлo 50 нiмuiв...3пoбщo збpoю, вiйськoвий виpяд, oдяг
тa в3yття (Лimonuc УПА Hoва cepiя. _ T I. _ КuIв -
Topoнmo, l995. -С. 52).

Пoвqгaнцi зaв'язaли бiй з нiмцями y лiсi, пoблизy сeлa
Bеpxiв oстpoзькoгo paйoнy PiвненськoТ oблacтi. Hiмцi
пoвеpнyли нвaд (БaбiЙ Сmеnан. Лунu noвcmoнcbкozo
кpа'o. _ Piвtlе' 2002. - С. 22).

Coтня ..Чyмaкa'' мaлa бiй з нiмцями й пoлякaми y селi
Пaнськa,[oлинa (тепеp селo .[oлинa Mлинiвсьlогo paйoкy

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.

PiвнeнськoТ oблaстi). У пoвстaнцiв ,(еpтв нeбyлo. Зa
жеpтви y вopoгa невiдoмo (fieпuuцtк Олекcанdp. 3лoчuнu
noльcbкuх шoвiнicmiв на Boлuнi. _ Кпuaа nеp'Ца. _
Piвне, 2003. - С. 2l2; PiвненcькцЙ кpасзнавuuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв О. !еtluu1!ка. _ Cnp. 3oш. P 29 - I03).

Biддiл ..Лaйдaки'' (rсypiнний _ Cкyбa Микитa lвaнoвин,
|9|7 p. }l. ' ypoд)кенецЬ сеЛa Бечаль Кoстoпiльськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi) вЛaштyвaв зaсiлкy нa нiмцiв
пoблизy сeлищa Cтепaнь Capненськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi. якi iхaли нa Мoтoциклaх i 2 - x
гpyзoвих aвтo. У pезyльтaтi бoю нiмцi пoнесли великi
втpmи y >кивiй силi. Cеpе.l пoвсгaнЦiв жeрв нe бyлo, лише
булo лекiлькa чoлoвiк пopaнeних (PiвпеttcькuЙ
кpасзнавuuЙ музeЙ. oсoбucmuЙ аpхiв О. ,[|епuщ1lка. _
Сnp. 3out. P 37 _ 89).

Biддiл ...Ц,oксa'' ( кypiнний - Кoтик Ceмeн Пaнaсoвич,
l9l5 p. н.' ypo.ц)кенeць сeлa Cестpятин Paдивилiвськoгo
paйoнy Piвненськoi oблaстi) зaв'зaв бiй з нiмцями й
пoлякaми в селi Кoпaнi Paдивилiвськoгo paйoнy, якi
пpиiiaли гpaбити миpliе нaселення.3aв'язaвся бiй. Bopoг
пoнiс великi втpaти. У пoвстaнцiB зaги}lyлo декiлькa
чoлoвiк i, сеpел них, Пoвх Baсиль Boлo.Цимиpoвин, |92З
p. н.,  Бoйкo Hикoн Лoгвинoвич, Геpбa .(митpo
Лoгвинoвич _ всi мeшкaнцi селa Кoпaнi; Mелвiль Cтепaн
Aнлpiйoвин, |920 p. н. '  мешкa}rецЬ селa Кpyпеuь
Paдивилiвськoгo paйoнy (PiвttенcькuЙ кpасзttавнuЙ
,uузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.,Qettuuцlка. _ Сnp. 3out. P 28
_ I l, I730 Poil., l999 Pаd.; !еttutцlк Оttекcапdp. 3лouuнu
noльськuх цtoвiпicmiв па Boлutti. _ Кttuzа nepша. _
Piвне,2003. _ С' 2l2).

Coтня ..Бypсaкa'' (сoтенни й - ypoдх(енеuь Галин и н и )
стaпa нa oхoporry селa Cpiбне Paдивилiвськoгo paйoну

[Piвненськa oблaсгь], яке хoтiли спilrити нiмцi з пoлякaМи.
Зaв'язaвся бiй, y pезультaтi якoгo Bopoг Milв вeликi втpaти,
a peштa Bтeклa. Зi стopoни УПA жеpтв нe бyлo (fleнuuцtк
oлекcанdp. 3ltoчuнu noЛьcькuх цtoвiпicmiв на Boлutti.
- Кttuzа nеpul& _ Piвне, 2003. _ C. 2I5).

Лiтo' l943 p.
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Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.

Бyльбiвui пepестpiли нiмuiв y селишi Лroлвипiль (тепеp
смт Coснoвe) Беpезнiвськoгo paйoнy [Piвнeнськa oблaсть].
Зaв'язaвся бiй. Жеpтв нe бyлo. Пoвстaнцi вiлсryпили
(!енutщlк oлеt<cанdp. 3лoчuнu noл bcbt<uх l|toвiн icmiв нo
Boлaнi. - Кнuzа nеputа. _ Piвне,2003. _ С. 2I2)'

Coтня ..Бypсaкa'' (сoтенний _ ypoJDкенеuь Гaлинини)
пoтpaпилa в нiмецьке oтoче}|ня y селi Безoдня
Paдивилiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi.  Зaв'язaвся
кopoткoтpивaлиЙ нiчниЙ бiй. Пoвстaнцяtr| вдaлoся
виpвaтися 3 oтoченI]я без людських втpaт. У uoмy бoю
був пopaнeний oдин пoвстaнeць. Зa жepтви y вopoгa
невi.цoмo (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лlузеЙ, ОcoбucmuЙ
аpхiв o. !енuщ1lкo. - Сnp. 3oш. P. 27 - 52).

Biддiл ..Cipoмaхи'' (кoгvtaндиp вiллiлy - Тpoхимvyк
Фелip Пpoкoпoвич' l9l8 p. н.' ypoдженеuь селa Кiлpи
Boлo.Цим иpеЦькoгo paйoнy Pi внeнськof oблaстi ) зpoбив
зaсiлкy нa aвтoшляхy Boлo.ЦимиpеЦь - Bеликi l-teпuевинi
(Boлoлимиpецький paйoн) нa нiмцiв, якi  Тхaли нa
гpyзoвoмy aвтo' Hiмецьке aвтo бyли зyпинене i сoлдaти
poззбpoснi.  Aкuiя пpoйruлa без сдинoгo пoстpiлy
(PiвнeнcькuЙ кpaсзнавuЙ музeЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О.
fleнutцtка. _ Сnp. 3out' P' _ 38 - 82).

Кypiнь.,Шaвyли'' (кypiнний _ Pyлик Aдaм Микитoвин,
l909 p. н., пс. ..Шaвyлa'', ..Шaкaл'', ypoдженець селиЩa
Лю.Цвипiль, тепеp Coснoве, БеpезнiвсЬкoгo paйoнy
PiвнeнськoТ oблaстi) зpoбив зaсiлr<y на нiмцiв з пoлякaми,
якi  гнaли нaгpaбoвaнy хyлoбy. B ypoнишi . .Чaбaни' '

пoблизy селa КoлoBеpти КopeЦькoгo paйoну пoвстанцi
вiдбили нaгpaбoвaнe, a гpaбiжники втeкли. oдин
гpaбiжник 3aгинyB (,\еttuщук ОлeкcанDp' 3лoчuttu
noЛbcькuх utoвiнicmiв на Boлuнi. _ Кнuzа nеPшo. _
Piвне' 2003. _ с. 2l 2).

Чoтa УПA пiд кoмaндyвaнням ..Чеpкeсa'' 
[нoтoвий -

Чикyн Baсиль' ypoлжeнецЬ селa Бaбин ГoщaнсЬкoгo
paйoнy PiвненсьrсoТ oблaсгi] зpoбилa зaсiлкy нa aвтolДляry
КиТв. Piвне пoблизy селa Бaбин. Кoлoнa вaнтaжiвoк з
нiмцями й пoлякaми бyлa oбстpiлянa. Жерв y пoвстaнцiв
не булo. 3a жещви y вopoгa нeвiдoмo. Пoвстaнцi зaбputll

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

4 автo (!енuщук Oлекcанdp. 3ltoчuнu noлbcbкuх

'Цoвi'Iicmiв 
l.tа Boлцнi. - Кнuzа nеpu|o. _ Piвне, 2003. _

С.2IE).

Hiмui пpиТхaлИ нa гpyзoвих aвтo гpaбити сеЛo
Кapпилiвкy Paдивилiвськoгo paйoнy нa Piвнeнщинi.
Aвтoмoбiлi зaлИЦJ}|лl1 нa шoсе, 3 яких веЛи пpиuiльниЙ
кyлеметHий i  мiнoметний oбстpiл сoтнi . .Бypсaкa' '

(сoтенний - ypoджeнець Гaличини), якa стoялa y лiсi,
непoдaлiк сeлa' a 6iльшiсть нiмцiв пiшлa в селo. Coтня
нaпaJla нa нiмцiв y селi. У pезультaтi бoю нaпaдники
вi.Цсryпили i нa aвтoмoбiлях втекли нtвaд y Paдивилiв
(PiвненcькuЙ кpавнавuЙ ltузеЙ. ocoбucmuЙ аpxiв o.
Д|енuщ1lксt. _ Cnp. 3otu. P 27 - 52).

Hiмui пoгpaбyв.Ци селo Мaйдaн lpбнiвськoгo paйoнy
нa Piвнeнщинi i  кoли гpaбiжники пoвеpтaлися 3
}raГpaбoBaниМ дoбpoM нaзaд Тх oбстpiляв вiллiл ..Хpoнa''

(куpiнний _ Медвецький Микoлa, ypo.ЦжeнеЦь мiстa
Кpеменеuь TеpнoпiльськoT oблaстi). Хyлoбy i мaЙнo
пoвстaнцi вiд6llли i пoвеpнyли мiсцевим жителям. Cеpед
нiмцiв бyли жеpтви' a peштa poзбiглaся. Зa жepтви y
пoвстaнцiв невiдoмo (PiвttенcькuЙ кpасlнавuЙ музeЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв o. ,\еtluuцlка. _ Сnp. 22I59 PД - б).

Coтня . .Беpкyтa' '  (сoтeнний _ Фелopнyк Aнанiй
Фе.пopoвин, l92l  p.н.,  ypoд)кенeцЬ мiстечкa Bеpби
.[yбнiвськoгo paЙoнy нa Piвненшинi) зopгaнiзyвaлa
зaсiлкy нa aвтoцlляхy lyбнo - Кpемeнеuь пoблизy селa
Шепgтин [yбнiвськoгo paйoнy нa PiвненЩинi. Hевдoвзi
з, яB|'|Лtlcя нiмецькi кapaтелi (2 тaнкетки i 7 aвтo з нiмuями,
бiля 300 oсiб), якi пoвepтzшися iз кpивaвoi aкцiТ в селi
Cryлiнкa .(yбнiвськoгo paйoнy, де вoни пoгpaбyвaЛи i
пoбил и бaгmЬoх tииp}rих жителiв. 3aв'язaвся зaпекли й бiй,
y якoмy гpaбiжники пoнесли великi втpaти y живiй силi
(близькo l 00 uoлoвiк). Пoвcтaнцi взяли бaгaтo тpoфеТв' 2
тaнкетки i l aвтo 3ниrцене (легке). Haшi не 3iЦнirли Bтpaт,
aле вiдсryпили, бo пiдiйшлa пiдтpимкa (CepziЙuук. B.
OУH-УIIА в poкu вiЙнu. Hoвi doку.ltепmu i маmepioлu.
_ К., 1996. - С. 3II; PiвненcькuЙ кptlвIrавuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. ,{eнuц1tка. - Сnp. 3oш. P 26 - I; P'
26 - 7, 26 - 59).
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Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 р.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Зa злoгaлaкy спiвпpaЦю з УПA нiмцi нaпали piвoМ 3
пoлЬсЬкoю пoлiцiею (силoro в l00 чoлoвiк) нa yкp.
нaселення .(вopише [,Д,yбнiвський paйoн] (l0) двopiв.
I-{ивiльне нaселен}lя встиглo без втpaг вчaснo схoвaгися.
Biддiл УПA, щo пеpебyвaв пoблизy, зpoбив зaсiлкy i
3|{ищиB 40 нiмцiв i пoльських пoлiцaТв без жo.пних втpaт
iз свoгo бoку (СеpziЙнук. B. oУH - УПА в poкu вiЙнu.
Hoвi doкумeпmu i маmеpiа,ltu _ К., I996. _ С. 3II).

Бiй з нiмцями в лiс i  y Boлo.ЦимиpецЬкoмy paйoнi
IPiвненшинa]. Hiмui з тaнкoм iшли неpeз лiс,  нaшi
зpoбили 3aсaдy, зaBа.jпlлlt1 дopory лiсoм i тaнк 3yпиrrили.
Зa тaнкoм йшли нiмцi _ нaшi вбили |7 чoлoвiк. Iз нaших
зaги}Iyв poйoвий, який кеpyвaв бoсм. Тaнк бyв зaбpaний
пoвстaнцяМи (IЦляхаtt бopomьбu за Укpаittу // Bo,l|tttь,
] 996. - 22 лucmonаdа).

Сoтня ..Cтaлeвoгo'' (сoтенний _ Шеpеметa Aнлpiй,
вихoдець iз Гaличини) poззбpoiлa гpyпy мaляp, якi
пpиТхaли ..пoлoвити pибкy'' y сел i Мocти Злoлбyн i вськoгo
paйoкy нa Piвненщинi. oдин iз мaляpiв бyв вбитий, a
pештa бyлa вiдгryщенa (PiвtlенcькuЙ Kpав'rавuЙ музеЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв o.,\енuщу'<а. _ Сnp. 3otu. P I5 - 25).

Hiмцi з мaдяpaми oтoчили . .Юнaцький вишкiл' '  нa
Ц.гopaх пoблизy сeлa Бyшa 3лoлбyнiвськoгo paйoнy нa
Piвненщинi. Ha зaхист юнaкiв стaлa сoтня ..Cтaлeвoгo''

(сoтенний _ Шеpемегa Aн.lpiй, вихoдецЬ iз Гaлинини),
якa без втpaт вЙвелa ii iз oтoчення. Бyлo вбитo 20 мaдяp i
к iлькoх нiмцiв. Biддiл втpaт не мaв (PiвненcькuЙ
кpасзнавuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв 0. ,[енuuцtка. _
Сnp. 3out. P 15 - 25; СеpziЙuук. B. oУH - УIIА в Po'<u
вiЙнu. Hoвi Йoкуlvенmu. - К., l996. - C. 3I2.).

Hiмui пpийшли гpaбити мешкaнцiв сeлa Beликa Coвпa
Беpезнiвськoгo paйoкy нa Piвненщинi. Iм нa пеpешкoлi
стЕrлa сoтHя ..Hедoлi'' (сoтенний _ Tpoхимнyк Cтепaн
Климентiйoвич' l909 p. н., iз сeлa Tyнин Гoщaнськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi) .  Зaв'язaвся бiй. Cеpел
пoвстaнцiв жepтв не бyлo. Зa жеPтBи у гpaбiжникiв
невiдoмo (PiвненcькuЙ кpасзнaвнu Й лtузеЙ. ОcoбucmuЙ
аpхiв 0. ,\енutцlка. _ Cnp. 3otu. P 35 - 84).

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.

Мiсцевi бoТвки УПA пiд кoмaндoю ..Чopнoти' '

(юмaнлиp бoiЪки _ Мiськo МикoлaЛyк'янoвиЧ, |922p'н.'
ypoд'(енецЬ селa ГiлЬчa УкpaТнськa 3лoлбyнiвськoгo
paйoнy нa PiвHенщинi) i ..3aвipюхи'' (кoмaн.Циp бoТвки _

Maндзюк Boлoлимиp, ypoд)кенецЬ сeлa Iвaчкoве
3лoлбyнiвськoгo paйoнy) зниlцилa двoх Maдяpiв, якi в
склaдi гpyпи iз 5 . ти oсiб пpиiiaли нa цггip Bеpхнiй, шo
непoд.lл i к сеJla I вaч кoве Здoлбyн i вськo гo paйoнy, гpaбyBaги
миpниx жителiв. Pештa гpaбiжникiв втеклa (PiвненcькuЙ
кpaсl'rавчuЙ ltузеЙ. ocoбucmuЙ opxiв О. ,\енutцlка. _

Cnp. 3otu. P. 42 - 3E, Cnp. 2300 P3).

Biддiл . .Hе.цoлi ' '  (сoтенний _ Tpoхимнyк Cтепaн
Климентiйoвич, l909 P. н. '  ypo.цжeнець селa Tyнин
ГoЩaнськoгo paйoшy PiвненськoТ oблaстi ) poз3бpoТв нiil{цiв
(бiля l5 oсiб) y бyнкеpi B мiстечlry Тyнин. Бoю i жещв не
булo (PiвнeнcbкuЙ кpaвнoвauЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв
o. ,Qенuuцtка. - Сnp. 3otu. P I7 - 22).

Coтня ..Бiгyнa'' (сoтeнний - Кoстецький Aнaтoлiй
Cтепaнoвин, |92З p. н. '  ypoд)кенeцЬ селa Бaсiв Кyт
Piвненськoгo paйoкy PiвненськoТ oблaстi) тpинi нaпaдaлa
нa Moлoчap}rю y селi .[I'ядькoвичi Piвненськoгo p-нy
PiвненськoТ oбл. Пoвстaнцi кoжнoгo paзy зaбиpaли бaгaгo
мaслa i лишzlли зaпискy - ..Valtman'' (Лiсoвий нoлoвiк).
БoТв i жеpтв нe бyлo (PiвttенcькuЙ кpасзпttвuЙ J||у3еЙ,
ocoбucmaЙ аpхiв o. !енuщука. _ Сnp. 3out. P 7 - I I0).

Coтня ..Бiгyнa'' (сoтенний - Кoстецький Aнaтoлiй
Cтeпaнoвин, |923 p. н., iз селa Бaсiв Кyг Piвненськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi) Haпaлa нa нiмецьке
гoспoдapствo y селi Hoвий.[вip PiвненсЬкoгo paЙoнy.
oхopoнa poзбiглaсь i пoвстaнцi з.rхoпили l 00 кopiв ,2 пapи
кoней. Бoю не булo (PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ llузeЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o.,[eнuщ1lка, - Сnp. 3otu. P 7 - II0).

Пiл с. Бyшa Мiзoцькoгo p-кy [тепеp Злoлбyнiвський
paйoн нa Piвненшинi] {ta|чBaлИ нiмui paзoм з мaдяpaми
i пoлякaми вiддiл УПА. Haш вiддiл з бoсм виpвaвся з
oкpylкeння...B чaсi бoro вбитo 20 мaляp i кiлькoх нiмцiв...
Biллiл втprг не Dlaв (Сepеiuuук B, oУH - УПА в poкu
вiЙнu. Hoвi Йoкумeнmu. _ К., 1996. _ C. 3I2).
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Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Biддiл УПA poзбив гopiлнaний зaвoд y селi Зipнe
Беpезнiвськoгo paйoнy нa Piвнeнщинi. Бyлo злoбyгo спищ
(PiвнеttcькuЙ кpoсtнaвuЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
ЦенuuЦlкa-Cnp. Ill8 P)

П iд с. Бiгаль [тpебa Бeнaль] .[l.еpaхснянськoгo p-нy [тeпеp
Кoстoпiльський paйoн PiвненськoТ oблaстi] тpaпилaся
сyгичкa мiж вiддiлoм УПА i нiмецькoю пoлiцiсю в склaдi
200 чoлoвiк. Bopoг в сгpaшнiй пaнiцi poзбiгся, з.lлишивши
бaгaтo збpoТ i aмyнiцii, 2 вбитимtа i 7 пoлoненими. Biддiл
УПA втpaг нe мaв'..(СеpziЙ.lук. B. oУII - УПА в poкu
вiЙнu. Hoвi Йoкумeнmu. _ К., I996. _ С. 3l2.).

Мiсцевa бoiвкa УПA' iз сiл Кpилiв i Чеpниuя Кopеuькoгo
paйoнy PiвнeнськoТ oбластi, пiд кoмaндoю ..Boвкa'',

лекiлькa paзiв poбилa зaсiлки нa нiмцiв нa aвтoшляry Piвнe
- КиТв. Тaким спoсoбoм пoвстaнui злoбyвaли збpoю.
Кiлькiсть жеpтв 3 oбoх стopiн невiдoмa (PiвнеttcькuЙ
кpасзнавuuЙ музeЙ. oсoбucmuЙ аpxiв o. ,{eнuuцtка. _
Сnp. 3otu. P 34 - 68).

Biддiл УПA зaв'язaв зaпеклий бiй з нiмuями, якi
пoвеpтaJlися пiсля гpaбyнкy селa Кoлoвещи КopеЦькoгo
paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi нa селo Bеликi Межиpiнi
КopeЦькoгo paйoнy. l.[e бyлo в ypovишi ..Янiвськi oблoги'',
мiж селaми Янiвкa (тепеp сeлo Iвaнiвкa) i Кoлoвеpти. Бiй
тpивaв uirry нiн. Ha paнoк пoвстaнцi вiдстyпили. Зa жещви
невiдoмo (PiвпеttcькuЙ кpасзпавuuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв o.,Qeнuщ1tкo. _ Cnp. 7out. P 34 - 40).

Бyльбiвui (нлени фopмyвaнь УПA) зopгaнiзyвaли
зaсiлrсy пpoти нiмuiв y селишi Людвипiль (тепеp селише
Coснoве) Беpезнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi.
3aв'язaвся невеликий бiй i нiмцi пoвтiкaли. Жеpтв не бyлo
(PiвненcькuЙ кpoсзuaвuЙ лtузeЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
flенuuцtка. _ Cnp. 3oш. P 32 - 7).

Coтня ..opлa'' (сoтeнний _ oфiuеp сoвстськoТ apмiТ,
Кopягiн lвaн) зopгaнiзyвалa зaсi.пr<y нa нiмцiв пoблизy селa
Бpoнники Piвненськoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi, нa
aвтourля ry P iв не _ Лyuьк. H eзaбapoм з' яBw|acя aвтoкoлo нa
з нiмцями. 3aв'я3aвся жopсгoкий бiй, y якoмy в нiмuiв бyли

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

)|(еpтви' кiлькiсть Тx нeвiдoмa. Cepе.п пoвсгaнцiв вбитих
не бyлo. Пoвстaнцi з.lхoпили бaгaгo збpoТ (PiвненcькuЙ
кpасзнoвuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ apхiв o. ,\eнutцlка. _ Cnp.
3oш.Pl6-57).

Biддiл ..Шaвyли'' (кypiнний - Pyдик A.Цaм Микитoвиv,
l909 p. н., пс. ..Шaвyлa'',..Шaкaл'', iз селищa ЛюДвипiль,
тепеp Сoснoве, БеpезнiвсЬкoгo paйoнy PiвненськoТ
oблaстi) зopгaнiзyвaв зaсiлкy пpoти нiмuiв (бiля l00 oсiб)
в ypoнишi..Чaбaни'', пoблизy селa Кoлoвеpти Кopеuькoгo
paйoкy PiвненськoТoблagгi, якi йtцли нa гpaбyнoк ближнiх
сiл. Зaв'язaвся )кopстoкиЙ бiЙ, в якoмy зaгинyлo 6
пoвстанцiв. Сеpел нiмuiв Bтpaти бyли нaбaгaтo бiльшi
(PiвненcькuЙ кpoсзнавuЙ ltlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.

[енuщ1lкa - Cnp. I343 PБ - в).

Чoтa iз сoтнi ..БеpIgrгa'' (сoтенний - Фелopнyк Aнaнiй
Фе.Цopoвин, |921 p.н.,  ypoд)кенець мiстечкa Bеpби

,[IJбнiвськoгo paйoнy нa Piвнeнщинi) пiл кepiвниЦтвoм
..Heчaя'' (voтoвий _ Cтeць Baсиль Aнлpiйoвин, |922 p.
н., iз селa Мapтинiвки .(yбнiвськoгo paйoнy) нaп.rлa }ra
пpoлyкгoвий склaд y мiстеvкy Bеpбi. Пoвстaнui нaбpали
22 пiД.вoди пpoлyкгiв i блaгoпoлyнHo пoвеpнyлисЬ дo
штaбy. Зa жеpтви нe пoвiдoмлЯ€ться (PiвнеttcькuЙ
кpасзнoвuЙ лlyзеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o' ,\eнuuцtка. _ Сnp.
3oш.P26-59).

Hiмцi з пoлякaМи пpиiiaли нa цrгip Гни.Ци пoблизy сeлa
Бaшapiвки Paдивилiвськoгo paйoнy . B цей чaс нa пoстoТ
тщ бyлa сoтня УПA. Зaв'язaвся бiй, y якoмy вopoг пoнiс
великi втpaти. Жеpтв y пoвстaнuiв не бyлo (!енuщ1lк
oлекcaнdp. 3лoчuнu noльcb'<uх uloвiпicmiв на Boлuнi.
- Кнцеo nеp|Ц& _ Piвне, 2003. _ C. 2I8).

Biддiл ..CтaлЬнoгo'' (кypiнний - Cеменюк Hикoн, l9l9
p. н., пс.''Яpeмa'', ..Tимitш'', ypo.Цженеuь сeлa Heмoвичi
Capненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) пygгив пiл yкiс
нiмецькиЙ пoтяг 3 пpoдyКгaми непoдaлiк смт Poкитнoгo
P i вненськoТ oблaстi. П oвстaнця м вдzuloся зaxo п ити бaгaгo
пpoлyкгiв i збpoТ. Зa жеpтви невiдoмo (PiвнeнcькuЙ
кpoсзнавuЙ лtузеЙ, ocoбucmuЙ аpxiв o. ,\еttuщука. -
Сnp. 3otu. P 22 - 23).

Лiтo' l943 p.
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Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.
(кiнеuь)

Лiтo' l943 p.

Мiсцевa бoiЪкa УПA пiд кoмaндoю ..Iскpи'' ( кoмaнлиp
бoТвки - Baсильчик Baсиль Iвaнoви.t,  l9 l8 p. н.,
ypoд)кeнeцЬ селa opв'яниuя .(yбpoвицЬкoгo paйoHy
PiвненськoТ oблaстi) зpoбилa засi.пкy нa нiмцiв нa хщopi,
пoблизy сeлa opв'яниц'I, якi пpиТхaли гpaбити мiсцевe
нaселенIlя. У pезyльтaтi бoю гpaбiжнuки булн зниЩеннi,
a декiлькoм нiмцям вд:lлoся yгеKги i виlсликaти дoпoп,roгy
з мiстенка.(yбpoвиui. Пoвстaнцi без бoю вiлiйшли. Жещв
y бoТвui не бyлo (PiвненcькuЙ кpасзнaвuЙ lltузеЙ.
ocoбцcmuЙ аpхiв o.,\енuщ1lка. _ Cnp. 3ota, P 38 - 49).

Мiсцевa бoТвкa УПA зpoбилa зaсiдкy y селi Maлa
Гopoлниuя Млинiвськoгo paйo}ry [Piвненськa oблaсть] нa
нiмцiв з пoлякaми, якi iхaли гpaбrги селo нa 2 вaнгaлсiвкaх.
ЗaB'язaвся бiй, в якoмy був у6итиЙ нiмсцький вoдiй i
спtlлене oднr aвтo. Жeщв y пoвстaнuiв не бyлo. Peштa
нiмцiв з пoлякail{и втeклa(!eнuщ!к oлeкcанilp, 3лouuнu
nulьcbкuх lЦoвiнicmiв на Butuнi. _ Кнueo nеpu|& _ Piвнe,
2003.-c.2r2).

Coтня ..Жyкa'' ''(сoтенний _ Бpи.rкo Йocил, iз селa
Кoлoденкa Piвненськoгo paйorтy PiвненськoТ oблaстi) мaлa
бiЙ з нiмецькиtии ol(yпaнтaми в селi flyлiби Гoщaнськoгo
paЙoнy нa Piвненщинi.  Bислiд бoю невiдoмий
(PiвненcькuЙ кpaсзпaвuЙ llузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
[енuuцlка - Сnp. Soul. P I - 2I PГ).

Biддiл УПA зaв'язaв бiй з нiмцями нaбеpeзi, мiж селaми
Maле .(epев'янче i  Бiлaшiв oстpoзькoгo paйoнy нa
Piвнeнщинi. Мaйже всi нiмцi бyли зниЩeннi (бiльш нiж
30 злoчинцiв).  .(екiлькott{ вдaлoся yтекти. Cеpел
пoвстaнцiв жеpтв l{е булo (Лimonuc УПА. - T 2. -
Topoнmo, I 990. - C. I 64 ; PiвненськuЙ кpасзпaвuЙ лlузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o.,\еttuщука. - Cnp. 3otu. P 2 - 60).

Biддiл УПA нaпaв нa нiмеЦькy oхopoнy ( l l  oс iб)
деpев'янoгo мoсry Чеpез piнкy Гopинь y мiстенкy Тyнин
Гoщaнcькoгo рaйoнy нa Piвненщинi. oхopoнui зДaлИся.
Пoвстaнцi зa6paлИ збpoю тa yнiфopмy i вiдiйrцли
(PiвненcькuЙ кpaсзнавнuЙ лtузеЙ. ocoбucmaЙ аpхiв О.
[eнuщ1tкь - Сnp. lotu. P' 33 - 3I).

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

02.09.1943 p.

04. 09. 1943 p.

05.09. 1943 p.

B с. Телiкpyгo [тaкoгo сerra нr вияBленo] PiвненсьIсoгo
p-нy бyлo вбитo ляндвiщa. Hiмui зpoбили нaпa.ц нa лiс, в
якoмy пеpебyвaв вiддiл УПA. Hiмцi пoпaли в
зaгoтoшrекy...зaсiлкy i пiл пеpеxpесним вoгllем пaнiчнo
втеKЛи' зilЛиlllивЦrи 8 вбитих i двoх пoлoнених. Biддiл
УПA втpaт не мaв. Злoбyтo l  кyлемет, збpoю i
aмунiuiю..(CеpziЙuук B. oУH . УIIА в poкu вiЙнu. Hoвi
dolglменmu. - К., I996. - с. 3I2.).

Мiсцевa бoТвкa УПА пiд кoмaндoю ..Микoли' '

(кoмaнпиp бoТвки - Tкaнyк Baсиль, iз селa Пoчaпки
oстpoзькoгo paйoнy нa Piвненщинi) зaв'язaлa бiЙ з
мaдяpaш{и (бiля 50 oсiб) в селi Мoщaниця oстpoзЬкoгo
paйoнy, якi oхopoняли зaлliзнy лopory. Ha пiлмory мaдяptlJ\,t
пiд'Тxaв бpoнепo.rЪл iз селa Кpивин Cлaвщськoгo paйoнy
Х мел ьн и цьt<oТ oблaстi. Cеpел пoвстaн ui в бyв вбитиЙ o Дин
чoлoвiк (PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ
аpxiв o. !енuuЦ)ка. - Сnp. Зotu. P 2 - 8).

Бiй вiллiлy УПA в Кoстoпiльськoмy нaлpaйoнi

[Кoстoпiльський, Беpезнiвський, Piвненський paйoни
PiвненськoТoблaстi] ui.rry нiн. Hiмui вiлстyпили в пiлpaйoн
,,Лic'' (ЦДАГО: Ф. 57. _ Оn. 4. - Сnp. 36 _ Аpк. 37).

!ня 4. Ix. 43 p. нaл'Тхaли дo с. БеpезЬки - Гopи,
Mлинiвськoгo paйoнy [Piвненшинa], зaбиpaти кoпи з

фiльвapкy [нiмеuьке гoспoдapствo].. .Biллiли УПA
неждaннo нaскoчили нa них i знищили кoлo l9 нiмцiв,
pештa пaнi.rнo ыгiклa (ДАPo: Ф. P 30. - on. 2. - Cnp. 4 I.

-Аpк.5-а).

Пoвстaнцi пopoзвzrлюв.lли всi мoсти вiл с. Бистpи.ti

[БеpезнiвськиЙ paйoн PiвненськoТ oблaстi] .Цo смт Беpезне
i пopвaли телегpaфний пpoвiл нa цьolt 'y пpoмiжкy

ЩДАГo. Ф. 57, _ on. 4, - Cnp. 36 - apк. 37).

Пoвстaнцi в Кoстoпiльськoмy нaлpaйoнi в paйoнi
..Iскpa'' 

[Piвненшинa] пopoзвaлювaли всi мoсти, якi бyли
гoлoвнi дopoги бyли пеpекoпaнi i пoзaвалювaнi.Цеpевaми
(Ц,ЦАГО: Ф. 57. _ on. 4, _ Cnp. 36 _ Аpк 37).

148

06. 09. 1943 p.

149



07. 09. 1943 p.

07. 09. 1943 p

08.09. 1943 p.

10.09. 1943 p.

15.09. 1943 p.

15.09. 1943 p.

16. 09. 1943 p.

!ня 7. X|.43 p. вiддiл УПA зpoбив зaсiлкy в с. Кpyпui,
Paдивилiвськoгo paйoнy [Piвненшинa], нaл aсфaльтoм
Paдивилiв - !yбнo. Cпaленo тpи aвтoМaшини' a oднy
зaбpaнo дo УПA. Кiлькoх нiмuiв бyлo убитo (P!А. Ф: P.
30. - on. 2. - Сnp. 4I. _ Аpк 5 - o).

Biддiл УПА зpoбив [пoвтopнo] зaсiлкy нa aвтotlIляry
.(yбнo.Paдивилiв непoдaлiк селa Кpyпeць
[Paдивилiвський paйoн PiвненськoТ oблaстi]) нa нiмцiв i
мaдяp' якi пoвещaлися iз aкцiТ iз cелa Кpyпеuь, яке вot{и
чilстl(oвo спilлили. B pезyльтaтi бoю l8 вopoгiв бyлo вбrrгo
(PДА: Ф. P 30. _ on. 2. - Сnp. 4I. - Аpк. 5 - а).

B oлексaндpiйськoмy paйoнi [тепep Piвненський paйoн
PiвненськoТ oблaстi] бyлo зpoбленo зaсi.Цкy нa aвтo
нiмецькe. 2 нiмцi бyлo вбитo, зaбpaнa з6poя (P!А: Ф. P.
30. _ on. 2. _ Cnp. 4I. - Аpк 6 - a).

l0.9.43 p. спrrленo цrтaтсгyг [нiмеuькe гoспoлapствo]
..Hoвини'' Межиpiцькoгo paйoнy [тепеp Кopеuький paйoн
нa Piвненщинi] (!АPo: Ф: P, 30. _ Оn. 2. _ Cnp. 4I. -
Аpк' 7 - а).

B м. Кopui [Piвненщинa] влень нa вyлицi зaстpiленo
нiмецькoгo пoлiцaя (!АPo: Ф: P 30. -Оn. 2. -Cnp. I5. -
Аpк. 5).

l5. IХ' |94З p. пoвстaнцi poзiбpaли зa.пiзнинкy кoлiю
нa вi,Цтинкy Capни - Мaлинськ [Piвненшинa] (Ц,ЦАГo:
Ф. 57. - on. 4. _ Сnp. 36. - Аpк 37).

Тpи сoтнi УПA i, в тotvty нислi, ..Бoсoти'' 
[сmенний _

Тoкap Мaтвiй lллapioнoвин, l909 p. }l.' ypoДкеIlець сeJla
Бopемель leмидiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi] i
..Bишнi' ', зpoбили зaсiлкy нa нiмеuькy ruoтopизoвaнy
пiхory нa вiдтинкУ сiл Бopемель - Hoвoсiлки [тепеp селo
Haбepежне] - Зoлoчiвка - Пaшевa [,Цeмидiвcький paйoн
PiвненськoТ oблaстi], i зaв'язaвся зaпек.пий бiй, в якoмy
бyлo вбитo 4з i |7 paнениx нiмцiв. Чеpез тpoхи нiмцям
пiд'iiaлa пiдмoгa 40 мarцин, €lле нaстyп бyв вiдбитий.

16. 09. 1943 p.

r7.09. 1943 p.

lE.09. 1943 p.

20.09. 1943 p.

З нarшoi сгopoни 9 вбитиx i 6 paнених (PДА: Ф: P, 30. -
on. 2. - Сnp. 4l, - Аpк. 5 а; ЦДАBo: Ф. 3838. _ Оn. I. -
Cnp. I I8, - Аpк. 52 - 52 зв.).

B м. Кopui [Piвненшинa] бoТвкa CБ зaбpaлa мiсuевy
лiкapню, a сaме: xipypгiннi iнстpyмeнти, lt{едикaмeнти' тa

тpи сaнiтapкн (!АPo: Ф. P. -30. - on. 2. - Сnp. 15. -
Аpк. 5. Цumoванo за: СеpziЙнук B. Пoлякu на Boлuнi у
poкu dpуzoi cвimoвol вiЙнu. _ Кuiв, 2003, _ C. 258).

B с. Липкaх [Гoшaнський paйoн нa Piвненшинi]
л iквiдoвaнo [пoвстaнuям и] бyлинoк цrтaтгyry [нi меuьке

дrp)кaBне гoспoдapствo] (!АPo: Ф. P -30. _ on. 2. _ Сnp.

I5. _ Аpк. 5. Ilumoванo за: СepziЙuук B. Пoлякu на

Boлuнi у poкu dpуeoi cвimoвoi вiЙнu. _ Кuiв, 2003. - С.
2s8).

l8. ХI. 43 p. Кoзинськa сoтня зpoбилa зaсi,Цкy нa,п

aсфaльтoм мiж селotvt Михaйлiвкa - Cитнo,
Paдивилiвськoгo paйoнy [тpeбa с. Ситне,Piвненшинa]. Ця
сoтня зaaтaкyвaлa l5 Maшин 3 МaдяpaМи: спtlле}io двl
Ь{aшини тa вбитo 9 мaляpiв, B тoмy чиcлi 2 мaйopи.

Мaляpи пiдiбPали тpyпи i пoТхaли нa Бpoли [Львiвшинa]
(!АPo: Ф. P, - 30. - Оn. 2. _ Сnp, 4I. - Аpк. 2).

Biддiли ..Cтopvaнa'' (кypiнний - Cтeпнyк oлeксaнлp
Теpентiйoвич, l9 l8 p. н.,  yPoдженецЬ селa Межиpiн

oстpoзькoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) i ...Ц.oвбенкa''

(кypiнниЙ _ Зoлoтнюк lвaн Мaтвiйoвин, l905 p. н. '
ypoДкeнець селa Бpoлiв oстpoзькoгo paйoнy PiвненcькoТ
oблaстi) нaпaли нa селo Гpем'яне oстpoзькoгo paйoнy' ле
пoляки з нiмцями xoтiли змoлoтити нaгpaбoвaне збiжяся.

3aв'язaвся 6iй. У peзyльтaтi бoю бyлo зниЩенo бiля 50

пoлякiв. Чеpез .пеякий чaс нiмцям нaдiйшлa пiдмoгa i

пoвстaнцi вi.Цсryпили. Cеpе.п пoвстaнuiв бyлo вбитo 2

чoлoвiки (P!А: Ф, P _ 30. _ on. 2. Cnp. 4I. - Аpк. 4;

PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв О.

fleнuщукь _ СnP. Зoш. P, 25 - 54).

Пoвстaнцi зpoбили зaсi.lкy нa aвтolltляхy flyбнo -
Paдивилiв [Piвненшинa]. iхаrra aBтoкoлoнa 3 мaдяpaми.
Бvлo спaлeнo 3 мaшини, пoцrкoдя(енo i вбитo пoнaд 50

r50

2r.09.1943 p.

l5 l



22.09.1943 p.

27.09.1943 p.

21 .09. 1943 p.

29.09 1943 p.

29. 09. 1943 p.

мaляpiв i, в тoмy числi, дeкiлькa oфiuеpiв. Iз нaших бyв
пopaнений l пoвстaнець. Мaляpaм нaд'Тхалa дoпoмoгa i
нarцi вiдiйшлl,l(P!А: Ф. P' 30.4n. 2.-Сnp. 4I. Аpк. 5-a).

22 вepecня l943 p. нa с. Лизянa [Беpезнiвський paЙoн
Piвненськoi oблaстi] нaпaлo 30 пoльських бaндитiв
[пoльскi шoвiнiсти, якi слyжили нiмuям], якi пoчaли
гpaфвaги селян. B oбopoнi сеJIa висryпив сaмooбopoнний
вiддiл. B бoю вбитo l0 нaпaсникiв, pешry poзiгнaнo
(Piвненcька СIIУ. B oбopoнi вoлi. - Piвне, I995. - C. 74)

Пiд чaс лiквiдaцiТ деpжгoспy [нiмеuькe дepжaвне
гoспoдapствo] в с. Пoнебеж [пpaвильнo селo Пoнебель
Piвненськoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi]...знищенo 2
пoлякiв (CеpziЙuук Boлodulсup. Tpаzеdiя Boлuнi. - К.,
2003. _С. II6).

Coтня УПA з кypеHя ..Кpoпиви'' 
[кypiнний _ Пpouюк

Baсиль, ypoл,женець селa ГopoДluloвинi, тепеp селa неМa€'
Coкaльськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi] зpoбилa нaпa,п
нa Maстoк y с. Poзвaяс [oстpoзький paйoн PiвнeнськoТ
oблaстi]. 3лoбyтo бaгaтo пpoлyкгiв i ryлoби. Bтpaт iз
нaших не 6улo (P!А: Ф. P 30. _ on. 2. _ Сnp. 4I. - Аpк.
7).

Coтня УПA з кypeня ..Кpoпиви'' 
[кypiнний - Пpouюк

Baсиль, ypoлrr<енець селa Гopo.Цилoвинi, тепеp селa немar'
Сoкaльськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi] зpoбилa
пoвтopний нaпaд нa Maстoк y с. Poзвaлс [oстpoзький paйoн
PiвненськoТ oблaстi]. 3нoвy злoбщo бaгaтo пpoлyкгiв,
зеpнa i Цyдoби. Bтpaт iз нaцjих не бyлo (PДА. Ф: P 30. _
on. 2' - Сnp. 4I. - Аpк. 7).

Ha вiлтинкy Piвне - Кopеuь вiлiбpaнo вi.u нiмuiв o.uнy
легкoвy мaши}тy (!АPО: Ф. P - 30. _ on. 2. - Cnp. 32. -
Аpк. 97 - I05. Цumoвaнo зa: СеpziЙuук B. УкpaiнcькuЙ
зdвaz. Boлuнь l939 - I955. - К.' 2005. - С. 223).

3l  веpeсня l943 p. двi  чoти aзеpбaйлжaнЦiв, якi
пеpеЙrшли,Цo УПA iз 3лoлбyнoвa (Piвненшинa) 30 Bеpес}lя'
paзoм iз чoтoю УПA poзбиЛи нiмеuькy експедицiю, якa
пpиТxaлa.Цo се.пa бirи oстpoгa. Hiмui втpaтили 50 вбитих,

Bеpесень,43 p.

Bepесень,43 p.

Bеpесень,43 p.
(кiнeuь)

(rгiм лянлвipгa) 200 втешro. AзepбaйлжaнЦi втpaтили
4 - х вбитиx, чaстинa yкpaТнuiв мaли зaбитих i paнених
(СеpziЙtук B. oУH - УПА в poкu вiЙнu. Hoвi ЙotElпенmu
i мomеpiаltu. - К.' I996. - C. 36I - 362).

Hiмцi з пoлякaми пpиiialrи гpaбити )сyгоpи пoблизy селa
Paлyхiвкa Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi. Tщ
'iх зyстpiв вiддiл ..Узбекa'' (сoтeнний - Пaвлoнюк Baсиль
Maкapoвин, |92З p. н., ypoдженець мiстечкa Bepби
[yбнiвськoгo paйoнy Piвненськoi oблaстi). У peзyльтaгi
бoю гpaбiжники пoнесли великi людськi втpaти. Cepeл
пoвстaнцiв бyлo вбитo 5 чoлoвiк. Toлi зaгинyли: Мишкoв
Baсиль Aнлpiйoвин' ypoд)кeнецЬ селa Paлyхiвкa;
.{oмaнський Mихaйлo Кyзьмoвиv, 1925 p. н.' ypoДкенeцЬ
селa .['epeв'янe Piвненськoгo paйoнy; Чepвoний Iвaн
Caмсoнoвин, ypoшкеHецЬ селa Paдyхiвкa; Кaprryк Aнлpiй'
ypoдженецЬ селa Cтapoжyкiв Piвненськoгo paйoнy
(!енuuцtк oлеtсанdp. 3лoчuнu nutьcькuх tцoвiнicmiв па
Boлuнi. - Кнuza nеpша. - Piвне,2003. _С. I4I - I42;
PiвнeнcькuЙ кpасзнав,luЙ llузеЙ. oсoбuctnuЙ apxiв o.
Дeнuщ)tкa - Cnp. 2029 PP).

Мiсцевa бoТвкa УПA вбилa нiмецькoгo лянлвipтa y сeлi
Гopoлoк [Piвненський paйoн PiвненськoТ oблaстi]
(Piвненcька CПУ B oбopotli вoлi. _ Piвttе, I995. _ С. 74).

У селi Hoвoсiлки Клевaнськoгo paйoнy (тепеp
PiвненськиЙ paйoн PiвненськoТ oблaстi) сoтня ..opлa''

(сoтенний _ сoвсгський oфiuеp, Кopягiн Iвaн, ypo.Цженеuь
Cхiднoi Укpaiни) i нoтa ..Жyкa'' (сoтенний - Бpинкo
Йocllп, iз селa Кoлoденкa Piвненськoгo paйoнy) зpoбилa
зaсiдкy нa нiмцiв з пoлякaми, якi iiaли тaнкеткoю, нa 5
в.Dкких aвтo, aтaкo)к мoтoциKл:lх. У pезyльтaтi бoю нiмцi
rгpaгили б iля 27 o ciб' Сepeл пoвстaн цi в зaгинyл o,Цекiл ькa
чoлoвiк. Toлi зaгинyли: .{aшик Микoлa Филимoнoвич
(сeлo Hoвoстaв-.(aльнiй Piвненськoгo paйoнy) '
3aхapниtuин Boлoлимиp Фoкoвич (селo .[ 'еpев'янe
Piвненськoгo paйoнy) i невiдoмий пoвстaнець, yзбeк пo
нaцioнaльнocтi ([енuцук oлекcанdp. 3лouuнu
noЛbcь,<uх lцoвiнicmiв на BoлuнL _ T| I. - Piвне,2003. _

C. 202; PiвненcькuЙ кpaсзнавuЙмузеЙ. ocoбucmцЙ аpхiв
o.,Qенuщ1tкa - Cnp. 3otu. P, 23 - 5I, 3otц. P 23 - 55)

31.09. 1943 p.
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Bеpесень' 43 p.

Bеpесень,43 p.

Bеpесень,43 p.

Bеpесень' 43 p.
(кiнеuь)

Bеpесень' 43 p.

Biддiл . .Кopи' '  (кypiнний _ Meльник Мaкap
Михaйлoвич, l9l9 p. н.' ypoд)кенецЬ селa Гopoлеuь
Boлo,ЦимиpецЬкoгo paйoнy нa Piвненlцинi) пiл ipвав
нiмецький ешrлoн iз зepнoм мiж стaнцiями Aнтoнiвкa i
Tyтoвинi BoлoДимиpецЬкoгo paйoнy. Мешкaнцi iз
нaвкoлиrцнiх сiл poзбивrши вaгo}|и poзiбpaли зеp}lo.
Hевдoвзi нaд'iiaли нiмцi iз Aнтонiвки i зaв'язaвся бiй.
Пoвстaнцi вiдстyпиЛи BтpaтиBцIll 2 чoлoвiки вбитими.3a
жеpтви y пpoтивникa HеBiдol,to (PiвненcькuЙ кpасзнoвuЙ
лtузеЙ. OcoбucmuЙ аpхiв 0. ,[енutщlкo. - Сnp. 3oul. P. 2I
- 30).

БoТ УПA з oкpеMиМи пiдpoздiлaми нiмеuькoТ кapальнoТ
експедицii пiд кoмaндyвaннJlм фoн лем Бaxa - Зaлевськoгo
тpив.Utи Ще й y веpeснi l943 poкy....Taк y бorо в oстpoзi
IPiвненшина] пoвстaнцi 3ниIl lили з2 кapaтелi
(CmаpoФубець Г M. oУH (б) вукpаIнcькauу нацioнulьнo
- вuЗвaлblloл|у pуci на Butuнi в poкu,Qpуzoi cвimoвoI вiЙItu
(I94I - I9a3 pp). _T.,2002. -С. III).

Чoтa УПА, з в.lлкoю вoзiв, мaн.Цpyвaлa нa Пoлiсся.
Пoftlизy с. opжiв [Piвнeнський paйoн PiвнeнськoТ oблaстi]
малa бiЙ з мaдяpaми' щo oхopoняли зaлiзниннy кoлiю.
Мaляpи втекJIи i пoвстaнцi спoкiйнo пiшли дaлi (fuцькuЙ
Muкoлa. Гoлzoфa - Piвне, I996. - С. 8I).

Biддiл УПA oтoчив нiмцiв з пoлякaМи i
aзеpбaйлжaнцяi l , tи мiж селaми Тoчевики i  Bелике
.(еpев'янvе oстpoзькoгo paйoнy нa Piвненщинi.
Aзеpбaйлжaнui пеpейшли нa стopoнy пoвстaнЦiв. У
pезyльтaтi бoю в нiмцiв бyли великi жеpтви. Чaстинi
пoлякiв вдaлoся yгеIсги. Cеpe,Ц пoвстaнuiв жеpтв не бyлo
(PiвненcькuЙ кpaсзнавuЙ лtузеЙ. ОcoбucmцЙ аpхiв О.
Дeнuщ)tка. _ Cnp. 3oш. P 2 - 63).

Biддiл ..ДJбoвoгo'', сoтня ..opлa'' i ще oднa сoтня iз
Boлинi хmiли зaхoпити мiстeчкo Клевaнь _ l Piвненськoгo
paйoкy Piвненськoioблaстi. У peзyльтmi бoю пoвстaнцям
не вдaлoся poзбити вopoжий гapнiзoн. Зa жеpтви y
пpoтивl{икa невiдoмo. Cеpел пoвстaнuiв жерв не бyлo
(PiвнеltcькuЙ кpаeзнавuЙ 'tсузeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o,
[eнuщ1tка" - Cnp. 3otu. P. 5 - 3).

Bеpесень' 43 p.

Bеpесень' 43 p.

Bеpесень' 43 p.

Bеpесень' 43 p.

Bеpесень' 43 p.

Coтня ..opлa'' (сoтенний _ сoвeгськиЙ oфiuep, Кopягiн
lвaн) зopгaнiзyвaлa зaсiлкy нa нiмцiв пoмiж селaми
Пiлгipui  i  Плoскa Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ
oблaстi, якi iiaли iз селa Гyменники нa сeлo ПеpесoпниЦя.
I-[е бyлa кoлoнa нiмецьких кapmелiв (жorгi сoбaнi гoлoBи
нa кyзoвtlx aвт) 2 вaнтaжiвки iз сoлдaгaми, 2 легкiвки i 2
мoтoциKпи. Пеpе.п uим пoвстaнцi сп.Цили деpев'яний мicг
нa piнui Cryбeлкa i чекшtи вopoгa. 3aв'язaвся зaпеклиЙ
бiй, в якoмy нiмui втpmили вбtlтlами l6 oфiuеpiв. Сеpел
пoвстaнцi в зaги}tyв ..l-|ибyля'' (yзбек пo нauioнальнoстi).
BiЙськoвy технiкy пoвстaнцi зaбpaли . (PiвнeнcькuЙ
кpoсзнавнuЙ ltреЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О. ,{еttuuцlка. _

Сnp. 3olu. Р' 5 - 3).

Cmня..Кaлини'' (сoтенний - Tкaнyк Tимoфiй, l9l9 p.
н.' ypoдженецЬ селa Бepеги Млинiвськoгo paйoнy нa
Piвненшинi) мaлa бiй з нiмцями, якi пpиiiaли пo збi)кx(я,
нa цrгip Ciнoкoси, шo пoблизy селa Беpеги Млинiвськoгo
paЙoнy. У peзyльтmi бoю в нiмцiв бyлo вбитo близькo 20
oсiб, a ссpeд пoвстaнЦiв жepтв не бyлo (PiвненcькuЙ
кpасзнавluЙ totузеЙ. ocoбucmuЙ аpxiв o. fleнuuцlка. -
Cnp.3out.P30-E0).

Coтня . .Bopoнa' '  (кoмaнлиp - L{ьoнa Mикoлa, iз
Гaлинини) малa бiй з нiмцями в с. Cтopoжiв Кopeuькoгo
p.}ry. У uьoмy бoю зaгинyв пoвgгaнeцЬ iз селa Bеликий
oлексин Piвненськoгo p-нy Aвеpiн Baсиль Mихaйлoвин,
|921 p. н., пс. ..opел'' (PiвненськuЙ кpасзнавuuЙ музeЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. ,Qенuщ1lкa _ Cnp. 3out. P 3 . 43).

Cmня ..Typa'' тa зaгiн ..Жyкa''- мaли6iЙбiля с. Тoчевики

[oстpoзький paйoн] з нitrlцями. Бyлo вбитo декiлькa
н i м цi в. H i м цi в iдcтyп llлtl ( П o в c пa'r с b кuJ|| u c mеflс кaм u.
CnoeаЙu вoякu УПА. _ Бepduuiв, 200I. _ C.43).

Coтня ..КaлIини'' (сoтенний _ Ткaнyк Tимoфiй, l9l9 p.
н., iз селa Беpеги Млинiвськoгo paйoнy нa Piвненшинi)
пoвтopнo мaлa жopстoкlцIl бill з нiмцями, нa x. Ciнoкoси,
щo пoбли3y с. Беpеги. Hiмцi нaпши нa сoтHю. Пoвстaнцi
вi.Цстyпили Bтpaтивши l вбитим, 2 булн пopaненi
(PiвнeнcькuЙ кpoсзнавнuЙ,uузеЙ. ocoбцcmuЙ opхiв О.
.\eнuщ1lка. - Cnp. 3oш. P. 30 - 80).
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Bеpесень' 43 p.
(кiвеuь)

01. 10. 1943 p.

01. 10. 1943 p.

Biддiл УПA нaпaв нa спиpтзaBoл y селi CaтиТв
.(;бнiвськoгo paйo}ry PiвненськoТ oблaстi, який oхopoнявся
нiмцями, влaсoвtu|ми (poсiйськi шoвiнiсти, якi сrryжили
нiмuям) i пoльськими цIyцМ.l}l.lми. oxopoнa бyлa пepебитa
спиpтзaвoл бyв спaлений. Cеpел пoвстaнцiв жеPгв не бyлo
Q{eнuщ1lк oлекcанdp. 3лoчuнu noлbcbKuх 

'Цoвiнicmiв 
на

Boлuнi. - Кttuzа nеpшa. _ Piвне, 2003, - С. I43;
PiвttеttcькuЙ кpасзнaвauЙ музеЙ, oсoбucmuЙ аpхiв О.
ЦeнuцJlкo. - Cnp. 1ota. P 16 - I).

Coтня Hеryсa [сoтенний - oлеськiв Cеpгiй, l 9l 8 p. н.,
ypoшкeнeцЬ селa Haзавизiв Haдвipнянсьlогo paйoнy Iвaнo.
ФpaнкiвськoТ oблaстi] внoчi нaскoчилa нa Гoлoвницький
[селo Гoлoвниuя КopеЦькoгo paйoнy нa Piвнeншинi]
цrтaтсгyт [нiмeuьке гoспoдapствo] пiл сoветсЬкolо
мapкoю... Пiдхoдячи пiд штaтсгyг зняли пoлЬсЬкy вapry;
двa чoлoвiки забpaли в них лвa кpiси i лвi гpaнaти, лянлвiщ
[теpитopiaльний нaмiсник] vеpез вiкнo без цjaпки
втiк....Пiсля втенi лянлвipтa вiн пoвiдoмив нiмuiв, якi
сгaли стpiлятИ, a лях|| пopoзбiгaлися. .{eякa нaстинa ляxiв,
шo бyлa пo вишкaх в зaбyлyвaннi згopiлa. Pезyльтaт
слiдyючий: спtЦeнo всi хoлoднi бyлинки... Зaбpaнo лo стa
двaJlцяти шт. poгaтoТryлoби, дo 70 кoней i 50 шт. свиней...
oдин нiмець вбитий, дo l5 ляхiв....3 нaшoТ стopoни oдин
paнений (!АPo: Ф. P _30. _ Оn. 2. - Cnp. I5. - apк. I I-
I 3. Itumoвoнo за: СеpaiЙlук B. Пoлякu на Boлuнi у poкu
Йpуzoi cвimoвoi вiЙнu. _ Кuiв, 2003. - C. 266).

Ha CименiвсЬких хyтopaх (paйoн Гoшa) [тpебa
Cимoнoвськi Цтopи, пoблизy селa Cимoнiв ГoЩaнськoгo
paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi] зaквaРгиpyвaвся вiддiл Левa
[сoтенний _ Бiлaн Iвaн Фе,Цopoвин, |920 p. н.' ypoд,'t(енець
сшa Бyгpин Гoщaнськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi] пi.u
кoмaндoю Гoнти. Бiля 3 - Т гoдини paнкy iхaли apь{яне пo
сiнo,.Це Тхня poзвiлкa нaткHyлaсЬ нa нaшy зaстaвy в скJIaдi
чoти' пpичoмy бyли oбстpiлянi цi €Ю зaстaвoю...Зapaз пiсля
uiсi стpiлянини з Гoщi нaд'Тxaлo пoнaд l00 apмянiв,
якi...спaлили 24 гoспoлapствa, i3 нaселення вбитo 5 oсiб
тa oдин впaв,(еРгвoю iз стpiльuiв...({АPo: Ф. P - 30. -
on. 2. - Cnp. 32. _ Аpк. 97 - I05. Itum. за: СеpeiЙaук B.
УкpotнcькuЙ зDвuz. Boлuнь 1939 - 1955. _ К., 2005. - C.
209).

01.10. 1943 p.

01. 10. 1943 p.

03. 10. 1943 p.

03. 10. 1943 p.

l жoвтня 1943 p. в селi Toчевики (Oстpoзький paйoн
PiвненськoТ oблaстi) бyв бiй вiлдiлry yкpaТнськoТ збpoйнoТ
сaь{ooбopottи (сoтня ..Тypa'' тa зaгiн ..Жyкa''), iз зaгoнoм
нiмuiв (лянлвiщ iз oхopoнoю), шo пpиiхали гpaфвaти. B
бoю загинyлo кoлo 50 нiмuiв (зa iншими пaними 2l), 8
бyлo paнених, 5 пoпa,пo в пoлoн' a 20 втеклo. У uьoмy
бoю бyли жсpтви iз пoвстaнцiв i, в тoмy нислi, кyхap
..Бyлкa'' (PiвненcькuЙ кpaсзнавuuЙ музeЙ. ocoбuсmuЙ
apxiв o.,\енuщукa - Сnp. 3oul. P. 2 - 67; Лimonuc УПА.
Hoва cepiя - T 2. - Topoнmo, 1990. - С. 164' 308;
ПoвcmoнcькulЙu сmеJrкъJ||u, CnozoDu вoякu УПА. -
Беpduuiв, 200I. - 43)

.(ня l. х. 194з p. дo м. Cтепaня [Capненський paйoн
PiвненськoТ oблaстi] пpибyлo з Мaлинськa [Бepезнiвський
paйoн PiвненськoТoбластi] 40 кoзaкiв, якi зaявили, Щo дl{я
l. Х. 43 o гoдинi 3 - iй paнo вoни пoстpiляли всiх нiмцiв,
якi бyли в Малинськy, зaбpaли збpoю, aмyнiuiю тa iнше
вiйськoве пpилaДдя тa пpибyли сtoДи, щoб встyпити в УПA
д.гlя спiльнoТбopoтьби пpmи нiмuiв iбiльшoвикiв. Кoзaки
з сoбoю пpивrзли: тpи тяжкi кyлемети..мaксими'',4 - pи
легкi  кyлемети,3 фiнки,2 МП - i  [нiмеuькi] ,35 кpiс iв,2
гpaнaтoмети' пoнaд l50 гpaнaг дo гpaнaтoшr., бiльше 30
000 aмyнiuiТ лo кpiсiв (ДАPo Ф. P. 30. _ on. I. _ Сnp. 2 I .
- Аpк. 27).

3 жoвтня |943 p. Paдивилiвський вiддiл yкpaТнськoТ
збpoЙнoТ сaмooбopoни [Paливилiвський paйoн
PiвнeнськoТoблaстi] звiв бiй з нiмецькими гpaбiжникaми.
Bбитo 9 нiмцiв тa 2 paненo (Лimonuc УПА. _ T 2. -
Topoнmo, 1990.-C. 164- I97).

3 жoвтня 43 porсy зaгoнaми бyв пpoве.Цений
нaпaд нa нaш тaбip [тaбip вiйськoвo - пoлoнениx в мicтi

lyбнo PiвненськoТ oблaстi]... Пoнaд 5 тис. в/п зaгoни
*УПA. зaбpaли в piзнi l{aпpямки пo бaнлеpiвських
зaгorraх (Ц,ЦАГo: Ф. I. - Оn, 23 . _ Cnp. 930. - Аpк. I73

- I74. Цumoвoнo: Лimonuc УПА Hoвo cеpiя. - T 4. -
КuIв - Topoнmo, 2002. - C. 92. ,ЦocлiвнuЙ nеpеклаd
aвmoPo iз pociЙcькol мoвu).
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03. 10. 1943 p.

04. 10. 1943 p.

05. l0 1943 p.

05. 10. 1943 p.

05. l0 1943 p.

з. Х. 43 p. paйoнним CБ (Crгуcкбa Безпeки) тa сoтнeю
(имбaлa бyв зpoблений нaпaд нa м. oстpiг (пpисiлoк
Бiльмок, oстpoзькoгo paйoкy Piвненськoi oблaстi ). Haпaд
лyжe лoбpе вдaBся. Зaбpa.rrи пoнaд 40 свиней, 3 кoней, l2
шryк poгагoТ хyлoби, пoнaд 20 шryк невипpurвлених шкip....
(PiвненcькuЙ кpaвнав,tuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o,
[енuщ1tкь - Cnp. 1otu. P 24 - I7; !АPo: Ф: P -30. - on,
2.-Сnp 39.-Аpк 48. Itumoванoза: СеpziЙuук B. Пutякu
на Boлuнi у poкu dpуzoi cвimoвoi вiЙttu. _ Кuiiв, 2003. -
С.294).

!o с. Хopoвa p-кy oстpiзькoгo [Piвненшинa] пpибyлo
l50 пoлiцiстiв схiднякiв тa 50 нiмцiв i пoчaли гpaбити
лtoдськe мaйнo i бprги нa пoлi кaщoплi. Пoблизy стoялa
теpенoвa чoтa в числi l3 oсiб з кpiсaми, якi вi.aкpили пo
вopoговi вoгoнЬ. B вислiдi бoto згикyв нaцJ oдин стpiлеuь
тa oдин paнений. 3лoбyтo 3 кpiси вбитo l нiмця двoх
пoлiцiстiв в3ятo в пoлoн (!АPО: Ф: P - 30. _ on. 2. _
Cnp. I6. _Аpк.224).

I-|iсi нovi в Гoлoвницькoмy [с. Гoлoвниця Кopeцькoгo
paйoнy нa Piвненщинi] штaатсгyтi  [нiмеuьке
гoспo.цapствo] згopiли скиPти збiжя<я (!АPo: Ф: P _30.
_ on. 2. _ Cnp. I 5. _ Аpк I4 - t 6, Ilumoвoнo за: СеpziЙuук
B. Пoлякu на Boлuнi у po'<a ilpуzoi cвimoвoi вiЙttu. _
Кuliв, 2003. - С, 277),

5 жoвтня |943 p. сoтня УкpaТнськoТ сaмooбopoни
oбстpiлялa в с.  Бoяpui. . . .[Млинiвський paйoн нa
Piвнeншинi] гpaбiжниuький вiддiл 50 нiмцiв з лянДвiщoм
[теpи-гopiaльний нaмiсник] нa чoлi. B бoю згикyв l нiмець,
a l бyв paнений (Лimonuc УIIА. - T 2. _ Topoнmo, I990.
-c. r64 - r97).

3 с. Гpyruвиui в нaпpямi .(ятькoвиv [тpебa селo
.Ц'ядькoвичi Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi]
iхaлo 3 легкoвих мaшинi з нiмцями. Пo лopoзi зyстpiли
дpyгa 3 paЙ. жaндapмеpii CБ Зaпopoжшя, який гoтoвився
дo oбopoни. Hесвoсчaснiсть yмo)rшивилa нiмцям йoгo
пеpеJIoвити. Пpи poззбpoеннi дpyг 3aпopolсеЦь yДaчнo
paнив HiМця в pyкy в якiй вiн деpжaв пiстoля. Пaнiкa
спpичиненa пopaненням yмoжливилa втечy дpyгa

05. 10. 1943 p.

05. 10. 1943 p.

06. 10. 1943 p.

07. l0 1943 p.

ЗaпopoжЦя, лишe в бiry йoгo легкo paнили. Hiмцi пoiхали
в нaпpямкy Piвнoгo (!АPo: Ф: P - 30. _ Оn. 2. _ Сnp. I6.
- Аpк 224).

5. Х. 1943 p. _ УПА нaскoчилa нa paйцентp Кoзин
[Paливилiвський paйoн PiвненськoТ oблaстi]. Зaхoдaми
.(yбенськoго нaдpaйoнoвoгo i Кo3инсЬкoг0 paйoнoBoгo сБ
[Clгуcкбa Безпеки] з.гtiквiдoвaнo в Кoзинi paйoнoвy yпpaвy,
кaнЦеляpiю лян.Цвipтa [тepитopiaльний нaмiсник],
кooпеpaтивнy бaзy. Зaбpaнo...дoкyменти' 5 лpyкapських
мaшин' телефoнiнний aпapаг, пaпip,3 пapи кoней, 4 пapи
yпpяжi' 2 бpиuкtl, l вiз, 6 uен. сoлi, l l цен. uyкpy....i iншi
лpiбнi peнi (Лimonuc УПА. _ T 2. _ Topoнmo, I990. _ С.
I 64-197; ДАPО: Ф: P - 30. - on. 2. - Сnp. 32. _ Аpк 97.
I05. Itumoва'to 30: СеpziЙuук B. УкpаiнcькuЙ зdвuе.
Boлuнь I939 - I955. _ К.' 2005. _ C. 208).

B с. Apшининi p . н Млинiв [Piвнeншинa] хoлилo 8
нiмцiв, яких стpiнyли нaшi лpyзi i пoчaли пo них стpiляти,
.lле вoни втiкли дo Млинoвa (!АPО: Ф: P _ 30. - on' 2. _
Сnp. I6. _Аpк. 224).

6 жoвтня вiддiл УПA сoтнi ..Гopлieнкa'' 
[сoтенний -

Bpoтнoвський Гopлiй Кoстянтинoвин, iз м. Piвнoгo]
нaпалa нa нiмuiв, якi пoвеpтtrлися з гpaбyнrсy, в с. Кoкiвець
[тaкoгo селa нe виявленo y Кopеuькoмy paйoнi PiвненськoТ
oблaстi] .  Зaбитo 6 нiмцiв i  пoлякa (УПА в cвimлi
doкуltutmiв з бopomьбu 3а Укpаi'rcbку CoмocmiЙну
Coбopну lepueаву I 942-1 950 Pp. - T. 2. - бмв, I 960. _ C.
2I-23. Itumoванo за: Grzеgorz Mo(уkа Ukrаinskа
pаrlуzаnkа I942 _ I960 Instу|уt Studiov Politуcznуch PАN
oficinа ||уdаwniczа Rу|m Worszаwа 2006 s. 217).

B с. Tapнaвui p-н Кoзин [тeпеp Paливилiвський paйoн
Piвненськoi oблaстi] нiмui пpиiЗлжtЦи дo тoгo мiсця дe
бyв зipвaний мiст. Пiсля цьoгo тpaКгopoм вo3или нa те
lvliсце зеМлю (!АPo: Ф: P 30. - on. 2. _ Сnp. 32. - Аpк.
46).

B .{еpев'янськoмy лiс i  [пoблизy селa .(еpев'яне
Piвненськoro paйoнy PiвненськoТ oблaстi] зaбитo oднoгo
нiмця i oднoк) paнеHo B нory йoмy зpoбили пеpев'язкy

rs8

0E. l0 1943 p.
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08. 10. 1943 p.

08. l0 1943 p.

0E. 10. 1943 p.

iгryшенo. l.[i нiмui бyли з Клeвaнськof oщскoмeнДiIrypИ
[селише Клевaнь. l Piвненськoгo paйoнy] (!АPО: Ф. P _
30. _ on. I. _ Cnp. 2I. _ Аpк. 52).

8 жoвтня 1943 p. вiддiл УПA oтoчив i poзбив в с.
Бpoневики...[тpебa селo Бpoнники Piвненськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi] гpyrгy нiмuiв. Злoбyтo кoнi й iнше
мaЙнo (Лimonuc УПА. _ T. 2. _ Topoнmo, I990. _ C. 164-
r97).

l70 нiмцiв нaiхaли нa с. Кoлoвеpть [тpeбa сeлo
Кoлoвещи Кopеuькoгo paЙoнy PiвнeнськoТ oблaстi],.... i
Тм дa.пи бiй сoтнi M. Cкopyпськoгo [сoтенний - пс...Maкс'',
iз селa Aнтoнiвцi Шyмськoгo paйoнy TepнoпiльськoТ
oблaстi], ..Hеryсa'' 

[сoтенний _ oлеськiв Cepгiй, l9l8 p.
н.,  iз с.  Haзaвизiв Haлвipнянськoгo p-нy Iвaнo-
ФpaнкiвськoТ oблaстi] i  . .Cкиp.Ци' ' .  Hiмцi i  пoляки
вiлpеклися ..здoбичi'' пoчaIrи тiкaги нa Мeжиpiнi [тpебa
селo Bеликi Межиpivi КopеЦькoгo paйoнy PiвненськoТ
oблaстi]. Bopoжi Bтpaти тaкi: l шyuмaн i 4 нiмцi тa, кpiм
тих вбитих, ще кiлькa тя)l(кo paнeних. З нaшof стopoни
paнений oдиH пoвстaнeць (Ц,ЦАГoУ: Ф. 62. - on. I. -
Cnp. I299. _ Аpк. II4. ItumoвIl'ro 3а: CеpeiЙuук B.
УкpoIнcькuЙ зdвuz Boлuнь I939 - 1955. - К., 2005. _ С.
204; СкopуncькuЙ M. Tуlu 0e бiЙ to вoлto. - К - ЛoнOoн -
Паpuuc - Topoнmo - Hью Йopк - CidнeЙ, I992. _ C, I73).

Coтнi М.Cкopyпськoгo (пс. . .Мaкс' ' ,  с.  АнтoнiвЦi
Шyмськoгo paйoнy TеpнoпiльськoТ oблaстi), ..Hеryсa''
(сoтенний _ oлеськiв Cеpгiй, l 9 l 8 p. н.' ypolDкенець сеJla
Haзaвизiв Haдвipнянськoro paйoнy Iвaнo . ФpaнкiвськoT
oблaстi), ..Гopлiснкa'' (сmенний _ Bpmнoвський Гopлiй
Кoстянтинoвин, iз м. Piвнoгo) i ..Cкиpли''... н.rпtЦи нa
Paйцскгp Межиpiнi (тепеp с. Be.гlикi Меясиpiнi) Кopецьlогo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi. Hiмцi (близькo l00 oсiб)
сt4ль}lo бopoнlшися в oкoпirx i бyнкepaх. 3лiквi.ryвmи iх
не вдaлoсЯ' tlле пoвстzlнцi oбчистили фiльвapoк (нiмецьке
гoспoдapстBo) i спaлили йoгo. Пoвстaнцi взяли бaгaтo
ryдo6и i кoней. Cеpел пoвстaнцiв l бyв вбllтuЙ iбyлo 5 -
леГI(o parrеI{их i, сеpе.Ц ниx, Cтaсюк oлексarцp Cеменoвиv,
|924 p. н., пс. ..BеселuЙ'', iз селa Блyлiв (тeпеp селo
Cвiтaнoк) Кopеuьloгo paйoнy. У нiмuiв зaгинулo 7 чoлoвiк

09. 10. 1943 p.

09. 10. 1943 p.

(PiвненcькuЙ кpасзпaвuЙ лtузеЙ. OcoбucmuЙ аpхiв 0.
fleнutщtка. _ Cnp, 3oul. P I0 - 47,32 - 24; СкopуncькuЙ
M. TуDu 0е бiЙ зa вoл'o. - К., I992; !енuщуt< oлекcа,tйp.
3лoчuнu noЛьcbк||x taoвiпiсmiв на Boлuнi. _ Кпuzа
nеpшL - Piвнe, 2003. - С, 225; ЦДАГoУ: Ф. 62. _ Оn. I.
- Сnp, 1299. _ Аpк. II4. Itumoванo за: СеpziЙнук B.
УкpаiпcькuЙ зФвua, Boлuнь 1939 - I955. _ К.' 2005. _ С.
204).

Iз зaгoнy iм. Кoнoвaльця вислaнo 9 жoвтня (l9a3 p.)
вiллiл y силi oднo.f чoти нa зaсiлкy пPи ll]ляхy Paфалiвкa *

Boлo.ЦимиpeцЬ ( Boлo.цим иpeЦький paйoн PiвнeнськoТ
oблaстi).... B зaгaльнoмy нiмuiв нapaхoвувUloся дo 200
чoлoвiк. Hiмцi не 3вoдячи бoю втiкли. У пoлoн дo
пoвстaнцiв пoтpzlлилo l l нiмцiв i пpepeклaлav пoлЬкa. Усi
вoни бyли стpанeнi. Пoвстaнцi злoбyли тaнк. (Зa iнrдими
дaних нapaхoвyв.Uloся бiля 300 нiмuiв) (Лimonuc УIIА. _

T 2. _ Topoнmo, 1990. _ C. 164. l97; ГуpiЙ Бухаlto. Чu
вo,t,вula Укpа.iпcька Пoвcmапча Аp,ltiя з lti'tlецькultlu

фашucmалu? // Boлullь. _ 2005. _9 веpeutя; PiвttеttcькuЙ
кpасlнавuЙ '+tузeЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.,flенuuцtка' cnp.
3out. P. 38 _ I3; !АPo: Ф. P _ 30. _ on. 2. _ Сnp. 4l. _

Аpк. I5).

Hiмui, y кiлькoстi близькo 20 чoлoвiк, пoвеpталися iз
гpaбiжниuькoТ aкuiT (пoгpaбувaли i вбили тPЬoх MиPних
жителiв y селi Кoзлин Piвненськoгo paйoнy PiвнeнськoТ
oблaсгi) нa селo Шубкiв Piвнeнськoгo paйoнy, звiдки вoни
пpиТхaли. У лiс i ,  мiж селaми Кoзлин i  ! 'yбини
Piвненськoгo paйoнy, нa гpaбiжникiв бyлa влaштoвaнa
зaсiдкa мiсцевoю бoТвкoю. Зaв'язaвся жopстoкий,
кopoткoтpивaлиЙ 6iЙ, в якoмy нaпацники бyли мaйже
пoвнiстю знищеннi. oлнoмy злoчинцю вдrЦoся втеКги'
який нaдвeчip пpивiв нiмцiв пzlлити i вбивaти Миpних
жителiв селa Кoзлин, як вi.Цплaтну aкцiю. Мiсцевa бoТBкa
УПA, якa бyлa у селi, стzшa нa зaхИC| миpних 

'(итeлiB.
Зaв'язaвся знoBy жopстoкий бiй, в якoмy нiмцi пoнесли
великi втpaти. Жещв сеpед пoвстaнцiв не бyлo. Пiсля
цих бoТв нiмецькi кapaгелi дo селa Кoзлин нe пoявJIялисЬ
пoбoюючисЬ зyстpiнi з пoвстaнцямн (PiвненcькuЙ
кpасзпaвuuЙ ltузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o. !енutщlкa -
Сnp. 2280 Pn 2B6 PP).
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10. 10. 1943 p.

10. 10. 1943 p.

l l .10.1943 p.

13. 10. 1943 p.

15. 10. 1943 p.

l0 x<oвтня l943 p. нeвeличкий вiддiл збpoйнoТ
сaмooбopoни зpoбив зaсiпкy нa нiмцiв iляхiв, щo не oди}|
paз пpиiЗлили гpaбyвmи с. Гopo.пниulo oстpoжеuькoгo p-
нy [тeпep Mлинiвський paйoн PiвнeнськoТ oблaстi] B
пеpeстpiлui вбитo t нiмця i 2 ляxiв (Лimonuc УIIА. _ T
2.-Topoнmo' I990.-С. I64- I97).

l0 жoвтня... нiмцi спaлили цiлe селo oлешев [тpебa селo
Гoлишiв Piвнeнськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi] зaте,
щo хтoсЬ пiдлoя<ив мiкy пiлтoвapний пmяг HeдzrлеI(o селa
(Piвненcькa СПУ. B oбopoнi вoлi. _ Piвне' I995. C. 46).

У сeлi Hевipкoвi Meжиpiuькoгo' тепep КopеЦькoгo,
paйoнy нa Piвненщинi,  бyлa випaдкoвa зyстpiн мiж
нaurиМи пoвстaнlulМи з кoзaкaми (влaсoвui - pociйськi
шoвiнiсти, якi с.гryжили нiмuям). Пoвстанцiв булo 4, a
кoзaкiв l2. 3 вopoжoТ стopoни )кoдних Bтpaт' a з нaшo.i l
вбитиЙ, l paнений. Toдi зaгинyв пoвстaнeцЬ - Кoзaчoк
Петpo Aнлpiйoвин, 192| p. н., пс. ..Ясен'', ypo.Ц'женеЦь
сeлa Hевipкiв (PiвttенcькuЙ кpасзнoвчuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o.,{еttuщу'<а. _ Сnp. I502 PК; ЦАPО:
Ф. P 30. _ on. 2. _ Сnp. 32. - Аpк. 44).

l3 жoвтня l943 p. дo с. Hapa €вa .I!бнiвськoгo p-нy
пpиТхaли нa l5 aвтoмaшинaх нiмецькo - пoльськi
пoгpoМщики. Tщ зaaтaкyвaлa ti сoтня ..Caблюкa'' (сoт. _

Кaчaн oстaп Гpигopoвин, l9 l0 p. н.,  ypoд)кeнeцЬ с.
Teсrryгiв Paдивилiвськoгo p-}ty PiвненськoТ oбл). У бoю
вбитo 2 нiмцiв, pештa втiклo. Зi стopoни пoвстaнцiв
зaгинyлo,декiлькa чoлoвiк i, сepел них, Cyхoлейстep
oлексaнлp Йoнoвин, |927 p. н., iз с. Гipники.{yбнiвсьrогo
p-wу (Лimonuс УПА. _ T. 2. _ Topoнmo, 1990. _ С. 164-
I97; PiвнeнcькuЙ кpасзнавнuЙ музeЙ. oсoбucmuЙ аpхiв
o. ,\енuшslка. _ Cnp. I784 PД, 17E6 PД. ).

l5 жoвтня l943 p. вiлдiл ..Шaвyли'' 
[кypiнний _ Pyлик

Aдaм Микитoвич, l909 p. н., пс...Шaвyлa'',..Шaкал'', cмт
Людвипiль, тепеp Coснoве, Беpeзнiвськoгo paйoнy] звiв
бiй з нiмцями, якi пoгpaбyвaли Й cпaлилtl дo тлa с.
Бopшiвкy нa Кoстoпiльщинi [Piвненськa oблaсть]
(Лimonuc УПА. Hoва cеpiя._ T. 2. - Topoнmo, I999. _ C.
270).

15. 10. 1943 p.

15. 10. 1943 p.

15-18.10.43p.

20. 10. 1943 p.

l  5 ясoвтня |94з p. пpибyлo лo с. Cpiбнoгo
[Paливилiвський paйoн PiвнeнськoТoблaстi] 50 нiмцiв пiд
пpoвoдoм ляндвiргa [нaмiсник теpитopii]. Boни пoчaли
сгpiляти Й гpaбувarи нaселeння..[o бoю з пoгpoмщикaми
висryпилo l0 членiв мiсцевoТ CБ [Cлyжбa Безпeки]. Бiй
тpивaв бiльш як гoдинy. Hiмцi втpaтили l3 чoлoвiк i
вiлстyпили. Пo yкpaТнськiй стopoнi бyлo 2 лeгкo paнених
(Лimonuc УIIА. - T. 2. - Topoнmo, 1990. _ C. I64 - I97).

Biддiл УПA нaпaв нa нiмцiв нa ст. Aнтoнiвкa
[BoлoлимиpeЦький paйoн Piвненськoioблaстi] . l тoлi бyлo
вбитo l0 нiмцiв i 5 пopaненo. 3i стopoни пoвсгaнЦiв втpaг
не бyлo (It[АГo: Ф. 57. - on. 4. - Сnp. 366 _ аpк. 42).

l 5 - l 8 жoвтня вiлбyлись сильнi бoi УПА в Кoлкiвськoмy
[тепеp Мaневицький paЙoн BoлинськoI oблaстi] ,
Cтeпaнськoмy тeпеp Capненський paйoн PiвнeнськoТ
oбл aстi ], .{eparк ня н с ькoмy [тепеp Кocтoп iльс ь к llЙ paЙoн
Pi вненськoi oблaстi], I-[yмaнськoмy [тeпеp К i веpui вський
paйoн BoлинськoТ oблaстi] р-нaх. '  бoТ бiля Cтapa
Paфалiвкa IBoлoлим иpeuький paйoн PiвненськoI oблaстi],
Жypaвники [пpaвильнo селo Жypaвияi Кiвеpuiвськoгo
paйoнy Boлинськoi oблaстi], с. Беpeстяни [тpебa селo
Бepесгяне, Кiвеpuiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi]. У
цих бoях бpaв yнaсть к-p ..I-|игaн'' 

[сoтенний _ Цинкo
Пaвлo Мaксимoвич' |92| p, н.' ypoдженець селa Biльгip
Гoщaнськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi] (Tuкmop Iван.
Iсmopiя укpаiнcькozo вiЙcькa _ Biпнinеz, I953. - C. 44).

20 лиcтoлaДa l943 p. бaгaльйoн нiмецьких гpaбiжникiв
пpийшoв y с. Бyлepaяс [Злoлбyнiвський paйoн PiвнeнськoТ
oблaстi] гpaбити. Зaгoни УПA poзбили й poзiгнaли
гiтлepiвuiв. Плiч - o - плiч з ними бyли .Цeлегaти t
КoнфсpенuiТпoнeвoлених нapoлiв CхiлньoТe вpoпи i AзiТ,
якa в цеЙ чaс тaN{ пpoхoдилa (Piвненськa СПУ. B oбopoнi
вoлi, - Piвне, I995. - C. 77 ).

Biддiл УПA мaв бiй з нiмцями i мa.Цяpaми пoблизy селa
Беpежниця flyбpoвицькoгo paйoнy нa Piвненщинi. У
пoвстaнцiв були жеpтви (УкpаittcькuЙ icmopuuнuЙ
кoленlаp. Cеpnень // Boлuнь. _ 2005. _ I3 жoвmня ).
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21. 10. 1943 p.

26. r0.1943 p.

21.10.1943 p.

28. 10. 1943 p.

28. 10. 1943 p.

2 l жoвтrи 1943 p. в с. Пopoзoвo, 3лoлбyнiвсьt<oгo paйoнy

[тепep Piвненський paйoн PiвненськoТ oблaстi] теpенoBa
сmня yкpaТнськoТ сaмooбopoни вщеHт poзбилa вiддiл l6

нiмцiв, якi Тxaли гpaбyвaти с. Taйкypи [Piвненський
paйoн]. Бyлo взятo y нiмuiв збpoю, oде)t(y й 3 aвтoмaшини.
B uьoмy бoю вiдзнaчився вiддiл aзеpбaйджaнцiв пpи УПA
пiд кoмaндoю чoтoвoгo Aльoшi. . .  B бoю зaгинyв l

aзеpбaйлжaн eць (Лimanuc УIIА. _ T 2. - Topoнmo, 1990.
- с. I97).

Coтня ..Гpaбенкa'' вiддiл ..oсгpoгo'' Haпaлa нa
с. oлексaнлpiя [Piвненський paйoн Piвненськoi oблaстi]

iзлoбyлa бaгaтo хapнiв (шyкop, пpoдyкги) (ЦДАГo: Ф. 57.

- on. 4. _ Сnp. 366 - Аpк. 52).

27.X. |94з p. [пo iнших лaних uе бyлo 5.Х. 43 p.] вiллiл
..Беpе3и'' 

[сoтенний _ oфiuеp сoвсгськoТ apмii] oбстpiляв
3 гapмaт великy вaтary нiмцiв [нiмеuькy arгoкoлoкy iз 5
aвт з живoIо сt{лoю i бoйoвolо технiкoю], шo гpaбyвaли с.

.(oбpивoли... [PaливилiвськиЙ paйoн нa Piвненшинi].
Hiмaкiв бyлo пoнaл 50 oсiб, бyли тaкo)к пoляки....Мiж ними
бyв тaкoж лянлвiщ. Hiмui зaбpaлrи в сeлi 69 шryк ryДoби,
l2 шryк свиHей, l2 шryк oвець i бaгmo дoмaшньoТ птицi,
тaкoж кiлькa кoнeЙ (Лimonuc УПА, _ T 2. - Topoнmo,
t990. _ С. 164 - I97; ДАPo: Ф. P' 30. - on. 2. _ Cnp. I6.

- Аpк 226).

28. l l. (43) нaцioнaлiсти нaпaли нa нiмeцькi пoсти
oхopoни кoнuтaбopiв [теpен Piвненшини]. Пiсля oбстpirry
нiмui poзбiглись вiд тaбopiв. Bсi  apештaнти -
нauioншtiсти' iз тaбopiв щеru.lt (Лimonuc УПА. Hoвa cеpiл
_ T 4. - Кuiв - Topoнmo, 2002. _ с, I20. .ЦocлiвttцЙ
nеpеклаd aвmopа з pociЙcькoI мoвu).

Coтня ..Жyкa'' (сoтенний - Бpинкo Йoсип, ypo/l)кенець

с. кoлoденкa Piвненськoгo paйo}ry PiвненськoТ oблaстi), в
кiлькoстi бiля 80 Boякiв, Bлaшryвaвлa зaсiлкy нa aвтoтpaсi
Piвне - Кoстoпiль, непo.Цaлiк селa Tpи Кoпцi Piвненськoгo
paйoнy' Пo aвтoшляry iз мicтa Кoстoпoля PiвненськoТ
oблaстi нa мicтo Piвне iхалa кoлoнa iз l4 гpyзoвих aЕгo з
сoлдaтaми i oфiuеpaми сс i сД (пo лaниx iз зaхorцених

лoкyгиентiв). Пpи пiл'iЗлi дo tt,tiсця зaсiдки зaстpoч}rли

31. 10. 1943 p.

)Кoвтень,43 p.

кyлеМети i пporryнали пoстpiли гвинтiвoк пoвстaнцiв.
Кoлoнa бyлa зyпиненa. Пеpшa aвтoмaшинa' щo бyлa нa
нoлi кoлoни, пpopв:шaся нa Piвне, a oстaння' двaнaдцятa'
щo бyлa y хвoстi кoлoни' poзвеpнyлaся i втеклa нa
Кoстoпiль. Pеrцтa нiмцiв вчинилa вi.uнaйлyшний oпip, aле
всi вoни бyли зниЩeннi вoгнем нapoдHих месникiв.
Жopсгoкий бiй щивав близькo oднiсТ гoдини. У uьoмy бoro
булo зниЩeнo пoнaд 60 чoлoвiк i, сеpел нvlх,45 oфiuеpiв
(oбеpлеЙтенaнтiв i лейтенентiв) i 2 пoлкoвники. oдин
oфiuep (гayrпмaн) бyв нa пpiзвише Мюллеp. Пoвстaнцi
зaхoпили 45 aвrгoмaтiв,2 нeських кyлемети' 9 мayзеpiв,
paцiю i бaгaгo лoкyмекгiв. Усi arгoмaцIини бyли спaленi.
Пpи вiлxoлi нa мiсце пoстolo пoвстaнцi бyли oбстpiлянi
нiмецькoюдoпot\,'oк)ю' якa нaд'iiaлla з мiстa Piвнoго iтoдi
зaгинyв oдин пoвстaнeuь (пс. *Дyб''), iз селa Бapмaки
Piвненськoгo paйoнy нa Piвненщvlнi (PiвнeнcькuЙ
кpoсзнавuuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О. ,a[енutцlка. _
Cnp. 2280 PP; 2544 PP; Денuuрlк Ф, Пpав0а не noляcrе,
а npo cебе poзкauce // Boлuнь, l996. _ II эtсoвmня).

B селo Hoвoсiлки paйoн КлевaнЬ' тепеp Piвненський
paйoн PiвненськoТ oблaстi, з Гyменник (Piвненський
paйoн) пpиiiaлo 5 ляхiв, oзбpoених в кpiси, пiстoлi тa
гpaнaти i пoчaли гpaбyвaти людeй. Biддiл УПA Тх
з&rтaкyвaв. Bнaслiдoк цьoг0 бyлo вбитo 3 ляхiв,a2 втiклo.
З нaшoТ стopoни впaлo 2 - х стpiльuiв тa paне}ro oднoгo
сeлянинa. Пpи uьoмy злoбyтo двa кoнi з вoзoМ'
пoгpaбoвaне людсЬке мaйнo, .Цвa кpiси, лесяткy, pевoлЬвеp
тa бaгнgт. Cеpел пoвстaнцiв бyв пopaнений oстaпoвич
oлексiй Пaвлoвин, |923 p. н., пс. ..Чижик'', iз селa Бiлiв
Piвненськoгo paйoнy (PiвнeнcькuЙ кpасзпавauЙ музеЙ.
ОcoбucmцЙ аpхiв o. ,\енuuцtксt. _ Сnp. 3out. P 5 -39,3out.
P 23 - 68; ДАPo: Ф. P _ 30. _ on. 2. _ Cnp. I6. - Аpк. 23 I
- 236).

Coтня ..Caблюкa'' (сoтенний _ Кaчaн oсгaп Гpигopoвиv,
l9l0' пс. .,КaЧaн'', ..Шapкaн'', ypoджеtlецЬ селa Tесrryгiв
Paдивилiвськoгo paйoнy) тpимaлa бiй з нiмцями i
пoлякatr,tи y с. Листвин.(yбенськoгo paйoнy. У uьoмy бoю
зaги]ryв l пoвстaнець iз селa 3битин.Ц'yбенськoгo paйoнy
(!енutщtк oлеtсcoнЙp. 3лoчuнu noЛьcbкuх u|oвiнicmiв на
Boлuнi. Кнueа nеpша. _ Piвне, 2003. - C. l6l).
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)|(oвтень' 43 p.

)I(oвтень,43 p.

Жoвтень,43 p.

Жoвтень,43 p.

)I(oвтень' 43 p.

)l(oвтень,43 p.

.(вa пoвстaнцi i3 селa 3aвидiв oстpoзькoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi Mельник Пaнaс Apсенoвин, l925 p.
н. i Aнлpoшyк Cтепaн oлексaнДpoвин, |922 p. н. нaпaли
нa гpyпy нiмцiв з пoлякaМи в ypoнишi ..Беpезняки'',

непoд:шiк селa Пoпiвцi oстpoзькoгo paйoнy. У peзyльтaтi
бoю двa нiмui бyли вбитi, a pештa рoзбiглaся. Cеpел
noвстaнцiв жеpтB нe 6улo (PiвнeнcbKuЙ 

'<pаСтнавuЙмузeЙ. ОcoбucmuЙ opхiв О.,[eнuuцtкo. _ Cnp. 3olu. P 2
- 63).

З oженинa [oстpoзький paйoн нa Piвненшинi] в
нaпpямlry сoше . aсфiЦьтy пеpеiжлжалo l2 aвтoмaшин тa
5 бpoневикiв. Мoсти пo дopoзi були спaленi (ДАPo: Ф.
P _ 30. _ on. I. - Сnp. 2I. - Аpк 53).

B с. Paчин [.{yбнiвський paйoн нa Piвненщинi]
нaскoчили нiмaки нa хary' де 3н.rхoд]tлиcя 4. х бoсвикiв
C. Б. (Crгyrкбa Безпeки - o. Д.)' i ii пoстpiлялп (!АPo:
Ф. P - 30. - on. 2. - Сnp. 32. _ Аpк. 97 - I05; Itumoвапo
зa: CеpeiЙuук B. УкpoiнcькuЙ зilвuz. Buluttь I939 - I955.
_ К.' 2005. - С. 2I3).

Ha сoщi Piвне - Клевaнь [Piвненшинa]oлин piй
пoвстaнцiв poзбив 2 нiмецьких aвтa. Tyт зaги}ryлo з8
гiтлеpiвuiв (Лimonuc УПА Hoва cepiя. _ T l. - Кu|в -
Topoнmo, I995. - C. I I 5).

B с. Iлiнi [тpебa сeлo Iллiн ГoЩaнськoгo paйoнy нa
Piвненшинi]...бyв зipвaний мicт тa poзiбpaне сoше (50
мтp.) (!АPО: Ф. P - 30. _ Оn. I. - Cnp. 2I. _ Аpк. 53).

Мiсцевa бoТвкa УПA (бiля l0 чoлoвiк) зaв'язaлa бiй з
мaдяpaми нa зaлiзнo .  дopo)кнoмy пеpеТзl i  y селi
Bишеньки oстpoзькoгo pайoнy нa Piвненщинi. У uьoмy
бoю зaгинyв пoвстaнець iз цьoгo ж сeлa .{ехтяp
Boлoлимиp Пaвлoвин' 1923 p. н. 3aжеpтви y пpoтивникa
llевiдoмo ( Piв не ttcькu Й кpo сз н o вu u Й лt уз еЙ. ocoбu c mu Й
аpхiв o. ,[енuuцtка. - Cnp. 2265 P3).

Пoвcтaнцi пiдстapulинськoi шкoли iм. Кoнoвaльця пiд
кoмaндoю пoлкoвникa Пеленськoгo мaлra бiй з нiмцями
бiля селa Кypлибa [тpебa Кypлибaнь] нa .{'yбeншинi

)I(oвтень' 43 p.

)I(oвтень' 43 p.

)l(oвтень' 43 p.

Жoвтень,43 p.

Жoвтень' 43 p.

[Piвненськa oблaсть] Boлoйul+tup Mopoз. Укpаiнcька
Hopodн a Cа'ttooбopoнa (УH С) н a mеpен i,Qpozoбuцькoi
ofutаcmu (1943 piк). // BuзвoльнuЙ utлях. _ Jуb 6' 2000. _

c.67 ).

Coтня . .opлa' '  (сoтeнний _ Кopягiн Iвaн, oфiuеp
сoвсгськoТ apмii., ypo.uженець CхiднoТ УкpaТни) пpoвeлa
бiй з нiмцями i пoляками y селi .[я.Цькoвичi Piвненськoгo
paйoнy PiвненськoТ бoлaстi. Жещв сеpел пoвqтaнцiв не
бyлo. Зa )кеpтви y пpoтивникa нeвiдoмo (!eнuщук
oлeкcанЙp. 3лoчuнa noльcbкuх шoвiнicmiв на Boлuпi.
Кнuza nepшь _ Piвне, 2003. _ С. I40),

Coтня . .opлa' '  (сoтeнний - Кopягiн Iвaн, oфiuеp
сoветськoi apмiТ, iз CхiднoТ УкpaТни - o. .ц) пpoвелa
ДpугIIЙ бiЙ з нiмцями i пoлякaми нa 4rгopi .[oбpoвoлькa,
щo пoблизy селa .[ l .я.Цькoвичi Piвненськoгo paйoнy
Piвненськoi oблaстi. Жеpтв y пoвстaншiв не бyлo. 3a
я(epтви y пPoтивникa невiдoмo (!енuщук oлекcottdp'
Злoчuнu noлbcbt<uх u|oвiнicmiв на Boлuнi. Кнuaа nеpша.
_Piвне,2003._C. I40).

Пoвстaнцi пoвтopнo зpoбили засiлr<y нa amoшляry Рiвне
- Кocтoпiль нa нiмеuькy aвтoкoлoнy. Bислiд цiсТ aкцiТ
невiдoмий ( PiвненськuЙ кp ав нав нu Й лtузеЙ. О co бu c m u Й
аpхiв О.,[енuщ1lкa _ Сnp. 3otц' P, I . I5).

Tepeнoвa чoтa УПA пpийнялa вoгнеM нiмцiв, щo
пpиТха.llи гpaбyвaти с. Хopiв oстpoзькoгo p-rтy [Piвнeнськa
oблaсть]. Bбrгo l нiмця. Пo yкpаТнськiй стopoнi бyв l
вбитий i l paнений (Лimonuc УIIА. - T. 2. _ Topoпmo,
1990. -c. 164 - 167).

Мiсцева бoТвкa УП A зopгaнiзyвалa зaсiлкy пpoти нi м uiв
(фoлькслoй.rеpiв - пpивiлейoвaнa чaсти}ra Haсeлeння в
poдy яких €  пpедки нiмui) нa aвтoшляхy, мiж селaми
Зapiнне i Бyгpин Гoщaнськoгo paйoнy PiвненськoТoблaстi,
якi Тхали чoтиpl{a фipмaнкaми. Boни бyли всi зниulеннi.
Cepeд rtPiвнancькuЙ
кpасзнaвtuЙ мреЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О.,[eнuщ1lка. -
Сnp.Sotu. Р' 3I - 62).

Жoвтень,43 p.
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)I(oвтень' 43 p.

)I(oвтень' 43 p.

)l(oвтень' 43 p.

Жoвтень,43 p.
(кiнеuь)

01. 11. 1943 p.

B с. Кopистi 15 км пo aсфальтi нa зaхiд вiл Кopuя

[Piвненшинa] вiллiл УПA пеpейняв oднy нiмеuькy
мaцIиHy. Bсе щo бyлo в нiй зaбpaли, a мaшиHy cпaлнлИ
(!АPo: Ф. P 30. - Оn. 2. - Сnp. I6. _ Аpк 237).

У жoвтнi в iддiл УПA знoвy зaaтaкyвaв Беpезне

[Piвненськa oблaсть], яке oxopoнялoся пoльсЬкoю
пoлiцiею. ПoлiцiТ Bдtlлoся вiдбити aтaкy' irле пpи цЬoмy
3aгинyлo 30 пoлякiв (||. Siemаszko. E. Siеmаszko,
Ludobojstwo doconаnе pгzеz nаcionаlistow ukrаinskich nа
Iudnosci polskiei ||olaniа I 939-1945, t. I, |Уаrszаwа 2000'
s. 197-200; Ццmoванo за: Grzеgorz Motуka Ukrainskа
pаrtуzankа I942 - I960 Instуtуt St|tdiov Polilуcznуch PАN
oJicinа ||уdаwniczo Rуtm ||/аrszowа 2006 s. 20I).

Coтня . .Беpкyтa' '  (сoтенний _ Фелopнyк Aнaнiй
ФеДopoвиv, |92| p. н., ypoдженець мiстечкa Bеpби
.(yбнiвськoгo paйoкy нa Piвнeнщинi) мaлa бiй з нiмцями
пoблизy Беpезнoгo PiвненськoТ oблaстi ,  якi  мaли
пеpецlкoдl{ти iншiй сoтнi УПA пеpeпpaвитисЬ vеpез piнlсy
Cлyн. У Цьoмy бoю зaгинyлo 6 пoвстaнцiв. Зa жерви y
нiмцiв невiдoмo. Пoвстaнцi викoнtulи свoе зaвдaння i
сmня безпеpецIкoдtlo пеpепpaвилaсь нa iнший бiк piнки
(PiвненcькuЙ кpaсзнавнuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
[енuщ1lкa - Сnp. 1otu. P 23 - 44).

БoТвкa УПA нaпaлa нa пiлpoзлiл нiмецькoгo СД', якllЙ
poзмiстився y пpимiшеннi шкoли в мiстi Беpезнoмy нa
Piвненщинi. .{екiлькa вapтoвих бyлo знишенo' a pецIтa
нiмuiв бyлa зaкpитa в rцкoлi. 3a цей чaс пoвстaнцi вgгигли
зaхoпити бaгaтo пpoпyкгiв, збpoТ i без жoдних втpaт
вiдiйrцли (PiвненcькuЙ кpoсзнавuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв О. ,\енuщ1tкo. - Сnp. 3out. P' 4 - 16).

l .  ХI.43 p.в с.B. Желyлськ [тpебa селo Bеликий
Жo.rryДськ BoлoлимиpеЦькoго paйoнy PiвненськoТ oблaстi]
пpибyли нiмцi в uiлi гpaфнкy. Bив'язaвся бiй з нaшoю
бoТвкoю, якa пiд тoЙ нaс бyлa в селi. Bбитo двoх нiмцiв. 3
нauroТ стopoни oдин лrгкo paнениЙ (Лimonuc УПА. Hoвa
cеpiя. - T 2. - КuIв -Topoнmo, 1999. - с. 260).

01. l l .  1943 p.

01. l l .  1943 p.

02. rr.1943 p.

02. l l .  1943 p.

B с. Aдaмкoвi p-н Клевaнь [Piвнeншинa] o гoд. 2l
нiмaки зpoбили зaсiлкy нa сoшi, нa якy пoпaв
пеpеiЗля<aюний вiддiл УПA в числi 5 oсiб, який вiз двoмa
фipaми лiтеpaтypy з Пoлiсся в пiвденнi paЙoни. Bнaслiдoк
чoгo .... кiнь з вoзoм тa нaвaнт€Dкеними pivaми пoп.lли в
pyки нiмuям. [pyгa фipa paзorvt' з дpy3яMи (мiж якими бyлo
псевдo ..[еpкau'') втiклa нaзaд.. . (!АPo: Ф. P - 30. - on.
2.-Cnp. I6._Аpк23l).

.(ня l .  Х l .  в iд iл .Ц'oвбенкa (к-p - Зoлoтнюк lвaн
Мaтвiйoвин, l905 p. н., i3 с. Бpoлiв oстpoзькoгo paйoнy)
aтaкyBaв i знищив oхopotly залiзницi пoблизy ст. oженин
oстpoзькoгo p.нy, лiквiлyвaв мaйнo тa живий pеi,taне}|т,
пiлipвaв vaсгинy зaлiзничнoТ кoлiТ i пoгpaфвaв псrгяц який
зyпиtlився y цЬoМy мiсui. Жещв не бyлo (PiвненcькuЙ
кpасзнавuЙ лlузеЙ. ОсoбucmaЙ аpхiв o. ,flенuuцlкa - Cnp.
3oш. P 25-54; ДАPО: Ф. - P 30. - on' 2. - Сnp. 37. -
Аpк. 48. Ilumoванo зa: CepziЙuук B. УкpoiнськuЙ зdвuz.
Boлuнь I939 - I955. _ К.' 2005. - C. 3I9).

o гoд. 20.30 вiддiли УПA 3aaтaкyвaли Мiзoч
[3лoлбyнiвський paйoн нa Piвненщинi]. B нaслiлкax:
poззбpoснo 200 oсiб пoлiцii, пpичoМy злoбщo l60 кpiсiв i
бaгaгo aмyнiuiТ, кopoткoТ збpo.i тa гpaнaт. 3 uyкpoвapнi
зaбpaнo пoнaд 1800 м (мiшкiв) uyкpy'  l5 фip нoвих
пopoжнiх мiшкiв, 2 фiptl пaсiв нa пi.Цoшви....Чaстинy
бyли н кi в шyкpoвap н i сп.lле}ro. C пaленo .. штaцгyг'', ш кoлy'
млин' тa бiльше бyпинкiв ле бyли porгaшoвaнi вopoжi
чaстини.. З стopoни пoвстaнцiв вбитo oднoгo чoлoвiкa тa
7 oсiб легкo paненo...3ниЩенo l0 нiмцiв. (ДАPo: Ф. P,
30. - Оn. 2. - Сnp. I6. - Аpк. 232; Лimonuc УПА Hoвa
cеpiя. - T I. _ Кuiв _ Topoнmo, I995. _ C. II5).

Кypiнь ..Hеryсa'' (к - p _ oлеськiв Cеpгiй, l9l8 p. н., iз
селa Haзaвизiв HaлвipнянсЬкoro p - нy lвaнo. ФpанкiвськoТ
oблaсгi) звенopa 0т0чив мaляp, якi oкoпaлися в с. Cтopoжiв
Кopеuькoгo p. нy. Зaв'язaвся бiй, який тpивaв.Цo свiтaнкy.
У pезyльтaтi бoю зi стopoни пoвстaнцiв бyв oлин
лeгкopaнений. У мaляpiв бyли вбитi i пopaненi. Bибити
мaдяP 3 yкpiгulення не вд:Цoся (PiвненськuЙ кpaсзнoвuЙ
музeЙ. ОcoбцcmuЙ аpхiв o. ,[енuщукa - Сnp. 1702
PКop.- e,3otu. Р' 3I - 53, I557 PК|
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02. l l .  1943 p.

03. l l .  1943 p.

04. l l .  1943 р.

04. 11. 1943 p.

08. 11.1943 p.

[ня 2. Хl. - 43 p. в с. Bишенькaх [oстpoзький paйoн нa
Piвненщинi] бyлo зaтPиi l{aнo 9 фoлькслoйviв
[пpивiлейoвaнa чaстинa нaсеЛенl{я' в poлy якoi' € пpсдки
нiмui], зaбpaнo 3 кpiси тa лвi гpaнaгvl (,\АPo: Ф. P' 30. -
on. 2. - Сnp. 33 - аpк. 25. Цumoванo зo: СеpziЙuук B.
Пoлякu на Boлuнi у poкu Оpуzoi cвimoвoi вiЙнu. _ Кuiв,
2003. - c. 334).

3. l l .  -  43 p. в Cтopoжiвськoмy лiс i  [пoблизy селa
Cтopoжiв КopеЦькoгo paйoну нa Piвненщинi] нeвлшIий
бiй з нiмцями (нiмцiв булo |26) нaшi втpaти 7, кoмaн.Циp
..Бypевiй'' не дoпoмiг... (,ЦАPО: Ф. P-30. - on. 2. - Cnp.
I5._Аpк. Il).

Hiмцi бoмбили пoвстaнсЬкий шпrгaль y Кyлpинi [тепep
сeлa нeмar' 3лoлбyнiвський paйoн нa Piвненщинi]. Пiл
чaс цЬoгo нaлЬoтy 3aгинyлa медсестpa . .Cамiтнa' '

(Лimonuc УIIА. _ T 2. - Topoнmo, l990. - С. 436-439).

Ha нiмецьких гестапiвцiв (бiля 80 сoлдaтiв),  щo
пpиТхaли гpaбити с. Бiлiвськi  Хyтopи.. .(Piвненський
paйoн] нaпaлa сoтня ..Пiдхмapнoгo''... 

[кoмaнлиp бoТвки
- Шмopryн Aнaнiй lлькoви.t, l9l6 p. н.' ypoджrнецЬ селa
Hoвoхсyкiв Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi], тaм
жe бyли чoтoвий ..Гoлoтa'' тa..Coлoвей''. Бiй вiлбyвся мiж
селaми Михaйлiвкa - Ядвипiль - Бiлiвськi  Хyтopи.
Пoвстaнцi спaлили 5 aвт, злoбули 5 скopoстpiлiв,
aмyнiuiю, тa вбили l 5 нiмeцьких жaнлapмiв. B цьoмy бoю
зaгинyЛo 4 пoвстaнцi (Лimonuc УПА IIoва cеpiя. _ T. I. _

Кuiв _ Topoнmo, I995. - С. I I5; HаzopнuЙ B. IЦлях 0o
nеpo|tozu // Boлuttь, I995. - 5 mpавня).

Дня 8. ХI.  пpийшли нiмaки дo селa Poкитнoгo

[Кoстoп iльськиЙ paйoн нa Pi вненщин i]...стaли зaхoдить
iз лiсy й oкpy)кили' злoвили вapтoвoгo iз кpисoм, кoтpий
cтoяв нa шляry нa вaщi, кpепкo пoбили тa зв'язaлIи. ЦeЙ
вapтoвий бyв з Poкитнoгo' мaв 20 poкiв життя. Кpепкo
мyчили. .Ц.aльше paнЙл|1 Ще дp. Кoryзoвa в pyкy' тa Ще
oднy )кинlry paзoм з Кoтyзoвим пop.rнили тa 3aбpaли бaгaгo
вoлiв тa кopив, сiнa, oвсa тa бaгaтo дечoгo (ЦДАBo: Ф.
3833. - on. I. - Cnp. 59. - Аptс I28. Itum. зa: Лimonцс
УПА Hoва cеpiя. - T I I. _ Кulв.Topoнmo, 2007. - C. 469).

08. l l. 1943 p.

08. ll. 1943 p.

09. l l .  1943 p.

11. l l  .1943 p.

Hепoвнa чoтa КaлинИ cпaлилa в .Цядькoвичaх
.[yбенськoгo paйoнy [P i вненськa oблaсть] ф iльвapoн н i
кlryнi i oбстpiлялa сeлo CmиТв цьoг0 ж paйoнy. oднoгo
ляхa бyлo вбитo тa двoх ляxiв взятo живцеM, з кiньми й
вoзilми ({АPo: Ф. P- 30. - on. 2. - Cnp. 33. - Аpк 47).

Нiмцi з пoлякaми i кoзaкaми (влaсoвui _ poсiйськi
rшoвiнiсти, якi  слyжили нiмцям), oтoчили бoТвкy
звеpхникiв УПA, якi зiбpalrися I{a нapaдy' в yp. ..Pевyхa''

пoблизy сeлa Плoскe oстpoзЬкoгo paйoнy нa Piвненщинi.
У peзyльтaтi кopoткoтpивtuloгo бoю вся бoiвкa зaгинyлa
(l0 uoлoвiк). Тoдi впали: Чyпpик Пaвлo, iз селa Bepхiв
ocтpoзькoгo paйoкy; пiлpaйoнoвий oУH _ {yкaн.['митpo,
iз селa Плoскe; кoмендaнт ..Bсевoлoл''; aлмiнiстpaтop
..Твеp.Ций'', тa пpoмислoвий ..Cтецькo''- pештa зaгиблих
невiдoмa. oдин вcгиг втекти _ гoспoдapний ..Кpyгopoгий''.

У нaпaдникiв жеpтв не 6улo (!АPО: Ф. P 30. - on. 2. -
Cnp. 22. - Аpк. 32 зв.; PiвttенcькuЙ кpасзнавuuЙ ltузеЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв o.,[енuщ1'ксt. - Сnp. 2265 PЗ).

3 oстpoгa нa Hoвoмaлин [oстpoзький paйoн нa
Piвнeнщинi] виpyшили нiмцi в тaкoМy числi:  l8
кiннoтникiв, 20 фip кoзaкiв' 6 фip нiмuiв. iх пepейнятo
стpiлaми пoвстaнЦiв, пiсля чoгo вoни зaвеp}tyлисЬ нa
Лючин [oстpoзький paйoн], ле гpaбyвarrи iлoвIали людей
(!АPo: Ф. P 30. - on. 2. - Сnp. I6. - Аpк. 220).

Coтня . .Шпaли' '  (сoтенний - Сoлoнюк Пилип
Михaйлoвич' l9 l8 p. н. '  ypoдженецЬ селa Кpyпеuь
Paдивилiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) i ..Беpези''

(сoтенний _ Пaнaсюк lвaн Baсильoвиv, l9 l2 p. н.,
ypoджeнецЬ селa Пiдвисoке Paдивилiвськoгo paйoнy)
}raпtЦи нa нiмецьlогo лянлвiщa (нaмiсник дaнoТтеpитopii)
iз сильнoю oхopoнoю. I-{е стaлoся в селi Tеслyгiв
Paдивилiвськoгo paйoнy. У pезyльтaтi бoю oхopoнa бyлa
3Hищенa' чaстинi нiмцiв yдaлoся втекти. 3гopiлo 8
бyлинкiв тa пoшкoд)l(енo lllкoJry. Мiж нiмaкaми с' в6llтi (20
voлoвiк) i paненi, кiлькiсть ix невiдoмa. Bтpaти з нaшoT
стopot|и l  вбитий i  oдин paнeний (PiвненcькuЙ
кpасзнавuuЙ музeЙ. ОcoбuсmuЙ opхiв О.,{eнuщ1lкa -
Сnp.3otu. P 28 - I2; ДАPo: Ф. P_ 30.- Оп.2. _Cnp.3E.

- Аpк 2I7).
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12. l l .  1943 p.

15. l l .  1943 p.

20. l l .1943 p.

23. l l .  1943 p.

24. l l .1943 p.

l2. ХI. 43 p. нiмui oкPyжили селo Кpyтa Cлoбoдa
(Capненський p-н) [тaкoгo сеЛa не виявле}|o y
CapненсьIсoмy paйoнi нa PiBненщинi]. B селi зaмiтили
кiлькox нaших лpyзiв i вiлкpили пo них стpiлянинy.
3лoвlшtи oднoгo фpaнIryзa щo бyв y нaшiй бo.lЪцi (Лimonuc
УПА. Hoва cеpiя. - T 2. - Topoнmo, I999. _ C. 256).

Biддiл УПA poзбив вeликий мехaнiзoвaний зaгiн
чaстини CC в селi Cpiбне Paдивилiвськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi ( PiвненcькuЙ кpoв нaвluЙ'vузeГl.
ocoбucmuil аpхiв o. ,Qенuщ1lкa. - Сnp. 2707 PPad.).

Hiмецький бaтaльйoн пpибyв y с.  Бyлеpaж
3лoлбyнiвськoгo paйoнy, шoб пoгpaбyвaти селян. Але
непo.пaлiк бyли зaгoни УПA i вoни poзiгнaли гpaбiжникiв.
Зa жеpтви невiдoмo (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o.,Qенuщ1tка. - СnP. 3out. P. 6 - 5).

2З лtаcтoпaдa вiддiл кiннoти i чoтa гpyзинiв пpи|lнялll
б iй з нiмцями в с. Бoлoткiвцях [oстpoзький p-н нa
Piвненшинi].  Bислiд: пepeд пеpевaжaючими силaМи
Bopoгa вiддiл вiлстyпив. Bтpaненo тpьoх
пoлoнrниMи...(Лimonuc УПА. Hoва cepiя. - T. 2. -
Topoнmo, 1999. - C. 348).

Дня 25/X| дoнесенo, щo 25 arгoмaшин нiмцiв пilлятЬ
селo Яpoслaвиui [Млинiвський paйoн нa Piвненшинi]..(вi
сoтнi (Птaх) [кypiнний - Кoлiнський oлексанлp
Baсильoвиv, l9l9 p. н., пс. ..Птaх'', ..ЮpiЙ'', ..Хмapa'',

ypoдженецЬ мiстечкa Bеpби f lyбнiвськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi] i ...Цoкс '' [кypiнний _ Кoтик Cемен
Пaнaсoвин, l9 l5 p. н. '  ypoдженець селa Cестpятин
Paдивилiвсьlсoгo paйoнy] плюс бaтapея легкиx apмaтoк)
в гoд. 8.00 пpиняли бiй. Bбитo 25 нiмцiв, вiлiбpaнo yсе
нaгpaбoвaне. З нarцoТ стopoни l тяжкo paнений... Hiмui
пaнiчнo втiкшlи, зtlлишивши нa пoлi бoю кiлькox вбитих
i paнениx. Пpекpaснo BиB'язaлися apмmки i чma Пaнaсa
[voтoвиЙ - Hoвoсaд Микoла ,(eм'янoвив, l9l8 p. н.,
ypoд)l(енець селa oзлiТв Млинiвськoгo paЙoнy нa
Piвненшинi]. Пpикpивaюч!tся силЬtlим oгнем, нiмцi
вiдcтyпили дo aвт нa rшoсейнy дopory Лyuьк - Mлинiв
(!АPО: Ф. P - 30. _ Оn. 2. - Cnp. 32. - Аpк. 19).

25. l l. 1943 p.

25-30.11.43 p.

25. l l .1943 p.

27. l l.1943 p.

Cmня ..Левa'' (сoтенниЙ _ Бiлaн lвaн Фe.Цopoвllч, |920
p. н.' ypoд)l(енець селa Бyгpин Гoщaнськoгo paйoнy
Piвненськoi oблaстi) зopгaнiзyвалa зaсiлкy нa нiмцiв, якi
Тхaли iз селa Iллiн нa селo Бyгpин. B селi Пpyски
Гoщaнськoгo paйoнy Тх aтaкyвaлa сoтня. 3aв'я3aвся
жopстoкиЙ бiЙ, в якoмy зaгиHyв сoтенниЙ ..Лев'' (пoмеp
вiл paн) i Caxнюк Iвaн, iз селa Бyгpин ГoЩaнськoгo paйoнy
PiвненськoТoблaстi. Cepeл нiмuiв бyв oлин чoлoвiк вбитий
(PiвttенcькuЙ кpасзнавнuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.
[eнuuцtка. - Cnp. Зout. P 3I - 62, 3oш. P I - 45).

25 - 30'  Хl .  l943 p. нa вi ,Цтинкy f lyбнo - Бpoли

[Piвненшинa] кypeнями ,,Яp6eя'' 
[кoмaнлиp вiллiлy _

Cвисryн Микoлa, ypoдженець селa opлiв Paдехiвськoгo
paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi] i ..Яpкa'' 

[кypiнний _ Кaленюк
.[ 'митpo Пaвлoвин, |9|7 p. н.,  iз селa Михaлкiвцi
Oстpoзькoгo paйoнy Piвненськoi oблaстi] iз Bo .,Бoryн''

бyлo poззбpo €нo пoнaд 400 евaкyйoвaних зi Cхoлy -
н i мецьких пoлi цaТв. П iд чaс poззбpoсння вi.пзнav ився,Цpyг
..Гнaт'' - пoлiтвихoвник кypеня (Лimonuc УПА. Hoва
cеpiя. - T 2. - Topoнmo, 1990. _ С. 349).

B с. flopoгoбyжi [Гoшaнський paйoн нa Piвнeншинi]...
лpyг oнмaнa зi свoТми лpyзяМи кyлеMетним BoгнеM з хmи
oбсгpiляв 4 - х uryuмaнiв з гcгa. .цвoх вбитих, a двoх rгiклo.
.[pyгoгo дня нiмaки спaлили ry i ше oднy хary (ДАPo: Ф.
P - 30. _ on. 2. _ Cnp. 33. _Аpк. 2 I - 26. Itum. за: Лimonuc
УПА Hoва cеpiя. - T' II, _ Кuiв - Topoпmo,2007. _ С.
s26).

Пiд селoм Cмигa .[I.yбенськoгo paйoнy [Piвнeншинa]
вiлбyвся oди}| 3 нaйбiльших нa Boлинi бoТв УПA з
нiмeцькими oкyпaнтaми. [-tим зaвеpшилaся кapaльнa aкЦiя

фaшистiв пi,Ц кoмaн,Цyвaнням генepzшa CC Пpiuмaнa
пpoти УПA нa Boлинi (УкpаiнcькuЙ icmopuuнuЙ
кален0аp. Лucmonаil. // Boлuнь. - 24 лuсmonайа' 2005).

Hiмui зaаpешryBaлИ бaгaтo жителiв сeлa Луlиui [тaкoгo
селa не виявленo' iмoвipнo, цe селo Глyшиuя], яке
poзтauloвaнe непoдaлiк Capн. Hauioнaлiсти нaпaли нa
нiмецькi пoсти'  пiсля oбстpiлy нiмui poзбiглись вiл
тaбopiв. Bсi зaгpимaнi, нaцioнaлiсти iз тaбopiв втекJlи
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29. l l .1943 p.

30. l l .  1943 p.

Листoпад,43p.
(пoнaтoк)

(lt!АГo: Ф.62. _ Cnp. I. - Оn, 1348. _ Аpк. I70.
Itumoванo: Лimonuc УПА Hoва cepiя. _ T 4 _ Кuiв -
Topoнmo, 2002. _ C. 92. locлiвнuЙ nepеклad aвmopo iз
poсiЙcькoi лtoвu ).

29. X|.43 p. paйoнoве СБ [Cлyжбa Безпеки] (6 oсiб)
пoТхaлo в Злoлбyнiв [Piвненшинa], ле зaбpaли шевськy
apтiль (лвi фypи paмeню' Bсяких шкip, бaгaтo чoбiт тa двi
Мaшинки з гебiтскoмiсapiaD,- yкp. iлaт.) (!АPo: Ф. P _
30. _ on. 2. _ Сnp. 39. _ Аpк. 48 - 49. Ilum. за: СеpziЙlук
B. УкpаIпcькuЙ зЙвuz. Boлuпь I939 - l955. - К.,2005. -
с. 302).

30. Х|.43 p. нiмaки 3poбили зaсiлкy нa пepеiЗлi в Пiсr<oвi
[Piвненшинa]. Tули пpихol lили нoти Яpeми. Hiмaки
oбстpiляли poзвiлкy i убt,tли oднoгo стpiльЦя, пoтiм нaшi
пiшли poзстpiльнoю i  yбили l2 нiмцiв, здoбyли l
скopoстpiлa, 2 ..Мaшинпiстoлi'' i 9 кpiciв (!АPО: Ф. P -
30. _ on. 2. - Сnp. 2l. -Аpк 35 - 35 зв. Ilum. за: Лimonuc
УПА Hoвo cеpiя. - T I I. - Кuiв-Topoпmo, 2007. _ С. 305).

B пepших днях листoпaдa |943 poкy тpи сoтнi УПA
пpигoтoBляЛися дo нaсryпy нa нiмцiв i Тх пoльських
вислyжникiв в с.  Пaнськa .[ l 'oлинa (тепеp .[oлинa
Млинiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi). Boни чaстo
нaпaдaли нa дoвкoли lll ll i yкpaТнськ i селa, вби вaлI и людей
тa гpaбyвaли мaйнo. Haсryпoм кepyвaв к - p Кypе}tя..Птaх''
(кypiнний - Кoлiнський oлексaн.Цp Baсильoвин, l9l9 p.
н. '  пс. . .Птaх' ' ,  . .Юpiй' ' '  . .Хмapa' ' ,  iз  сeлa Bеpбa
.[yбнiвськoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi). У uьoмy бoю
пpиЙмaлa yчaстЬ i сoтня .. Bеликaнa'' (сoтенний _
Кoнлpaсь Михaйлo Tихoнoвин, |9|2 p. н., пс. ..Miшa'',
..Лyкaш'', ..Coфpoн'', iз селa Кypсики Paдивилiвськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi). B vaс насryпy бyлo злoвленo
двoх пoльсЬких шyuмaнiв, якi  йшли нa
poзвiлкy...Пoвстaнцi cт|1ct1ул|1 вopoгa в oкoпaх i зaкидaли
гpaнaтaми. Aле в цьoмy мoментi нaспiлa дoпoмoгa i
пoстaнцi змyшенi бyли вiлстyпити. У uьoмy бoю зaгинyв
Hayмvyк Baсиль ( l 9l 8 p. н.), iз селa Cтaвpiв Млинiвськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi (PiвнеttcькuЙ кpасзнoвuuЙ
музeЙ. oсoбucmuЙ аpхiв o.,Qeнuuцlка. -Сnp. 3oul. P l9
- 33; фцькuit M. Гoлeoфа. - Piвнe, I996. - C. I0I).

Листoпад,43 P.
(пoнатoк)

Листoпaд' 43 p.

Листoпад,43 p.

Листoпaд,43 p.

Листoпал' 43 p.

Ha зaлiзничl{oмy вiлтинкy oженин _ oстpiг

[Piвненшинa] пpoвeдeнo Чopнoмopuем [кypiнний _ Бaсюк
Евген MиxaйЛoвич, |920 p. н ' '  пс. . .Чopнoмopеuь' ' '
..Кoмпaнiсць'', ypo,ЦлсенецЬ селa Хopiв oстpoзЬкoгo
paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi] pял мiнyвaнЬ i зaсiдoк.
3нищенo кiлькa тpaнспoщiв, 3дoбyгo l скopoстpiл i 3
кpictl (!АPo: Ф. P' _ 30, - Оn. 2. _ Сnp. 37. - Аpк. 48.
Itumoванo 30: СеpziЙчуl< B. УкpаiнcькuЙ 30вuе' Boлuttь
I939-1955. _ К., 2005. - C. 3I9 - 320).

Чoтa УПA iз вiллirry..Кopи'' (кypiнний - Мельник Мaкap
Михaйлoвич, |920 p. н.' ypoдженець селa Гopoлeuь
Boлo.пимиpеuЬкoгo paйoнy нa PiвненЩинi) пpи пеpехoлi
зaлiзничнoгo пoлoтнa мaлa бiй 3 нiмецЬкoto oхopoнoю
нa вiлтинкy Capни _ Piвне. У пoвстанцiв )кеpтв нe бyлo, a
зa x(еpтви y вopoгa невiдoмo (PiвttеtlськuЙ кPасJ'rавчuЙ
муеЙ. ОсoбucmuЙ аpхiв o' !енuщуксt. _ Сnp. 3ota. P 38

- s9).

Мiсцeвa бoТвкa УПA пiддaлaся нaпaдy нiмецьких
oкyпaнтiв нa дopoзi пoмiж селaми Кaм'янкa i Яблyннe
Бepезнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi.  Пoвстaнцi
вi.Цстyпили нa цrгip Зaнor<oт, щo бiля селa Яблyннe. Жеpтв
y пoвстaнuiв не бyлo (PiвttенcькuЙ кpасзнавuЙ J|'у3еЙ.
ОcoбucmuЙ opxiв o.,{енutцука, _ Сnp. 3out. P 4 - I6).

Biддiл УПA зopгaнiзувaв зaсiлкy нa aвтoшляхy Piвне -
КиТв пpoти нiмецькoiaвтoкoлoни (бiля 20 aвтiвoк) пoмiж
селaMи Caпoжин - Сaмoстpiли КopeЦькoгo paйoнy нa
Piвненщинi. У pезyльтaтi бoю всi aвтo бyли спaленi.
Пoвстaнцi зaвoлoдiли веJlикoю кiлькicтю збpoТ. 3a жеpтви
нeвiдoмo (PiвненcькuЙ KpoсJ'|oвчuЙ'+tузеЙ. ОcoбucmuЙ
аpхiв o.,Ценuщ1lка. - Сnp. 3oul' Р' 32 - 70).

Ha бoТвкy УПA в селi Бiлoгopoлкa.[yбнiвськoгo paйoнy
PiвненськoТ oбЛaстi  }raскoчили влaсoвцi (poсiйськi
шoвiнicти, якi с,ry)кили нiмuям) бiля l5 oсiб i 3aв'я3aBся
зaпеKпий бiй. У uьoмy бoю зaгинyлo тpи пoвстaнui, a зi
стopo}lи влaсoвцiв _ oди}I. (PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ
мреЙ. ocoбucmuЙ opхiв o,,Qeнuщукo. -Сnp. 3otц. P 26

- 95, Cnp. 2056 PД).
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Листoпад' 43 p.

Листoпaд,43 p.

Листoпaд,43 p.
(кiнеuь)

oсiнь, l943 p.

oсiнь, l943 p.

У кiнцi l943 p. в сeлo Гaлiвкa oстpoзькoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi пpибув лянлвipт iз сoтнею леryнiв нa
вiдпoчинoк. Ha Тх нaпaв вiддiл УПA, сepeл яких, бyли i
aзеpбaйлжaнцi. 50 ляглo тpyпoM' кiлькaнaдцять бyлo
пopaнeних' a 20 втiклo 3 ляндвipтoм paюм (PiвнeпcькuЙ
кpаcзпавuЙ лtуtеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О. ,\еttuuцlка. _ Сnp.
908 PP; Piвtlеttcькo CIIУ. B oбopotti вoлi. _ Piвltе, I995;
HаpoD у бopomьбi // BoЛ.l'|ь, I992. _ I7 лunпя).

Coтня ..Tуpa.. мaлa великий бiй з нiмцями... нeпoдaлiк
селa [oвгoшиТ [МлинiвськиЙ paЙoн PiвненськoТ oблaсгi]
(Tuщенкo oлеe. Гуpбu: квimень I944 - zo. _ Piвне, 2005.
-c. 147).

Coтня ..Typa'' малa жopстoкий бiЙ з нiмцями y сeлi
Здoвбиця 3лoлбyнiвськoгo paйoнy нa Piвнeнщинi.
Пoвстанцi вi.псryпили (Пoвcmапськuмu cmеJrcка.!||u.
Cnozаdu вoякu УПА. _ Беpduuiв, 200I. _ С. 48; Mоpuук
Izop mo iпuti. Гуpбu: квimeпь I944 _ ?o. _Piв'Iе, 2002. _
c.30).

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кoМaндoю ..tскpи'' (уpoлже}tецЬ
селa opв'яниця flyбpoвиuькoгo paГtoнy нa Piвненшинi),
в iдбилa нaпaд нiмцiв нa iдеoлoгiчний вишкi. l l ,  який
пpoвo.цився нa хyгopaх бiля цьoгo селa. Cеpeл нaпaлникiв
бyлo вбитo l6 oсiб, сеpeд пoвстaнuiв жepтв нe бyлo
(PiвненcькuЙ кpасзпавuЙ ltузеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o.
ЦенuuЦlка._ Сnp.3oul. P 2I - I2).

Чoтa (8 voлoвiк) iз сoтнi . .Мopoзa' '  (сoтeнний -
рoДкeнеuь Галиvини) нaпaлa нa млин нa кoлoнiТЛaдoвкa
(тепеp сeлa нeмaс) !'емилiвськoгo paйoнy нa PiвнeнЩинi,
який oхopoнявся нiмцями. У pезyльтaтi uiсТaкшiТoхopoнui
бyли знеrшкoлжeнi i зaхoпленiy пoлoн. сеpе.Ц них.lекiлька
(6) п'яних нiмецьких oфiuepiв. Пoвстaltцi зaбpа.пи бaгaгo
бopoшнa, якe poздilrи людяМ (PiвнеttcькuЙ кpасзttавнuЙ
музеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв О.,\еltuulукtt. - Сnp. 3oul. Boл.
8-23).

Biддiл УПA нaпaв пoBтopнo нa кoнцтaбip oсaлa
Кpeхoвeuькa (тепеp селo Hoвa УкpaТнкa Piвненськoгo
paйoку Piвнeнськoi oблaстi). У uьoму бoю бyлo вбитo

oсiнь, l943 p.

Oсiнь, 1943 p.

oсiнь, l943 p.

Oсiнь, l943 p.

декiлЬкa нiмцiв, a сеpед пoвстaнцiв зaгинyв Cеменюк
Aнтoн Плaгoнoвин, |924 p. }|., ypollx(енецЬ сeлa Pемель
Piвненськoгo paйoнy (PiвнeнськuЙ кpoсзнавuЙ лtузеЙ.
ОсoбuсmuЙ аpхiв О.,QенuuЦtка. - Сnp. 3out. P I2 - 40).

Мiсцевi пoвстaнцi iз с. Здoвбиця [Злoлбyнiвський paйoн
PiвненськoТoблaстi] в селi вбrrли 2 - х нiмецьких oфiuepiв.
Збpoю i ,Цoкyменти зaбpaли QI(ук. С. Hа cвimапку //
Boлцпь, I997. - I0 clcoвmняL

Coтня . .Пaщенкa' '  (сoтенний - Гpенaн Iвaн
Мapкiянoвич, |92l  p. н.,  ypoдженeцЬ селa Tинне
Capненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) нaпaлa нa
нiмцiв, якi пpиТхaли гpaбити миpнe нaселення y сeлo
Знoсичi Capненськoгo paйoнy. У pезyльтaтi бoю бyли
великi х(еpтви y гpaбiжникiв. Бyли жеpтви i  сеpел
пoвстaнцiв ( Piвttенcькu Й кpIIсз'r oвu Й,|tутeЙ. Оcoбuc mu Й
opхiв 0.,\еttuuцtка. _ СnP. 3oш. P 22 - 23).

Bi.цдiл ..Cтaльнoгo'' (кypiнний _ Cемeнюк Hикoн, l 9l9
p. н., пс.' 'Яpемa'', ..Tимiш'', ypoлженеuь селa Heмoвичi
Capненськoгo paйoнy PiвнeнськoТoблacгi) нaпaв нa гpyпy
нiмцiв, якi poзмiстилисЬ y селi Знoсичi Capненськoгo
paйoнy. У pезyльтaтi бoю 3 нiмцi бyлo вбитo. Сеpел
пoвстaнцiв булo 2. х пopaнeних. Пoвстaнцi спaлили
нiмецькe alтo (Piв,lеttськuЙ кpасэпсtвuЙ J||у3еЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв О. !епuulуKа. _ Сnp. Зolu. P 22 - 23).

Мiсцевa бoТвкa УПA зopгaнiзyвалa зaсiлкy пpmи нiмuiв
в ypoнишi ,.[у6t'lнa'' пoблизy селa сиN.roнiB ГoЩaнськoгo
paйoнy Piвненськoi oблaстi .  Hевдoвзi  з 'явилися двi
вaнтaжiвки з нiмцями, якi Тхaли iз oстpoгa нa Гoшy.
Зaв'язaвся бiй. Hiмцi встигЛи poзвеpнyгися i втекги. 3a
)t(еpтви y них невi.Цoмo. Cеpел пoвcтaнцiв )кеpтв нe бyлo
(PiвttенcькuЙ кpасзнавuuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.

Денuщ)tка. _ Сnp. 3otц. P 40 - I00).

Пoвстaнцi зopгaнiзyвaли зaсiдкy пpoти нiMцiв з
пoлякaMи' якi пoвеpтaлися пiсля гpaбyнкy сeлa Ciннe
(тепеp Caлoвe) нa мiстенкo Tyнин ГoшaнсЬкoгo paйoкy
нa Piвненщинi. Ця aкцiя вiлбyлaся в ypoнишi ..Пoдoбaнкa''

пoблизy селa Сiнне. Cepел пoвстaнuiв жepтв не бyлo.
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3a жеpтви y пpoтиBникa невiдoмo (PiвненcькuЙ
кpасзнавuuЙ лtyзеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. .Qенuщ1lкa._
Cnp. 3out. P, 34 - 89).

Чoтa iз сoтнi ..Бoсoти'' (сoтенниЙ _ Тoкap Maтвiй
lллapioнoвиv' l909 p. н.' ypoджeнець селa Бopeмeль
.[ 'емилiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi)
ryпpoвoДкyвaлa вirлкy iз 40 фipмaнoк 3 пpo.цyКгaми Ha
Кpемененнинy TеpнoпiльськoТ oблaстi. Ha aвтoшляry
!убнo _ Кpeменеuь пoблизy селa Cтoвпець.[yбнiвськoгo
paйoнy нa Piвненщинi paптoвo з'явилися нiмцi. Зaв'язaвся
жopстoкий бiЙ. Пoвcтaнцi пpoдylои зr'ryшенi бyли poзлaти
пo люJlях, a сaмi пoвеpнyлися н:Baд. Зa жeщви невiдoмo
(PiвнeнcькuЙ кpасзнавauЙ мyзеЙ. ocoбucmaЙ apxiв o.
[енutuукo. - Cnp. 3otu. P 30 - 59).

БoТвкa iз вiлдiлy ..Кopи'' (кypiнний - Мельник Мaкap
Михaйлoвич, |920 p. н., ypoДкенецЬ селa Гopoлеuь
Boлoли миpeuькoгo paйoнy нa Pi вненщин i) зopгaнiзyвалa
зaсiлкy нa зaлiзнiй лopoзi мiж стaнцiями Aнтoнiвкa i
Tщoвиv i Boлoлимиpеuькoгo paйoнy. Hевдoвзi пoявилaсь
oхopoнa якa бyлa знишенa. Toдi бyлo вбrrгo 6 нiмuiв, сepeл
пoвстaнцiв x(apтв }|е булo (PiвненcькuЙ кpoсзнавuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.,Ценuщ1tка. - CnP. 3oul. P
2r - 30).

Biддiл УПA poззбpoiв uiлy кoлoнy Maд,|p нa aвтolшляry
мiл< селaми Пiдзaмче - Бyлки Paдивилiвськoгo paйoнy нa
Piвнeнщинi.  Пoвстaнцi збpoю зaбpaли, a Мaдяp
вi.ппyстили ( Piв нeн cькuЙ кpaсз н ав u Й муз e Й. Оcoб uc mu Й
аpxiв o.,Ценuщ)lка. - Сnp. Зotц. P 28 - 8).

Biддiл УПА тpиN{aB бiй з нiмцями й пoлякaми y селi
Уiздцi Mлинiвськoгo paйoнy [Piвненськa oблaсть]. B
uьoмy бoю 3aгинyлo декiлькa пoвстaнцiв i бyв пopaнений
Cтaсишин Cтепaн Caмiйлoвич (пoвстaнецЬ iз селa
Cтyлiнкa .['yбнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi)
([еttuщ1l к oлекcанilp. 3лoчu ttu noл ьcbкuх lЦoвiнicmiв на
Boлцнi. - Кнaza nеpu|а. _ Piвне, 2003. - C. 221).

Biддiл УПA poззбpoТв гpyпy мalrяp (близькo 50 oсiб) y
лiсi, в ypoнишi ...цyб'', пoблизy селa Cвяте ЗлoлбyнiвсЬкoгo
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paйoнy нa Piвненщинi. Пiсля цЬoгo tиaдяpи бyли вiлrryшeнi
(PiвttенcькuЙ кpасзнoвнuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ opхiв o.
[eнuцукa -Cnp.23I6 P3, Зoш. P.33 - 79).

Biддiли . .Кopи' '  (кypiнний _ Meльник Мaкap
Михaйлoвич, |920 p. н. '  ypoджeнець селa Гopoлеuь
Boлoлимиpeцькoгo paйoнy нa Piвненщинi) i ..Яpеми''

(кypiнний - Cеменюк Hикoн, l 9l 9 p. н., ypoДкеHецЬ селa
Hемoвичi Capненськoгo paйoнy Piвненськoi oблaстi)
зaв,язaли жopстoкy битвy з нiмцями в селi Кiлpи
BoлoлимиpeЦькoгo paйoкy. Бyлo вiлбитo y вopoгa 2 тaнки
(PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.
[енuщ1lкa - Cnp. 3out. Р' 39 - 26).

Miсцевa бoТвкa УПA нaпaJla нa нiмецькoгo лян.Цвipтa
(теpитopiaльний нaмiсник) з oхopoнoю y сeлi Гopoлoк
Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi. Усi нiмui бyли
знищенi. Cеpе.п пoвстaнuiв жещв не бyлo (PiвttепcькuЙ
кpoсзнавuuЙ lшузeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. Деttuuц,цn. _
Сnp. 3otu. P' 14 - I0).

Biддiл..Кopи'' (кypiнний - Мe.гlьник Maкap Михaйлoвиv'
l920 p. н.' ypo;Dкенець селa Гopo.Цець BoлoдимиpецЬкoгo
paйoнy нa Piвнeнщинi) нaпaв нa нiмцiв, якi oхopoняли
лoслiлнy стaнцiю пoблизy м. Сapни нa Piвненщинi.
3aв'язaвся бiй, y pезyльтaтi якoгo, пoвстaнцяtvl нe вдurлoся
3дoлaти oпip лoбpе oзбpoенних oхopoнuiв. Пoвстaнцi
вi.псryпили. Жеpтв y пoвстaнuiв не бyлo, бyлo лиrше
дeкiлькa paнeниx (PiвнeнcькuЙ кpасзнавluЙ,tlузеЙ.
ОсoбucmцЙ аpхiв o.,\енuщ1tка. - Сnp. 3oш, P - 38 .75)'

oднiсю з вдtlлих oпеpauiй бyльбiвuiв [пoвстaнuiв] пpoти
нiмцiв Boсени 194З p. бyлo зaхoпленHя ешeлoнy 3
бoспpипaсaми [теpен PiвненськoТ oблaстi] .  Йoгo
oхopoн'rли l 2 сoллагiв - yгopuiв. Бyльбiвui, скopиgгaвцjисЬ
неч иcленнiстЮ oхopoни' зilхoпl{ли ешелoн' i нсuенyвaли
нaпaд paдянсЬких пapтизaнiв. Кoли нiмецький зaгiн
пiдiйшoв дo мiсrи пoлii, бyлo yжe пiзнo _ бyльбiвцi вивезли
в paйoн свoТx бaз yсi  п iлвoли з бoспpипaсaми
(Hацioнutьна акadaniя наук Iнcmumуm iсmopii Укpаiuu.
Оpzанiзацiя укpаIпcькuх нoцioналicmiв i Укpаiпcька
Пoвcmанcька Аpt'tiл. - K' 2005. _ С. I34).
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Пoвgгaнцi зaв'я3aли бiй з нiмцями i пoлякaми нa ryгopi,
пoблизy селa Hoвoсiлки (Клевaнськi) Piвненськoгo paЙoнy
Piвненськoi oблaстi, якi пpиТхaли кoпaти кapтoплю.
(PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ ,tlузеЙ. ocoбucmuЙ сtpхiв o.
Денuщ)lка. _ Сnp. 3out. P' II - 2).

Coтня . .Шпaли' '  (сoтенний _ Сoлoнюк Пилип
МихaЙлoвич' l9 l8 p. н.,  ypoд)кеHець селa Кpyпеuь
Paдивилiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) зpoбилa
зaсiлкy нa нiмцiв y селi oстpiвцi BoлoдимиpецЬкoгo
paйoкy нa Piвненщинi, якi pyхarrися iз Boлoдиt\.tиpця нa
Paфaлiвкy. 3aв'язaвся жopстoкий двoгoдинний бiй. Зa
)кepтви y пpoтиBникa невiдoмo, a сеpед пoвстaнuiв жещв
нe 6у лo ( Pi в н е н c ь кu Й кp асз t t а в u Й lttуз е Й. o co б u c mu Й opхiв
o.,Ценuщ)lка. _ Сnp. 3otu. P _ 38 - l 4E).

Biддiл УПA пiд кoмaндoю ..Шеpшня'' (кoмaнлиp -
oфiuep сoвgгськoТ apмir) зaв'язaв бiй з нiмцями (бiля 60
oсiб), якi пpиТхaли нa вiдпoчинoк. I-{е стaлoся y лiсi,
пoблизy селa Гpем'я.rе oстpoзЬкoгo paйoкy нa Piвнeнщинi.
Boни гpaбyвaли нaвкoлишнi селa. У peзyльтатi бoю всi
гpaбiжники бyли зниЩeнi. Пoвстaнцi вiдiйшли лo лiсy
(PiвненcькuЙ кpoсзнавuЙ лtузеЙ. ОсoбuсmuЙ аpхiв o.
flенuuglка. _ Cnp. 3out' P 2 - 7I).

Coтня ..Цигaнa'' (сoтенний - Цинкo Пaвлo МaксиМoвич'
|92| p. н.' ypo.цжеl{ецЬ селa Biльгip Гoщaнськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi) бyлa нa пoстoТ y селi ,Ц.еpaжнe
Кoстoпiльськoгo paйoшy нa Piвненщинi. Ha них неждaннo
нaпaли нiмцi.  3aв'язaвcя 6iЙ, в pезyльтaтi  якoгo'  y
пoвстaнuiв бyлo вбитo 2 чoлoвiки. Зa жещви y нaпaДникiв
невiдoмo (PiвненськuЙ кpас3'|авuЙ музеЙ. ОсoбucmuЙ
аpхiв o.,[еttuщ1lка. - Сnp. 3otu. P 3 - 49).

Miсцeвa бoТвкa УПA пiд кoмaндoю Гypистюкa Baсиля
lвaнoвинa, 1920 p. н.' ypoдженця селa Tyлopiв (тeпеp селo
Фелopiвкa) Гoщaнськoгo paйoнy нa Piвненщинi
зopгaнiзyвaлa 3aсiдкy Ha нiМцiв нa aвтoшляхy Piвнe -
КиТв, пoмiж селaМи Tyлopiв i Cинiв Гoщaнськoгo paйoнy.
H iмцi iiaли кoлoнoto мoтoци клiстiв, якi сyпpoвoд)кyвЕlли
легкoве aвтo. Пoвстaнui кинyли Гpaнary в легкiвrсy, в якiй
Тхaв нiмецький oфiuеp i вoнa пеpевеpнyлaсЬ. Hiмецький
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oфiuep бyв меpтвий. oхopoнui, lцo сyпpoвoдх(yв.rли
oфiuеpa, Bтекли. Cеpел пoвстaнцiв жеpтв не бyлo.
Пoвстaнцi зaбpaли збpoю i лoкyменти 3нищенoгo
фыlltатa ( Piвн eнcb кu Й кpав н авa uit музeЙ. ocoбuc mu Й
аpхiв О.,Qенuщ1lкa - Cnp. l7II PГ).

Hiмui пpи.liaли нa 6 гpy3oвих aвтo в селo Hивецьк
.(yбpoвиuькoгo paйoнy нa Piвненщинi гpaбyвmи миpне
нaселен}lя. Гpaбiжники зirхoпили стaJlo хyдoби i гнaли
нa paйuентp. Biллiл ..Кopи'' (кypiнний - Mельник Мaкap
Михaйлoвич, |920 p. н.' ypoд)|(еHецЬ селa Гopoлеuь
BoлoлимиpецЬкoгo paйoнy нa Piвненщинi) зpoбив
зaсiлкy пoблизy селa Пpouюки' цьoгo ж paйoнy. У
pезyльтaтi жopстoкoгo бoю нaпaдники бyли вщент
poзбитi i пoнесли вeликi втpaти в живiй силi. Лише двoм
нiмцям вдaлoся yтекти нa oднoмy aвтoмoбiлi .  У
пoвстaнцiв жepтв нe бyлo. Пoвстaнui зaбpaли 5 aвтo y
лic (PiвнепcькuЙ кpoeзнoвнuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв
0.,Qенuuцtкo. - Сnp. 3otu. P 38 - 52).

Кoмaн.Цyвaння УПA звrpнyЛoся дo мешкaнцiв сiл
Яблoнкa Capненськoгo, Пeнькiв i  oлексaнлpiвкa
Кogгoпiльськoгo тa Яpинiвкa Беpeзнiвськoгo paЙoнiв

[Piвненськa oблaсть] 3 пpoхaнняI\,t вивести 3 лaдy
залiзничне пoлoтнo нa вiлpiзкy Piвне - Capни i тим
сaмим зaблoкyвaти тyг iнтенсивний pyх фaшистських
ешелoнiв. У встaнoшtений чaс ...згoлoсилoся дoпoмoгги
вoякaм УПA близькo стa чoлoвiк...Тaк булo poзiбpaнo
близькo чoтиpЬoх кiлoметpiв,пopoги.. .Cпaлилt l  Й
невеликий .Цеpев' яний м iст... Мaйже ти)l(деt|ь фaшиcти
pемoнтyвzulи дopory (Левuук I. С. Bidnлomа фotuucmuu
// Baлuнь. - I998. - 25 zpуdня).

У селo Boвкotцiв Гoщaнськoгo paйoкy [Piвненськa
oблaсть] нa гpaбyнoк пpиiiaв лянлвipт [теpитopiaльний
нaмiсник] з нiмецькolо oхopoнoю. Кoли гpaбiжники
пoвеpт.UlисЬ з нaгpaбoвaним нaзaд, нa них нaпaлa
мiсцевa бoТвкa. 3aв'язaвся бiй, y якoмy бyлo вбитo 7
пoлякiв, a лян.пвipт i декiлькa oхopoнuiв втекли. У
пoвстaнцiв жepтв не булo (,\енuщук oлeкcaнdp.
3лoчuнu noлbcbKuх шoвiнicmiв на Boлulti. _ Кнueа
neP|ЦL - Piвне, 2003. _ C. 225).
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Чoтa iз сoтнi ..Caблюкa'' (сoтeнний - Кaчaн oстaп
Гpигopoвиv, l9 l0 p. н. '  ypoджeнeць сeлa Тeслyгiв
Paдивилiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi)
зopгaнiзyвалa зaсiлкy нa нiмцiв нa .Цopoзi, пoмiлс селaми
Bapкoвин i i Ульбapi в (тепеp селo Квiтневе) .['yбнiвськoгo
paйoнy нa Piвненщинi. lleвдoвзi нa aв.гoшляry з,яBИл|lcя
двi легкiвки з нiмцями. Пoвстaнцi знищI{ли декiлЬкoх
нiмцiв i, сеpед них' oднoгo oфiuеpa. У пoвстaнuiв жеpтв
не бyлo (PiвпeнcькuЙ кpасзнавuuЙ музеЙ. ОcoбuсmuЙ
аpхiв О. ,ЦенuuЦlка. - Сnp. 3oш. P 7 - 99).

Biддiл УПA poзiбpaв зaлiзниннy кoлiю нa пpoтязi l км
нa вiлтинкy oзеpяни - Мiзoн, Щo нa мeжi .{yбнiвськoгo i
Злoлбyнiвськoгo paйoнiв PiвненськoТ oблaстi, щoб нiмцi
нe змoгли лaти пiлкpiплення нiмецькoмy гapнiзoнy в
сeлищe Мiзoн (PiвнeнcькuЙ Kpа €ЗttавчuЙ музeЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв О.,[епuщука. Сnp. 3out. P 23 - I25).

Coтня ..Гopлiснкa'' (сoтенний _ Bpoтнoвський Гopлiй
Кoстянтинoвин, м. Piвне) булa нa пoстoТ y лiсi, пoблизy
селa Piчки Кopеuькoгo paйoнy нa PiвненЩинi. Зненaцькa
вoнa пiддалaся нaпaдy нiмцiв, якi пpибyли iз сeлa Кoзaк
КopеЦькoгo paйoнy. Зaв'я3aвся бiй, y якoмy зaгинyв
пoвстaнець iз селa Heвipкiв Кopеuькoгo paйoнy
Пaвлyнeuь Boлoлимиp .[митpoвин, |924 p. н. 3a жеpтви
y нaпaДникiв нeвiдoмo. Пoвстaнцi нaстyп вiдбили i нiмцi
вiлстyпили (PiвпенcькuЙ кpасзttавuuЙ лlузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. ,\енuuцlка. - Сnp. Зout. P' 32 - 24).

Бoiвкa ...Д.yбини'' ( кoМаt{диp бoТвки _ пpiзвиЩе не
встaнoвлене' ypoджeнецЬ селa Bеликa Клецькa
Кopeuькoгo paйoнy нa Piвненщинi) зopгaнiзyвaлa зaсiлкy
нa нiмцiв нa aвтoшЛяхy Рiвне _ КиТв, пoблизy селa Бpaнiв
Кopеuькoгo paйoнy. У pезyльтaтi цiсТ aкцiТ бyли жеpтви y
нiмцiв. Ha пpевеликий жаль, зaги}|yв oдин пoвстaнецЬ
(PiвненcькuЙ кpасзttавluЙ *lузеЙ' oсoбucmuЙ opхiв 0.
fleпuuцlка. _ Сnp. 3out. P I0 - 35).

Coтня . .Узбекa' '  (сoтенний - Пaвлoнюк Baсиль
Maкapoвин' |92З p. н. '  ypoдженець мiстечкa Bеpби
.{yбнiвськoгo paйoкy нa Piвненщинi) мaлa зaпеклуlЙ бiЙ з
нiмцями пoблизy селa Cтapoжyкiв Piвненськoгo paйoнy
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Piвненськoi oблaстi. У pезyльтaтi бoю вopoг пoнiс лyже
вeликi rгpmи (бiля l20 oсiб). Cepел пoвстaнцiв тaкo>к бyли
х(еpтви i, сеpе,Ц них, Яннyк Aнтoнiнa Петpiвнa, |924 p.
н.,  ypoдженкa селищa opжiв Piвненськoгo paйoнy.
Пopaненим бyв Кpивнyк Mикoлa .[митpoвиv, 1923 p. н.'
ypoд)I(eнeцЬ смт opжiв (PiвнеttcькuЙ кpасзнoвuЙ музeЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв o.,{енuщука. - Сnp. 3otц. P I6 - 4I).

Biддiл УПA знoвy нaпaв нa мiстeнкo Tyчин ГoЩaнськoгo
paйoнy нa Piвненщинi. Пiд чaс бoю з нiмцями зaгинyлo
двa пoвстaнцi, oлин iз них, ypoля<eнецЬ сeлa Кopoстятин
(тeпеp селo Мaлинiвкa) ГoЩaнськoгo paйoнy. Пoвстaнцям
B.цaлoся з.lхoпити цyлoбy i вiвui (PiвненcькuЙ кpасзнав.tuЙ
лtузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o, .Qеttuщукo. _ Спp. Зout. P
34- 76).

flвi нoти ..Гoлyбa'' i ..Heчaя iз сoтнi ..Чopнoти'' нaпaли
нa нiмuiв, якi  зaгoтoвляли дpoвa y лiс i ,  пoблl lзy селa
Кoбильня (тeпеp селo Bесняне) Кopеuькoгo pайoнy нa
Piвнеrrщинi. У pезyльтaтi зaпеклoгo бoю сеpел пoвс.гaнцiв
зaгинyв Пpихo.Цькo Микoла Фсoдoсil-toвич' |92| p. l|. ' пс.
..Гoлyб'', iз селa Мopoзiвкa Кopeuькoгo paйoнy. 11iшtui
poзбiглися' лекiлькa нiмuiв пoтpaпилo y пoлoн. Зa жepтви
y пpoти вн и кa нев iдoмo ( Piв tl е t t c ькtt Й кpа сз t t а вlt u t|t .lt уз еЙ.
ОcoбuctnuЙ аpхiв o. ,[енutl1ука. - Сnp. I547 PК|

Coтня . .oчмaни' '  (сoтенний - Шевнyк f lмитpo
Hестopoвин, |923 p. н.,  ypoджeнець сeлa Чyлниuя
Гoщaнськoгo paйoнy Piвненськoi oблaстi) paзoм iз бoТвкoю
..Лoбкa'' (кoмaнлиp бoiвки _ Зеленюк Iвaн Юхимoвин,
l9l9 p. н., iз сeлa Pyсивель Гoulaнськoгo paйoнy) знищилa
лянлвipтa (теpитopiaльний нaм iсник) 3 oхopoltoю' пoблизy
селa Кpaснoсiлля ГoщaнсЬкoгo paйoнy (Piвttеttcькuti
кpасзttавнuЙ iиузеЙ. ocoбucmuЙ сtpхiв o. ,{епutцуксt. -
Сnp. 3otл. P. 6 - 12 а, 3out. P I0 - 6)

Мiсцевa бoТвкa УПA спzlлилa i пiлipвалa чoтиpи Moсти
в селi 3дoвбиuя ЗлoлбyнiвсЬкoгo paйoнy нa Piвненшинi,
tцo yнемoжJrивиЛo пoявy нiмцiв з гpaбiжниuькими aкцiями
нa дoвгий нac (oльtuевcькuЙ О. У зdoвбuцi t,ticк poваt'tu
// Hoве cкummя, I999).
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БoТвкa ..Кpyкa'' (кoмaнлиp - Caмсoнtoк lвaн Якoвин'
l9l9 p. н.' ypoДкенець селa !икiв Piвнeнськoгo paйoнy)
iз сoтнi ..Жyкa'' ''(сoтeнний _ Бpи.tкo Йocип,ypoджеtiецЬ
селa Кoлoденкa Piвненськoгo paйoнy Piвнeнськoi oблaстi)
зpoбилa зaсiдкy нa K,Iaдoвищi, в селi .Ц'икiв, нa нiмцiв з
пoлякaми' якi пoвeщaлlися з кpивaвoТ aкuiТ (вбили сiм'ю
свяшенникa) i гpaбyнкy сeлa Бiлiв, цьoгo ж paйoнy.
Зaв'язaвся неpiвний бiй, y якo|vfy пoвcгaнцi пoнесли втpaги
i змyшенi бyли вiлстyпити. Пoвстaнuiв бyлo всЬoгo
шестеpo' a вopoгiв _ 34. Ъдi ЗarИI{улll| Tимoшyк Iвaн
Микитoвиu, l9l6 p. н., пс. !yб'' (ypoлженеuь селищa
opжiв, PiвненськиЙ paйoн), Шелепa Mикoлa Яpемoвин,
|92| p. н., (ypo.uженецЬ сеЛa Cyхiвцi Piвнeнськoгo paйoнy)
- булузи пopaненими' oбидвa 3aстpeлилисЬ (,Qенuщук
oлекcанdp. 3лoчuнu noлbсbкuх ttloвiнicmiв на Boлuнi.
- Кнazа nеPшIt. _ Piвне, 2003. _ С. 222; PiвненcькuЙ
кpасзнавнuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o. ,{енuuцtка. _
Cnp. 2297 PP' 3ota. P 5 - 39, P 5 - 46; Гoltlott Л. B iлl'я
вoлi Укpаiнu // Bottuнь. _ l997. - 7 люmozo).

Coтня . .Сoкoлa' '  (сoтенний - Caвvyк Baсиль
А нтoнoвин, ypo.ц)кенецЬ селa Кopaбл ище Mлин i вськoгo
paйoнy нa Piвненщинi) малa бiй 3 пoлякaь,tи i нiмецькими
фoлькслoйнеpaми (пpивiлейoвaнa чaстинa нaселення' в
po.Цy якoТ, с пpедки нiмui), якi пpиТхaли гpaбyвmи, y селo
Чеpешнiвкa фlбнiвськoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi. У
uьoмy бoю зaги}|yли пoвстaнцi: Кpaвнyк Пeтpo, iз
КиТвщини i  Baсиль, вихoдецЬ з i  Cхiднoi УкpaТни
(!енuщ1lк oлекcанОp. 3лoчuнu noльcьк|!х utoвiнicmiв па
Boлuнi. _ Кпuzа nеprЦa. _ Piвне, 2003. _ С. 228;
PiвпенcькuЙ кpасзнaвluЙ музеЙ. ocoбucmuЙ opхiв o.
[eнuц1lкo. _ Сnp. 1out. P. 27 - 30).

Пiд oсiнь l943 poкy вiддiл УПA нaпaB нa нiмецьке
гoспoдapствo (штaагсгщ) в селi Cтapики Paдивилiвськoгo
paйoнy нa Piвненщинi. Гoспoлapствo бyлo спaленe (Яtцlк
BoлoDuлtup. - Hа cniльнo.ltу |ЦЛяху бopomьбu i
cmpаclcdаltь // Iз кpuнuцi nечалi. - Piвне. - 2006, )

Haцioнaлicти вигнaJlи нiмцiв iз Bopoбiнськoгo [тpебa
Bepбiвськoгo] спиpгoвoгo зaвo.ry.{oмбpoвиllьl(oгo paйoкy
[тепеp lyбpoвицький paйoн нa Piвненшинi]. Haцioнaлigги
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спiUIили зaвoд, спищ i жилi бyлiвлi (Лimonuc УПА. Hoвa
cepiя. _ T 4. _ Topoнmo, 2002. _ С. I00.,QocлiвнuЙ
nеpеклаd aвmopа 3 pociЙcbкoi r|oвu).

Coтнi . .Coкoлa' '  (сoтеннl,tЙ - Caвнyк Baсиль
A нтoнoвиt, ypoджеl{ець сеЛa Кopaбли Ще Мл ин i всЬкoгo
paйoнy нa Piвненщинi) i  . .Шиpoкoгo' '  (сoтеl{ний -
Пpouюк Михaйлo Йoсипoвич' |920 p. н., ypoдженець селa
Бyля ки [5lбн i вськoгo paйoнy нa Pi Bt|еt|цIи н i) poззбpoiли
зaгiн pyмyнiв y кiлькoстi 90 чoлoвiк в селi Кopaблишe.
Пoвстaнцi всю збpoю зaбpaли, a pyмyнiв вiдпyстили
(PiвненcькuЙ кpаcзнавuuЙ :иузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
[енuщ1lкa - Сnp. 3otц. P 27 - 30).

B oлнoмy iз пoсдинкiв бiля селa стoянiвки
Paдивилiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi пoвстанцi
3ниЩили бiльше десяткa гiтлеpiвuiв (Ящук Boлodu'ltup.
- Hа cniльнon|у |l|ляху бopomьбu i cmpаucilань // Iз
кpuнuцi nечаlti. _ Piвне. _ 2006. )

Biлдiл ..Гpaбенкa'' нaпaв нa склaди y сeлi oлексaнлpiя
Piвненськoгo paйoкy Piвненськofoблaстi i зaбpaв все' Щo
бyлo нa склaдaх. Hiмцi пoхoвaлИcя. Бoю нe булo
(PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ музeЙ. 0сoбucmuЙ аpхiв o.
[енuщука. _ CnP. I096 PP; Лimonuc УIIА. _ 5. _

Topoнmo, I984. _ C. 80).

Coтня ..Жyкa'' (сoтенний _ Бpинкo Йocиrl, ypoд)кeнецЬ
селa Кoлo.ценкa PiвненсЬкoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi)
мЕrлa жopстoкуlЙ бiЙ з нiмцями нa aвтoшляхy Piвнe - КиТв
y селi Aнтoпiль Piвненськoгo paйoнy' Hiмui викopистали
вaжкy бpoнетеxнiкy. Пoвстaнцi вi.Цсryпили. Зa жеpтви
нeвiдoмo (PiвненcькuЙ кpoсзнсtвuuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв О.,[|енuщукa - Сnp. Зout. P 23 - 8I).

Hiмцi з пoлякaми пpийшли з мiстa Бepестенкa
Гopoхiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi гpaбити селo
Hoвa Митниця PaдивилiвсЬкoгo paЙoнy [Piвненськa
oблaсть]. У селi нa них нaпaлa мiсцeвa бoТвкa УПA.
Гpaбiжники втекли нaзaд... (Ц е н u щу к oл e ксo н dp.
3лoчuttц noЛьcькuх u|oвi'Iicmiв пo Boлuпi. _ Кнuzа
nеpu|а. _ Piвне, 2003. - С. 227).
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Biддiл . .Кapпa' '  (сoтeнний - Бaтapевич eвген
Гpигopoвин, l900 p. н., пс. ..B'юн'', ..Кapпo'', ..Пoтап'',

ypoдженецЬ селa Hемoвинi Сapненськoгo paйoнy
Pi внeнськoТ oблaстi ) зopгaнiзyвaв зaсiлкy бiля селa .[oвгe
Capненськoгo paйoнy нa нiмцiв, якi йшли гpaбyвaги селo
Tyгoвинi 

' цЬoгo ж paйoнy. У pезyльтmi цiсТ aкцiТ нiмцi
poзбiглися. Зa жеpтви невiдoмo (Piвнeпcькui l
кpасlнавнuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,[енutцlкo. -
Cnp.3our.P37- lIE).

oднa чoтa iз сoтнi ..Coкoлa'' (сoтенний - oстaпнyк
Хтoмa.(митpoвич, l 90 l P. н.' yPoдя(енець селa Mинькiвцi
.(yбнiвськoгo paйoнy нa PiBненЩинi) пpи сyпpoвoлi
Пpoвiлникa oУH нepeз кopдot| '  мiж Boлинню i
Гaлининoю, мaлa бiй з нiмецькoю пpикopдoннoК)
oхopoнoю пoблизy селa Pидкiв Paдивилiвськoгo paйorry
PiвнeнськoТ oблaстi. Bислiд бoю невiдoмий (PiвttенcькuЙ
кpoсзнавнuЙ ,uузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o' ,[[еttuuцtксt, -
Cnp. 3out. P. 26 - 74).

.[екiлькa мiсцевих бoТвoк (бiля 30 нoлoвiк) пiл
кoмarr.цoю Пaнтюшкa Пaвлa, iз селa Михaлкiвцi
oстpoзькoгo paйoнy нa Piвненщинi, нaпали нa пiлpoзлiл
нiмцiв з мaдяpaми' який oxopoняв зaлiзнo - дopoжнy
стaнцiю Мoгиляни oстpoзькoгo paйoну. У pезyльтaгi uiсТ
aкцiТ пoвстaнцi зaхoпили бaгaтo збpoТ. Зa )кеpтви не
пoв iдoмляст ьcя ( Piв tt е н c ь к u Й кp сt сз н а в u Й lЙу3 е Й.
ОcoбucmuЙ аpхiв o.,Qенuu1укo. _ Cnp. 3otu. P I5 - 20).

Hiмeцький пiлpoзлiл хoтiв пepeйти iз мiстечкa Cтепaнь
Capненськoгo paйoнy нa Piвненщинi лo Paфaлiвки
Boлo.ЦимиpеЦькoгo paйoнy PiвненськoI oблaстi. Ha лopoзi
в лiсi, непoдалiк селa Bичiвки Capненськoгo paйoшy, бyлa
зpoбленa зaсiдкa вiллiлy УПA. 3aв'язaвся бiй, нiмцi
вiдстyпили i пoвеpнyлися дo сeлa Бщейки, цЬoгo )I( paйoнy,
де чекали дo paнкy. Зa жеpтви невiдoмo (PiвненськuЙ
кpасзнавнuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.,Qенuupкa _
Cnp. Зout. P 38. I09).

Мiсцевa бoТвкa УПA зpoбилa зaсiлкy нa aвтoшляry
Piвне - КиТв пoблизy селa сaпoжин КopеЦькoгo paйoнy
нa Piвненщинi. Hевдoвзi з'явилaсь нiмецькa кoлoнa
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iз декiлькoх гpyзoвих aвтotиoбiлiв. Пoвстaнцi пoвнiстtо
poзбили кoлoнy' a лoбpo i збporo зaбpaли нa пiдвoди i
вiдвешlи дo селa Мaйкiв Гoщaнськoгo paйoнy PiвненськoТ
oблacтi. Жеpтви y пpoтивникa 6ули, aЛе кiлькiстЬ Тх
невiдoмa. Cеpe.п пoвстaнuiв жещв небyлo (PiвпепcькuЙ
кpасзнoвнuЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o. ,ЦенuuЦlка. _

Cnp.264I PГ).

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кеpiв l{ицтвoм пoвстaнця
.Il 'еpешa Tихoнa Baсильoвичa' l9l5 p. н., ypoдженця сеЛa

foсивель ГoшaнсЬкoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi зpoбилa
зaсiлкy нa aBтoшляхy Piвне - КиТв пoмiж селaми Бpaнiв i
Caпoжин Кopеuькoгo paйoнy нa Piвненщинi. Hевдoвзi
пoявились двa нiмецьких гpyзoвих автa. Пoвстaнцi Тх
oбстpiляли i автoмaшини 3yпиttилисЬ. Hiмецькi oкyпaнти
спpoтивy не poбили, a все щo вeзли вiддали пoвстaнцям.
Пoвcтaнцi збpoю i лoбpo збpaли з сoбoю нa пiдBo.цaх, a
нiмцiв вi ,Цпyстили. Жepтв з oбoх стopiн не бyлo
(PiвненcькuЙ кpасзнoвauЙ музеЙ. ocoбucmuЙ opхiв o.
IIенuщ)lка. - Сnp. 264I PГ)'

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кеpiвниuтвoм . .Гoнти' '

(кoмaнлиp бoТвки _ Лишyн fiмитpo Степaнoвин, l9l9 p.
tI . '  yрoд'(енeцЬ селa Пoгopiльui ,  тепеp ПpивiлЬне
f!бнiвськoгo paйoнy нa Piвненцlинi) лекiлькa paзiв poбилh
нaскoки нa нiмцiв y селaх Кopaблише (Млинiвський
paйoн) i Чepеulнiвкa (.[yбнiвський paйoн), якi пpиi.жлжaли
гpaбити Ь.rиPне нaселення (PiвtlенcькuЙ'сpавlrавчuЙ
музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.,\енuщуксI. - Сnp. 3otu. P 27
- 30).

Мiсцевa бoТвкa УПA 3poбилa зaсiдкy в сeлi Жaбoкpики
Малi (тепеp селo Бpигa.Циpiвкa) PaливилiвсЬкoгo paйoну
PiвненськoТ oблaстi  нa нiМецЬкoгo ляндвipтa
(теpитopiaльний нaмiсник), якиЙ виТхaв iз oхopoнoю з
мiстечкa Кoзин Paдивилiвськoгo paйoнy. У pезyльтaтi
кopoткoТ пepестpiлки сеpед пoBстaнцiв зaгинyв
Зaгaльський .(aнилo Mapкoвин, l9I6 p. н.' ypoд)кенець
селa жaбoкpики Mалi. Лянлвipry з oхopo}roю вдaлoся
yгекти (PiвнeнcькuЙ кpaсзнaвuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв
o.,[енuщ1lка. - СnP. 3otц. P 26 - I28).
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Мiсцeвa бoiвкa УПA нaпЕula нa нiмeЦькy бaзy в мiстi
Capнaх нa Piвненщинi. Зaв'язaвся бiй з oхopoнoю бaзи.
Hевдoвзi  oхopoнцям нaдiйшлa пiдмoгa i  пoвстaнцi
вiдiйшли. У pезyльтaтi бoю сеpе.п пoвстaнцiв зaгинyв
Мaгpелo Петpo Мyсi йoвич' пс. ..К iЧaн'', ypoд)l(е}|ець селa
Capни, який кеpyвaв бoТвкoю' Зa жещви y прoтивникa
нев iдoм o ( Piв н e н c ь к u Й кp а сaшвvu Й ltуз е Й. oco б u c mu Й
аpхiв О.,\енuщ1lкa _ Cnp. 1olu. P. 37 - II8).

Biддiл УПA (бiля 400 чoлoвiк) нaпaв нa нiмцiв з
мaдяpaми в селi oсoвa .Цyбpoвицькoгo paйoнy нa
Piвненщинi' Бiй бyв жopстoкий. Зa лсepтви нeвiдoмo
(PiвненcькuЙ кpасзнaвuЙ lttузеЙ. ocoбucmuЙ apxiв o.
fleпuuцtка. _ Сnp. 3otu. Р' 38 - I).

Чoтa ...[yбa'' 3нищилa 20 нiмцiв, a всi iнrшi втiкли нa
мiстo Кoстoпiль [Кoстoпiльський paйoн PiвнeнськoТ
oблaстi]. I-{е бyв кypiнь ..oстpoгo''. Пoвстaнцi зaхoпили 4
- pи мiнoмeти,27 pунниx кyлеметiв, 2 мaксими, пoнaд l 00
кpiсiв, лвi фipи aмyнiuiТ, 25 веpхoвих кoней. Iз нaшoТ
стopoни впЕrли чoтoвий ..l-{игaн'', чoтoвий ,.Яpeмa'' i 2 - х
стpiльuiв (Бozdап. Bopoz знuщенuЙ // Зo вoлю нaцii. _
lYе4' I949 p.)

Мiсцeвa бoТвкa УПА iз сeлa 3дoвбиця 3.Цoлбyнiвськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi зницlилa y свo€мy селi .цвoх
нiмeцьких пaтpyлiв, oфiuеpiв СС QКук. I, Hа cвimанку //
Boлuttь, I997. - I0 crcoвmня).

Coтня . .Беpкyтa' '  (сoтснний _ Фелopнyк Aнaнiй
Фе.Цopoвин, 192| p.н.,  ypoджeнeць мiстечкa Bepби
ftlбнiвськoго p-try нa Piвнeншинi) мaлa бiй з нiмЦями y
селi Глибoкa !oлинa МЛинiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi.
Bислiд бoю невiдoмиЙ (PiвнeнcькuЙ кpасзнавнuй музеЙ.
ocoбucmuЙ сtpхiв o. ,\eпuuцtка. _ Cnp. Зout. P. 7 - 9I).

Юнaцькa бoТвкa УПA iз селa Aнтoпiль Piвненськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi  п iд кoмaндoю Мapчyкa
Poстислaвa Киpилoвинa, |925 p. н. '  пс. . . .[митpo' ' ,
..Cнiryp'', ypoджеtlця селa Бyгpин Гoщaнськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi, тpи paзи oбстpiлювaлa нiмецькi
aвrгoкoлoни. !вa paзи y селi i oдин pЕtз в ypoнишi ..Чopнi

Oсiнь, l943 p.

oсiнь, l943 p.

Oсiнь, l943 p.

oсiнь, l943 p.

Лoзи'' нa aвтolшляry Piвнe - Киiв. 3a жеpтви невl.цott,to
(PiвнeнcькuЙ кpaслнaвuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ opхiв o.

[eпuщука. _ CnP. Зoul. P. I - 45 PГ).

Coтнi ..Яpеми'' i ..Хмapи'' (ypoлженui Гoщaнськoгo
paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi) нaпaли нa нiмецЬке

гoспoдapствo (штaагсгщ) в селi Милятин oстpoзькoгo
paйoнy нa Piвненщинi, де нiмцi з пoлякaI\,'и (бiля l50 oсiб)

i тa.цжикaми (бiля 200 oсiб) мaли змoлoтl-t зеpнo. У
pезyльтaгi пеpегoвopiв тaд)кики lllu||1cя в пoлo}l' a нiмцi

3 пoлякaми бyли poзбитi. Toлi бyлo знищенo бiля 50 нiмцiв

з пoлякaми. Cеpe.п пoвстaнцiв жеpтв нe бyлo. Пoвстaнцi

зеpt lo po3дaли мiсцевигЙ селянaм (PiвпенcькuЙ

кpасзнавuЙ ,+tузеЙ. ocoбaсmuЙ apхiв o. !еtluuцlка. _ Сnp.

3otu.P2-8).

Мiсцевa бoТвкa УПA нaпaлa нa нiМецЬке гoспoдapствo
y сeлi L l- tекинин Кopеuькoгo paйoнy нa Piвнeнu.tинi .

Hiмецькi oхopot{цi пoвтiкaли. Пoвстaнцi зa6paлИ xyлoбy

i poзлaли лю.I lям. Жepтв нe бyлo (PiвttепcькuЙ

кpасзнавнuЙ .uузеЙ. ОcoбucmaЙ аpхiв o. !епuuцlкa. -

Сnp' 3oш. P 32 - 30).

Coтня ..Левa'' (сoтенний - Бiлaн [вaн Фелopoвия, |92О

p. н., ypoд)кенець селa Бyгpин ГoЩaнськoгo paйoнy

PiвненськoТ oблaстi) зopгaнiзoвyвaлa дeкiлькa paзiв

зaсiдки пpoти нiмeuЬких aBтoкoлoн у сeлi Чopнi Лoзи
(тепep селa немa€) ГoЩaнськoгo pайoнy нa Piвненщинi

нa arгoluляхy Piвне _ КиТв. У peзyльтaтi цих aкцiй в нiмцiв

бyли жepтви, a сеpeд пoвстaнцiв )кеpтв не бyлo
(PiвнeпcькuЙ кpасзнавuuЙ музеЙ. 0coбucmuЙ аpхiв О.

[eнuщукo. - Cnp. 3otu. P, 13 - 63, Зoul. P. l - 45).

Coтня ..Жyкa'' (сoтенний - Бpинкo Йocип, ypolDt(енeцЬ

селa Кoлoдeнкa P iвненськoго paйoнy PiвненсьюТ oблaсгi )'
сoтня . .Чopнoмopця' '  (кypiнний - Бaсюк Евген

Михaйлoвич , |92o P.H.,  пс. . .ЧopнoмopеЦь' ' ,
. .Кoмпaнiсць' ' ,  iз  селa Хopiв oстpoзькoгo paйoнy

PiвненськoТ oблaстi), сoтня ..Явopa'', сoтня ..Жмaйлa''

(сoтенний _ Cинoгiн Микoлa Baсильoвин, 1912 p. н.,

ypo.цжeнець сeлa Бyxapiв oстpoзькoгo paйoнy) i бoТвкa
..Микoли'' (кoмaн.пиp бo.fвки - Tкaнyк Baсиль Пaнaсoвин,

oсiнь, l943 p.
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Oсiнь, l943 p.

oсiнь, l943 p.

l9l l p. н.' ypoДжeнець селa Мoщaниця oстpoзькoгo
paйoнy) Мaли зепеKлий бiй з нiмцями i мaляpaми (бiля
l00 oсiб) в ypovишi . .Мopoзихa' ' ,  щo пoблизу сeлa
Мoщaниця oстpoзькoгo paйorry нa Piвненщинi. Hiмцям
нaдiйшлa пiдмoгa (пpиТхaли тaнкетки) iз cелa Кpивин
Cлaвщськoгo paйoнy ХмeльницькoТ oблaстi i пoвстaнцi
вiлстyпили. У нiмцiв бyли великi жеpтви. .[[екiлькa
мaляpiв псrгрilлилo y пoлoн iii знищили. Cеpел пoвстaнцiв
бyлo вбитo 5 чoлoвiк. У uьoмy бoю зaгинyли пoвстaнцi:
Кoлесник Iвaн Климoвин, l9l6 p. н. i Pyлик Iвaн, l9l7 p.
н.' пс. ..Пaнuиp'' - oбиДвa ypoлженui селa ГIoчaпки
oсгpoзькoгo paйoкy; .(митpyк [aвид зoсиN{oвич ' 1922 p.
н.' ypoдя(eнeць селa Boлoскiвцi oстpoзькoгo paйoнy;
.{еpкaн Baсиль Мaкapoвин, |92| p. н.' ypoджeнeцЬ сeлa
Зoзyлинui oстpoзькoгo paйoнy (PiвненcькuЙ
кpасзнавuuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. !енuщ1lка. _
Сnp' 3out. P 2 - 8' 3olц. Р' I7 - I8' I9, 29,34,3oш. P 25 -
6).

Сoтня ..Лeвa'' (сoтенний _ Бiлaн Iвaн Фе.Цopoвуlч, |920
p. l. l. ' ypoджeнeць сeлa Бyгpин Гoщaнськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi) paзoм iз сoтнею ..opликa'' нaпzrли нa
нiмeцьких МoтoцикЛicтiв, якi iхaли нa aвтoшляхy Piвне _
КиТв, непo.Цaлiк селa Cинiв Гoщaнськoгo paйoнy. У
pезyльтaтi бoю сеpел нiмцiв бyв вбитий висoкий чин
oфiuepa. 3a жеpтви y пoвстaнцiв нe пoвiдoмля €тЬся
(PiвненcькuЙ кpасзнавнuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.
Цепuu$tкo- - Cnp. 3ota. P I3 - 63).

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кoмaндoю...Ц.yжoгo'' (кoмaн.Циp
бoТвки _ Prtшкo Гнaг, 1912 p. н.,) зpoбилa зaсiлкy нa нiмuiв
нa хyтopi Cмеpлyн, щo пoблизy селa Пoлицi
Boлo.ЦимиpeЦькoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi. Hiмцi
пoвеpтaлися з гpaбyнкy сeлa нa Paфaлiвкy
B oлo.Ци м иpеЦЬкoгo paйoнy. У pезyльтaгi пеpeстp iл ки н i м ui
пoвтiкaли заJrицjивrши нaгpaбoвaне дoбpo. Жеpтв y
пoвстaнцiв нe бyлo. Cеpс.Ц нaпaлникiв бyв oдин чoлoвiк
пopaнений (PiвненcькuЙ кpасзнaвuuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв o.,\енutщlкa - Cnp. 3ota. P - 38 _ I33).

Coтня . .Cинкa' '  НaПaлa нa нaсoснy стaнцiю нa
зaлiзничнiй стaнцiТ Малинськ Беpезнiвськoгo paйoнy нa
PiвнeнЩинi,  якa oхopoнялaся нiмцями' Зaв'  язaвcя

oсiнь, l943 p.

Oсiнь, l943 p.

oсiнь, l943 p.

oсiнь, l943 p.
(пiзня)

жopстoкий бiй' в якoмy зaги}ryлo декiлькa пoвстaнцiв i,
сepeд них' сoтeнний. Пoвстaнцям oвoлoдiти стaнцi€ю }tе
вд.uloся i вoни вiдступили. Cepел нiмeцЬкo - фarшистських
oкyпaнтiв бyли жещви, декiлькa oсiб пoтpaпилo y пoлoн

дo пoвстaнuiв (PiвнепcькuЙ кpoв'rавчuЙ музeЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o.,\енuu1ука. Сnp, Зotu. Р, 37 _ I I8).

Мiсцевa бoТвкa УПA, пiд кoмaндoю ..Чaйки'' (кoмaнлиp

бoТвки - oлiйник Iвaн, ypoлженецЬ селa Бiлaшiв
oстpoзькoгo paйoкy Pi вненськoТ oблaстi ), зopгaн i зyвaлa
зaсiлкy нa нiмЦiв, в ypovишi ..Пiщaнкa'', пoблизy селa
Bеpхiв oстpoзькoгo paйoнy. Bислiд aкцiТ нeвi.цoмий
(PiвненськuЙ кpaсзнoвнuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpxiв o.

[енutц1lка. - Сnp. 2I33 PК).

Coтня . .Coкoлa' '  (сoтенний - oстaпнyк Хтoмa

,[митpoвин, l90l  p. н. '  ypoдженець сeлa Минькiвцi

.[yбнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi) нaпaлa нa oхopoнy
зaл iзн ич нoгo мoстy пoбл изy селa Зaмн иськo .{yбн i вськoгo
paйoнy. Bapтa, якy здiйснювaли t4aДяp|1 (в кiлькoстi 6
voлoвiк), бyлa лyже силЬнa' aле iТ вдaлoся пoBстarlцяtr,'
oбеззбpoi1и. Пoвcтaнцями здoбyтo l кyлемет, гвинтiвки i
гpaнaти (PiвueнcькuЙ кpасзпавuuЙ .uузеЙ. oсoбucmuЙ
аpхiв o. ,|енuщука. _ Cnp. 3oul, P. 26 - 74; СеpziЙuук. B.
oУH - УПА в poкu вiЙtlu. IIoвi doкулtепmu. - К., I996. _

c.3ПI

Biддiл УПA oтoчив нiмцiв y селi Ясениничi
Piвнeнськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi, якi гpaбyвaли
селян. зaв'я3aвся бiй, aле нiмцям нaдiйшлa дonoМoгa i
пoвстaнцi вiдcтyпили ( Piв tt е н c ь кu Й кp aсз п aвн u Й лlузе Й.
0coбцcmuЙ аpxiв o.,[eнuuцtка. - Сnp. 2304 PP).

Мiсцевa бoТвкa УПA дaлa 6iЙ нiМецЬким шyцМaнaм y

сеЛi кoзли}t Piвненськoгo paйoнy [Piвненоькa oблaсть],
якi гpaбyвaли селo. У pезyльтaтi бoю пoвcтaнцями бyлo
взятo в пoлoн 3 нaпaдникiв. Жepтв зi стopoни бoТвки не
булo (!eнaщук oлекcанdp. 3лolaнu noльcb'<ux
utoвiнicmiв нa Boлuнi. - Кнuzа nеputo. - Piвне, 2003. _

С.224).oсiнь, 1943 p.
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oсiнь, l943 p.
(пiзня)

Oсiнь, l943 p.
(пiзня)

02. 12 .1943 p.

02.12 .1943 p.

04. 12.1943 p.

Biддiл УПA зpoбив зaсiлкy нa нiмцiв пoблизy сeлa
Бiлaшi .[3rбpoвиuькoгo paйoнy нa Piвнeнщинi. 3aв'язaвся
бiй. Bислiд бoю невiдoмиЙ (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ
музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.,\енuц1tка. _Cnp. 3ota. P' 38
- 22).

Hiмцi пoвepтaлися з гpaбyнкy селa Пiдлипки
Paдивилiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi pa1oм iз
зaаpeштaнтoвaниМи ЛюдЬМи, iз Цьoгo ж селa. Hепoдa,пiк
селa Cтoянiвки PaдивIlлiвсьlогo paйoнy ii зyстpiлa вoгнем
сoтня ..Фiйки'' (сoтенний - Гнaтюк Фелip Aнлpiйoвин,
l9l8 p. н.' ypo.ц)кенець сeлa Hемиpiвки Paдивилiвськoгo
paйoнy нa Piвненщинi).  Гpaбiжнl ' tки 6ули пoвнiстю
знишенi, apeштaнти бyли звiльнeнi. У пoвстaнцiв жеpтв
нe бyлo (PiвпeпcькuЙ кpасзпaвuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв 0. ,a{епutцlкo, _ Сnp. 3out. P 20 - 56).

2.X||.194з p. вiлдiл ..Bеликaнa'' 
[сoтенний - Кoнлpaсь

Михaйлo Тихoнoвин, |9|2 p. н., пс. ..Мiшa'', ..Лyкaш'',
..Сoфpoн'', ypoдженeцЬ сeлa Кypсики Paдивилiвськoгo
pайoнy PiвнeнськoТ oблaстi] poззбpoТв 35 шyuмaнiв
[нiмеuькi пoлiuiяrпи]. Злoбщa збpoя i aмyнiuiя (Лimonuc
УПА. Hoва cepiя. - T 2. _ Topoнmo, I990' - C. 36I).

2. X||.43 p. в с.  Bишенькaх [oстpoзький paйoн нa
Piвненшинi] бyлo зaтpимaнo 9 фoльксдoйчiв, в яких
зaбpaнo 3 кpiси, 2 гpaнaти тa iнЦJе мaЙнo...(!АPo: Ф. P
_ 30. _ on. 2. _ Сnp. 39. _ Аpк 48 - 49).

Biддiл . .oстaпa' '  (кypir lний Мaтвiй, ypoд)кelreць
ТеpнoпiльськoТ oблaстi) poзбив нiмецьких кapaгeлiв, якi
пpиТхaли вaнтa)кними tvtaцIинaми гpaбyвaти селo
Яpoслaвинi Млинiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi. Усi aвтo
бyли пoшкoдженi i  н iмцi пiшки втекли нa ЛyЦьк
(Boлинськa oблaсть). У uьoмy бoю вiдзнaчилaся чoтa
дoнських кoзaкiв, якa пеpейшлa нa стopoнy пoвстaнцiв,
oчoЛювaнa ..Caвypoм'' (кoмaндиp бoТвки _ Пpибиш
Cеpгiй, ypoдженецЬ Млинiвськoгo paйoнy). 3a жеpтви не
пoвiдoмлястьcя (PiвнeнcькuЙ кpасзttавчuЙ llузеЙ.
ocoбucmuЙ apхiв o.,Qенuuцtкa _ Cnp. 1923 PM).
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04.12.1943 p.

04.12.1943 p.

04. 12.1943 p.

05. 12.1943 p.

07.12.1943 p.

БoТвкa . .Bеpeщaки' '  
[кypiнний - Bopoбeuь Фeлip,

ypoдженець сeлa Гopoя<aнкa Мoнacтиpиськoгo paйoнy
ТеpнoпiльськoТ oблaсгi] вбилa i пopaнилa 6 пoлякiв, якi
нa чoлi з лян.Цвiщoм [теpитopiальний нaмiсник] Тхали
гpaбyвaти yкpa.fнськi селa [Кopeuький paйoн PiвненcькoТ
oблaсгi] (Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T, 2. _ КuIв _
Topoнmo. _ l999. - C. 47I).

Ha фщopi [тaк y текстi] Bи.Цpaнкa Bepбiвськoгo paйoкy
[тепеp lyбнiвський paйoн Piвнeнськoi oблaстi] нiмui з
ляхaМи зpoбили зaсiлкy Й пopaнплll 2 зв'язкoвих ,Цpyгa
Лихa [кoмaнлиp вiлдirry _ Ceменюк Baсиль Baсильoвиv,
l9l8 p. н.' ypoдженець селa Peмель Piвненськoгo paйoнy
PiвнeнськoТ oблaстi]. Цi дpyзi ще цьoгo сail{oгo дня
пoмеpли (!АPО: Ф. P _ 30. _ on. 2. _ Сnp. 33. _ Аpк 83
- 88).

4. XI|. 4з p. пepeтpaнспopтoвyв.ulи лiкapню [шпиталь
УПA] з oднoгo мiсця нa дpyге. Мiж Iвaчкiвoм тa
Mipoтинoм [тpeбa селa Iвачкoвe i  Миpoтин
Злoлбyнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi] нaпaли нa
тpaнспopт нiмaки, paнИлIl двa кoнi, алe фipи пoвтiкали
(!АPo: Ф. P - 30. _ on. 2. _ Сnp. 39. - Аpк. 48 . 49.
Itumoванo за: CеpziЙlук B. УкpаiпcькuЙ зdвuz. Boлutlь
I939 - I955. - К., 2005. _ C. 302).

5. ХII. l943 p. вiддiл ..Typa'' iз кypeня ..Птaхa'' 
[кypiнний

- Кoлiнський oлексaнлp Baсильoвин, l9 l9 p. t l . '  пс.
..Птaх'', ..Юpiй'', ..Хмapa'', ypoдженецЬ мiстенкa Bepби
.П.yбнi вськoгo paйoнy Pi внeнськoТ oблaстi], poззбpoiв 3 0
шyuмaнiв. 3лoбщa збpoя i aмyнiuiя (Лimonuc УПА. Hoва
cеpiя. - T 2. - Кuiв - Topoнmo. _ I990. _ C. 357).

Hiмцi з пoльсЬкoю пoлiцiею пpиiхали y сeлo Липки
Гoщaнськoгo paйoну PiвненськoТ oблacтi вбивtrгИ, пaл|lT i1
i гpaбити миpних жителiв. Кoли гpaбiжники пoвepтzutися
з нaгpaбoвaниМ нaзaд' iх y сeлi Hевipкiв КopеЦькoгo
paйoнy PiвненськoТoблaстi зyстpiв невеликий вiддiл УПA
пiл кepiвниuтвoм ..fpми'' (кoмaнлиp бoТвки - Hичипopик
Евген Aн.lpiйoвllч' 1922 p. н.' ypoДкeнeць сeлa Липки).
3aв'язaвся бiй. Чacтинa нaпaдникiв втекJIa y сeлo Bеликi
Межиpiнi (Кopеuький paйoн РiвнeнськoТ oблaсгi).



07. 12.1943 p.

08.12. 1943 p.

10. 12. 1943 p.

Чepeз кiлькa гoдин нiмaки зpoбили дpyгий нarraд нa
УПA. БiЙ пpoдoв)кyвaвся пoнaд 2 гoДинtl. Пoляки пoчtlли
Мститися нa цивiльнoмy нaселенню. 3aбили l3 oсiб,
пеpeвrDкнo жiнoк тa дiтей. Biддiл вiдiгнaв Тх влpyге. У
вислiдi цьoгo бoю вбитo пoнaд l3 пoлякiв. lз нaшoТ
стopoни зaги}tyв пoвстaнець iз селa Липки ГoЩaнськoгo
paйoнy Copoкoгryл Cepгiй' oдин paнений. Biлстyпaюни
гpaбiжн ики спulл ил и 6 бyли н кi в.... (! еu u щу к Ол е кcаttdp.
3лoчuнu noльcь,<ux tцoвiнicmiв нo Boлцtti. _ Кнuaа
nepша, - Piвtlе, 2003. - C. I85).

!ня 7. ХII.  43 p. з м. Межиpiн [тpебa селo Bеликi
Межиpiui  Кopеuький paйoн нa Piвненшинi] нiмaки
пpиТхали дo с. Boвкoшiв [Гoшaнський paйoн PiвненськoТ
oблaстi] нaгpaбили в селi кopiв, свинeй, дoМaшнЬoгo
мaйнa. Bеpтaлись i стpiлися 3 нaшиМ вiддiлoм i вiлкpили
бiй. Ha пoлi бoю впалo l0 пoлЬсЬких тpyпiв i нiмецькi
лян,Цвipти. Hiмaки poзбiглися.... (!АPo: Ф. P 30. - on. 2.
_ Сnp. 34 _ Аpк. 80. Цumoвапo за: СеpziЙuук B. Пoлякu
ttа Boлutti у poкu dpуzoi cвimoвoi вiЙttu. _ Кuiв, 2003. -
С. 336).

Сoтня . .B 'юнa' '  paзoм iз aзеpбaйджaнцями, якi
пepейшли дo лaв УПA, вигpaли сyтичкy з нiмцями i
Мaдяpaми в селi Пiвне Злoлyнiвськoгo paйoнy нa
Piвненщинi.  Hiмцi мали 28 вбитих, пapтизaни т iльки
oдl{oгo paнeнoгo (PiвнeнcькuЙ кpасзttавuЙ лtузеЙ'
ocoбucmuЙ аpxiв o. ,\енuщука. - Cnp. 3out. P 2-67;
СеpziЙuук. B. Hацioнальпi фoptrt-vвoння в cкltаdi УIIА. _

[pozoбua, 2002. - C. 60 - 62. Цumoваtto за: Grzеgorz
Motуko Ukrаinskа pаrtуzаnkа I942 - I960 Insфtуl Sluсliov
Politуcznуch PАN Оficinа |{уdаwniczа Rуtm Wаrszа||)а
2006 s. I55; Лimonuс УПА. Hoва cepiя. _ T 2. _ Topoнmo,
r990. - c. 470).

Coтня . .Г ipнякa' '  
[сoтенний - Кaзвaн Mикoлa

П poкoпoвин, ypo]Dкенець селa oxмaткi в .(ем илi вськoгo
paйoнy нa Piнeнщинi] знишилa aвтoкoлotтy з нiмuями y

с. Cитне [Paдивилiвський paйoн PiвненськoТ oблaстi]
чoтиpи aвтa i 20 нiмuiв бyлo зlrищенo (Лimonuc УПА.
Hoва cepiя. - T 2. - Topoнmo. _ 1990. - C. 359).

10. 12.1943 p.

l l .12.1943 p.

r2. r2 1943 p.

13. 12. 1943 p.

13. 12. 1943 p.

13. 12.1943 p.

l0. ХIl. l943 p. вiддiл ..Tимotшенкa'', шo бyв y селi
Михaйлiвкa [Гoшaнський paйoн PiвненськoТ oблaстi],
пoпaв в oтoчення кoзaкiв [влaсoвui - poсiйськi шoвiнiсти,
якi слyжили нiмuям] iз Кoлoденки [селo Кoлoленкa'
Piвнeнський paйoн PiвненськoТoблaстi] i зaв'язaв 3 ними
бiй. Bбитo 20 кoзaкiв, iз нaших 3 - х вбитo. 3лoбщa збpoя
булa (Лimonuc УПА. Hoва cepiя. - T 2. _ Topoпmo. _

I995. _ С. 357).

Coтня . .Г ipнякa' '  
[сoтенний - Кaзвaн Микoлa

П poкoпo вин, ypoДкенeцЬ селa oхмaгкi в,[l.ем и.Цi вськoгo
pайoнy нa Piненщинi] знишилa 3 aвтo i 30 гiтлеpiвuiв нa
тpaсi lyбнo - Pадивилiв [Piвненшинa] (Лimonuс УПА.
Hoва сеpiя. - T. 2. _ Topoнmo, I995. _ C. 359).

|2. XI|.  I9a3 p. в чaс aкцi i  нa с.  Бiлoгopoдкy

[.IIубнiвський paйoн нa Piвнeншинi] вбитo 4 - х нiмuiв,
злoбyтa збpoя - вiллiл ..Гipнякa'' 

[сoтенний _ Кaзвaн
Микoлa Пpoкoпoвин, ypoдженeцЬ селa oхмaткiв

.[емилiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi| (Лimonuc УПА.
Hoвсt cеpiя. _ T. 2' _ Topoпmo, I995. - С. 36I).

l3' ХIl. l943 p. нiмцi зaхoпили в пoлoн пiд чaс зaсi.цки
кoМaндиpa Biтpa (Кoстoпiль - Пiскiв) [Кoстoпiльський
paйoн нa Piвненшинi] (!АPo: Ф. P 30. _ on. 2' _ Сnp.
28. _ Аpк. 78).

Hiмцi нaпaли нa с. Мaлин [тpебa с. Hoвoмaлин,
oстpoзький paйoн] iiм пpoтисгoялaУПА (Лimonuс УПА.
Hoвo cеpiя. _.I: 2. _ Topoнmo, I995. _ C. 470 - 47I;,ЦАPo:
Ф. P _ 30. _ Оn. 2, _ Сnp. 33. _ Аpк. 30E - 3I0).

Haпaд нiмцiв нa с. Ляxiв [тепеp с. Кyгянкa, ocтpoзький
p-н нa Piвнeншинi] i rм пpoтиcтoяли пoвстaнцi (Лimonuc
УПА. Hoва cеpiя. _ T 2. - Topoнmo, 1995. - С. 470 - 47I ;
ЦАPО: Ф. P, - 30. - on. 2. _ Cnp. 33. _ Аpк. 308 - 3l0).

Coтня ..Бe.пpишкa'' (сoтенний - Кyпнишин oлексiй
Киpилoвин, l9l6 p. н., iз с. Гopoлеuь Boлo,ЦимиpеЦькoгo
p-нy PiвненськoI oблaсгi) iз кypеня ..Кopи'' (кypiнний -
Мельник Мaкap Mихaйлoвич, l9l9 p. н., iз с. Гopoлеuь)
зpoбилa зaсiдкy нa x. oзipui  пoблизy с. Кaнoничi

194

15. 12. 1943 p.

r95



BoлoлимиpеЦькoгo paйoнy , нa нiмuiв, якi пoвepтaлися iз
селa Hoвaки' цЬoгo ж paйoнy, пiсля гpaбyнкy Миpнoгo
}raселе}I}|я. Hiмui (бiля 60 oсiб) Тхaли нa фipмaнкaх iз
нaгpaбoвaним дoбpoм. Зaв'язaвся жopстoкий бiй, y якoмy
гpaбiжники мaйI(е всi бyли знищеннi. .(екiлькa нiмцiв
BтеKлo' a oдин пoтpaпив y пoлoн. Cеpе,п пoвстaнuiв бyв
пopaнeний сoтенний ..Бе.Цpишкo'', який невдoвзi пoмеp
(PiвнeнcькuЙ кpасзпавuЙ лlузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
ДенutцJlка. - Cnp. Зota' P 39 - 66; !АPo: Ф. P- 30. _on.
2. - Сnp. 28. _ Аpк 78).

Hiмцi нaпaли нa с. Бyхapiв [oстpoзький paйoн
PiвненськoТoблaсгi] iiм пpoтисгoяв вiддiл УПА (Лimonuc
УПА. Hoва cеpiя. - T 2. _ Кaiв_ Topoнmo, I999. - С. 470
- 47 r).

Hiмцi нaпaли нa с. Пiвнe [3лoлбyнiвський paЙoн
PiвнeнськoТoблaстi] i rм пpoтисгoяли пoвcгaнцi (Лimonuc
УПА. Hoва cеpiя. _ T' 2. _ Кuiв _ Topoнmo, I999. _ C. 470
- 47r).

l7. vI. 43 p. нa Toтoвицькoмy [тpебa селo Tyгoвичi,
Capненський paйoн нa Piвненшинi] пepeТзлi нiмaки
зpoбили зaсiлкy. Tyлoю пpoхo.цилa 2 - гa сoтня Кopи.
Hiмaки yбили сoтеннoг0' кyлeМетникa i 2. х стpiльuiв
(ДАPО: Ф. P, 30. _ Оn. 2. - Сnp. 38. _ Аpк. 6).

Biддiл пiд кoмaндoю Кoстюкa мaв бiй з нiмцями i
влaсoвцяNrи (poсiйськi шoвiнiсти, якi с.rгРкили нiмuям),
якi нaпали нa пoвстaнцiв. [e бyлo пoблизy с. Кoпитiв
Кopеuькoгo p-нy. Зa жеpтви нeвiдoмo (PiвuенcькuЙ
кpaсзнавнuЙ музеЙ. 0coбuсmuЙ apхiв o. !енuugкa _
Cnp. I536 PК, I702 PК).

БoТвкa УПA пiд кoмaндoю ..Mopякa'' (кaмaндиp _

.[енишyк oлексaн.пp oнoпpiйoвин' l9lE p. н., iз селa
Бaбин Гoщaнськoгo paйoнy нa Piвненшинi) зaв'язaлa бiй
з нiмцями в м. Кopeuь. У uьoмy бoю бyв пopaнениt\{
пoBстaHець iз селa Юзeпин КopеЦькoгo paЙoнy Ясеннyк
Baсиль Гpигopoвин, |924 p. н., пс. ..Heпpoбyлний''. Зa
)|(еpгви y пpoтивникa невiдoмo (PiвнeнcькuЙ кpaвнaвчuЙ
мyзeЙ. ocoбucmuЙ apхiв o. ,\енuщ1lкa _ Сnp. I536 PК).

22.12.1943 p.

23.r2.1943 p.

24. 12.1943 p.

Haruи [тaк в тeксгi] вiддiли тa мiсцевa сaмooбopoнa
зaатaКyвtЦи сeлo БoрниЦю lpбeнськoгo p-нy [Piвненськa
oблaсть], дe дoсi знaхoдився деp)к. мa €тoк' в якoruy
пpaцювtшo бaгmo _ пoлякiв - нiмецьких вt,lсJгРкникiв.
Фiльвapoк [нiмeuьке гoспoдapствo] тa пoльськi хaти
спzlлеHo. З нaшoгo бoкy бyв oДин зaбнтиЙ' 3лoбщo 19
кoней тa сiльськoгoспo.Цapський iнвентap (,\eнuщук
oлекcанilp. 3лoчuнu noльсbк||х utoвi'icmiв на BoлaпL
_T l. _ Piвне,2003. -C. l99).

Coтня дaлa бiй нiмцям y селi Мiзoчoк

[Злoлбyнiвський paйoн нaPiвненщинi], вбитo 3 нiмцiв, iз
нaших жеpтв не булo (Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T 2.
- Topoнmo. _ C. 36l).

Tpи кypeнi УПA: ..Кopи'' (кypiнний - Мельник Макap
Михaйлoвич, ypoдже}rецЬ селa Гopoлеuь
Boлo.uимиpецькoгo paйoнy нa Piвнeнщинi),  . .Яpкa' '

(кypiнний _ Кaленюк .[митpo Пaвлoвин, |9|7 p. н.,
ypo.цжeнець сeлa Михaлкiвui oстpo3ькoгo paйoнy
PiвнeнськoТ oблaстi ) i технiчний вiддiл пiд кoмaндoю
..oвдiя ' ' ,  Maли сильний бiй з Мaдяpaми в ypoнишi
(.ПiЩaниця' ' ,  пoблизy сeлa Beликi Цeпцевичi
Boлo,ЦимиpeцЬкoгo paйoнy нa Piвненщинi. Пoвстaнцi
нaстyпurли з двox нzlпpяМкiв нa штaб пpoтивникa. Мaляpaм
нaдiйшлa .цoпoмoгa з i  стaнцiТ Aнтoнiвкa
(BoлoлимиpeцЬкий p - н) i пoвсгaнui вiдстyпили. У uьoмy
бoю зaгинyлo l2 пoвстaнцiв i, сepел них, Мaщинюк Poмaн
Лaвpiнoвин, |92З p. н., Бiлoбopoлий Гpигopiй - oби.цвa
ypoлженui селa Гopoлeць BoлoдимиpецЬкoгo paйoну
PiвненськoТoблaстi; Кpaськo Iвaн Гpигopoвин, l92l p. н.'
пс. ..Бyз'', ..Пеpей'', Пpaвник Iвaн oстaпoвич, l9l9 P. H., _

oбидвa ypoшкeнцi селa opв' я ниuя .[yбpoвицЬкoгo paйoнy
нa Piвненщинi.3a жещви y вopoгa нeвiлoМo. У цЬoМy бoЮ
бpaлa yнaсть i сoтня ..Пoштapя'' (сoтенний _ Paкoвич
Михaйлo Пaвлoвин, |92З p. н., ypoд)кенeць м..Ц;rбpoвиui
PiвненськoТ oбл.), сoтенннЙ був пopaне}rим. Зaгинyв
сoтенниЙ лpyгoТ сoтнi (PiвненcькuЙ кpасзпавuuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ opхiв o. fiенulцlка. _ СnP. 22103 PДубp.;
2IE2 PДубp.; 3otц. P 38 _I3; P. 38 _ 86; 2102 PДубp.;

ЦДАBoBУ: Ф. 3833. _ on. I. _ Cnp. 234. _Аpк. 8;,ЦАPo:
Ф. P - 30. _ Оn. 2. _ Cnp, 2E. _ Аpк 73).

15. 12. 1943 p.

15.12.1943 p.

17. 12. 1943 p.

r7.12.1943 p.

19. 12. 1943 p.
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25.12.1943 p.

25.12.1943 p.

28. r2.1943 p.

30. 12. 1943 p.

30. 12. 1943 p.

Пoблизy селиЩa Мiзoч [Злoлбyнiвський paЙoн
PiвнeнськoТ oблaстi] нa aвтotuляry пoвстaнцi зpoбили
зaсiдкy нa пoлякiв з нiмцями, якi виiiaли гpaбити сeлa.
3aв'язaвся cуlльниЙ бiй. Cеpeл гpaбiжникiв бyли жepтви.
Biддiл УПA змyrшeний бyв вiлстyпити (,\eпuщук
oлекcапilp. Злoчuпu noльcькI|х utoвiпicmiв па Boлuнi.
- T' I. _ Piвне, 2003. _ С. 200).

Heyстiйнений вiддiл УПA мaв бiй з нiмецькo-
фarшистськими oКyпa}rтaми нa ryтopi Пoкoси, пoблизy
селa Бi,пiвськi Хщopи Piвненськoгo paйoну PiвнeнськoТ
oблacтi. У uьoму бoю зaгинyв пoвcгaнець Тимoшyк Пегpo
Микитoвин, |92З p. н., пс. ..Heнaй'' ' ypoдженrць селищa
op>кiв Piвненськoгo paйoнy (Гollott Л. B L+t,я вo..li Укpаittu
// Boлuttь. _ I 997. _ 7 люmozo).

28. ХI. 43 p. в uеpквi в селi Hoвoсiлки [Злoлбyнiвський
paйoн нa Piвненшинi] пiлpaйoнoвий кoмaндaнт poззбpoТв
4 кoзaкiв (ДАPo: Ф. P _ 30. _ Оn. 2. _ Cnp. 32. _ Аpк. 48
- 49. Itumoвollo 30: CеpziЙнук B. УкpсtiпcькuЙ зdвuz.
Boлцttь l939 - I955. - К., 2005. - С. 302).

Мiсцeвa бoТвкa УПA пiд кoN4aндoю ..Бypoвoгo'' (8
нoлoвiк) дaлa бiй нiмецьким кapaтеляМ' якi пpиТхали
кoлoнoю iз 5 - aвтoмaши}l' y селo Biльгip (Гoшaнськoгo
paйoкy нa Piвненщинi). У pезyльтaтi бoю в нiмuiв бyлo 2-
х вбитo, a пoвстaнцям в.цilлoся без втpaт вiдiйти лo лiсy.
У uьoмy бoю вiдзнaчився кyлеtt'етник..Калинa''(poдoм i3
[нiпpoпeтpoвшини) (PiвнеttcькuЙ кpасзttавнuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. ,Qенuщуксt. _ СnP. 3oш. P 2I - 27;
Кpав,tук СеpziЙ. 50 poкiв mo.uу // Boлuнь, I993, - 24
epуdня).

Coтня . .Бiгyнa' '  (сoтeнний - Кoстeцький Aнaтoлiй
Cтепaнoвин, |923 p, tt., ypoд)|(енецЬ сеJla Бaсiв Кyт
Piвнeнськoгo paйoнy PiвненськoТoблaстi) paзoм iз нoтoю
сoтнi . .Лисa' '  (сoтенний - yрoджeнeцЬ Гaличини),
зopгaнiзyвaли зaсiлкy нa нiмеuькy aвтoкoлoнy iз 5 aвтo з
кapaтeляМи' якi пoвеpтaлися iз сeлa Biльгip ГoЩaнськoгo
paйoнy нa PiвнeнЩинi. Пpи нaближенi кoлoни дo мiсця
зaсiдки пoвстaнцi iз виryкaми ..Cлaвa'' кинyлися в aтaкy.
Зaв'язaвся жopстoкий бiй, в якoмy пpoтивник у пaнiui

Гpyлень' 43 p.

Гpулень' 43 p.

Гpулень' 43 p.

пoчaв rгiкaти нa сeлo Hoвoстaвцi (Гoшaнський paйoн)'
3aлицlивlци пiсля себе l2 тpyпiв (5 oфiuepiв i 7 сoллaтiв).
Cеpел пoвстaнuiв зaгинyB кyлемeтник Мaмvyp Aн.пpiй
Hинипopoвин, 1926 p' н., пс. ..oсикa'', ypo.пя<енецЬ селa
Бaбин Гoщaнськoгo paйoнy; вiстyн I.{инкo Iвaн
Cевaстянoвич' ypoдженець селa Bi.llьгip i пopaненим бyв
Paевський Феlip , пс. ..Мoнгoл'', ypoДкенець сeлa Бaсiв
Кщ Piвнeнськoг0 paйo}тy PiвненськoТ oблaстi. Пoвgгaнцi
спaлили всi aвтo (PiвненcькuЙ кpасзнoвuuЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв О. ,{енuuцtка. _ Сnp. 3otц. Р 3I- 62,
3oш. P. 3l - l0,3oш. P, 4 - 76 - 78; Кpавaук СеpеiЙ. 50
poкiв mo'ttу // Boлuttь, l993, _ 24 zpуdня).

Ha тaбip вiйськoвo . пoлoне}lих, щo бyв y сeлишi
Людвипiль [тепеp сeлише сoснoвe Беpезнiвськoгo paйoкy
PiвненськoТ oблaстi] ,  який oхopoнявся нiмцями й
пoлякaми' нaпaв вiддiл УПA. У цЬoМy бoю зaгинyв
пoвfiaнецЬ _ Гypин Aнлpiй Лyкaшoвин, iз сeлa flpyхiв.
цьoгo )к paйoнy. Пoвстaнцями бyлo взятo великi тpoфеТ
(!енuuцtк oлекcаttilp. 3лoчuнu noльcьKuх ll|oвiнicmiв на
Boлuнi. _ T l. - Piвttе, 2003. _ С. 200).

Чoтa..Мopякa'' i3 сoтнi ..Bopoнa'' (сoтенниЙ _ Бopoденкo
Baсиль, ypoд'(eнець Пoлтaвщини), близькo 40 чoлoвiк,
нaпaлa нa нiмцiв y селi Hемoвинi Cаpненськoгo paйoнy
нa Piвненщинi, якi пoвеpтaлися з гpaбyнКy. У pезyльтaтi
бoю 2 - х гpабiжникiв бyлo пopaнeнo, a нaгpaбoвaнe дoбpo
вiлiбpaне. Жещв сеpeл пoвcтaнцiв не бyлo (PiвttеltcькuЙ
кpасзнавuuЙ tttузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,ЦеttuuЦlксt. _

Сnp. Зotu. P 37 - I9).

Мiсцeвa бoТвкa УПA дeкiлькa paзiв зopгaнiзoвyвaлa
зaсiдки пpoти Biдстyпaючих нiмцiв y лiсi, мiж селaми
Бyхapiв i Михaлкiвцi oстpoзькoгo paйoнy нa Piвненщинi.
B исл iд aкцiй невiдoм ий ( Piв п е н c ькuЙ кpа сз н ав н uЙ .uузeЙ'
ocoбacmuЙ аpхiв o. ,Qеttuuцlкo. _ Сnp. 3otu. P. 28 - 59).

Мiсцевa бoТвкa УПA нaпaлa нa чoтиpЬoх нiмецьких
пoгpaничникiв, якi пoявились y селi,[paннa (тепep селo

.{pyжбa) Paдивилiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi.  У
peзyлЬтaтi цiсТ aкцiТ oдин нiмець бyв пopaнений, oлин
зaхoплений y пoлoн' a дBoМ вдzlлoся yтеКги.
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Cеpел пoвстaнцiв жеpтв нe бyлo (PiвнеltcькuЙ
кpасзttавuuЙ l+lузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О. ,Цепuu1)lка. -
Cnp.Зout.Л-6).

БoiЪкa УПA пi.ц кoмaндoю..Caмapи'' oтoчилa i зaв'язaлa
бiй з гpyпoю нiмuiв (l5 ociб), якi пpиiiaли гpaбити нa
хyтip Cемигpaни' щo пoблизy сeлa П'ятигopи
Злoлбyнiвськoгo paйoкy нa Piвненщинi. Hiмцi зДaлИcя у
пoлoн i iх пoвстaнцi poззбpoiли тa Biдпpaвили пo зв'язку
в штaб УПА (PiвненcькaЙ кpа €тнaвчuЙ ltузеЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв o.,Ценuuцtка. - Сnp. 3oш. P. 7 - I I0).

Biддiл УПA мaв бiй з нiмцями непoдaлiк мiстечкa
Беpезнoгo, Щo нa Piвнeнщинi.  У uьoмy бoю зaгинyв
пoвстaнець iз мiстa Кoстoпoля PiвненськoТ oблaстi
Cтепaнoвич Cпиpилoн Йoсипoвин, |922 p.н.
(PiвнeпcькuЙ кpасзнавltuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
[енuщукo. _ Сnp. 487 PIс)

БoТвкa..Чepeшнi'' (кoмaнлиp бoТвки _ Paшкo oлeксaнлp
Baсильoвич, l9 l3 p. н. '  ypoджeнецЬ сeлa Poгiзне
,[l'eмидiвськoгo paйoнy нa Piвненurинi) i сoтня ..Беpeзи''

(сoтенний _ Пaнaсюк lвaн Baсильoвин, l9|2 p. н.,
ypo.пrкeнець селa Пiдвисoкe Paдивилiвськoгo paйoнy нa
Piвненщинi) нaпaли нa нiмецькoгo лянлвipтa
(теpитopiaльний нaм iсник) y селi BoвкoвиТ !eмидiвськoгo
paйoнy. У pезyльтaтi бoю нiмцi вiдстyпили нa селo
Пiдвисoке. Зa )кepтBи невiдoмo (PiвttеttськuЙ
кpасзttавuuЙ музeЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o. ,a{епuщука. _
Сnp.3out.P28-I2).

Пoвстaнцi нaпaли нa нiмцiв, якi  пoвepтaлИcЯ з
нaгpaбoвaнoю ryДoбoю, пoблизy селa Пoвнa.[I'yбнiвськoгo
paйoнy нa Piвненщинi. Хyлoбa бyла вiдбитa. Зa жещви
невiдoмo (PiвнeнськuЙ кpасзttавнuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ
аpxiв О.,{еttuuцlка. _ Сnp, 258 PP)'

Biддiл ..Лeгyчoгo'' (зa iншими дaними вiддiл..Мa3епи'',
ypoдя(енецЬ Гaлинини) пpи дoпoМoзi мiсцевoТ бoТвки пiд
кoмaндolо [>кyзa .[митpa Пeтpoвинa, l9 l2 p '  н.
(ypoлженеuЬ сeЛa Зapyлля .[yбнiвськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi) зaв'язaли бiй з влaсoвцями (poсiйськi

Гpyлень' 43 p.

Гpyлень' 43 p.

Гpyлeнь' 43 p.

ruoвiнiсти, якi слy>кили нiмuям) нa хщopi Бouянiвкa,
пoблизy сeлa Зapyлля. Bлaсoвцi бyли poзбитi i, кинyвши
збporo, втеKпи нa.Цyбнo. У uьoмy бoю зaгинyв пoвстaнeцЬ
[жyз i  пopaненим бyв Генеpaльнyк Boлoдимиp
Микoлaйoвич , |923 p. н., ypoДке}rець селa Зapyл.пя. Пiсля
цiеТ aкцiТ пoвстaнцi нaзбиpaли бaгaгo збpo.i (PiвнепcькuЙ
кpасзнавauЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,[епuuqlкo. _
Сnp. I689 Pn I8I6 P!; I825 PД, I753 PД).

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кoмaндoю ..Пyгaнa'' (кoмaнлиp
бoТвки _ oксентьсв Петpo Hестopoвин, |92| p. н.,
ypoд)кe}reцЬ сeлa Здoвбиui Злoлбyнiвськoгo paйoну
PiвненськoТ oблaстi) poззбpoiлa нiмeцький фpoнтoвий
пiлpoзлiл' який зaгpyз в бoлoтi, пiд чaс пepепpaви чеpез
piнкy, пoблизy селa Iвaчкoвe З.пoлбyнiвськoгo paйoнy
(oльшeвcькuЙ o. У 30oвбuцi J}|iJrс poвалru // Hoве
lсummя, I999).

Пoвстaнськa гpyпa зв'язкy (l0 нoлoвiк), якa йшлa з
лiтеparypoю зi Львoвa нa Пoлiсся, пoтpaпилa в зaсiдкy
нa мoстi, Щo в сeлиЩi Млинiв нa Piвненщинi. Зaв'язaвся
кopoткий i зaпеклий бiй, в якoмy зaгинyлo 4 пoвстaнцi,
pештi вДaлoся пpopвaтися i  пpo,Цoвжити мapшpyт.
Пopaненим бyв пoвстaнeuь Мaй oлексaн.Цp Mикoлaйoвин,
|922 p. н., пс. ..Кapпo'', ypoд)кeнець кoлoнiТ Ядвипiль
Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi. Зa жеpтви y
пpoтивtiикa невiдoмo (PiвueнcькuЙ кpас3нoвuЙ лtpеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв 0.,Qепuuцtка. _ Сnp. 3out. P I6 - 57).

Бoiвкa..Чepешнi'' (кoмaн,Циp бoiвки _ Paшкo oлексaнлp
Baсильoвич, l9 l3 p. н. '  ypoд)кенецЬ селa Poгiзне
.[eми.Цiвськoгo paйoнy нa PiвненЩинi), сoтня ..Беpези''

(сoтeнний _ Пaнaсюк Iвaн Baсильoвич, l9 l2 p.". ,
ypoд)I(енeцЬ селa Пiдвисoке PaдивилiвсЬкoгo paйoнy нa
Piвненшинi) i сoтня ..Шпали'' (сoтенний _ Coлoнюк
Пилип МихaЙлoвич' l9 l8 p. t| . '  селa Кpyпець
Pa.цивилiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) нaпaлИ нa
нiмецькoгo лян.Цвipтa (теpитopiaльний нaмiсник) iз
oхopoнoю y с. Пiдвисoке. У pезyльтmi бoю нiмцi пoнесли
великi rгpaти y живiй силi. Cеpел пoвcтaнцiв 3aгинyв
сoтенний ..Бepезa'' (PiвненcькuЙ кpав,rавчuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв О.,[eнuuцtкa - Сnp. 3out. P 28 - l2).
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Biддiл .,Яpeмli '(кypiнний _ Cеменtoк Hикoн, l9l9 p.
н., пс. ..Яpемa'', ..TиМil.tJ'', ..CтaJlьний'', yPolDкеHець селa
Hемoвичi Capненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi),
lt.lлaв нa oхoporry вoдoкaчки y селi .[opoтинi Capненськoгo
paйoнy нa Piвненщинi. У pезyльтaтi невеликoгo бoю в
пoлoн дo пoвстaнцiв пoтpaп}rлo 6 нiмцiв. Пoвстaнцями
бyлo взятo бarагo збpoТ (РlвttенcькuЙ кpасlнавнuЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. ,{eнuщJrK& - Сnp. 3oш. P 37 - I l8).

Мiсцевa бoiЪкa УПA зpoбилa зaсiлкy нa нiмuiв (бiля 30
voлoвiк) y с. Кoпaнi Paдивилiвсьlсoгo paйoнy , якi пpиiiали
в селo гpaбити миpнr нaселе}lня. 3aв'язaвся бiй, y якoмy
зaгикyв пoвстaнeцЬ iз цьoго я( селa. Hiмцям не вдzшoся
пoгpaфвaти селo i з Bтpaтaми в живiй силi пoТхaли нaзaд
(PiвнeнcькuЙ кpасзнoвuuЙ .lсузеЙ. ocoбucmuЙ аpxiв О.
[еltuц1lкa. _ Сnp. 3oш. 20 - 25).

Мiсцева бoТвкa УПA пiд кеpiвниЦтвoм Caя Микoли,
ypoдженця селa Кoпaнi Paдивилiвськoгo paйoнy нa
PiвненЩинi, зpoбилa зaсiлкy нa нiмцiв пoмiж селaми
Кoпaнi i Aдaмiвкoю Paдивилiвськoгo paйoнy. 3aв'язaвся
бiй, y якoмy зaгинyв oдиt| пoвстaнеuь. Сepeл нiмuiв бyв
oдин чoлoвiк вбmий (PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ ltузеЙ.
ocoбucmuЙ opхiв o.,\eнutщlкa _ Сnp. 3olu. 20 - 28).

Кypiнь . .Квaтиpенкa' '  (кoмaн.Циp - Якoвлiв Якiв,
ypoДкенецЬ Гaлинини) 0тoчив нiмецький пiлpoзлiл (бiля
l00 voлoвiк) y лiсi, бiля с. Кoзaк КopеЦькoгo paйorry, який
3:lгoтoвJrяв дpoвa. У pезyльтmi залеклoгo бoю, який тpивaв
з paнкy дo сaмoгo Bечopа' нiмui бyли пoвнiстю poзбитi.
Cеpeл них бyли великi )l(еРгви' l0 нiмцiв пoтpirпилo в
пoЛoн. У пoвстaнцiв зaгинyлo двa чoлoвiки, oдин iз с.
Гopoлoк Piвненськoго paйoнy. Пoвстaнui зaхoпили бaгaтo
вoзiв, кoнеIl (PiвненcькuЙ кpaсзнавчuЙ музeЙ.
ocoбucmцЙ аpхiв o.,Цeнuщ)tкa - Сnp. 3otu. 23 . I).

Biддiл УПA зopгaнiзyвaв зaсiлкy нa нiмцiв нa цrгopi
Tеpебежi пoблизy с. гoнopaгкa Paдивилiвськoгo paЙoнy,
якi виiiaли нa вoз:lх iз м. Paдивилoвa нa селo.[oбpивoл4
цьoгo ж paйoнy. У pезyльтaтi пepестpiлки 2 -x нiмцiв бyлo
в6vrтo. (PiвнeнcькuЙ кpaсзнавuЙ лtузеЙ. ОcoбuctnuЙ apхiв
О.,\енuщукa - Cnp.3otц. P' 2E - I0I).

Гpулень' 43 p.
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fpулень,43 p.

Пoвстaнцi _ Бopлюг Iвaн Cepгiйoвиv, Лиryхa BaсиJIЬ _
oбидвa ypoлженui селa Хopiв oстpoзькoгo paйoнy
Piвненськoi oблaсгi, тa iнuli, пiлipвали зaлiзничне пoлoтl{o
пoмiл< сeлaми Бaдiвкa i Moгиляни oстpoзькoгo paйoнy
нa вiдтинкy Piвне _ Шепетiвкa i rryстили пiл yкiс пoтяг
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ ltузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.
[енuuglка. - Cnp. 1592 Po).

Кypiнь . .Кopи' '  (кypiнний _ Мельник Мaкap
Михaйлoвич, |920 p. н.' ypoдx(еl{ецЬ селa Гopoлeuь
BoлoлимиpeцЬкoгo paйoнy нa Piвненщинi), ..Тoпoлi' ' i
вiддiл вiйськoвoТ poзвiлки зaв'язали жopстoкий бiй з
нiмшями, якi пpиriaли гpaбити, пoблизy селa Залiшaни
.(yбpoвиuькoгo paйoнy нa Piвненщинi. Бiй пpoлoв>кyвaвся
пoнaд 5 гo.Цин. Жеpтв y пoвстaнЦiв не бyлo. Гpaбiжники
вiдстyпили (PiвненcькuЙ кpасзнoвluЙ лlузеЙ. ОcoбucmцЙ
аpхiв 0.,\епuuцtкo, - СnP. 22I03 P!убp.).

Ha aвтoшляry КиiЪ _ Piвне пoмiж селaми Tyлopiв (тепep
селo Фe.пopiвкa) i  Cинiв Гoщaнськoгo paйoнy нa
Piвнeншинi, мiсцевa бoiвкa УПA нa чoлi з Гopисгtoкoм
Baсилем lвaнoвинoм, |920 p.н, )кителем сeлa Тyлopiв,
зopгaнiзyвaлa зaсiдкy. Hевдoвзi нa лopoзi 3'явилaсь
нiмецькa кoлoнa iз 6 мoтoциклiв i  oднiеТ легкoвoТ
aвrгoмaшини. Пoвgгaнцi гpaнaтoю пiдipвaли aвтo i вoнa
3yпинилaсЬ' a мoтoциклiсти втeкJlи. Пiд чaс uiеТaкuiТбyв
вбнтvlЙ нiмeцький oфiuеp. Пoвgгaнцi зaвoлoдiли збpoею
i дaкyментaми (PiвненcькuЙ кpасзнaвчuЙ tl lузеЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв О. !еttuuцlка. _ Cnp, I7l I PГ.),

Чma..Мopякa'' iз сmнi ..Bopoнa'' (сoтенний _ Бopo.Ценкo
Baсиль, ypoДкенецЬ Пoлтaвщини) бiля 40 чoлoвiк внoчi
нaпaлa нa oхopoнy зzrлiзнo.Цopoжнoгo мoсгy нepез p' C.гryн
y селi .{opoтшr i Capненс ькoгo paйo нy Pi вненськof oблaстi.
Але нa дoпoI\{oгy нiмецьким oхopoнцяrvt нaд'Тхaв
бpoнепoТзл i пoвстaнцi мiст не встигли зipвaти, щo
спpичиt{илo ii дo Biдсryгry. Жещв y пoвстaнцiв не бyлo.
Cеpел пpoтивникa бyв знишений l  oхopoнеЦь
(PiвненcькuЙ кpaeзнавнuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ apхiв О.
[енuuryкa - Cпp. Зolu. P 37 - I9, II6).

202 20з



Гpулень' 43 p.

Гpулень' 43 p.

Гpулень' 43 p.
(пoнатoк)

Гpyлень' 43 p.
(кiнеuь)

Гpyлень' 43 p.
(кiнеuь)

Гpyлeнь' 43 p.

Heyстiйнений вiддiл УПA мaв бiй з нiмцями y сeлi
Biльгip Гoщaнськoгo paйoнy нa Piвненщинi, в якoмy бyлo
пoбитo й спaленo тpи aвтoмaurини з нiмцямt'l (Гavoп Л.
B iltt'я вoлi Укpаiнu // Boлuнь. - I997. _ 7 люmozo).

Пiд кiнець гpyдня l9a3 p. нiмui зpoбили нaскoк нa
с. Плoскy [тpебa с. Плoске oстpoзькoгo paйoнy нa

Piвнeншинi] iз цiллю гpaбежa. Bнaслiдoк сyтички 3
мiсцeвoю бoТвкoю 5 кopiв бyлo вiдбитo (Лimonuc УПА.
Hoва cеpiя. _ T' 2. _ Topoнmo, I999. _ C. 469 - 472).

Ha нiмaкiв бyлo зpoбленo кiлькa зaсiдoк [в oкpyзi селa
Pисв'янк4 тепеp вiйськoвий пoлiгoн Гorцaнськoгo paйoнy
нa Piвнeнщинi], лe пiсля леякoТ oпеpaЦiТ бyлo вiлбитo вiл
нt.lx 7О шryк нaгpaбoванoТ ryлoби, тa вбитo l0 нiмaкiв
([АPo: Ф. Р, _ 30. - Оn. 2. _ Сnp. 64. - Аpк 8).

Hiмцi з влaсoвцями (poсiйськi шoвiнiсти, якi слyжили
нiмuям) нaлaлИ нa вiддiл УПA, який бyв нa пoстoТ в селi
Bеликa Клецькa Кopeuькoгo paйoнy нa Piвненщинi.
Зaв'язaвся зaпеклий бiй. Пoвстaнui вiлстyпили. Жеpтв y
пoвстaнцiв нe бyлo. Зa жеpтви y пpoтивникa невiдoмo
(PiвненcькuЙ кpасзнав'tuЙ lttуlеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
flенuuцtка. _ Сnp. I344 PБ)

Biддiл УПA мaв бiй з нiмцями y селi .Цaничiв
Кopеuькoгo paйoнy нa Piвненщинi. Бiй тpивaв мaйжe
цiлий дeнь. 3a жepтви невi .цoмo (PiвпeнcькuЙ
кpасзнавluЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,ЦеttuuЦlка. _

Сnp. I344 PБ).

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кеpiвниЦтвoм ..Tихoгo' '

(кoмaнлиp бoТвки - Пaвлюк Mиxaйлo Мaксимoвин, l920
p. н.' ypo,tDкенецЬ сеJr.l Бoжкевинi, тепеp сеJlo Hoвoселiвкa
Mлинiвськoго paйoнy Piвненськoi oблaстi) зpoбилa зaсiлкy
в лiсi, нa шoсе пoблизy селa Hoвoселiвкa. Пo шoсе iiaлa
aвтoкoлoнa (l вaнтaжiвкa i 2 легкiвки) з мaляpaми (бiля
25 нoлoвiк) нa селище Млинiв. Arгoкoлoнa бyлa зyпиненa.
Бoю не бyлo, тaк як мaдяpи зДu||1cя. Пoвстaнцi зaбpaли
збpoю i бoспpипaси дo неТ, a сalr{иx п'aдяp Biдпyстили
(PiвнeнcькuЙ кpасзнoвнuЙ 'uузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.
[eнuщукa - Cnp. 3otu. P 27 - 84).

Гpулевь' 43 p.

Гpyлень' 43 p.
(кiнеuь)

Гpyлень' 43 p.
(кiнeuь)

?,1943 p.

?, 1943 p.

Coтня . .Беpкyтa' '  (сoтенний - Фелopvyк Aнaнiй
Фeдopoвич, |92| p. н. '  ypoдженець мiстечкa Bеpби
.{убнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi) нaпалa нa oхopoнy
зa;liзнo - дopox(ttoгo мoсry в мiстi flyбнo нa Piвненщинi,
якy злiйснюв.lли N{aдяpи. oхopoнa бyлa poзбитa, oдин iз
мaляpiв пoтpaпив y пoлoн. Сеpе,Ц пoвстaнuiв бyв вбитий
oдин чoлoвiк (PiвненcькuЙ кpасзнoвluЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ opхiв 0. ,Qенutщlка. _ Сnp. 3otu. P 23 - 44).

Biллiл ..[yбoвoгo'' (кoмaндиp вiллiлy - Литвиннyк lвaн
Caмiйлoвиv, iз с. Бискyпиvi Pyськi, тeпеp с. HехвopoЩa,
Boлoлимиp - Boлинськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi),
який пеpебyвaв нa пoстoТв с. 3oлoтoлин Кoстoпiльськoгo

P-}ry нa Piвненщинi, 3aв'язaв зaпeклvlЙ бiй з нiмruми нa
oкoлицi селa. У pезyльтaтi бoю нiмцi бyли poзбитi. Bopoг
мaв великi жеpгви' чaстинa poзбiглaся. У пoвстaнuiв бyлo
2 чoлoвiки вбитих (PiвненcькuЙ кpасзнав,tuЙ лlузеЙ.
ОcoбцcmuЙ аpхiв o.,[енuщука. - Сnp. 27I9 PP - а).

Tepeнoвa бoТвкa i нoтa aзepбaйджaнцiв вiдбилa нaпaд
нiмцiв нa с. Hoвoмaлин [oстpoзький paйoн PiвнeнськoТ
oблaстi] (Лimonuc УПА. Hoва cepiя. - T 2. Topoпmo,
I999. - С. 470).

Гpyпa мaляpiв, iз пoлякaми, нaiiалa нa с. Сryпнo [тpeбa
селo Cryпнe Злoлбyнiвський paйoн PiвненськoТ oблaстi],
пoгpaбyвaли i  зниЩили цеpквy. Biддiл УПА зpoбив
зaсiлкy. У бoю бyлo вбитo 40 злoчинцiв, a paненo l6
мaляpiв i пoлякiв, i вiдбитo пoгpaбoвaне (Лimonuc УПА.
- T. 24. _ Topoнmo -Львiв, I 996 - I 996. _ С. 253; Лimonuc
УIIА. _ T 2. - Topoнmo, I990. _ C. I48).

Мiсцевa бoТвкa УПA мaлa бiй з нiмцями в лiсi, пoблизy
селa Кopviв'я Кoстoпiльськoгo pайoнy нa Piвненщинi.
Bислiд бoю нeвiдoмий (PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ лtyзеЙ.
ocoбucmuЙ opхiв o.,[|епuщука. - Сnp. 455 PК).

Мiсцевa бoiЪкa УПA зopгaнiзyвaлa зaсiлкy нa нiмецьких
oфiuеpiв (5 - ть oсiб), якi Тхaли }ra кoнях' пoмiж селaми
Maйкiв i Pyсивель ГoЩaнськoгo p - нy. Чoтиpи oфiuеpи
булll вбllтi, a oдин втiк (PiвненcькuЙ кpсtсзttttвuuЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ opхiв o. !енuuцlкo. _ Сnp. \oul P 3I-73)'
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Увaги зaсrryгoвyс вiйсьIовa oпеpauiя в Гoшi [Piвненськa
oблaсть], кoли, poзбивши нiмцiв, фopмyвaння УПA
зaхoпили дpyкapню (ГуpiЙ Бухаlto. ,,УПА 

у бpoнзi,, //
Bututlь. _ 2005. _ 7 llcoвmня).

Чoтa iз сoтнi . .opлa' '  (сoтенний - Boйтюк Iвaн,
ypoдженецЬ селa Липки Гoщaнськoгo paйoнy нa
Piвненшинi) пiд кoмaндoю Гaвpилюкa Boлo.Цимиpa
Кaлiстpaтoвичa, |922 p. }|., ypoдже}lця селa Залiзниця
КopеЦькoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi ,  мaлa бiй з
нiмцями y селi TyлopiB ГoщarrсЬкoгo paйoнy PiвненськoТ
oблacгi. Bислiд бoю нeвiдoмий (PiвпенcькuЙ кpoсзнавauЙ
музeЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.,Qенuuцlка. - Сnp. I530 PК).

У бoю з нiмцями в селi oбгiв (тепеp селo Coснiвкa)
.(yбнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi зaгинyв пoBстaнецЬ
Шaвpoнський Baсиль Гaвpилoвиv, l 9 l 9 p. н.' ypolDкенецЬ
сeлa .Il'еpмaнь -II Злoлбyнiвськoгo paйoну (PiвненcькuЙ
кpасзнавuuЙ lttузеЙ. oсoбucmuЙ apхiв o. ,ЦeнuuЦtка" _
Сnp.90I P3).

Biддiл УПA мaв жopстoкуlЙ 6iЙ з нiмцями в ypoнишi
..Зauyгyнкa'' пoблизy сеЛa Iвaчкoве 3лoлбyнiвсЬкoгo
paйoкy нa Piвненщинi. У uьoмy бoю зaгинyли пoвстaнцi
Aвpaмнyк oлексaн.пp Aнтoнoвин, l9l4 p. н. i .(емvишин
Микoлa eвдoкиМoвич' l 9 l 5 p. н., - oбидвa ypoДкенцi сeлa
Здoвбиця 3лoлбyнiвськoгo paйoнy (PiвненcькuЙ
кpасзнoвuuЙ музeЙ. oсoбucmuЙ аpхiв О.,Qепuuцtкa -
Cnp. 1620 PЗ).

Coтня ..U-[yпaкa'' мaлa зaпек.пий бiй iз нiмцями в селi
Бyшa 3лoлбyнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi. У uьoмy
бoю зaгинyли пoвgгaнцi Гopoб' юк .{митpo Ми кoлaйoвин,
|924 p. н., iз с..{я.Цькoвичi Piвненськoгo paйo}ry i Грleнюк
Пaвлo Cилoвпя, |924 p. н., iз селa Bеpхiв oстpoзькoгo
paйoнy (PiвненcькuЙ кpaсзнавuuЙ ltузеЙ. ОcoбucmuЙ
аpхiв o.,[енutчlка. _ Сnp. E90 PR Сnp. 863 PP).

Мiсцевa бoТвкa УПA знищилa 3 -х нiмцiв y селi
Caпoжин КopеЦькoгo paйoнy нa Piвнeнщинi (PiвненcькuЙ
кpoсзнавluЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ opxiв o.,[[енuщ1lка. -
Сnp.3otu.P3-26).

?,1943 p.
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?,1943 p.

?,1943 p.

?,1943 p.

Пoвстaнцi oбсгpiляли нiмецьке вaнтiDк}Iе aвтo у сeJrl

Хoмщ (тепеp сеJlo зелеIrий Гaй) .фiбнiвськoгo paйoнy

Piвненськoi oблaстi нa aвтourЛяхy Piвнe -.[yбнo. Пiд чaс

цiеТ акцii зaгинyв мiсцевий жителЬ (бyв poзстpiляний
нiмцями), який дoпoмaгaв пoвстaнцям (PiвtlеltcькuЙ

кpасзнaвuuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.,Цеttuц!кa. _

Сnp. I778 PДI

Пoвстaнець Caпaнюк Boлoдимиp Гpигopoвиv, |920 p.

н., пс. ..Беpкyг'', iз сeлa З.Цoвбиuя 3лoлбyнiвськoгo paйoнy

нa Piвненщинi, poззбpoТв нiмeцькoгo ваpгoвoгo в paйoннiй

нiмецькiй yпpaвi мiстa З.пoлбyнoвa i зaхoпив дpyкapськy
I\'aши}rкy (PiвпeнcькuЙ кpoсзнавuuЙ музеЙ. ocoбucmцЙ
аpхiв О. ,ЦенutцJlка. _ СnP. I620 P3).

Пoвстaнeць Mapнyк Микoлa Hикaнopoвин, |925 p. н.,

iз селa oзеpяни,[yбнiвськoгo paйoнy нa Piвнeншинi, вбив

нiмецькoгo вapтoвoгo y сBo €мy селi , який oхopoняв
зaлiзнoлopoжний пepеТз.п (PiвнeнcькuЙ кpасзнавнuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О. !еttuщукa. -Cnp. I790 P!).

Heвiдoмий пoвстaнець iз сeлa Здoвбиця
Злoлбyнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi лoбpе вoлoдiючи

нiмецькoю мoвoю i пеpеoпягнyвlllисЬ y нiмеuькy фopмy'
poззбpoТв нiмецькoгo вapтoвoгo нa зaлiзничнoмy мoстi в

свoсмy селi (PiвпeнcькuЙ кpасзнавuuЙ музеЙ.

ocoбucmuЙ opхiв o. ,Ценuщука. - Сnp. I620 P3).

Пoвстaнець Cилopнyк Biкгop Пилипoвин, |922 p. н.,iз

селa 3дoвбиця 3лoлбyнiвськoгo paйoнy нa PiвненЩинi,
poззбpoТв нiмецькoгo сoлдaтa в свoсмy селi

(oльulевcькuЙ o. Tвoi cцttu _ mвoя aШва, УкpаIнo // Hoвe

ilсummя' I997. - J|b 79).

Пoвgгaнець Coлтис Якiв Cеменoвич, ypo.Dкенець сeлa

3дoвбицi 3лoл6yнiвськoгo p - t{y нa Piвненщинi, нa cтaнцiТ

Злoлбyнiв, вiдчепив лoкotrloтив вiд пoтягa, щo пpяМyвaв

нa фpoнт i спpямyвaв йoгo в бoлoтo (oльшeвcькuЙ o' У

зdoвбuцi лtiue poваl|'u // Hoвe жummя, 1999).

Biддiл УПA пiд кoмaндoю ..o.Цнopoгa'' мaв зaпеклий

бiй з нiмцями пoблизy селa oзepo BoлoдимиpеЦькoгo
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paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi. У pезyльтaтi цьoгo бoю
сoтенний пoтpaпив y пoлoн дo нiМцiв. 3a жеpтви нe
пoвiдoмлястьcя (PiвненcькuЙ кpасзпавuuЙ музeЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. !енuuцtка, _ Сnp. 3otц. Boл' 12 -
r86).

Miсцевa бoТвкa УПA пiд чaс спzlлення мoсry в селi
Здoвбиця Злoлбyнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi,
пi.цдалaся нaпa.ry зi стopoни пoльськoТ пoлiuil, якa сrтужилa
нiмцям. У uьoмy бoю зaгинyв пoвстaнецЬ.(емнyк Фелip
Гнaтoвин, l905 p. н. '  ypoджеl.|eцЬ цЬoгo ж селa
(PiвненcькuЙ кpoeзнавuuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ cpхiв О.
flенuщукa _ Сnp. 3otu. P. 7 - I4).

Coтня ..Cтopнaнa'' (сoтенний _ Cтепчyк oлeксaн.пp
Tеpeнтiйoвин, l9 l8 p. }|. '  ypoдженецЬ сeлa Mежиpiн
oстpoзькoгo paйoнy нa Piвненщинi) зopгaнiзyвалa зaсiлкy
нa нiмцiв пoмiж селaми Bеpхiв i Hoвoмaлин oстpoзькoгo
paйoнy. Bислiд aкцiТ невiдoмий (PiвttепськuЙ
кpасзпавнuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ оpхiв o. !еttuuцlка. -
Сnp.3otu.P2-7I).

Мiсцевa бoТвкa УПА пiд кol\ , taндoю ..Кaйдaшa' '

(кoмaнлиp бoТвки _ Caвнyк Baсиль Мaкapoвиv, l9I8 p.
н. '  ypoдже}|ець селa f lyлiби Гoщaнськoгo paйoнy
PiвнeнськoТ oблaстi) декiлькa paзiв poбилa зaсiдкlt нa
нiмцiв нa лopoзi  пoмiж сeлaми !,улiби i  Жaвpiв
ГoЩaнськoгo paйoнy. У нiмцiв бyли жеpтви, кiлькiсть Тх
невiдoмa. Зa жеpтви y пoвстaнuiв не пoвiдoмля€тЬся
(PiвненcькuЙ кpасзнав,tuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
Цeпuu1)tка. _ Cnp. 3oul, P. 3] - 74).

У |94з p. нaшi пoвстaнцi [rсypiнь 
..[oксa'' 

[кypiнний _
Кoтик Семен Пaнaсoвин, l9l5 p. н., ypoджеllецЬ селa
Cестpятин Paдивил iвськoгo paйoнy P i внeнськoТ oблaстi]
здiйснили нaпall нa кiлькa нiмецьких aвrгoN-raшин зi збpoсю
i мaйнoм бiля селa Cитнoгo [Paливlшiвський paйoн]. oпip
вiйськoвoгo сyпpoвoджeння пoдoлzutи швидкo. Здoбич
бyлa пеpепpaвленa в poзтaцIyвaння пoвстaнських
пiлpoзлiлiв. Haшa сoтня gгoялa тoдi нa хщopi Bинoгpaлкa
непoдaлiк Cестpятинa (СухoЙoльcькuЙ Iвсtц' - Hecкopенo
cuла dуху // Iз кpuнuцi nечаlti. _ Piвttе. _ 2006).

?, 1943 p.

?, 1943 p.

?,1943 p.

?,1943 p.

?,1943 p.

?, 1943 p.

Пoвстaнець lгнmишин Boлoлимиp Фелopoвин, |924 p.
l .| . '  ypoд)l(е l{eцЬ сeлa Зapiuьк Piвненськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi, знищив y сеJli Пoнебель Piвнeнськoгo
paйoнy Piвненськoi oблaстi нiмецькoгo oфiuеpa Йoхiмa
(PiвненcькuЙ кpасзнавauЙ .uузеЙ. oсoбucmuЙ opхiв О.
flенuuptкo. _ Cnp' 934 PP).

Пiд с. Бечaль... [Кoстoпiльський paйoн нa Piвненшинi]
тpaпилaся сyтичкa мiж вiддiлoм УПA i  н iмецькoю
пoлiцiсю в склaдi 200 чoлoвiк. Bбитих 2,7 пQлoнeннх,
вopoг poзбiгcя, зaлal,ЦIlBши бaгaтo збpoТ i aмyнiuiТ
(CеpеiЙ,tук. B. oУH - УПА в poкu вiЙ,|u. Hoвi Йo'<у,ценmu.
- К., 1996' - C. 3 I 2).

БoТвкa УПА (6 чoлoвiк) нaп.шa нa банк y селиЩi Гoщa
нa Piвнeнщинi. Пoвстaнцi зaвoлoдiли кpyпнoю сyмoю
гporшей i без втpaт 3никJIи (PiвttенcькuЙ кpасlttсtвuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.,[еttuщ1lка. _ Сnp. 3oш. P'
rs - 23).

Пoвстaнцi зopгaнiзyвaли зaсiдкy нa нiмцiв у лiс i ,
пoблизy сeлa М'ятин ГoЩaнськoгo paйoнy PiвненськoТ
oблaстi. У pезyльтaгi бoю тyг зaгинyв Фелopнyк Гpигopiй
oнoпpiйoвин, iз с.  Бiлa Кpиниuя Piвненськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi .3a жеpтви y пpoтивrrикa не
пoвiдoмлясться ( Piв l tенcькuЙ кpoв,!авuЙ .||у3еЙ.
ocoбuсmuЙ аpхiв О. !енuuцlкo. _ Сnp. 3otu. P 2 - 4).

Miсцевa бoТвкa УПA зaв'язaлa бiй з нiмцями в селi
Cпaсiв 3лoлбyнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi. У
цЬoмy бoю зaги}Iyли пoвстaнцi - Caмoлtoк Iвaн Петpoвин,
l9 l6 p. н. i  Кoлoмис Юpiй lвaнoвич, l908 p. н '  _ oбидвa iз
селa спaсiв (PiвнеttcькuЙ кpасзнttвuЙ музеЙ. oсoбuсmuЙ
аpхiв o, ,\еttuuцlка. _ Сnp. 3oul. P 24 - I).

Пiд чaс жнив вiлбyлoся кiлькa зaсiдoк нa нiмецькi
aвтoкoлoни нa шoсе бiля Кopuя [Piвнeнськa oблaсть] i лaлi
нa зaхiд в стopo}ty Piвнoгo бiля Межиpiн [Кopеuький
paйoн Piвненськoi oблaстi]. iхньoю метoto бyлo злoбщи
бiльще збpoТ й aмyнiuiТ. Пoлoнeних нiмцiв звiльнили
(Лimonuc УIIА. _ 5, _ Topoнmo, I9E4. _ С. 275),
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Бiй вiллirry УПA з нiмцями i мaляpaми y селi Бaлiвкa
oстpoзькoгo paйoнy нa Piвненщинi. У uьoмy зaпекJloмy
бoю зaгинyлo 7 пoвстaнцiв. Зa жещви y пpoтивникa не
пoвiдoмлястьcя (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ opхiв О.,{енuщука. _ Cnp. Зoш. P. I 7 - 53).

У бoю з нiмцями в сeлi Пaщихa.[емилiвськoгo paйoнy
нa Piвненщинi зaгинyв мiнoметник iз вiлдiлy ..Кpyкa''

(кypiнний - Климиrдин Iвaн, ypo,Цженець сeЛa Bеpешaки
Лaнoвецькoгo paйoнy TеpнoпiльськoТ oблaстi) ..Альoшa'',

oфiuеp сoвсгськoТ apмiТ (Piсн енcькuЙ кpасзнавauЙ музeЙ.
ocoбucmuЙ apхiв О.,Qенuщука. _ Сnp. 229I T.).

Пoвстaнцi нaпaли нa млиl l  y мiст i  Paдивилiв нa
Piвненщинi. Auiя пpoйшлa вдaJro i пoвстaнцi зaбpaли
бaгaтo бopoшнa (PiвнеllcькuЙ кpасзнавuuЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ opхiв О' ,a{енutцtка. _ Сnp. 2048 PPаЙ.).

Biддiл УПА нaпaв на нiмцiв, якi  пoвеpтaлися iз
гpaбyнкy селa 3oлoтoлин КoстoпiльсЬкoгo paйoнy, шo нa
Piвненщинi. Haгpaбoвaне мaйнo i хyдoбa бyли вiлбитi. Зa
)кеpтви не пoвiдoмля сться ( Piв ненcькuЙ кpасз н авu uЙ
музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. .Qенuщукo. - Сnp. 488 PК.).

Biддiл УПA мaв жopстoкий бiй з нiмцями пoблизy селa
Мaйлaн lyбнiвськoгo paйoнy нa Piвненшинi. У цьoмy бoю
вiдзнaчився пoвстaнецЬ iз селa Глинськ Злoлбyнiвськoгo
paйoнy Bapвapyк - Бyксим Юpiй .[емкoвич, l 9l 8 p. н.' пс'
..Пшеничний''. Cеpeл пoвстaнuiв бyли жeщви i, сеpеД них,
чoтoвий iз селa.(еpмaнь -II 3лoлбyнiвськom paйoнy Бopис
Baсиль Гaвpилoвин, пс. . .Cтепoвий' '  ( ,\енuщук
ОлекcoнDp. Кнuzа Палt,яmi i Слaвu Butulti. - T 7. _
Piвне, 2004. - C. 2II; PiвненcькuЙ кpасзнавluЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ apхiв О. ,[енuuцlкa - СnP. 3oш. P' 6 - 26).

Biддiли УПA мaлlи декiлЬкa бoТв з нiмцями y лiсi бiля
кoлoнiТ Гypби 3лoлбyнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi. У
цих бoях вiдзнaчився пoвстaнецЬ iз селa Глинськ
3лoлбyнiвськoгo paйoнy Bapвapyк .  Бyксим ЮpiЙ
,{емкoвиv, l9l8 p. н., пс. ..ПцIеничний''. Зa х<ерви не
пoвiдoмляетьcя (PiвненcькuЙ кpасзнавчцЙ музеЙ.
ОcoбucmцЙ аpхiв О. ,\енuuцlкo. _ Сnp. 3ota. P. 6 - 26).

?, 1943 p.
(кiнеuь)

?, 1943 p.

?, 1943 p.

?,1943 p.

?, 1943 p.
(весна - oсiнь)

Пoвстaнець iз селa Глинки Piвнeнськoгo paйoну
PiвненсьIоi oблaстi Кoвальчyк Baсиль Tихottoвич знищив
y свo€мy селi нiмецькoгo oфiuеpa i пiшoв y вiллiл УПA
( Piв н е н c ь кu Й кp асз н o в u u Й муз е Й. o co б u c mu Й аpхi в

О.,[eнuщ1tкь - CnP. 99I PP).

.(ивеpсiйнa пoвстaнсЬкa гpyпa нa чoлi з . .Tихим' '

(кoмaнлиp - Heстеpнyк Baсиль Юхимoвиv, |922 p. н., iз
селa Гrryпaнин ЗлoлбyнiвсЬкoгo paйoнy нa Piвнeншинi),
poзrpoМилa I{iмецьlg lr,taйстepню пo пoшиBy взyггя y мiстi
Зпoлбyнiв. Пoвстaнцi зaвoЛoдiЛи великoЮ кiлькiстю
tшкipи i швейних tvtaцIиtloк (PiвненськuЙ кpасзttавuuЙ
музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.,Qенuuо)ка. - Сnp. 16I7 P3).

Hiмецькi oкyпaнти зaлИ|Цt1ll|1 y тpьoх вaгoнaх пiд
вapтoю нa стaнцii Кocтoпiль PiвненськoТ oблaстi бiльше
200 мoлoдиx хлoпцiв i лiвнa1 цroб вpaнцi виве3ти y
paбствo лo Hiмеччини. Bнoчi вiддiл ..Ciвaчa'' 

[кypiнний _
Кoбpинoвин Boлo,Цимиp Гpигopoвиv, l9 l8 p.н.,
ypo]Dкенець с. Aнтoнiвки' тепеp селa неMa€' кoлишньoгo
Tyнинськoгo paйoнy, тепеp ГoшaнсЬкoгo pайoнy нa
Piвненшинi] нaпaв нa oхopoнy стaнuiТ, poззбpoТв
жaн.Цapмiв i виrryсгив бpaнuiв (IIIвеD О. Bаmаz // Boлuнь,
I999. - I0 лucmonаЙа).

Гpyпa пoвстaнцiв, щo мiнyвaлa лopory всryпилa в бiй з
нiмцями y селi Бeзoлня PaдивилiвсЬкoгo paйoнy нa
Piвненщинi.  У uьoмy нepiвнoмy бoю зaгинyли .пвa
пoвcтaнцi i, сеpе.Ц них, Чвещмaн Гнaт Пaвлoвин, l9l6 p.
н.' ypoдя(eнeцЬ селa Хoтин Paдивилiвськoгo paйoнy
(PiвнeнcькuЙ кpасзнавauЙ музеЙ. ocoбucmuЙ opхiв О.
[eпatцtка. - CnP. I729 PPаil., l723 PPoil.; Пpupенeннi

'|а 
cJИеpmь' але 

'rеnеpauoilcнi!. 
- Pаduвцлiв, 2006. - C.

t 3).

Пpoтягoм цЬoгo пеpioлy чaсy вiддiли УПA
зopгaнiзoвувaли пoнaд l0 paзiв 3aсiдки пpoти нiмuiв нa
aвтoшляхy Piвне - oстpoг в ypoнишi ..Пiщaнкa'' пoмiж
селaми Bеpхiв _ Михaйлiвкa oстpoзЬкoгo paйoнy нa
Piвнeнщинi (PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ музеЙ.
ОcoбucmuЙ opхiв o. ,\eнulщlка. _ Cnp. 3olu. P' 25 - 54).
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?,1943 p.

?, 1943 p.

?, 1943 p.

?,1943 p.

!ва пoвстaнЦi спaлили дepев'яний мiстy селi Пiдгaйцi
Млинiвськoгo paйoнy нa Piвнeнщинi.  Пo зpa.Цi вoни
пoтp.lлl{ли в лaпи нiмцiв i бyли poзстpiлянi. Toдi зaгинyли:
Себaлo lвaн, iз селa Пiдгaйцi i!еpкaн Кyзьмa Пилипoви.l,
l905 p. н ' ,  iз  сeла Ужинець Mлинiвськoгo paйoнy
(PiвненcькuЙ кpасзttавluЙ :uузeЙ. OсoбucmuЙ аpхiв o.
!еttuщука. _ Сnp. 3oul P' 25 - 54).

.-  Чoтa . .Гpoмa' '  (voтoвий - Шмaтюк Boлoлимиp
Йoсипoвич, 1922 p. н.' ypo;Dкенець селa Bеликий oлексин
Piвненськoгo paйoну PiвненськoТ oблaстi) iз oхщoни
пpoвiлникa..e вгeнa'' i чoтa..oбyхa'' iз oхopoни кoмaндиpa
.. .[yбoвoгo' '  (paзoм iз paнeними бiля l00 чoлoвiк),
сyпpoвoджyв.rли pанeних пoвстaнцiв iз Кopеuькoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi y штaб УПA в селo Гyгвин
Кoстoпiльськoгo paйoнy. Пoблизy селa Злaзнe
Кoстoпiльськoгo paйoнy зaв'я3aвся зaпеклий нiчний бiй з
нiмцями, в якoмy бyлo вбитo 6 нiмцiв. Hiмui злaпися y
пoлoн, якi пiзнiше бyли вiлгтyшенi. Cеpел пoвстaнuiв бyлo
двoх пoPaнeних (Piвненcькuit кpасзtlавчuЙ,ttузeЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв О. ,{eнuuука. - Сnp. 3otu. P 3 - 43).

B бaнлеpiвськoмy лiгвi пiл с. Гpyшвиuя [Piвненський
paйoн Piвнeнськoi oблaстi]... знaйдений тpyп oфiuepa C{
- Йoзефa Кoлс (ФedopuцькuЙ О. Biilnлаmа // ЧеpвoпuЙ
npаnop, I976).

!ивepсiйнa пoвстaнсЬкa гpyпa пiл кoмaндoю..oчмaни''
(кoманлиp бoТвки - Шевuyк !митpo Hестopoвиv, |923 p.
н.' ypoджcнецЬ селa Чyлниuя ГoЩaнськoгo paйoнy нa
Piвненщинi) зopгaнiзyвaлa зaсiлкy пpoти нiмuiв пoблизy
сeлa Caмoстpiли Кopеuькoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi
нa aвтoшляхy Piвне _ КиТв. Bислiд акцi i  невiдoмиЙ
(PiвпенcькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.
[|енuщука. _ Сnp. Зotu. P 6 - I 2 - а).

Пoвстaнцi зaв'язaли бiй з нiмцями y лiсi, в ypoчищi
..ПiЩaнкa'', пoблизy селa Гaпiвкa oстpoзькoгo paйoнy нa
Piвненщинi. У pезyльтaтi бoю бyв в6нтиЙ oдин нiмець.
Зa жepтви y пoвсгaнЦiв не пoвiдoмлястьcя (PiвttенcькuЙ
кpасзнoвuЙ 

'ltузeЙ. ocoбucmaЙ аplсiв o.,\eнuuцlка. _Сnp
Зotц.P.2-58).

?, 1943 p.

?,1943 p.

?,1943 p.

?,1943 p.

?,1943 p.

Miсцeвa бoТвкa УПA пiд кoмa}|дoю Cлoбoдюкa Baсиля
.[митpoвинa iз селa .Цядькoвичi Piвненськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi нaпaлa нa нiмецьке гoспoдapствo y
селi Гpyшвиця Piвненськoгo paйoнy i зaбpaлa чиМzlлo
свиней. Бoro i жещв не бyлo (PiвненcькuЙ 

'<pас3,|авчuЙмузеЙ. ОcoбucmuЙ apхiв o.,[|енuщука. _ Сnp. 34 PP).

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кotvtaндoю..,ДJrми'' (кoмaнлиp
бoТвки - Hинипopик Евген Aнлpiйoвиv, |922 p. н. '
ypoдженець селa Липки ГoЩaнськoгo paйoнy нa
Piвненщинi) зaв'язaлa бiй з oхopoнoю нiмецькoгo
лян.Цвipтa (тepитopiaльний нaмiсник) в селi Липки. B
pезyлЬтaтi бoю y пoвстaнuiв бyв oдин пoрaнений . Жеpтв
3 oбoх стopiн не бyлo (PiвttенcькuЙ кpttсtнавuuЙ ltузеЙ'
ocoбucmuЙ аpхiв O. ,\еttuuц,'ка. _ Сnp. 3oul. P 34 - 73).

Coтня ..Явopa'' малa бiй з нiмцями в ypoнишi ..Пiщaнкa''

б iля селa [epмань - l l  3лoлбyнiвськoгo Paйoнy нa
Piвненщинi. У pезyльтaтi бoю зaгинyлo бiля l0 нiмцiв.
Cеpе,Ц пoвстанuiв жерв нe булo (PiвпеttcькuЙ кpасзttoвuЙ
музеЙ. OcoбucmuЙ op-uiв o. ,[енuu|уr<а. - Сoul P I7-l8).

Гpyпa бiльбiвцiв пiд кol{aндoю пopyчникa Boлинця
зpoбилa нaлiт нa залiзнo - дopoжнy стaнuiю нaлiнiТСapни-
Кoвель [Piвненшинa] i гiтлеpiвui бyли змyшенi вi.Цступити
(Пocкoвклi cmopiнKu _ mo свiФченttя icmopi.i // Boлuнь,
l993. - 30 cеpnня).

У селo .(paннa (тепеp селo Дpyжбa) Paдивилiвськoгo
paйoнy нa Piвненщинi пpиТхaв iз м. Бpoли TеpнoпiльськoТ
oблaстi нiмецький лянлвipт (теpитopiaльний нaмiсник) iз
двoмa есесiвцями. Мiсцевa бoТвкa 3рoбилa зaсiдкy нa
непpoшeнoгo ..гoстя'', знищилa йoгo i oднoгo oхopoнtlя.
.[pyгoмy oхopoнцЮ вдaлoся yтекти (PiвненcькuЙ
Kpoсh'|oвчuЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o. !енuuцtка, _

Cnp.2235 PPсtЙ.)

Пoльськa пoлiцiя злoвилa пoвстaнця Cеpгiя iз селa
oлишвa Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТoблaстi i везлa
дo селиЩa Клевaнь.I, цьoгo ж paйoнy. Ha лopoзi Тх
пеpесгpiлa мiсцевa бoТвкa УПA. 3aв'язaвся бiй, y якoмy
зaгwtу л|1 пo Bстaн цi : Poмaнyхa A нлpoн Л aвp i нoви н

2t2
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?,1943 p.

?,1943 p.

?, 1943 p.
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(сeлo .(еpeв'яне Piвненськoгo paйoнy), Гopлiйнyк
Boлoлимиp Бopисoвин (селo .(еpев'яне), Typський
(Cхiднa УкpaТнa). Пoлoненoмy Cеpгilо вдtlлoся щекги. Iз
нiмцiв жеpтв не 6улo (fleнuuцlк ОлекcoнОp. lлoчuнu
noльcькt|х tцoвiнicmiв на ButuнL - T I. - Piвtte, 2003. -
C. 239; PiвненcькuЙ кpoсзнaвuuЙ ltузeЙ. ОcoбucmuЙ
аpхiв o.,[eнuщ1lка. _ Сnp. 3otu. P. II - 25).

Пoльськa пoлiuiя пpиiiшa iз Paдивилoва нa щrгip Гнили
пoбЛизy селa Бaтькiв Paдивилiвськoгo paйoнy i
пoгpaбyвaлa мeшкaнцiв хyтopa. Кoли гpaбiжники
пoвеpтilлися нaзaд ii вoгнеL{ зyстpiлa мiсцевa 6oТвкa\6
нoлoвiк). [екiлькa пoлякiв бyлo вбитo i нaгpaбoвaнeлoбfo
бyлo зaбpaнe (PiвнеttcькuЙ кpасзнoвчuЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o.,[енuц1lкa - Cnp. 2235 PPаd.).

Hiмцi нaпa.тrи нa сеJlo стoянiвкy Paливилiвсьlогo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi, aле нa 3aхист селa стaв вiддiл УПA.
Haпaд бyв вiлбитий. Зa жеpтви не пoвiдoмлясться
(Piвненcькuil кpасзнавuuЙ мyзеЙ. ocoбucmuЙ opхiв o.
flенutщlка. _ Cnp. 2048 PPad.).

Мiсцевa бoТвкa УПA селa oлексaнлpiТ Piвненськoгo
paЙoнy PiвненськoТ oблaстi декiлЬкa paзiв пepеpiзaлa
телсгpaфний зB'язoк нa залiзнo . дopoжнoмy вiлтинкy
Piвне - Кoстoпiль (PiвнeнcькuЙ кpасзнaвluЙ llузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. !енuщука. _ Cnp. I I I3 P).

Пiдпiльники oУН зa oлкy нiн зpiзaли всi телегpaфнi
стoвпи нa лopoзi Млинiв - Piвне, непoдaлiк сeлa CaтиТв
.{5lбнiвськoгo paйoнy. Haтpивалий чaс зB'язoк дJIя нiмцiв
бyв псpеpвaний. Тoдi ж бyли спaленi всi .Цеpев'янi мoсти
нa цьoМy aBтoшляry (Фуplltанloк C. ma iншi. HаdiЙна
onopа УПА // Butuнь, 1999. - 9 лunнл).

Hевiдoмий пoвстaнець iз с. Hевipкiв Кopеuькoго p-нy
нa Piвненщинi вiд iменi пoвстaнцiв зaнiс yльтимaryм
нiмцям з вJraсoвцяМи (poсiЙськi шoвiнiсти, якi сlгщ<или
нiмuям), щoб тi зДaлИcя i ск.rrшlи збpoю. I-tе бyлo в селi
Bеликi Мелсиpiннi Кopеuьloгo p.нy. Але фarшисти схoпl{ли
йoгo i зaкaryвaлu (PiвttеttcькuЙ кpасз'|авчuЙ lltузеЙ.
ocoбacmцЙ apхiв o, !енuщукa - CnP. 2050 PГ.).

?, 1943 p.

?,1943 p.

?,t943 p.

?,1943 p.

?, 1943 p.

BiддЬ УПA зopгaнiзyвaв зaсiдкy нa нiмцiв, якi iхали iз
Boлинi нa Piвненщинy, в селi Кopитне Paдивилiвськoгo
paйoнy PiвнeнськoТ oблagгi. 3aв'язaвся жopстoкий бiй, в
яI<oмy нiмui мaли великi жеPгви. Cеpe,Ц пoвcтaнuiв жещв
не бyлo (PiвнeнcькuЙ кpaeзнaвluЙ музеЙ. ocoбucmuЙ
аpxiв o. ,\енuщ1lка. - Сnp. 3otц. P 3 - 35).

Пoвстaнцями пoмiж сеЛaМи Tеслyгiв i f loбpивoлa
Paдивилiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi бyв вбllтl lЙ
н i мецький ля нлвipт Кoзинськoгo (тепеp Pa.Цивил iвський)
paйoнy Фoгeль. Toлi загинyлo 8 йoгo oхopoнцiв, a 3 втеклlo
(PiвненcькuЙ кpасзнaвuuЙ музеit. oсoбucmuЙ opxiв o.
tr|енuщ1tкo. - Cnp. I623 P.; Ццькuu M. Гoлzoфа. - Piвне,
r996. - C. 63).

Пoвgгaнцi мaли бiЙ з нiмцями пoблизy сeлa Pyлa Кpaснa
Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблacтi. У uьoмy бoю
зaги rryлo 2 пoвстaнцi. ( Pi в н е н c ь к u Й кp асз н а в u u Й,+tуз е Й.
ОcoбucmuЙ apхiв o.,\енuuЦ/кo. - Сnp. I257PP).

Biддiл . .Caблюкa' '  (кoмaнлиp - Кaчaн oстaп
Гpигopoвин, l9l0 p. н., iз селa Тес.гryгiв Paдивилiвськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi) мaв бiй з нiмцями бiля селa
Бoндapi .[yбнiвськoгo paЙoнy. У uьoмy бoю зaгинyв
пoвcтaнець Квiткa Гнaт Aнтoнoвпн, |92З p. н., iз селa
oзepяни,(1бнiвськoгo paйoкy ( Piв нe нc ькu Й кpасзп авau Й
музеЙ. ocoбucmuЙ apхiв О.,{eнuu1Jt'<& - Сnp. l786 P!).

Cmнi ..Bopoнa'' (к.p _ I-|ьoнa Mикoлa iз Гarrинини) i
..Чopнoти'' нiЦIaли нa нiмцiв пoблизy с. Toпнa КopеЦькoгo
p -нy, Якi пoвеPгtlлися iз гpaбyнr<y блилснiх сiл. У peзyльтaгi
бoю в нiмцiв бyлo вбитo бiля l2 нoлoвiк, a сеpед
пoвстaнцiв бyв пopaнениЙ Pyлик Baсиль oмелянoвиv,
|926 p. tt. ' пс. ..Китaйкa'', iз селa Bеликий oлексин
Piвненськoгo paйoнy ( Piвненcькu Й кpасзнaвu Й lltузеЙ.
ocoбucnuЙ аpхiв О, ДенuцJlка. - Cnp. 3otu. Р, 3 - 43).

Hiмцi нaпaли Ha гpyпy paнених пoвстaнцiв y с. Кoпитiв
Кopеuькoгo p.}ry нa Piвненщинi. Пoвстaнцi вiдiйшли y
глиб лiry. Жещв сеpед пoвстaнцiв не бyлo. 3a жepтви y
пpoтиBl{икa нeвiдoмo (PiвненcькuЙ кpасзнaвuЙ музeЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв О.,\eнuI|Ц|кL _ Cnp 3otulo. P, 3 .43).
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Biщiл УПA мaв бiй 3 нiмeцькими oкyпaнтaми в сeлi
Тyлopiв (тепеp селo Фелopiвкa) ГoЩaнськoгo paйoнy нa
Piвнeнщинi.  Bислiд бoto невiдoмuЙ (PiвнeнcькuЙ
кpасзнавuuЙ лlузеЙ. ОcoбцcпuЙ ttpхiв o. ,[eнuuцtка. -
Cnp. I570 PК).

Бiй УПA з нiмцями пoблизy мiст. Bеpбa [.[3lбнiвський
paйoн нa Piвненшинi] зaгинyлo l20 кapaтелiв (фцькuЙ
M. Гoлzoфа. - Piвне, 1996. _ С. 77).

Пiд селoм Зaбopoль нa CapнeнЩинi [Piвнeнcька
oблaсть], нiмцi неспoдiвaнo в.Цapили нa oдин piй УПA i
poзбили йoгo, пpинoмy зaгинyлo l2 лpyзiв... (Лimonuc
УIIА. _ 5. - Topoнmo' l984. - C. 2l)

Biддiл..Лaйдaки'' (кypiнний - Cкyбa Микитa lвaнoвин,
|9|7 p. н.' ypoд)кенецЬ сeлa Бeчaль Кoстoпiльськoгo
paйoнy PiвненськoТoблaстi) мaв бiй з нiмцями i мaляpaми
y селi 3apiння (мoжливo Мaневицький paйoн BолинськoТ
oблaстi). Бyли великi )кepтви y нiмuiв. Сеpел пoвстaнuiв
зaгинyлo l0 чoлoвiк. Пopaненим бyв Гpaбoyс Iвaн
Пилипoвин, |922 p. н.,  ypoд)кенeцЬ сеЛa МoЩaниця
oстpoзькoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi (PiвпенськuЙ
кpoсзнавuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ opхiв О. ,[епuщукtt. -
Сnp. 3oш. P I7 - 35).

Miсцевa бoТвкa УПA мaлa бiй з нiмцями в ypoнишi
..Бepезники'' пoблизy селa Пoлицi Boлoлимиpецькoгo
paйorry нa Piвненщинi. У uьoмy бoю зaгинyли двa бpaти -
пoвстaнцi .[paгaннyки - Cтепaн i Boлoлимиp _ oбидвa
ypoлженui сeлa Пoлицi ( PiвнеttcькuЙ кpсtсзн авvuЙ музeЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o' flеtluщука. - Сnp. 3out. P _ 39)'

Бiля лiс iв пi .п Кapoлiнкoю [тепеp селa немaс'
Млинiвський paЙoн нa Piвненшинi].... сoтня [кoмaнлиp -
Caцюк Cтепaн Фе.Цopoвин, ypoдженецЬ сrЛa Гoлoвчицi
Mлинiвськoгo paйoнy] нaв'язaлa бiй нiмцям (IЦевuук
Лidiл. - Гoлoва уnpавu // Iэ кpuнuцi nечаlli. - Piвнe. -
2006. )

Biддiл УПA t{alraв нa нiмецький кoнuтaбip y селi Tpи
Кoпцi PiвненсЬкoгo paйoнy нa Piвненщинi. oхopoнa
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тaбopy бyлa poзбитa i в'язнi бyли всi звiльненi. Зa жеpтви
невiдoмo (PiвнeнcькuЙ кpасзнaвuuЙ музeЙ. ocoбuсmuЙ
аpxiв o.,{еttuщ1tка. _ Сnp. 563 PK).

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кoмaндoю ..Зaвipюхи' '

(кoмaндиp бoiЪки _ Мaндзюк Boлo,Цимиp, iз селa lвaчкoве
Злoлбyнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi) зopгaнiзyвaлa
зaсiлкy нa нiмцiв нa доpo3i Кoпиткoвe - Злoлбyнiв, якi
Тxaли вaнтaжiвкaми. 3aв'язaвся бiй, в якoмy сеpед
пoвстaнцiв бyв oлин в6уlтtаЙ.3a жepтви y пpoтивникa
невiдot\{o (PiвненcькuЙ кpасзнaвauЙ музeЙ. 0coбucmuЙ
аpхiв o.,{енuщукa - Cnp. 3oш. P I3 - 5I).

Пoвстaнець iз селa Cтaвoк Кoстoпiльськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi I-[икyн Михaйлo Мaгвiйoвин, l920 p.
}l.' знищив нiмецькoгo oфiuеpa y свorмy селi i пo лopoзi
y в iллiл бyв сxoплений сoвстськoю (неpвoнoю)
пapтизaнкoю. Чеpвoнi кaти )кopстoкo зaкaryвaли йoгo в
селi Пеpeтoки КoстoпiльсЬкoгo paйoнy (PiвпепcькuЙ
кpасзпавuuЙ ,llузеЙ. oсoбucmuЙ аpхiв o. ,a{епuuцlка. _

Cпp.529 PК).

Biддiл УПА мaв бiй з нiмцями мiж сeлaми Пеpевepелiв
i  Biйниця Млинiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi
(PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
ЦенuuЦlкa - Cnp. 2540 P).

Coтня ..opлa'' 
[сoтенний _ Кopягiн Iвaн, сoвстський

oфiuеp, iз Caнкг - Пегеpбypгa, Poсiйськa Фeлеpauiя] бiля
с. Гyменники Piвненськoго paйoнy, 3ниЩилa l 8 нiмецьких
oфiuеpiв, якi пoвеpтaлися iз вiдnoчинку (ПopoвcькuЙ.
Muкoлo. Bcmанoвцmu icmopuнну сnpoвеilлuвicmь // 3a
Biльну Укpaiну. - I6 uсoвmня).

. . . .Цвiчi  в i .Цпpaвив нa тoй свiт лян.uвipтiв
(теpитopiaлIьний нaмiсник) _ бiля Пoчaсвa [Кpеменеuький
paЙoн TеpнoпiльськoТ oблaстi] i Гopoхoвa [Boлинськa
oблaсгь]... [зi слiв пoвстaнlu Кyлелкo Iвaнa lвaнoвинa, пс.
. .КaЛинa' ' ,  |920 p. н. '  ypoдженецЬ селa Cpiбне
Paдивилiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi],  дoпoмaгaв
пoвстaнeцЬ Baсиль }ra псеBдo ..Скopoхoд'' (Куdaшo Iван.
- Hе зpаiluлu // Iз кpuнuцi nечалi. _ Piвttе. _ 2006. C. 2I).
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Miсцевa бoТвкa УПA гryстилa пiл yкiс нiмецький пoтяг
з пPoJIyKгaми нa вi,Дтинкy залiзнoТ лopoги Capни _ Piвне
пoблизy сeлa Poкитне КoстoпiльсЬкoгo paйoнy нa
Piвненщинi (PiвttенськuЙ кpасзпaвнuЙ музeЙ.
ocoбucmцЙ opхiв o. !еltuщука. _ Сnp. 302 PК).

Пoвстaнцi декiлькa paзiв oбстpiлювaли пoтяг нa
вiлтинкy Cмигa - Кpеменеuь y лiсi, пoблизy селa Зaбapa
Шyмськoгo paйoнy нa Tеpнoпiльшинi. Pезyльтaги oбстpiлy
нeвiдoмi (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ. ОсoбucmuЙ
аpхiв o. ,Qенuuцlка. _ Сnp. 3otu. P 26 - 59).

Зaпaм'ятaвся зaпеклий бiй бiля aвтoтpaси Кpеменеuь -
.(yбнo. Poзвiдкa дoпoвiлa' щo з Кpеменuя [Tеpнoпiльськa
oблaсть] виpyшилa I\{aшинa з г iтлеpiвuями. Ми
Bлaшryв.rли зaсaдy. Мaшинy бyлo пiлпarrенo, вiд ви6уry
зaклaденoТ нaми мiни i щiльнoго oбстpiлy зaгинули 28
vухсинЦiв. У нaшiй сoтнi [кypiнний - Кoтик Ceмен
Пaнaсoвин, l9 l5 p. н.,  ypo.ц)кенeць селa Cестpятин
Paдивилiвськoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi] бyли вбитi
..Poмaн'' iз Cитнoгo [Paливилiвський paйoн] i ..opлик'' з
lвaнiвки [Paливилiвський paйoн] (Куdoткo lваtt. _ Hе
зpаduлu // Iз кpuнuцi nечoлi. _ Piвtlе. _ 2006. _ C. 20).

Зa yявнy спiвпpauю з УПA tt iмцi нaпaли paзoм з
пoлЬсЬкoю пoлiцiсю (силoю в l 00 чoлoвiк) нa yкpaТнськe
пoселення f iвopиure ( l0) двopiв .(yбнiвськa oкpyгa

[Piвненськa oбласть]. I-\ивiльнe нaсeлення встиглo бeз
втpaт Bчaснo схoвaтися. Biддiл УПA, щo пеpебyвaв
пoблизy, зpoбив зaсiлкy i зниЩив 40 нiмцiв i пoльських
пoлiцaТв бeз жoдних втpaт зi свoгo бoкy (,I|eнaщук
oлекcанdp. Злoчuttu noльcb'<uх utoвiпiсmiв на Boлutti.
_ T. I. _ Piвне, 2003. - С. 24I; CеpziЙuук. B. oУH - УПА
в poкu вiЙнu. Hoвi doкумeпmu. _ К., I996. - C. 3I].).

Пoвстaнцi 3лoвили i poзстpiляли y мiстi Кopеuь нa
Pi вненщин i гестaлiвсьюm oфi uеpa Кoвтoнюкa BaЛентинa
(PiвttенcькuЙ кpасзнавuuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
[енuцука. _ Сnp. I702 PКop.).

Biддiл . .Чеpникa' '  (кypiнний - Кaзвaн .[митpo
Пpoкoпoвин, l9 l8 p. н. '  ypoд)l(енецЬ селa oхмaткiв
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.(емилiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi) мaв бiй з нiмцями
y селi Бaтькiв PaдивилiвсЬкoгo paЙoнy нa Piвненщинi
(PiвненськuЙ кpoсзttавuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
[енuuцtка. - Cnp. 3out. P 28 - 80).

Бiля с. Бiлoгopoлкa Bepбськoгo p- Hy [тепеp.Дyбнiвський
paйoн Piвненськoioблaстi] вiлбyвся бiй мiж вiддiлoм УПA
i нiмцями. 86итo 22 нiмui, знишенo 2 aвтoмaшини. 3
нaшoгo бoкy 3 вбитих i 2 пopaнениx (CepziЙuук. B. oУH
- УIIА в poкu вiЙнu. Hoвi doкумatmu. - К., I996. - С.
3tr).

Biддiл УПA мaв бiй з нiмцями y сeлi Bеpхiв
oсгpoзькoгo paйoнy нa Piвненщинi. У uьoмy бoю ЗaгИt{улv1
пoвстaнцi: Бoяpнyк oлексaн.пp Гpигopoвин' l92l p. н., iз
селa Здoвбиця i eлинvyк Микoлa Миxaйлoвин, iз селa
Гpенoвшинa 3лoлбyнi вськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi
(PiвttепськuЙ кpoсзпавauЙ ,ttузеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o.
[енuuцtксь _ Сnp. I620 P3).

Ha кoменлarypy влaсoвuiв (poсiйськi шoвiнiсти, якi
сJryжили нiмuям) нaпaв вiддiл УПA. Aкцiя вi.Цбyлaся нa
Piвненщинi.  Bислiд бoю невiдoмиЙ (Piвнеttcькt l t i
кpасзнавuuЙ лtузеЙ. ocoбцcmuЙ opхiв o. ,Qеuuuцlка. _

Cnp.87б PГ).

Coтня ..Кaлини'' (сoтeнний - Tкaнyк Тимoфiй' l9l9 p.
н. '  ypoдженeцЬ селa Бepеги Млинiвськoгo paйoнy нa
Piвненщинi) зaв'язaлa бiй з мaляpaми нa бoлoтi пoблизy
селa Biйниця Mлинiвськoгo paйoкy нa Piвненurинi. Bислiд
бoю невiдoмнЙ (Piвt lенcькuЙ кpасзнoвuЙ,l tузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o.,ЦенuuЦlка. - СnP. Зotц. P 29 - I).

БoТвкa УПA iз сoтнi .,Шпaли'' (сoтенний _ Coлoнюк
Пилип Михaйлoвич, l9 l8 p. н.,  iз селa Кpyпeuь
Paдивилiвськoгo paйoкy), зpoбилa зaсiлкy y с. Пеpенятин
Paдивилiвськoгo paйoнy. Hiмцi iiaли двoмa вaнтaясiвкaми
гpaбyвaти ближнi селa. У pезyльтaтi бoю нiмui бyли
poзбитi i втекли, пiлiбpaвши вбитих сoлдaт. У пoвстaнцiв
булo2 - х вбитих i 2 - х пopaнeних i, в тoмy нислi, сoтенний
..Шпалa'' ( Piв непcькu Й кpасз н авuЙ лtузеЙ. ocoбu cmuЙ
аpxiв o.,Qеttuщука. _ Сnp, 2048 PPаD.).
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Мiсцевa бoiЪкa УПА зaв'язалa бiй з нiмrшми мiж селaми
Пoдoляни i  f iopoгoбyж Гoщaнськoгo paйoнy нa
Piвненщинi. У pезyльтaгi бoю зaгинyлo двa пoвстaнцi,
ypoлженui селa Пoдoляни. Зa жеpтви y пpoтивникa
невiдoмa (PiвнеtlcькuЙ кpасзнавuЙ лtуеЙ. ОcoбucmuЙ
аpхiв o. !енuщ1lка. - Cnp. 7oul. P 33 - 63).

Biддiл УПA мaв бiй з нiмцями пoблизy селa Гoлoвин
Кoстoпiльськoгo paйoнy нa Piвнeнщинi. У uьoмy бoю
зaГинyв пoBстaнець iз селa Мaлий Cтидин
Кoстoпiльськoгo paйoнy нa Piвненщинi Кopнiйнyк Фeдoт
Aгейoвич (PiвпенcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ. ОсoбucmuЙ
opхiв О' ,Qeнuuрtка. _ Cnp. 623 PК - б).

Мiсцевa бoТвкa УПA нaпiшa нa тapтaк (лiсoпильний
uех) в селi Бopемель.{емилiвськoгo paйoнy нa
Piвненшинi, який oхopoнявся нiмцями. У pезyльтmi бoю
oхopoнa бyлa зниЩeнa. Cеpeл пoвстaнцiв зaгинyв Бoйкo
Boлoлимиp Aн.lpiйoвин, |9|2 p. н., ypoд)кеtlець селa
Беpеги Млинiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi
(PiвненcькuЙ кpасзнaвuЙ музеЙ. ocoбцcmuЙ opхiв o.
[епuщ1tка. _ Сnp. 3oul. P 29 - I8).

,Ц'екiлькa paзiв пoвстaнui зaмiнoвyвaли зaлiзничне
пoлoтнo i пiлpивали вopoжi еlДелoни пoблизy стaнцiТ
Pyлня ПoнaТвськa Paдивилiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi
(PiвненcькuЙ кpoсзнавuuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
Цeпuuу)tка. _ Cnp. 3olu. P 26 - 74).

Biддiл . .Чеpникa' '  (кypiнний - Кaзвaн .{ 'митpo
Пpoкoпoвин' l9 l8 p. н. '  ypoдженецЬ селa oхмaткiв
.[емилiвськoгo paйoнy нa Рiвнeнщинi) пpи пеpехoлi в
КpeмeнеЦький paЙoн нa Tеpнoпiльщинi, нa gгaнuiТ Bep6a
.[yбнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi  мaв бiй з
oхopolJoю залiзнoТ дopoги. Жеpтв сеpел пoвстaнцiв не
бyлo, a зa жеpтви y пpoтивHикa нeвiдoмo (PiвнeнськuЙ
кpасзнавuuit музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o, ,\енuщ1lка. _

Сnp. 3oul. P 28 - E0).

Biддiл УПA мaв жopстoкий бiй з нiмцями y сeлi Bеликi
Pикaнi (тепеp селo 3aгaгинui) Млинiвськoго paйoнy нa
Piвненщинi, якi пpиТхaли нa вoзaх iз селa Лaвpiв Лyuькoгo
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paйoнy BoлинськoТ oбластi. У uьoмy бoю вiдзнaчився
пoвстaнецЬ Кисiль oлексaнлp iз Лaвpoвa. Усi нiмui бyли
знищенi. 3a жерви сеpед пoвстaнцiв не пoвiдoмлясгься
(PiвненcькuЙ кpасзнавнuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ opхiв o.
.Qенuщ1lкa _ Сnp. 3out. Boл. 8 - 24).

B oлексaнлpiйськoмy p-нi [тeпep Piвненський p-н]
...гpyпa УПA взялa в пoлoн 40 нiмцiв тa l9 шyuмaнiв, шo
сyпpoBoДtryвaЛи вzlлкy в'язнiв нa poзстpiл. Усiх в'язнiв
вiдбитo. Злoбщo бaгaтo збpoТ й aмунitlii (Piвнeпcька CПУ.
B oбopoнi вoлi. _ Piвне, I995, - С. 60).

Ha шляry fiyбнo - Кpем'янеuь пoвстaнцi спaлили l4
aвт. i вбили кoлo 50 нiмцiв. 3лoбyгo збpoю, aмyнiuilо
(Piвненcькo CIIУ. B oбopoнi вoлi. _ Piвttе, I995. - C. 6I).

B oлнoмy iз с iл Paдивилiвськoгo p.нy [Piвненськa
oблaсть] нiмецькa aлмiнiстpauiя нaкaзaлa сrлянaM
вивoдити ryлoбy. Haшa бoТвкa зaсiлa нa шляхy' щo ниМ
.iiaли нiмцi й пoляки з зaбpaнoю хyдoбoю. iх бyлo бiля
60. Poзпoчaвся бiй, y вис.lriлi якoгo, вбитo 22 нiмцi i l0
paнeнo. Злoбщo збpoю i вiдбитo всю ryлoбy (Piвненськo
СПУ. B oбopoнi вoлi. _ Piвне, I995. _ С. 6I).

У Млинiвськoмy p-нi вiддiл УПА y бoю з нiмцями зaбив
пoнaд 60 вopoгiв (Piвненcька СПУ. B oбopoнi вoлi. _

Piвне, I995. -С.6I).

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кoмaн,цoю ..opлa'' (кoмaн.пиp
_ Boйтюк Iвaн , ypo.ЦженецЬ селa Липки Гoщaнськoгo
paйoкy нa Piвнeнщинi) oбстpiлялa нiмцiв (ляндвipтa iз
oхopoнoю) y селi Зaлiзниця Кopеuькoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi .  Нiмцi втекли. Жepтв не бyлo
(PiвненcькuЙ кpaсзнавuЙ лtузеЙ. oсoбucmuЙ аpхiв o.
[eнuuцtкo. - Cnp. Sota. P I 0 - 4).

B с.  Гoлoвницi [Кopеuький paйoн нa
Piвненшинi]. . .Пoвстaнцi oбстpiляли бyлинoк кoзaкiв

[влaсoвui, poсiйськi шoвiнiсти, якi слyжили нiмuям] i
пiшли в нaстyп. Кoзaки втiкли. Пoвстaнцi зa6paлн ryлoбy'
бaгaтo збiжя<я Й мaЙнa тa мoлoтiлки сп.lлltли (Лimonuc
УIIА. _ 5. - Topoпmo, I9E4. _ C. 274).
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B сeлi Гoлoвницi [Кopeuький paйoн PiвнeнськoТ
oблaстi ]... бyв вeликий фiл ьвapoк [н i мeuьке гoспo.цаpствo]
дiдичa Зел i нськoгo... l 943 poкy кoзaцЬкий вiддiл [влaсo вui,
poсiйськi шoвiнiсти, якi слyжили нiмшям] нa сrцокбi нiмuiв
oхopo}rяв фiльвapoк.. .Пеpел жнивaми l943 poкy
пеpеТж.пжалo велoсипeдaМи двoх зв'язкoвих вoякiв УПA.
oдин з ниx пoпсyвaвся' тoмy Boни 3aбpztли з пoля кoнi з
..лiгеншaфтy'' й пoТхали .цaлi в пpи3нaчeнy дopoгy...
(Лimonuc УIIА. _ 5. - Topoпmo, I984. _ С. 274).

Пoвстaнець Cтaсюк Юхим, пс. . .Hескopoдeнкo' ' ,

ypojDкeнeцЬ сeлa Бrгyлiв (тепеp селo Cвiтaнoк) Кopрuькoгo
paйoнy Piвненськoi oблaстi iз сoтнi ..opлa'' (кoш{aнлиp -
Boйтюк Iвaн , ypoлх<енeцЬ сeлa Липки ГoЩaнськoгo
paйoнy нa Piвнeнщинi), який вapив lbти для пoвстaнцiв,
3aв'язaв неpiвний бiй з нiмцями, якi  нaпaли нa мiсце
пoстoto вiллirry. Пoвстaнцi тиIиЧaсoвo десь вiдiйшли i вiн
зaлишився сaм. Це стzlлoся y селi ЗaлiзниЦя Кopeuькoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi. У pезyльтaтi цьoгo бoю
пoвстaнецЬ 3aгинyв (PiвпепcькuЙ кpасзttoвuЙ ltузеЙ.
ocoбucmuЙ opхiв О. ,[епuuцtка' _ Сnp. I530 PК).

Пoвgганцi н€lпtlли нa нiмeцький гapнiзoн y селi Стoвпець
lgrбнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi, який poзмiстився y
сiльськiй шкoлi. Bислiд бoю невiдoмиЙ (PiвпeпcькuЙ
кpасзttавuil l+tузеЙ. oсoбucmuЙ opхiв o. ,\еttuщука. _

Cnp.3out.P28-128).

B Iвaчкoвi [3лoлбyнiвський p-н ] мaляpи гpaбили сeлян.
Tх пoкapaв вiддiл УПA. Мaляpи л|1urИлуl нa пoлi бoю
кiлькaнaдцять yбитих. З.пoбщo бaгaгo збpoТ (Piвненcькo
СПУ. B oбopoнi вoлi. _ Piвнe, I995. - C' 6I).

Caнiтapкa УПA пoтpaпилa в oтoчення нiмuiв. Bopoг
звyжyвaв кiльце i нaхaбнo нaближaвся дo свoеТ жepтви.
Paптoм пoвстaнкa витяry€ гpaнary i зi слoвaми: ..Cмeщь

фaшистaм'' пiдipвaлaся знищивtllи кpyгoм себе бaгaтo
вopoгiв. Зaгинyлa i вiдвaжнa пoвстaнкa. Ilя кpивaвa
тpaге.Цiя вiдбyлaся y селi Беpесгoвець Кoстoпiльськoгo
paйoнy нa Piвненщинi. Ha пpeвeликий жaль, iм'я ГepoТнi
встaнoвити нe вд.rлoся (PiвпeпcькuЙ кpaсзнавuuЙ tttузеЙ.
ocoбuсmцЙ opхiв o. ,0{енuщ1lкa _ Cnp. I24 PК).
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Coтня ..Мaксa'' 
[сoтeнний _ Cкopynський Мaксим

Aнтoнoвин, l9 l5 p. н.,  iз сeлa Aнтoнiвцi Шyмськoгo
paйoнy TеpнoпiльськoТ oблaстi] нaпaлa нa фiльвapoк
[нiмеuьке гoспoдapствo] бiля м. Кopeuь [Piвненськa
oблaсть]. 3нищивши чaстинy зaлoги фiльвapкa, зaбpaлн
весь живий iнвентap i спaлIили йoгo. Бyлo тaкoж злoбщo
бaгaтo ryдoби,oвець, кoней i iнruoгo майнa. Пiсля цьoгo
пoвgгaнцi вiлстyпlши нa свiй теpен (СкopуncькuЙ M. TуЙu
dе бiЙ зo вoЛ'o. _ К., I992. - C. 73).

Biддiл . .Heдoлi ' '  (сoтенний - Tpoхимнyк Cтепaн
Климентiйoвин, l909 p. н. '  ypoд)кенeцЬ селa Tyнин
ГoЩaнськoгo paйoнy PiвненськoТ oбластi) мaв бiй з
пoлЬсЬкими шoвiнiстaми, якi слyжили нiмцям, нa кoлoнii
Люцинiв Гoщaнськoгo paйoнy нa Piвненщинi. Пoляки
poзбiглися (PiвненcькuЙ кpасзнсtв'tuЙ музеЙ. OcoбucmuЙ
сtpхiв o. ,ЦенuuЦtка. - Cnp. 3oш. P 34 - 8I).

Cсrгенний ..ovмaнa'' (Шeвнyк !митpo Hестopoвин, l 923
p. н., с. Чyлни uя Гorцaнськoгo paйoнy P i внeнськoТ oблaстi )
сaм oсoбистo зниlцив нaч.ЦЬникa гестaпo в мiстi Кopeuь
нa Piвненщинi (PiвttеttcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ'
ocoбucmuЙ аpхiв o. ,[еttuu1J),<(,. _ Cnp. 3out. P 6 - I2 -tt).

Бiй УПA з нiмцями в м. oстpiг [Piвнeншинa]. Toлi
зaгинyлo 32 чoлoвiки [зi стopoни нiмuiв] (\lцькuЙ M.
Гoлеoфa _ Piвне, I996. _с.77).

Coтня Кaлини'' (сoтенний _ Tкaнyк Тимoфiй' l919 p.
н., iз с. Беpеги Mлинiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi) мaлa
бiй з нiмцями нa хщopi Baпниця пoблизy сeлa Cмop.Цвa
Млинiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi.  У uьoмy бoю
зaгинyв пoвстанецЬ iз селa Cмopлвa oлiйник Мaкap
oнисимoвич , |92З p. н., (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ аpxiв o.,[eнuuцlка. - Сnp' 3oш. P 29 - l).

У с.  Гpaнiвкa [Paливилiвський paйoн Piвненськoi
oблaстi] пoвстaнцi вЧинили нaпaд нa пoльoвий aеpoдporrt'
ле в бapaкax нiмцi збеpiгaли зеpHo. oхopoнui лaли
вiлнaйlryшний oпip... Але oпip бyлo шaмaнo. Збiжхся бyлo
вiлiбpaне i poз.Цaне нaсeлен}|ю (Piвнeнcька СIIУ. B
oбopoнi вoлL _ Piвне, l995. C. 3I).
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Пoвстaнцi нaпiulи нa uyкpoвий зaвoд y сeлi Бaбин
Гoщaнськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi. Bapтa бyлa
poззбpoснa i пoвcтaнцi зaвoлoдiли збpoею (PiвненcькuЙ
кpасзнавuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpxiв О. ,\eнuщука. _

Сnp.906 PP).

Бiля Кoпитoвa [КopеuькиЙ p.н PiвненськoТ o] в 4 -х
гoдиннoМy бoю з нiмецЬкими жaндapмaМи пoвстaнцi
здoбyли 60 кpiсiв, кiлькa кyлеметiв, aмyнiuiю тa вoяцький
виpял. 25 нiмuiв yбитo, l 4 пoпалo в пoлoн' бyлo лекiлькa
pa}rенo (Piвнeнcькa СIIУ. B oбopoнi вoлi. _ Pioне, l995.-
c. 3,60).

Coтня ..Haливaйкa'' iз кypeня...[oксa'' [r<ypiнний - Кoтик
Cемен Пaнaсoвиv, l 9 l 5 p. tt.' ypoДкeнець селa Cесгpятин
Paдивилiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi] пpoвeлa
oпеpauiю нa шoсe КиТв-Львiв в селi Кpyпеuь

[Paливилiвськи й paйoн Pi вненськoТ oблaстi] пpoти нi мuiв.
У uьoмy бoю ми вiдбили y нiмшiв мaцIинy' зaбpaли l05
пap нoбiт, 60 пap кoстtoмiв i l 800 шaпoк, i вбили тpьoх
нiмuiв (!АPo: Ф. P _ 277I. _ on. 2. - Сnp. 3263. _ Аpк.
I2 - l8. АвmopcькuЙ nеpеклаФ з pociЙcькoi мoвu).

Hiмui пpиТхaли B селo Кpyпеuь [Paливилiвський paйoн
PiвненськoТ oблaстi] зpoбити po3пpaвy з мiсцевими
жителяt\.lи. Ми [сoтня 

..Haливaйкa'', куpiнь ...Цoкса'',

кypiнний _ Кoтик Cемeн Пaнaсoвин, l9l5 p. н., iз селa
Cестpятин Paдивилiвськoгo paйoнy] пpийняли бiй. Biн
тpивaв 3 гoдини' Убили 6 нiмцiв i вiлсгyпили (!АPo: Ф.
P _ 27I. _ on. 2. _ Cnp. 3263. _ Аpк. I 2 - I 8. АвmopcькuЙ
nepeкла| Йot<уменmу з pociЙcькol lпoвu).

Чoтa..Кoзaцькoгo'' i3 УПA -..ПiвдeнЬ'' нaпалa нa нiмцiв
y селi Злoвбиuя ЗлoлбyнiвсЬкoгo paйoнy нa Piвненщинi.
Bислiд бoю невiдoмий (PiвнeнcькuЙ кpасзнaвнuЙ музеЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв О.,Qенuщ1lкo. _ Сnp. 8I8 P).

Coтня ..Haливaйкa'', кypiнь ...I]'oксa'' 
[кypiнний - Кoтик

Cемен Пaнaсoвиv, l9 l5 p. t l . ,  с.  Cестpятин
Paдивилiвськoгo paйoнy Piвненськo.f oблaстi] малa бiй з
мaдяpaми мiж сrЛaми Кpyпеuь iMихaйлiвкa

[PaливилiвськиЙ paйoн нa Piвненщинi]. Poззбpoiли l2

?, 1943 p.

?, 1943 p.

?, 1943 p.

?,1943 p.

Мадяp' зaбpulиу нtlх |2 гвиrrгiвoк, oдин p1^lниЙ l(yлeмет
i гpaнmи (!АPО: Ф. P - 27l. - on, 2. -Cnp. 3263. - Аpк.
I2 - IE. АвmopcькuЙ nepeклad Doкуменlttу з pociЙcькo.i
мoвu),

Coтня ..H aливaйкa'', кypiнь ...(oксa'' 
[кypiнний - Кoтик

Cемен Пaнaсoвин, l 9 l 5 P. н.' ypoдженеЦь селa Сесгpятин
Paдивилiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi]. зpoбилa
зaсiлкy пoблизy селa Ситне [PaливилiвськиЙ paЙoн нa
Piвненшинi]. B зaсiдцi пpoсидiли uiry лoбy i тiльки нa
дpyгий paнoк з 'явилoсь легкoве aвтo з тpьoмa
мaдЯpськиtl{и oфiuеpaми i oднiсlо жiнкoю. Мaляpiв ми
пoбили,.... (!АPo: Ф. P _ 27I. - on. 2. - Cnp. 3263. -
Аpк. I2 - I8. АвmopськuЙ nepеклаd 0oкуllе'rmу 3
pociЙcькoi лloвu).).

Мiсцевa бoi iвкa УПA iз с iл Люхчa i  Яpинiвки
Capнeнськoгo paйoкy нa Piвненlцинiлекiлькa paзiв poбшa
зaсiдки нa aвтoшлякy Piвнe _ Capни нa нiмцiв з метoю
здoбyття збpoТ i  в iйськoвoТ фopми. Бyли жepтви y
пpoтllвникa ( Piв нeнcькu Й кpасзн авu Й музеЙ. ocoбu c muЙ
аpхiв o.,\енuщ1lка. _ Сnp. 2135 PС).

Пoвстaнець iз селa.['митpiвки Гoщaнськoгo paйoнy нa
Piвненщинi Пpисяжнюк Петpo Семенoвин, l9l8 p. н., пс.
..Coкiл'', який .Цoбpe вoлoдiв нiмeцькoю мoвoЮ, poззбpoТв
нiмеuькy кoМендaгypy. Мiсuе пpoвелення aкцiТ не вкzlзaне
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ opxiв o.
fleпuuryкa - Cnp. 3otц. Р, 3 - 26).

Coтня ..Чopнoти'' зopгaнiзyвaлla зaсi.Цкy пpoти нiмuiв з
вЛacoвцями (poсiйськi шoвiнiсти, якi сrDокили нiмuям),
пoблизy селa Кoбильня (тепep селo Bеснянe) Кopецькoгo
paйoнy нa Piвненщинi. Hiмцi Тхaли зa пoстaвкoю. B
pезyльтaгi бoю y нiмuiв бyли жещви. Cеpе.Ц пoвстaнuiв
)l(еpтв не бyлo (PiвненcькuЙ кpaсзнaвuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ аpxiв o.,[енuцук& _ Cnp.3oш. P 332-55).

Coтня ..Haливaйкa'' кypiнь..,!'oксa'' [кypiнний _ Кoтик
Cемен Пaнaсoвиv, l 9 l 5 p. н.' ypoд)кенеuь селa Cестpятин
Paдивилiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi] в склaдi
цiлoгo бaгaльйo*'y, дo якoгo вхoдили сmнi ...[oксa'',
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..Бopсyкa'' i ще oднa сoтня, пpиймaJIи yчaсть в нaсryпi
нa Кoзин [Paливилiвський paйoн нa Рiвненщинi]. У uiй
oпеpauiТ я [Ciмнyк Микoлa Мaксимoвич, l920 p. н.,
ypoджeнецЬ селa БyгaТвкa Paдивилiвськoгo paйoнy]
пpиймав yчaсть y пiлpивi мoстy. 3aхoпити мiстo не
Bдa.лoся (!АPo: Ф. P - 277I. - on. 2, _ Сnp. 3263. - Аpк.
I2 - I8. АвmopcькuЙ nеpеклаD doку'мeнmу з pociЙcькoi
мoвu),

Кypiнь ..Hеryсa'' (кypiнний _ oлеськiв Cеpгiй, l 9l 8 p.
}l., ypoдженецЬ селa Haзaвизiв Ha,Цвipнянськoгo paйoнy
Iвaнo.ФpaнкiвськoТ oблaстi) лекiлькa paзiв opгaнiзoвyвaв
зaсiдки пpoти нiмuiв нa arгoшляry Piвне _ Киiв, непaдaлiк
селa Caпoжин КopеЦькoгo paйoнy нa Piвненщинi. Bислiд
пpoведeних aкцiй невiдoмиЙ (PiвненcькuЙ kpасзнoвuЙ
музеЙ. oсoбucmuЙ аpхiв o.,ЦепuuЦlкo. - СnP. 3otц. P.
r0 - 2e).

Coтня ..Haливaйкa'' кypiнь ..!oксa'' 
[t<ypiнний _ Кoтик

Cемен Пaнaсoвич, l 9 l 5 p. н.' yрolDкенeЦь селa Cесгpятин
Paдивилi вськoгo paйoнy Pi вненськoi oблaстi ] пepеiiалa y
Мiзoцький paйoн [тепep Злoлбyнiвський paйoн на
Piвненшинi]. У uьoму paйoнi Mи Mzlли бiй з нiмцями в
селi Мoщaниuя [Злoлбyнiвський paйoн]. У pезyльтaтi
цЬoгo бoю ми вiдбили y нiмuiв ryлoбy iпpoдyкги, якi вoни
зiбpaли (!АPo: Ф' P - 277I. - Оn. 2. - Cnp. 3263. _ Аpк.
]2 - I8. АвmopcькuЙ nеpеклod з pociЙcькoiltloвu).

Мaляpи Й ляхи виТхaли з Мiзoчa лo Cтyпнo
[Злoлбyнiвський paйoн нa Piвненщинi], лe ....oгpaбили
цеpкBy.. . .  Пiзнiruе зaпaлили пo,Цopoзi  к iлькa xaт;
вертaючисЬ неpез Cтapу МoЩaниЦю, зyстpiлися з вiддiлoм
УПA. У бoю втpaтили 40 вбитими i  l6 paнeними
(Лimonuc УПА Hoва cеpiя. _ T I. - Кuiв - Topoнmo,
I995. _С. 5I).

У бoю з мaдяpaми в селi Кpyпець Paдивилiвськoгo
paйoнy нa Piвненщинi зaги}|yB пoвстaнецЬ Coлoнюк
Biкгop Cеpгiйoвин, l9l6 p. н.' ypo.ЦrкеtlецЬ цьoг0 ж селa
(PiвнeнcькuЙ кpoсзнавluЙ 'uyзeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
[енutuslкa - Сnp. 3ota. P 28 - 8).

У бoю з нiмцями в селi ГpяДки.llубнiвськoгo paйoнy нa
Piвненщинi зaГИI|улvl пoвстанцi: Boлкoв Микoлa
Фелopoвин, |92| p. н., iз селa Пиpятин lyбнiвськoгo
paйoнy i  Бiлецький, iз селa Гpялки (PiвнeнcькuЙ
кpaсзнавuЙ tltуlеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o. leнuuryкa - Сnp.
3olu. P, 29 - I22,3oш. P 35 - 34).

Biддiл ..Шaвyли'' (кypiнний - Pyдик Aдaм Mикитoвич,
l909 p. н., пс. ..Шaвyлa'', ..Шaкал'', iз селищa Людвипiль.
тепеp Coснoвe, БеpезнiвсЬкoгo paйoнy Piвненськoi
oблaстi) зopгaнiзyвaв зaсiлкy пpoти нiмuiв y селi Гyбкiв
Беpезнiвськoго paйoнy нa Piвненlцинi. Зaв'язaвся бiЙ.Зa
жеpтви невiдoмo (PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ музеЙ.
ocoбцcmuЙ apхiв О.,[енuщука. _ Сnp. 3out. P 32 - 7).

Hiмецькi i пoльськi пoлiцiйнi вiддiли, пoвepтaючись з
гpaбiжниuькoi мaн.Цpiвки пo yкpaТнських сеЛaх'
пoтpaпили пiд с. Жyкiв (p-н Клeвaнь) [Piвненськи Й paЙoн
Piвненськof oблaстi] в зaсiлкy. Табip вopoгiЬ оyв
poзгpoмлений. 35 бyлo вбитo i l0 пopaнeнo пo вopoжiм
бoцi. Haдoпoмory Тм пpиЙlлли нoвi чaстини i oдин лiтaк.
Biддiл УПА пpимiнив бiй i вiлстyпив. 3 нaшoгo бoкy - 5
вбитих, 2 пopaнених. Злoбyтo l кyлеме1 pyшниui i 2
нaвaнтaженi мaйнoм вoзtl (СеpeiЙuук. B. oУII - УПА в
poкu вiЙпu. Hoвi dotсуlttенmu. - К., I996, - С. 3I I).

Bлiткy l943 poкy, нiмui кинyли пoлiцiю пpoти УПA й
чеpвol{их пapгизilн в стopoнy Сapн [Piвненшинa]. B якiйсь
сщинui з УПA пoлiцiqги riД'Цa|Иcя,25 пoлiцigгiв нa чoлi
з кoм. БoбpoвсЬким пеpейurли дo пoвстaнцiв, pештa
веp}тyлaся бeз збpoТдo Кoprи. oпiсля Бoбpoвський зaги}Iyв
y бopoтьбi з нiмцями як стapц!инa УПА (Лitnonцc УПА.
- 5. _ Topoнmo, I984. _ C. 275).

Biддiл УПA мaв жopстoкий бiй з нiмцями, якi
пеpеслlдyв:rли пoвстaнцiв' нa шляry мiж сeлaми.{paнva
(тепеp.(pyжбa) i Cтoянiвкa Paдивилiвськoгo paйoнy нa
Piвненщинi. У pезyльтaтi бoю вopoг пoнiс великi Bтpaти.
Бyли знaннi втpaти i сеpeд пoвстaнцiв. Пoвстaнцям
вдtlлoся пpopвaтися y лiс пoблизy сe.rra Cмигa lyбенськoгo
paйoнy i вiлipвaтися вiд вopoгa (Ilpupененнi на c'|еpmь,
uIе 

'rеnepa||oJrсIti. 
_ PаDuвuлiв, 2006. _ С. 13)

?, 1943 p.

?,1943 p.

?, lg43 p.

?,1943 p.

?,1943 p.

?,1943 p.
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?, 1943 p.

?,1943 p.

?,1943 p.
(кiнеuь)

?, 1943 p.
(кiнeuь)

?, 1943 p.
(кiнеuь)

Hiмцi з пoлякaми пpиiхaли гpaбyвaти селo Pyлня

[кoлишнс селo Юзефiвкa, тепеp теpитopiя вiйськoвoгo
пoлiгoнy, Кoстoпiльський paйoн PiвненськoТ oблaстi].
Пеpешкo.Цив Тм вiддiл УПA. 3aв'язaлaсь пеpестpiлкa.
Пoляки спtlлl,tли пiв ceлa (,0[енuщук Олeксанdp. 3лouuнu
noльcьlсuх шoвiнicmiв на Boлuнi. - Кнuzа nеpura. _

Piвнe, 2003. _ С. 252).

Biддiл УПA мaв бiй з нiмцями, якi  пpoвoдили
пpoнiсyвальнy aкuiю зi стopoни Бpoлiв y селi .(paннi
Pyськiй [тепеp HoвoyкpaТнське Paдивилiвськoгo paйoнy
нa Piвненцlинi]. Baни зaбpали з пlвселa' пoгнllли зa
Пpoкaзи (нинi vaстинa селa .{pyжбa Paдивилiвськoгo
paйoнy), aле... нa виpyчкy пpийшли пoвcтaнцi i вiдбили
зapyнникiв. У бoю булo зниЩенo з десятoк гiтлеpiвuiв
(БуplaЙ Пеmpo. Sza|уюuu nepеJ'cumе // Iз кpuнuцi
nечolti. _ Piвнe. _ 2006. _ C. I 7).

Coтня . .Шпaли' '  (сoтенний - Coлoнroк Пилип
Михaйлoвич, l9 l8 p. н.,  ypoд)кeнець селa Кpyпеuь
Paдивилiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) пiддaпaся
нaпary зi стopoни нiмцiв вypoнишi ..ХoгинЩинa'', пoб.пизy
селa Cpiбне Paдивилiвськoгo paйoнy. У пoвcтaнцiв oдин
voлoвiк зaгинyв i oдин бyв пopaнениЙ. Зa жеpтви y вopoгa
невiдoмo (PiвненcькaЙ кpасзнaвuЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ
аpxiв o. ,\енu'ЦJtка. _ Cnp. 3oul. P. 28 - 20).

Мiсцевa бoiЪкa УПA пiд кoмaндoю..Cipoго'' (кoмaнлиp
бoТвки _ Бoндapнyк Фе.пip Минoвиv, l9l l p. н.) зaв'язaлa
бiй з мaляpaми i нiмцями в ypoнишi ..Гopa'', пoблизy селa
Пoлицi Boлo.Цимиpеuькoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi,
якi пoвещалися з нaгpaбoвaним дoбpoМ нa Paфалiвкy
Boлoдимиpецьlогo paйoнy. У pезyльтaгi кopoткoтpивtlлoгo
бoю yсi l|aпaдники бyли знишенi (бiльше l0 нoлoвiк), a
нaгpaбoвaне бyлo зaбpaне (PiвttенcькuЙ кpaсlнaвluЙ
нузеЙ. ocoбucmuЙ apхiв О.,{енuщ1lкь _ Сnp. 3otц. P -
38 - r33).

Бyльбiвui зaB,язaлИ бiй з нiмцями й пoлякaми y селi
Biлля Беpезнiвськoгo paйoнy [Piвненськa oблaсть]. B

uьoмy бoю зafИIryл||.. Pасвський Baсиль, Мiтpингa lвaн
(..Пoлин''), .Ц,oвмaг Пeтpo (..Bиливaйкo''), селo Бистpинi,

?,1943 p.

?, 1943 p.

?,1943 p.

?, 1943 p.

?, 1943 p.

БеpезнiвськиЙ paйoн [Piвненськa oблaсть], Cтoляpvyк
Фелip Климoвич (. .Бaтюшкa' ') ,  селo Бистpинi,
Беpезнiвський paйoн), ..Byл€й'', ..Cтpiлa'', ..ГopoбeЦь''

(!енutцlк oлeкcанdp. 3лoчuнu nutьcькuх uloвiнiсmiв на
ButuнL - Кнцzo nepЩo. - Piвне, 2003, - С. 25).

Biддiл УПA мaв жopстoкий бiй з нiмцями пoблизy селa
Бистpинi Беpезнiвськoгo paйoнy [Piвненськa oблaсть]. У
uьoмy бoю бyли великi )кepтви y пoвстaнЦiв (!енuuцlк
oлекcанDp. 3лoчuнu noлbcbкuх tцoвiнicmiв на Boлuпi.
_ Кнuzа nеplaL - Piвне, 2003. - C. 248).

Пoвстaнцi зaв'язaли зaпeклий бiй з нiмцями непoдaлiк
селa Мap'янiвки (тепеp селa немaс) Piвненськoгo paйoнy
i oбл. Hiмцi викopистaJrи aвiaцiю. У uьoмy бoю зaгикyлo
бiля l0 пoвстaнцiв i, в тoмy vислi, oгopoлник Фелip
Пaвлoвин, iз селa Хoдoси Piвненськoгo p-нy, Кyбpинoвин
oлексaн.Цp Apсенoвин, Мельник Гpигopiй i Пaтiй oксaнa
Микoлaiвнa _ всi iз селa Boлoшки Piвненськoгo p.нy
(PiвнeнcькuЙ кpасзltавuuЙ 'uузeЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o.
flенuuцlка. _ Сnp. 3out. P. 14 - I, Зout. P. 14 - 4I).

.Цвi сoтнi УПA ..Бoгдaнa'' (вихo.пеuь iз Галинини) i
..Пaлiя'' мaлIи бiй з нiмцями в лici пoблизy сeлa Мaкoтещи
Piвнeнськoгo paйoнy нa PiвненЩинi.  Bислiд бoю
нев iдoмий ( Piв н e uc ь кu Й кpа сt н o вu u й лl узеЙ. Оco бuc mu Й
opxiв o.,ЦeпuuЦlка. _ Сnp. 850 PP).

Пoвстaнець Мельник Aнлpiй Кoстянтинoвин, iз селa
Кopнин Piвнeнськoгo paйoнy Piвнeнськoi oблaстi, зaги}ryв
y бoю з нiмцями бiля селa Чopнi Лoзи (тепеp сeлa нeмaс)
ГoЩaнськoгo paйoнy нa Piвненщинi.  (PiвненcькuЙ
кpасзнавнuЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o. ,n{енuщ1lка. -
Сnp.27I6 PP).

Пiл с. Бyшa Miзoцькoгo p-кy [тeпеp Злoлбyнiвський
paйoн PiвненськoТ oблaстi] зaaтaкyвали нiмцi p.tзoМ з
мaдяpaми i пoлякaми вiддiл УПA. Haш вiддiл з бo €r\,t
Bиpвaвся 3 oтoчення... B чaсi бoю вбитo 20 мaляpiв i
кiлькox нiмцiв. Biддiл вrгpm нeмaв (!еttuщ1tк oлекcанйp.
1лoчцнu noльcbкuх taoвiнicmiв нo Boлuпi. _ Кнuzа
nеpurа. _ Piвне, 2003. - C. 24I).
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?, 1943 p.

?, 1943 p.

?, 1943 p.
(кiнеuь)

Листoпад,43 p.

02.01. 1944 p.

Biддiл УПA зopгaнiзyвaв зaсiлкy пpoти нiмцiв нa
aвтolltляхy Piвне _ Mлинiв нa Piвненtцинi . Pезyльтaти
зaсiдки невiдoмi' лише нiмцi пiсля цiсТ aкцiТ бoмбили з
лiтaкiв ближнс селo Ясениничi Piвненськoгo paйoнy
(PiвненcькuЙ кpасзнавluЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
flенuuqtка. - Сnp. 885 PP).

Coтня ..U{yпaкa'' зaв'язaлa бiй з нiмцями й пoлякaми,
якi пpиТхaли гpaбити селo Бiлiвськi Хщopи Piвненськoгo
paйoнy [Piвненськoi oблaстi] (,[енuщук oлeксанdp.
Злoчuнц noльcьKuх tцoвiнicmiв на Boлцнi. _ Кttuzа
nеpш& _ Piвне, 2003. _ С. 247).

Пoвстaнцi зaB'язaлИ бiй з нiмцями бiля мoсry, мiж
селaми Cтapoжyкiв i Paлyхiвкa Piвнeнськoгo paйoнy
PiвненськoТoбrraстi, якi rхa.пи нa вaнтaя<iвкaх. У pезyльтатi
бoю нiмцi пoнесли знaннi втpaти y живiй силi. Cеpел
пoвстaнцiв зaгинyв oдиl{ чoлoвiк (PiвнепcькuЙ
кpасзнoвuuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,[епuuцlка. _
Сnp. I712 P).

Biддiл кoзaкiв 3aaтaкyвaв Кyлpин [тeпеp селa немaс,
Злoлбyнiвський paйoн нa Piвненщинi]. Пo лopoзi дo цЬoг0
сeлa кoзaки схoпили звеpхникa УПA, дoпитaли йoгo i
poзстpiляли paзoм iз Тздoвим. Злiквiдyвaли, тaкoж, 4 - х
пapтизaнiв. B Кyлpинi кoзaки poзстpiляли двi жiнки, якi
пpaцювaли в шпитaлi (УПА в cвimлi doку,llепmiв з
бopomьбu за Укpаtнcьку СoмocmiЙну Сoбopну,[еpжoву
I9a2-l950 pp. _ T 2. _ бllв' 1960. _ С. 24 - 28).

l944 piк

Biддiл BПЖ [Biйськoвo - Пoльoвa Жaндapмеpiя] Bo
..Бoryн'' УПA гpyпи ..Енея'' 

[кoмaнлиp гpyпи - oлiйник
Псгpo, пс. ..Poмaн'', ..Cepгiй'', ..Енeй'', ypoджeнeцЬ сeлa
Мoлoдниче Жидaчiвськoгo paйoнy нa Львiвшинi]
poззбpoТв 4 пoлякiв i 6 yгоpuiв, якi пpиТхaли з,(yбнo
гpaбyвaти селo Гpя.Цки [!yбнiвський paйoн PiвненськoТ
oблaстi] (Лimonuc УПА. Hoвo cеpiя. - T 2. - Кuiв -
Topoнmo, l999. - C. 348; !енuuцtк oлекcoнdp. 3лoнuнu
noлbcbкuх utoвiнicmiв на Boлuнi. - Кпuzа nеpu|а. _
Piвне' 2003. _ C. 39I).

03.01 1944 p.

06.01. 1944

07. 01. 1944 p.

08.01. 1944 p.

Мiсцевa бoТвкa УПA (6 voлoвiк) нaпaлa нa гpyпy
нiмeцьких сoлдaт (7 oсiб) , якi пpиiiали нa кoнях' iз селa
Кypoзвaни дo сeлa Пaшyки Гoщaнськoгo paйoнy нa
Piвненщинi. Шестеpo нiмцiв бyлo зниЩенo' a oд}loгo
пoвстaнцi вiлгтyстили. Cеpе.п пoвстaнuiв жещв не бyлo
(PiвненcькuЙ кpoсзнавtuЙ музeЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
tr|енuщ1lка. _ Сnp. 3oш, P. 40 - I00).

Кoзaк ..Птaшкa'' з вi.Ц.Цirry BПЖ [Biйськoвo - Пoльoвa
Жaнлapмеpiя] Bo ..Бoryн'' УПA гpyпи..Енея'' [кoмaндиp
гpyпи _ oлiйник Петpo, пс. ..Poмaн'', ..Cеpгiй'', ..Еней'',

ypolDкеt{ецЬ селa Мoлoдниче Жидaчiвськoгo paйorтy нa
Львiвшинi], ютpий iхaв сrтРкбoвo i зyстpiв 4 aвтa нiмaкiв.
Пiд чaс пеpестpiлки зaбив oднoгo нiмaкa, a двa paнив
[Piвненськa oблaсть] (Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. - T 2. -
Кuiв - Topoнmo, I995. _ C. 392; ДенuulJlк oлекcанDp.
1лoчuнu noльcькuх uloвiнicmiв на Boлutti. - Кнuzа
nеpulа. - Piвне, 2003. - С. 39I).

Coтня . .Coкoлa' '  (сoтенний - Caвvyк Baсиль
А нтoнoвин, ypoджeнецЬ селa КopaблиЩе Млин iвськoгo
paйoнy нa Piвненщинi) мaлa бiй з пoлякaми i
фoлькслoй.rеpaми (пpивiлейoвaнa чaстинa нaселення' B
poдy якoT' с пpедки нiмui) y селi Бoщниuя.(yбнiвськoгo
paйoкy Piвненсьюfoблaстi. У uьoмy бoю сepел пoвстaнцiв
зaгинyв oдин чoлoBiк - yзбек пo нацioнaльнoстi
(PiвненcькuЙ кpасзнавauЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
[енuuцlкo. _ Сnp. 3oш. P. 27 - 30).

Biддiл ..Шaвyли'' (кypiнний _ Рyдик Адaм Микитoвич,
l909 p. н., пс. ..Шaвyлa'', ..Шaкaл'', смт. Людвипiль' тeпеp
Coснoве, Беpезнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi)
зaв'язaв жopстoкий бiй з в iдсryпaючoЮ нiмецькoю
чaсти}IoЮ (бiля 300 нoлoвiк) нa хyтopi Bopoнyхa
КopеЦькoгo paйoнy нa Piвнeнщинi. Hiмцi Bикopиfiaли
aвiaцiю. У uьoмy бoю зaгинyлo 5 пoвcтaнцiв i 5 пoвстaнцiв
бyлo пopaненo. Пoвстaнцi Bтpaгили бaгaгo кoней ' Суlлуl
бyли неpiвнi i вiддiл вiлсryпив нa Пyстoмt{ги Гoщaнськoгo
paйoнy Piвненськo[ oблaстi. Зa жеpтви y пpoтивникa
невiдoмo. (PiвненcькuЙ кpoсзнoв'luЙ лlузеЙ. ОcoбucmuЙ
аpхiв o. !енuuцlка. _ Cnp' l327 PБ).
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08. 01. 1944 p.

09.01. 1944p.

09. 01. 1944 p.

10.01.1944 p.

Hеyстiйнeнa сoтHя УПA зopгaнiзyвалa зaсiлкy пpoти
нiмцiв непoдaлiк селa Малa Coвпa Кopeuькoгo paйoнy нa
Piвненщинi. Hiмцi вийrшли iз кoлoнiТ Мapuелiнa (тепep
селa немaе) нa Ma.гry Coвпy. Зaв'язaвся бiй. 3a жеpтви
невiдoмo ( PiвненcькuЙ кpасзнавuu Й лtузеЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв o..[eнuuцlкь _ Cnp. 3oш. P 32 - l6).

Biддiл ..Шaкaлa'' 
[t<ypiнний _ Pyлик Aдaм Микитoвич,

l909 p. н., пс. ..Шaвyлa'', ..Шaкaл'', ypoдженeцЬ селищa
Люлвипiль, тeпеp Coснoве, Беpeзнiвськoгo paйoнy
Piвненськoi oблaстi] мaв бiй з нiмaкaми в лiсi бiля кoл.
Cyxий Piг [тепеp селa неIиa € ,  Беpезнiвський paйoн
PiвненськoТ oблaстi]. Бiй бyв зaвзятий i тpивaв 2 гoДини.
У пoвcтaнцiв бyлo тpьoх вбитих. Bтprги вopoгa невiдoмi
(Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. - T| 8. - Кaiв _ Topoнmo,
2006. - c. 630).

Biддiлoм BПЖ [Biйськoвo - Пoльoвa Жaнлapмеpiя] Bo
..Бoryн'' УПA гpyпи ..Е}tея'' 

[кoмaнлиp гpynи _ oлiйник
Пeгpo, пс. ..Poмaн'', ..Cepгiй'', ..Енeй'', ypoд)кенeцЬ сeлa
Мoлoдниче Жидaчiвськoгo paйoнy Львiвськoi oблaстi]
зtЦlpештyванo нiмця з веpмaхry Лaквiцтa Maксa з м..Цyбнo

[Piвненськa oблaсть] тa йoгo любrсy пoлькy Сaгaн Poмaнкy,
oбoе бyли з.гliквiдoвaнi (Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T
2. _ Кuiв - Topoнmo, l999. _ С. 392).

l0 с iчня l944 poкy нiмецькa жaнлapмеpiя i  штaб
мaДIpсЬких вiйськ бyли зaтaкoвaнi двoмa сoтняrr,rи УПA
iз кypеня . .Кopи' '  (кypiнний - Мельник Мaкap
Михaйлoвич, 1920 P. н. '  ypoдженeць сeлa Гopoлеuь
Boлo.пимиpеЦькoгo paйoкy PiвненськoТoблaстi) i, в тoмy
нислi, сoтня ..Пoштapя'' (сoтенний - Paкoвич Михaйлo
Пaвлoвиv, |923 p. н. '  ypoдженецЬ tr{.  lyбpoвиui
PiвненськoТ oблaстi) пoмiж селaми Беpежниrи тa Pyлня

.[3rбpoвиuькoгo paЙoнy нa PiвненЩинi. Hiмцi 3 мa.цяpaМи
склaли збpoю (PiвненcькuЙ кpoсзнавuЙ музeЙ.
ОсoбucmцЙ аpхiв o. ,{eнuц1lкa _ Сnp. 2 l 03 P[убp., 21 02
PДубp.).

.Цня l l. l. zИ p. без бoю poззбpoснo нiмецьких жанлapмiв
в с. oсoвa, p-н,(5rбpoвиuя [Piвненськa oблaсть]. Злoбщo:
7лeгких кyлемегiв, l r<yлемeт Мaксимa,l гpaнaгoмет'..,

21.01. 1944 p.

2r.0r. 1944 p.

Ciнень, |944 p.
(пoнaтoк)

Civень, |944 p.

50 кpiсiв, 60 пicтoлiв, 40 тис. aмyнiцiЙ, l00 pyнних
гpaнaт' 500 мiн, 5000 rшryк aмyнiuiй дo МП i 7 шryк МП
(ДАPo: Ф. P, 383E. - on. I. _ Cnp. 87.- Аpк. 25).

Coтня . .Пaнaсa' '  (сoтенний _ Hoвoсaд Микoлa
.[eм'янoвин' l9 l8 p. н. '  ypoдженець селa oзлiТв
Млинiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi), зpoбилa зaсiлкy нa
нiмeuьrсy aвтoкoлoнy 

' 
lцo pyхaлaся пo тpaсi flyбнo - Лyuьк

пpoти сiл Cлoбoдa i Ужинець Млинiвськoгo paйoнy. У
peзyльтaтi цiсТ aкцiT пoвстанll|Ми булo пepeкинyге oдне
aвтo i взятo бaгaтo збpoТ i тpoфеТв. Зa жещBи y пpoтивникa
невiдoмo. У пoвстaнцiв жеpтв не бyлo (PiвнeнcькuЙ
кpасзнавuЙ музеЙ. ОcofurcmuЙ opхiв o. !енuuцlкa _Сnp.
3ora.P-27-54).

Coтня . .Bихopa' '  (сoтенний - Кepентoпф Poмaн
Кapлoвин, l9 l3, ypoлжeнeцЬ селa Бepестoвеuь
Кoстoпiльськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi)
зopгaнiзyвaлa зaсi.пкy нa нiмцiв пoблизy селa Bеликa
Лroбaшa Кoстoпiльськoгo paйoнy, якi  йшли гpaбити
ближнi селa. Зa )кеpтви невiдoмo (PiвненcькuЙ
кpасзttавlluЙ 'ttузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О',ЦeпuuЦtка. -
Сnp. 3out. P 35 - 84).

Пoвстaнцi зpoбили зaсiлкy в лiсi нa шляхy' мiж селaми
Мaлa Сoвпa (Кopеuькoгo paйoнy) i  Bеликa Coвпa
(Беpезнiвськoгo paйoнy), Щo нa Piвненщинi.  iхaлo
вaнтaжне нiмецьке aвтo iз сoлдaтaми i Тх пoвстaнцi
зttиlцили. Кiлькiсть жеpтв невiдoмa (PiвненськuЙ
кpасlнавuЙ lttyзeЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.,[енutщlкa -Сnp.
2278 PКop.).

Hiмцi oтoчиЛи двoх пoвстaнцiв y селi Жoбpин
Piвнeнськoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблagгi. Пiсля зaлeклoгo
бoю oбидвa пiлipвaлися гpaнaтoю' uloб не дaтися )|(ивими
в pyки фaшистiв I.[е бyв пoвстaнецЬ Бyтoк .[митpo
Boлo.Цимиpoвиv, iз селa Япoлсrгь Кocгoпiльськoгo paйoкy
PiвненськoТ oблaстi ,  i  пoвстaнець iз сeлa .(еpaжне
Кoстoпiльськoгo paйoнy (пpiзвише не встaнoвлене)
(PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpxiв o.
[енuщ1tкa. _ Сnp. 3I PК).l l .0 l .  1944 p.
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Ciнень, |944p.

Civень, |944 p.

Civeнь, |944 p.

Ciнень, |944 p.
(пo.taтoк)

Ciнень, |944 p.

Biдстyпaючий нiмецькиЙ п iдpoздiл випaдкoвo нaгpilп ив
нa сaнiтapний виtuкiл y лiс i  пoблизy селa Зapiuьк
Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi .  oхopoнa
виlllкoлy зaв'язaлa бiй з нiмцями , aлe cИлtt бyли нepiвнi i
пoвстaнцi paзoм iз вишкoлoм вiлсryпили y глиб лiсy.
Жеpтв не бyлo (PiвненcькuЙ кpасзнавнuЙ музeЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o.,[|енuuрlка. _ Cnp. 27I9 PP).

Biддiл УПA, якиЙ poзмiшaвся y лiсi пoблизy селa lвaнне
.{yбнiвськoгo paЙoнy нa Piвненщинi, oбстpiляв iз гapмaти
вiлсryпaюнi нiмецькi чaстини в селi lвaнне. Hiмцi втек.пи
в селицlе Млинiв нa Piвненщинi.  3a жеpтви не
пoвiдoмлястьcя (PiвненcькuЙ кpсtсзнавuЙ музеЙ.
ocoбacmцЙ аpхiв О. ,Ценuuцlксt _ Сnp. 3oul P 27 - I7).

Biддiл . .Heдoлi ' '  (сoтeнний _ Тpoхимнyк Степaн
Климентiйoвич, l909 p. н. '  ypoдженець селa Tyvин
ГoЩaнськoгo paйoнy PiвнeнськoТ oблaстi), вкoтpе нaпaв
нa мiстечкo Tyvин ГoшaнсЬкoгo paйoнy нa Piвненщинi.
Пoвстaнцям вдtlлoся зaбptrи нaгpaбoвaнy нiмt.шми ryлoбу,
a тaкoж бopoшнa iз мiсцевoгo млинa. Хyлoбy poздzrли
людяt\,t '  a бopoшнo зМaгaзинyвaли. Зa жеpтви не
пoвiдoмлястьcя (PiвнeнcькuЙ кpаeзнoвuЙ музeЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв О. !eнuщу,ка. _Сnp. 805 PГ' I 423 PГ).

Biддiл ..Ясенa'' (кoмaндиp вiллiлy - Cвисryн Микoла,
ypoдженецЬ селa opлiв Paдехiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ
oблaстi) зaв'язaв бiй з нiмцями y сeлi Bеpхiв oстpoзькoгo
paйoнy нa Piвненщинi. У pезyльтaтi бoю нiмцi Bтpaтили
вбитим oднoг0 чoлoвiкa i втекли iз селa. Cеpе.Ц пoвстaнuiв
зaгинyв oдин чoлoвiк (PiвненcькuЙ кpttсзнавuЙ музеЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв o. !енutцtка. _ Сnp. 7oul P 25 - 38).

Biддiл УПA зaB'язaв бiй з нiмецькими фpoнтoвими
чaстинaшtи' якi oтoчили вiллiл, пoблизy селa 3apiuьк
Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблacтi. У пoвстaнцiв
бyли вeликi )кеpтви. Toлi зaгинyли: Cтепaннyк, Кoзaкевич
Кoсгянтин, Петpo (Гeнлpa) - всi ypoлженui селa Милoстiв
Piвненськoгo paйoнy, Cивiцький Cтeпан iз селa Гpyшвиuя
Piвненськoгo paйoнy (Piв неttcькu Й кpасзнавluЙ музеЙ.
ocoбucmaЙ аpхiв o' ,Ценuщ)lка. - Сnp. 845 PP).

Coтня ..Бaгькa'', iз вiддiлy ..Мopoзa'' (кoмaндиp вiддiлy
- ypoджeнeць Гaлинини), пiд чaс pейлy на Piвнeншинy
M€шa зaпeкJlий бiй з нiмцями непoдaлiк сeлa Кoмapiвки
Кocтoп iльськoгo paйoнy P i вненськoТ oблaстi. Пoвcтaнцi
м €Urи втpaти у живiЙ силi. Зa жеpтви y пpoтивникa
невiдoмo (PiвпепськuЙ кpасзнoвuЙ лtузеЙ. OcoбцcmuЙ
аp-riв o. !еttuuqlка. - Cnp. 3oul. Boл. 8 - 60).

.[есь бiля l5 с iчня.. . l944 p. нoтa..Кoзaцькoгo' '  в с.
Здoвбиця (3лoлбyнiвшинa) [Piвненськa oблaсть] нaпaлa
нa нiмeцькy чory якa poзмiстилaсь в селi. B pезyльтaтi
бoю 8 нiмцiв бyлo вбитo,4 paненo, 26 взятo в пoлoн. Iз
нalltoТстopoни )кеpтв нe бyлo. Бyлo взятo бaгaтo aмyнiuiТ,
тa iнше вiйськoве мaйнo i збpoю (Лimonuc УПА. _ 5. _
Topoпmo, l984'_С. I56- I57).

Мiсцeвa бoсвкa УПA poззбpoiha гpyпy вi,Цсryпaюниx
нiмцiв в ypoнишi .'Пeчi' ' i ..Пapня'' пoблизy селa Cтaвoк
Кoстoпiльськoгo paйoнy нa Piвнeнщинi.  Пiсля цьoгo
нiмцiв вiдпуcтили. Жеpтв не бyлo (PiвttеttcькuЙ
кpасзпnвuuЙ .оtузеit. ocoбucmuЙ аpхiв О. !епuщуксt. _
Сnp.78I PК).

Ha лopoзi  пoблизy лiсoвoгo мaсивy..Кaсень' '
Кoзинськoгo paйoнy (тeпеp Paдивилiвський paйoн) нa
Piвнeнщинi в iддiл УПA пiд кoмaндoЮ ..Птaшки' '
(кoмaндиp _ Зaтoвкaнюк Cильвестp' ypoджeнeцЬ сeлa
Пoлoнкa Лyuькoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi' MoжJlивo
пс. . .Птaх' ' )  з iткнyвся з нiмецькoю aвтoкoлoнoю.
Зaв'язaвся жopстoкий бiй, в якoмy ..Птaшкa'' бyв вaх<кo
пopaнeним' i невдoвзi пot\4еp вiд paн y селi Пiдвисoке
Paдивилiвськoгo paйoнy. 3a жеpтви y пpoтивникa нe
пoвIдoмля€тьcя (PiвненськuЙ кpoсзнавuЙ музеЙ.
ocoбacmuЙ аpхiв o.,Qеttuuцlкo. _ Сnp. 2267 P).

Biддiл УПA мaв бiй з нiмецькoю вiдстyпaючoю
чaстинoю мiж селaми Бyтейки i  Bелике Bepбне
Capнeнськoгo paйoкy нa Piвненщинi. У uьoмy бoro зaги}ryв
l пoвqтaнець. Бyли жещви i сеpед нiмцiв (PiвненcькuЙ
кpасзнав,luЙ лtрей. ОcoбucmuЙ аpхiв o, ,Qенuuцlка. _
Cnp. 3out. P 38 - 104).

Civень, |944p.

Ciнень, |944 p.

Ciнень, |944 p.

Ciнeнь, |944p.

Ciнень, |944 p.
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Ciнень, |944 p

Ciseнь, |944 p.

Ciчень, |944 p.

Ciвень, |944 p.

Coтня ..Haвiснoгo'' (сoтенний - КoстемсЬкий степaн
Cepгiйoвин, 1922 p. t|.' ypoдженецЬ селищa Клевaнь-l
Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) зpoбилa зaсiлкy
нa нiмцiв нa aвтoшляхy Piвне - Лyuьк, }|епoдtЦiк селa

.[еpев'яне Piвненськoгo paйoнy. Пo лopoзi tхaлa кoлoнa
нiмецьких aвтoМaшин, пoпеpедy яких, булa тaнкеткa.
Пoвстaнцi кoлo}Iy oбстpiляли. 3aв'язaвся жopсгoкий бiй.
Bopoг пoнiс великi rгpaги' зaгинyлo 34 сoлдaти. У uьoмy
бoю зaгинyлo дBa пoвстaнцi i ,  сеpед них, сoтенний
..Haвiсний''. oдин пoвстaнеuь бyв пopaнeний. Пoвстaнцi
зaхoпили бaгaтo збpoТ (PiвнeнcькuЙ кpoсзнoвuuЙ музeЙ,
ocoбuсmuЙ аpхiв o.,{енuuцtка. _ Сnp. 2297 PP; 25I08
PRЗoul. P Il -46).

Coтня .,Фiйки'' (сoтенний _ Гнaтюк Фелip Aнлpiйoвин,
l9l 8 p. н., ypoдженeць селa Heмиpiвки Paдивилiвськoгo
paйoнy нa Piвнeнщинi) зopгaнiзyвaлa зaсiлкy нa нiмцiв з
пoлякaми, якi пpиТхaли гpaбити селян y селo Cтoянiвкy
Pa.цивилiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi. У pезyльтaтi uiсТ
aкItiТдекiлькa нaпaдникiв бyлo знишeнo, a чoтиpЬoх взятo
в пoлoн (2 - oх пoлякiв i2 - oх нiмuiв). У пoвcтaнЦiв жeщв
не бyлo (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв О.,n{ашuцtка. _ Сnp. 3otu. P 20 - 57).

Мiсцевa бoiвкa УПA зopгaнiзyвaлa зaсiлкy нa нiмцiв
(близькo 20 oсiб) y селi Hемиpiвкa Paливилiвськoгo
paйoнy нa Piвненutинi. Пiсля кopoткoгo бoю декiлькa
нiмцiв бyлo вбитo, a pецIтa 3.цaлaся y пoлoн. Cеpел
пoвстaнцiв )кеpтв l{е булo (PiвttенcькuЙ кpoсзнавuЙ
музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв 0.,\енuuцlка. -Сnp. 3out. P 20
- s6).

Biддiл УПA пiд кoмaндoю .. lскpи' '  i  . .Caмсoнa' '

(кoмaнлиp - flyбiк Микoлa, |922 p. н.' ypoДкeнeць мiстa
.(yбpoвиui Piвненськoi oблaстi) poззбpoТв великy гpyrry
вiдсryпaюних нiмцiв з Maдяpaми (бiля l80 uoлoвiк).
Пoлoнених вi ,Цпpaвили пo 3в'я3кy (PiвненcькuЙ
кpoсзнавuuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,Qенutцlка. -
Cnp. 3oru. P, 38 - 59).

Biддiл УПA мaв бiй з вi.Цстyпaюнoю чafiинoю нiмцiв
y селi Кopoст Capненськoгo paйoнy нa Piвненщинi.

Ciвень, |944p.

Ciнень, |944p.

Ciнень, |944 p.

Ciнень, |944p.

Ciнень, |944 p.
(кiнеuь)

Жерв y пoвgгaнцiв нe бyлo, a 3a жеpтви y пpoтивникa
нeвiдoмo (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ. 0coбucmuЙ
аpхiв o.,Ценuщ)tкa _ Cnp. 3otц. P 38 - I04).

Coтня . .Шпaли' '  
[сoтенниЙ - Coлoнюк Пилип

Михaйлoвич' l9 l8 p. t| . '  ypoдже}|eць сеЛa Кpyпеuь
Paдивилiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi] зpoбилa
нaскoк нa нiмцiв, якi  стoяли в с.  Mo.. .  [нaзвa селa
неpoзбipливa, Paдивилiвський paйoн нa Piвненшинi]. У
pезyльтaтi бoro пoвстaнцi зaхoпили l6 гвиrпiвoк i l pдний
кyлеrr{ет ({АPo: Ф. P _ 2772. - on. 2. - Cnp. 4903. _ Аpк.
r 2s)

БolЪкa з вiллilry ..Кopи'' (кypiнний - Мельник Мaкap
Михaйлoвич' |920 p. н.' ypoДI(еtlець селa Гopoлеuь
Boлo,Цимиpецькoгo paйoнy нa Piвненщинi) нa стaнuiТ
Aнтoнiвкa Boлoлимиpeцькoгo paйoнy нa Piвненщинi
зaхoпилa в пoлoн нiмецькoгo вapтoвoгo' який oхopoняв
зaлiзниннy кoлiю. Bopoжий oхopoнеЦь бyв зниЩений нa
хутopi oстpiвеuь пoлизy селa Bеликe Bеpбне
Capненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi (PiвнeнcькuЙ
кpа сз н oв u Й totуз е Й. o co б u c mu Й а pu i в o',[ e н u tщl ка. _ С n p.
3our.P-38-104).

Пoвстaнцi декiлькa paзiв пiлpивали зaлiзниннy кoлiю i
пyскaли пiл yкiс нiмецькi ешелo}|и пoблизy стaнцiТ
Клевaнь - I Piвнeнськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi
(PiвненcькuЙ кpoсtнавuЙ лtузеЙ' oсoбuсmuЙ аpхiв o.
[енuuцlкo. - Сnp. 2548 PP).

Biддiл УПA зopгaнiзyвaв зaсiлкy в лiсi пoблизy селa
Pa.uyхiвкa Piвненськoгo paйoнy нa гpyпy вiдстyпaючих
нiмцiв i зниu.lив Тx (PiвtlенcькuЙ кpасзttавuЙ музeЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. !еttuuцlка. _ Cnp. 2548 PP).

У кiнцi сiчня l944 P. вiддiл УПA пoблизy селa Лiтвиця
.фlбpoвиuькoгo paйoкy нa Piвненщинiдaв бiй нiмешькoмy
пiлpoзлiлy. Hiмцi здалися. Пoвстaнцями бyлo взятo
бaгaтo збpoТ (гвинтiвoк, гpaнaт) i  бoепpипaсiв
(PiвнеtlcькuЙ кpасзuавuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.
[енuuцlка. - Cnp. I0I8 PP).Civень, |944 p.
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02.02.1944 p.

14.02. 1944 p.

Лютий, |944p.

?,1944 p.

?, 1944 p.

Мiсцевa бoТвкa УПA (бiля 20 нoлoвiк) нaпаJla нa гpyпy

вiдсryпaючих нiмцiв пoблизy селa СrгиТв [убнiвськoгo
paйoну нa Piвненщинi. Жеpтв y пoвстaнuiв не бyлo' Зa

)кepтви y пpoтивникa невiдoмo (PiыrcнcькuЙ кpoсзнавuЙ

музеЙ. ОcoбucmuЙ apхiв o.,\eнuщуксt. _Сnp.3out. P I4

- r0).

БoТвкa УПA мaлaбiй з нiмrшми нa кoлoнiТ Мечислaвiвкa
(тепеp селa немaс) Млинiвськoгo pайoнy нa Piвненщинi.

У uьoму бoю зaгинyлo 4 - ptl пoвстaнцi (пiлpaйoнoвi

звеpхники): Мaтвiйнyк Плaтoн Apхипoвин, l90l p. н.' пс.
..Пoryжний''; oлeмнyк Baсиль Aпoллiнapiйoвин (l92l p.

н.).  пс. . .e вген' '  i  Caмoлюк Aнлpiян Микитoвич ( l9 l9 p.

н.), пс. ..Клин''_ всi ypoлженцi селa М'ятин Млинiвськoгo
paйoну нa Piвненщинi. Cеpел нiмuiв бyлo 2 - х вбитих
(PiвненcькuЙ кpасзtlавuЙ ,ttузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.

flенuuцtкtt. - Сnp. Зotu. P, 30. 80).

Coтня . .Шпaли' '  [сoтенниl" l  _ Сoлoнюк Пилип

МихaйЛoвич, l9 l8 p '  н. ,  ypoд'кeнець сеЛa Кpyпеuь

Paдивилiвськoгo paйoну PiвненськoТ oблaстi] i ..Беpези''

[сoтeнний _ oфiuеp сoвстськoТ apмiil зtитahувaли нitrlеuьк7

вiлстyпaюнy чaсти}ty пoблизy селa Cpiбне

Paдивилiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi.  Bислiд aкцiТ

невiдoмий (Mе0вi0ьЛ. Кo,tu вtl в:|tllPulu вtul dзвotttt ttе

zpanu // Boлuнь, I997).

Biддiл УПA, пpи лoпoмoзi мiсцевих жителiв poзiбpaв i

пеpевеpнyB пoнaд 500 метpiв зaлiз l lи.Iнoгo пoлoтна

пoблизy стaнцiТ Heмoвичi Сapненськoгo paйoнy нa

Piвненщинi (Piвнettcькuit  кpoсзttoвuttЙ,vузeЙ.
ОcoбuсmuЙ аpхiв o. ,Цеttuuу)lкo. _ Сnp. 3oш. P. 38 - I09).

Чoтa..Кoзaцькoгo'' пеpeбyвaючи y селi Biстi [пloжливo
селo УТздцi З.пoлбунiвськoгo paйoну нa Piвненu.lинi] вбилa

oднoгo нiмецькoгo сoлдaтa' a oднoгo зaхoпиЛa y пoлo}|.

Hiмui пpoвo.Цили poзвiлкy, де знaхo.цяться yкpaТнськi

пoвстaнцi. У цiй aкцiТ вiдзнaчилися кyлеметl{ики ..Мaк'' i
..l-I-[иpий'' (Лimonuc УПА. - 5, _ Topoнmo, I984. - С. I59).

l0 -15.07.43 p.

02.08. 1943 p.

10. 08. 1943 p.

.Цoпoвнення. Boлинь.
Piвненськa oбласть

Липень, 43 p . сoтня ..opлa'' [сoтенний - Кopягiн lвaн,

сoвстськиЙ oфiuеp] зpoбилa зaсiлкy в Клевaнськoмy

[тепep Piвненський paйoн PiвненськoТ oблaстi] paйoнi
*Ns50''. HaТхaлlи нiмцi в кiлькocтi 30 oсi6 нa 6 - x фypax i

oднotvfy MoтoцикЛю. Пpинiм зaстpiленo 26 нiмцiв iпoлякiв
paзoм i oдt|y ляшкy, oдин нiмець тiльки втiк. 3aбpали yсю

збpoю, oдяп arгa i пpибpaли тpyпи' a нaвlть 3aскopoдил14

дopory тaк' щo нaBитЬ не бyлo виднo' де бyв бiй. Тaм

здoбyли тpи кyлеMети, 5 мaшин - пiстoлiв, кpiси, гpaнaти

i пoнaд l5 пiстoлiв (ЦДАBo: Ф. 3833. - on. I. - Сnp. 59.
_Аpк. I6. llumoванo за: Лimonuc УПА. Hoвtt cеpiя. - T

I I. _ Кuiв - Topoнmo, 2007. - С. 5 I 3).

Bнoчi з l /2 vII l .  в гoд. l l -й нoчi нiмцi й Мaдяpи

виpyll lили з oженiнy [тpебa селo oжeнин, oстpoзький
paйoн PiвнeнськoТoблaстi] нa Biльгip [Гoшtанський paйoн

Piвненськoi oблaстi]. 3 мaшини зzlлишилисЬ y Biльгopaх,

a 5 пoiiалo в Бyгpин [Гoшaнський paйoн]. B пеpшiй гoлинi

нoчi дaли знaть paкетaМи i пoчaли oкрyжyвaтЬ Бaшинy

[Гoшaнський paйoн] зo стopoни Бyгpинa й Гoши...Згинyв
Pyляurий [пoлiтpефеpент УПA - ..Пiвдень'', Лyuюк lвaн

Кynpiянoвин, l9 l8 p. }|. ,  ypoд)кeнецЬ селa Стaдники

oстpoзькoгo paйoнy]. Bopoжa силa винoсилa дo 400 чoл.

3 нaшoТ стopot|и спpoтив cтaвилa бoТвкa CБ, злoженa з l l

чoл. Пo стopoнi нiмцiв 4 - oх yбитих i 2 - ox paнених.3

нaшoТ бoТвки зaгинyлo 2 - oх чoл. (ЦДАBo: Ф. 3833. _

on. I. - Сnp. I28. - Аpк' 5. Ilumoвапo зсt: Лimonuc УПА.

Hoва cеpiя' _ T II. _ Кuiв - Topoпmo, 2007. _ C. 5l0).

l 0. 8. 43 p. [пoвстaнui] зaбpaлll всi лiкi з aптекi iз лiкapнi

в Tyнинi [селo Tyнин Гoщaнськoгo paйoнy PiвненськoТ

oблaстi], a тaкoж все лiкapське пpилaJIдя з rшпiтaлю

ЩДАBo: Ф. 3833. - on. I. - Cnp. 59. - Аpк. 19.

Цumoвaнo зa: Лimonuc УПА, Hoва cеpiя. - T I I. _ Кaiв

- Topoнmo, 2007. _ с. 516).
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13.08. 1943 p.

14.08. 1943 p.

16.08. 1943 p.

23.08. 1943 p.

l3.  8. 43 p. Biддiли УПA пiд кor\, laндoю Hегyсa
[кypiнний _ oлeськiв CеpгiЙ, l9l 8 p. н.' ypo.DкeнецЬ селa
Haзaвизiв Haлвipнянськoгo paйoнy Iвaнo - ФpaнкiвськoТ
oблaстi] poбили нaскoк нa селo Cтopoжiв [Кopеuький
paйoн нa Piвненшинi], де стoяли rv'aдяpи' дo сoтнi. Бiй
тpивaB uiлy нiн. Bислiл слiлyюний: з вopoжoТ стopoни лвa
вбитo, п'ять paненo' з стopoни УПA 6 paнених (!АPo:
Ф. P - 30. _ on. 2, _ Сnp. 15, - Аpк. I. Itumoванo зtt:
Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. - T II. - Кuiв - Topoпmo,
2007. - с. 620).

l4. 8. 43 p. Кopeuькi нiмaки пiД пpoвo.Цoм ляхив йшли
нa кoлoнiю Залiзниця [Кopeuький paйoн нa Piвненшинi]
зaбpaти лeякi pivi з бyвшиx пoлЬсЬких гoспoдapств'
пpичoмy apеujтyвiulи лвoх yкpaТнuiв i oгpaбили мiсцевих
сeлян. ПoвеpтaюнисЬ нa3aд чepез селo Кoпитiв
[Кopeuький paйoн], сoтня УПA зpoбилa зaсiлкy, ле бyв
бiй.3 нaшoТстopoни впaлoтpи пoвстaнui. з вopoжoТвпaлo
8 нiмaкiв, oдин лях' 6 кoней i o.пнa кopoвa, зaгаpбoвaнa в
селянинa' 4 - х в пoлotl взятo' peurry пoбитiх i paнetrих
пiлiбpaнo.. .Пiсля бoю нarшi в iд iйшли в лiс,  тoмy щo
пpибyлa з Кopuя дoпoмoгa 3 гapмaткаМи (!АPО: Ф. P _
30. _ on. 2. - Сnp. l5. - Аpк. I. llumoваtto за: Лimonuc
УПА. Hoва cepiя. _ T, II. _ Кutв - Topoнmo, 2007. _ С.
620).

l6.8. o гoд.8 - й paнкy в зaсiлкy пoпaли гeruтaпoвцi. o
гoд. l2 - й нa мiсце бoю пpибyли мaляpи...Пoкi aкцiй
жoдних не зpoбленo [теpен Nэ l0 Piвненськoгo paйoнy
Piвнeнськoi oблaстi] (ЦДАBo: Ф. 3833. - on. I. _ СnP.
59. - Аpк. I6. Itumoванo за: Лimonuс УПА. Hoвtt cеpiя.
_ T I I. _ Кuiв - Topoнmo, 2007. - C. 5 I 3).

2з. 8. 4з p' H i мaки тa л яхvl ТзДили нa Хapaлyг i Bauлaвкy
[тепеp селa немaс]. . .  [Кopеuький paйoн PiвненськoТ
oблaстi]. Haшиx селян вiдкoпyвilли oдeжy Ta зa6Иpu||4,
piвнoж poзстpiляли oднoгo селянинa...BеpтaючисЬ нa
Bopoнyry, зyстpiлися з вiддiЛoм УПA, дe зicтaлo вбитiх
нiмaкiв невiд.. .ск iльки. Bтiкaючи зaбpали.. .[вбитих] з
сoбoю, кидaючи фipи. Мiсuеве СБ пiлiбpaлo 3 цинки
набoТв, двi лoпагки вiйськoвi, 39 кг. сoлi, I3 кг. тютюнy.
шкlpи тa lнше

2E. 0E. 1943 p.

02.09.1943 p.

04.09. 1943 p.

05.09. 1943 p.

06. 09. 1943 p.

(!АPО: Ф. P. - 30. - Оn. 2. - Сnp. 15. _ Аpк. l.
Ilumoвсtнo за: Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T I l. - Кuiв

- Topoнmo, 2007. _ С. 62I).

28. 08. [лo пoвстaнuiв] пpибyлo 4 . х пoлoнених з oдниtll
н iмецьким кpiсoм. Boни втiкли з Гopoлишa [селo
Гopoлише Piвненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaсгi], ле
в oкoлиlulх пpaцювulли увiсьмoх пiд нaдзopoм 2 . х нiмцiв.
Boни кiнyлись нa ниx poззбpoТвши i  пoв'язaвши Тх.
Зaбpultа кpiси тa, poздiлившись нa двi гpyпи, пoвтiкали
(ЦДАBo: Ф.3833. _ on. I .  -  СnP. 59. _ Аpк. 19.
Ilumoванo 3а: Лimonuc УПА. Hoва cеpiл. _ T I I. _ Кuiв

- Topoнmo, 2007. _ С. 5I5).

Бyв бiй [пoвстaнuiв] 3 сaмtoгo веЧopa дo сaмoгo дня.
Hiмaки гvtyсили втiкaти в пiлpaйoн . .Лiс ' '  

[теpен
Беpезнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi] (ЦДА Гo: Ф.
57. - on. - 4. _ Cnp. 366. _ Аpк. 29 - 42. Цumoванo зсt:
Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T II. _ Кuiв - Topoнmo,
2007. - С. 34 I ).

Poзбiтo [пoвсгaнrшми] кpiпoсгь нiмеuькy, невiдoмo xгo
бився з нiмoтoю [теpен Беpезнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ
oблaстi] (ЦДАГo: Ф. 57. _ on. _ 4. - Сnp. 366. _ Аpк. 29

- 42' Цumoваtto за: Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T I I. _

Кuiв - Topoнmo, 2007. - С. 34I).

5.9. 4з. Зoстaлись poзкидaнi всi мoсти тa пopвaний
телегpaфiнний пpoвiл вiл Бiстpин [тpебa сeлo Бистpинi,
БepeзнiвськиЙ paЙoн нa PiвненЩинi] лo Беpезнoгo
(I!!АГo: Ф. 57. - on, 4. _ Сnp. 366. _ Аpк. 29 - 42.
Ilumoвotto 3а: Лimonцc УПА. Hoва cepiя. - T| I I, _ Кuiв
'Topoнmo, 2007. _ С. 343),

6.9.4з. B paйoнi lскpa [теpeн Кoстoпiльськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi] лopoгi гoлoвнiйши пoзaвaлювaнi;
пoкoпaнo ями' де Mo)кнa бyлo, мoсти пopoзкидaнo

ЩДАГo: Ф. 57. - on, 4. - Cnp. 366. - Аpк. 29 . 42.
Ilumoвoнo за: Лimonuc УПА. Hoва cepiя. - T I I. _ Кuiв

- Topoнmo, 2007. _ С. 343).
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10. 09. 1943 p.

13.09. 1943 p.

14.09. 1943 p.

15.09. 1943 p.

16. 09. 1943 p.

l0. 9. 43 p. Зв'язкoвoю штaфетoвoю бoТвкoю пo сoшi
Кopеuь - Piвне...нa нiмецькi мaши}Iи кoлo сеЛa Tyлopoвa
[тепеp селo Фе.пopiвкa Гoщaнськoгo paйoнy PiвненськoТ
oблaстi] poзбитo двi нiмецькi мaшини з збiжл<ям, вбитo

4 - х нiмцiв, з нaшoТ стopol.|и oдин вбитий. HaдiЙшлa
пiдмoгa з Tyлopoвa... i Межиpiнa [селo Bеликi Meжиpivi,
Кopецький paйoн Pi внeнськoi oблaстi], бoТвкa в iдсryпилa
(ДАPo: Ф. P, _ 30. - Оn. 2, - Cnp. 15. _ Аpк. 4.5.
Цumoванo зo: Лimonuc УПА. Hoвtt cеpiя. _ T I I. _ Кuiв
- Topoнmo, 2007. _ С. 62б).

|з.9. 4з p. B селi Cтopoжевi КopеЦькoгo paйoнy
IPiвненшинa] лiквiлoвaнo бyлинoк гpoмaдсЬких.. .де
пoмiщaпися Maдяpи (!АPo: Ф. P - 30. _ on. 2. - Cnp.
I5. _ Аpк. 4-5. Ilumoванo за: Лimonuc УПА. Hoва cеpiя.
_ T l I. _ КuIв - Topoнmo, 2007. _ C. 627).

|4.9. 4з p. B мiстi Кopui [Piвненщинa] бo.iвкoю CБ
[C.rryжбa Бeзпеки] зaбpaнo з paйoнoвoIyпpaBи napy кoнeй
з бpинкoю, двi мaшини дo писaння тa дoкyMeнти ypядy
лpaui (!АPo: Ф. Р' - 30. _ on. 2. _ Сnp. 15, _ Аpк. 4-5.
Ilumoванo за: Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T I I. - Кuiв
- Topoнmo, 2007. - C. 627).

l5. lХ. 43 p. Ha вiлтинr<y Мaлинск [тpебa Малинськ,
Беpезнiвський paйoн нa Piвненщинi] _ Яpинoвкa [тpебa
сeлo Яpинiвкa, Беpезнiвський paйoн]... poзкiлaнo кoлiю
залiз}iиЧнy нa тpи кiлoмсгpi (I],QАГo: Ф. 57. _ on. 4. _
Сnp. 366. - Аpк. 29 - 42. Ilumoваtto за: Лimonuс УПА.
Hoва cеpiя. - T II. _ Кuiв - Topoнmo, 2007. - C. 343).

l6. lХ.43 p. нa сoшi Piвне. ЛyЦьк voтa пiд кoмaндoю
Жyкa зpoбилa зaсiдкy, нa якy нaгнaлoся 5 легкиx мaшин'
l тягapoве arro в скJlaдi 29 нiмaкiв. жaндapмiв i цивiльних
urпеpaн i в... Чoтa вi.Цкpилa вoгогtЬ пo нiмaкaх. B iдкmилoся
23 нiмецькi гoлoви. Чoтa вийшлa пеpемo)к}|oю. 3лoбщo
3 легких aвтoil{aц.Iини' oдHy тягapoBy' oднoгo l\{oтoциrula'
5 шryк МП, l l кpiсiв, 3 Лeгкиx скopoстpiли, 22 lлтукt't
гpaнaг' l7 пiстoлiв, 3000 aмунiuiT лo кpiсiв, 500 шryк лo
МП' l50 дo пiстoля (Ц,ЦАBО: Ф. 3E33, _ Оn. I. _ Cnp. 52.
_ Аpк 3 - 5. Itumoванo 3а: Лimonuc УПА. Hoвa cepiя. -
T I I. _ КuIв - Topoнmo, 2007. - С. 704).

IE.09. 1943 p.

18. 09. 1943 p.

20. 09. 1943 p.

29.09.1943 p.

Bеpесень' 43 p.

l8. lх. 43 p' B Кopui [PiвненЩинa] вибpaнo неpез CБ
лiкapя Кoсикa, якoг0 вiдстaвЛенo дo ЧХ [Чеpвoний Хpест]
(ДАPО: Ф. P - 30. _ on. 2. - Cnp, 15. - Аpк.4 - 5,
Ilumoвoнo зo: Лimonuc УПА. Hoвtt cеpiя. _ T I I. - Кuiв

- Topoнmo, 2007. - С. 629).

l8. Ix. 43 p. B сeлo Гoлoвниuя КopеЦькoгo paйoнy

[Piвненшинa] пpиiЗлжaли нiмецькi мaшини' нa яких 3
стopoни лiскa стpiляли нarui вiддiли. Мaшини з нiмaкaми
вepнyлися в Кopеuь, a незабapoм пpиТxaв бpoневик тa стaв
стpiляти нa тe мiсце, звiдки бyли пеpeл тим стpiли

(!АPО: Ф. P - 30. - Оn, 2, - Сnp, 15. - Аpк. 4 - 5.
Ilumoванo зa: Лimonuc УПА. Hoвo cеpiя. _ T I l. - Кuiв

- Topoнmo, 2007. - C. 629).

20.9.4з p. B селi Янiвцi [тепеp селo lвaнiвкa Кopеuький
paйoн нa Piвненшинi]. . .спaленo вдpyге мiст, який с
пеpешкoдoю пеpeiЗлy нiмaкaм з Межиpiнa [тpебa селo
Bеликi Межиpiнi, Кopеuький paйoн] (ДАPo: Ф' Р, - 30. _

Оn. 2. - Cnp. 15. - Аpк. 4 - 5. Цumoванo за: Лimonuc
УПА. Hoва cepiя. - T I I. _ Кuiв - Topottmo, 2007. _ С.
630).

B селi [oбapiв] Piвнeнськoгo paЙoнy [Piвненськa
oблaсть] зaбpaнo дня 29. IХ. 43 p. 600 штyк oвеЧoк'
пpичoМy вбитo oднoгo нiмaкa, зaбpaнo oднoгo кpiсa тa
пiстoля (ЦДАBo: Ф. 3833. _ Оn. I. _ Cnp. 52. - Аpк. 3-5.
Ilumoвaнo за: Лimonuc УПА, Hoва cepiя. _ T I I. - Кuiв
. Topoнmo, 2007. - C. 704).

Ha oсaдi КpoхoвеuькiЙ...[тpебa oсaлa КpехoвецЬкa'
тепеp селo Hoвa УкpaТнкa Piвненськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi] забpaнo [пoвстaнЦями] 300 шryк
oвеЦь, 25 кoнеЙ,9 вoзiв, 9 yпpяжей, здoбyгo 2 кpiси, 200
urryк кpiсoвих нaбoТв. I-{ей фiльвapoк бyв зa 500 м. вiд
Шyбкiвськoгo гrгa [нeпo.Цaлiк селa Шyбкiв Piвненськoгo
paйoкy] Щ,ЦАBО: Ф. 3833. _ on. I. - Сnp. 52. _ Аpк. 3 -
5. Цumoвoнo за: Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. - T I I. _

Кuiв - Topoнmo,2007. _ C. 704).

Bеpесень,43 p. зaбpaнo [пoвсгaнuями] збiжя<я 3 oднoг0
н i мецькoгo il{aгaзинy... [Рiвненшинa], a мaгaзи н зни Щe}|o
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Bеpесень' 43 p.
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Bеpесень' 43 p.

Bepесень' 43 p.

03. 10. 1943 p.

08. 10. 1943 p.

09. 10. 1943 p.

(ЦДАBo: Ф. 3833. - on. I. - Сnp. 52. - Аpк. 3 - 5.
Itumoванo за: Лimonuc УПА. Hoвo cеpiя. _ T l I. _ Кцiв
- Topoнmo, 2007. _ С. 704).

Bеpeсeнь,43 p. Piвнoж пopoзвaлюв:rли пенi, гpyбки в
бyлинкy де нiМaки 3 селa Бyгpинa ГoщaнсЬкoгo paйoнy

[Piвненшинa] мaли нaмip зpoбити свiй штiuпyнкт
(I!!АBo: Ф. 3833. - on. I. _ Cnp. 52. _ Аpк. 3-5.
Itumoваtto зo: Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T I I. - Кuiв
- Topoнmo, 2007. _ С. 704).

Bеpесeнь, 43 p. У сeлi Кyстин oлексaнлpiйськoгo
paйoнy [тепеp Piвненський paйoн PiвненськoТ oблaстi]
зaбpaнo [пoвстaнuями] 40 шт. кoней. Зaбpaли 5
кiннoтникiв (I!!АBo: Ф, 3833. _on. I. -Сnp. 52. -Аpк.
3-5. Цumoвсtнo за: Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T I I. _
Кuiв - Topoнmo, 2007. - С. 704).

0з. Х. CБ [Cлужбa Безпеки] зaбpaлo pецrry oвeчoк в
селi oбapив...[тpебa сeлo oбapiв, PiвнeнськиЙ paйoн
Pi вненськoТ oблaстii'] i пoкинyли нa зв' язку.., ( !,\ А Bo : Ф.
3833. - on. I. _ Сnp. 59. _ АPк. I7 - I8. Ilumoвoнo зo:
Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. - 1: II. - Кuiв . Topoнmo,
2007. _ С. 577).

08. Х'  43 p. У деpeв'янськoмy лiс i  [пoблизy селa
,[еpев'янe Piвненськoгo paйoнy Piвненськoi oблaстi]
зaбитo oднoгo нiмaка i oднoгo paненo в нory...l.ti нiмui
бy,пи з КлевaнськoТ oщскoмендaтypи (ДАPo: Ф. P - 30. -
on. I. - Сnp. 2I. _ Аpк. 5I - 54. Цumoванo за: Лimonuc
УПА. Hoва cеpiя. - T I I. - КuIв - Topoнmo, 2007. - С.
638).

9. x.43 p. Глинськ [3лoлбyнiвський paйoн PiвненськoТ
oблaстi]. Пpиi.жлжалo 3 мaшини нiмцiв нa те мiсце, де
бyлo висaлженo 2 пoiЗди ([АPО: Ф. P. - 30. - on. l. _
Сnp. 2I. _ Аpк. 39 - 40. Itumoванo зo: Лimonuc УПА.
Hoва cеpiя' - T lI. - Кulв - Topoнmo,2007. - C. б43).

l0. Х.43 p. Бyлo пi.цгloженo l3 мiн нa зaлiзницi бiля
с. oлешвi... [тpeбa селo oлишвa Piвненськoгo paйoнy

PiвненськoТ oблaстi]. HaдiЙшoв тoвapний пoiЗд з Лyuькa

10. 10. 1943 p.

15. 10.1943 p.

15. 10. 1943 p.

[Boлинськa oблaсть] двi мiни вибyхнyлo i вискoчилo з
pейoк l l вaгoнiв (!АPО: Ф. P. - 30. - on. I. _ Сnp. 2I. _

Аpк. 5I - 54. Цumoванo за: Лimonuс УПА. Hoвo сеpiл. -
T I I. _ Кuiв - Topoнmo, 2007. _ С. 638),

l0. Х. нa селa Кapпилiвкa, Лroдвипoль [тpебa селo

Ядвипiль, Piвненський paйoн]...Кpивини... [тpебa селo

Кpивиvi, Piвненський paйoн PiвненськoТ oблaстi] бyлa

oблaвa [нiмеuькa]. oблaвa пoчaлaсЬ o г...4 paнкy дo г... 3

пo пoл.. .B селi Кpивини.. .зaстpiлили людей великoТ

вapтoсти, мiж ними дpyг с. п. /Пoвiнь/...Tyг - же пoлiг

с. п. б. .пp. / Яpal, кvtptlЙдo oстaнкy дoпoМaгaв в вiлсгyпi

селян. Tщ пoлiг лpyг lБacapaбl ..., лp. /Coлoвей/ 8 oсiб

apецIryвaJlи' кoтpим yд€tлoсь yтiкги з лaгеpiв дo дoМy
(Ц,ЦАBo: Ф. 3833. _ on. I. _ Сnp. 59. _ Аpк. l7-I8.
Ilumoванo за: Лimonuc УПА. Hoвo cеpiя. _ T. I I. - Кuiв

- Topoнmo, 2007. _ C. 578, 585).

l5. Х. 43 p. C. Pениuя... [тpeбa селo Piниuя, Кopеuький
paйoн нa Piвнeншинi]. Хoдилo 3 - х шyuмaнiв - ляхiв,

гpaбили нaсeлeння. 3yстpiли нaшoгo дp. BoPoнa 3

пiлpaйoнoвoТ ек3екyгиви' якoгo тяжкo пopaненo (ДАPО:

Ф. P _ 30. - on. I. - Cnp. 2I. _ Аpк. 5I . 54. Ilumoванo

за: Лimonuc УПА, Hoвa cеpiя. - T. I I. _ Кuiв - Topoнmo,

2007. - С. 639).

l5.  Х. 43 p. 3 oженiнa.. .[тpебa селo oженин,

oстpoзький paйoн PiвненськoТ oблaстi] в нaпpямкy .uo
aсфaльry пpи.tж.Цжaлo l2 aвтoмaшин тa 5 бpoневикiв

[нiмеuьких]. Moсти пo лopoзi бyли спaленi. B с. Tлiннi

[тpебa селo lллiн, Гoщaнський paйoн PiвнeнськoТ
oблaстi]..., ле бyв зipвaний мiст тa poзiбpaне сoше (50

м),...Кoли пpиТхaли дo Tol{axoвa [Гoшaнський paйoн]

зaстtlли тaкoж poзiбpaнoгo мoстa (ДАPo: Ф. P. - 30. -

on. I. _ Cnp. 2I. - Аpк. 5I-54. Itumoвaнo за: Лimonuc

УПА. Hoва cеpiя. - T II. - Кutв - Topoнmo, 2007. - C.

639 - 640).

l5. Х.43 p. зaбpaнo [пoвстaншями] технiкa мoлoнapнi

i видстaвлeнo дo УПA (теpен Cтapo Кopеuьких щrгopiв)

[се.гlo CтapиЙ Кopеuь Кopeuькoгo p-нy Pi вненськoТ oблaсгi]
(!АPo: Ф. P, - 30. - on. 2. - Сnp. 33. - Аpк. I79.

10. 10. 1943 p.
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15. 10. 1943 p.
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15. t0. 1943 p.

15. l0 1943 p.

16. l0 1943 p.

21. t0.1943 p.

21.10. 1943 p.

)I(oвтень,43 p.

06. l l .  1943 p.

07. l l .1943 p.

10. l l .  1943 p.

м[iсuях]. Ha сoши К. - P. [Клевaнь - Piвнe, PiвненськoТ
oблaстi] пePекoпrrли сoшy i зipвали мocтa...(I]!АBo: Ф.
3833. _ on. l. _ Сnp. 59. - Аpк' I7 - 18. Ilumoвoнo за:
Лimonuc УПА, Hoва cеpiя. - T lI. - Кuiв - Topoнmo,
2007. - С. 585),

УПA бyлo зpoбленo в нaшoil,ty paйoнi [Ne40, Гoщaнський
paЙoн нa Piвненшинi] зaсiдкi нa нiмакiв 4 paзи. Poзбитo
кoлo l0 N{aшин' зaбитo 3нaчнy кiлькiсть нiмaкiв, l взятo в
пoлoн (!АPО: Ф. P. _ 30. _ on. 2. _ Сnp. 37. _ Аpк. 78 -78
зв. Itumoванo зo: Лimonцc УПА. Hoвo cеpiя. _ T II. _
Кuiв - Topoнmo,2007. - С. 590).

6. ХI ляхи з нiмaкaми гpaбили Hoвoсiлки [Piвнeнський
paйoн PiвненськoТ oблaстi]. I piй ГамaлiТ встyпив y бiй i
вбtlв 7 ляхiв. Пo нaшiй стopoнi _ oдин paнeний (ДАPo:
Ф. Р' _ 30. _ on. 2. - Сnp. 37. _ Аpк. 78 -78 зв. Ilumoванo
эo: Лimonuc УПА. Hoва сеpiя' - T I I. _ Кuiв - Topoнmo,
2007. - c. s94).

З 6 нa 7. X| булaзaсiдкa [нiмеuькa] нa сoцri в oкoлицi
Бiлa Кpиниuя [Piвнeнський paйoн Piвнeнськoi oб.пaстi].
Пpи uiй зaсiдцi paне}lo двoх нaших дpyзiв - пiлpaйoнoвoгo
кoМендaнтa з ч. 6 тa пiДpaйoнoвoгo вiйськoвикa, дpyгa
Зaвepyry. lpyг Гpиuь paнeниЙ в нory i в pуl<у (!АPo: Ф.
P' _ 30. _ on. 2, - Сnp. 37. - Аpк. 78 - 78 зв. I.|umoваlto за:
Лimonuc УПА. Hoва cеpiя' _ T II. _ Кuiв - Topoнmo,
2007. - C. 59б).

[ня l0. ХI.43 p. дядЬки с. Бyгpинa [Гoшaнський paйoн
нa Piвненщинi] з кoсaми' вилaми' i  к iлкaми, l  oбpiз
poззбpoihи 9 фoлькслoйviв, якi пpиiiaли гpaбити. B тoй
.пень зДoбyтo МП, фiнкy, 7 кpiсiв, 2 пiстoлi, 200 шт.
aмyнiuiТ .цo ..МaBзеpa'' тa двi фypи oбoзy без жoдних
Bлaсних втpar (It!АBО: Ф. 3833. _ on. l. _ Cnp. 52. _
Аpк. 8 - 8 зв. Цumoванo за: Лimonuc УПА. Hoва cepiя. _
T II. - Кuiв - Topoнmo, 2007. _ С, 7I3).

B Hoвoстaвi, p-}r Клевaнь [тепеp Piвненський paйoн
Piвненськoi oблaстi], .Цвa кiлoметpи вiд зaлiзничнoгo
пpистaнкy'  виl-tиклa стpiлянинa мiж нiмцями тa
невiдoмими людьми' шo стpiляли з лiсa
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12. l l .  1943 p.
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14. l l .  1943 p.

15. l l .  1943 p.

15. l l .  1943 p.

15. l l .  1943 p.

19. l l .  1943 p.

(ДАPo: Ф. Р' _ 30. _ on. 2. - Сnp. 33. _ Аpк, 2I-26.
Itumoванo за: Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. - T I I. _ Кuiв
- Topoнmo, 2007. _ C. 528).

B с. М'ятин, p-н Гoшa [Piвненшинa], пpиtхaпи кoзaки

[влaсoвui _ poсiйськi шoвiнiсти, якi слyжили нiмuям],
apештyвaли 4 . х людей i вiд'Тхaли. Toлi лpyг flнiпpo
[звеpхник - Paбнyн Iвaн Якoвин, |920 p. t l . '
ypoд)кенець селa М'ятин] з Мopoзoм пoчzlли Тх дoгaнrги
i стpiляти. Кoзaки вбили oлкy oсoбy з зaбpaних люлей, a
з pештoю впiкли (,QАPО: Ф. P. - 30. _ on. 2. _ Сnp. 33. _

Аpк 2I-26. Itumoванo за: Лimonuc УПА. Hoва cepiя. -
T II. _ Ku.iв - Topoпmo, 2007. _ C. 528).

B с. Гвoздьoвi (тpебa селo Гвiздiв, Кopеuький paйoн
PiвненськoТ oблaстi]... 3нищеllo нiмeцькoгo oфiuеpa i лвoх
кoзaкiв... (!АPО: Ф. P _ 30. _ on. 2. _ Сnp. 33' _ Аpк. 2I-
26. Цumoванo зo: Лimonцc УПА. Hoвa cеpiя. - T II, _

Кuiв - Topoнmo, 2007. _ С. 529).

B с. Гвoздьoвi [тpебa селo Гвiздiв, Кopeuький paйoн нa
Piвненщинi] знoвy вбитo oднoгo нiмецькoгo
пiдcтapшиrry... (!АPo: Ф. P, - 30. _ on. 2. - Сnp. 33. -
Аpк. 2I-26. Itumoванo за: Лimonuc УПА. Hoва cеpiя, -
T II. - Кuiв - Topoнmo,2007. _С. 529 - 530).

B с. Жaдкiвui... [тpебa сeлo Жaдкiвкa КopеЦькoгo
paйoнy нa Piвнeнщинi]...сiльськi хлoпцi poззбpoiли 9
yзбекiв, зa6paлну ниx збpoю, aмyнiuiю i тpи фipи (!АPo:
Ф. P. _ 30. _ on. 2. _ Сnp. 33. - Аpк. 2I - 26. Itumoвaнo
за: Лimonuc УПА. Hoва cepiя. _ T I I. - Кuiв - Topoпmo,
2007. _ С. 530).

l9.  ХI.  43 p. oлнa ливеpсiйнa гpyпa в склaдi 25
пoвcтaнцiв нa сoшi Piвне. Кopeuь [Piвненськa oблaсгь]
poзбилa oднy тягapoвy мaЩинy. Bбитo тpи пapтiйних
нiмaки, зпoбщo l МП, 2 пiстoлi, 2 нiмецькi N{aцIини дo
писaння' 2 paльoвiлбipники тa нiм... apхiв без жoдних
влaсних gtpd| (Ц,ЦАBo: Ф. 3E33. _ on. I. - Сnp. 52. -
Аpк 8 - 8 зв. Цumoваlto эа: Лimonuc УПА. Hoва cepiя. -
T I I. _ Кuiв - Topoнmo' 2007. - C. 713).

20. l l .  1943 p.

22. l l.1943 p.

23. l l .  1943 p.

23. rr.1943 p.

B с. Липки МeжиpиЦькoгo...[тeпеp Гoшaнський paЙoн

нa Piвненщинi] p-ry пpийruoв oдин нiмeць з МП, якoгo
нaшi [пoвстaнui] без жoлнoТ збpoТ зaбpaлlи в пoлoн ([АPo:

Ф, P. _ 30. _ on. 2. - Cnp. 33, _ Аpк. 2I - 26. Itumoванo
за: Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. - T. I l, _ Кuiв - Topoнmo,
2007. _ С. 523).

\ня22. l l. o гoд l5. 30 бoТвкa УПA зpoбилa засiлкy нa
нiмaкiв пiд Cмигoю [.[5lбнiвський paйoн нa Piвнeншинi].
Peзультaг _ l 8 нi мaкi в yбитих, 4 тяжкopaнених' a 4 rгi клo.

ЗбpoТ бoТвкa нe зaбpaлa, бo тих чoтиpьoх зaJrяглo 3
кyлеметoM тa не дorryстили нaших лo yбитих. Пoтiм нa
пoмiн пpибyли нiмцi тa зaбpulи збpoю (,\АPo: Ф' P' _

30. _ on. 2. _ Cnp. 33. _ Аpк. 2I - 26. ltumoваtto за:
Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T II' _ Кuiв . Topoнmo,
2007. - c. 524).

B с. Бoчaниця [Гoшaнський paйoн нa Piвнeншинi], p-н

40, пpибyлo 4 мaляpи, якi взяли 2 - е cвинeЙ тa виТхaли
нaзaд. Тх дoгнzlли лpyзi з paйoнoвoТ CБ, вiлкpили пo них
вoг0нЬ внaслi.цoк чoгo мaдяpи втiк.гlи в нaпpяNrкy Кypoзвaн

[Гoшaнський paйoн], дe двoх сiлo нa кoнi тa втiклo дo
Гoщi, двoх poззбpoснo. Злoбщo 2 кpicи,6 гpaнaт тa.пвi

свvlнi (!АPo: Ф. P, _ 30. _ on. 2. _ Сnp. 33. _ Аpк. 2I-2б.
Ilumoвoнo за: Лimonuc УПА. Hoвсt cеpiя. _ T I I. _ Кuiв

- Topoнmo, 2007. _ С. 524).

У с. Hoвoстaв -.Цaльнiй, p-н Клевaнь [тепеp PiвненськиЙ
paйoн PiвненськoТ oблaстi], внoнi з нaкaзy вiйськoвикa 20

oсiб хoдили пеpекorryвaти дopory. o гoд. l нoчi нaд'Тхaлa

фipмaнкa з нiмцями з Гyмeнник...[Piвнeнський paйoн].

Hiмui кинyли paкетy' oбстpiляли з фiнки людей...Люди
poзбiглися iнiмui пoвеpнyли нrвaJl. Жерв не булo (!АPo:

Ф. P. - 30. _ Оn. 2. - Сnp. 33. _ Аpк. 32 - 40. Ilumoванo
за: Лimonuc УПА. Hoва cepiя. _ T I I. - Кцiв - Topoпmo,
2007. _ С. 543).

B с. Кopистi Мeжиpiuькoгo p-нy [тепep Кopеuький
paйoн PiвненськoТ oблaстi] нaшi пoвстaнцi poззбpoiли

нiмеЦьку Nlaц.lинy. Пoтiм нaд'Тxaлo бiльtце мaшин i

з.lII.Цldлo кlлькa гoспoдapств...
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24. rr. 1943 p.

25. l l. 1943 p.

26. l l .  1943 p.

28. l l .1943 p.

30. l l .  1943 p.

(!АPo: Ф. P - 30. - Оn. 2. _ Сnp. 33. _ Аpк. 2I - 26.
Ilumoванo зo: Лimonuc У ПА. Hoва cеpiя. - T I I. - Кaiв
- Topoнmo, 2007. _ С. 526).

Бiля с. Сaмoстpiлi [тpебa селo Caмoстpiли, Кopеuький
paЙoн нa Piвненшинi]. . .  пoвстaнцi oбстpiляли кiлЬкa
мaшин...(!АPo: Ф. P _ 30. _ on. 2. - Сnp. 33. _ Аpк. 2I-
26. Qumoванo 3а: Лimonuc УПА. Hoвo cеpiя. _ T lI. _
Кuiв - Topottmo, 2007. - C. 526).

B с. Здoвбиця [Злoлбyнiвський paйoн нa Piвненшинi]
нaшa жaндapмеpiя poззбpoiлa двoх нiмaкiв (ДАPo: Ф. P
- 30. _ on. 2. _ Сnp. 33. _ Аpк. 2I - 26. l|umoваtto за:
Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T II. _ Кuiв - Topoнmo,
2007. - С. 526).

B с. Тoмaхoвi [Гoшaнський paйoн нa Piвненщинi]... нaшi
дpyзi...пеpеТзджaючи чеpе3 сeлo пoп.lли нa нiмeЦькy
зaсiлкy, внaслiдoк чoгo пpoп!Цo 3 - х лpyзiв (!АPo: Ф. P
_ 30. _ Оn. 2. _ Сnp. 33. _ Аpк. 2I - 26. Ilumoва,ro 3а:
Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T II. _ Кuiв - Topoпmo,
2007. - c. 527).

Унoчi бoТвкa Чyбapикa в склaдi 30 oсiб...poзгpoмилa
кoлo}|y нiмецьких aвт [теpен Кopеuькoгo paйoнy нa
Piвненшинi]. Злoбyли 70 мсгpiв lo,кpy' l кyлel\rет' пapy
кpiсiв тa гpaнaт' oляг. Згopiли лвi мaшини. З нaшoТ стopoни
жеpтв не 6улo (!АPo: Ф. P _ 30. - on. 2. _ Сnp. 33. -
Аpк. 32 - 40. Цumoвaнo за: Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _
T. I I. - Кuiв - Topoнmo, 2007. - C. 543).

B с. Чеpешнiвкa [.(yбнiвський paйoн нa Piвненшинi]
пpиТхали шyцмaни [пoльськi шoвiнiсти] з Кopaблинa
[тpебa селo КopaблиЩе Mлинiвськoгo рaйoнy нa
Piвненшинi]... в числi oкoлo l00 oсiб, якi хoтiли гpaбyвaти,
aле с iльськa сaмooбopoннa бoТвкa Boлинця i  сoтня
Бypлaкaiх вiдiгнaли. Bбитo oднoгo цlyцt{a}|a i,Цвoх paненo
(!АPo: Ф. P _ 30. _ Оn. 2. _ Cnp. 33. _ Аpк. 32 - 40.
Itumoвaнo зo: Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. - T I I. _ Кuiв
- Topoнmo, 2007, - С. 545).

30. l l. 1943 p.

01. 12. 1943 p.

03. 12. 1943 p.

07.12.1943 p.

0E. 12. 1943 p.

Дo с.Кopaблишe IMлинiвський paЙoн нa

Piвненшинi]...пpийшлo oкoлo 300 сxiднякiв - шyц[,raнiв.
кoтpi пеpейшли дo УПA...Пiсля цьoгo пolxaJlи pештa

шyЦмaнiв, якi зaлишилися y нiмЦiв, в пoгoнto зa тиМи'

хoтiли 
.lt вiдбити. Мiсцевa сaмooбopoнa i сoтня Бypлaкa

вiдбилa цей нaстyп (ДАPo: Ф. P - 30. _ on. 2. - Cnp. 33.
_ Аpк. 32 - 40. Цumoвaнo зo: Лimonuc УПА, Hoвo сеpiя.

- T I I. - Кuiв - Topoнmo, 2007. _ C. 545).

3 CтapoТ Hoсoвиui, p-н Bеpбa [тепеp lyбнiвський paйoн

нa Piвненщинi],  пyшeнo нa Bepбy кiлькa гapМaтних

стpiлiв. Peзyльтaг стpiлянини невiдoмий (,\АPo: Ф. P' _

30. - on. 2. _ Сnp. 33. _ Аpк. 32 - 40. Itumoванo за:
Лimonuc УПА. Hoва cepiя' _ T. II. - Кuiв. Topoпmo,
2007. - c. s32).

Увеvopi нa вapry' щo стoялa бiля oбеpфельлкoМендаrypи'
хтoсь стpiляв [теpен КopеЦькoгo paйoнy Piвненськoi
oблaстi]. Bapтoвий нapoбив кpикy. Ha нЬoгo киненo Щe
пapy гpaнaг. Ha це збiглoся бaгaтo нiмaкiв, oкpyжили тy

мiсЦевiсть, aле...нiкoгo не знaйшли (!АPo: Ф. P - 30. _

oп. 2. - Сnp. 33. _ Аpк. 32 - 40, Цumoвсtнo за: Лimonuc

УПА. Hoва cepiя. _ T. II. _ Кuiв - Topoпmo, 2007. _ C.

s34).

З oстpoгa [Piвненшинa] виiiaлaoднa мaцJинa в cгopoнy

ГoЩi, якa нa пеpецlкoдi нa мoстi зaтpимaлaсЬ. Bже бiля

пеpцlих хaт с. Мoщaниuя [oстpoзький paйoн] спинили

aвтo дpyзi Coкoленкo, Maлинa, Кoмap тa стpiлеuь сoтнi

Жyкa Гpoмoбoй.. .Hiмaки втiкли.. .пoлишивши
кpiсa..'Мaшинy Кoмap пopyбaв. З iТ взяв: 8 кoцiв, l сiмкy

i нaбoТ ю нei (!АPo: Ф, P. _ 30. _ on. 2. - Сnp. 33. _

Аpк. 32 - 40. Ilumoвoнo за: Лimonuc УПА. Hoва cepiя. -

T I I. _ Кuiв - Topoнmo, 2007. - C. 536),

o гoд. 9 par.ro дo с. Пiвче [Злoлбyнiвський paйoн нa

Piвненшинi]...пpибyв вiддiл вopoжoгo вiйськa в числi l00

oсiб. 3тoгo 25 мaляpськoi кiннoти, 7 нiмaкiв, pеrштa Тхнi

висJtРкt{ики [пoльськi rшoвiнiсти] тa схiдняки. Пiд'iiaвши

дo сeлa пiшли poзстpiльнoю з двoх стoplн тa пoЧ.rли

гpaбyвaти, щo пoп:Uro пi.Ц pyки, як: свинi, кypи' ryси'
хapvевi пpoдyкти' oдiж тa iнше...Пpo нaстyп нiмaкiв нa
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15. 12. 1943 p.

16. 12.1943 p.

16. 12.1943 p.

селo Пiвчe бyлo пoвiлoмленo poзвi.Цкoю вiддiл B'юнa тa
aзеpбaйшr<aнuiв, якi oлpaзy ж пpибyли.Цo сeлa. Po3пoч.lвся
бiй, пiд чaс якoг0 вбитo oднoгo кiннoтникa 3 кoнeм тa
тpьoх нiмaкiв. Мiж вopoгaми зpoбилaся вeликa панiкa тa
пoчaJIи yтiкaти, хтo кyди. Пiд чaс щенi зaпaлили l4
бyлинкiв. Жеpтв з цивiлЬнoгo нaсeлeння не бyлo, a зi
стopotlи пoвстaнцiв - oдин aзеpбaйлжaнeЦь, paнений в
pуку (!АPo: Ф. P _ 30. _ on. 2. - Сnp. 33. _ Аpк. 32 - 40.
Цumoванo за: Лimonцc УПА. Hoвo cеpiя. - T I I. _ Кaiв
- Topoпmo, 2007. - C. 54I - 542).

Ha селo Кoлoвеpти Межиpiuькoгo paйoнy [тeпеp
Кopeuький paйoн PiвнeнськoТ oблacтi] нaпa.пи нiмaки в
числi 200 oсiб, yзбpoснi в кpiси, гpaнaти тa
кyлeмети...Hiмаки нaлaвши нa сeлo' пoч.lли гpaбyвaти.
Пpo нaпa.п дoнесенo пoвстaнцям' якi  пoспiшили нa
oбopoнy селa. Hiмaки...пoчaли втiкmи дo Мeжиpiчa [селo
Bеликi Мeжиpiнi КopeЦькoгo paйoнy] взявttlи з сoбoю 3
кopoви' 6 свиней, 5 кoнeй тa бaгaгo дoмaшньoТ птицi
(!АPo: Ф. P - 30. - Оn. 2. _ Сnp. 33' - Аpк 308 - 3I0.
Ilumoвoнo зo: Лimonuс УПА. Hoва cеpiя. _ T I l. - Кutв
- Topoнmo, 2007. - С. 552).

Hiмцi нaпaли нa селo Плoскa [тpебa селo Плoске,
oстpoзький paйoн PiвнeнськoТoблaстi]... в числi l00 oсiб,
пpивеUlи зсoбoю2лeгкi гapмaткитa l мiнoмет,тa пoЧaли
oбстpiлювaги селo. Bислiд цiсТ aкцiТ: зaбpaнo кiлькa кoней,
25 кopiв тa бaгaтo дoмaшньoТ птицi. Biд'iЗджаючи нa
oженин [oстpoзький paйoн], нaскoчили нa зaсiДкy
пoвстaнцiв; нiмui, втiкaючи' 3aлишили 8 кopiв (!АPo:
Ф. P _30. _on. 2. -Cnp.33. _Аpк.308 - 3I0. Цumoванo
за: Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T I I. _ Кuiв - Topoнmo,
2007. _ С. 552).

Biддiл пoвстaнцiв oбстpiляв дня l6. ХII.  43 p. лвi
тaксiвки нa aсфaлЬтi ,  l6 км вiд Кopuя [Piвненськa
oблaсть]. oднa втiклa, a дpyгa' в якiЙ Тхaлo 3 нiмaки
пoп€lлись пoвстaнцям в pyки. Злoбщo l МП, l ..Мaвзеp'',

пiстoль тa ще деякi лpiбнi piнi. Maшинy спtlленo (!АPo:
Ф. P _ 30. _ on. 2. _ Сnp' 33. - Аpк. I24 - I30. Itumoванo
?o: Лimonuc УПА. Hoва cеpiл. - T ] I. - КuIв - Topoнmo,
2007. - c. s6r).

19. 12.1943 p.

19.12.1943 p.

20.12.1943 p.

Дня 19'  x l l .  43 p'  з Мeжиpiнa [тpебa селo Bеликi

Mежиpiнi, Кopеuький paйoн PiвненськoТ oблaстi] нiмaки,

нiм.. .вислyжники [пoльсЬкi шoвiнiсти] тa кoзaки

виpyцrили нa aкцiю в теpен тa oкpyжили с. .Цaничiв

[ Кopеuьки й paйoн]... H i мaки' щo oкpyжил и сеJIo' зacИПu|||

iкopoстpiльним вoгllеM нaселенttя' щo втiкaлo в лiс,

Bнaслiдoк чoгo впzlлo чим.lЛo жеpтв...Пiсля гoд. l3 - Т

вiд'Тхaли нa селo Toпнy [КopецЬкий paйoн]..., де малa

чaстинa пoвстaнцiв пoстaвилa Тм oпip, щoби нaселення

N,tzlлo змory з селa вибpaтись. Кoли нiмaки пpopв.rлися B

Тoпvy, зacИпaлИ селo безцiльниМ скopoстpiльним
вoгнем...I-{ьoгo ж дня в с. .[aнинeвi вoни зaквapтиpyв.rли

нa нiч i 20. ХIl paнo пiшли пoхoдorvt нa селo Клeuькa [тpебa
селo Bеликa Клецькa, Кopеuький paйoн нa Piвненшинi],
poзбившись нa чaстини. oднa зaлишилaся в Тoпчi

гpaбyвaги, a дpyгa пiшлa нa Клеuькy, ле зyстpiлa oпip зi

. 'opo"" пoвстaнцiв [2 яoти]. БiЙ тpивaв недoвгo. З

вopoжoi стopot|и впaлo 4 вбитих тa бaгaтo paнених, зi

стoPoни пoвстaнцiв _ тpЬoх paнeних...(!АPo: Ф. P - 30.

- on. 2. _ Сnp. 33. - Аpк. I24 - I30. Itumoванo за:

Лimonuc УIIА. Hoва cepiя. - T II. - Кuiв - Topoнmo,

2007. - С. 563).

B тoй чaс, кoли нaскoчили t<oзакi нa сe.пo .[aнинив [тpебa
сeлo .{aнинiв, Кopеuький paйoн PiвненськoТ oблaстi] сeбтo

l9. ХII' нaцIи пoвстaнui (oкoлo 60 oсiб' сoтня oстюкa)

нaчaлИ poбити нaстyп. Кoзaки [влaсoвui _ poсiйськi

шoвiнiсти, якi  слyжили нiмuям] пaнiчнo зaчaл|l

вiлстyпrги. Пiд чaс тoгo бoю нa лiвoмy кpилi пoкaзaвся

невеликий вiддiл к iннoтчикiв в числi 30 oсiб. Haши

пoвcтaнцi зaввzDкили iТ. Знaючи, lцo в тиJry немa жoднoi

oбopoни, бyли змyшенi вiлсryпити (ДАPo: Ф. P. - 30. _

on. 2. - Сnp. 15. - Аpк. 39-40. Цumoва'lo 3a: Лimonuc

УПА. Hoвa cepiя, _ T I I. _ Кuiв - Topoнmo, 2007. - С.

670).

B нiч з |9 нa 20/|2 43 p. нa Жoлyлськoмy пеpeТзлi

[непoлaлiк селa Bеликий ЖolryДськ, Boлo.Цимиpеuький
paЙoн PiвненськoТ oблaстi] пoмiж стaнцiями Paфaлi вкoю

a Aнтoнiвкoю [Boлo.uимиpеuькиЙ paйoн нa Piвненшинi]

мaдяpи зpoбили зaсi.пкy, в якy пoпaв вiддiл Хopтiв -

Кopбaнa. Пopaнeнo 3 кoзaкiв
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21.12.1943 p.

21. r2 .1943 p.

23. r2 .1943 p.

(It!АBo: Ф. 3833. - on. I. - Сnp. 234. _ Аpк I-2,
Itumoвoнo зo: Лimonuс УПА. Hoва cеpiя. _ T I I. - КuIв-
Topoпmo, 2007. _ C. 403).

2l. хII. 4З p. o 7 paнo 3нoвy виPylIIили з селa,(aниvевa
[КopецькиЙ paйoн] нa селo B. Клеuькy [селo Bеликa
КлеЦькa, Кopеuький paйoн нa Piвненшинi] в числi l30
кoзaкiв - кiннoтчикiв. Чoтиpи фipмaнки зближились пiд
селo B. Клеuькy..., дe нaцIи пoвстaнцi зpoбили зaсiдкy
(пoвстaнuiв бyлo лвi нoти). Haвaлy кoзaкiв [влaсoвui _
poсiйськi шoвiнiсти, якi с.гтркили нiмuям] нaши пoвстaнцi
не м€lли 3Мoги здepжaтуl' NrycИлI| вiлсгyпaти. Biдqгyпaroчи
cтptГ|Iлl,| 3 - х пoвстaнцiв yбитими i декiлькa paнених. Зi
збpoi стpaтили oд}roгo ..Мaксiмa'' i двa легких кyлемети.
3 вopoжoТ стopoни тeж бyли втPaти' невiдoмo
cкiльки...(!АPО: Ф. P _ 30. _ on, 2. _ Cnp. 33. _ Аpк. 300
- 30I. Itumoванo за: Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. - T I I. _
Кuiв - Topoнmo' 2007. _ С. 6б9).

Мa,Цяpськa зaстaвa нa залiзницi бiля с. Boлoскiвець
[сeлo Boлoскiвцi ,  oстpoзький paйoн нa
Piвненшинi]...oбстpiлялa тpьoх лpyзiв, якi пpoxo.Цили
неpeз залiзницю (ДАPo: Ф. P - 30. - on, 2. _ Сnp. 33. _
Аpк. I24 - I 30. Ilumoванo зo: Лimonuc УПА. Hoвo сеpiя.
- T I I. _ Кuiв - Topoнmo, 2007. _ С. 5s6).

!o с. Бoгaiвкa [тpебa с. Бoryшiвкa, Mлинiвський paйoн
нa Piвненщинi]. . .пpиТзлжалo l4 фip нiмaкiв з i  свoТми
вислyжникaми [пoльськi шoвiнiсти]. Haселення втiклo.
Hiмaки зaбpulи в селi двi свинi, кiлькa фip сiнaтa сoлoми,
бaгaтo дoмaшнЬoТ птицi тa вiд'Тхaли дo Mлинoвa. Biддiл
УПA, який в'iЗджaв нa цей чaс в селo oбстpiляв ii. Ha
пoмiч нiмецькиtr{ BисJгРкникaм пpиiiалo ще 2 фipмaнки
мaляpiв, якi вiлкpили вoгo}rЬ пo пoвстaнцях. Пoвстaнцi
бyли змyшенi в iдстyпити. Hiмецькi вислyltсники,
виlЗджaючи 3 селa' зaпaлИл|1 лвi rсггyнi тa зaкoлoли 45
лiтньoгo селянинa (!АPo: Ф. P _ 30. _ Оn. 2, - Сnp. 33.
_ Аpк, l24 - l30. Itumoвaнo за: Лimonuc УПА. Hoвo
cеpiя. - T II. _ Кuiв - Topoнmo, 2007. _ С. 557 - 55s).

B с. Уjздrшх [Злoлбyнiвський paйoн PiвненськoIofuaстi]
5 пoвстaнцiв poззбpoiлo мaляpiв

28.12.1943 p.

28.12.1943 p.

30. 12. 1943 p.

Гpyлень' 43 p.

(!АPo: Ф. P' _ 30. - on' 2. - Сnp. 33. _ Аpк. I24 - I30.
Ilumoванo за: Лimoпuc УПА. Hoвo cepiя. - Т l ]. _ Кuiв
- Topoumo, 2007. - С. 558).

З дня 27 нa 28. ХIl. 43 p. сгpiльui з УПA poз3бpoiли в
с. Лcтиничi [тpeбa селo.[итининi, .{yбнiвський paйoн

нa Piвненщинi]... ' l50 oсiб пoлiцiТ зi Cхoлy (!АPo: Ф. P
_ 30. _ Оn. 2. - Сnp. 33. _ Аpк. 32 - 40. Itumoванo зсt:
Лimonцс УПА. Hoва cеpiя. _ T II. _ КuIв - Topoнmo'
2007. - c. s34).

28. ХIl. 43 p. в uеpквi в селi Hoвoсiлки [Злoлбyнiвський
paйoн нa Piвненшинi] пiлpaйoнoвиЙ кoмендaнт poззбpoiв
4 кoзaкiв [влaсoвui - poсiйськi шoвiнiсти, якi слyжили
нiмuям] (,QАPo: Ф. P. - 30. - on. 2. _ Сnp. 39. - Аpк. 48-
49. Цumoванo зa: Лimonuc УПА. Hoвo cepiя. - T II. _

Кuiв - Topoнmo, 2007, _ C. 653).

B с. Мoщaниuя ocтpilкськoгo [тpебa oстpoзький paЙoн
нa Piвненщинi].'.пpибyв вiллiл мaляpiв тa пoчaв гpaбyвaги
нaсeлeння. Biддiл пoвстaнЦiв poзпovaв бiй з МaдяpaМи.
Мaляpи cпaлИл|| бiля 20 гoспoдapств тa зa6paли бaгaгo
цивiльних людей. Пiд нaтискoМ вopoжих тaнкетoк i
гapмaтoк пoвстaнцi бyли змушенi вiлсryпити, пpичol{y
вбитo тpьoх слiлiв [пoвстaнuiв] тa 6 paнeнo. 3i стopoни
Bopoгa 3aбитий мaляpський пoлкoвник, дoкгop,4 oфiuepи
тa пoнaд 20 мalяpських вoякiв. Кpiм тoгo, tце l0
нiм...вислyжникiв [пoльськi шoвiнiсти], бyли тaкoж i
paнeнi (!АPО: Ф. P - 30. _ on. 2. _ Сnp. 33. _ Аpк. I24-
I30. Ilumoвo'ro 3а: Лimonuc УПА. Hoва cepiя. - T I I. -
Кutв. Topoнmo, 2007. - С. 560).

ПoвiдoмляlотЬ, щo сoтt|я 3 зaгoнy Кopи [кypiнний -
Мельник Maкap Михaйлoвич, l920 p. н., ypoдженець селa
Гopo.пеuь BoлoлимиpеЦькoгo paйorry нa Piвненшинi] бiля
[yбpoвиui [Piвненськa oблaсть] Mшa сyгичкy з нi}rцяМи.
Пiд чaс сyгички зaбитo 23 нiмцi i 16 paненo. 3лoбyтo
збpoю . 3i сoтнi згиl{yлo 4 стpiльui (Ц,ЦАBo: Ф. 3833. -
Оn. l. -Cnp. 59._Аpк 5I - 5I зв. Itumoвaнoзo:Лimonuc
УIIА. Hoвa cеpiя. - T II, - Кuiв . Topoнmo, 2007. _ C.
403).24. 12 1943 p.
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20. 03. 1943 p.

20. 03. 1943 p.

21.03. 1943 p.

Aнтпнiмeцькi aкцii..
Boлинь. Boлинська oблaсть

1943 p.

У нiч з 20 (чtl 22) беpезня 1943 p. нa стopoнy УПA в
Лyuькy [Boлинськa oблaсть] пеpейшoв гoспo,Цapний
пoлiцiйний бaтaльйoн 320 чoлoвiк. Paзoм з ними дo
пaPтизaнки пеpейшли вiддiли oхopoни i paйoнoвoТ пoлiuiТ
(бiля 200 нoлoвiк).  Пеpел цим бyлo poзбитo тaбip
вiйськoвoпoлoнених в Лyuькy, звiдки звiльненo бiля 40
oсiб, a тaкoж збipний гryнкг пiдневiльних poбiтникiв з

!нiпpoпетpoвськa (CepeiЙuук. B. oУH - УПА в poкu
вiЙнu. Hoвi Йoкуlqе'rmu. _ к., I996. - С. 309; УПА в cвittuti
iloкуlпенmiв з бopomьбu за Укpаiнcьку СалlocmiЙну
Сoбopпу ,Qеpclсаву. _ Бl+lв, I942-1950 pp. _ T 2, I960. - С.
6; Цumoванo за: Grzеgorz Motуkа Ukгаinskа partуzаnkа
1942 - 1960 Instуtуt Studiov Politуcznуch PАN oticinа
||уdawniczo Rуtm ||/arszаwo 2006 s. 196).

20 беpезня |944 p. бoТвкa CБ нaпirлa бiля мoстy неpез
Тyp'ю нa гpyпy мaдяpських сoл.цaт'  якi  Тхaли нa

[oмiнoпiль [Typiйський paЙoн BoлинськoТ oблaстi]. П'ять
iз них зaгинyлo, a 8 пoтpaпилo в пoлoн (Grzеgorz Motуkа
IJkrаinskа pаrtуzаnkа I942 _ I960 Instуtуt S|udiov
Poliфcznуch PАN oficinа ||уdаwniczа Rуtm |уаrszа||)а
2006 s. 274).

У нiч iз20 нa2l бepезня 1943p. вiддiли УПA [..oсгaлa''
- кoмaндиp вiллilry - oлексiй Бpись, ypoд)|(е}rецЬ селa
Paнин Гopoхiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi]. i
..Cтpiльuя'' 

[кoмaнлиp вiддiлy - Пaвлo Pиськo iз селa
Пiлбеpеззя Гopoхiвськoго paйoнy BoлинськoТ oблaстi]...
oтoчt|.ли Гopoхiв, 3нищили нiмеuьIсy жaнпapмеpiю. Бyлo
визвoленo бaгaтьox в 'язнiв iз тюpми. У uьoмy бoю
зaгинyлo 7 пoвстaнцiв i  7 пopaненo' сеpед t|их
eженицький o., житeль сeлa Цегiв Гopoхiвськoгo paйoкy.
Бyли жещви i сepе.п нiмцiв. Пoвgгaнцi зaxoпили бaгaгo
збpot., ме.lикaментiв, лpyкapське oблa.Цнaння, пaпip i iнше.
Кoли cтaлo свiтrги, пoвстaнцi змyшенi бyли пoкинщи
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28.03. 1943 p.

28. 03. 1943 p.

мicтo (БвavcькuЙ К). БiЙ у Гopoхoвi // Boлuttь, I995.
_ 5 mpaвня; !мumpук Boлodшrlup' Boнu бopottucя за
вoлto УкpаIttu. _ T. 3. _ Луцьк,20006 - С. 126;
КpuшmutьcькuЙ А. Hацio,lulьIlo - вuтвollьнuЙ pух onopу
на Гopoхiвщuнi _Луцьк, I994. _ С. 22).

У с. HoвиЙ Збopишiв [ГopoхiвськиЙ paйoн BoлинськoТ
oблaстi] _ нiмцi, якi пiд'Тхaли нa дoпoМory з Лyuькa

[Boлинськa oблaсть] oкpy)кили селo i y неpiвнoмy бoю
3aгинyЛo 9 пoвстaнцiв.. .  (КpuшmальcькuЙ А.
Hацioнutьtto - вuзвoльнuЙ pух onopу па Гopoxiвщuпi _

Луцьк, l994. _ С. 23).

У с. Кoprшeвi [Лyuький paйoн BoлинськoТoблaстi] бyлo
вбитo oднoгo нiмця , oднoгo paне}ro... (!АPo: Ф. P _ 30.
- Оn. 2. - Сnp. 37. _ Аpк. 83).

У нiч з 25 нa 26 бepeзня |943 p. пaqтИзaнИ (УПA)
oбстpiляли МaцеТв [тeпep смтЛyкiв Typiйськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi] (УПА в cвimлi doкулtенmiв з
бopomьбu зo Укpаitlcьку СoлocmiЙ пу Сoбopну,Qеpэlсаву.
- б'+tв, I942-1950 pp. - T: 2, 1960. _ С.6; Itumoванo за:
Grzеgorz Motуkа Ukrаinskа pаrlуzаnkа I942 _ I960
Instуtуt Studiov Polilуcznуch PАN oficina ||lуdаwniczа
Rуtm wагszаwq 2006 s. I96).

28. III. [пoвстaнui] зaбили в !.енoвi [мoжливo селo Цегiв
Гopoxiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi] 3 tшyuмaни...
(!АPО: Ф. P. _ 30. _ on. 2. _ Сnp. 37. - Аpк. 8l).

28. l l l. [пoвстaнui] зa6или в Bopoнинax (тpeбa селo
Бopoниvi, Гopoхiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi] 3
шyцМaHи... (!АPo: Ф. P. _ 30. - on. 2. _ Сnp. 37. _ Аpк.
I t).

28. III в iддiл УПA, pазoМ 3 мiсцевими жителяMи'
oпaнyвaв oликy [селише oликa, КiвеpЦiвський paйoн
BoлинськoТoблaстi ]. Hiмцi зaxoвaлися в зilмl(y. Haл paнoк
пapтизaни вiдiЙшли. У пpoтивникa бyли жещви. Cеpел
пoвстaнцiв )l(еpтв }lе 6улo (PiвненськuЙ кpаeзнавuЙ
музеЙ. ОcoбuсmuЙ аpхiв О. ,[енuup)кo, cnp. 748 PК;
Tuкmop Iван. Icmopiя укpаiнcькoeo вiЙcька. - Biннinеz,
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Беpезень,43 p.
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Беpезеl lь,43 p.

I953, _ С. 30; УIIА в cвimлi iloкумeнmiв з бopomьбu за
Укpаittcьку CалocmiЙну Сoбopпу,\еpяссtву. - Б'uв' I942

- 1950 PP. - T 2, 1960, - С. 6; Цumoвauo за: Grzеgorz
Motуkа lJkrаinskа parlуzankа I 942 - I 960 I nstуфt Sluсliov
Politуcznуch PАN olicinа WусIаwniczo Rу|m ||tагszowа
2006 s. 196).

Чoтa ..A зiятa'' iз вiллiлy ..oлегa'' 
[кyp i нний - Кorгoнюк.

Якимнyк Микoлa, ypollженецЬ селa Пiллyбui Лyuькoгo
paйoнy Boл инськoТ oблaсгi] зpoбилa зaсiлкy нa aЕгoцtляхy
Кoвель - oликa нa теpенi Кiвepеuькoгo paйoкy BoлинськoТ
oблaстi .  Пo лopoзi  Тхaлa фipмaнкa з нiмцяMи' якa
пеpевoзилa мaслo. HiмецЬкa oхopoнa бyлa poззбpoснa i
вiдпyЩeнa, a Мaслo бyлo зaбpaнe (ГopDiснкo M. 3
Boлuнськuх i [Iotticькuх pеЙdiв УПА. - Topoпmo, I959.).

У кiнцi лютoгo _ нa пoчaткy беpезня l943 poкy в сeлi
Hoвий [вip [Typiйський paйoн BoлинськoТ oблaстi] бyлo
зpoбленo зaсi,Цкy нa нiмеЦький aвтoкoщеж, який пpяtvfyвaв

дo нiмeцькoгo фiльвapкy [нiмеuьке гoспoдapствo]. Пiл нaс
uiсТoпеpauiТзaгинyли Двa пoвстaнцi -..Чaйкa''...тa х(ителЬ
селa Hoвий .[вip Aнлpiй Hoвoсaд (Апmoпюк Яpocлав,
Бopomьбo УПА з нi.uецькuлtu oкуnаrrmаЛu // Hаpodнe
Слoвo,2000).

Тpи сoтнi УПА (oднiсю сoтнею кepyвaв..3yх'' _ Кaлiшyк
Микoлa, вихoдецЬ iз селa Кpaть Тypiйськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi, iншoto сoтttею кеpyBaв ..Bеpнивoля'',

ypoд)кенецЬ Кoвельськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi)
3aв'яза.ти зaпеклий бiй з нiмцями i пoлякaми пoблизy селa
Кyпинiв Typiйськoгo paйoнy, який тpивaв двi дoби. У

uьoмy бoю зaгинyлo бiля 7О пoвстaнцiв i сеpе.Ц них:
Pибiцький Микoл4 Мopoзюк Яким, Степaннyк Пopфиpiй'
пoвстaнецЬ Aнлpiй Йoсипoвин, пc. . .Беpезa' '  -  вс i
ypoлженui селa Мoгильне (тепеp селo Жoвтнeве)
Boлoдимиp - Boлинськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi;
Cтaдкевич CеpгiЙ i  пoвстaнець Микoлa _ oбидвa
ypoлженui селa oстpiвoк Boлoдимиp - Boлинськoгo
paйoнy; Iвaннyк Iвaн, ypoджеt|ець селa Pикoвичi
Iвaничiвськoгo paйoкy Boлинськoi oблaстi; Bилpa Юхим
Теoфaнoвин, ypoдже}|ець селa Caдiв Лyuькoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi;  Шевнyк Baсиль Фе.пopoвин,
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Беpезeнь,43 p.
(кiнеuь)
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lbлoвaтюк Никo.цим Микortaйoвич _ oбидвa ypottжiеltui
сeлa Бoбичi Boлoлимиp - Boлинськoгo paйoнy Boлинськoi
oблaстi; Кyкевин Cтaнiслaв. |92З p. н.. iз селa Cyхoлoли
Boлo.lимиp - Boлинськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi.
Бyли жеp.гви i зi стopoни нiмцiв i пoлякiв, але кiлькiсть Тх
нeвiдoмa (PiвнеttськuЙ кpoсзнавuЙ музеti. ocoбucmuЙ
opхiв o. !еtluщуксt. _ Сnp. 3ottl. Boл. I2 - I6,17, 7I, l5I,
Зout. Bolt. 7 - I 78, 3otu, Boл. 4 - I I 7).

Biддiл УПА мaв бiй з нiмцями нa стaнцiТ oликa
Кiвеpuiвськoгo paйoнy BoлинськoТoб.пaстi. У uьoмy бoю
зaги}lyв пoвстaнецЬ Кoкoшa Aнaтoлiй _ypolDкенeцЬ сeлa
УТздцi Млинiвськoгo paйoнy нa Piвнeнщинi (Mipuук
Пеmpo. PевoлtoцiЙttuЙ з,tlаz за УСС!. _ T: 2. _ Cotoз
укpoiнcькuх noвcmапцiв. - Лott|ott, 1987. - С. 52;
PiвпенcькuЙ кpасзttавuuЙ лtузеЙ. oсoбucmuЙ opхiв o.
ДенuuЦlка. _ Сnp. 3oш. P 30.92).

2 - 4. |v l943 p.. . .в iaлiл УПA ..oстaпа' '  
[кoмaнлиp

вiллiлy _ oлексiй Бpись, ypoджeнецЬ селa Paчин
Гopoхiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi] oпa}ryвaв
м. Гopoхi в [Boл инськa oблaсть], poзбитo тropмy' вигryЩе}lo
в'язнiв, якi мanи вiдrlpaвлятися дo Hiмеччини, зaбpaнo
бoporшнa 3 млинa' a тaкoж дPyкapсЬкy мaшинкy з
aлмiнiстpauiT, бaгaтo збpoТ. 3aгинyлo кiлькa пaщизaн. Ha
paнoк пoвстaнцi вiдiйшли в лiс. Зa жepтви y пpoтивникa
невiдoмo (PiвнеltcькuЙ кpасtнавltuЙ музeЙ. ОcoбucmuЙ
аpхiв О. !еttuuцlкo. - Сnp. 3otц. Boл. 3 _ I29; Mipuук
Пempo. Укpаitlcькa Пoвcmанська Аpлtiя I942 - I952. _
MюпхeЦ, I953. _ С. 38; Укpаiнcькtt Пoвcmанcька Аpлtiя
npomu momа.лimopttuх pеctcu,ttiв. _Львiв, 200a. - С. I67;
Ilumoваtto за: Grzеgorz Molуkа Ukrаinskа pаrlуzаnkа
I942 - I960 Instуtуt Studiov Politуcznуch PАN ofiсinа
Wvdawniczа Rуtm Worszowа 2006 s. I9б).

ПoТхaлa.' 'кapнa експе.цицiя [нiмeuькa] нa Caлмapки
[тpебa селo Cе.пм'яpки, тепеp сeлo Cьoмaки, Лyuький
paйoн BoлинськoТ oблaстi] лвoмa фipaми. Пpoти них
стaнyлa сaмooбopoнa, aле не мoгJIa нiчoгo вдiяти з кpiсaми
пpoти кyЛеMетiв' Hiмцi зaпaлИлI1.Цвi хmи' впалo двa нiмцi
пiсля чoгo нiмцi пoсилили свo}o силy i  pyцlили нa
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Сaлмapки i Беpеззя. Caмooбopoнa лiялa лoбpе. Жещвolо
впaлo 6 oбopoнuiв i 30 пoстpiляних i спaлених в xaтaх'
згopiлo l7 гoспoлapств. Hiмцiв впaлo як кrDк/гЬ oчевидцi
|2, oДин сексoт вигoвopився tцo 22 i 8 paнених (!АPО:
Ф. P. _ 30. - on. 2. - Cnp. 37. - Аpк E3).

Biддiл ...Цyбoвoгo'' ( кoмaндиp вiддi.rтy _ Лlrгвиннyк lвaн,
пс. ...(yбoвий'', ...{a8и.Ц'', ..Мaксим'', ..Кopнiй'', ypoлженеuь
селa Бискyпинi Pyськi Boлo,Цимиp - Boлинськoгo paйoнy
BoлинськoТoблaстi) 3aв'язaв бiй з нiмецьким гapнiзoнoм
в мiстенкy l-[yмaнь (Кiвеpuiвський paйoн BoлинськoТ
oблaстi). У pезyльтaтi бoю зaгинyлo 20 нiмцiв, двa нiмцi
пoтpaпили в noлoн' iншi rгекли (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,[|енuщу'ка. _ СnP. I2l8 PP;
Tuкmop Iван. Icmopiя укpаiнcькozo вiЙcькo. _ Biннinеz,
I953. _C. 3a; ЦДАBОB i УУ. Ф: 3837. -Оn. I. - Сnp. 8.
_ Аpк.4)

Кoвель 6.4.4з г. в Мeстечке пpoизoшeл бoй немцев с
пoлицией (нaЦиoнaлистaми). Пoлиuия у6плa l 8 немцев.
Bьlrryстилa apестoвaнЬlх из тюpмЬt и paспyстилa лaгеpя
тpулoвoй пoвиннoсти. Пoсле бoя гapнизo|{ неt\{цев
yBеЛичиЛся дo 4000 челoвек (,ЦaнньIе штабa Шитoвa)
(СepziЙuук Boлodu.мup. oУH - УПА в poкu вiЙпu Hoвi
doкуl+tенmu i маmеpiaтu. _ К. _ I996. - C. 29; ЦДАBoB
i УУ: Ф. 3837. _ on. I. - Сnp. 8. _ Аpк. 3)

З нeвiдoмoТ pyки згopiв фiльвapoк [нiмеuьке
гoспo.цapствo] в Cкipнi [ тpебa сeлo Cкipне Гopoхiвський
paйoн BoлинськoТ oблaстil (ДАPo: Ф. P _ 30. - on. 2. -
Сnp. 37' _ Аpк. 83).

Biлдiл..Яpeми'' (кoмaнлиp - Cеменюк Hикoн, l9l9 p.
н', пс. ..Яpемa'', ..Tимiш'', ..Cтaльний'', iз с. Hемoвичi
Capненськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) зaв'язaв бiй з
нiмецьким гapнiзoнoм y мiстеvкy фмaнь КiвеpЦiвськoгo
paйoнy BoлинськoТ oбл. У peзyльтaгi бoю гapнiзoн бyв
poзбитиЙ. Бyлo злoбрo бaгaтo збpoТ i кoней. Bпaлlo кoлo
20 oсiб, з нaшoТ стopoни _ не бyлo (PiвпеttcькuЙ
кpасзнoвuЙ 'vузeЙ. oсoбucmuЙ аpхiв О. .[енuщукa. _

Cnp. I 2I 8 PP; Miplук Пempo. Укpаiнська Пoвcmанcька
Аpлtiя I942 - I952. _ Mtoнхен, I953. _ с. 39).

15.04. 1943 p.

15.04. 1943 p.

15.04. 1943 p.

11. 04. 1943 p.

.Цo . . .[Гopoхiвський paЙoн Boлинськoi oблaстi]
пpиiiалo 9 фip нiмuiв. Слull lлtl .цвi хaти. Bисryпилa
сaмooбopoнa, зaсгpiлилa двa нiмцi, oднoгo paнилa. Hiмui
втiкли, 3.lлиlIIивши .Цвa,Цехтipoви i iншo (ДАPo: Ф. P _
30. _ Оn. 2. _ Cnp. 37. _ Аpк 8I).

HaiЗд нiмoти нa с. Пiдбеpеззя Гopoхiвськoгo paйorтy
Boлинськoi oблaстi. l5. lV. Biддiл ..Птaшки'' (кoмaндиp
вiллiлy - 3aтoвкaнюк Cильвестp, ypoд'(eнeцЬ сеЛa
Пoлoнкa Луuькoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi), який
зyпинився нa пoстiй, пpи пiдтpимцi мiсцeвoТ бoiвки,
вiдбили нaпaд нiмцiв. Кoли нaлвeнip пpибyлa нiмцям
дoпoМoгa (l50 людей), 3aв'я3aвся бiй, y якoмy впaлo l5
нiмцiв, a 6 paненo. Злoбyтo 2 tчлeмети, кiлькa кpiсiв, з
нaшoгo бoкy втpaт )кoдних.... (PiвпенcькuЙ кpасзttавuЙ
музеЙ. OcoбuсmuЙ opхiв o.,\еttuщукo. Cnp. 3out. Boл.
8 - 60; Лimonuc УПА. IIoва cеpiя. _ T I. _ Кuiв _
Topoнmo, l995. _ C. 9).

Пoвстaнцi вбили фoлькслoйva [пpивiлeйoвaнa чaстинa
нaселeння' B poдy якoТ, с пpeдки нiмui] Пеpеймy
[Гopoхiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi] (ДАPО: Ф, P _
30. - on. 2' - Сnp. 37. _ Аpк. 8l).

l7 квiтня |9a3 p, нaпaд УПA нa мiстeчкo Лoкaчi
IBoлинськa oблaсть], яке oхopoнялoся пoлЬсЬкoю
пoлiцiсto (шyшмaншaфт) нa нoлi з дBoмa нiмцями.. Пiд
Чaс цЬoгo нaпa.цy бyлo вбитo l4 пoлякiв i poзбитo aптекy.
l-{ iсю aкuiсю кеpyвaв Лaбop, пс. . .Bишневецький' ' ,

ypoд)кеl{ець кoлoнiТ oстpiв (3 км вiл смт. Лoкaчi
BoлинськoТ oблaстi) [Лoкaнинський paЙoн]. Cеpел
пoвстaнцiв зaги}lyв oдин чoлoвiк. Pештa пoлякiв -
oхopoнuiв poзбiглaся (PiвненcькuЙ кpасзttttвuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв 0. ,[еttulцука. _ Сnp. 2727 BЛ; W.
Siеmаszko. Е. Siеmаszko, LuсIobojstwo сIoconаnе przеz
nocionаlislow ukrainskich nа luсlnosci polskiеi ||/oluniа
I939-1945, l. I, Wаrs7,аlvа 2000, s. I44 - I43; Itumoваtto
зo: Grzеgorz Motуkа Ukrаinskсt pаrtуzаnkа I942 _ I960
Instуtуt Stutliov Politуcznусh PАN oficinа |Уусlowniczlt
Rу|m |Уаrszawo 2006 s. 20I).
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l7 квiтня l943 poкy пoвстaнсЬкa чoтa штypмoМ
oвoлoдiлa селoм .I l .oмiнoпiль [Typiйський paйoн
BoлинськoТ oблaсгi] i знищилa нiмеЦькy зaлory. Сеpел
пoвстaнцiв бyли жеpтви тaкoж (Анmoнюк Яpocлав.
Бopomьба УПА з нi.+tецькuлlu oкуnoпmfu||u // HаpoОнe
Слoвo, 2000).

Biддiл УПA зopгaнiзyвaв зaсiлкy нa нiмцiв нa .Цopoзi,
пoблизy селa Скyлин Кoвeльськoгo paйoнy (Boлинськa
oблaсть), якi пoвеpтaлися з гpaбyнкy ближнiх сiл. У
pезyльтaтi цiеТ aкцiТ oдин нiмець був в6итllЙ i спaленa
лeгкoвa aвтoМaшинa. Хyлoбa бyлa вiлбитa. Cеpел
пoвстaнцiв жepтB не 6улo (PiвttеttcькuЙ кpoсlttавuЙ
музеЙ. ОcoбucmuЙ apхiв o. ,\еttuu1ука. _ Сnp. 3oш. Ban.
4 - rsE).

2l.  Iv.  пoвстaнцi здoбyли збiж>кевий Мaгaзин в
Тypининax (Boлoлимиpшинa) [мolкливo селo Typинaни
Тypiйськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi], ле пepeйшлo пiл
чaс цiсТ aкцiТ' нa нaцJy стopoнy l 4 yзбpoсних yкpaTнuiв зi
Cхoдy.... (Лimonuс УПА, Hoва cеpiя. _ T. I. - Кuiв _

Topoпmo, 1995._С. I0).

22. lV нaскoк пoвстaнцiв нa Гopoхiв (Tuкmop lваtt.
Icmopiя укpаittcькoеo вiЙcькtt. _ Bittttinеz, I 953. - С. 34).

Haскoк пoвстat lц iв нa кapний тaбip y Гopoхiвшинi

IBoл иtlськa oблaсть] ( Tu к mo p l всt t t. I c mop iя у кp оit t cь кozo
вiЙcька. _ Biltнiпee, I953. _ С. 30).

22. |v. l943 p. нaскoчив вiддiл УПA нa нiмцiв бiля

фiльвapкy Галинiвкa [Boлoлимиp - Boлинський paйoн
BoлинськoТ oблaстi], щoб вiдбити злoRЛeнoгo зв'я3кoвoгo.
У бoю впzulo l9 нiмrriв (Лimoпuc УПА. Hoва сеpiя. _ T.
I. _ Кuiв _ Topoпmo, I995. _ C. I0).

26. lv. нa сoшi Кiвеpui _ Лyuьк [Boлинськa oблaсть]
Кiвеpeuький зot{деp - фipep сгpiнyв неснoгo yкpaТнця....вiн
paнив y pyкy пepeгoвoplцикa ...i втiк (!АPo: Ф' Р' _ 30. _

Оn. 2. _ Сnp. 37. _ Аpк' 85).

28.04.1943 p.

28.04.1943 p.

29.04.1943 p.

Квiтень,43 p.
(Bеликлень)

Квiтень,43 p.
(Bелиlслень)

B Кoнюхaх... [Лoкav инський paйoн BoлинськoТ oблaстi]
нiмцi з двoх лiтaкiв oбсгpiлювaли i бoмбили лiс. 3aмiтили
в лiсi фipи з пoвстaнцями. У вислiдi вбитo oднoгo кoня
(!АPo: Ф. P - 30. - on. 2. _ Cnp. 37. - Аpк. 8I)'

28. Iv. гpyпa пoвстaнuiв зyстpiлaся в с.  Мoчyлки
(Typiйськ[и] й p-oн, Boлoлим иpши нa) [Boлинськa oблaсть]
з нiмцями (40 пiдвiд)....!iйшлo дo бoю бiля мoгилoк y
Мoнyлкaх [тpеба селo Мoчaлки Typiйськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaсгi]. Bислiд: I 2 lliмцiв убитих, нeвiдoма
кiлькiсть paнених, pештa втiклa. Пiлмory нiмцям, щo
нaдiйшлa з с. Зarypeuь [Лoкaнинський paйoн BoлинськoТ
oблaстi] зyсгpiлa тaкa сaмa дoля. Пo нaшoмy бoui жеpтв
не бyлo (Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T I. - Кuiв _
Topoнmo, I995. _C. I0).

Пopyvник Boлинець - Яцeнюк _ сoтник бyльбiвuiв
[фopмyвaння oчoлювaннi T. Бopoвueм - ..Бyльбoю'' нa
Piвненщинiтa ЖитoмиpЩинi] зaатar<yвав нiмцiв на стaнцiТ
Tpoянiвкa нa ;l iнii Кoвель . Capни [Maнeвиuький paйoн
BoлинськoТoблaстi]. Гpyпoю y 7 чoлoвiк зaпaлив стaнuiю,
мaгaзин тa 2 тoвapнi пoтяги i вiлсryпив ... (Piвненcька
сniлксt nucьIrен'luкiв Укpаiнu. ПoвcmoнcькuЙ pух
omаJ|'аIrа Tаpаcа Бульбu - Бopoвця. - Piвttе, I998. _ С.
24).

Кypiнь УПA (к - p oлег) [куpiнний _ Кoвтoнюк -
Якимvyк Микoлa, yPoджeнецЬ сeлa Пiллyбui Лyuькoгo
paйoнy Boлинськoioблaстi] мaв бiй нa BеликденЬ l943 з
нiмцями кoлo селa Cильне [Кiвеpuiвський paЙoн
BoлинськoТ oблaстi] .  Hiмui викopИcтaлИ гapмaти i
мiнoмети. Зa жеpтви не пoвiдoмляСтьcя (Tuкmop Iва'l.
Iсmopiя укpаiнcькozo вiЙська. _ Biннinеz, I953. _ C. 34;
ГopЙiсltкo M, 3 Boлutlcькuх i Пo,тicькuх peЙЙiв УIIА. _
Topoпmo, l959).

Ha Bеликдень |943 p. вiллiл ..Лисoгo'' кoлo с. Гyтa
[Cтapoвижiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi] i, в тoмy
нислi,  сoтня . .Чyмaкa' '  

[сoтенний - Яценюк Микoлa
Геpaсимoвин' ypoдженецЬ селa зaпiлля Любoмльськoгo

paйoнy BoлинськoТ oблaстi], вiдби.пи aтaкy нiмuiв
вбивши бiля l20 чoлoвiк У цьoмv бoю зaгинув

26.04.1943 p.
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Квiтень' 43 p.

Квiтeнь' 43 p.

Квiтeшь' 43 p.

Квiтень,43 p.

пoвстaнецЬ (син лякa), iз селa Гopoлнo Любoмльськoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaстi i дBa пoBстaнцi бyли пopaнeнi
(PiвнеttcькuЙ кpасзuoвuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
flеttuщука, Сnp. 3out. Boл. 2 - 293' 2 - 3I 2; УПА в cвimлi
doкумепmiв з бopomьбu за Укpаiнcьку CалocmiЙпу
Сoбopну ,\еpercoву I 942 - 1950 pp. _ T 2. _ бltв, 1960. _ С.
II-I2. Цumoвaпo за: Grzеgorz Motуko Ukrаinskа
pаrtуzаnkа I942 _ I960 Instуtуt Studiov Polilуcznусh PАN
oficinа ||уdowniczа Rуtm ||аrszаwа 2006 s. 2I I).

У Bеликoдний тиждень |943 p' вiддiл CД виТхaв iз
с. Мaтiiв [тpебa смт MaцеТв, тепеp Лyкiв, Тypiйськoгo

paйoнy BoлинськoТ oблaстi] нa Любoмль. Taм вoни пoпaли
нa зaсiлкy УПA. To бyлo пеклo. Poзтpoшили iх цiлкoм'
Булo багaтo вбитих i пopaнeних (Лimonuc УIIА. - 5. _

Topoпmo, I984. _С. 2l4).

B Луuькoмy paйoнi в с. Зaбopoлi - Бaсвi нiмцi кинyлись
зa гpaбiжжю лoбpa, cпaJ1v1лL4 4 хaти. Ha мiсцi зyстpiнyлtl
peaкuiю сaмooбopoни' Жepтвoю вгlaлo 2 - х нiмцiв i
кiлькoх paнених... Tyт жеpтвoю впaв paйoнoвий шеф
юнaЦтBa (ДАPo: Ф. P _ 30. _ Оn. 2. _ Сnp. 37. - Аpк' 83).

Biллiл ..Кубiкa'' (кoмaн.Циp - 3iннyк Тихoн' ypoд)I(енецЬ
Boлинi) бyлa нa пoстoТ y лiс i ,  пoблизy с. Cкyлин
Кoвельськoгo paйoнy. Paптoвo нa вiддiл нaпаJIи нiмцi i
зaв'язaвся жopстoкий бiй, в pезyльтaтi якoгo, нaпaдники
мaли )кеpтви. Cеpe.a пoвстaнuiв бyлo пopaненo 3 чoлoвiки.
Пoвстaнцi вiдстyпили в глибинyлiсa, нiмцi пoбoялися йти
зa ниN,tи (PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв o.,Qенuщ1lка. - Сnp. Зoш' Boл. 3 - I42).

Чoтa . .Гopoшкa' '  (нoтoвий iз селa Cтapoсiлля
Мaневицькoгo paйorry Boл инськoi oблaстi) зopгaн iзyвaлa
зaсiдкy нa нiмцiв з пoлiцaями нa aвтoшляхy Кoлки -
СтapиЙ Чoщopийськ Мaневицькoгo paйoнy, пoблизу сeлa
Ceмки Мaневицькoгo paйoнy, якi пoвеpтaлися з гpaбyнкy
селa Кoмapoвe Мaневицькoгo paйoнy. У pезyльтaтi нaпaдy
гpaбiжники пoкиt|yвши все нaгpaбoвaне poзбiглися.
Жеpтв не бyлo (PiвнеttcькuЙ кpасзнавuЙ .ttузеЙ.
oсoбucmuЙ аpхiв o. ,\еttuuцtкo. - Сnp. Зoш. Baт. 5 - 2 I 6) .

Квiтень' 43 p.

Квiтень' 43 p.

Квiтень' 43 p.

01.05. 1943 p.

ПoвстaнЦi,  якi  бyли нa пoстoТ у селi Pyлня
Любoмльськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi, пiддaлися
нaпaдy нiмецькиx пiлpoзлiлiв, шo пpибyли iз Стapoi
Bижiвки i МaцеТвa (тепеp смт Лyкiв Typiйськoгo paЙoнy
BoлинськoТ oблaстi). Пoвстaнцi бyли oтoненнi з yсiх
стopiн.3aв'язaвся зaпеклий бiй, в якoмy сеpе,Ц пoвстaнЦiв
бyлo вбитo лекiлькa чoлoвiк. Зa жещви y нiмuiв невiдoмo.
Пoвстaнцям Bд.rлoся виpвaгися 3 oтoчeння (PiвненcькuЙ
кpoсзнaвuuЙ музeЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О. !епuuцlка. _
Сnp. Зout. Boл. I - l57).

Hеyстiйнений вiддiл УПA, якиЙ був нa пoстoТ нa ryгopi
Кpимниця, шo пoблизy селa Любoхини Cтapoвижiвськoгo
paйoнy Boлинськo[ oблaстi' пiддaвся paптoвoмy нaпaдy
нiмцiв. Зaв'язaвся зaпеклий бiй, в якoмy y пoвстaнцiв
зaгиHyлo 5 чoлoвiк i, сepел них, Baсейкo Iвaн, ypoлженeuь
селa Пiлгopoдне ЛюбoмлЬсЬкoгo paйoнy BoлинськoТ
oблagгi. Бyли жещви iзiстopoни нaпaдникiв. aле кiлькiсть
Тх невiдoмa. Пiд чaс бoю зaгинyлo бaгaтo цивiльних
лю,Цей, якi  хoвaлися y лiс i  в iл l l iмцiв (PiвпeпcькuЙ
кpасзнавutlЙ .ltузеЙ. ОcoбuсmuЙ аpхiв o. !еttuщука. _
Сnp. 3out. Bo.l. I3 - I 50).

B ypoнишi ..I-{егельня'', щo нeпoдaлiк селa Hoвий !вip
[Typiйський paйoн BoлинсЬкoТ oблaстi] ,  нa зaсi .Цкy
пoтpaпив нiмецький кapaльний зaгiн. Бiй бyв нaстiльки
paптoвим для нiмцiв, щo вoни хoвaлися вiд кyлЬ дr хтo
мiг. У uьoмy I5-хвилиннoмy бoю фaшисти втpaтили бiля
пiвтopa.Цесяткa свotх вoякiв i пoвеpнyли нaзaд. Пoвcгaнцi
втpaт не мaлн (Апmoнюк Яpoслав. Бopombба УПА з
п iлt ець кulrt u o ку n а'r mаЛ u // H а pod н е Сл oвo, 2 00 0).

Пiд oликoю [Кiвеpuiвський paйoн BoлинськoТ oбластi]
пoвстaнцi пеpейшли Йзa6pulи2aвтa, якi везли збpoю з
Piвнoгo дo oлики. Hiмцi з arг пoвтiкали... (ДАPo: Ф. P.
- 30. - on. 2. _ Cnp. 37. _ Аpк. 89).

Чеpез с. Тише...[тpебa cелo Лише Лyuькoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi] Тхалo 8 нiмaкiв i Тх нaскoчили
[пoвстaнui]. B aкuii злoбщo 2 фiнки i 2 кpicи (!АPo: Ф.
P - 30. _ on. 2. - Cnp. 37. _ Аpк. 89).
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08-09.05. 43 p.

09.05. 1943 p.

Ha Гopoхiвшинi...пpoти УПA бyлa нiмецькa aкцiя. Aкцiя
пoчaлaсЬ нaсryпoм нa с. Ciльце [Гopoхiвський paйoн
BoлинськoТ oблaстi], в якoМy пеpебyвaв вiддiл ..Гpoмa''

[сoтенний - Hoвoсaд Микoлa, ypo.ц)кенецЬ Гopoхiвськoгo
paйoнy]. Пoвстaнцi poзбили BaнтiDкне aBтo, вбили 5 нiмцiв
тa мaйже 30 пopaнили. 3i  стopoни пoвстaнцiв бyв
пopaнений ,.Клим''. Кеpувaв aкцiсto чoтoвий ..Лiсoвий''

_ Кpaвнyк Петpo, ypo,ц)кенецЬ селa скaбapiвщинa
Гopoхiвськoгo paйoнy (Tuкmop Iваtt. Iсmopiя

укpaiпcькozo вiЙcька. _ Biппinea, I953. _ С. 38;
КpuшmutьcькuЙ А. Hацiotrlr'b'lo - вuтвutьнuЙ pух onopу
на Гopoхiвщuнi _Луцьк, l994. _ C. 23).

8 тpaвня l943 poкy вiлбyвся ше oлин бiй y
Jloбaч i вськoмy лiс i [пoблизy селa Лoбaч i вкa Гopoхi вськoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaстi] ,  де кoь,raндиp . .oстaп' '

[кoмaнлиp вiддiлy - oлексiй Бpись, ypoд)кeнeцЬ селa
Pavин ГopoхiвсЬкoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi] зpoбив
зaсiлкy нa нiмцiв тa жaнлapмiв, щo Тхaли дo Беpестечкa

[Гopoхiвський paйoн]. oпеpauiя бyлa пpoвеленa дyже
вдaлo' зниlценo сopoк жaндapмiв, спaленo п'ять
aвтoмaшин тa зaхoплeнo... нaчaль}|икa ГopoхiвськoТ
жaнлapмеpii Гaмпеля, який пiзнiше бyв poзстpiляний.
Чoтa втpaгилa пoвстaнця iз с. Бpaни [Гopoхiвський paйoн]

.[зюбy Кaлiсгpaгa (,|мumpук Butoduлtup. Boнu бoputucя
3сl вoлt{t Укpаiнu. _ T. 3. - Луцьк, 20006 - С. I27;
УкpаiltcькuЙ iсmopuuнuЙ ксtltенЙсtp. Tpавень // Boлuпь'
_ 2006. - 4 mpoвпя; КpuшmальcькuЙ А. Hсtцioнoльнo -
вuзвoльttuЙ pух onoPу ttа Гopoхiвщuпi - Луцьк, I994. _

c. 27).

Пiд час нaскoкy пoвстaнцiв нa пoстеpyнoк в Кiвеpuях

[Boлинськa oблaоть] нiмцi вживaли гapмaт дo oбopoни,
)кеpтв не булo (!АPo: Ф. P - 30. - on. 2. _ Сnp. 37. -
Аpк. 88 - 89).

9. V. Harui Люди злoвили нiмця . pя.Цoвикa, який
здезеpтиpyвaв i втiкaв... Tепеp с вУПА...(!АPО: Ф. P -
30. _ Оn. 2. _ Сnp. 37. _ Аpк 87).

9.У. |94з p. нiмui пoBели великy aкuiю нa CкaбapiвськиЙ
лiс [пoблизy селa Cкaбapiвщинa Гopoxiвськoгo paйoнy

l0-11.05.43 p.

12.05. 1943 p.

13.05. 1943 p.

BoлинськoТ oблaстi] в якiй бpали yчaстЬ 5
лiтaкiв...Чoтoвий ..Сyмний'' 

[нoтoвий - Cтaсюк Пaвлo,
ypoджeнець селa Печихвoсти Гopoхiвськoгo paйoнy] з
poйoвим ..Шytrtoм' '  

IypoлженеuЬ селa Cтpiльнe
Гopoхiвськoго paйoнy] витpимyвirли цей нmиск. B uьoмy
бoю бyв пopaнений пoвстaнець oлексaнлp МoскaлIенкo
[ypoлженeuь Cхiднof УкpaТни] (Tuкmop Iван' Icmopiя
укpа,iнcькozo вiЙcька. - Biннinеz, I953. _ С. 38;
КpuшmшtьcькuЙ А. Hацio,rlatь,|o - вuтвoльttuЙ pух onopу
на Гopoхiвщuнi _Луцьк, I994. - С. 23 - 24).

B нoчi l0 - l l. V. кгoсь [пoвстaнui] зipвaв зaлiзниЦю
бiля стaнцiI oлики [Кiвеpuiвський paйoн BoлинськoТ
oблaсгi], poзбитих l l вaгoнiв,2 кoнлyкгopи paнeнi(!АPo:
Ф. Р, - 30. _ Оn. 2. _ Сnp. 37. - Аpк. 89).

|2.У' 4з p. нiмui BIIapИлvlнa Кoлкiвський p-н. У м. Кoлки

[Мaневиuький paйoн BoлинськoТ oблaстi] булo 5
пoBстaнських шпиталiв i 80 paнених.....Пoлpyгa..l-tигaнкa''

[ !емvинськa Baсилинa, ypoдженкa селa Пiллyбui
Лyuькoгo paйolrу BoлинськoТ oблaстi] зyмiлa виeвaкyювrги
цi шпиталi в лic (Tuкmop lваtt. Icmopiя укpаiнcькoeo
вiЙcька. _ Bittпinеz, I953. - С. 39).

У тpaвнi l943 poкy кypiнь ..Pyбaшенкa'' (кoмaнлиp
вiллiлy - Кoвaль Cтепaн Йoсипoвин, l9 l8 p. н.,
ypo/t)кенeцЬ селa Кopнин Paдеxiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ
oблaсгi) i, в тoмy нислi, сoтня ...Ц'iбa'' (сoтенний - Гaйryник
Maкap, ypoДкенецЬ селa Cитниця Мaневицькoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi), 3дoбyвaс Кoлки. Пiд чaс цiсТ aкцiТ
бyлo вбитo 4 - х нiмцiв. Ha стopoнy пoвстaнцiв пepейшлo
бiля l00 шyЦмaнiв (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв О..|енuuцlка. _ Сnp. 3out. Boл. 5 - 2I6;
Mopuук lzop. Boсttна oкpуzа УПА - ,,Tуpiв', // Boля i
Бomькiвщuна, J|fo 3. _ l997. _ C. 39 - 42; Лimonuc УПА. _

T| 5._Topoнmo, I9E4._С. I07).

l3.V. пiд с' Чepниш [тpебa селo Чopниж, Мaневицький
paйoн BoлинськoТ oблaстif зaгикули [y бoю з нiмецькo

фaшистськимиt\ 'и oкyпaнтaми] пop. Iвaхiв Baсиль
Гpигopoвин, l908 p. н., (..Сoнap'', ..Сoм'') 

[ypoшr<енеuь селa
Пoлyсiльнa ПеpеМишлянсЬкoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oбrraстi]

09.0s. 1943 p.
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13.05. 1943 p.
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t5. 05.1943 p.

16. 05. 1943 p.

_ вiйськoвий pефеpент Кpaйoвoгo Пpoвoлy oУH нa
Пiвнiчнo.3aхiдних yкpaТнських 3емляx (П3У3)' y цей же
день зaги}|yли Щe 9 - ть вoякiв УПA i, сеpe.Ц них, нaчaлЬник
штaбy УПA, пopyчник Юлiян Кoвальський ..Гaprryн'' i
aд'ютaнт штaбy УПA, хopyнжий Cемен Cнятецький, пс.
..Cipкo'') (Tuкmop lваtl. Icmopiя укpаiнськozo вiЙcькa -
Biпнinez, I953. _ C. 39; Iнcmumуm укpаiuoзнaвcmва i,tl.
I. Кpun,якевuна HАH Укpolнu. УкpаiнcькuЙ вuзвoльнuЙ
pуx _Львiв, 2006._ с. I7I; Паcmеpнак P Hе в'ltpе Слава
Геpoiв. - Пеpaпuшлянu, 2002. - С. 32).

У тpaвнi l943 p. y сщинui 3 кypеняМи ..PyДoгo'', зaгoнy
..Пoмстa Пoлiсся' '  [кoмaнлиp _ Cтельмaщyк Юpiй
oлeксaнлpoвич, 1920 p. н.' пc. ..Кaйдaш'', .,Pулt'tЙ',,

ypoдженецЬ сeлa Кopшiв Лyuькoгo paйoнy BoлинськoТ
oблaстi] зaги}ryв шеф спецвiддiлiв СA oбеpгpyппенфюpеp
Biктop Люце з yсiм свoТм штaбoм (нoтиpи висoких
гестaпiвських стapшин). Зaсiдкa бyлa не.Цaлекo вiд селa
Кopтелiси [Paтнiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi] нa
кoлoнy гpyзoвих aвтo з eсeсiвцями. У uьoмy бoю
пpиЙмали yчaстЬ вiддiли ''Boвчaкa'' [кoмaнлиp oкpyги -
Шyм oлексiй Пaнaсoвин, l9l9 p. н., ypoдженецЬ селa
Шaйнo, тепеp Жypaвлине, Cтapoвижiвськoгo paйoнy
Boлинськo[ oблaстi], Кyбiкa'' (кoмaнлиp _ 3iннyк Tихoн,
ypo.ц)кенецЬ Boлинi) i ..Кpилaтoгo'' 

[сoтeнний _ Hoвaк
Boлo.Цимиp, вiн жe, Якoвнyк Йoсип, ypoдженецЬ Boлинi]
(IОpiЙ Бве-ucькuЙ. К)piЙ Сmaьмаu1ук _ ,,КoЙdаlЦ,',
,, 
\:0uЙ,, // IЦлях Пеpеluozu. - I 994. _ I 2 люmoeo; Tuкmop

Iваlt' Icmopiя укpoiнcькoеo вiЙська. _ Biннinеz, I953. _
C. 35; Слtеpmь zенеpul Лtoце // Boлuнb, 1995. _ I4
квimня).

l6 тpaвня непoдaлiк Coлoтвинськoгo лiсy [непoдалiк
селa Coлoтвин Кoвельськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi]
вiлбyвся зaпеклий бiй мiж невеликиI\,l зaгoнotи пoвстaнцiв
i нiмецькoю poзвiлгpyпoю. У pезyлЬтaтi цьoгo бoю
зaгиHyлo 6iля 20 пoвстaнцiв i, сepел ниx, Кoзaк Микoлa
eвryхoвин, yPoджеt|ецЬ селa Cyшибaбa Typiйськoгo
paйoнy i Гoлибoвський oлексaндp' ypoд)l(енeцЬ сeлa
Biтoнiж Poжищенськoго paйoнy BoлинськoТ oблaстi. 3a
жеpтви y пpoтивникa не пoвiдoмлясться

(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лlузеЙ. 0coбucmuЙ аpхiв

16. 05. 1943 p.

17.05. 1943 p.

17.05. 1943 p.

17.05. 1943 p.

18.05. 1943 p.

o. ,Qенuщукa. - Сnp. 3oш. Boл. I - 18; Анmoпtoк
Яpoanoв. Бopomьба УПА з нLuецькu,uu oкуnанmauu //
Hаpolне Cлoвo' 2000).

l 6. V. нiмцi пoгpaничники, oбстpiлювали лiсoвий теpeн
кoлo .['икoвин [Гopoхiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi]
де пеpед кiлькoмa ,Цнями бyлo вбитo 4 пoгpaнични ки
(нiмеuькi _ o. Д.) (!АPo: Ф. P _ 30, _ on. 2. - Сnp. 37. _

Аpк 87).

Ha фiльвapoк [нiмеuьке кoлективне гoспoлapствo] с.
Ясенiвкa [тpeбa селo Ясинiвкa Лoкaчинськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaсгi] нaпaлИ пoвстaн цi, нa - пepед висЛaл и
yлЬтиМaг' щoб здaли збporо, нiмцi i ляхи зyстpiнyли iх
вoгнем. Пo вислiдi: нiмui втpaтили pанених' a pештa
зДu|уlcя, злoбщo 5 кpiсiв, 2 фiнки, l кyлемет i *MП''.

Мiсцевих ляхiв poзстpi лянo (!АPo: Ф. P. - 30. - on. 2. -
Cnp. 37. _ Аpк. 89).

Hiмцi нaскoч|1лИ нa УПА в Caлiвськoмy лiсi [Лyuький
paйoн], в бoю вбитo 6 нiмцiв i 7 paнeних. 3лoбyтo 3
гpaнaтoМети' oднoгo Maксимa. Bтpaненo 5 вбитих, 6
pallених''..хapзi (!АPo: Ф. P _ 30. - on. 2. - Сnp. 37. _

Аpк,89).

l7. V. нiмui, пiд'Тхали тaнкaми лo Cкaбapiвськoгo лiсy

[непoлaлiк селa Cкaбapiвщинa Гopoхiвськoгo paoйнy
BoлинськoТ oблaстi] i вiлкpили BoгoнЬ 3 тaнкoвих гapl,'aт.
Згoдoм пpилетiли, Ще тpи лiтaки...' вiлбyвся зaпеклий бiй,
.... Iз пoвстaнЦiв зaгинyв poйoвий ..!убняк'', iз с. Княже
тa вoяк..CеклiЙ'', з с. Пенихвoсти [Гopoхiвський paйoн].
У бoю вiдзнaнився poйoвий ..Шyм'' тa..Бoлpий'', чoтoвий
..Cyмний' ' ,  вoяк . .Чеpекес' '  (КpuшmальcькuЙ А'
Hoцioнanьнo - вuзвoльtluЙ Pух onopу tto Гopoхiвщuнi _

Луцьк, I994. _С.24).

Пiсля акцiТ УПA нa фiльвapoк [нiмеuьке деpжaвне
кoлеKгивне гoспo.цapствo] в с. Ясинiвкa [Лoкaнинський
paйoн BoлинськoТ oблaстi], нiмui i ляхи зaТхaли дo с.
Biтoнiж [Poжишенський paйoн BoлинськoТ oблaстi] ,
пoбили l4 oсiб i спaленo 6 гoспoлapстB' такoж 4 хaти в
Бoлoтвинi [тpебa селo Coлoтвин] Гoлoбськoгo paйoнy

[тепеp Кoвельськи й paйoн Boл инськoТ oблaстi ].
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20.05. 1943 p.

22.05. I 943 p.

27.05. 1943 p.

Пiд чaс pепpeсiй з лiсy вистyпиЛи пoвстaнчi зaгoни. B
бoю бpали yчaстЬ ляхИ'a нiмцi пaлили iгpaбилп

(ДАPО: Ф. P - 30. - Оn. 2. _ Сnp. 37. _ Аpк EE - 89).

Мiж Coкиpинами [Кiвepuiвський paйoн Boлинськoi
oблaсгi] a oзеpянaми [Лyцький paйoн BoлинськoТoблaстi]
кгoсь [пoвсгaнui] зipвaв вyзькo - тopiвкy, вбитих 4 нiмцiв,
a 5 зaбpaнo 

'(иBими 
(!АPo: Ф. P _ 30. _ Оn. 2. _ Сnp. 37.

_ Аpк. 88 - 89).

Bеликий бiй вiлбyвся 22 тpaвня l943 poкy непoдaлiк
кoлoнiТ Aнтoнiвкa (Typiйський paйoн BoлинськoIoблaсгi).
Пoвстaнська poзвiлкa пoвiдoмилa пpo пpoсyвaння в
стopoнy . .Ciч i ' '  (пoвстaнськиЙ тaбip пoблизy селa
Cвинapин Typiйськoгo pайoнy BoлинськoТ oблaстi)
великoгo l{lМецЬкo - пoлЬсЬкoгo мoтopизoвaнoгo зaгoнy.
Пoвстaнськa чoтa негaйнo виТхaлa нaзyстpiн
пpoтиBникaм, тa непoдЕlлiк стapoгo цвинтapя нiмцями
бyлa зpoбленa зaсiДкa. У pезyльтaтi бoю зaгинyлo l7
пoвстaнцiв, дo двoх десяткiв пopaненo' з яких п'ятepo
пoмеpлo вiд paн y гoспiталi .  У uьoмy бoю зaгинyв
пoвстaнецЬ Пpисгyпa Baсиль Стaхoвич' ypoд)кенeцЬ сеЛa
Boщaтин Boлo,Цимиp - Boлинськoгo paйoнy BoлинськoТ
oблaстi. Зa жеpтви y пpoтивникa невi.цoмo (PiвttеltcькuЙ
кpасзttавuЙ лtузеЙ. oсoбuсmuЙ аpхiв o. !еttuuцlка _ Cnp.
3oш. Boл. I2 . 93, I - 4I; Апmouюк Яpoutав. Бopomьба
УПА з ttiлtецькu,ttu o'iуnoпmo.|tu // Itаpoilнe Слoвo,
2000).

B дttях 4,25'  27. V. ляхи [пo.пьськi  шoвiнiсти, якi
слyжили нiмuям] з фiльвapкy Ясинiвкa [Лoкaнинський
paйoн BoлинськoТ oблaстi] пеpевoлили гpaбежi в

с. Ясенiвцi [тpебa селa Ясинiвкa Лoкaчинськoгo
paйoнy]' Biтoнiж [селo Biтoнiж PoжиЩенськoгo paйoнy
ЕloлинськoТ oблaстi] ,  Бaб'с [селo Бaб'с,  тепеp селo
Квiтневе Poжищенськoгo paйoнy] _ гpaбили все' Щo
пoпtlлo.... Пoвepтaюни н.Ba.ц 

' вeзли двi фipи лoбpa,... Тм
пеpейшли.цopoгy пoвстaнцi,  в бoto пoбили 9
ляхiв...oднoгo зaбpали )кивoгo..., BJIaсних втpaг не бyлo
(ДАPo: Ф. P - 30. _ on. 2' - Сnp. 37. _ Аpк. 88 - 89).

31.05. 1943 p.

Tpaвень' 43 p.
(пouатoк)

Тpaвень, 43 p.

Tpaвень' 43 p.

Tpавень' 44 p.

БoТвкa УПA зpyйrryвaлa фiльвapoк [нiмеuькe пepжaвнe
кoлективне гoспoдapствo] y сeлi Жaбчe СенкевичiвсЬкoгo
paйoнy [тепеp Гopoхiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi],

де взятo в пoлoн 2 - x нiмцiв i l6 пoлякiв (Ц,ЦАBoB i УУ.

- Ф. 3833. _ on. I. _ Cnp. I I 8. - Аpк, 9 зв.;,t|АPo: Ф. P _

30, - on. 2, _ Сnp. 37. - Аpк. 89).

B тpaвнi l943 p. чoтa ..Гapмaшa'' iз сoтнi ..Гoлoбенкa''

[сoтeнний _ Гpoмaлюк oлексiй Poмaнoвиv, l9l3 p. н.'
ypoджeнецЬ сeлищa Гoлoби Кoвельськoгo paЙoнy

BoлинськoТ oблaстi] opгaнiзyвarra зaсiлкy нa нiмцiв бiля

с. Кoпилi [тpебa селo Кoпилля Maнeвицькoгo paйoнy

BoлинськoТ oблaстi], якi Тхaли вaнтa)кнoю мaшинoю.
Hiхтo з нiмцiв не вийшoв жvlвvlЙ, вaнтa)кнa мaшинa
згopiлa. (Гopiliсttкo M. З Boлuнcькuх i Пoлicькuх pеЙiliв

УIIА. _ Topoпmo, l959. - С. 32; Лimonuc УПА. - T 5. _

КuIв. Topoнmo, I 984. _ С. I 07).

Tpaвень 194З p. - внoчi пoвстaнцi poзбили фiльвapoк
[нiмеuьке гoспoдapствo] у с. Лoбaviвкa (Гopoхiвський
paйoн BoлинськoТ oблaстi]. Фiльвapoк Cпаленo, i бyлo

взятo бaгaтo peueЙ (КpuulmальcькuЙ А. Hацioнсtпьнo-
вuзвoльнuЙ pух onopу tlа Гopoхiвщu,ri _ Луцьк, I994. _

с.27).

Bpaнui пiд'.rхaлlи нiмui [селo Лoбaчiвкa Гopoхiвськoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaстi], aлe нa них нaпaЛи пo лopoзi
пoвстaнцi. Бyлo вбитo 2 - x нiмцiв, l пopaненo' a oдин
пoтpaпив y пoлo}t (КpuшmшьcькuЙ А. Hацioнoльнo -
вu\вoль,tuЙ pух onopу на Гopoхiвщu'|i _Луцьк, l994. -
c.27).

Усп iш нi бoТ... бyл и пoблизy сeлa Typичaни [Typiйський
paйoн BoлинсЬкoТ oблaстi], дe пoвстa}|цi зaхoпили
нiмецькi пpo.Цoвoльvi скJraди. Лише в oднotиy 3 бoТв

фaшисти 3aлишили нa пoлi п 'ятьoх свoТх вoякiв. . .

Пoвcтaнцi тpимaли зaстaвy' пoки селяни не poзiбpaли зi

сKIlaдiB пoвнiстю пpoсo' гpечкy' я(итo, гopoх (Анmoнюк

Яpoutав. Бopomьбa УПА з нituецькu.tttu oкуnанmаJ$u //

Hapodне Слoвo, 2000).
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Tpaвень' 43 p.

Tpавeнь' 43 p.

Tpaвень' 43 p.

Tpaвень' 43 p.
(кiнеuь)

Bеснa, l943 p.

Пoвстaнцi зaхoпили пpoдoвoльний склaл [нiмeuькиЙ],
який був poзтaцIoвaнпЙ 6iля с iл Зaмoсти тa Pyлa
[Тypiйський paйoн BoлинськoТ oблaстi]' '.Чaстинy зepнa
бyлo пеpeвeзeнo y..Ciн'' [пoвстaнський тaбip пoблизу сeлa
Cвинapин Typiйськoгo paйoнy Boлинськo[ oблaстi], a
чaстиtly poздaнo нaсeленню.. ' (Апmoнюк Яpocлав.
Бopomьба УПА з 

'ri'+|ецькu'+tu 
oкуnаilm&цu // Hаpodне

Слoвo,2000).

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кoМaндoю ..Hснaя'', ypoдженця
селa .[opoтишe Кoвельськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi,
зниЩилa лвoх нiмЦiв, якi i iaли iз Кaмiнь - Кaшиpськoгo
дo Кoвeля BoлинськoТ oблaстi. oлнoмy нiмцю вдaлoся
yгeкти (Pi вttеt t cькuЙ кpаcзttавuЙ.uу'зeЙ. ocoбuсmu Й аpхiв
o.,\еttuuцtка. _ Сnp. 2134 BК).

БoТвкa УПA пiд кoМaндoю ..Cивoгo''' ypoдженця сeлa
Облaпи Кoвельськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaсгi, зpoбилa
зaсiдкy в ypoнишi ..Coпvихa'', пoмiж селaми Oблaпи i
!'opoтише, нa нiмuiв, якi Тхaли aвтoМaшиFloю нa кpивaвy
aкцiю з м. Кoвeля в селo.[I'opoтище КoвелЬсЬкoгo paйoнy.
У peзyльтaтi бoю нiмцi бyли пoвнiст.lо poзбитi. Toлi
нaпaдники втpaтили 23 чoлoвiки вбитими, 7 - oм вДaлoся
)iтeКги. Cеpе.Ц пoвстaнцiв був oдин ч<'l.ttoвiк пopaнeниЙ
(PiвпенcькuЙ кpасзнавuЙ ,ttузеit. ocoбuсmuЙ сtpхiв О.
[eнuщука. _ Сnp. 2I34 BК).

КoвельЩинa. B кiнцi тpaвня УПA без ьraсних стpaг бiля
с' .{opoтинь [ймoвipнo, селo .[I'opoтищe Кoвел.ьськoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaстi] poзбилo oднe aвтo нiмцiв.
Bбитo стapшнну Й 7 pя.Цoвикiв, oдин пoпaв в пoлoн
(Лimonuc УIIА. _ T 2. - Topoнmo, I990' _ С. I27).

Coтня ...{5rбa'' (сoтенний, ypoд)кенецЬ селa Мoгильнe,
тепеP сeлo Жoвтневе, Boлoдимиp - Boлинськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi) i сoтня ..Зyхa'' (сoтенний _ Кaлiщyк
Микoлa, вихoдецЬ iз селa Кpaть TypiйсЬкoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi) мaли 3aпеклиЙ бiЙ з нiмцями i
пoлякaми y сeлi oзютичi Лoкaчинськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi ,  якi  пpиТхaли гpaбyвaти миpне
нaселення. У pезyльтaгi бoю бyли жеpтви з oбoх стopiн.
Hiмui викopистaли aвiaцiю. Cеpeл пoвстaнцiв зaгинyлo

Bесна, l943 p.

Beсна, |943 p.

Bеснa, l943 p.

Bеснa, l943 p.

5-ть чoлoвiк i, сеpе.п них' пoвcтaнець Boлoдимиp i3 сeлa
Зapiння Boлo,Цимиp - Boлинськoгo paйoнy BoлинськoТ
oбЛaстi. Кiлькiсть жеpтв y нiмцiв з пoлякal\,lи невiдoмa
(PiвненcькuЙ кpoсзttсtвuЙ му3еЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
[енuщуlка. _ СnP. 3oul. Boл. I2 - I7).

БoТвкa УПA (бiля 30 нoлoвiк) пiд кoмaндoю Хaвхyнa
Петpa, пс. ,,БaЙД,a',, ypo/lжerrця селa Hyлижи
Лtoбoмльськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi, зaв' язaлa
жopстoкий бiй з нiмецькими кapaтeЛями, якi пpиТхали нa
двoх гpy3oвих i .цвoх легкoвих aвтo B сeлo Cтapa Гyтa
Cтapoвижiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi .  У
pe3yлЬтaтi бoю декiлькoм нiмцям Bдaлoся yгеlсги нa oднiй
aвтoмaшинi, a pецJтa бyли зниu.tеннi пoвстaнцями. Жеpтв
сеpе.ц пoвстaнuiв не бyлo (PiвнeпcькuЙ 

'<poсJilaвuЙ 
J||у?еЙ.

ocoбuсmaЙ аpхiв o.,t|еttuщукo. -Cnp.3oш. Л.I7 - 70).

Bеснoю l943 p.мiсuевa бoТвкa в дeкiлькoх мiсцях
пiлipвалa залiзнo - лopoжнy лiнiю Coкarrь - Boлoлимиp _

Кoвель [Львiвськa i Boлинськa oблaстi] i aж дo зближення

фpo*ry |944 p., пoтяги ryдoю не кypсyвaли (Лimonuc
УПА. _ 5. _ Topoнmo, I984. _ С. I70).

Beснa |943 p.- с.  Boлиuя-.{pужкoпiльськa

[Гopoхiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi] .  КoМaндиp
мiсцевoТ бoТвки ..Кoмap'' 

[кoмaнлиp бoiвки - Иoсип К., iз
селa Бpaни Гopoхiвськoгo paйoнy] poззбpoТв лвoх
нiмецьких сoл.цaг... ( Кpu ш maъcьKuЙ А. Hацioн an ьнo-
вuзвoltьttuЙ pух onopу tto Гopoхiвщutti _ Луцьк, I994. _

С.25).

Чoтa ..Biтpoлoмa'' 
[чoтoвий _ Пaнaсюк Фeлip, житeлЬ

селa Бpaни Гopoхiвськoгo paйoнy BoлинськoТoблaстi], iз
сoтнi . .Bишнi ' ' ,  пoмстилaся . .гpеншyЦaм' '  

[нiмеuькi
пpикopдoннi зaгoни] i  винищилa всю iхнЮ 3aлoгy

[Гopoхi вський paйoн] ( Кpu ш mал ьcькuЙ А. H ацio н ott ьн o-
вuзвoльнuЙ pух onopу нa Гopoхiвщuнi -Луцbк, I994. -
С.23).

Coтня . .Узбeкa' '  
[сoтенний _ Пaвлoнюк Baсиль

Maкapoвин, |92З p. н. '  ypoджeнецЬ мiстечкa Bеpби

.Цyбн iвськoгo paйoнy P i вненськoi oблaстi] зaв, язaлa бiЙ з
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нiмцями y лiсi, бiля с. Mительне [тpебa с. Meтeльнe
Кiвepuiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi]. Cеpел нiмuiв
бyлo 8 вбитих'y нaцJих_ 3 вбитих i 2 пopaнених' з яких,
o д v| |1 (Гopdiаtкo M. 3 Boлuнcькux i
Пuticькuх pеЙdiв УПА. - Topoumo, I959. _ С. 32).

Чoтa УПA, iз вiлдirry ..oлегa'' 
[кypiнний _ Кoвтoнюк-

Якимнyк Микoлa, ypoДкенець селa Пiллyбui Лyuькoгo
paйoкy BoлинськoТoблaсгi], пiд кoмaндoю Кpиневськoгo
poззбpoiлa МaдяpсЬlry зaстaвy нa шляry Piвнe - ЛyЦьк,
пoблизy мiстечкa oликa [КiвepцiвсЬкий paйoн BoлинськoТ
oблaстi] .  Збpoя i  yнiфopмa бyли зaбpaнi,  a мaляpи
вiлпyшeнi. Бoю i жеpтв не бyлo (Гop|iснкo M. 3
Boлuнськuх i Пoлiськuх pеЙdiв УПА. - Topoнmo' I959.
- c. 32).

Hестepyк Микoлa Baсильoвиv, l923 poкy нapoдження'
)кителЬ селa Hoвини [Boлoлимиp - Boлинський paйoн
BoлинськoТ oблaстi] зaги}ryв вeснoЮ I943 potсy в бoю з
нiмцями бiля сeлa Пoлoм'яне [тепеp сeлo Cтeнжapинi
BoлoДимиp . Boлинськoгo paйoнy] (Цаpук Я. Boнu
noляanu 30 вoлю Укpа.ittu // Слoвo Пpавdu, 1992. _ 14
лun'ш).

Чoтa iз сoтнi ..Чyмaкa'' (сoтенний - Яценюк Микoлa
Геpaсимoвин, ypoдженецЬ селa Зaпiлля Любoмльськoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaстi) зopгaнiзyвaлa зaсiлкy нa
нiмцiв, якi iia.гrи aвтoкoлoнoю (бiля 40 oсiб), пo aвтoшляry
Шaцьк - Любoмль. У pезyльтmi цiсТ aкцiТ, якa вiлбyлaся
нeпoдaлiк сeлa Згopaни' зaги}lyлo l2 нiмцiв. Cеpел
пoвстaнцiв зaгинyв oдин чoлoвiк '  ypoдженецЬ селa
Згopяни Любoмльськoгo paй otry ( Piв н eн c ькu Й кpасзltавuЙ
музеit. ocoбucmuЙ apхiв o.,[eнutщlка. _ Cnp. 3oul. Boл.
2 - 3r2).

Biддiл ..oстaпa'' (кoмaн.Циp вiлдi.rry - oлексiй Бpись, iз
селa Paчин Гopoхiвськoгo paЙoнy BoлинськoТ oблaстi)
зaв'язaв зaпеклий бiй з нiмцями пoблизy селa Пiлбеpеззя
Гopoхiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi .  Hiмцi
вiдстyпили Nlaючи втpaти y живiй силi. Cеpеп пoвстaнцiв
)кеpтв нe бyлo (PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ аpxiв o.,[eнuщ1tка. -Сnp. 3otц. Boл. 3 - 82).

Bеснa, l943 p.

Bесна, l943 p.
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Tpи сoтнi iз вiллirry ..Лисoгo'': сoтня ..Гopiхa'', сoтня
..Чyмaкa'' (сoтенний _ Яценюк Микoлa Гepaсимoвин,
ypoдженець селa 3aпiлля Любoмльськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaсгi) i сoтня ,,БaЙДvl', (сoтerIний _ Хaвryн
Пeтpo, iз селa Зaпiлля Лtoбoмльськoгo paйoнy) 3aв'я3aли
бiй з нiмцями, якi виiхали aвтoкoлoню iз Мauiсвa (тепеp
смт Лyкiв) Typiйськoгo paйoнy нa селo Cтapa Гyтa
Cтapoвижiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi. Цей нaпaд
пoвстaнцiв вiлбyвся пoблизy селa Cyкaнi
Cтapoвижiвсьlогo paйoкy. У цей же чaс iнший нiмецький
пiлpoзлiл виiхaв agгoкoлoнoю (6 aвтo) iз Любoмля нa
МaцеrЪ. Пoблизy сeлa Cyкaнi oбидвa нiмецькi пiлpoзлiли
зyстpiлися i ,  нe poзiбpaвцIисЬ' пoчaли мiж сoбoю
вoювaти. Пoвстaнцi вiдiйшли в стopoнy. Toлi зaгинyв
сеpед пoвстaнцiв Ясинський Кoстянтиll ' ypoд)кeнецЬ
селищa Гoлoвнo Любoмльськoгo paйoнy. У нiмuiв бyлo
бaгaтo вбитих y пеpестpiлui мiж сoбoto (uiлa мaшинa
тpyпiв) (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ. oсoбucmuЙ
аpхiв o.,\енuu1укo. _ Сnp. 3otu. Boл. 2 - 273. _Сnp. 2033
BI).

Чoтa ..Гopoшкa'' (нoтoвий _ ypo,ц)кенeць селa Стapoсirшя
Мaневицькoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi) iз сoтнi
..Железнякa'' нaп.Цa на нiмцiв y селi Beликa Яблyнькa
Мaнeвицькoгo paйoнy. Зaв'язaвся жopcтoкий i
кpoвoпpoлитний бiй, в якorvty зaгинyлo l 8 пoвсгaнцiв. Тoдi
ж бyв пopaнений пoвстaнеuь Яpoшyк lвaн iз сeлa
Кoмapoве Мaнeвицькoгo paйoнy. Зa жещви y пpoтивникa
невi.цoмo. Пoвстaнцi змyшенi буливiлcryпити' тaк як сили
бyли нepiвнi (PiвненcькuЙ кpасзнсtвuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв o. ,[еttuщ1lкa - Сnp. Sotц. Boл. 5 - 169).

Пoвстaнцi двiчi нaпaдa.гlи нa мiстечкo МauеiЪ (тепep смт
Лyкiв TypiйсЬкoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi) i
зutхolшювtЦи склaди зi збpoсю. У цих двoх aкЦiях зaгинyлo
двa пoвстaнui.  3a жepтви y пpoтивникa невiдoмo
(PiвнeнcькuЙ кpасзнaвuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
Д{енuщ1lка. - Cnp. 1ota. Boл. I - I58).

Чoтa ..Хмapи'' iз вiллirгy..Pyбaulенкa'' [кoмaнлиp вiллirry
_ Кoвaль Cтепaн Йoсипoвин, l 9 l 8 p. н., ypoд)кенець селa
Кopнин Paдехiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi]
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oбстpiлялa iз зaсiдки вaнтaясiвкy з нiмЦями, якi iхaли з
мiстечкa Кoлки нa мiстo Кiвеpui BoлинськoТ oблaстi. l-I.е
бyлo нa aвтolJ lляхy непoдaлiк селa Жypaвинi
Кiвepuiвськoгo paйoнy. У peзyльтaтi бoю 7 нiмuiв бyлo
вбшгo, a pештa poзбiглaся. Cеpел пoвстaнцiв )кеPгв не бyлo
(PiвненcькuЙ кpoсзнавuЙ ,uузeЙ. ocoбucmuЙ оpхiв o.
[енutщlкв. _ Cnp. 3oш. Boл. I0. I38).

Coтня пiд tомaндoю Mельник4 ypoдженця сеJla o3epце
Кiвepuiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi, зyпиниЛa
пaсaжиpський пoтяг пoблизy селa Клепaчiв
Кiвеpuiвськoгo paйoнy. Пoвgгaнцi poзpaхoвyBaли' щo тyг
iлщь пiлневiльнi poбoнi дo Hiмеччини'.Ulе' як виявилoся'
тyгiiarrи нiмецькi фpoнтoвики. Hiмrшм вiлpaзy ж нaд'iiaв
бpoнепoiЗл. 3aв'язaвся бiй, в якoмy зaгинyлo декiлЬкa
пoвстaнцiв. 3a жеpтви y нiмuiв невiдoмo. Пoвстaнцi
вiдступили ( PiвненcькuЙ кpасзнoвu Й .ltузеЙ. ОcoбucmuЙ
apхiв О.,[|енutщtка. _ Cnp. Зout. Boл. I0 - 78).

Biллiл ..Кyбiкa'' (кoмaнлиp _ 3iннyк Tихoн, ypoдже}lець
Boлинi) poзiбpaв пoблизy мiстa Кoвель Boлинсьt<oТ oблaстi
зaлiзниvнy кoлiю, нa вi .Цтинкy Кoвель _ Кaмiнь -
КaшиpськиЙ' щo пpивелo дo 3yпинки pyry пoтягiв нa
тpивaлий нac (PiвнeпcькuЙ кpoвIrавчuЙ муleЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o.,\eнuщ1lкo. _ Сnp. 3ota. Boл. 13 .
93; ДАPo: Ф. P _ 30. _ Оn. 2. - Сnp. 4I. _ Аpк, I4 - o).

Biддiл ..oстaпa'' (кoмaндиp вiллiлу _ Oлексiй Бpись,
ypoдженецЬ селa Paчин Гopoхiвськoгo paЙoнy Boлинськof
oблaстi) пiддaвся нaпaдy нiмцiв пoблизy селa Ciльце
Гopoхiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi .  Cepел
пoвстанцiв жеpтв |lе бyлo. Зa )кеpтви y нaпaдникiв
невiдoмo ( PiвненcькuЙ кpасзtt сtвu u Й лlузeЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв o. ,[енuuцlка. _ Сnp. 3out. Boл. 3 - 82).

Мiсцевa бoТвкa УПA вбилa y cелi Кaлинoвник
Кoвельськoгo paйoнy BoлинськoТ oблacтi oднoгo iз тpьox
нiмецькиx жaнлapмiв, якi пpибyли y це селo. !вa нiмui
втекJIo ( Piв н e н с ь к u Й кpа сз н сt в u Й лtуз еЙ. О co б u c mu Й o pхi в
o.,Ценuщ)lкa _ Сnp. Зotu. But. 4 - 26).
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Biддiл ..oстaпa'' (кoмaнлиp вiддiлy _ oлексiй Бpись,
ypoJDке}|eць селa Paчин Гopoхiвськoгo paйoнy BoлинськoТ
oблaстi) нaпaв нa нiмецЬкий кoнuтaбip, де пеpeбyв:rли
в'язнi. I-|е ст.lлoся y селi Лoбauiвкa ГopoхiвсЬкoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi. Зaв' язaвся жopстoкий двoгo.цинний
бiй з oxopoнoю кoнцтa6opy. У pезyльтaтi бoю бyлo
з}|ищеHo бiля 40 жaнлapмiв i, в тoмy числi, кoмендaнт.
Cepе,Ц пoвстaнцiв зaгинyлo 6 чoлoвiк. Пoвстaнuями бyлo
звiльнснo кiлькaсoт в'язнiв (Бсвatюк M. Iх клuкав бiль
no вmpami Укpoiнu // 3а Biльну Укpаittу, I99I. - 9
mpав'|л; PiвненcькuЙ кpав,roвuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв o.,Qeнuщ1lкo. _ Cnp. 212 P; КpuшmальcькuЙ А.
Hoцioнoltьнo-вuзвoльнuЙ pух onopу на Гopoхiвщuнi _

Луцьк, I994. - C. 23).

Мiсцевa бoТвкa УПА зaв'язaлa бiй з нiмцями пoблизy
селa Bеликa oсниця Мaневицькoгo paйoнy BoлинськoT
oблaстi пiд чaс пеpепpaви неpез piнкy Cтиp. У pезyльтaгi
бoю в нiмцiв бyли вeликi жеpтви' чaстинi вopoгa вд€tлся
yтекти' Cеpе,Ц пoвстaнЦiв жеpтв не бyлo (PiвненcькttЙ
кpасзнавuuЙ музеЙ, oсoбucmuЙ сtpхiв o. ,ЦеttuuЦlксt. _

Cnp.3out.-P-38-133).

Coтня..Бoсoти' '  [сoтенний - Тoкap Мaтвiй
lллapioнoвин, l909 p. н.,  ypoджеt|ецЬ с. Бopемель

.(емилiвськoгo p-нy PiвненськoТ oблaстi] poзгpoшrилa
нiмцiв нa ст. Cенкевичiвкa [Гopoхiвський paйoн] (фцькuЙ
M. Гoлzoфа. - Piвне, I996. - С. 207).

Мiсцевa бoТвкa УПА нaпaлa нa нiмцiв y селi Cьoмaки
Лyuькoгo paйoкy BoлинськoТ oблaстi, якi пoвещaлися з
гpaбyнкy селa, зaхoпивцlи y пoлoн пoвстaнця Лyк'янvyкa
Aнmoлiя. 3aв'язaвся бiй. Hiмцi BтеKпи, tЦе неpез.Цекiлькa
гoдин пoвеpнyлися з дoпotvloгoю пoлякiв. БiЙ poгopiвся з
l{oвoю силoю. Пoвстaнцi зaги}Iyли всi: poЙoвий Мaзypнyк
Фeлip, iз селa Hесвiн Лyuькoгo paЙoнy; Кoвaльнyк Maксим
Aнтoнoвин, iз селa Cьoмaки; Cтельмaч B., Лaбaн B.,
Лyк'яннyк М., звiдки poДoм невiлoмo. 3a жеpтви y нiмuiв
невiдoмo, сеpед них бyв oлин пopaнений (PiвнeнcькuЙ
t<pасзнавuЙ lttузeЙ. ocoбucmaЙ apхiв О. ,Qенutщlкo. - Cnp.
3otц. But. 6 - l07, E .99; Кoшeпtoк P. 3oбoв,язус nаlt'яmь
// Hаpodна Tpuбунa, I992. - I6 веpеcня).
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[кypiнний _ Кoвaль

Cтепaн Йoсипoвин, l9l8 p. н.' yPoд)l(енeць селa Кopнин
Paдeхiвськoгo paйoнy Львiвськoi oблaстi] iз Bo ..Typiв''
poзмiЩaвся в с.  Жypaвинi [Кiвеpuiвський paйoн
BoлинськoТ oблaстi]... Hiмцi iз фмaня [Кiвеpuiвський
paйoн] виixaли гpaбити сeлa i  зaйшли нa зaстaви
пoвстaнцiв. Haшi дaли бiй i нiмцi пoвеp}ryлися нzвaд дo
фмaнi (Лimonuc УIIА. _ T. 5. _ Topoнmo, I 9E4. _ С. I04).

Biддiл ..opлa'' бyв нa пoсгoТ в селi Бyбнiв Лoкaни}rськoг0
paйoнy BoлинськoТoблaстi. Hiмui пpиiia;rи iз селa Зarypui
Лoкaчинськoгo paйoнy гpaбyвaти селo Бyбнiв. Зaв'язався
бiй, в якoмy гpaбiжники мzrли )кepтви. Cepе.п пoвстaнцiв
жepтв нe бyлo (PiвнeпcькuЙ кpаeзнавuЙ ltlузеЙ'
ocoбucmuЙ аpхiв O. fleнuuуlкo. _ CnP. 3oul. Boл, 8 -
60).

Biддiл ..Pибaкa'' (вихoлeЦь зi Cхiднoi УкpaТни) нaпaв
на нiмеuькy кoМeндtrrypy в сeлi ПiдДlбui Лyuькoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi. Пiд чaс цiеТ aкцiТ бyв знишений
нiмецький кoмендaнт. Bтpaт y пoвстaнцiв не бyлo
(PiвttепcькuЙ кpасзнавuЙ 'uузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o,
fleнuuцlка. - Сnp. 2289 PM).

Coтня ..Бypсaкa'' (сoтeнний _ вихoдецЬ iз Гaлинини) i
..Бoсoти'' (сoтeнний _ Toкap Мaтвiй lлapioнoвин, l909 p.
н, ypoд)кенeць сeлa Бopeмель.[eмидiвськoгo paйoнy нa
Piвненшинi) нaпaли нa фiльвapoк (нiмeцьке гoспo.aapствo)
бiля мiстa Гopoхiв BoлинськoТoблagгi. Hiмeuькa oхopoнa
ыгеклa i пoвстaнцi зaбpulн }ryдoбy, яlry poзд:Ци нaсеЛенню
(PiвuенcькuЙ кpoсзuавнuЙ .llузeЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О.
[енutцtкo. _ Сnp. 3out. P' 20 - 70).

У Сiльцi [Гopoхiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi] 5.
vI. ц. p. вiддiл УПА oбстpiляв 3 гapмaти нiмeцький штaб'
щo oкoпaвся в тoмy сeлi. Poзбитo i спаленo вiтpяк, шo
сJгРкив вopoгaм зa oбсеpвaЦiйний пyнкг. Знищенo 2 aвra,
шo пpибyли нa дoпolvrory нiмцям i вибrгo цiлий нiмeцький
штaб (Biльна Укpаiuo. _ чuaю 7, I943. - cеpneнь ).

09. 06. 1943 p.

09.06. 1943 p.

16.06. 1943 p.

19.06.1943 p.

БoТвкa УПA нaпaлa нa фiльвapoк (нiмеuькe
гoспoдapствo) в сeлi Hoвoсiлки Boлo.цимиp - Boлинськoгo
paйoнy BoлинськoТ oблagгi i зaбpaлa тaм всю ryлoбy, яt<y
пpигн.lли y селo Лaскiв' цьoгo ж paйoнy. Хyлoбy po3дirли
пo людях (PiвненськuЙ кpасзнoвuЙ J||у3еЙ. ocoбucmuЙ
аpxiв o. ,[eнuщ1tка. - Сnp. Зoul. Boл. I2 - l02).

У селo Лaскiв Boлoлимиp - Boлинськoгo paЙoнy
Boлинськoi oблacтi пpиТхaли нiмцi нa двoх вaнтЕDкних
aвтo i пoчали 3гaняти хyдoбy. Мiсцевa бoТвкa стaлa нa
зaхист сеЛa. 3aв'язaвся бiй, в якoМy зaгинyлo бaгaтo
пoвстaнцiв, i бyлo вбитo нiмцями 28 миpних жителiв, a
тaкoж спtlлене селo. Toлi зaгинyли пoвстaнцi: Кopнисюк
|вaн, |925 p. н.; Кyзьмy к |вaн, |922 p. н. - oбилвa жителi
селa ХoтяЧiв Boлo.aимиp - Boлинськoгo paйoнy; Ляшyк
Сильвeстp Семенoвин, Бaкyн Boлo.пимиp lвaнoвин _

oбидвa жителi селa Cyхoдoли Boлo.Цимиp - Boлинськoгo
paйoнy (PiвttеucькuЙ кpaсзнавuЙ мреЙ. ocoбucmuЙ
opхiв o. ,n{епuuцtка. - СnP. 3oш. P. 13 - 4I; Сmецtoк Г
Чopнi йui Boлuнi. _ Boltodutпup - Bo.'lutlcькuЙ. _ I992. _

C. 62; Itаpук Я. Bottu noля?jlu Зo вoлю Укpаiнu // Слoвo
npoвlu, I994. _ 7 ciнttя; mlj| c(L||o' I992. _ 30 uеpвпя).

Укpaiнськi ПapтИзaнИ нaпzUIи нa пoлiцiю в Пiллубuях i
всiх зaбpали з сoбoro...бyлинoк в якoмy poзМiщyвaвся
paйoн cпaлИлLl.  Кoмендaнтa пoлiцiТ, секpeтapя i
пеpеKлaдaчa зaстpeлили. Пapтизaни пiruли нa Пiллyбui'
Щoб виpyчити тpЬoх вФKливих пpoвiлникiв, якi пoтpaпили
пiД apеrшт.. .  Hal laд здiйснили пiд Мapкoю пoльськoТ
пapтизaнки.. '(!аttuлtoк B. Bipumu lа,loilmo бoляче..
Boлuнь: хpoнiка noDiЙ I939 - I944 poкiв. -Луцьк, I995.
- C. I49, I50. Цumoванo за: СеpziЙuук B. Укpа.ittcькuЙ
loвue. Boлu|tь 1939 - 1955. _ К., 2005. _ C. I57).

Coтня . .Бoсoти' '  (сoтенний _ Toкap Мaтвiй
Iллapioнoвин, l909 p. н. '  ypo,ц)t(енецЬ с. Бopемeль

.[емилiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi) paзoм iз
сoтнею ..Мopoзa'' (сoтeнний _ ypoJDкенець Галинини),
сoтrш..Hечая'' i *Гoлoти'' нaпaлa нa нiмецЬке гoспoдapствo
(штaaтсгyт) в селi Угpинiв Гopoхiвськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi, яке oхopoнялoся нiмцями i пoлякaми
(пo непiдтвеpля<ених дaних бiля 300 нiмцiв i 200 пoлякiв).
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22.06.1943 p.

23.06. 1943 p.

23.06.1943 p.

Hiмецькa oхopoнa зiD(oвuЦaсь y мiсueвiй uеpквi, a чaстинa
poзбiглaся. Пoвcтaнцi пo uеpквi не стpiляли. У uьoмy бoю
зaгинyлo 5 - ть пoвстaнuiв i, сеpел них, poйoвий ..Кyлiш'',

ypoд)l(енець сeлa .П;iбoвa Кopнмa Гopoхiвськoгo paйoнy.
Бyлo лeкiлькa пoвстaнцiв пopaне}rих i, втoмy vислi,
Зapембюк Пaвлo Haзapoвин, iз селa Лaвpiв Лyuькoгo
paйoнy. У пpoтивникa бyлo вбитo 40 нiмцiв i пoлякiв,
бyли i пopaненi, aле кiлькiсть .li невiдoмa (PiвttенcькuЙ
кpасзнавauЙ лlузеЙ. ocoбucmaЙ аpхiв o. ,|енuшукo. _
Сnp. 3oul. P 30 - 59, 3out. Boл. 6 - 47, 8 - 22' 8 - 23;
СеpziЙuук. B. oУH - УПА в poкu вiЙнu. Hoвi dotgл|енmu.
_ Iс, l996. _ С. 360.).

22. у|. 43 p. сoтня УПA (теpeн Boлинськoi oблaстi)
стaлa нa 3aхист Миpнoгo нaселеl{ня вiл нaпaлy нiмецькиx
oкyпaнтiв. Зa жeщви нeвiдoмo (PiвненcькuЙ кpасзttoвuuЙ
.uузeit. ОcoбцcmuЙ аpхiв o.,\eнuuЦ)'<а. _ Сnp, 3out. Boл.
12 - r02).

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кoмaндoю..Шyгaя'' (кoмaн.uиp
бoТвки _ Шyмський Филимoн Хapитoнoвиv' ypoдженецЬ
сeлa Paтнiв Лyuькoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi)
зopгaнiзyвaлa зaсiдкy нa нiмцiв y сeлi Paтнiв, якi Тхaли
вaнтaжiвкoю. Пoвстaнцi вaнтaжiвкy oбстpiляли. 3a
)кepтви y нiмцiв невiдoмo. Cepел пoвстaнцiв жеpтв не бyлo
(PiвнeнськuЙ кpасзнoвuЙ музеЙ, OcoбucmuЙ аpхiв o.
[eпuщука._ Сnp. 3otu. Boл. 8 - 7I).

Miсцевa бoТвкa УПA пiд кoмaндoю Шapлaя Baсиля iз
сeлa Bеpхнiв Boлoдимиp - BoлинсЬкoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi  нaпaлa нa нiмецьке дepжaвне
гoспoдapствo y селi Шyстiв Boлo.Цимиp - Boлинськoгo
paйoнy i зaбpалa пoнaд l00 гoлiв ryлoби, якy пpигнaлa y
селo Лaскiв, цЬoгo ж paйoнy. 3a жещви не пoвiдoмляgгься
(PiвпенcькuЙ кpaсзнавuЙ лtузеЙ, ocoбuсmцЙ apхiв o.
ДeнuuЦlкa _ Сnp. 3out. Boл. I2 - l02).

26.6.4з poкy в с. Хapaимoвкa (.{еpaл<нянскoгo p-нa)
[тpебa сeлo Гopaймiвкa Мaневицькoгo paйoкy BoлинськoТ
oблaстi] нiмцi вели бiй з нaцioнaлiстaми, в pезyльтaтi
вбитo 4 нiмцi i l9 нaцioнaлIiстiв. Пpи виiЗлi iз Гopaймiвки

26.06.1943 p.

27.06. 1943 p.

29.06.1943 p.

Чеpвeнь' 43 p.

нaцioнalriсти пiслaли пpoти них зaсiлкy i вбили 7 нiмцiв

Щ,ЦАГoУ: Ф. 62. - on. I. _ Сnp. 253. _ Аpк. I0I.

Цumoванo: CеpziЙuук Boлoilultlup. oУII - УПА в poкu

вiЙнu Hoвi doкуtrtalmu i мomеpiсtltu. _ к. _I996. _ C. 85.

ДoaniвнuЙ nеpeкла| авmoPa iз pociЙcькo.i.|пoвa ).

Пiд чaс вiдплaтнoТ aкuiТ yкpaТнui спaлили фiльвapoк
[нiмеuьке кoЛективне гoспoдapствo] (y Пoжapкaх i

ГaлIaнiвцi [тpeбa селo oлeнiвкa Po)кищенсЬкoгo paйoнy

BoлинськoТ oблaстi] .  Bбитo 8 пoлякiв - пoлiцaТв i

aKгивiстiв тa l нiМця (ЦДАBoB i УУ - Ф. 3833. - on. I.
_ Сnp. I24. _ Аpк. I I).

Мiсцевi бoiвки с iл Бpaни [Гopoхiвський paйoн

BoлинськoТ oблaстi] ,  Cтoянiв [Paлехiвський paйoн

ЛьвiвськoТ oблaстi] ,  3aставa [Жoвкiвський paйoн

ЛьвiвськoТ oблaстi] poзiбpaлlи кoлiю нa зaлiзнoдopoжнiй
тpaсi Львiв - Лyuьк, Мi)к селaМи Бpaни i Cтoянiв, пyстили

пiл yкiс пoТ3д. Пoвстaнцi вiдкpили вoгottЬ пo вибiгaючих

нiмцях. Iз нiмецькoТgгopoни бyлo вбитo 30 нiмuiв i, сеpел

них' пoлкoв}tик. 3a жepтви y пoвстaнЦiв нeвi.Цoмo. Бyлo

взятo збpoю (СеpziЙuук Boлodultup. oУH . УIIА в Poкu
вiЙнu IIoвi \oкулtulmu i маmеpiалu. _ к. - 1996. _ C.

360).

Пoвстaнцi пiлipвaли мiст.tеpез piнкy Чopнoryзкay селl

Чapyкiв Лyuькoгo paйoнy ЕtoлинськoТ oблaстi
(PiвненcькuЙ кpасtнавuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.

,|енuщука. _ Cnp. ?otll. Boл. E - 59).

У неpвнi |943 p. бiля .flpyжкoпoля в Гopoхiвськoмy
paйoнi [Boлинськa oблaсть] зaгинyлo пoнaд 56 нiмцiв i

l40 фoлькслoйvеpiв [пpивiлейoвaнa чaqтинa нaселення'

якa в свo€Мy poдy' Мa€ пpелкiв нiмuiв] Bбитими тa 2ОО

paнeними (Лimonuc УIIА. _ T 2. _ Topoнmo, I990. - С.

I27; УПА в свimлi doкумeнmiв з бopomьбu за УкpoittcьtE

СалlocmiЙну Coбopну ,Qеplкаву I942 - 1950 pp. - T 2. _

бмв, I960. - C. I4. Ilumoванo зa: Grzеgorz Motуkа

Ilkrаinska partуzаnkа I942 _ I960 Instуtуt Sludiov

Politуcznуch PАN olicinа wуdawniczo Rуtm |Уагszаwа

2006s.211 - 212).

26.06. I 943 p.
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Чеpвень, 43 p.

Чеpвень, 43 p.

Чepвень,43 p.

Чeрвень,43 p.

Чеpвень,43 p.

Чoтoю iз сoтнi *Щyки - Шaбarypи'', кy:Iи вхoдиЛи
мiсцевi бoТвки сiл Paдoвичi, Bеpбиннe, Pyлники i цrгopa
Мoлoткoвa, в paйoнi селa oбeнижi [Typiйський paйoн
BoлинськoТ oблaстi] бyлo пiлipвaнo i poзвaнтaже}lo
нiмeцький eшелoн (Анmoнюк Я. Бopomьба УПА з
нiлeцькuлtu oкуnа,.mамu // Hopodпe Cлoвo, 2000).

Чoтa .(opoшyкa Кoстi нaпалa }ra невeликy нiмеuькy
зaлoгy y с. Ciльuе [ГopoхiвськиЙ paЙoн Boлинськoi
oблaстi]. Hiмцiв бyлo вибитo iз селa. To.Цi oкyпaнти
викликaли пoмiч зi Львoвa i Гopoхoвa. oбидвa нiмецькi
зaгoни пoтpaпили y зaсi.uкy, дe 3aгинyлo чиМtlлo нiмцiв
(КpuшmальcькuЙ А. Hацioнoltьнo - вulвoльнuЙ pух
onoPу ,Iа Гopoхiвщuнi - Луцьк, I994. - C. 30).

Зaгapбники здiЙcнилуl нaпaд rra с.  oхлoпiв
[Гopoхiвський paйoн BoлинськoТoблaстi] дe бyлa мiсцевa
бoТвкa. Hiмцi зacтoсyв€lли вaжкy збpoю i бoмбapлyвaли
цIкoлy. Мiсцeвa бoТвкa Hе витpиlvtaлa i вi.Цстyпилa
(КpuшmoльcькuЙ А. Hoцioнальtlo - вu3вoЛь,luЙ pух
onopу 

'tа 
Гopoхiвщuнi _Луцьк, I994' _ С. 30).

Hiмцi виpytuили y нaпpяMку с. Пiлбеpeззя
[Гopoхiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi]. Tу були сили..Гpoмa' '  тa . . €вгeнa' '  

[кoмaнлиp вiллiлy _ !pевкo
Boлo.Цимиp, ypoджeнецЬ Гopoхiвськoгo paйoнy] тoмy
нiмцям бyв пoстaвлений piшyvиЙ oпip. За пepшим p €rзoМ
нiмцi не 3Мoгли увiЙти в селo (КpuшmальcькuЙ А.
Hацioнanьнo - вuзвoльttuЙ pух onopу на Гopoхiвщuнi _
Луцьк, I994. - C. 30).

Heвелинкa сщичкa oкyпaнтiв з бoТвкoю УПА вiлбyлaся
в сeлi Печихвoсти [Гopoхiвський paйoн BoлинськoТ
oблaстi], ле пеpебyвaв цIпит.lлЬ УПА (КpuшmальcькuЙ
А. Hoцioнutь'ro - вuтвoльнuЙ pух onopу 

'tа 
Гopoхiвщuнi

_Луцьк, I994, - C. 30).

Heвeлинкa сщичкa oкyпaнтiв з бoТвкoю УПА вiдбyлaся
в селi Лемешiв [Гopoхiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi]
(КputumutьcькuЙ А, Hoцioнoльнo - вuЗвoлbttuЙ pух
onopу Itа Гopoхiвщuнi_Луцьк, l994. _С.30).

B неpвнi. . . .в бoю кoлo Лaвpoвa [Лyuький paйoн

BoлинськoТ oблaстi] згинyв ГepoйсЬкoю сN{eртю

пoвстaнeць.(aнилюк Гpиuь (Пeгpo), poлoм 3 Пoлoнки
(Лyннинa) [Boлинськa oблaсть]...У тoь{y )к бoю згинyв

неyстpaшимий t<yлeметник Чopнoмopеuь i нoтoвий 3вip

(Лimonuc УПА Hoвo cеpiя. - T I. - Кu.iв - Topoнmo,

I995. -С. I05).

B пovaткy чеpвня УПA poззбpo.iha l2 нiмцiв i60 кoзaкiв

[влaсoвui _ poсiйськi tшoвiнiсти, якi слyжили нiмuям] y

Typiйськy [Boлинськa oблaсть] (Лimonuc УПА' - T 2. -

Topoнmo, l990. -С. I28).

Biддiл oстaпa'' (кoмaнлиp вiддiлy _ oлексiй Бpись,

ypoджeнець сеЛa Paчин Гopoхiвськoгo paйoнy Boлинськoi

oблaстi) нaпaв нa стaнцiю Cенкевичiвкa Гopoхiвськoгo
paйoнy' Пoвстaнцi oтoчили нiмцiв 3 пoлякaми, aле iМ

вдaлoся виpвaтися з кiлЬця. У pезyльтaтi бoю сеpел

пoвстaнцiв жepтB }|е бyлo. Зa жepтви y пpoтивникa

rIeвiдoмo (PiвнепcькuЙ кpасl'lавuii llузеЙ. ocoбucmuЙ

аpхiв О. ,Qенuuцlксt. _ Cnp. 3oul. Boл. 3 - I 29),

Мiсцевa бoТвкa УПA зaв'язaлa жopстoкий бiй з нiмLшми

y сeлi Biтoнiж Poжищенськoгo paйoнy Boлинськoi oблaстi,

якi пpиТхaли нa двoх вaнтaжiвкax гpaбyвaти сeлян. У

peзyлЬтaгi бoro бyли жерви сеpе.ц пoвстaнцiв. Toдi зaгинyв

Лaвpенvyк Boлoлимиp Сaвoвин, ypoдженецЬ селa Бaб'е

(тепеp сeлo Квiтневе) Poжищенськoгo paйoнy. Зa жеpтви

y пpoтивн икa невiдoмo ( Piвtt е t t с ь кu Й кp tt сз t l ав u Й J||p е Й.

oсoбucmuЙ apiв o.,Цеl|uцlу'<а. _ Cnp. 7out. Boл. 9 -I5).

БoТвкa УПA нaпaлa нa пoлякiв i  фoлькслoйнepiв
(пpивiлейoвaнa чaстинa нaселення, в poдy яких' €  пpедки

нiмui), якi oхopoняли зaлiзниннy стaнцiю oликa (селo

.(еpнo) Кiвеpuiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi. У

peзyльтaтi бoю декiлькa oхoPoнцiв бyлo вбитo. Cеpел

пoвстaнцiв жеpтв не булo (Piвнeнcbt<uЙ кpIIсзIrавuЙ

музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. fieпuuцtка. - Cnp. Зoш. P

3 - 48).

У кiнцi чеpвня |943 p, пapтизaнкa [УПA] зaaгaкyвaлa

Любитiв i  .Цивень нa Пoлiсс i  [Кoвельський paйoн

Чеpвeнь' 43 p.
(пoнaтoк)

Чepвень' 43 p.

Чepвень,43 p.

Чepвень' 43 p.

Чepвень,43 p.

Чеpвень' 43 p.
(кiнеuь)

Чepвeнь,43 p.
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06. 07. 43 p.

08.07. 1943 p.

08. 07. 1943 p.

Boлинськoi oблaстi]. У Любитoвi пepейtшлo нa нaшy
стopoнy з i  збpoсю 38 шyuмaнiв yкpaТнuiв (Biльнo
Укpoiнo. _ чuслo 7, l943, _ cеPneнь; УПА в cвitruti
doку,uенmiв з бopomьбu за Укpсtiнcьку СалlocmiЙну
Сoбopну,Qеpucoву 1942 - I950 pp. _ T 2. - блlв, I960. _
C. I4, I7; Цumoванo за: Grzеgorz Motуkа ILkrаinsko
portуzаnkа I942 _ I960 Inslуtуt Studiov Potiфcznуch PАN
oficinа ||усlаwniczа Rуlm ||аrszаwа 2006 s. 200 ),

Пiд чaс сyгички в с. Усiчi Topнинськoгo paйoнy [тpебa
селo Усинi, Лyuький paйoн Boлинськoi oблaстi] нiмui й
пoляки втpaтили 45 вбитt,tми (Ц,ЦАBoB i УУ _ Ф. 3s33.
_ on. I. _ Сnp. I 24. - Аpк. I 5).

8. Vll 43 p. гiтлеpiвui пoч.lли мaсoвaний нaстyп нaлiнiТ
Пiлбеpеззя - 3aвидiв [Гopoхiвський paйoн BoлинськoТ
oблaстi]. 3 Лyuькa пpибyли вiллiл pеryляpних вiйськ тa
дeкiлькa зaгoнiв влaсoвцiв [poсiйськi  шoвiнiсти, якi
cлу)кLtл|I нiмuям]. Paзoм з пpeдстaвникaми мiсцевoТ
жaнлapмеpiТ тa гестaпo' вoни пiд пpикpитгям тaнкiв
oтoчили вiллiл ..Гpoмa'' y 3aви.Цiвськoмy лiсi...B pезyльтaгi
бoю сoтня ..Гpoмa'' бyла poзбитa i вoяки змушенi бyли
вi.Цсryпити ...Бyли великi втpaти сеpед пoвстaнuiв (47 y..Гpoмa'' i l3 y ..eвгeнa'') 

[кoмaнлиp вiддiлy -.(pевкo
Boлoлимиp, ypoджeнецЬ Гopoхi вськoгo paйoнy].....Збoкy
нiмцiв булo 25 вбитих' . . .  (КpuшmoльcькuЙ А.
Hацioнaоьнo - вuзвoльttuЙ pух onopу ttсt Гopoхiвщutli -
Луцьк, I994. _ С. 3I)'

Biддiл УПА iз зaгoнy ..Бoryнa'' 
[кoмaнлиp зaгoнy _

Кopсyн Boлoлимиp Михaйлoвич 
' |92З p. н.' ypoд)кенeць

селa oпapипси PaдивилiвсЬкoгo paйoнy PiвненськoТ
oблaстi], зaв'язaв жopстoкий i кpoвoпpoлитний бiй з
нiмцями й пoлякaми y селi .(икoвини Гopoхiвськoгo
paйoнy Boлинськot oблaстi .  У uьoмy бoю зaгинyли:
Aнлpoшyк oлексiй Baсильoвин, Кoвальнyк oлексaн,пp
Лaвpiнoвин - oбидвa iз селa Гopoлише Лyuькoгo paйoнy
Boлинськoi oблaстi;  Кyлiш Baсиль, iз сeлa Угpинiв
Гopoхiвськoгo paйoну; .Цaцюк Фeoдoсiй Iвaнoвич, iз селa
Bиrypиvi Лyuькoгo paйoнy

( Piв ненcькuЙ кpoсзн авuЙ,+tузеЙ' OcoбucmuЙ аpxiв О,
I|енuщука. _ Сnp. 3otu. Boл. 8 - 45;

08. 07. 1943 p.

11.07. 1943 p.

13.07. 1943 p.

14.07. 1943 p.

I 4 - 15. 01.43 p.

16.07. 1943 p.

ЦДАBoB i УУ. _ Ф. 3833. _ on. I. - Сnp. l 19. _ Аpк. 5.
Ilumoвапo: АпаmoлiЙ foснаненкo. Hаpod збуpеttuЙ. -
К., 2002. _ С. 87).

Ha шoсe Тopнин - Лyuьк вбl,tтo2 - х нiмцiв (ЦДАBoB i
УУ. _ Ф. 3833. _ on. I. - Cnp. I24. _ Аpк. I5).

Ha Boлoдимиpшинi [Boлoлимиp - BoлинськиЙ p-н
BoлинськoТ oблaстi] дня ll. Vl| нa нaших стpiльuiв, шo
веpт.lли 3 впPaв нaТхалa вaлкa нiмецьких aвтoМaшин.
Ушкoджeнo тpи Maши}rи' a двi здoбyгo (Biльна УкpаIна.
- чucJlo 8, I 943. _ вepесеttь ).

l  3 липня бiля с. Bеpбинiв [тpебa селo BеpбaТв] i
Hoвoстaв бiля Лyuькa [Лyuький paйoн нa Boлинi] y бoю
з сaМooбopoнoю 3aгинyлo 30 нiмцiв (УПА в cвimлi
0oкуменmiв 3 бoPomьбu 3а У'<pаiltcьку СoмocmiЙttу
Сoбopну,[еpэкаву I 94 2 - l 9 50 pp. _ T 2. _ бцв, I 960. - С.
l5. Цumoванo за: Grzеgorz Motуkа Ukrainskа pttrlуzаnkсt
1942 _ t960 Instуtуt Stutliov Politуcznусh PАN olicinа
|ЦусIаwniсzа Rуtm ||/аrszсtwо 2006 s. 2I2).

l4.v l l .  43 p. в iллiл УПA пеpеТжд)кaв чеpeз шoсе
Boлoлимиp - Biйниця [Лoкavинський paйoн BoлинськoТ
oблaсгi], нaд'Тхaли тpи легких i oдне вaя<ке aвтo з нiмlu|t\{и.
Зaв'язaвся бiй' Bбитo 8 нiмцiв' Bлaсних втpaт не бyлo
(СеpeiЙ'tук. B. oУH - УПА в poкu вiЙttu. Hoвi do'<уI}|е'rmu.
_ К., I996. - C. 360).

l 4 - l 5. vII УПA з мельникiвцяМи нaпaли нa с. lвaничi

[Iвaнинiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi], бyлo вбитo
Hевiдoмo скiльки нiмцiв i paнених. 3 нaшoТ стopoни l
paнениЙ (CepeiЙuук. B. oУH - УIIА в poкu вiЙнu. Hoвi
Doкумепmu. - К., 1996. - C. 360)'

l6 липня вiддiл УПA вiдбив нaпaд l50 нiмцiв i пoлякiв
нa с. Хмелiвкy IBoлoлимиp - Boлинський paйoн
BoлинськoТ oблacтi] (ЦДАBoB i УУ: Ф, 3E33. _ on. I. -
Cnp. I20. - Аpк. 4. Ilumoванo: АнаmoлiЙ фcнаueнкo.
Hаpo| збуpенuЙ. _ К., 2002. - С. 87; СеpziЙuук. B. oУH

- УПА в po'<u вiЙнu. Hoвi Йoкумeнmu, _ к.' 1996. - C.
360).
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r7.07.1943 p.

18.07. 1943 p.

20.07.1943 p.

2r. 07 . I 943 p.

|7 лllпня нiмцi з пoлякaми пaлИл|1 хaти в с. Хмелeвi
[Boлoлимиp - Boлинський paЙoн BoлинськoТ oблaстi]
пaлИI|.lлюдей. Biддiл УПA 3мyсив кapaтелiв вiлсryпити
Й лtцulитvl нa пoлi бoю l0 сoлдaгiв (ЦДАBoB i УУ: Ф.
3833. - Оn. I. - Сnp. I 20. - Аpк, 4. I]umoвапo: АнаmoлiЙ
фcнouеttкo. Hаpod збуpенuЙ. - К., 2002. - С. s7).

B пеpшiй пoлoвинi l 943 p. в с. Кoнюхи [Лoкaнинський
paйoн BoлиlIськoi oблaстi] . . . .сoтня . .Moскaлeнкa' '  iз
кypeня ..Слaвкa'' зpoбилa нaскoк нa стaницю пoльськoТ
пoлiцiТ, щo oхopoнялa фiльвapoк [нiмеuьке кoлективнe
гoспoдapстBo]. Пiсля кopoткoТ пеpестpiлки, пoльськi
пoлiцiянти вiДсryпили i захoвaлись в гypaльнi. Haшi
пoки}lyли це селo. Bтpaти пoвстaнцiв - 3 вбитих i 3
пopaнених (ЦДАBoB i УУ: Ф. 3833. - on. I. _ Cnp' I20.
- АPк. 4. Ilumoваtto: АнomoлiЙ Pуcнаueнкo. HсtpoO
збуpенuЙ. _ К., 2002. - C. 87; Лimonuc УIIА. - T 5 _
Topoнmo, I9E4, -C, I73).

20. vll. недaлекo ШнецькoТ Бyли [тaкoгo селa не
виявлeнo] бiй з мaляpaми [Boлoлимиp _ Boлинський
paйoн BoлинськoТ oблaстi] (Biльна Укpаiнo, - нucлo 8,
I943. _ веpеcень ).

2| липня 43 p'у селo Hiмецьке (тепеp Кaм'янкa)
ЛyЦькoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi нaiiaли нiмeцькi
кapaтелi iз пoльськoю пoлiцiею. iх y селi зyстpiв
пoвстaнeцЬ Кyшнipук oлексaн.Цp flмитpoвиv, |92| p.,
ypolDкенeць селa Cиpники Лyuькoгo paйoнy. Biн Ii зaкидaв
гpaнaтaМи' i з кrтyнi пolaв стpiляти пo вopory. B pезyльтaтi
бoю пoвcтaнецЬ 3aгикyв' a зi cтopoни вopoга бyлo вбитo
3 - х i пopaнeнo 5 . x чoлoвiк (PiвнеttcькuЙ кpасзнсtвuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. !енuщука. -Сnp. 3otu. Boл.
l 0-4 2 ; Куut нipук P,\onutoэrcouo Dpуuсu нi zеpoя... чuслo
225; назва чaсonucу у BoлuнськiЙ oблаcmi не
вcmа'roвItеtlo - o..Щ.

23 лtlпня 194З p. бiля ст. lвaничi [Boлинськa oблaсть]
oбстpiлянo пoтяг. Hiмцi Iи:rли пoнaд 8 зaбитих, iз ниx 2
oфiuеpи (УПА в cвimлi doкулlенmiв з бopomьбu зo
Укpаiнcьку CалlocmiЙну Сoбopну,{еpжaву I942 - Ig50
pP. _ T 2. - блtв, 1960, - C. 16).

24.01.1943 p. 24.v||.|94з p. веЛикий нiмецький кapaльний зaгiн y силi
500 вoякiв pyl l lив нa сс. Tyлинiв, Лiтин i  Paдoвичi
Typiйськoгo paйoнy нa КoвельЩинi (Boлинськa oбЛaстЬ).
Кapaтелi cпaлИл|| дo тлa с. Tyлинiв, пiв с. Лiтинa й пoчaли
пaлити Paдoвичi. Bбили пoнaд сoт}|ю yкpaiнuiв. Aле тщ,
з дoпolvioгoю пoспiruили вiддiли УПА гpyпи ..Typiв' '

(кoмaнлиp - Cтельмaшyк Юpiй oлексaн.Цpoвия, |920 p.
н.' ypoд)кeнецЬ селa Кopuliв ЛyЦькoгo paйoнy BoлинськoТ
oблaстi) i, в тoмy нислi, сoтня ..Чopнoмopuя'' (сoт._
Мельник oлексa, l9l9 p. н., iз сeлa Княже Гopoхiвськoгo
paйoнy Boлинськoi oблaстi). Зaв'язaвся великий бiй, в
якoмy poзгpoмлеl.|o кapaтeлiв. Hiмцi Bтpaтили пoнaд l80
Bб|4тl1|4у|, стiл ьки ж paнен их, кiлькaнaдцятЬ aв.гoмaш ин'
l(yхню' збpoю тa пiл пpикpиттям нoчi BтеKлa дo Кoвля,
знищyIочи пo дopo3i нaвiть свoТ вiд3нaки. У пoвстaнцiв
зaгинyлo 27 чoлoвiк' Тoлi зaгинyли: Кpеменeuь Пeтpo
lвaнoвиu, Coлoвoнюк Петpo Михaйлoвич, Hoвoсa,Ц
Baсиль Poдioнoвич, КoлoдiЙ Гpигopiй Iвaнoвич _ всi iз
сeлa .[oльськ Typiйськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi;
Cеменюк Boлo.eимиp Oстaпoвин, iз селa Миpoвинi
Typi йськoгo paйoнy Boл и нськoТ oблaстi ; Гaпo ню к П eтpo,
Кaфp Cтax Baсильoвич - oбидвa ypoДженцi селa Кyльнин
Тypiйськoгo pайoнy; Гaлaмaйнyк oлексiй, iз селa Бoбли
Typiйськoгo paйoнy; Гyзoвський Aнтoн Йoнoвин,
Кoвальнyк Baсиль Cисoсвин, пoвстaнецЬ Гpиrшкo - всi
ypoлженui селa oзеpяни Тypiйськoгo paйoнy; Boлoдaвець
Baсиль Лeвкoвин, iз селa Пеpесiкa Typiйськoгo paйoнy;
Baшyк.[aнилo Пилипoвич, iз сeлa Cyшибaби Typiйськoгo
paйoнy; I-[ iсapyк Hикaнop Ceмeнoвин, iз сeлa Янo-
Кapoлiнк4 тепеp селo Пoлянa, Typiйськoгo paйoкy; BaЩyк
Cтепaн Лaвpентiйoвич, |924 p. н.,  Кpaвuyк Cтeпaн
Петpoвин, |923 p. н. _ oбидвa iз селa Кoгильнe Boлoлимиp
- Boлинськoгo paйoнy; Haгipний oлексaндp Якoвич, |924
p. н., Тoпoльницький Cтепaн, |923 p. н. - oбидвa житeлi
сeлa Гaлинiвкa BoлoдиМиp . Boлинськoгo paйoнy; Ткaн
Aндpiй Attтoнoвин, |923 p. н.,  iз BoлoдиМиp -
Boлинськoгo paйoнy;,Цaцькo Aнлpiй Baсильoвич, l92l
p. н.' жителЬ селa Кpaснoстaвa Boлoдимиp - Boлинський
paйoн; Кoзaк Arггoн Cеpгiйoвин, 1924 p, н., Мaщiян Бopис
Miлькoвин, Мyзикa Boлo.Цимиp К., Mapтинюк Boлoлимиp
Фе,Цopoвин, |925 p. н., пс. ..Cмiлий'', Haкoнеvний Baсиль
Poмaнoвин, |922 p, н., Бapнyк Baсиль Мyсiйoвин - всi

23.07.1943 p.
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24.07.1943 p.

24.01. 1943 p.

28.07.1943 p.

29 -30 Липня'
1943 p.

жителi селa Oстpiвoк Boлo,Цимиp - Boлинськoгo paйoнy;
Caмmoс Cтепaн, l9l7 p. н.' житель селa Гнiйне, тепеp
сeлo Кpaснoстaв Boлoдимиp - BoлинсЬкoгo paйoнy. У
пoлoн пoтpaпив пoвстaнець oлiйник.[aнилo Гнaтoвиv,
|924 p. н. '  жителЬ селa Кoгильне Boлo,Цимиp .

Boлинськoгo paйoнy i дoля невiдoмa (PiвtlеttcькuЙ
кpасзttавuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,|енuuцlка. _ Сnp.
3out. Boл. l0 - I40, Boл. l - I8, I - I88, I89, l90, I96, I99,
2I9, Boл. 3 - 72; Лeв lЦанкoвcькuЙ. Icmopiя УПА. -
Biпнinеe, 1953. _ С. 4I; Анmoнюк Яpoo,tав. Бopomьба
УПА з пi,ltецькu,|u o,суnаItmалu // HаpoОне Слoвo' 2000;
Лimonuc УПА. _ T 24 , _ Topoнmo _Львiв, I995-I996. -
С. 253; I!аpук Я. Boнu noляeлu 3II вoлlo Укpаiнu //Слoвo
Пpавdu, I994. _ 4 -7 ciчtlя; mа]| cаJ|'o, I992. - 7 лunня'
I4 лuntlя,25 лunня).

24 лнлня l 943 p. нiмецькa кapнa експедиuiя у вiлпoвiль
нa нaпaд УПA нa лiгeншaфт [нiмeuьке гoспoлapствo] i
сMеpть кiлькoх нiмцiв, пpoвелa пauифiкauiйнi aкцiТ в

декiлькoТ мiсцях y Кoвельськoмy p-нi [Boлинськa oблaсть]
(Е Butlzisz, Z ziеmi cmenlаrnnеj, Gdаnsk I998, s. 67.
Ilumoваtto за: Grzеgorz Motуkа Ukrainskа parlуzаnkа
1942 _ 1960 Instуtуt Studiov Poliфcznуch PАN Оficinа
||уdаwniczа Rуtm ||/аrszаwo 2006 s. 2I2).

24 липня |943 p. пpoЙшли бoТ [вiллiлiв УПA] з нiмцями
в Лoкaчинськoмy p-нi нa Boлинi (Лimonuc УПА. _ 5' _

Topoнmo, I984' - С. I I 6).

Biддiл УПA poззбpoТв вiйськoвy гpyrry мaдяp на кoлoнiТ
Biнцентiвцi [мoжливo селo BiкентiiЪка' тепеp селo Зaвiтнe
Кiвеpuiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi] (ЦДАBoB i
УУ: Ф. 3833. _ on. I. _ Сnp. II2. - Аpк. I3; АпаmoлiЙ

фснаненкo. Hаpoil збуpенuЙ' -К., 2002. _ С. 87).

Унoчi з 29 нa 30 липня 43 p. вiлбyвся вдaлlий нaлaд УПA
нa пoTзд кoлo ст. Maнeвичi IBoлинськa oблaсть]. 3
нiмецькoгo бoкy бyлo бaгaтo вбитих i paнених. Hiмui
poзбiглися y пaнiui. З нaшoгo бoкy paненo oднoгo стpiльuя.
Упiвui викpaли iз вaгoнiв бaгmo з6poi (Tuкmop Iван,
Iсmopiя укparнcькoeo вiЙcька. - Biннinеz, I953. - С. 43;
Лimonuc УIIА. _ 2. - Topoнmo' I990. _ С. I47),

30. 07. 1943 p.

Липень,43 p.

Липень' 43 p.

Липень'43 p.

Липень' 43 p.

Пiд чaс вiдбиття напa.щ/ пoлякiв i мaляpiв нa сeлo
Iвaнчин Лyuькoгo paйoнy [мoжливo селo lвaнчицi
Poясищенськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi] вбитo i
пopaненo l5 пoлякiв (ЦДАBoB i УУ - Ф. 3E33. - on. I.
-Cnp. I24. -Аpк. 23).

lз вiддirгy УПA ..oстaпa'' [кoмaн.Циp вiддi.rry - oлексiй
Бpись, ypoдже}|ець селa Paчин Гopoхiвськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi] зa селoll ' Пiлгaни [тpебa селo
Пильгaни Гopoхiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oбrraсгi] нa
цUury' щo вiв вiл Лyuькa дo Гopoхoвa' в лiсi' гесгaпiвui
rraтpaп}rли нa зaсiлlсy. Кеpyвaв вiддiлoм ..Tapaс''. 3aгикyлo
47 нiмцiв, oдиtl пoтptlпив y пoлoн. (e бyлo гестaпo iз
yпpaв,пiння Boлинi тa Пoдiлля piвotlt з iнспекuiсю C[. Iз
стopo}rи пoвстaнцiв rгpaт не бyлo. Бyлo взятo пoвстzlнцяil{и
4 кyлeмети, декiлькa десяткiв aвтoмaтiB, 50 гpaнaт
(Mеlltuк Cmеnан. У вupi вoanнozo лuхoлimmя. -Львiв,
I992. _ C. 6I; КpuшmaльcькuЙ А. Haцioнaльнo-
вuзвutьнuЙ pух onopу ,tа Гopaхiвщuнi _Луцьк' 1994. _
с.2E).

Coтня ..Чopнoмoplul'' (сoт.- Мельник oлекс4 l9l9 p.
н., iз с. Княже Гopoхiвськoгo p-кy BoлинськoТoбл.) мaлa
я<opстoкий бiй з нiмцями (бiля 300 oсiб) нeпoлaлiк селa
П iлбеpeззя Гopoxiвськoгo p-нy. Пoвстaнui вiлсгyпили.
Cеpе.п пoвстaнЦiв жещв не бyлo, a 3a жеPтви y нiмuiв
невiдoмo (PiвнeнcькuЙ кpасlнавuЙ лlузеЙ. ocoбucmaЙ
apхiв o. ,Qенuщ1lкa - CnP. 3otц. Л. I6 - I1).

Biддiл УПA зopгaнiзyвaв зaсiдкy нa нiмцiв з пoлякaми
мiж селaми oздiв i Prгнiв Лyuькoгo p-tтy BoлинськoТ oбл.
3aв'язaвся зaпеклий бiй., в якoмy нiмцi з пoлякaми мtlли
вeликi жерви. Pештa пoлякiв з нiмцями втекJla нa Лyuьк.
Cеpе.Ц пoвстaнuiв жещв не бyлo (PiвненcькuЙ кpаeзнoвuЙ
мyзeЙ. ocoбucmuЙ opiв o.,\eнuщ1lка. - Cnp. 2096 BЛ).

Пoвстaнцi зaв'язaли жopстoкий бiй з нiмцями i
пoльськими шoвiнiстaми, якi слгРкили нiмцям, пoблизy
селa 3aсмики Кoвельськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi.
Cepeл пoвстaнцiв бyли x(еpтBи. У uьoмy бoю зaгинyли
пoвстaнцi: Hикtтгюк Iвaн Лyк'янoвич i Hикитюк Гpигopiй
Iвaнoвич - o6нДвa ypoджeнцi селa ШaЙнo (тспеp
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JIипeнь' 43 p.

Липень,43 p.

Жypaвлине) Cтapoви>кiвсЬкoгo paйoнy Boлинськoi
oблaстi; Бiлiн Сеpгiй [lетpoвин, iз сeлa Byлькa Пopськa
(тeпеp Бopшiвкa) Кoвельськoгo paйoнy BoлинськoТ
oблaстi; Пoлiшyк Пeтpo Йoсипoвич, |924 p. н., iз селa

.Ц;lбoве Кoвeльськoгo paйoнy. 3a жеpтви y пpoтивникa
невi.цoмo (PiвнеltcькuЙ кpас,знавuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв О. fleнuuцtка. _ Сnp. 3out. Boл. 5 - I8, 4 - 5; Cnp.
2725 BК).

Пoвgгaнцi зopгaнiзyвaли зaсiлкy нa нiмцiв нa aвтoшляry
Jlyuьк - Лoкaн i, пoбл изy селa .[l.opoгиt.lич i Лoкaч и нськoгo
paйoнy BoлинськoТoблagгi, якi iiaлrи кoлoнoю aЕгoмaшин.
Bислiд aкцiТ невiДoм иЙ (PiвttенcькuЙ кpасзнoвuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o.,[|еttuuцtка. _Сnp' 3out. Bott. 7 - l29).

У липнi l943 p. пoльскa пoлiцiя знoвy вi.Цбилa ;rra|Ч

[УПA] нa мiсте.lкo Лoкaчi IBoлинськa o6лacтьl, (||.
Siеmаszko. E. Siеmаszko, Ludobojstwo сloconаnе przеz
nаcionаIistow ukrаinskiсh nа ludnosci polskiei ||oluniа
I939 - I945, l. I, |Уаrszсtwа 2000' s. I42 - I43; Цumoванo
за: Grzеgorz Motуktt Ukrаinskа pаrlуzаnkа l942 _ I960
Instуlуt Studiov Politуcznуch PАN oJicinа |Цуdаwniczа
Rуtm L|/аrszаwа 200б s. 20I).

Coтня ,.Левa'' стaлa нa зaхист селa Пiддyбцi Лyuькoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaстi ,  кyли lrpиТхaли нiмцi нa
бpoнемaшинaх вбивaти лloдeй i пu||4т|4 селo. У pезyльтaтi
запeкЛoгo бoю, який poзгopiвся нa ryтopi Cipенiвкa, шo
пoблизy сe.lra lIiд'rryбцi, нiмцi з тallкeткaМи втекли. Cеpел
злoчинцiв бyли жepтви, aлe кiлькiсть iх невiдoмa. У
пoвстaнцiв бyлo 6 чoлoвiк вбитих (PiвненcькuЙ
кpасзнавuЙ лtузeЙ. ocoбucmцЙ аpхiв О. !енuuукa -Сnp.
3oш. Boл. I0 - I40).

Пoвстaнцi зopгaнiзyвaли зaсiлкy пpoти нiмЦiв нa
aЕгoшляry' пoбли3y селa Гipкa Пoлoнкa Лyuькoгo paйoHy
BoлинськoТ oблaстi, якi iiали aвтoкoлoнoЮ. У pезyльтaтi
бoю сеpел нiмцiв бyли вeликi жеpтBи' l0 чoлoвiк
пoтpaпилo y пoлoн дo пoвстaнцiв. Зa жepтви сеpед
пo вcтaн цi в не пo в iдoмля стьcя ( Pi в н е н с ь кu Й кp асз н a в u Й
музеЙ. ОcoбucmuЙ аpxiв o.,Qенutцlкa _Сnp.1otц. Bolt.
I - r3).

Лrrпень' 43 p.

Липень' 43 p.

Липень' 43 p.

Biддiл ..Пoгpoм'' пiд кoМaндoю ..Мopoзa'' 
[кoмaнлиp _

вихoдець iз Гaличини] мaв сильний бiй з нiмцями i
пoлякaми y с. Кoлoдеже [Гopoхiвський paйoн BoлинськoТ
oблaсгi]. Бyли жeщви з oбoх стopiн. Cepел пoвстaнuiв
зaги}ryлo 4 чoлoвiки ([АPo: Ф: P 2772. _ on. 2. _ СnP.
50II. - Аpк. 25; КpuшmальськuЙ А. Hацiottаltьtto -
вu3вoльItuЙ pух onopу на Гopoхiвщutli _ Луцьк, I994. -
С.28).

Тpи сoтнi iз вiддiлy ..Лисoгo'': сoтня ..Гopiхa'', сoтня
..Чyмaкa'' (сmенний _ Яцeнюк Микoлa Геpaсимoви.l,
ypoдженeць селa 3aпiлля Любoмльськoгo paйoнy
Boлинськof oблaсгi) i сoтня .,БaЙДи'' (сoтенний _ Хaвхyн
Пeгpo, iз селa Зaпiлля Лtoбoмльськoгo paйolry), a тaкoж
сoтня . .Ястpyбa' '  (сoтенниЙ - Мeльни. lyк eвген,
ypoджeнецЬ селa Зaпiлля Любoмльськoгo paйoнy) i
..Bеpби'' (сoтeнний _ ypoдже}reць мiстечкa Любoмль),
зopгaнiзyвaли зaсiлкy нa нiмuiв, якi iiaли пo aвтoшляry
Зaпiлля .  Любoмль. Cпo.raткy iхaлa нa aвтoмaшинi
нiмецькa poзвi.Цкa i пoвстaнцi iТ пpoггyстили' a згoдoМ
з'явилaся мaшинa з генеpilЛoм Клейнoм y сyпpoвoлi
гестaпiвцiв. Зaв'язaвся жopстoкий бiЙ, якиЙ тpивaв
декiлькa гoлин. Генеpul був убитий i сеpе.ц гeстaпiвцiв
бyли великi )l(еpтви. Пoвстaнцi зaбpaли збpoю i вiдiйшли
бeз жeщв (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв o. ,\епuuцtкa _ СnP. 3out. Boл. 2 . 273).

Biддiл . .Pyлoгo' '  (кoмaнлиp _ Cтeльмaщyк Юpiй
oлексaн.Цpoвия, |920 p. н., iз с. Кopшiв Лyuькoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi) зopгaнiзyвaв зaсiлкy нa нiмцiв
нeпoдaлiк с. BеpбaТв Лyuькoгo paйoкy BoлинськoТ oблaстi,
якi Тхaли iз селa Hесвiч нa сeлo Лaвpiв ЛyЦькoгo paйoнy.
У pезyльтaгi зaпеKпoгo бoю гpaбiжники пoнесли знaчнi
Bтpaти y живiЙ силi.  3a жеpтви y пoвстaнцiв нe
пoвiдoмлясгься. Бyли знaннi жеpтви i сеpел Миptloгo
нaселе}|}|я (Piв ненcькuЙ кpllсJttoвuЙ лlузеЙ. Оcoбucmu Й
аpхiв o. ,{епuuцtка. _ СnP. Зoul. Boл. 8 - 6, 2l).

Чoтa ..Мaйopa'' (нoтoвий _ Лyшюк Tpихiн Микитoвин,
ypoджeнецЬ сeлa МoгилЬне' тепep селo Жoвтневе,
Boлoлимиp - Boлинськoгo paйoкy BoлинськoТ oблaстi) iз
сoтнi ..,(yбa'' (сoтeнний, ypoд)l(енeцЬ сeлa Мoгильне),
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Липень' 43 p.
.кiнеuь)

нiмецький ецIелoн i{i)к селoм oвaдне Boлoлимиp -
Boлинськoгo paйoнy i мiстoм Boлoлимиp - Boлинськ.
Hiмцi пoвискaкyвaли з вaгoнiв i пoчaли стpiляти.
3aв'язaвся зaпеклиЙ бiй, в якoмy зaги}тyлo 6iля25 нiмцiв.
Tpьoх нiмцiв пoтpaпилo y пoлoн' якиx пiзнirце
poзстpiляли. Cеpе,Ц пoвстaнЦiв зaгинyв Caгaнюк Якiв,
ypoДкеllець селa Мoгиllьне i бyв пopaнениЙ Пилипнyк
Cтепaн, iз селa Кoгильне Boлoлимиp - Boлинськoгo
paйoнy (PiвненcькuЙ кpасзнoвuЙ .ltузеЙ. OcoбucmaЙ
apхiв o.,Qeнutцtкa -Cnp. 3otц. But. 12 - I7).

Улипнi l943 p. вiддiли УПA (сoтня..Мaксa'', ссrгенний
_ Cкopyпський Мaксим Aнтoнoви.r,  l9 l5 p.н.,  iз с.
Aнтoнiвцi Шyмськoгo paйoнy TеpнoпiльсьюТ oблaстi),
..Гipнякa'' (сoтенний _ Кaзвaн Микoлa Пpoкoпoвин,
ypoдженець селa oхмaткiв .[[емилiвсЬкoгo paйoнy
Piвненськo.i oблaстi) i ''Бrpези'', (сoтенниЙ - Caнкг.
Петеpбypц oфiuеp сoветськoТ apмii) зaaгaкyвa.пи мicтo
Беpестенкo (Гopoxiвський paйoн ), яке oхopoнялoся пPи
дoпoмoзi пoльсьlоi пoлiцiТ (шyuмaншaфт) бiля 70 oсiб.
Coтня ..Мaксa'' 

увipвaлaся в мiстечкo. Coтня ..Беpези''

oбстpiлялa мiстечкo з apтилеpiТ. Hiмцi зaхoвaлися в
МypoBaнoмy бyлинкy i вiлстpiлювaлИcя.3a 3 км вiд
мiстечкa знaxoдився деpя(aBний i{aстoк' де зн:rхoдилoсь
30 oсiб. Мacгoк бyв oбстpiляниЙ i зaхoплениЙ, забpaнo
мaйнo i  зaxoпленo oдI{y вaнтaжiвкy i  легкiвкy
(PiвнeнcькuЙ кpoсзнавuЙ музеЙ. ocoбucmцЙ apxtв o.
n{eнutцlкo. - Сnp. I725 PPoil.; СкopуncькuЙ M. Tуilu dе
бiЙ зo вoлto.- К-Лoнdoн - Topoнmo, 1996, _c. 207-20E;
||. Siemaszko. E. Siemаszko, Ludobojstwo docononе przez
nocionаIЬtow akrаinskich nа ludnosci polskiеi ||oluniа
1939-1915, t I, ||arszanla 2000, s. I2I-I22; Цumoвoнo
зa: Grzеgorz Moфo Ukrainskа pафzanka 1942 - 1960
Instуtуt Studiov Politуcznуch PАN olicinа ||уdawniczа
Rуtm ||arszлwo 2006 s. 202).

B кiнцi липня пoвстaнськi сoтнi ruтypмoм oвoлoдiли ст.
Typoпин [Typiйський paйoн BoлинськoТ oблaстi], щo
3yпиHnлo pщ нiмеuькиx ешелoнiв нa два днi (Анmoнюк
flpoanaa Бopomьбo УIIА з нbсeцькuлlu olEnaнmалu //
HаpoDне Cлoвo, 2000).

Лнпень' 43 p.
(кiнеuь)

06. 0E. t943 p.

07. 0E. 1943 p.

10. 0E. 1943 p.

Пpи кiнцi липl{я .... дo с. Беpеззя [мoжливo селo
Пiдбеpеззя], Cенкeви.t iвськoгo paЙoнy [тeпеp
Гopoхiвський paйoн BoлинськoТ oблacтi], пpиiiaли нa
пauифiкauiю ляxи aвтoм i двoмa )rypai.tи тa нiмaк з
бpинlою. Harцi пoвстaнui (сmня..Mopoзa'') [вихoДеuь iз
Гaлинини], poзбили ii, злoбyвши aвтo, бpичкy й rypи.
Ha пiдмory oпiсля, пpиiхaлo 50 нiмцiв з пoлякaми.. Бiй
poзгopiвся нaнoвo. Bбrгo 30 нiмцiв,7 paнeнo....Бiй тpивав
цiлиЙ день. Злoбyтo бaгaтo збpoТ тa aмyнiuiТ. flвoм
пoлякaм вд.lлoся Yтeкrи...(Лimonцc УПА Hoвo cеpiл. -
T I. _ Кu|в - Topoнmo, 1995. - C. 5I; Лimonuc УПА.
Hoва cеpiя. - T. 2. _ Topoнmo, 1977. _ С. 168;
КpuumoльcькuЙ А. Hацio|raлb'|o - вalвallьнuЙ pуx onopу
нo Гopaхiвщulti -Луцьк, I994. - C. 23).

6 сеpпня |943 p. нiмцi пoдoлa.пи oпip сaмooбopoни i
зниlцl4ли люлей y с. Tpoстянеuь [Кiвеpuiвський paйoн
BoлинськoТ oблacтi]....(УПА в cвimлi doкуltlенmiв з
бopomьбu зo Укpotнcьtсу Саlt ocmiЙ пу Сoбop ну,Q еpllсoву
I942-I950 pp. - T 2. _ блlв, I960. _ С. I&IE. Itumoвoнo
за: Grzеgorz Motуko Ukrаinskа pаrlуzаnkа I942 _ I960
Instуtуt Sludiov Politуcznуch PАN Оficinа ||lуdаwniczа
Rуlm ||orszаwа 2006 s. 2I3).

7 сеpпня l943 p. бiля с. oстpiв [Кiвepuiвський paйoн
BoлинськoТ oблaсгi]....yкpaТнськa сaмooбopoнa знищилa
l0 нiмцiв, 7 пopaнилa. Bлaснi rгpaти 5 paнених; зloбyгo
збpoю aмyнiuiю, кoнi й вoзи (Лimonuc УПА. - T 2. -
Кцiв - Topoнmo, 1999. - С. 168; УПА в cвimлi
doкуменmiв з бopomьбu за Укpаittcьку СалocmiЙну
Сoбopну,Qеpcкаву 1942 - 1950 pp. - I| 2. _ блtв' l960. _

C. 16 - IE. Itumoванo за: Grzеgorz Motуkа Ukrаinskа
pаrtуzаnko I942 - I960 Ins|уlуI Studiov Politуcznуch PАN
oficino Wуdаwniczа Rуlm woгszаwа 2006 s. 2I3).

l0 сеpпня l 943 p. сaмooбopoнa в с. Пiлгaнiв [тpeбa сeлo
Пильгaни Гopoхiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi] ...
вбилa пoнaд 20 нiмцiв, бaгaтo paнених (6), нaстинy взятo
в пoЛol{ (3). Aвтa спilле}ro. 3лoбщo мaйже всю збpoю,
якy нiмui мaли. УкpaТнцi не мaли wpаr (Лimonuc УПА. -
T I._Topoнmo, I995. -C. l69; УПА в cвimлi doкумепmiв
з бopomьбu за Укpаiпcьку СaмocmiЙну Сoбopну
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14. 08. 1943 p.

15.08. 1943 p.

19.08. 1943 p.

[еpcrаву I 942 - I 950 pp. - T. 2. - блtв, I 960. - C. I 6 - I 8.
Itumoванo зa: Grzеgor; Motуko Ukrаinskа portуzankа
1942 - 1960 Instуlуt Stцdiov Politуcarych PАN oficinа
||уdаwnicza Rуtm |Уаrczвwo 2006 s. 213; Лimonuc УПА.
- T 2. _ Topoнmo, 1990. _ C. I27).

l4 сepпня l943 p. нiмцi пoдoлaли oпip сaмooбopoни i
знищили людей y с.  Лivкy [тpебa селo Лиvки,
К i веpui вськиЙ paйoн BoлиHсЬкo.f oблaстil... 1vllА в cв i mл i
doкуtltенmiв з бopomьбu 3a Укpalнcьку Сo'ltocmiЙну
Сoбopну,\еpclсаву I 942 . I 9 50 pp, - T| 2. - блtв, I 960. _ C.
16 - I8. Itumoвaнo зo: Grzеgorz Motуkа Ukrаinskа
parlуzаnkа 1942 - 1960 Instуtуl Studiov Politуcarych PАN
oJicinа ||уdawniczа Rуtm ||arszаtуа 2006 s, 2I3).

l5 сеpпня |94З p. вiллiл ..Пoгpoм'' пiд кoмaндoЮ
..Мopoзa'' 

[кoмaнлиp _ вихo.цецЬ iз Гa.гrинини] нaпaв нa
нiмeцьке гoспoдapствo' яке oxopoнялoся пoлякaМи' нa
кoлoнiioгpинiв [тpeбa селo Угpинiв, Гopoхiвський paйoн
BoлинськoТ oблaстi] Пoльськa oхopoнa пoчaлa
вiлстpiлroвaтись. Чеpез леякий чaс нa дoпoмory пoлякaм
нaдiйшoв нiмецький гapнiзoн. Зaв'язaвя жopстoкий 3 - х
гoдинний бiй. Пoвстaнцi вiдiйшли (!АPo: Ф. P 2772, -
on.2. _Сnp. 50II. -Аpк. 25).

З' €днaння УПA пiд кoмaндoю ..PyДoгo'' (кypiнний -
CтельмaЩyк Юpiй oлeксaндpoвич' |920 p. н. '  селo
Кopшiв ЛyЦькoгo paйoнy BoлинськoТ oблaсгi) i, в тoмy
числi, вiддiл ..Кyбiкa'' i ..Haзapa'', 3 бoями пpoти нiмuiв,
зulхoпилo м. Кaмiнь - Кaшиpський BoлинськoТoблacгi. Бiй
тpивaв uilry нiv. Мiстo злoбщo й вoнo дo |7 - oТ гoди}iи
нaстyпнoгo дня бyлo в pyкaх пoвстaнцiв. 3лoбщo uiннi
тpoфеТ: пoнaд 20 000 нaбoiв, 5 кyлемегiв, 4 мaшинoвi
пicтoлi, пoнa.ц сoтню пiстoлiв, l6 мarцин дo писaння, 4
paлioпpиймaнi, l l кoнeй 3 сiдлaми,7 мomЦиклiв, o.Цнy
легкoвy aaтoмаIl!иrry й бaгaтo хapviв. Узятo l 5 пoлoнених.
Bopoг втpaтив пoнaд l00 чoлoвiк убt1тИм|,|. Cеpел
пoвстaнцiв жеpтв не бyлo, лише бyлo лвoе пoрaнених
(ЦДАГoУ: Ф. 62. - on. 2. - Cnp. 1340. _ Аpк. 6I;
PiвнeнcькuЙ кpoсзнoвuЙ лlузеЙ. ocoбacmuЙ apхiв o.
flенuugtкa _ Cnp. 3oш. Boл. 5 - 54,67;

26.0E.1943 p.

30.08. 1943 p.

Cеpпень' 43 p.

IОpiЙ БвallcькuЙ. IopiЙ Cmanьмаtщlк -,,КаЙdа!Ц,',
,,фDuЙ,'// IЦлях Пеpелtozu. _ 1994. _I2 люmoeo; Лeв
IllаttкoвcькuЙ. Icmopiя УIIА. - Biннinez, I953. _ С.43 -
4).

26. VlII.43 p. мaляpи з пoлякaми (l00 oсiб) нaпtши нa
с. Кoтiв (Пiллyбeuьк|1Й p - н) [тепеp Лyuький paйoн
BoлинськoТ oблaстi], aле тrг ii сгpiнyв вiддiл УПA та
пpoгнaв iз селa. Ha пiдмory пpиiiaлo l4 aвт з нiмaкaми,
oднa тaнкетка' тa oдин 6poневик...Бyли вбитi тa paнeнi
(!АPo: Ф. P. 30. - on. 2. _ Cnp. 41. _ Аpк. I0).

oхopoнний вiллiл ..Pyлoгo'' 
[кypiнний - Cтeльмaшyк

lopiй oлeксaндpoвич, l920 p. н.' ypoшкerrець сeлa Кopшiв
Лyuькoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi]), в кiлькoстi 35
нoлoвiк, сoтня iз кypeня ..Лисoгo'', сoтня ..Кyбiкa'' 

[3iнvyк
Tихoн, ypoдже}rець Boлинi] iз кypеня . .Гoлoбенкa' '

[кypiнний - Гpoмaлюк oлексiй Poмaнoвиv, l9l3 p. н.' iз
селищa Гoлoби Кoвeльськoгo p.нy Boлинськoi oблaстi],
кypiнь . .Haзapa' ' -  . .Кpиги' '  зaв'язaли зaпеклий бiй з
есесiвцями в с. Лiтин Typiйськoгo p-rгy. Бiй тpивaв пoнaд
гoди}ry. У peзyльтaгi бoю пoвстaнuями бyлo знище}lo тpи
aвтoмaцIи}tи iдo 60 нiмцiв. Пoвcтalrський вiддiл Bтpaгив
l2 стpiльuiв, i  сepeл них, двoс вихo.ццiв iз с.  Bepби

.(yбнiвськoгo P - нy.Toлi зaгинyли: oстaпнyк Aнaнiй
oмелянoвич, l9 l8 p. t l . '  пс. . .Чopний' '  i  Hенипopyк
Михaйлo Cеpгiйoвин, |925 p, н., пс. ..Кopiнь,' (!енuuцlк
oлекcанdp. Кttuzа Палt'яmi i Cлавu Boлutli. _ T 8. _

Piвttе, 2005 _ С. II7 - II8; Сoва Hенunopук. Чексtю ttсt
donoмozу // BoЛu,rь. _ 2005. _ I3 cкoвmпя).

З пoчrгкoм сеpпня пpибyлo 32 нiмцiв дo с. Гни.цaви нa
Лyннинi [Boлинськa oблaсть], з цiллю гpaбyвaти
нaселення. Haш вiддiл не дoгryстив дo гpaбежy. Убитo l7-
oх нiмЦiв, бaгaтo paнeнo. Pештa нiмцiв пoвтiкaли
(Лimonuc УПА Hoва cеpiя. _ T. I. - Кuiв _ Topoпmo,
1995. - С. 5; Лimonuc УПА. _ T. 2. - Кuiв _Topoнmo,

I999. _С. I49).

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кoмaн.Цoto...[,aнилa'' [юмaн.Циp
бoТвки - Пилипкo Лyкa, ypo,DкенeцЬ с. Ягiлнe Typiйськoгo
p-нy BoлинськoТ oблaстi] зopгaнiзyвaлa зaсiлкy нa нiмцiв
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y сrлi Ягiдне, якi Тxaли гpaбyвaти ближнi селa.
Зaв'язався жopстoкиЙ бiй, y якoмy зaгикyлo l0 пoвсгarцiв
i, сеpед них, Пiсцьo Aдaм Федopoвиv, iз селa Блая<еник
Тypiйськoгo paйoнy. Зa я<ерви y пPoтивrrикa невiдoмo
(PiвttенcькuЙ кpoсзнaвuЙ лlузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О.
[енuц1tкь- Сnp. 3ota. Bott. 2 - 64).

Пoвстaнцi oбстpiляли пaсaжиpсЬкий пoтяг y селi
Bиrшнiв Кiвepuiвськoгo paйoнy Boлинськoi oблaстi. Пoтяг
gулlrtt|t'Bcя i нiмцi пoч€lли Bискaкyвти. 3aв'язaвся бiй. У
цьott 'y бoю зaгинyлo 2 нiмцi i  oдин пoвстaнeць
(PiвненcькuЙ кpoсзнaвuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.
[eнuщукa - Cnp. 1otu. Boл. I0 - 42).

Cepпень 43 p. _ нoгoвий СБ [Cщoкбa Безпеки] ..Мaлий''
(Петpo Кpиштaльський ypoлжeнець l l l .  Гopoхoвa
BoлинськoТ oблaсгi) з тpьoмa ДPyзями пoтpaпши y засiлкy
вopoгay с. Хoлoнiв [Гopoхiвський paйoн]. У uьoмy бoю з
нiмцями зaгинyв,,МaлиЙ,' тa ..Cyмний'' (Boлниuький
Фелip, ypoлженeцЬ м. Гopoхoвa)..[вoс iнших вpятyв.rлися
(КpuшmuьcькuЙ А. Haцioнаltьнo - вuтвoльнuЙ pух
onoPу ,Ia Гopaхiвщuнi - Луцьк, I994. _ C. 32).

Biддiли УПA....нa Гopoxiвшинi [Гopoхiвський paйoн
BoлинськoТ oблaстi] пpoвeJlи кiлькa бoiв з нiмuями. Пpo
poзмipи бopoтьби свiдчaть слiлyюvi фaкги: в бoю бiля

с. Лyvицi [Гopoxiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi]
зaгикyлo - кoлo 90 нiмцiв (Лimonuc УIIА. - T 2. - Кuiв -
Topoнmo, 1995. -С. I32).

Biддiли УПA....нa Гopoхiвщинi пpoвели кiлькa бoТв з
нiмttями. Пpo poзмipи бopoтьби свiлнaгь слiдпovi фaкги:
в бoю бiля с. Шapпaнui [Coкальський paйoн Львiвськoi
oблaсгi] 3aги}ryлo пoнад l00 нiмuiв (Лimonuc УПА. - T
2. - Кuiв _ Topoнmo, I995. - C. I32).

Сoтня ,.7,' i чoтa iз сoтнi ...(oвбyrшa'' (сoтенний _
Левovкo, ypo.Ця<енець Гallичини) зopгaнiзyвали зaсiлrсy нa
нiмцiв пoблизy сеJla С}хoлoли Boлoлимиp - Boлинськoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaстi .  Hiмui пpиТхaли нa
вaнтaлсiвках iз мicтa BoлoДимиp - Boлинськa Boлинськoi
oблaстi, tЦе в селo не встyп}dли. Hiмцi пoвеpнyл|4 нaзaД.

Cеpпень' 43 p.

Cеpпeнь' 43 p.

Cеpпень,43 p.

Cеpпень' 43 p.

Жещв сеpед пoвстaнцiв не бyлo. Зa жеpтBи y пpoтивникa
невiдoмo (PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ
opxiв o.,Qенuщ1lка. _ CnP. 3otu. Boл. 3 - 9).

Пoвcтaнцi Mulли зaпеKIlий бiй з нiмцями i пoлякaми, якi
йtuли oблaвoю iз селa Bишнiв нa селo Бopoхiв
Кiвеpuiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблacтi. Мiж цими
селaми, в ypoнишi . .Пеpетoки' ' ,  Тх вoгнем зyстpiли
пoвстaнцi. У pезyльтaтi бoю бyли великi я<eрви сеpeд
пoвстaнцiв. 3a жеpтви y пpoтивникa невiдoмo
(PiвненcькuЙ кpасзltавuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ opхiв o.

[енuщ1lкь - Cnp. 3olл. Boл. I0 - I33).

Coтня . .opликa' '  (сoтенний - Гopyн Baсиль
Cильвестpoвин, iз селa Лaскiв Boлo,цимиp - Boлинськoгo
paйoкy BoлинсьюТ oблacтi) тpинi зopгaнiзoвyвaлa зaсiдки
пpoти нiмuiв з пoлякafurи нa aвтoшляхy мiж селaми
Кoгильне i Пoничiв Boлoлимиp - Boлинськoгo paйoнy.
Bopoги пеpeвo3или вaнтaх<iвкaми зеPtlo. Зa жepтви y
пpoтивникa невiдoмo. Cеpe.Ц пoвстaнuiв жещв нr бyлo
(PiвнепcькuЙ кpасзнавuЙ ltузеЙ. ОcoбцсmuЙ аpхiв o.

flенutщlкa _ Сnp. 3ota. Boл. I2 - I02).

Paйoнoвa бoТвкa УПA нaпалa нa нiмцiв, якi пoвеpтrrлися
з гpaбyнкy i палiння селa Пiдсиtliвкa стapoвижiвськom
paйoнy BoлинськoТ oблaстi, нa селo Бyuинь, цЬoгo ж
paйoнy. I-[е вiлбyлoся мiж селaми Hицi i Cеpкoвинi
Cтapoвижiвськoгo paйoнy. У pезyльтaтi бoю гpaбiжники
poзбiглися. Жepтв нe бyлo (PiвненськuЙ кpaсзнaвuЙ
музеЙ. ОcoбuсmuЙ аpxiв o. !енutцlкa. - Сnp. 3otц. Boл.
I3 - 6s).

B сеpпнi l943 poкy пo всiх нaселених rryнктurх пpoЙшлa
мoбiлiзaцiя мoлoдi УПA.. .Пoнaд 60 чoлoвiк iз
нaвкoлишнix сiл зiбpaли в ypovишi ..oзepиЩе'', непoдaлiк
селa ЧopнiiЪ [Typiйський paйoн], де кoжнolr{y Bид:lли лoми
iтaк званi ..фpaнщrзькi клlючi'', i пiд кеpiвнишгвott,t сoтникa
..U{yки-Шaбarypи'' пoвели poзбиpaги зarriзнин кy кoл i ю вi.п
стaнuii Тypiйськ .Dк дo мoстy чеpез piнкy Typiю. Ця...aкцiя
пoвнiстto зупvlt|нлa pyх нiмеuьких пoТздiв нa дoвгиЙ
яac(Анmoнюк Яpocлaв, Бopomьбo УПА з ,|i'|ець'<u'lu
o'EnанmtЛu // HapoDне Cлoвo, 2000).

Cеpпень,43 p.
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Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.
(пo.raтoк)

У с. Кpемеrшiв [тpебa селo кpеIt{ецr, Лoкaнинський
paйoн BoлиtlськoТ oблaстi] пoвстaнui 3нищl{ли 23 нiмцiв
i 2 aв"ra... (Лimonuc УПА Hoва cepiл. - T I. - КuIв _
Topoнmo, 1995.-C.69).

Hiмцi з пorшками tlulпiЦи нa юлoнiю Мapинкoв (пoблизy
селa Беpеськ) Poжищенськoгo paйoкy BoлинсьюТ oблaсгi
i пoчaли гpaбyвaги мiсцеве нaселеI{Ilя. Hепoдалiк стoяв
вiддiл УПA' який стaв нa зaхист селa. У peзyльтaтi
зaпеKrroгo бoю гpaбiжники вiдcтyпили. Cеpел нiмцiв i
пoлякiв зaгинyлo 22 чoлoвiки. Cеpел пoвстaнцiв зaгиHyлo
6 чoлoвiк i, в тoмy нислi, Бepнюк Микoлa Якoвиv,
Зaхapнyк Apкaлiй oмелянoвич - oбидвa ypoлженui селa
Ceмepинське Лoкaчинськoгo paйoнy Boлинськoi oбластi;
Кyшнipyк I ван Caмiйлoвин, .{'емvyк Микитa Гpигopoвиv
_ oбидвa ypoдлсенui селa Bopoнvин Poжищенськoгo
paйoнy; Cлiвsyк Петpo, ypoдженrць селa Беpеськ
Poжищенськoгo paйoнy. 3a жерви y пpoтивникa невiдoмo
(PiвttеtlcькuЙ кpаcзнaвuЙ l+lузеЙ. ОcoбucmuЙ apхiв o.
ЦeнuщJlка. _ Сnp. Зota. Boл. 6 - I34, 7 - 35' 7 - 54).

Hiмцi з пoлякaш{и (l0 нiмuiв i бiля 50 пoлякiв), якi
виТхaли iз селa Tpoстянeць Кiвеpuiвськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблagгi нa гpaбyнoк блиx<нiх сiл, пiддaлися
нaпaдy мiсцeвoТ бoТвки пoблизy селa oстpiв
Кiвеpuiвськoгo paйoкy. У pезyльтaтi бoю 9 нiмuiв бyлo
вбитo, a пoляки poзбiглися. Cеpел пoвсгaнuiв бyв o.пин
чoлoвiк пopaнений (PiвнeнcькuЙ кpасзtlавuЙ ltузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. !енuщltкo, Cnp. Sotц. Boл. I - I07).

Бyлo uе нa пoчaткy лiтa l943 p....У Кaлинiвui [цrгip,
шo непoдaлiк селa Жopнишe Кiвеpuiвськoгo paЙoнy
BoлинськoТ oблaстi] в гoспoдapя Гaвpилa TутеЙкa
3yпинився нaденниЙ пoстiй пiлpoзлiл УПA пiд lФмaндoю
*Жyкa'' 

[сoтeнний _ Cтепaнкевич Aнлpiй Пaнaсoвич' |922
p. н.' ypoДl(еttець селa 3aлiсoче Кiвеpuiвськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi],.... .(есь зpaнкy ...нiмецькиЙ oфiuеp
з yзбекaми пpиiiaв aвтoмaшинoю...y КaлIинiвlсy. Мalll цц3
зyпинилaся недaлrкo хаt.1 

' Дe бyли пoвсгaнцi. 3 кrryнi в
сaдoк BисlФЧили всi вoяки..{вa yзбеки [шo пеpеЙшли нa
стopoнy УПA] Й кoмaнлиp пiлpoзпirтy, щo бyли в нiмецькiй
yнiфopмi,... Кoмандиp пoвстaнцiв нiмецькolo rltoвoю

Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

зaгoвopив дo нiмецькoгo oфiuеpa, шoб тoй кинyв
збpoю....Hapеrцтi... вiн здaвся. I.|я нeспoлiвaнa oпеpaЦiя
пpoйшшa без сдинoго пoстpirгy (CлабецькuЙ o. I ceпo не
cnoлuлц...// IIIлях nepa||oeu' 1994. _ I - 8 citня).

Haпaд пoвстaнцiв нa фiльвapoк [нiмеuьке дсpжaвне
гoспoдapствo] y с.  Хoлoнiв [Гopoхiвський paйoн
BoлинськoТ oблaстi] (КpuшmшьcькuЙ А. Hацioнаltьнo -
вuзвoльlluЙ pух onoPу ila Гopaхiвцuнi-Луцьк' 1994. -
с.2E).

C. Бopoнинi [Гopoхiвський paйoн Boлинськoi oблaстi]
- внaслiдoк кopoтlФгo бoto УПA з нiмцями зaгикyв нaч.
жaнлapмеpiТ мiсгa Бepестенкa [Гopoхiвський paйoн] _
Кaпюбa i .roтиpи нiмецьких оoлдmи (КpuшmшьcькuЙ А.
Hацiotlollьнo - вuзвoльнuЙ pух onopу нa Гopoхiвщuнi _
Луцьк, I994. _ С.28).

Пoвcтaнцi зopгaнiзyвaли зaсiлкy нa нiмеuкy кoлoнy
тat{кетoк. I-{е стaлoся нa.Цopoзi, пoмiж селaми Шapпaнui
Coкальськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi i Милятин
lвaничiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi  (y
Зaвидiвськoмy лiсi). Зaв'язaвся бiй. У pезyльтaтi цiсi aкцiТ
oднa тaнкеткa бyлa пiдipвaн4 a pештa пoвеpl{yлaся н.Baд.
Зa жерви не пoвiдoмлястьcя (PiвненcькuЙ кpaсзнaвuЙ
музeЙ. ОcoбucmuЙ аpxiв О.,[eнuщ1lкa - Cnp. 3otц. Л.
r6 - 9).

Biддiл УПА пiд кoмaндolo Пaшенкo, ypoд)I(еttець селa
Мoкpеuь Typiйсьrсoгo paйoнy Boлинсьt(oТ oблaсгi, 3aв'я3aв
запеклIий бiй з нiмцями i пoлякaми (бiля 300 oсiб), пoблизy
селa Я гiлне Тypiйськoгo paйory. Hiмцi йшли iз селa Л iски
Boлo.Цимиp - Boлинськoгo paйoнy нa сеЛo Гaйки
Typiйськoгo paйoнy. У uьoмy бoю зaгинyлo 6 - ть
пoвстaнцiв i, в тoмy vислi, Bлaсюк Iгoн, ypoлllсенецЬ селa
Писapевa Boля Boлoдиi{иp . Boлинськoгo pайoнy.
Пoвстaнцi вiлстyпили y лiс.3a жеpгBи y пpoтиBникa нe
пoвiдoмляетьcя (PiвнeнcькuЙ кpaвнавuЙ музеЙ.
ОcoбucmцЙ аpxiв o.,{енuщуKtL - Cnp. 3olu. But. 2 - 70,
2 - EI).
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Мiсцевa бoiЪкa УПA нaпaЛa нa нiмeцьке гoспoдapствo
y сeлi ГopoлиЩе ЛyЦькoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi.
oхopoнa (пoляки) пoвстaнцями бyлa зниЩенa i ryлoбa
зaбpaнa. Гoспo.Цapствo бyлo спaленe (Piвнeшcькuit
кpaсзнавuЙ lttузeЙ. ocoбucmцЙ opхiв o.,Ценutщtка. _ Cnp.
3otц.Boл.8-7E).

Лiтo l943 p. - бiля с. Tepеrшкiвui [Гopoхiвський paйoн
BoлинськoТ oблaстi] - нiмцi |{tЦl:lли нa oбoз з Гaлиuини,
який пoвeщaвся iз peй.ry нa Boлинь. oбoз бyв poзсiяний,
aле нa дoпoмory пpийшлa мiсцевa бoТвкa сaмooбopoни i
нaпaдники бyли зниЩеннi (КpuшmальcькuЙ А.
Hацioнoltьнo - вuзвoльttuЙ pух onopу на Гopoхiвщuнi _
Луцьк, I994. -С. 29).

Мiсцевa бoТвкa УПA, пiд кoмaндoto Мmвiюкa ПaшIa,
ypoд'(eнця селa oздiв Лyuькoгo paйoнy BoлинськoТ
oблaстi, зopгaнiзyвaлa зaсi.uкy нa нiмцiв в ypoнишi
..Лaбpoшинa'', пoблизy селa oздiв. Hiмцi iiaли легкoвoю
aвтi вкoю. У peзyльтaгi uiсТ aкuiТ бyлo вбитo 3 - х фaшистiв.
3a я<epтви сrpед пoвстaнцiв нe пoвiдoмляrться
(PiвненcькuЙ кpасзнoвuit музеЙ. ocoбucmuЙ opxiв o.
flенuuplкa _ Cnp. 3otu. But. 8 - 73).

Biддiл ..Птaшки'' (кoмaн,Циp _ Зaтoвкaнюк Cильвeстp,
ypoджeнець селa Пoлoнкa Лyuькoгo paйoнy BoлинськoТ
oблaстi) здiйснив нaпaд нa нiмeцький фiльвapoк y селi
Tpoстя неЦь К i вepuiвськoгo paйoкy BoлинськoТ oблaстi.
oхopoнa бyлa poзбитa' чaстинa oхopoнuiв втекJIa нa
aвтoмaшинaх. Hезaбapoм нiмцi пpиТхaли знoвy i
poзгopiвся бiй з нoвoю сI4лoю. Hiмui викopиgI-aли aвiaцiю.
Пoвстaнцi вiлстyпили. У pезyльтaтi зaпrкJloгo бoю сеpе.Ц
нiмuiв бyли великi жещви. Сеpеп пoвстaнцiв зaгинyлo 4
чoлoвiки ( PiвнeнcькuЙ кpавнaвu Й лtузеЙ. ОcoбucmaЙ
аpхiв o. ,{eнuщ1lкa - Cnp. 3oш. Boл. 8 - 60).

Coтня УПA пiд кoмaндoю B. Геpaсимкyк4 житеJrя сеJra
Лaвpiв Лyuькoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi ,
зopгaнiзyвaлa зaсi.lкy нa нiмеЦькy aвтoкoлoнy (тpи
вaнтaясiвки i oдне легкoве aвтo), якa iiaлa пo aвтoшлякy
Лaвpiв _ Лyuьк. I-[е бyлo пoблизy селa Лaвpiв. У pезyльтaгi
цiс.i aкцir зaгинyлo близкo 40 нiмцiв, кiлькa здaлися в

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.
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пoлotl. A сеpел пoвстaнцiв бyли лишe лeгкo пopaненi
(Оcman'юк M. У Лавpoвi nid чаc вiЙнu // Boлuнь, I995.
- 25 лucmonаdа).

Coтня . .Pyloгo' '  (сoтенний - Pyлякa Мaксим
Boлoлимиpoвич' ypoдженeцЬ сeлa Лaвpiв Лyuькoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaстi) нaпaлa нa нiмецький
пiлpoзлiл, який poзмiсгився в пa}rськolиy мaсгкy y селi
Гopoлише Лyuькoгo paйoнy. B peзyльтaтi зaпеклoгo бoю
пoвстaнцям вибитvl нiмцiв iз мaсткy не вдaлoся' :lле

фarшисти пoнесли великi rгpaги y живiй силi. Бyли жещви
i сеpел пoвстaнцiв ( l2 нoлoвiк) i, в тoмy числi, Мaгвiюк
Гpигopiй, ypoлженеuь сeлa Пyлгaнiв (тепep сeлo Пpoмiнь)
ЛyЦькoгo paйoнy (PiвнепcькuЙ кpасзпавuЙ музeЙ.
OcoбucmuЙ opхiв o. fleпuuцlкo. _ Сnp. 3oш. Boл. 8 - 2 l ).

Coтня .,Hаливaйкa'' кypiнь ..!oкса'' 
[кypiнний _ Кoтик

Ceмен Пaнaсoвин, l9l5 p. t{.' ypo.щкенець сeлa Cестpятин
Paдивилiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi] нaпaлa нa
нiмецький мaстoк пiд мiстoм Лyuьк в селi Уликi [мoжливo
Усиvi Лyuькoгo paйoнy Boлинськoi oблaстi], ле y нiмuiв
cлy)I(илo l50 кoзaкiв. Ми нaпaли, poззбpoiли кoзaкiв,
зaбpaли ryлoбy, пpo.цylсги i вiдiйшли, зaпaлиBши Мaстoк
(ДАPo. Ф: P_ 277l. _ Оn. 2. _ Сnp. 3263. _ Аpк. l 2 - I8.
АвmopськuЙ nеpеклаФ iз pociЙськoi,ltoвu).

Бiля фiльвapкy oсiне [тpебa сeлo Усичi Лyuькoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi] . . . . .  в iлбyвся бiй вiллiлy УПA з
нiмцями. У.Дoвгoмy i зaвзятoмy бoю вбитo пoнaд 50
нiмцiв; бaгaгo paнeнo (Лimonuс УПА Hoвo cеpiя. _ T I.
_ Кuiв _ Topoнmo, I995. - C. 5I).

Пoвcтaнцi зopгaнiзyвали зaсiлкy нa нiмцiв, нa цггopi
ГpytuвиЦя, пoблизy селa Тpoстянeuь Кiвepuiвськoгo
paйoнy BoлинськoТoблaстi. У peзyльтaгi бoro бyли жеpтви
y пoвсгaнuiв. Toлi зaгинyв Кpaсьoхa Гaвpилo Тpихoнoвин,
ypoд)t(енецЬ селa Хpяськ Мaнeвицькoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi (PiвttеucькuЙ кpасзttoвuЙ'uузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв О. ,{енuuцlка. _ Сnp. 3out. But. 5 - 203).
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Coтня..Железнякa'' зopгaнiзyвaлa зaсiлкy нa нiмцiв, якi

Тхaлlи вaнтaжiвкoto пo шляry Кoлки - Poжище BoлинськoТ

oблaстi. У pезyльтaтi бoю зaгинyлo l0 нiмцiв. Arгo бyлo

спtlленe. Cepe.Ц пoвстaнuiв я<eрв не бyлo (PiвtlенcькuЙ

кpасзнaвuЙ муlеЙ. ОcoбucmцЙ аpхiв o. ,Qeнutцlка. - Cnp.

3otц.Boл.5-169).

Biддiл ..Птaшки'' (кoмaндиp - 3aтoвкaнюк Cильвестp'

ypoд2кенець селa Пoлoнкa Лyuькoгo paйorтy Boлинськoi

oЬлaсгi) пiддaвся нaпaдy нlмцiв y селi Усинi Лyuькoгo

paйoнy BoлинсьюТoбластi. У pезультaгi бoю сеpел нiмuiв

Ьy,n *"р",. У пoвcтaнцiв жеpгв не 6улo (PiвненcькuЙ

ipaсзнaвuЙ музeЙ. ОcoбucmцЙ apхiв o.,\енutцlкa -Cnp.

3otц. Boл.8 - 60).

Пoвgгaнцi зopгaнiзувaли зaсiлкy пpoти нiмuiв пoблизy

селa БyЦинь Стapoвижiвськoгo paйoнy BoлинськoТ

oблaстi. У pезyльтaтi бoIо зaгикyв пoвстaнецЬ Мypaвuyк

Baсиль Йoсиnoвин, ypoJDкенець сeлa Coлoв'Т, цьoгo я(

paйoнy. Зa жеpтви y пpoтивникa не пoвiдoмля€тЬся

|PiвнеttcькuЙ кpасзнaвuЙ музeЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О.

fleнuщ1lкь _ Cnp' Зotu. Boл. I3 - 75).

Мiсцевa бoТвкa УПA нaпалa нa нiмецьке деp)кaвнe

гoспo.цapствo y селi Зapivvя Boлoдимиp - Boлинськoгo

paйoнy BoлинськoТ oблaстi. У peзyльтaтя цiсТ aкцiТ

no'с '""цi  зaбpaли бaгaтo хyлoби. Жеpтв нe бyлo

(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.

fleнutцlка. _ Сnp. 3oш. P I3 - 4I).

БoТвкa УПA, якa пеpевoзилa пpoдyкти, зaв'я3алa

зaпеклий бiй iз нiмецькolо oхopoнoю зaлiзнo . дopo)кнoгo

пеpеТзлy y селi Cтaвoк Кiвеpuiвськoгo paйoнy BoлинськoТ

oблaстi. У uьoмy бoю зaгинyлo тpи пoвстaнцl' aле

бiльrцiсть неpез пеpе.rЗ.п пepеiiaлa i yспiшнo дicтaлaсь дo

пyl|lсг), пp11знaченHя. Бyли жepтви y прoтивникa' aJlе

кiль*iсть Тх нeвiдoмa (PiвпенcькuЙ кpасзпавuЙ музeЙ.

ОcoбucmuЙ аpxiв o. ,t|енuuцlка. _ Сnp. Зoш. P 3 - 5I).

Пoвстaнцi зaв'язaли бiй 3 Мaдяpaми пoблизy селa

Cтaвoк Тypiйськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi, якi

oхopoняли заrriзнy дopory i фiльвapoк. Жеpтв не бyлo

Лiтo' l943 p.
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(PioнeнcькuЙ кpасзltoвuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.

ДенutцJtка - Cnp. 3oш. Boл. I - I02).

Hiмui пpиТхaли нa кoлoнiю Haтaлiн Гopoхiвськoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaстi i тaм нa ниx нaпUla сoт}tя
;.Мopoзa' '  (сoтенний - ypoджeнеuь Гaлинини). У

pезyльтaтi бoю сеpел noвстaнцiв зaгинyв Cиpoвaткo

Tимoфiй, ypoд)|(енецЬ сeлa Угpинiв Гopoхiвсьrогo paйoнy.

Зa жещви y нiмuiв невiдoмo (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ

музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. fleнuщукa _ Сnp. Зoш. Boл.

6 - 47).

Мiсцевa бoТвкa УПA нaпaлa нa нiмецький фiльвapoк
(lФлеKгивне гoспoдaРствo) y сeлi Гipкa Пoлoнкa Лyuькoгo

paйoнy BoлинськoТ oблaстi .  Пoляки, якi  oхopoняли

к)спoдapствo, бyли зниЩеннi. Пoвстaнцi ryлoбy зaбpали.

Жещв сеpeл пoвстaнцiв не бyлo (PiвueпcькuЙ кpавнaвuЙ

музеЙ. ocoбucmuЙ аpxiв o. !енuuцtка _ Сnp. Зoul. Boл.

I - 78).

Пoвстaнцi пiлipвaли мiст в сeлi Bиrypинi Лyuькoгo

paйoнy BoлинськoТ oблaстi нa aыгoшляry Гopoхiв - Лyuьк

(PiвпенcькuЙ кpаслaвuЙ ,ttузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.

flеttuuцlкtt. - Cnp. 3out. Boл. 6 . 47).

Coтня . .Чyмaкa' '  (сoтенний - Яценюк Микoлa

Геpaси мoвин' ypoд)l(енецЬ селa 3aп iлля Любoмльськoгo
paйoнy Boлинськoi oблaстi) зopгaнiзyвaлa зaсi.Цкy нa

нiмцiв, якi  Тхaли тpьoМa гpyзoвими aвтo пo цlляхy

Лroбoмль . Гyшa Любoмльськoгo paйoнy. I-tе стaлoся

нeпoдaлiк сeлa Бopoве ЛюбoМлЬсЬкoгo paйoкy. Зaв'язaвся

кopoткoтpивilлий бiй. Зa жеpтви y пpoтивникa невiдoмo.

Cеpел пoвстaнЦiв жeщв не бyлo (PiвненськuЙ кpасзнавuЙ

музеЙ. ocoбцcmuЙ apхiв О. !eнuuЦ)ка. _ Сnp. Зout. Boл.

2 - 3r2).

Пoвстaнцi iз вiлдiлy ..Птaulки'' (кoмaндиp вiддiлУ -

Зmoвкaнюк Cильвeстp, iз селa Пoлoнкa ЛyЦькoгo paйoнy

BoлинськoТ oблaстi) пiлipвaли мiст y селi Гipка Пoлoнкa

Лyuькoгo paйoнy BoлинськТ oблaстi. Пiд чaс цiсТi aкцiТ

бyв бiЙ 3 oхopoнlu|Mи. Toлi зaгинулo 2 чoлoвiки i, в тoмy

нислi, Cиpoвaгкo Псгpo (пoмеp вi.l paн)' ypoджeнецЬ сeлa
Лiтo' l943 p.
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Угpинiв Гopoхiвськoгo paйoнy тa пoвстaнець Baсиль, iз
селa Гipкa Пoлoнкa (PiвнeнcькuЙ кpoсзнавuЙ ltузеЙ.
ocoбucmuЙ apхiв o.,{еuuuуукo. _ Cnp, 3oul. Bott. 6 - 47,
I - 59,7E).

Ha нiмцiв i i iнiх пpиxвoснiв, щo збиpaли збiхсжя з
oднoг0 фiльвapкy [нiмeuьке кoлеrсгивне гoспoдapствo] в
Cенкeвичiвськoмy paйoнi [тепеp Гopoхiвський paйoн
BoлинськoТ oблaстi] ,  нaскoчили пoвстaнцi.  У бoro
вiдiбpa;lи всi вoзи зi збiжл<ям тa p.lзoм 3 кiньми, вбили l5
фoльксдoйчiв [пpивiлeйoвaнa чagгинa нaселення' якa y
po.ry Мaс пpелкiв нiмцiв], кiлькoх paнИлt1iз.uoбyли бaгaгo
збpoТ... (Лimonuc УПА Hoвa cеpiя. _ T I. - КuIв _
Topoнmo, 1995._C.5I - 52).

Пoвстaнцi кoнтpoлювaли вiдpiзoк зaлiзницi бiля
ПoльськoТ Гopи тa стaнцiТ \lмaнь [Кiвepuiвський paйoн
BoлинськoТ oблaсгi]. Зaгiн Мaксимкукa (псeвдo ..Cтpiлa'')

iз Biвчицькa [тpебa селo Boвvицьк, Мaнeвицький paйoн
BoлинськoТ oблaстi] пi .Цpивaв нiмецькi пoiзди.. .
(ocmpoвецькuЙ Pocmucлав. Boлuнь. 3eмля нecкopенсt.
_Луцьк, 2006. _ C. 72).

Пoвстaнцi paзoм iз житeлями нaвкoлишнiх с iл
пoluкoДили (poзiбpали i пepевеpнyли) зaлiзниvrтy кoлiю
мiж Тypiйськoм i селoм Typoпин Тypiйськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi нa пpoтязi З км, (PiвненськuЙ
кpaсзнавuЙ мyзеЙ. ОсoбucmuЙ аpхiв О. ,Qенuupкa - Cnp.
3oш. Boл. I .2II).

Пoвстaнцi декiлЬкa paзiв poбили зaсiдки нa нiмцiв нa
aвтoшляхy Любoмль _ Шaцьк BoлинськoТ oблaстi.
oстaннiй p.tз тaкa aкцiя бyлa нa цrгopi Bлaсюки пoблизy
селa згopaни Любoмльськoгo paйoкy. Cеpeд пoвстaнцiв
бyли жещви. To.Цi зaгикyли: пoвстaнець Aдaм' ypoд)I(енeць
селa Cвiтязь Любoмльськoгo paйoнy; Tpoхимvyк Лyкarш
Hшoвин, ypoля<енець сe.гIa Пеpеruпa (тепеp селo зaoзеpнe)
Любoмльськoгo paйoнy; .(емнyк Boлo.Цим иp' ypoДI(енецЬ
селa Згopaни Любoмльськoгo paйoнy. Бyли жеpтви y
npvтивникa ( Piвнeнcькu Й кpaсз навuЙ лtреЙ. Оcoбuc mц Й
apxiв o.,Qенuщ1tка, Сnp. 3otu, But. 2 - 166, 2 - IE2,2 -
243).
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Чoтa . .Беpeзи' '  (нoтoвий _ Мapuинюк Aнлpiй,
ypoJl)кeнецЬ селa Княх(e Coкальськoгo paйoкy ЛьвiвськoТ
oблaстi) нaпaлa нa rypaльню (спиpтзaвoл) в селi Кoнюхи
Лoкaчинськoгo paйoнy Boлинськoi oблagгi. Зaв'язaвся бiй
3 oхopoнoю (пoлякaми). Cepел пoвстaнuiв жеpтв ttе бyлo.
3a жеpтви y пpoтивникa невiдoмo. (PiвненcькuЙ
кPасl'lавuЙ .D|у3еЙ. Оcoбuсmц Й аpхiв О.,t| ен u uцt кo. _ С np.
Зoul. Boл. 7 - 54, 7 - I22, 7 - I 29).

Пoвgгaнцi зopгaнiзyвaли зaсiлкy нa нiмцiв, якi Тхали
aЕгoкoлoнoto пo arгoцrляхy Любoмль - шaцЬк BoлинськoТ
oблaстi. П o вgгaн цi з{rкидtlл и кoлoнy гpaнaтaм и i стpoн ltл и
з кyлеМетiв. У uьoмy бoю зaгинyлo 3 пoвстaнцi. 3a жeрви
y пpoтивникa нeвiдoмo (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ.
ОcoбucmuЙ аpxiв o. ,Qеttuupкa - Сnp. 3otц. Boл. 2 - 243).

Coтня ,.,['oвбyrшa'' (сoтенний - Левoнкo, ypoдженeцЬ
Гaлинини) нaпaлa нa мigгечкo Iвaничi BoлинськoТ oблaстi,
шoб зpyйнyвmи залiзнo . дopoжнy стattцiю i пеpекpити
pyх нa сoкaль ЛьвiвськoТ oблaстi. Бyлa зниЩeнa чaсткoвo
залiзничнa кoлiя, aлe взяти мiстeчкo не Bдaлoся. y

pезyльтaгi цiсТ aкцiТ декiлькa пoвстaнцiв 3aгинyлo i бyли
пopaненi. Toлi зaгикyв пoвстaнeць ..Мopoз'', iз сeлиЩa
lвaничi. 3a жеpтви y пpoтивникa не пoвlдot\{ля €тЬся
(PiвнеucькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ. 0coбucmuЙ аpхiв О.

[eнuщ1lкa. - Сnp. 3oul. Boл. 3 .9, Boл. 3 - I0).

Coтня ..Чopнoмopuя'' (сoт._ Мельник oлeксa, l9l9 p.

н.,  iз селa Княжe Гopoхiвськoгo paйoнy BoлинськoТ
oблacтi) (зa iншими дaними сoтня ..ГpoМa'') зopгaнiзyвaлa
зaсiлкy нa нiмцiв y селi Ciльue Гopoхiвськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi, якi iiaли aBтoкoлoнolо зi Львoвa нa
Лyuьк. 3aв'язaвся жopстoкий бiй, в якoмy нiмцi матrи
великi rгpaги y живiй силi. Сepел пoвcтaнцiв жepтв не

6улo (PiвпeнcькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ opхiв
О.,Qeпutщlка. _ Cnp. 3oш. Boл. 6 - 35; Л. I6 - I8).

Boлo.Цимиpшинa: в Биличaх [тpeбa сeлo Бiличi,
lвaничiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi] пiдчaс бoю
oднoгo вiллiлy УПA з нitt{цями бyлo вбитo 96 нiмцiв.
Пoвстaнцi вiдбили бaгrгo мaйнa тa хyДoби... (Лimonuc

УIIА. - T. 2. - Кaiв _ Topoпmo, I999. _ С. I28).
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Hiмцi з пoлякaми пpиiiaли гpaбити селo Мoгильне
(тепеp селo Жoвтневе) Boлoлимиp - Boлинськoгo paйoнy
Boлинськoi oftlaстi. Кoли гpaбiжники пoвеpгirлися ii, iз
зaсiдки, oбстpiлялa сmня ...(yбa'' (сoтeнниЙ, ypoджeнецЬ
селa Мoгильне). I{е 6yлo нa кoлoнiТ Мapuелiвкa
Boлoлимиp. Boлинськoгo paйoнy. Чaстинa нiмцiв з
пoлякaми 3aгиHyл4 a чaстинa Bтеклa. Cеpел пoвстaнЦiв
жещв не бyлo. Пoвстaнцi х},Дoбy вiд6илl,l i poз.Цaли лroД'ям
(PiвненcькuЙ кpoсзнoвuЙ ltузеЙ. ocoбucпuЙ аpхiв o.
flенuщукa - Cnp. 3otц. Bott. 12 - I7).

Чoтa ..Гpaбa'' iз сoтнi ..opликa'' (сoтенний - Гopyн
Baсиль Cильвестpoвич' ypoд)l(енецЬ селa Лaскiв
Boлoлимиp . Boлинськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi)
зaв'язaла жopстoкий бiй iз нiмцями пoблизy сiл Aмбyкiв
i  Bигaдaнкa Boлoлимиp - Boлинськoгo paйoнy. У
pезyльтaтi  бoю сеpел пoвстaнцiв бyлo 5 чoлoвiк
пopaнених. 3a жещви y пpoтивl{икa не пoвiдoмЛястЬся
(PiвненcькuЙ кpoсзltавuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
flенuщукa - Cnp. 1otц. Boл. I 2 - I02).

Piй iз ссrгнi..Миpoнa'' зopгaнiзyвaв зaсiлкy нa нiмцiв на
aвтoшляхy пoблизy селa oздiв Лyuькoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi ,  якi  Тхaли кoлoнoю гpyзoвиx
aвтol\{aшин. У pезyльтmi бoю нiмцi мaли великi втpaти y
живiй силi.3aжеРгви сеpед пoвстaнцiв не пoвiдoмлясться
(PiвнeнcькuЙ кpасзнaвuЙ лlузеЙ. ocoбucmaЙ аpхiв О.
!енuщ1tкo" - Сnp, 3oш. Buъ E - 73).

Biддiл ..Pибaкa'' (вихoдeць зi Cхiднor Укpаiни) пpoвiв
жopсгoкий бiй з нiмцями i пo.rшкaми, якi пpиiiaли гpaбити
B селo Пiддyбцi Лyuькoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi.
Haпaдники бyли пoвнiсгю poзбитi, нe дивлячисЬ нa те'
щo викopистaли тaнкетки. У peзyльтaгi бoю бyли великi
Егpmи y гpaбiжникiв, 6 oсiб пoтpaлилo в пoлoll' чaстинi
вд:Цoся вiдстyпrrш. Ceр.Ц пoвстaнЦiв бyли тaкoж жrpгви
i, сеpе.Ц ниx, Микoлa iз селa Кoтiв Лyuькoгo paйoнy
(PiвнeнcькuЙ кpaсзнавuЙ 

'tlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.
flенuцукa - Cnp. 2289 PM).

Coтня ..Coснoвoгo'' (сoтенний _ Мapтинюк Iвaн,
ypoдже}lець селa Cкpегoтiвки Кiвеpuiвськoгo paйoнy

BoлинськoТ oблaстi) нaпaлa нa мaслoзaBoд y сeлиЩl

I-{yмaнь Кiвеpuiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi i

зaбpaлa бaгaтo мaслa. Бoю не 6улo (PiвненськuЙ

кpасзнавuЙ .nузeЙ. ОcoбucmaЙ opxiв o. ,\eнutщlкa - Cnp.

2708 PК).

Biддiл ..Птaшки'' (кoмaндиp вiддiлy _ 3aтoвкaнroк

Cильвесгp, iз селa Пoлoнкa Лyuькoгo paйoнy BoлинсьIсoТ

oблaстi), вiллiл ..Mopoза'' (кoмaнлиp вi.u.пiлy _ ypoшкенеuь

Гaлиuини), сoтня ..Бaтькa'', CmHя ..Pyдoгo'' (сmенний _

Рyдякa Мaксим Boлo,Цимиpoвич' ypoДкенеuь сeлa Лaвpiв

Лyuькoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi) нaпaли нa

нiмецький гapнiзoн iз влaсoвцями (poсiйськi шoвiнiсти,

якi сrryoкили нiмцям), шo poзмiстився y пaнсЬкoмy i{aст!(y

в селi Лaвpiв Лyuькoгo paйoнy. У pезyльтaтi з.lпекJloгo

бoю, який тpивaв uirтy нiн, вtабtlтll oкyпaнтiв iз мaсгкy не

вдtЦoся. Cepе.Ц пoвсгaнuiв бyлo декiлькa чoлoвiк вбитих

i, сеpел }|иx, пoвстaнеuь Гpигopiй, iз селa Пoлoнкa

Лyuькoгo paйoнy. 3a жеpтви y нiмuiв невiдoмo
(PiвпеttcькuЙ кpасзнoвuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.

flенuuцtкo. - Сnp. 3out. Boл, E - 2I, 8 - 60).

Чoтa (бiля 30 нoлoвiк), iз вiллiлy..Птaшки'' (кoмaнлиp

вiллiлy _3aтoвкaнюк Cильвестp'  ypoджeнець селa

Пoлoнкa Лyuькoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi)

зopгaнiзyвaлa зaсiлкy нa нiмцiв y селi Гipкa Пoлoнкa

ЛyЦькoгo paйoнy, якi iхали кoлol{oю гpyзoвих aвтoмaшин
(пoнaл l0 aыгo) iз мicтa Гopoхoвa нa Лyuьк. У pезyльтaгi

зallеlqoгo бoro пoвстaнui rгpaтили вбитими l3 чoлoвiк.

Бyли великi жеpгви зi стopoни пPoтивникa' aле кiлькiсть

Тх невiдoмa. Hiмцям нaдiйшлa дoпoмoгa i пoвстaнцi

вiлсгyпили (PiвttеltcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ

аpхiв o.,Qeнuщукa _ Cnp. 3oul. But. E - 60).

Miсцевa бo.lЪкa УПA iз селa Cкpегoтiвки КiвеpuiвсЬкoгo
paйoнy BoлинcькoТ oблaстi oбстpiлялa пaсaжиpсЬкиЙ

пoтяг (..Кyкyшlсy''), нa якoмy iiarra нiмецькa oxoPoнa" в

ypoнишi ..3елене'' пoблизy селa. oхopoнui poзбiглися.

Жеpтв не бyлo (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ.

ocoбucmцЙ аpxiв o.,\еltuцукa _ Cnp. 3oш. Bul. I0 .

42).
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Мiсцевa бoiвкa УПA зopгaнiзyв.rлa зaсiлкy нa нiмuiв y
сeлi БaТв Лyuькoгo paйoнy Boлинськoi oблacтi, якi iiaли
arгoкoлol{oю нa ближнi селa гpaбyвaги миp}lе нaселення.
Зaв'язaвся зaпeклий бiй, в якoмy гpaбiжники пollесли
великi втpaти y живiй силi. Hiмцi пiзнiше виl(opист:rл}t
aвiaцiю i бoмбили лiс пoблизy сeлa БaiЪ, кyли вiлстyпили
пoвстaнцi. Cepе.Ц пoвстaнцiв тaкoж бyли жещви. Toдi
зaгиHyв Чaп'юк Mикoлa, ypoдженeць сeлa ЗaбopoлЬ
Лyuькoгo paйoнy (PiвltенcькuЙ кpасзнавuЙ лlузeЙ.
ocoбucmцЙ аpхiв О.,Qенuщукa - Cnp. 3otц. But. 6 - 99).

Пoвстaнцi зopгaнiзyвалIи зaсiдкy нa нiмцiв нa aвтoцrляry
в селi Лoвищa Typiйськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi.
Hевдoвзi  нa лopoзi  з 'явилvlcя двi  нiмецькi гpyзoвi
aBтoмaшини з нiмцями i  влaсoвцями (бiля 40 oсiб).
Зaв'язaвся зaпeклий бiй. Тpи нiмцi i бaгaтo влaсoвцiв
здaлися y пoлoн. Зa жepтви нe пoвiдoмляrтЬся
(PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
!енuuptкa _ Cnp. 3otu. Boл. I - I03).

Miсцевa бoТвкa УПA зopгaнiзyвaлa зaсiлкy нa нiмцiв в
ypoнишi . .Coлoдкий Лiс ' ' ,  пoблизy селa Штyнь
Л юбoмл ьськo гo paйoнy B oл и нс ькoТ oблaстi. У pезyл ьтaтi
бoю нiмцi Bтpaгили вбитими декiлькa чoлoвiк. 3a жещви
y пoвстaнuiв не пoвiдoмляeтьcя (PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ
музеЙ. ocoбacmuЙ аpхiв 0.,[eнuшIIKII. _ Сnp. 3out, Boл.
2 - rr9).

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кoмaндoю Caхa.пюкa Aндpiя
|вaнoвинa, ypoджeнця селa 3aмлиння Любoмльськoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaстi poззбpoiлa гpyпy нiмuiв y лiсi
пoблизy селa Мypoвa (тепеp селa немaс) Любoмльськoгo
paйoнy, якi зaгoтoв.пяли дpoвa (PiвпенcькuЙ кpасзнавuЙ
музeЙ. ocoбucmцЙ opхiв o.,\енuц1lкa - Сnp. 3oul. Boл.
2 - 126, 127).

Мiсцeвa бoТвкa УПA, якa нещoдaвнo poззбpoiha гpyггy
нiмцiв y лiсi пoблизy сeлa Mypoвa (тепep селa нeмaс)
Любoмльськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi, пiддaлaся
нaлary нiмцiв з пoлякaми (вiлплaтнa aкuiя)y сeлi Мypoвa.
У pезyльтaгi цiсТ aкцiТ зaгинyлo 3 пoвстaнцi i, сеpе.Ц них,
Сaхaлюк Aндpiй, ypoДкrнець селa зaIилинl.|я

Лiтo' l943 p.
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Любoмльськoгo paйoнy. Boни всi бyли poзсгpiлянi
(PiвненськuЙ кpoсзнавuЙ llузeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.

flенuщ1lкa _ Cnp. 3otu. Boл. 2 - 126).

Biддiл УПA мaв зaпеклий бiй з нiмцями i пoлякaми
пoблизy сeлa Мaйдaн Кoвельськoгo paйoнy BoлинськoТ
oблaстi. Hiмui викopистzlли тaнкетки. Зa жеpтви не

пoвiдoмлястьcя (Piв'|е|tcькuЙ'<poст,!oвuЙ I|у3еu.
ocoбucmuЙ apхiв o. ,QенuщJ|'<а. - Cnp. 3otu. Boл. I - I2,

r - I4).

Мiсцевa бoТвкa УПA oбстpiлялa нiмецЬкy aвтoкoлoнy'
якa.liалa iз Кoвеля нa Кaмiнь - Кaшиpський Boлинськo.i
oблaстi. I-\е бyлo в ypoчиlцi ..Чинoвихa'', пoблизy селa

oблaпи Кoвeльськoгo paйoнy BoлинськoТoблaстi. Усi arгo
бyли спaленi. Зa жерви y пpoтивникa невi,Цoмo. Cеpе.Ц
пoвстaнцiв жеpтв нe булo (PiвненcькuЙ кpoсзнoвuЙ
музеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв О.,t|еttuuцlка. - Cnp. 3oш. Boл.
s - 29).

Мiсцевa бoТвкa УПА oбсгpiлялa нiмЦiв, якi пoвещaлися
з гpaбyнкy селa oблaпи Кoвельськoгo paйoнy BoлинськoТ
oблaстi. Ця aкцiя вiлбyлaся в ypoнишi ..Лaстoвинь'',

пoблизy селa oблaпи. Гpaбiжники пoнесли rгpaги y lкивiй

силi, aле кiлькicть Тх нeвiдoмa. Cepе.Ц пoвстанuiв жeщв
не бyлo (PiвненcькuЙ кpасзttoвuЙ ltузеЙ. ocoбucmuЙ
opхiв o. ,[(eнutщtка. - CnP. 3oш, Boл. 5 - 29).

Biддiл . .Жyкa' '  
[сoтенний _ Cтeпaнкевин Aн.пpiй

Пaнaсoвин, |922 p. H. '  уpoдx(енeцЬ селa Зaлiсoче
Кi веpЦiвськoгo paйoкy BoлинськoТ oблaстi], oбеззбpoТв
гpyгry yзбекiв, якi с.rцокили нiмцям, нa чoлi з нiмецьким
oфiuеpoм. Boни пpиiiaли aвтol\{aшинoю B с. Кaлинiвкy
(тепep селa немa €  _ o. Д.) Кiвеpuiвськoгo paйoнy

BoлинськoТ oблaстi гpaбити мiсцеве нaселення. l-{я

неспoдiвaнa oпеpauiя пpoйшлa без единoгo пoстpiлy.
Hiмецькoro oфiuеpa взяли в пoлoн i вiдвезли в rцтaб УПA,
a гpyпa yзбекiв пеpейrшлa дo пoвстaнцiв

(o. CлaбецькuЙ. I cелo 
'|е 

cnалцлu... // IIIлях
Ilepaвozu. - I994. - I- 8 ciuнл ).
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Тpи сoтнi УПA, сoтня ..Бoсoти'' (сoтенний _ Тoкap
Матвiй lллapioнoви.r,  l909 p. н. '  ypoдженецЬ селa
Бopемель .Ц'емидiвськoгo paйoнy PiвненськoТ o6лavri) i 2
сoтнi з Boлинi, нaпaли нa нiмецький гapнiзoн y сeлi
AнлpiТвкa Лyuькoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi '
Зaв'язaвся бiй. Bислiд бoю невiдoмtlЙ (PiвненcькuЙ
кpaсзнaвaЙ музеЙ. ocoбucmцu apхiв o, !енutцlкa _Cnp.
3otц.PI9-70).

Пoвстaнцi нaпaли нa нiмцiв пoблизy селa Tвеp.Цинi
Лoкaчинськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi ,  якi
зaгoтoвляли дpoвa. y pсзyльтaгi нaпa.ry oлин нiмеuь бyв
в6tцтl,tЙ, a pештa poзбiглaся. Cеpел пoвстaнЦiв lкещв не
булo (PiвненcькuЙ кpасзнaвuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв
o. !енuщ1lка. _ СnP. 3otц. Bott. 7 - 54).

БoiЪкa УПА мaлa жopстoкий бiй з нiмцямu пo6лизу
селa Мoчалки Typiйськoгo paйoкy BoлиноьюТ oблaстi.
Hiмui викopист.Ци тaнкетки. У peзyльтaгi бoю зaгинyлo
l 8 пoвстaнцiв i, сepел них, пoвстaнець Янюк' ypolDкенець
м. Гopoхoвa i Кaлишyк Iвaн, ypo.Цлсенець сeлa Кисилин
Лoкaчинськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi ( Piв н е н c ь кu Й
кpасзнaвuЙ лlузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.,Qенuщукa _ Cnp.
3oш.Boл.2-87'7-54).

B нoчi з l.IХ нa2.IX. вiддiл УПA зpoбив нaстyп нa
Мaстoк Mительнo [тpебa селo Mсгельне, Кiвepuiвський
paйoн BoлинськoТ oблaстi]. Hiмaки й ляхи з пеpепoлoхoМ
втiкrrи дo oлики [Кiвеpuiвський paйoн]: мa€тoк спaJlенo'
злoбщo oдин BКМ тa aмyнiuiю ({АPo: Ф. P _ 30. _ on.
2. - Cnp. 4I. - Аpк. I0 - a).

2. IХ. нa с. Лiсoвo (Кoлкiвський p.н) [тpебa селo Лiсoве
Мaневицькoгo p-нy BoлинcькoТ oблaстi] нaпaли кoзaки
[влaсoвui, poсiйськi шoвiнiсги, якi сrryокили нiмцям] тa
нiмaки в силi 53 чoлoвiки. Cильнo пoгpaфвaли селo тa
сп:Ulили 8 хaт. Bеpтaючись }raтpaпили нa бoТвкy, яка
скJlaдaлaся з l5 - ти лtoдей. Пiсrш 2 гoдиннoгo бoю нiмaки
poзбiглися. БoiЪкa злoбyлa oдин ЛКМ i aмyнiuiю тa yвесь
пoгpaбoвaний iнвентФ. Hiмцiлицrили нa пoлi бoю oднoгo
вбитoгo нiмця тa paненoгo кoзaкa. Bлaсних rгpm не бyлo
([АPo: Ф. P. _ 30. - on. 2. - Cnp. 4I. _ Аprc I0 - а).

06.09. 1943 p.

07. 09. 1943 p.

08 - 09.09.43 p.

E - 9. 09. 1943 p.

6. IХ нa Лiсoвськy Гyry [тpебa селo Гyгa . Лiсiвська'
Мaневи цьки й paйoн Boл инськoТ oблaстi ] ... н.ltl:Ц и н i мaки
(в силi 40 oсiб) тa oгpaбили )кивий i мервий iнвентap,
спaлEли мaйжr цiле селo (лишилoся всьoгo 4 хaти) тa
вбили 5 oсiб. Ha верaючих нiмцiв бoТвка зpoбилa зaсiлIсу.
Hiмцi в бoю B)кrtли гpaнmoмет, бoТвкa мyсiлa вi.Цстyпшги,
здoбyBtДи чaстиtlу мNмa (!АPo: Ф, P. - 30. - on. 2. -
Cnp. 41. - Аplс I0. a).

Дtlя 7.IХ. 43 p. нiмui зpoбили нtЦет нa скулинщину ...

[лiс,  пoблизy селa Cкyлин Кoвельськoгo paйoнy
BoлинсьIoi oблaсгi] спaлили гaТвкy. Жещв y aкuiях не
бyлo, в нa'псгi бpaли yчaсть 4 лiтaкп (,\АPo: Ф. P' _ 30. -
on. 2. - Cnp. 1I. -Аpк I4).

8. lХ тa 9. IХ в с. Кoлoдiжaх... [тpебa сeлo Кoлo.Деже,
Гopoхiвський paйoн BoлинсьюТoбrrасгi] вiлбyвся бiй УПA
з нiмaкaми. Bпaлo нaЩих 2 . х лpyзiв. oдин тяlскo
paнeний. Hiмaкiв вбитo oкoлo 20 oсi6, скiльки paнених
невiдoмo... (!АPo: Ф. P - 30. - on. 2. - Cnp. 1 I. - Аprc I I ).

Biддiли УПA пiд кepiвницгвoм кoi,laндиpa Bo..Typiв''-
Пiвденнa oкpyгa - ..Boвчaкa'' (кoмaнлиp oкpyги _ Шyм
oлексiй Пaнaсoвин, l9l9 p. н.' ypoд)кенeць селa Шaйнo,
тепеp селo Жypaвлинe, Cтapoвижiвськoгo paйoнy
BoлинсьIo.i oблaстi) зaв'язaлla бiй з нiмцями пiд селoм
Paдoвичi Тypiйськoгo paйoнy BoлинськoТ o6лaстi. У тoмy
бoю, який тp}lвztв дBa днi, бpaлo yнaсть дев'ять сoтенЬ
УПA, якi вxoдиJrи дo скпaдy тpьoх кypeнiв: ..Гoлo6eнкa''

(кypiнний - Гpoмaлюк oлексiй PoмaнoBин, l9l3 p. н.'
ypoд'(енeць селищa Гoлoби Кoвельськoгo paйoнy
BoлинсьlоТoблaстi),..ф/ки'' i ..Яpеми'', тoбтo пoнaд l000
пoвстaнцiв, a тaкo)l( вишкiльнa сoтня apтилеpiТ пi.u
кoмa}rдoю ..PoзBaлснoгo'', сoтня ..ЗaпopoжЦя'' (сmенний,
ypoшl(енецЬ Гopoхiвськoгo paЙoнy). 3 нiмецькoгo бoкy
бpшo щaсть близьlсo двoх тисян гiтлеpiвцiв, яких вoгнем
пiлгpимyвaв бpoнeпoiЪл. У бoro з гpyпoю..Boвчaкa'' нiмцi
arpaШлп 208 yбитих сoлдaт тa бaгrгo пopaнених. Бyлo
пoцrкoд)кенo тaкo)к вopo'(ий бpoнепoiЗл. Бyлo взятo y
пoлoн 7 фaшистiв. У oбox циx бoях, oкpiм бсзстpaшнoro
кoмaндиpa ..BoвЧaкa'', вiдзнaчились тaкoж сoтенний
..Бaйдa''; сoтенний ..Кфiк'' (3iннyк Tихoн, уpoд)кенeць
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BoлинськoТ oблaстi);  чoтoвий . . .[ 'еpкaн' ' ;  стpiлеuь
..Кaленик'', який зaгинyв; кyлеtt,tетник УПA, житeль селa
oсьмигoвичi Baсиль Cевaстaнюк, якиIl y кpитиvний
мoме}|т пiдвiвся з кyлеметoМ нa пoвний зpiст i нишiвним
BoгHем зaстaвив нiмuiв зyпинI|тh dtarу. Жителем селa
Гapyшa (Typiйський paйoн BoлинськoТ oблaстi _ o. Д.)
lванoм Boвкoм бyлo пiлбитo нiмецький тaнк. lз бoкy УПA
зaгинyлo бiля 40 вoякiв i  3 paнених. Toлi зaгинyли
пoвстaнцi: Aн,пpoсloк Леoнiд ,[l.емкoвин, Hayмoв lвaн,
Ciнкapyк Myсiй, Poмaннyк Baсиль Бoнiфaтoвиv, пс.
..Мyхa'' - всi ypoлженui селa Кyпинiв Typiйськoгo paйoнy;
Бaлepa Мaксим Кaленикoвин, Бapaн Леoнiл Микoлaйoвин,
MapЦинкoвський Bасиль Aнлpiйoвин _ всi ypoлясенui сыIa
Hoвий [вip Typiйськoгo paйoнy; Бiлеuький Baсиль
lвaнoвин, Гнaтюк lвaн Гpигopoвич, Pябий €гop, Tеpeшyк
Baсиль Baсильoвич, Tеpешyк Baсиль lвaнoвиv,
Cеpвaн инський Михaйлo, Tеpeшyк oлексaндp, Бiлецький
Iвaн, Caвтyк.[Mитpo' Pябий ФеoдoсiЙ - всi ypoшlсенui селa
Hиpи Тypiйськoгo paйoнy; пoвстaнeць Кyхapyк iз
Typiйськoгo paйoнy; Hенипopyк Петpo Iвaнoвич i3 селa
Лiтин Typiйськoгo paйoнy; Кaprгyк Aнлpiй .[aнилoвив,
Бaштa Iвaн Микитoви.l, Бaштa Boлoдимиp Микитoвин _

всi уpoлженui селa ГapyшaTypiйськoгo paйoкy; Mикитюк
lвaн iз селa Paдoвичi Typiйськoгo paйoнy; Мypaвський
Cеpгiй Пилипoвич ypoдже}lецЬ мiстечкa Typiйськ;
Пpoгoнюк Cтепaн oлексiйoвич' пoвстaнецЬ Кaзбyp,
Coлoвенюк Петpo, Coлтис A.Цaм, Чaбaн Hи.rипip, Шейкa
Петpo, Шрlський Пeгpo Лyкaшoвич _ всi ypoлженui селa
Bеpбиннo Typiйськoгo paйoнy; Швopaк Леoнтiй
Cильвестpoвиv, Теpефельський Фелip Tpoхимoвин -
oбидвa ypoпженui селa ЧopнiТв Typiйськoгo paйoнy;
Пoтaпнyк Петpo, ypoJDке}tецЬ сеЛa Бyдище Кoвeльськoгo
paйoнy BoлинськoТ oблacтi (PiвненcькuЙ кpaсзнoвuЙ
музeЙ. ocoбucmцЙ аpхiв o.,\енuщ1lкa - Cnp. 3otц. Boл.
I - 25, I - 30, I - 60, I - 64, I - 71, I - 103, I - III, I - 116,
2 - 89,4 - 70; IopiЙ БвavcькuЙ. oлerca IЦулс -,,Boвчoк,,
I1 mpавня I9l9 p. - 20 бepeзня 1944 p. // IIIлях
Ilеpanсozu. - 1994. - 5 бepсзпц Анmoнюк Яpocлoв.
Бopomьбa УПА з нillецькul+tu o'суnанmIIJ||ц // Hаpodнe
Слoвo' 2000; Лimonuc УПА Hoвa cepiя. - T I. - КuIв _

Topoнmo, 1995. - с. 99; ДАPО: Ф. P - 30. - on. 2. - Сnp.
4I. _Аpк. I1).

09. 09. 1943 p. Чoтa . .Беpези' '  (нoтoвий _ Мapuинюк Aн,пpiй,
ypoд)r(енeць селa Княже Coкaльськoгo paйoнy Львiвськof
oблaстi) iз кypеня ..oстaпa'' (юмaнлиp вiддiЩ _ oлексiй
Бpись, ypoДкенецЬ селa Paчин Гopoхiвськoгo paйoнy
BoлинськoТ o6лaстi) у кiлькoстi 44 пoвстaнцiв, якa
poзмiстилaся y Мoнaстиpi,  в селi Hoвий 3aгopiв
Лoкaчинськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi, зaв,язaлa
жopстoкий бiй з нiмецькo - фaшистськими кapaтеJlями.
Пoвстaнцi нa теpитopiТ мoнaстиpя' стиснyтi кiльцем
пеpевarкtlloчими силaми вopoгa' хopoбpo вiдбивaли всi
атaки. Фaшисти кинyли пpoти пoBстaнuiв пiлpoз.пiли
мoтoпiхoти, двa бaтaльйoни пoлiцейських, мiнoмcти,
apтилеpi lо,  десять тaнкетoк тa тpи лiтaки
бoмбapлyвarrЬники. 3aгaльнa кiлькiсть кapaтелiв, Щo
oтoчили мol.|aстиp' мaйже тpи тисячi. Бiй тoчився тpи.пнi
i тpи нo.ri. Hiмui пpoвoдили мaсoBе бoмбapлyвaння
мoнaстиPя aвiaцiсю тa гapмaгний oбстpiл з тaнкiв. У
pезyльтmi бoю, нiмцi вiдgryп}rли, з.Цtнaвши вeJIиких втpaт
(540 зaгиблимvl Й 700 пopaнeними), пoвстaнцi rrpыИл||
29 чoлoвiк. Toлi зaгинyли: кyлеметник Maйкo Iвaн
Михaйлoвич ' |92| p. н., пс. ..Cлaвкo'', (зaстpелився
пiстoлетoм, щoб не пoтpaпити живиМ в pyки вopoгa),.(зiк
Фpaнек, пс. . .Беpезa' '  -  oбидвa жителi селa Квaсiв
Гopoхiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi; чoтoвий
Aнлpiй Мapuенюк, пс. ..Бepeзa'', ypoДI(енeць селa Кrrя,(e
Coкaльськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi;  poйoвий
Михaйлo Лiшyк; кyлеметник .Цaвид Бaбiй; кyлеметник
Фелip Бaбiй; стpiлеuь Гpигopiй Лiшyк; Лiшyк lвaн
Петpoвин, Бaйдa Iвaн Гнaтoвин, |924 p, н' - oбидвa
ypoдx<енui селa Cтapий Пopиuьк lвaничiвськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi; Хpинtoк Cтепaн Haзapoвин, стpiлець
Книш lвaн, стpiлеuь Янюк Cepгiй Михaйлoвич,
Геpaсимнyк Cеpгiй Cтепaнoвич _ всi iз селa Cюбелкa
Гopoхi вськoгo paйorтy; сгpiлеuь Псгpo .{'opoшyк ; сгp iлеuь
Baсиль Бpись; стpiлеЦь Baсиль Hoвoсaд; стpiлeuь
oлексaнлp Кoвaленкo _ ypoдженець селa ,Ц,еpенин
Iвaничiвськoгo paйoнy; стpiлеuь Baсиль Мopoз; стpiлеuь
Кyзьмa Гавpисlок; стpiлеuь Микoлa Maгвiйvyк; стpiлеuь
oлексaн.Цp 3еленський; Cтефaнський oлексaн.пp
Фpaнкoвин, ypoДt(енецЬ селa Toпилищe Iвaничiвськoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaстi; Шyст Iвaн, ypoдя(e}rецЬ сeлa
3бopиrшiв Гopoхiвськoгo paйoнy; Mикoлa oлексaндpoвич'
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12.09. 1943 p.

21.09.1943 p.

2r.09.1943 p.

iз селa Гopoлищr ЛyцьlФгo paйoнy, тa чoтиpи невiдoмиx.
Pештa пoвстaнцiв пoкинyлa теpитopiю мoнaстиpя

(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ opхtв o.
!еttutцtкo. _ Cnp. 3otu. Baл. 3. I 0, 3 . 53, 3 -7E' 3 . 79' 3 -
I02' 6 - 78, 7 - I29, 12 - I51' I59, 168; €вzeнiл Лещ1tк.
Iван MaЙю - uCлaвкo" I92I - I0 веpеcнл 1913 p. // IIIллх
Пеpeлoztt.- I993.- II cеpnня; УlсpаIнcькuЙ icmopuultuЙ
кoltеltdаp. Bepеcень // Boлultь. _ 2006. - E вepecнл;
ГpuzopiЙ БвеlllcькuЙ. HеpiвнuЙ бiЙ у Hoвoluу 3аzopoвi.

// Butцltь. - 1991. - 11 clcoвmнл).

|2. |x в стopoнy Хopлyп.. . .[Кiвepuiвський paйoн
BoлинськoТ oблaстi] iiaв poвеpoм пpoвiлник ю}raцтвa
..Лtlc' '. Hеспoдiвaнo нaскoчиB нa тpи фipи нiмaкiв з
лях.lми. Пoчaв втiкaги' oд}taче дaлeкo бiгги не мiЦ бo тiжlo
paнений бyв, vеpез двa днi пoмep (flАPО: Ф. P. _ 30. -
Оn. 2. - Cnp. 4I. - Аpк I0 - a).

2l веpесня 1943 p. l7 нiмцiв вибpaлися дo с. Cтaвoк
[Тypiйський paйoн BoлинськoТ oблaстi] . . . .з метoю
гpaбyнкy. Biддiл УПA oтoчиB нiмцiв _ |7 флo вбитo, oДин
Yтiк (Лimonuc У ПА. - T I.- Topoнmo, I 99. _ C. I 93 ; У П А
в cвimлi doкулtенmiв з бopomьбu за УкpаIнcьку
СaмocmiЙну Coбopну,\epucaву 1912 - 1950 pp. - T. 2. -
блlв' I960. - C. 20. Itumoвolto за: Grzegorz Motуkа
Ukroinsko porlуzanka I942 - I960 Instуtуl studiov
Politуcznуch PАN olicinа ||уdowniczа Rуtm |Уorszаwа
2006 s. 216).

2l. IХ. нiмцi з пoлякaми в числi 60 нoлoвiк, якi пpибyли
з Мaлих Беpeзoлyк [Poжишенський paйoн BoлинськoТ
oблaстi], нaпaли нa с. Bopoннин [Poжишенський paйoн
BoлинськoТ oблaсгi]. Пoтyвши стpiл, нaсeлення пoкиHyлo
селo i пoвiдoми,лo CБ [Cлyжбa Безпеки]. CБ негaйнo
вирyllll{лo тa вiдiгнaлo нiмЦiв, якi втiкли, спaлившt,l oднy
хaгy тa зaбивцr и oд}roпo yгi кaroчoгo сеЛя н инa. З i стopoн и
нiмцiв oдин зaбитий тa 5 paнених. Усе, щo вoни вспiли
нaгpaбyвaти, вiлiбpaнo (QАPo: Ф. P - 30. _ on. 2. - Cnp.
1I.-Аpк I2).

B с.  Пiллyбuях [Лyuький paйoн BoлинськoТ
oблaстi] . . .спaле}lo кoлгoсп [нiмеuьке деpжaвне

23.09.1943 p.

27.09.1943 p.

29.09.1943 p.

Bеpесень' 43 p.

Bepесень' 43 p.

гoспoдapствo| ([АPo: Ф. P -30. - on. 2. - Cnp. 15. _

Аpк I I-I3. Ilumoвaнo за: CepziЙнук B. Пutлкu нo Butuнi

у poкu dpуzol cвimoвol вiЙнu. - Кuiв, 2003. - C. 265).

B с. Tpoсгинець [тpсбaселo Тpoсгянеuь, Кiвepuiвський
paйoн BoлинськoТ oблaстi] спaленo [пoвстaнuями]
кoлгoсп [нiмеuьке гoспoдapfiвo] (!АPo: Ф. P. -30. _Оn.

2, -Cnp. I5. -Аpк. II - 13. Itumoванoза: CеpziЙuук B.
Пoлякu нo Boлuнi у poкu йpуzo| cвimoвoI вiЙнu. - KuIв'
2003. - c. 26s).

27 вepecня |943 p. в Гpaбoвi (Кoвельський paйoн)

[тaкoгo селa y Кoвельськoмy paйoнi не виявле}to' мo)lспивo
селo Гpaбoве, Cтapoвижiвськoгo paйoнy Boлинськoi
oблaстi] зaгинyлo тpи нiмui, якi бyли нa пoстepy}lкy
Grеnsсhutz [пpикopлoннi зaгoни] (Лimonuc УIIА. - T I.-
Topoнmo, I99. - C. I93; УПА в cвittuti doкупeнmiв з
бopomьбu за УкpolнcьtE Cа'uocmiЙну Coбopну,[еpltcаву
I942-I950 pp. _ T 2. - бlttв, I9б0. - C. 20. Ilumoванo за:
Grzеgorz Molуkа Ukrаinskа pаrlуzаnkа I942 _ I960
Instуlуt Studiov Politуcznуch PАN ofiсino ||уdаwniczа
Rу|m ||/аrszowа 2006 s. 206).

29. IХ лвoх сгpiльuiв, шo iiaлIи фipoю, в нaслi.Цoк мpяки
нaiia.пи нa нiмецьке aвтo. Пoчaвся бiй, в якoмy зaгинyв l
нiмець, l пoляк тa oднoгo нiмця paненo. Мaшинa знищeнa.
З нaruoТсгopoни зiстaв paнений фipмaн [тepен Boлинськoi
oблaстi] (!АPО: Ф. P, -30. _on. 2. _Cnp.4I. -Аpк I3).

B oднoмy iз бoiв з нiмецькими кapzrлЬними зaгoнaми
нa Boлинi зaгинyв пoвстaнецЬ _ Caвкa Boлo,Цимиp,
ypoджеtlець м. Кoпичинui [Гyсятинський paйoн
TеpнoпiльськoТ oблaстi] (Coвкo Бoz0oн. 3абуmu нe мoсI||o
npав& - T' 2000. - C. 62).

Чoтa ..Хмapи'' (ypoлясeнеЦь селa oвaдне Boлoдимиp -
Boлинськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi) iз сoтнi
..Opликa'' (сoтенний _ Гopyн Baсиль Cильвестpoвин,
ypoдже}|ецЬ селa Лaскiв Boлoлимиp - Boлинськoгo
paйoнy) нaпaлa нa oхopoнy зaлiзничнoгo мoсry y селi
oвaдне' якa здiйснювaлaсь влacoвцями (poсiйськi
tuoвiнiсти, якi сrrРкили нiмuям). Пoвстaнцям пoвнiстro

23.09.1943 p.
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Bеpесень,43 p.

Bеpесень,43 p.

Bеpесень,43 p.

Bеpесeнь,43
(кiнеuь)

Bеpесень' 43 p.

poзбити oxopoнцiв нe Bдaлoся (PiвнeнcькuЙ кpoсзнaвuЙ
мувеЙ. ocoбucmцЙ opxiв o..\енulщlкa - Cnp. 1otц. Botl.
12 - 74).

B с. Mицroвi [Iвaнинiвський рaйoн BoлинсьюТofuaстi]
зyстpiнyлись 4 пoвgгaнцi нa вoзi з тPьoмa нiмцями нa
тaксiвцi. Пoвстaнцi вбили нiмiв i зaбpaли тaксiвкy
(Лimonuc УIIА. - T I. _ Toponmo, 1995. - C. I93).

Coтня ...(5бa'' (сoтенний, ypoДl(енeцЬ сeлa Мoгильне,
тепеp сеJIo Жoвтнeве, BoлoДимиp - Boлинсьlсoгo paйoну
BoлинсьIоТ oблaстi) мaлa бiй з нiмцями i пoлякaми нa
кoлoнii Гopaнiвкa Boлo.Цимиp - Boлинськoгo p . нy
Boлинськoi oблaстi. У pезyльтaгi бoю бyли жepтви y
пpoтивrrика' aле кiлькiсть ii невiдoмa. Cеpед пoвстaнцiв
бyлo лвox пop:ll{енo' oдин iз них _ oлексaндp' ypoДке}lець
сeлa Cви нapин Typi Йськoгo paйoнy Boлинс ькol. oблaстi,
якиЙ невдoвзi пoмеp (PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ лlузеЙ.
ocoбucmцЙ аpxiв О. ,{eнuщ1lкo. - Сnp. Зoul. But. 12-
r7).

Hевiдoмий вiддiл УПA мaв бiй з нiмцями в селi
Беpестяне Кiвеpuiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi.
Bислiд бoю нeвiдoмий, зa жещви не пoвiдoмлясться
(PiвненcькuЙ кpасзнoвuЙ музeЙ. ocoбucmцЙ apхiв o.
[енuщ1lкa - Сnp. 2546 BК - б).

3aгiн УПA вдapив нa вiддiл нiмцiв кoлo с. Кoлoдехе
[Гopoхiвський paйoн Boлинськo.f oблaстi]. Бyлo вбитo
бaгaгo нiмцiв i бaгaгo paненo (Лimonuc УПА. Hoвa cеpiя.
-T I. -Topoнmo-КuIв_Topoнmo, 1995. -с.9I

Hiмцi в числi 2000 oсiб зpoбили oблaвy нa Caдiвський
лiс (Тopнинський paйoн) [тепеp Лyuький paЙoн
Boлинсьlоi oблaстi]... Пiд чaс цiеТ aкцiТ впaлo жеpгвoю 4
- х дpyзiв, якi в тoмy нaci бyли нa вицrкoлi пoблизy лiсy
(!АPo: Ф. Р, _ 30. _ Оn. 2. - Cnp. 1I - Аpк I0).

B с. Бepезi [мoжливo PaтнiвськиЙ paйoн BoлинськoТ
oблacтi] вiлбyвся бiЙ УПA з нiмaкaми. B бoю втpaтили
нiмцi вбитими: 6 нiмцiв, 2. xyзбекiв i 4 - х ляхiв. 6 - х
yзбекiв пеpейurлo.Цoбpoвiльнo нa стopoнy УПA. l0 ляхiв

Bеpссень' 43 p.

Bеpесень' 43 p.

09. r0 1943 p.

09. 10. 1943 p.

взятo в пoлoн. Пoле бoю нiмaки з:lлиlцl{ли' не зaбpaвши
свoix цyпiв (!АPo: Ф. P _ 30. _ on. 2. - Сnp. 4 I. - Аprc
I0 - o).

БoТ УПA з oкpемиtt'lи пiлpoзлiлaм и нi меЦькoi кapaльнoi
експедицiТ пiд кoмaн.щвaнrим фoн .Цем Бaхa. Зaлевськom
тpивaли ше й y веpеснi l943 pory....Taк у бoю пiл Bсpбoю

[Boлoлимиp . Boлинський paйoн BoлинськoТ oблaстi]
пoвстaнцi знищrtли l20 кapaтeлiв (Cmapodубeць I| M.
oУH (б) в укpalнcькaлlу нацioнаttьtto - вuзвutьнaму pуci
нo Butuпi в poкu,\pуzol cвimoвol вiЙltu (I9aI - I9a3 pp).
-T,2002.-C. III).

У вepeснi l943 p. нiмецький вiддiл y кiлькoстi 50 oсiб,
paзoм iз пoльськoю пoлiЦiею, нaпaB нa Bopoнvин

[Poя<ишенський paйoн Boлинськoi oблaстi]. B oбopoнi
сeпa стaлa бoiЪкa C.Б. [C.rryaкбa Безпеки], вбивtди oднoгo
i пopaнивши oднoгo з нaпaдникiв (УПА в cвimлi
Йoкулleпmiв з бopomьбu за Укpalнcьку CaлocmiЙну
Coбopну,\еpcкaву I9a2-I950 pp. _ T 2. - бl+tв, 1960. - C.
2 I. Itumoванo за: Grzеgorz Motуka U krаinsko pафzаnka
1912 - 1960 Instуtуt Studiov Politусalуch PАN oticinа
фdсwniczа Rуtm ||/аrszаwа 2006 s. 216).

Ha теpенi Topнинськoгo p-нy [тепеp Лyuький paйoн
BoлинськoТ oблaстi] спtulеt{o фiльвapoк в с. МaТвкa

[Тopнинський paйoн BoлинсьюТoблaстi l (Лimonuc УIIА.
- T 2. - КuIв -Topoнmo, 1999. - C. 196).

9 жoвтня вiддiли УПA пoвнiстro лiквi.щвaли деpжaвний
мa€тoк Кoстющкoвo в Лyuькoмy p - нi [Boлинськa
oблaсть], який бyв oсiдкolur oкyпaнтсЬких кapaтeлЬнttх
заroнiв. Bсiх ляхiв, щo тaм бyли, зниЩeнo' 20 нiмецьких
lозaкiв [в.пасoвui _ poсiйськi uroвiнiсти, якi служили
нiмIrям] вiддiли УПA забpши з сoбoю. 3 мaстry зaбpaнo
всю xyлoбy. 3i збpoТзлoбyгo: l ..мaксиi{a'', l .hoкapьoвa'',

3l pyIшниuь, гpa|{aти' пiстoлю,600 нaбoiЪ, 30 юцiв i т. п.
Cпшlенo l l бyлинкiв т a 4 cкнуrп сoлotr'и (Л imonuc У IIА.
- T, 2. - Topoнmo, 1999. - c. 196. I97).

Biддiл yкpaТнськoТ сaмooбopoни зt lищиB в
Пiддyбeцькoмy p-нi фiльвapoк [нiмешьке кoлектиBне

Bеpесень' 43 p.

3r6

12. r0. 1943 p.
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12. 10. 1943 p.

12. 10. 1943 p.

13. 10. 1943 p.

гoспoдapствo] в с. Cинякoвi [тaкoгo сеJra не Bиявленo'
тепеp Лyшький paйoн BoлинськoТ oблaстi] (Лimonuc УПА.
- T 2._ Topoнmo, 1999. - с. 196).

Biддiл yкpaТнськoТ сaмooбopoни знищив в
Пiд.ryбеuьloмy [тепеp Лyuький] p - нi фiльвapoк [нiмеuьке
кoлектl{вl{е гoспoдapствo] в с. Бopoхoвi [тепеp
Кiвеpuiвський paйoн Boлинськoi oблaсгi] (Лimonuc УПА.
- T 2._ Topoнmo, I999. _ c. 196).

Biддiл yкpaТнськoi сaмooбopoни знищив в
Пiд.ryбецькoмy [тепеp Лyшький] p-нi фiльваpoк [нiмеuьке
кoлeктивне гoспoдapствo] в с. Пiлryбцi [тtпеp Лyuький
paйoн Boлинськoi oблaстi] (Лimonuc УIIА. _ T 2._
Topoнmo, 1999. - C. 196).

Тaк, l3 жoвтня |943 p. y 3aви.Цiвськoмy лiсi (пoблизy
се.гIa 3aвидiв Гopoхiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi)
вoни (нiмeЦькi oкyпaнти) oгoнluIи ПiлстaplЦинсЬкy цtlФJry
УПA, якa гoтyвaлa кaдpи дJlя вiддiлiв УПA. Шкoлa бyлa
poзгpoмлен4 чaстинa с.rryхaнiв пoтp.lпилa в noлoн i бyлa
вивезенa дo Hiмеччини' чaстинa poзсiялaся нa теpенaх
oблacгi, a бiльш iсть заги нyлa. Кoмaндиp вiддirry ..Cлaвlo'',

який ввaя<aв себе винним зa пopa3кy' зaстpелився. Hiмui
зaстoсyвaли B цьoмy бoю apгшlеpilo i тaнксгкy. Iз нarцoТ
стopoни бyлo вбитo 97 чoлoвiк i, мiж ними, Бoбpик
Микoл4 Шемvyк Iвaн, Bиulневський Гpигopiй, Copoкa
Микoлa _ всi ypoлженцi селa Pикoвичi lвaничiвськoгo
paйoнy; Гpnцюк Фeлip ,  |92| p. t t . '  )китсль селa
Cкaбapiвшинa Гopoхiвськoгo paйoнy; пoвстaнкa Гaнь
oлен4 |927 p. t{.' )китеJIькa селa Пiлбеpеззя Гoрхiвсьloгo
paЙoнy, lсypiнний ..Cлaвкo'' тa сoтенний ..Мoскaленкo''.

Hiмецькi втpaти бyли втpoс бiльrдими
(PiвнеttcькuЙ кpасutaвuЙ музeЙ. ocoбucпaЙ opхiв o.

fleнutщtка. - Сnp. 3ota. But. I2 - I48' I5I; Лimonuc УПА.
- 5. _ Topoнmo, I9E1. - C. I71; ,{мumpук Butolulсup.
Bottu бoputucfl 3a вollю Укpalнu. - T 3. - Луцьк' 20006 -
С. I29; Meчtuк Cmenан. У вupi вoсu'|ozo л|Ixor|immя. _
Львiв' 1992. _ с. 6I).

l s-It .r0.43p.

24.r0.1943 p.

3l. Х. l943 p.

Жoвтень' 43 p.

l 5 - l E жoвгня вiдФлись сlцlьнi бo'i УПA в КoлкiвсьIoмy

[тепеp Мaневицький paйoн BoлинськoТ oблaстi] ,
Cтепaнськoмy [тепеp Capнeнський paйoн PiвненськoТ
oблaстi], .flеpалснянсьloмy [тpе6a'['еpaлсненський, тепеp
Кocгoпiльський pafi oн PiвненсьIoТ oбrIaсгi], фмaнсьloмy
[тепеp Кiвеpцiвський paйoн BoлинсьюТ oблaстi] p.нax.,
бoТ бiля Cтapa Paфaлiвки [BoлoлимиpeЦькнй paйoн
Piвненсьloi oблaстi], Жypaвники [тpебa сшo Жуpaвинi
Кiвepuiвсьloгo paйoну BoлинськoТ oблaстi], с. Бepеcтяни

[тpебa селo Беpесгяне Кiвеpuiвськoгo paйoну Boлинськo[
oблaстi]. У циx бoях бpaв yнaсть к - p..цигaн'' [сoтенниЙ
_ Циню Пaвлo МaксимoBич' |92| p. н.' ypoд)кеrrець сe,la
Biльгip Гoшaнсьloгo pafi oкy Piвненсьloi oбл aвi] (Tuкnop
Iвaн. Icmopiл укpalнcьtсozo вiЙcькo. _ BitlнInez, I953. -
c.14).

Дня24. Х.43. p. нa с. Кисилин...[Лoкalинський paйoн
BoлинсьlоТ ofuaстi] нaскoчt{Ли пoляt(и в чис.пi 28 oсiб.
Кpiм них, бyлo 6 нiмцiв. B oбopoнi вистyпилa УПA.
Bислiд бoю: 3 пoляки i l нiмець yбитi, oлин нiмець
paнениЙ. Пo нalцiй сгopoнi не бyлo вrpaт (!АPО: Ф. P, _

30. - Оn. I. - Cnp. 3-a - Аpк. 25 - 26. Itumoвaнo за:
СepziЙlук B. Пutякu нa Boлuнi у poкu dpуzol cвimoвol
вiЙttu. - КuIв, 2003. - C. 29E).

Hiмцi, paзoм з кoзaкarltи i пoлякaми (дo 300 oсiб)'
зpoбили з Boлoдимиpa [тpебa Boлo.пимиp . Boлинський
BoлинськoТ oблaстi] випaд Ha с. Кoгильне [Boлoлимиp .

Boлинський paйoн]. Haщa зaстaвa iх вiдбивас (II,цАBOB
i УУ: Ф. 3E3E. - on. I. - Cnp. 3 . a - Аplс 30. Цumoванo
за: CеpziЙlук B. IIшлкa на Buluнiу poкu ilpуzol cвinoвol
вiЙнu. - КuIв, 2003. - c. 306' 326).

У жoвтнi 1943 p. нoтa ..,Ilyбoвoгo'' iз сoтнi ..Кyбiкa''

[сoтенний - 3iннyк Tиxoн, ypoд)t(енецЬ BoлинськoТ
oблaстi] непoдaлiк селa Cтaвoк [Тypiйський paйoн
BoлинськoТ oблaстi] зiткнyлaся iз нiмецьlсoю пoльoвoю
жaнлapмеpiсю, яка пpибyлa з Кoвe.пя [Borrинсьm oФIaсгь]'
B pезyльтmi зaпеKлoгo бoю дев'ять нiмецьких вoякiв
зaги}Iyлo' двo€ BтеKпo (Анmoнюк Яpoanaв. Бopomьбo
УIIА з tliлецькullu oкуn.I,.moilu // HopoЙне Cлoвo,
2000).
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)I(oвтень' 43 p.

)l(oвтень' 43 p.

02. l l. 1943 p.

04. l l. 1943 p.

Кypiнь ...{opoшенкa'' (мoжливo, кypiнний Кyхapнyк
Якiв, ypoлясeнець сeлa Уiзлui 3лoлбyнiвськoгo paйoнy нa
Piвненшинi), який стoяв y селi Мaневичi Мaневицькoгo
paйoнy Boли нськoТ oблaстi, пеpеlll кoди в н i м ця м сп.lлити
це селo. Зaв'язaвся жopстoкий бiй, в якoмy нiмцi втpaгили
бiля 20 oсiб. У пoвстaнцiв 3aгинyв Гaлaс Петpo,
ypoдженець селa скpегoтiвкa Кiвepuiвськoгo paйoнy
(PiвненcькuЙ кpaсзнавнuil ,uyзеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
ЦенuttЦlкa - Сnp. 3otu. P. 30 - 92).

Чoтa УПA, якa пеpeхoдилa з Гaличини нa Пoлiсся
нzlпaлa нa пpикop.цoнний пoст мiж сeлaми Гpимaйлiвкa i
Aнтoнiвкa Гopoхiвськoгo paйoкy BoлинськoТ oблaстi. У
peзyльтaтi бoro бyв вбитий нiмецький oфiuep. Cepел
пoвстaнцiв жеpтв rre булo (PiвнeнcькuЙ кpасзнaвчuЙ
музеЙ. 0coбucmuЙ opхiв o.,[eнutцtкa _Сnp. 3oш. P 28
- 63).

|ня 02. l l. l943 p. пoляки [пoльськi шoвiнiсти, якi
сJry)кили нiмшям] пoчa.ли }raсгyп нa с. Кoгильнo [тpебa
селo Кoгильне, Boлo.Цимиp . Boлинський paйoн
BoлинськoТ oблaстi]. Бyлo ii дo 300 oсiб, в тoмy нислi й
жiнки. Haш вiддiл вi.цкpив пo них вoгонЬ' y вислiдi якoгo
бyлo вбитo 6 oсiб,...кiлькa oсiб paнили. Пo нaшiй стopoнi
не бyлo втpaт жoдних. Пoляки пo кopoткiй стpiлянинi
вiдgгyпили (ЦДАBoB i УУ: Ф. 3838. _ on. I. - Cnp. 3-а.
Itumoванo за: CepziЙlук B. IIoлякu нo Boлuнi у poкu
dpуeoi cвimoвoi вiЙнu. _ Кuiв, 2003. _ C. 327).

B листoпaдi l943 poкy величезнi сили нiмецьких
вapвapiв, paзoм iз пoльсЬкими пpислyx(никaми'
нaвaлились нa Кoлкiвськy pеспyблiкy з тpЬox бoкiв: з
Лyuьк4 Poжищ i Мaневич [Boлинськa oблaсть]. Ha Кoлки
[Мaневиuький paйoн BoлинськoТ oблaстii,] пoсипtlлись
сoтнi бoмб, a нaземнi вiйськa пpoсгpiлloвали мiстo з yсiх
бoкiв гapмaтaми. Згa,щlс нлен юнaцькoiгpyпи УПA Леoнiд
.[aнилoвиv Мapтинюк: .. 4 листoпaдa' зaлyчивtltи
pеryляpнi фpoкгoвi чaстини' apгилеpilo' тaнки' aвiaцiю,
фarшисти знищrли Кoлкiвськy рсrryfuiкy' сп.lлltли Кoлки,
вбили бiльrце 500 людей.. .Штaб пoвстaнuiв бyлo
пеpенесенo в кoмapoвo [тpeбa селo Кoмapoве
Мaневицькoгo paйoнy]. У цьot'ry бoю пpиймaлa yчaстЬ

12. l l .1943 p.

lб. l1.  l943 p.

21. l l .1943 p.

сoтня ..Гpirши''. Cеpе,Ц пoвстaнцiв бyли жеpтви. Тoлi
зaгинyв пoвстaнецЬ iз сeлa lepмaнь - II 3лoлбyнiвськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблagгi - Сaкaл Iвaн Тpoхимoвин,
|92З p. н.' a тaкoх( медсeстpa Cyпopoвськa [-aлина
CеpгiТвнa, ypoДкeнкa сeлa Жaбкa Кiвеpuiвськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi (PiвненcькuЙ кPасl,tавчuЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. ,\енuuцlка. _ Сnp. 1658 P3' Зoul'
Boл. 8 - 40, I0 - I 27; ocmpoвецькuЙ Pocmucлав. Boлaпь.
3е'l'tля неcкopеttа. - Луцьк, 2006. _ С. 72).

!ня |2. Хl. 43 p. нiмцi з ляхaшrи зpoбили нaскoк }la
с. Кисил и н [Лoкaн инськи й paйoн Boли нськoТ oблaсгi],...

в числi 30 oсiб. Haгpaбивrши хyдoби..., вiд'Тхaли 3 селa.
Пo лopoзi дiгнaлaii сaмooбopoнa i C. Б. [Cлyжбa Бeзпeки]
в числi 7 oсiб. Пoчaлaся стpiлянин?, в висЛiдi якoi зaбитo
5 нiмцiв i декiлькa paнeнo. Hiмцi й ляхи ...вiлpiклися вiд
нaгpaбoвaнoТ хyдoби i втiкли лo Зa:rypeuь [Лoкaнинський
paйoн]. 3 нarшoТ стopotlи нe бyлo жoдних втpaт. Biлбиry
ryлoбy вi.ц'дaнo влaсникaM (ЦДАBoB i УУ: Ф. 3838. - Оn.
I. - Сnp. 3 - а. ItumoваIto ltl: СеpziЙнук B. Пoлякu на
Bottutti у poкu dpуzoi cвimoвoi вiЙпu. - Кuiв, 2003. _ С.
327).

Hiмцi й пoJIяки зpoбили з Boлoitимиpa [Boлинськa
oблaсть] випaд нa с. Кoгильне [Boлoлимиp - Boлинський
paйoн]. Harua зagгaвa iх вiдбивaс (ЦДАBoB i УУ: Ф. 3838.
_ on. I. _ Сnp. 3 - а. _ аpк. 33 - 34. ЦumoваIlo 3а:
СеpziЙнук B. Пoлякu tto Boлul|i у poкu dpуzoi cвimoвoi
вiЙнц. _ Кuiв, 2003. _ C. 325).

[ня 2|. ХI oднiсю сoтнeю , зaбезпeчивши вi.Цвopoт

[шoсe Лyuьк -[yбнo мiсц. Haдчицi (Млинiвський paйoн,
PiвненськoТ oблaстi], двoмa сoтtlяtt{и oбстaвившись вi.ц
oлики [Кiвеpuiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi] ,
Клeвaня [Piвнeнський paйoн, PiвненськoТ oблaст], i
Мительнo [тpeбa селo Мeтeльнe, Кiвеpuiвськoгo paйoнy]
двoмa сoтняМи, i в тoмy числi сoтня ..Яpеми'', 

[iз вiллiлy
..Ч еpникa'', кyp i н н и й - Кaзвaн .['митpo, ypo.Dкeнeць селa
oхмaткiв .(емиДiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi]
пpoвeденo нaстyп вiд гoд. 2l .  00 нa Hoсoвичi

[Кiвеpuiвський paйoн]. oбiйшлoсь без жеpтв i  бoю.
Знявши вapтoвих'  пpизнaчeнa гpyпa aвтoмaтчикiв
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21. l l .  1943 p.

25. l l .  1943 p.

27. lr. 1943 p.

29. l l.1943 p.

вдеpлaсЬ в сePединy i 56 кoзaкiв [влaсoвцi, мoскoвськi
rшoвiнiсти, якi слyжили нiмuям] oбеззбpoенo. Штrггщ
[нiмеuькe гoспoдaPствo] знищенo (!АPo: Ф. n - 30. _
Оn. 2. _ Cnp. 32. _ Аpк. 49. Itumoванo за: СеpziЙuук B.
УкpoiнcькuЙ тdвцa Boлulrь I939 - I955. _ K.' 2005, - C.
283;).

Hiмцi з пoлякaми в числi 50 нoл., пptlбулll з Maлих
Бepeзo.ггyк, нaп€Ulи' нa с. Bopoннин [Poжишeнський paйoн
BoлинськoТ oблaстi]...Пovyвши стpiли, нaсeлeння в пaнiцi
зzlлишилo селo i пoвiдoмилo CБ [Cлyжбa Безпeки]. CБ
негaйнo виpyl l lилo тa вiдiгнaлo нiмцiв, якi  вт iкли,
спaливll lи oднy хaтy тa зaбивruи oднoгo yтiкaюнoгo
сeлянинa. Зi стopoни нiмцiв l зa6итиЙ тa 5 paнeних. Усe,
щo вoни вспiли нaгpaбити, вiлiбpaнo (II!АBОB i УУ: Ф.
3838. _ on. I. - Cnp. I I 8. _ Аpк. 53 - 54. Ilumoвапo зa:
Лimoпuc УПА Hoва cеpiя._ T I l, - Кuiв - Topoнmo, 2007.
_С. lI8).

Hiмцi й пoЛяки зpoбили з Boлoдимиpa [тpебa
BoлoДимиp - Boлинський BoлинськoТ oблaстi] випaд }ra
с. Hoвий oсepeлoк. Haшa зaстaвa Тх вiдбивaс. Bтpaти
пoлякiв: l0 зaбитих, вiз i пapa кoнeй зaбpaнo (It!АBoB i
УУ: Ф. 3838. _ on. I. _ Сnp. 3-а. _ Аpк. 33 - 34.
Itumoвaнo за: СеpziЙuук B. Пoлякu на Boлuнi у poкu
dpуzoi свimoвoi вiЙнu. - Кuiв, 2003' - С. 326).

B Милoвi... [тpeбa селo Мишiв lвaничiвськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi] iхa..la oднa тaксiвкa з 3 - мa нiмцями,
зустpiлися з фipolo, нa якiй булo 4 - ox пoвстaнцiв.
Пoвстaнцi нiмцiв пoбили i тaксiвкy зalpulll (ЦДАBoB i
УУ: Ф. 3838. _ Оn. I. _ Cnp. IIE. - АPк. 53 - 54.
Ilumoвoнo зa: Лimonuс УIIА Hoва cеpiя._ T. I I. _ Кuiв -
Topoнmo, 2007. - С. I 20),

Ha ХХ - цi двoх cтpiлЬцiв, щo Тхaли фipolo, внaслiдoк
мpяки нaiiaли нa нiмецькe aвтo. Пoчaвся бiй, в якoмy
зaгинyв l нiмець, l пoляк тa oднoгo нiмuя paненo [теpeн
Boлинi].  Мaшинa з}Iищенa. З нaшoi стopoни з iстaв
paнений фipмaн (Ц,ЦАBoB i УУ: Ф. 3838. _ on. I. _ Cnp.
I I8. _ Аpк. 53 - 54. Itumoванo за: Лimonuc УПА Hoва
cepiя.- T I I. - Кцiв - Topoнmo, 2007. _ С. I 20).
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!ня 28' ХI. 43 p. пpиTз,Цили нiмцi з ляхaм}l дo
с. Cемеpинки [тpебa селo Cемеpинськe Лoкaчинськoгo

paйoнy BoлинськoТ oблaстi],...Hiмuiв бyлo 9, пoлякiв 6, a,
кpiм uьoгo, l5 бeз збpoi. . .Haгpaбyвaвrши piзних
гoспoдapчих pеней i пpoлyкгiв, стали виiждя<aти 3 селa.
lх дoгнaлa сaмooбopoнa з сyсi .цнiх с iл. Пoчaлaся
стpiлянинa з oбoх стopiн. Зaвдяки тoмy' Щo пoвстaнцям
зirгялIt,cя 2 скopoстpiли, нiмцям вдrrлoся втекти p.rзoМ 3
нaгpaбoвaним мaйнoм

(ЦДАBoB i УУ: Ф. 3838. - on. I. _ Сnp. 3 . o" _ Аpк.
30. Ilumoваuo за: СеpziЙuук B. Пoлякu на Boлuнi у poкu
йpуzoi cвimoвoI вiЙнu. _ Кuiв, 2003. _ с. 326).

Hiмцi Й пoляки зpoбили з Boлoдимиpa [тpебa
Boлo.Цимиp - Boлинський BoлинськoТ oблaстi] випaд нa
c. Мoгильнo [тpебa cеЛo МoгилЬнe' тепеp Жoвтневе,
Boлo.Цимиp - Boлинський paйoн]. Haшa зaстaвa Тх
вiдбивaс (ЦДАBoB i УУ: Ф. 38378. _on. I. _ Cnp. 3 -o.
_ Аpк'30. Цumoванoза: CеpeiЙнук B. Пoлякu на Boлuнi
у poкu dpуzoi cвimoвoi вiЙнu. - Кuiв, 2003. _ C. 306).

Biддiл УПA i, в тoмy нислi, сoтня ..Яpеми'', мaв бiй з
нiьtЦями, влaсoвцяМи (poсiйськi шoвi нiсти, якi сrry>кили
нiмцям) i  пoлякaми нa кoнзaвoдi y селi Метельнe
Кiвepuiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi. У pезyльтaтi
бoю жepтви бyли з oбoх стopiн i, oсoбливo вeликi, y
прoтивникa. Зaвoд пoвстaнЦями бyв спaлений. Пoвстaнцi
зaбpaли бaгaгo кoней iз сoбoю (Лimonuc УПА. Hoва cеpiя.
_ T. 2. _ Topoнmo, l999. _ С. 348; PiвненcькuЙ
кpасзнавнuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,\енuщ1lка. -
Сnp. 3out. P, II - 13; Tвеpdун К. Кpiзь лuхoлimmя 0o
Itеlшlеilc'rocmi Укpoiнu // Boлuнь, 2002. _ 4 эroвmня;
Лimonuc УПА Hoва cеpiя. - T. I, - Кuiв - Topoнmo' I 995.
_ С. 9I).

Coтня ..Яpеми'', iз Bo..Бoryн'' УПA -..Пiвдень'', бpaлa
yчaстЬ в aкцi i  пo poззбpoснl{ю кoзaкiв [влaсoвЦiв,
poсiйсЬкиx шoвiнiстiв, якi слyжили нiмuям] в...oлицi

[сeлишe oлик4 Кi вepuiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi]
(Лimonuc УПА. Hoва сеpiя. - T' 2. _ Topoнmo, I999. _ C.
348).
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Coтня ..Кyбiка'' (сoтeнний _ 3iннyк Тихoн, ypo.u,женеЦь
BoлинськoТ oблaстi) зpoбилa зaсiлlсy нa нiмцiв пoблизy
сеЛa oблaпи Кoвельськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi, якi
пoвеpт.rлиися iз сeлa з нaгpaбoвaнoю xyдoбoю i мaйнoм
дo tt.{iстa Кoвель. У pезyльтaтi бoю гpaбiжникн булtl
poзбитi, a нaгpaбoвaне мaЙнo i ryлoбy пoвстaнцi poздzlли
пo людях. У пoвстaнцiв бyлo вбитo тpи нoлoвiки i o.Цин
пopaнений. Тoдi зaгиинyли: пoвстaнеЦь . .Липa' ' ,

пoвстaнецЬ..Гpiзний'' i пoвстaнець..Ястpyб'' _ всi iз чmи
Галюди Фелopa (вyличне пpiзвиськo). Cepел гpaбiжникiв
бyлo l 4 вбvlтиx i двox пopaнених (PiвненcькuЙ
кpаcзнавuЙ лlузeЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О. leнuuцtкa - Сnp
3out' Л - I 7 - 68; ГopЙiснкo M. З Boлuнcькuх i Пoлicькuх
pеЙdiв УIIА. _ Topoпmo, I959. - С. 53).

Сoтня УПA, якa булa нa пoстoi в селi Пiлгopoлне
Л юбoмл ьськoгo paйorry Boл инськoТ oблaстi, п iддaлaся
нaпa.Цy нiмцiв. Зaв'язaся бiй. Пoвстaнцi вiдбили нaпaд i
нiмui вiлсryпили. Зa жеpтви невiдoмo (PiвнeнcькuЙ
кpасзнoвuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ opхiв o. ,\енuuцlкo. _ Сnp.
Зout.Boл.2-282).

Boсени l943 p. вiдбyлaся сyтичкa [сoтнi 
..Жyкa'',

сoтенний - Cтепaнкевин Aн.пpiй Пaнaсoвиv, |922 p. н.,
ypoдженецЬ селa 3aлiсoне КiвеpuiвсЬкoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi] з poсiйськими кoзaкaми-влaсoвцями
[poсiйськi шoвiнiсти, якi сrryжили нiмuям], спpoвoкoвaнa
oстaннiми. У pезультaтi бoю вбитo .цвoх влaсoвцiв, a
oднoгo пoвстaнця пopaненo. [I-|я aкuiя вiлбyлaся нa
тepeнaх Кiвеpuiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi]
(СлабецькuЙ o. СomeннuЙ ,2I(ук'' // Iнфop'tloцiЙнuЙ
бюлеmенb, 2002. - беpвeнь).

!o с '  Сyхoлoли [Boлo.пимиp . BoлинськиЙ paйoн
BoлинськoТ oблaстi] пpиТхaли нiмецькi жaндapми 3
пoлякail{и зa6ИPaтИ збiжжя. Ciльськa сaмooбopoнa .ri

зyстpiлa Boгt|ем. Гpaбiжники зu|v1ЦJ|1л|,13 aвтa тa l 5 тpyпiв,
a сaмi, втiкли дo Boлoдимиpa(Лimonuc УПА. Hoва cеpiя.
- TI . - Topoнmo _ Кuiв - Topoнmo' I995, - С' 92).

Coтня . .opликa' '  (сoтeнний _ Гopyн Baсиль
Cильвестpoвич' ypoдженець селa Лaскiв Boлoлимиp -

oсiнь' l943 p.

oсiнь, t943 p.

oсiнь, 1943 p.

Boлинськoгo paйoнy Boли нськoi oблaстi) пiдipвaлa м iнoю
нiмецьке aвтo нa лopoзi, мiж селaми Hoвoсiлки i C}хoлoли
Boлo.Цимиp - Boлинськoгo paйoнy BoлинськoТoблacтi. У
peзyльтaтi цiеfaкцiТзaгинyлo 2 нiмeuьких oфiuеpи i oлин
coлlrr (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв
o. ,ЦенuuЦlка. - Cnp. Зout. Boл. l2 - I02).

Бiля селa Пильгaни [Гopoхiвський paйoн BoлинськoТ
oблaсгi]... вбитo в бoto 42 нiмuiв, l5 paнeнo, спaлIeнo 5.
Злoбщo бaгaгo збpoi i aмyнiuiТ. l.{е бyли сaмi гестaпiвцi
(Лimonuc УПА. Hoвa cеpiя. _ T I. - Topoнmo _ Кuiв -
Topoнmo, I995. -C.92).

Чoтa ''Гopiхa'' ( l2 нoлoвiк) iз сoтнi ..Чyмaкa'' (сoтенний
- Яценюк Микoлa Гepaсимoвич' ypoДt(еHецЬ селa 3aпiJurя
Любoмльськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi)
пеpепPaвилaсЬ чеpe3 piнкy Зaхiлний Бyг пoблизy селa
3aбyжяся Любoмльськoгo paйoнy нa теpитopiю Хoлмщини
(тeпеp Пoльшa) i  зaв'язaлa бiй з нiмецькими
пpикopдoнникaМи в селi 3бepe)ке. У uьoмy бoю зaгинyв
нaчaлЬник зaстaви I двa нlMецьких пpикopдoнники' aтpи
втеKлo. Cepе,Ц пoвстaнцiв )кеpтв не бyлo. .Ц'o пoвстaнцiв
пpилyчились 40 чoлoвiк мiсцевиx мешкaнцiв, якi
3гoлoсилися йти в УПA. Жеpтв сеpед noBстaнцiв не бyлo
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.
,Цeнuu1Jtка. _Сnp.3oul. Boл. 2 - l73' 2 - 3l2).

Hiмui пpиТхaлп гpa6итvl селo Пepеспa Poжищенськoгo
paйoкy BoлинськoТ oблaстi. Кoли гpaбiжники IIoBеPгaлися
з нaгpaбoвaним нaзaд' ii зyстpiлa вoгllеМ сoтня ..Чepнiя''

(сoтeнний - ypoдженецЬ селиlцa Гoлoби Кoвeльськoгo
paйoнy BoлинськoТ oбластi). Хyлoбy tloвстaнцi вiдбили.
У pезyльтaтi бoю сеpел пoвстaнцiв бyли жеPгви. Зa жерви
y гpaбiжникiв невiдoмo (PiвнеttcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ.
ocoбuсmuЙ аpхiв o. ,\еttuuцlка. _ Cnp. 3oul. Boл. 4 - I l 7).

Hiмцi з пoлякaми нaпaЛи }ra сoтню УПA, якoю
кoмaндyвaв Фелip (Гaлюдa . вyличl le пpi3висЬкo),
ypolDкенець сеЛa oблaпи Кoвельськoгo paЙoнy. I-{ей нaпaл
вiлбyвся пoблизy сeлa Гpaбoве Любoмльськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi. У pезyльтaтi бoю сеpел пoвстaнцiв
бyли жepтви i, в тoмy нислi, сoтенний. Зa ,(еpтви y
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нaпaдникiв невiдoмo (PiвпеltськuЙ кpастtaвuЙ .uузеЙ.
OсoбuctnuЙ аpхiв O. flelшu|Jtка _ Cnp. 3oш. Boл. 5 - 24).

Biддiл УПA i, в тoмy нислi, сoтня ..opликa'' (сoтенний
_ Гopyн Baсиль Cильвeстpoвич' ypoдженецЬ селa Лaскiв
Boлoдимиp - Boлинськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi),
нaпaли нa нiмецькo - пoльський гapнiзoн (бiля 70 oсiб) y
мiст i  lвaничi BoлинськoТ oблaстi .  Hiмцi з пoлякaми
зaхoвaлися y млинi i вибити Тх звiдти пoвстaнцяМ нe
вдaлoся. Heвдoвзi  пpoтивникy нaдiйшлa дoпoгvloгa'
пiд'Тхaв бpoнeпoiзл iз мiстa Boлoлимиp - Boлинськa.
Пoвстaнцi вiлсryпили. Зa жеpтви не пoвiдoмля€ться
(PiвнeucькuЙ кpасзпавuЙ лlузеЙ. ОсoбucmuЙ аpxiв o.
[енuuцlка _ Сnp. 3oul. Boл. I2 - I02).

Пoвстaнцi пoшкoдиЛи залiзниннy кoлiю нa вiдтинкy
Boлo.Цимиp - Boлинський _ Coкa.rrь i  Boлoлимиp -
Boлинський _ Гpyбeшiв. Lle далo мolкливiсть сeлaм
Пoбyжrкя вiльнiшe сeбe пoнyвaти вiл пpисyтнoстi нiмцiв
(PiвпeпcькuЙ кpасзнавuЙ ,ttузеЙ. ОcoбцсmuЙ аpхiв o.
[енuuцlкo. - СnP. Зotц. Boл. I2 . I02).

Hiмцi oтoчили y селi Cкyлин Кoвельськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi мiсueвy бoТвкy УПA. Зaв'язaвся бiй'
в якoмy сеpед пoвстaнrtiв бyrIи )кepтви. ТoДi зaгинyли:
oнyфpiйнyк oльгa Михaйлiвнa, iз селa Битeнь
Кoвeльськoгo paйoнy, i пoвстatteць Aнтiн, iз сeлa Biлькa
Любитiвськa Кoвe. ' lьськoгo paйoнy. Зa жеpтви y
пpoти в l.| tiкa l te пoв i,loмля eт ьcя ( Pi в tl е tl c ь кu Й кp а сз н а вu Й
музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.,[tеttuugtка._ Сnp. 3out. Boл.
4 - 37).

Coтttя ..Бoгдaнa'' (сoтенний _ ypoДжeнeuь Гaлиниrrи)
нaпaлa нa нiмецький пiлpoзлiл, який oкoпaвся y селi
Poзничi Мaневицькoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi. У
pезyльтaгi бoю зaгинув сoтенний. Бiльrue жеPтв' з oбoх
стopiн, нe бyлo (PiвнеttськuЙ кpoсзпавuЙ .uузеЙ.
ocoбucmuЙ opхiв o. !енuuцlка. _ Сnp. 3out. Boл. 5 - I 69,
2r6).

Пoвстaнцi пiдipвaли зaлiзничний мiст y селi Бyбнiв
Boлoдимиp - Boлинськoгo paЙoнy BoлинськoТ oблaстi

Oсiнь, l943 p.
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i чекaли нiмецький пoтяг. Heвдoвзi з'явився пoтяг iз
мiстa Boлoдимиp - Boлинськa i  пеpeл зpyйнoвaним
мoстoм 3yпинився. Hiмцi вийшли iз пoтягa i зaв'язaвся
бiй. Cеpeл пoвcтaнцiв бyли жещви. Toлi зaгинyли: Мopлa
Устим, Мopлa Baсиль Гнaгoвич, Мopлa lвaн Гнaгoвич -
всi  ypoджeнцi сeлa Мoвникiв Iвaничiвськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблagгi. 3a жepтви y пpoтивtlикa невiдoмo.
Нiмцi пoвeрнyлися пoтягoм нaзaл, (PiвнеttcькuЙ
кpасзttавuЙ лlузеЙ. oсoбucmuЙ аpхiв О. !енuuцtкo. _ Сnp.
Зotц.Boл.3-9'3.26).

Coтня ..Чеpнiя'' (сoтенний - ypo.цжeнeць сeлищa Гoлoби
Кoвельськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi), якa бyлa нa
пoстoТ в селi Лiтoгoщa Poжищeнськoго paйoнy BoлинськoТ
oблaстi, пiддaлaся нaпaдy нiмцiв. Зaпеклий бiй тpивaв
пoнaд тpи гoдини. Cеpeл пoвстaнцiв зaгинyлo двa
чo.пoвiки i, сеpел tlих' сoтенний i poйoвий..[I'вa пoвстaнui
пoтpaпили y пoлoн' яких пiзнiшe oбмiняли нa пoлoнеtloгo
нiмця. 3a жepтви y нiмuiв нeвiдoмo (PiвнеttcькuЙ
кpoсзttавuЙ;uузeЙ. ocoбucmuЙ сtpхiв o' fleпuuцtка. -Сnp.
3out. Boл.4 - II7).

Biддiл , .Лeвa' '  зaв'язaв зaпек:rий бiй з нiмцями i
пoлякaMи в селi Poзничi Мaневицькoгo paйoкy Boлинськoi
oблagгi. У peзyльтaгi цьom бoю бyли жeрви з oбoх gгopiн'

l-{ьoгo ж дня зaгикyв кoпraнлиp вiллiлy ..Л eB'' (Piвt|е'|cькuЙ
кpасзпoвuЙ лtyзeЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o.,[еltuuЦtк& -Cnp.
3ot l t .PI-25PГ).

Пoвстaнцi зopгaнiзyвaли зaсiлкy пpoти нiмЦiв з
пoлякaми, якi вийшли iз мicгечкa МaцeiЪ (тепеp смтЛyкiв)
Typiйськoгo paйoкy нa селo.[oвгий Лiс Cтapoвижiвськoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaстi .  Heпoдaлiк сeлa Pyлня
CтapoвижiвсЬкoгo paйoнy нiмui пiддaлися oбстpiлy
пoвстaнцiв. У pезyльтmi бoю нiмцi з пoлякaми вiдgryпили
i пoвepнyлися нaзaд y МaueТв. 3a жepтви невiдoмo
(PiвпенcькuЙ кpасзнавuЙ лlузеЙ. oсoбucmuЙ аpхiв О.

ДеttuuЦlка. - CnP.3otц. Boл. I3 - 33).

Coтня . .Беpкyтa' '  (сoтенний - Фелopнyк Aнaнiй
Фe,Цopoвин, l92 l  p.н.,  ypoджeнець мiстечкa Bеpби

.[IJбнiвськoгo paйoнy нa Piвнeнщинi) нaпалa нa нiмецькe
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Гoспoдapствo (штaатсгщ) в мiсгevкy Poжище Boлинськof
oблaстi ,  яке oхopoнялoся нiмцями (бiля 50 oсiб) i
мaдяpaМи (бiля 200 oсiб). У pезyльтaтi зaпекJloгo бoю,
який тpивaв.ueкiлькa гo.цин, бyлo знищeнo 6iля20 нiмцiв,
[,raдяpи спpoтивy не чиt|иЛи i здaли збpoю. Сepeл
пoвgгaнцiв бyлo вбитo l0 чoлoвiк i, сеpеД них, Кyp'янiк
oлексiй, ypoлженець селa Пiдrrуoкл<я [yбнiвськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi. Пoвстaнцi зaBoлoдiли вeликoю
кiлькiстto збpoТ i ryлoби (PiвненcькuЙ кpасзпавuЙ.uузеЙ.
OсoбucmuЙ аpхiв o.,Qeпuщукa _ Сnp. Зout. P 7 - 9I).

Чoтa iз кypeня ...[opoшенкa'' (кypiнний _ Кyхapvyк Якiв,
ypoджeнець сeлa yТзДцi Злoлбyнiвськoгo paйoнy нa
Piвненшинi) хoтiлa пiдipвaти зa.ltiзниннy кoлiю нa стaнцiТ
oликa Кiвеpцiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oбластi, aле
oхopoнa стa}ruiТ вiлкpилa вoгoнь i зaв'язaвся зaпеклий бiй.
У uьoмy бoю зaгинyв пoвстaнець iз сeлa УТздцi Кoкoшa
Микoлa. Зa жеpтви y пpoтивникa невiдoмo (Piвпеttcькutt
кpасзttавнuЙ :ltузеЙ. ocoбucmцЙ аpхiв О. ,[енutцука. _

Cnp. 3oш. P 30 - 92).

Biллiл ..Мopoзa'' (сoтeнний - ypoлженеuь Гa-гrинини)
нaпaв нa нiмецький гapнiзoн y сeлi Ceнкевичiвкa
Гopoхiвськoгo paйorтy BoлинськoТ oблaстi. Жopстoкий бiй
тpивaв uiлy нiн. Hiмui викopистaлrи aвiaцiю. У uьoмy бoю
пoвстaнцi пoнeсли великi втpaги y живiй силi (були вбитi
i  пopaнeнi).3a жepтви y пpoтивникa нeвlдoмo
(PiвttеttcькuЙ кpoсзнавнuЙ :uузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
flеttuщука. _ Сnp. 3out. Boл. 8 - 22).

Biддiл УПA, пpи пiлтpимui мiсцeвoгo }Iaселеttня'
пyстив пiл yкiс декiлькa вaгoнiв пoблизy cтaнцiТ,фrбoвa
Кopнмa Гopoхiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi
(PiвненcькuЙ KpасlltавuЙ музeЙ. ОcoбucmuЙ opxiв o.
[eнuщ1lка _ Сnp. 3out. Boл. 8 - 62).

!екiлькa сoтенЬ УПА (бiля 600 чoлoвiк) oтovили
нiмеuькy aыгoкoлoнy (бiля l 6 гpyзoвих aвтo) i3 сoлдaгaми
(бiля 300 oсiб) в paйoнi сiл Кyхapi, Янiвкa Кoвельськoгo
paйoнy BoлинськoТoблacгi. Зaпеклий бiй зaв'язaвся в селi
Янiвкa. У peзyльтaтi бoю нiмeцькa кoлoнa бyлa poзбитa.
Зa жеpтви y пpoтивникa невiдoмo. Haстyпнoгo дня нiмцi

Oсiнь, l943 p.
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бoмбили мiсЦe poзтaцIyвaння пoвстaнцiв. Cepел
пoвcтaнцiв булo вбитo тpи нoлoвiки i бyв пopaнений
Жoвнipyк €вген Oлексiйoвич' пс. . .Cпpитний' ' ,

ypoДкеI{ець селa Hoвий Мoсиp Кoвельськoгo paйoнy
Boлинськoi oблaстi (PiвненcькuЙ кpавнaвuЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв О.,\енuщ1lка - Cnp. 3oш. But. I - I0).

Пoвgгaнцi (бiля 40 нoлoвiк) пiд кoмaндoю сoтеннoг0
..Кoсa'' зopгaнiзyвaли зaсi.lкy пpoти нiмuiв нa aвтorшляry
Кoвель_ Бpест пoблизy сeлa Byжиськ Paгнiвськoгo paйoкy
BoлинськoТ oблaстi. Hезaбapoм нa лopoзi з'явплacя
нiмeцькa aвтoкoлoнa' якa Тxaлa нa Кoвель. 3aв'язaвся
жopстoкий бiй, в pезyльтaтi якoгo, y пoвстaнЦiв зaгикyлo
3 чoлoвiки. Зa жeщви y пpoтивникa невiдoмo. Пoвcтaнцi
змyшенi бyли вiлсryпити' тaк як сили бyли нe piвнi
(PiвненськuЙ кpасзнавнuЙ лtузеЙ. ocoбuсmuЙ opхiв o.
[енutaукo. _ Cnp. 3out. Boл. I3 - 207).

Мiсцевa бoТвкa УПА, iз сeлa .[iлинiв Гopoхiвськoгo
paйoнy BoлинськoТoблaстi, нaпtЦa нa нiмцiв з пoлякalии'
якi вийtuли з мiстeчкa Бepeстeнкa Гopoхiвськoгo paйoнy
нa гpaбyнoк нaсeлення. Гpaбiх<ники змyшeнi бyли
пoвepнyгися нaзaл ( P i в н e н c ь к u Й кp асз н o в,t u Й лl уз е Й.
ocoбucmuЙ аpxiв 0. !еttuщ1lка. _ Сnp. 3otu. P 28 - 57).

24 rpуlня |943 p. нiмцi нaпaли нa с. Чepeмoшнo,
Мaневицькoгo p - кy [тpeбa селo Чepeмoшнe, Кoвельський
paйoн BoлинськoТ oблaстi] .  Ha oбopoнy сeлa пiшoв
oхopoнний вiллiл стapшинськoгo Bиll lкoЛy' шo бyв y
Кapaсинських лiсax [пoблизy сeлa Кapaсин Кaмiнь -
Кaшиpськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi] i  дo них
пpисднaлaсЬ вишкiльнa гpyпa нa чoлi з сoтен}|им
..Чщкom''. Пiсля кopoткoТ пеpестpiлки нiмui вi.Цстyпили
в нaпpямкy Мaневич (Лimonuc УПА. - 5. _ Topoнmo'
r9E4. -C. r2E).

30 гpyлня сoтня УПA ..Maксa' '  
[сoтeнний _

Cкopyпський Мaксим Aнтoнoвиv, l9l5 p.н.' ypoдя(енець
селa Aнтoнiвui Шyмськoгo paйoнy Tepнoпiльськoi
oблaстi] пpи дoпoмoзi в iллiлy apтилepiТ . .Бepези' '

зaатaкyвaлa пoлЬсЬких пoлiцiянтiв нa мaсткy Hapeнин
(бiля Бepeстeнкa), щo змyсилo пoлiцiro втeкти дo
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Бepестеvкa [Гopoхiвський paйoн Boлинськoi oблaстi].
Peштa yпiвuiв oтoчилa Бepeстенкo, oбстpiлялa йoгo з
aвтoмaтичнoТ збpoТ i  вбилa дeкiлькa oсiб. Пiзнiше
нaдiйrшлa пiдмoгa нiмuiв (СкopуncькuЙ M. Tуilu de бiЙ за
вoл'o.- К _ Лottфoн - Topoпmo, 1996. _ C. 207 - 208; ||/.
Siеmаszko. E. Siеmаszko, Ludobojstwo doconone przez
nасionаlis|ow ukrаinskich nа ludnosсi polskiеi ||oluniа
1939 - 1945' t. I, Wаrszawа 2000, s. I2I - I22. Itumoваtto
зo: Grzegorz Mo|уka Ukroinskа pаrtуzаnkа I942 - I960
Instуtуl Studiov Politуcznуch PАN oJicinа ||усIаwniczo
Rуtm ||/orszаwа 2006 s. 202).

Coтня ..Бoгдaнa'' (сoтeнний _ ypoлжeнеuь Гaлинини)
зaв'язaлa бiй з нiмцями (бiля 300 oсiб), якi Тхaли нa

фipмaнкaх iз СтapoТ Рафaлiвки BoлoдимирeцЬкoгo paйoнy
PiвнeнськoТ oблaстi нa мiстечкo Кoлки Мaнeвицькoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaстi .  Цей бiй вiлбyвся y селi
Кpaснoвoля Мaнeвицькoгo paйoнy, в pезультaтi якoгo, бyлo
вбитo декiлькoх нiмцiв. Hiмui вiлсryпИлL4 нa мiстечкo

фrмaнь Кiвepuiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaсгi. Сеpел
пoвстaнцiв жещв нe бyлo (PiвнeпcькuЙ кpасзпавuЙ.uузеЙ.
ocoбцcmuЙ аpхiв o. ,Ц,енuщ1lка - Сnp. 3out. Boл. 5 - 2 I6).

Hiмui пpиТхaли iз мiст. МaцeТв [тепеp смт Лyкiв
Typiйськoгo paйoну Boлинськo[ oблaстi] нa гpaбyнoк y
сeлo PyДня [Cтapoвижi вськи й paйoн Boл и нськoi oблaстi].
Coтня ..Гoнти'' зpoбилa нa них зaсiдкy бiля цьoгo сeлa' як
вoни пoвеPтzrлися. Гpaбiжники бyли poзбитi, a лoбpo бyлo
вiлiбpaнe (хyлoбa, зеpнo). Hiмцi втекли нa мiстeчкo
Мaцefв. 3a жеpтви невiдoмo (Гopdiспкo M. 3 Boлuнcькuх
i Пoлicькuх peЙЙiв УПА. _ Topoпmo, I959. _ C. 53).

Пpи пеpехoлi зaлiзнo - дopoжнoгo пepeТзлy в селi
Гpельки Кoвe.rьськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi вiддiл
УПA пiддaвся oбстpiлy зi стopoни зaлiзничнoТ oхopoни.
Зaв'язaвся кopoткoтpивaлиЙ бiЙ. 3a жеpтви невiдoмo
(PiвненcькuЙ кpaсзнавuЙ мyзeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
[енuщукa _ Сnp. 3oш. Boл. 5 - 26).

Coтня ..Кopбaнa'' (сoтенний - ypoлженeЦь Гaлиvини)
rиaлa жopстoкий бiй з нiмцями пoблизy мiстa Кoвеля
BoлинськoТ oблaстi. У uьoмy бoю бyли великi жещви i

Гpулеrlь' 43 p.

Гpyлеllь' 43 p.

3имa' l943 p.

3имa' l943 p.

пopaненi сеpeд пoвстaнuiв (PiвненcькuЙ кpаeзнавчuЙ
музеЙ. ocoбucmцЙ аpхiв o.,[епuuцtка. _ Сnp.I3I I PБе).

Чoтa iз сoтнi ..opликa'' (сoтeнний _ Гopyll Baсиль
Cильвестpoвич' ypoдженець селa Лaскiв Boлo.Цимиp-
Boлинськoгo paйoнy Boлинськoi oблaстi) зaв'язалa бiй з
нiмецькoю oхopo}loю зaлiзничнoТ кoлiТ нa вiлтинкy
Boлoлимиp - Boлинський - Iвaничi (Boлинськa oблacть).
У uьoмy бotо бyв пopaнeний сmeнний ..opлик''. Зa жepтви
не пoвiдoмля€тЬся (PiвненcькuЙ кpасзttавuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. fleнuщукo. _ Cnp. 3oш. Boл. 12 -
r02).

Coтня ..Гpiruи'' напa.лIa нa нiмецький гapнiзoн (бiля 50
oсiб) y селi oвaднe Typiйськoгo paйoнy Boлинськoi
oблaqгi. У pезyльтaтi цiсi aкцiТ нiмui бyли oтoненнi, aлe
iм вдaлoся iз oтoчeння виpвaтися. Жepтв нe бyлo
(PiвпeпcькuЙ кpасзuавuЙ ,ltузеti. ocoбucmuЙ аpхiв o'
fleнuuцlка. _ Сnp. 3out. Boл. 8 - 40).

Coтня . .Мaксa' '  (сoтенний _ Cкopyпський Мaксим
Aнтoнoвин, l9 l5 p.н.,  ypoджeнeцЬ сeлa Aнтoнiвцi
Шyмськoгo paйoнy TеpнoпiльськoТ oблaстi) нaп&.Ia нa
нiмeцькe гoспoдapствo (штaaтсгyт) y селi Меpвa
Гopoxiвськoгo paйoнy BoлинськoТoблaстi i poзбилa йoгo.
Пoвстaнцi зaхoпили бaгaтo хyлoби i гpyзoвe aвтo. 3a
жеpтви не пoвiдoмлясться (PiвtlеtlcькuЙ кpасзttавut1
музеЙ. ОcoбuсmuЙ аpxiв o.,flеtluuцlка. _ Сnp. I8 PM).

Coтня . .Чyмaкa' '  (сoтенний - Яценюк Микoлa
Геpaсимoвин' ypo/DкенецЬ селa Зaпiлля Jlюбoмльськoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaстi.) зopгaнiзyвaлa зaсiлкy нa
нiмцiв, якi Тхaли гpyзoвoю мaшинoю' пo aвтoll lляхy
Любoмль - Шaцьк. У peзyльтaтi пеpeстpiлки aвтo бyлo
пoшкoджeне. Жеpтв нe бyлo (PiвненcькuЙ кpасзttавuЙ
музeЙ. ocoбucmuЙ opхiв 0. !енuщука._Сnp. 3oш. Boл.
2 - 3r2).

Чoтa ..Хмapи'' (бiля 60 чoлoвiк) iз сoтнi ..Чyмaкa''

(сoтенний - Яценloк Микoлa Гepaсимoвин' ypoДI(е}lець
сeлa Зaпirшя Любoмльськoгo paйoнy Boлинськoi oблaстi )
нzlпaлa нa нiмеЦьlсy жaнлapмepiю y мiстi Любoмль.

fpулень' 43 p.
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Hiмцi пoхoвaлися пo пiдвaлax' a пoвстtlнцi, тим чaсoll'
захoпили багaтo кoнсй, медикaмеEгiв, прryкгiв iамyнiuiТ.
Пiсля цьoгo пoвстaнцi вiдiйшли нa свolo бaзy. Жерв не
6улo (PiвненcькuЙ кpaсlнавuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ apxiв
o, ,ЦeнutцJlкo. - Cnp. Зotц. But. 2 - 116).

Пoвgгaнець _ Pyсилo Iвaн, ypo.Цжснець с. 3a,пiзниця
Любешiвськom p - }ry BoлинськoТ oблaстi, зaгинyв y бoю
з нiмецькo - фaшистськиtl'и oкyпaнтами нaтеpенaх свoс[
oблaстi (CepziЙtук Butoilu'uup. Pаdяttcькi noPmuтa'|u
npomu oУH . УIIА._ К' 2000. - 0oк 53).

Пoвстaнець _ Шевелюк, житель селa Пoчекaйкa
Boлo.пимиp - Boлинськoгo paйoнy Boлинськoi oблaстi,
зaгинyв y бoю 3 мaдяpaми }ra теpенax Boлoлимиp-
Boлинськoгo paйoкy (Цаpук Я. Boltu nu|яanu 30 вutlo
Укpаiнu // Слoвo npoвdu, I994. - 4 ciuня).

Пoлiшyк Михaйлo Мiлентiйoвич, )l(итель сеЛa Хilrелiв

[Boлoлимиp Boлинський paйoн BoлинськoТ oблaстi].
3aгинyв l943 poкy в бoю з нiмцями пiд с.  Biйниця

[Лoкaнинський paйoн BoлинськoТoб.пaстi] (Itapук Я. Boнu
noляa,u 3а вoл'o Укpаiнu // Слoвo npавЙu, 1992. _ 14
лun'Iя).

Пapхoмюк eвген Aбpaмoвич, l92l poкy нapoд)кен}lя,
житeль селa Бoбичi [Boлoпимиp - Boлинський paйoн
BoлинськoТ oблaстi], paйoнoвий. 3aгинув l943 poкy y
Bеликoлнy п'ятницю вiл pук нiмецькof пoлiuiТ нa кopлoнi
з Галичинoю [Львiвшинa] (Цopук Я. Bottu nu|лanu 3а
вoлto Укpаittu //Слoвo npaвdu, I992. - 14 лunнл).

.[aвилюк Iвaн Якyбoвия, |920 poкy нapoДt(е|{tu|' )кl{тепь
сeлa opaнi [Boлoлимиp. Boлинський paйoн BoлинськoТ
oблaстi]. 3aгинyв в бoю з нiмцями бiля с. ПiдгaЙцi

[Лyuький paЙoн BoлинськoТ oблaстi| (Itapук Я. Boнu
noЛя?Jlu 3o вoЛю Укpаittu // Слoвo npaвdu, 1992. - 7
лunня).

B мiст. Кiвеpui [Boлинськa oблaсть] вiддiл УПA poзбив
збipний rryнKг' нa якoмy бyли Люди' lllo ii пoлoвленo й
пpизнaченo нa виiЗд дo Hiмеччини. Bсix лroдей звiльненo.

?, 1943 p.

?,1943 p.

?,1943 p.

?,1943 p.

Бaгагo iз них всryпшlидo УПA (CеpeiЙuук B. oУH -УIIА
в Poкu вiЙнu. Hoвi ilotсуменmu. _ К., 1996. -С.360).

Пoвстaнець Кoнстarrгинoв Гнaг Якyбoвин, l923 p. н.,
ypoдже}lецЬ селa Зapiння Boлoлимиp - Boлинськoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaqгi, зaгикyв y бoю з нiмцями в
селi Мишевi lвaничiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблagгi
(Itаpук Я. Boцu nutяzлa ?II вoЛK, УкpoIнu //Cлoвo npавDu,
I992. - l4 лunня).

Biддiл УПA мaв бoйoвy сyгичкy з нiмцями в ypoнишi
..Bелике oзеpo'', пoблизy сeлa oблaпи Кoвeльськoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaстi .  У uьoмy бoю зaгинyв
пoвстaнецЬ iз селa oблaпи Левvyк Микoлa lвaнoвич. Зa
)кеpгви y пpoтивникa невiдoмo (PiвttенcькuЙ кpаeлавuЙ
музeЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О.,\епutщtка. - Cnp. 3out. Boл.
5 - 27).

Coтня . .Жyкa' '  
[сoтенний - Cтeпaнкевиv Aнлpiй

Пaнaсoвин, |922 p. н.,  ypoдже}|eць селa Зaлiсoче
Кi вepui вськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaсгi] poззбpoiлa
гpyпy Maдяpiв. [е вiлбyлoся нa залiзничнiй кoлii нa
вiлтинкy мiж стaнцiями фмaнь - Клевaнь [нa гpaниui
Кi вepui вськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi i Pi внeнськoгo
paйoнy Piвненськoioблaстi]. Мaляpи влень poбили oбхiл
кoлiТ. Кoлiя пpoхoдилa vеpeз лiс, в якoMy пoвстaнцi
вчинt{.ли зaсiлкy. У pезyльтaтi uiсТ aкuii yпiвцi пoпoвнили
свoТ зaпaси збpoeю тa aмyнiuiею (СлoбeцькuЙ o.
СomеннuЙ .2I(ук,'// IнфopлtацiЙнuЙ бюлemень, 2002. _

бepвень).

Пoвстaнцi зaв'язaли жopстoкий бiй з пoльськими
шoвiнiстaми, якi сrгу.lкили нiмЦям, y селi Пшебpaя<e (тепеp
селo Гaйoве) Кiвеpuiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi.
Cеpе.Ц пoвстaнuiв бyли жеpтви. У uьoмy бoю зaгинyв
пoBстaнецЬ Хлoпецький Микoлa Михaйлoвин,
ypoДкrнець селa Бoгoлюби Лyuькoгo paйoнy BoлинськoТ
oбластi; Белaн BaсилЬ' ypoдll(еt|ець селa Hoвoсiлки
Мaневицькoгo paйoнy Boлинськoi oблaстi; Фaльнyк
Cильвесгp, Кyшнip Юхим, Фaльvyк €rryх Ceменoвин,
Фa.пьнyк Oмелян Cеменoвин, Бoянoвський Пaнaс _ всi
ypoдженцi селa Мaтейки Maневицькoгo paйoнy

?, 1943 p.
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Boлинсьlоi oблacгi. Пpсrги пoвстaнuiв, paзoм iз пoлякaми,
BИcryлИлa i сoвcгськa (неpвoнa) пapгизaнкa. Зa жещви y
пpoтив}|икa невiдoмo (PiвпeпcькuЙ кpасзнавu Й ltузeЙ.
ОcoбucmuЙ аpх'iв 0.,{eнulцlка. _Сnp' 3ota. But. 5 - 203,
5-232,5-233,6- 108).

Сoтня УПA пiд кol l laндoю .Qaнилюкa Cтeпaнa,
ypoд)ке}llul Кiвеpuiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi,
звелa 3aпеклt lЙ 6iЙ з нiмцями y селi Хpoм'якiв
Мaневицькoгo paйoнy BoлинськoТ oблacтi. У uьoмy бoю
зaгиEyв сaм сoтенний (PiвtlенcькuЙ кpoсзнавuЙ музеЙ.
ОсoбucmuЙ аpхiв o, ,|енuщ1lка. _ Сnp. 3ota. Boл. I0 -
r 83).

Пoвстaнець Глaлyн lвaн, l9l5 p. н.' ypoдженець селa
Бepестeн кo Гopoх i вськoгo paйoнy Boли нськoТ oблaстi,
зaги}lyв y бorо з нiмцями нa тepенaх свoгo paйoнy
(PiвпeнcькuЙ кpасзнaвuЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ apхiв o.
I{енuuцlкo. - Сnp. 2726 BГ).

.[зюpyн Bасиль Hинипopoвич' )китrль с. opaнi
[Boлolимиp . Boлинський pайoн BoлинськoТ oблaстi],
3aгинyв I943 poкy в бoro [з нiмецькими orсyпaнтaми] бiля
мoнaстиpя с. 3имне [Boлoлимиp. Boлинський paйoн]
(I!аpук Я. Boнu nutяzltu ?а вoл'o Укpаiнu //Слoвo npавdu,
I992. _ 7 лunня).

Пoвстaнець - Кyлиpський Mикoлa lвaнoвиv, |927 p. н.,
я(итель Boлo,Цимиp - Boлинськoгo paйoнy, a тaкoж
.,Зoзyленкo''_ нaдpaйoнний пpoвiДник, убllтllЙ н i м цям и в
стeнясapинiвськol l ry лiс i  l943 poкy [непoлaлiк селa
Пoлoм'яг|е, тепеp сeлo Cтенжapиvi,  Boлo.Цимиp -
Boлинськoгo paйoкy BoлинськoТ oблaстi] (I!аpук Я. Boнu
noляalu 3а вoлt{, Укpаiнu // Cлoвo npавdu, 1992. - 7
лunня).

Киpиvyк Iвaн Tepентiйoвич, l925 poкy нapoдження'
житель селa Poкитниuя [Boлoлимиp - BoлиIIський paйoн
BoлинськoТoблaсгi], зaгинyв l943 poкy y бoю з нiмцями
[пoблизy свoго селa] (Цаpук Я. Bottu noля?Jt|l 3а вulto
УкpаIнu // Cлoвo npaвЙu, 1992. - I l лunня).

?,1943 p.

?,1943 p.

?,1943 p.

?, 1943 p.

?,1943 p.

Пoвстaнцi дeкiЛькa paзiв зopгaнiзoвyвtlли зaсiдки нa
нiмцiв нa aBтoцtляхy Кoвель - Бpес1 щo пoбли3y селa
Pocтинь Любoмльськoгo paйoнy Boлинськo[ oблaстi.
Hiмцi aвтoмaцIиHaми Bивoзили лiс i  пoвстaнцi Тм
пepешкoджzlли це poбити. 3a жещви нe пoвiдoмляgгься
(PiвненcькuЙ кpаcзнaвuЙ лlузеЙ. oсoбucmuЙ opхiв o.
fleнuщ1lкa _ Cnp. 3oш. Boл. 2 - l82. ).

Пoвстaнцi rулv|t|}IлI| пoтяг з нiмцями пoблизy стaнцiТ
Tpoянiвкa Мaневицькoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi.
Зaв'язaвся бiй з нiмцями' B якoмy зaги}ryв пoвстaнецЬ
oсiюк Boлo.Цимиp Бенедиктoвин, iз селa Пoлoвлi
Кoвельськoг0 paйoнy BoлинськoТ oблaстi. Зa жеpтви y
пpoтивникa нe пoвiдoмля стьcя (PiвнеttcькuЙ кpаeзпавuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.,[енuuglка. - Сnp. 3oul. Boл.
4 - 26).

Сoтня ..Зyхa'' (сmeнний _ Кaлiшyк Микoлa, вихoдецЬ
iз сeлa Кpaть ТypiЙськoгo paйoнy Boлинськoi oблaстi)
мaлa зaпeклиЙ бiЙ з нiмцями i  пoлякaми бiля селa
Пoлoм'яне, тепеp Cтенжapинi, Boлoлимиp - Boлинсьlогo
paйoну BoлинськoТ oблaстi. 3a жеpтви y пpoтивl{икa
нeвiдoмo (PiвпеttcькuЙ кpoсзнавнuЙ ltузеЙ. ОcoбucmцЙ
аpхiв o. !еtluuцlка. - СnP. 1otц. Boл. I2 - l02).

Пoвстaнцi нaп €ulи нa мaляpiв (l2 oсiб)' якi oхopoняли
зaлiзнoлopoя<ний мiст в селi Poмaшкiвкa КiвеpuiвсЬкoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaстi. У peзyльтaтi бotо двoх
oхopoнuiв бyлo вбитo. Cepeл пoвстaнuiв жещв нe бyлo
(PiвпепcькuЙ кpасзнавuЙ J||у3еЙ. ocoбucmuЙ аpxiв o.
flенuuцlкa _ Cnp. 3out. P 3 - 48).

Biддiл УПA мaв бiй з нiмцями i yзбекaми пoблизy сeлa
Хopoхopин [Лyuький paйoн BoлинськoТ oблaстi]. .Цвa
yзбеки пеpeйшли нa стopoнy УП^ (ДАPo: Ф. P _ 30. _
on. 2. - Сnp. 4I. _ Аpк. II).

Чoтa УПA з вiлдiлy..oсгaпa'' (к-p - oлексiй БPисЬ, iз с.
Pаvин ГopoхiвсЬкoгo p.нy BoлинськoТ oбл.) пiд кoмaндoю
..B iтpилa'' зt|ищилa стaницю н i мецьких пpикopлoнникiв
y с. Hoвий 3бopишiв Гopoхiвськoгo paйoкy. У uьoмy селi
нiмui пoмopлyв.lли пopaнених пoBстaнцiв

?, 1943 p.

334

?, 1943 p.

335



?,1943 p.

?, 1943 p.

?,1943 p.

?, 1943 p.

?, 1943 p.

( P iв н е н cь кu Й кpасз н ав u uЙ .му e Й. o co б u c mц Й apхiв o.
[енuщукo. _ Сnp. 2I2 P; Mечttцк Сmеnан. У вupi
вo€''rнo?o лuхlulimmл. _Львiв, I992._ С. 59).

Пpи oлнiй пеpепpaвi чеpез p. Cтиp [piнкa Cтиp, щo
пpoтiкaс в Лyuькoг'ry paйoнi BoлинськoТ oблaстi] знищeнo
30 нiмцiв (Лimonuc УПА Hoва cеpiя. _ T I, _ Кцiв _
Topoнmo, 1995. -C. 70).

Biддiл УПA мaв бiй 3 пoлякaми' якi с.гrуcкили нiмцям, в
мiстeнкy oликa Кiвеpшiвськoгo paйoнy BoлинськoТ
oблaстi .  У uьoмy бoю зaгинyв пoвстaнeцЬ Aндpiй,
ypo;DкенeцЬ селa CaгиiЪ .(yбнiвськoгo paйoнy Piвнeнськoi
oблaстi (PiвпeнcькuЙ кpасзнoвuЙ лlузеЙ. ОcoбuсmuЙ
аpхiв o.,Ценuщ)lка. _ Cnp. 2007 PM).

B oднiй мiсцeвoстi [Лyuький paйoн BoлинськoТoблaстi]
poзбитo 4 aвтa з нiмцями _ aвтa спrUIенo, 20 нiмuiв yбитo,
6 пopaнeнo, 3 - х yзятo в пoлoll. Усro збporo вiд нiмцiв
зaбpaнo (Лimonuc УПА Hoвa cеpiя. _ T. I. _ Кuiв _
Topoнmo, I995._C.70).

Bиpyшилa нiмoтa нa с. oстpiв (Лyvнинa)
[Кiвеpuiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi], щoб йoгo
пoгpaбyвaги i спaлити. Пoвстaнчий вiддiл, Щo зpoбив
нa.Цopoзi зaсiдкy, пi,Цпyстив нiмецьких злoдiТв нa кiлькa
метpiв дo себe i  с iкaнyв пo них з i  скopoстpiлiв.
Пеpелякaнi нiмцi пirшли вpoзтiv, зaлиuIивши 24 вбитих
i l5 paнених. Пoвgгaнцi злoбyли збpoю, aмyнiЦiю, кoнi
й (Лittonuc УПА Hoва сеpiя. _ T. I. _ Кuiв _
Topoнmo, I995._C.90).

У Пiдгaйцях (Лyнvинa) зaгiн пoвстaнцiв вiдбив вiд
нiмaкiв нaгpaбoвaне в селя}r лoбpo: 98 кopiв, 45 кoней,
36 свиней, l 0 uerrгнepiв мyки, l 5 цeнтнеpiв сoли' yпpяж'
800 лiтpiв бензини, 800 лiтpiв нaфти (Лimonuс УПА
Hoвo cеpiл. _ T. I. - КuIв _ Topoнmo, I995. - C. 90).

Biддiл УПA мaв бoйoвy сyтичIry з нiмцями в мiстенкy
Лoкaчi BoлинськoТ oблaстi. Bислiд aкцiТ невiдoмий
(PiвнeнcькuЙ кpасзнaвuЙ лlузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
[eнuщ1lкa _ Cnp. Зottl. Boл, 7 - 54).

?,1943 p.
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Пoвстaнцi зopгaнiзyвaли зaсiлкy нa нiмцiв пoбли3y селa
Пiллyбui Лyuькoгo paйoнy BoлинськoТ oблagгi, якi Тхaли
нa гpaбyнoк ближнiх сiл. У pезyльтmi бoю 3aгинyлo двa
пoвстaнцi: Cтaсюк lвaн i Швeць Aнaгoлiй €вмeнoвич -
oбидвa ypoлжeнui селa Пiдгaйui Лyuькoгo paйoнy
(PiвнeнськuЙ кpасзнавuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О.
.\еtluuцlка. _ Сnp. Зoш. Boл. I - 79).

Бiля с. Гpaбiвeuь (Boлoлимиpшинa) [Гpyбeшiвський
пoвiт, тeпep Пoльшa] кypiнь ..oстpiзькoгo'' 

[кypiнний -
Гpoмaлюк Oлексiй Poманoвиv, l9l3 p. н.' ypoджeнецЬ
сeлиЩa Гoлoби Кoвельськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi]
мaв зaвзятий бiй з нiмцями i вiдiйшoв пoтiм нa пiвденЬ
(Лimonpc УПА. _ 5. _ Topoнmo, I984. _ C. I34)'

B бoю в сeлi Пaличi [тaкoгo сeлa y Boлинськiй oблaстi
не виявленo] нa Boлo.цимиpшинi [Boлинськa oблaсть]
вбmo 96 нiмuiв (Укpаittcька Пoвcmанcька Аpn|iя. ЛебеDь
M., I987. _ С. I5)

Пoвстaнець _ Гepaсимнyк Юхим Кoнoнoвин, iз сeлa
Яснoгipкa Capненськoгo paйoнy [Piвнeнськa oблaсть],
зaги}tyв y бoю з нiмцями i  пoлякaми y сeлi Cepкiз iв
Typiйськoгo paйoнy Boлинськoi oблaстi  (!еttuщук
oлекcаttilp. 3л oч u п u noл ьcькuх u| oвi'! iсmiв'tа B oJl u't i,
_ Кнuzа nеpu|o. - Piвне, 2003. _ C. 247).

Бiля с. Бегgгa Boлo,Цимиpськoгo пoвiry [Boлoлимиp -
Boлинський paйoн BoлинськoТoблaстi] мiж вiддiлoм УllA
тa влaсoвсьI(oю чaстинoю [шraсoвui - poсiйськi шoвiнiсти,
якi сrтРкили нiмшям] вiпбyвся кiлькaгoдинний бiй. Бyли
втpaти 3 oбox cтopil.l (Mеuнuк Сmеnoн. У вupi вoс'r'roeo
лuхoлimmя, - Львiв, l992. _ С. 62).

Пoвстaнець - Baвpинюк Петpo, ypoд)l(енець селa
Зaбyн.пa [Boлoлимиp - Boлинський paйoн BoлинськoТ
oблaсгi], вoяк УПA. Apештoвaний вJIaсoвlUIми [poсiйськi
шoвiнigги, якi с.rrРкили нiмuям] пpи спpoбi з€lхoплeння
збpoТ. PoзстpiляниЙ...(Itаpук Я. Boltu noля?лu 3а вorlК)
Укpаtttu // Cлoвo nPавоu, l992. - 30 нepвня).

?, 1943 p.

336 551



?, 1943 p.

?,1943 p.

?, 1943 p.

04. 01. 1944 p.

У дpyгiи пoлoвинi l943 p. oднa чoтa УПA нaпaлa нa
кoлoнy нiмецьких i{aшин бiля с. Хмелiвки... [Boлoлимиp
- Boлинський paйoн]. Hiмцi звеpнyли iз тpaси Лyuьк _
Boлo,Цимиp i пoТхaли гpaбить селa i кoли пoвepтaлись Тх
зyстpiлa чoтa УПA. Hiмцi втiкли i залишили 2 aвтo.
Пoвстaнцi iх зaбpaли (Лimonuc УIIА. _ 5. - Кuiв _
Topoнmo, l984. _C. I78).

Miсцeвa бoТвкa УПA вбилa2 - х нiмuiв, якi пpиТхaлIи y
с. Кopшiв ЛyuЬl(oгo p-tly (PiuteпcькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ.
ocoбucmuЙ аpxiв o.,{енuuцtка. _ Cnp. 5E3 PК).

Heвеликий зaгiн УПA, дJlя здoбyггя лiкiв i сaпеpськoгo
знapядllя, зaaтaкyвaв бopoненy пoлЬсЬкoю пoлiцiсю i
нiмцями цегелЬню... B гoдинi 5 - iй пo пoлyлнi l943 poкy,
вiддaленy 4 клм. в iд мiстa Boлoлимиpa Haстyпaл}, l
пoвстaнцi пi.Ц oхopoнolо гpaнaтoмeтнoгo вoгню. Hа вiдсiч
з мiстa пoспirшaли жaнлapмepiя i вiйськo' I пoки пpийшлa
вiлсiv, пoвстaнцi зaбpaли всю фaбpинrry аптенкy, бaгaтo
сaпеpсЬкoгo знapяДдя' чoтиpи вoзи й oлнy бpинкy тa l7
кoнeй. Bi.uстpiлююнись, пoвстaнцi без жеpтв пoвepкyлися
в свiй теpен (Кom1шьcькuЙ. M. Бoi УПА з пiltця,vu mа
noлякпJуtu бiля Boлodu'tlupа //Лimonuс Boлutti. _ Ч. 9.
- с. 3I).

1944 p.

Дня 4. |.44. нa сeлo Гpaнaгiв [Лoкaнинський paйoн
BoлинськoТ oблaстi] нaпaли нiмцi i лЯх|1 у кiлькoстi 60
oсiб....Ciльськa сaмooбopoнa вистyпилa в oбopoнi селa.
3aв'язaвся бiй, який тpивaв дo l5 гoди}tи. B вислiдi бoю
вбитo l0ляхiв, a l5 paненo. Пo нaшiй стopoнi зaгикyлo 5
гoспoдapiв з цивiльнoгo нaсe.пення...Haдвеvip ляхи i нiмцi,
зaбpaвши тpyпи' вiд'Тхaли лo Зarypеuь [сeлo Зarypui,
Лoкaчинський paйoн] (ЦДАBoB i УУ: Ф. 383E. _on. I. _
cnp. 3-a_ аpк 75. Itumoвoнo за: СеpziЙuук B. Пoлякu
нo Boлuнi у poкu йpуzoi cвimoвoi вiЙнu. _ Кuiв, 2003' _
c. 363).

.[ня 8. l. 44. бo.rЪкa CБ спaлилa всi тi дoми. якi зaймaли
нiмui. Зaбpaли l20 кoней, з яких l0 взяв гoспoДapний
pефеpент, a peшry poзiбpaлo нaсeле}{ня [Aкuiя вiлбулacя

08. 01. 1944 p.

08. 01. 1944 p.

08. 01. 1944 p.

10. 01. 1944 p.

y Гopoxiвськoмy paйoнi] (Ц,цАBОB i УУ: Ф. 3E38. _ on.
I. _ Сnp. 3 - а. - Аpк. 75. llumoваtto за: СеpziЙ'tук B.
Пoлякu ltсt Boлuнi у poкu йpуzoi cвimoвoi вiЙпu. _ Кutв,
2003.-c.36r).

ТiсТж нoчi сaмooбopoнa p-нy Беpестенкo [Гopoхiвський
paйoн BoлинсЬкoТ oблaстi] спалилa фiльвapoк [нiмеuьке
кoлeктивнe гoспoдapствo] в Хoлoневi [селo Хoлoнiв,
Гopoхiвський paйoн] (ЦДАBoB i УУ: Ф' 3838. _ on. l. _

Сnp. 3-а._ Аpк. 75. Itumoвa'Io 30: СepeiЙuук B. Пoлякu
ltа Boлuпi у po'<u йPуzoi cвimoвoi вiЙнu. - Кuiв, 2003. -
С.36I).

TiсТ ж нoч i сaмooбopoнa p-нy Бepестен кo [Гopoхiвський
paйoн BoлинськoТ oблagгi] спалилa фiльвapoк [нiмеuьке
кoлeKгив}tе г1oспoдapстBo] в Cтapoстaвi [сeлo Cтapoстaв,
Гopoхiвський paйoн] (ЦДАBoB i УУ: Ф. 3838. - on. I. _

Сnp. 3 - а. - Аpк. 75. Ilumoвапo за: СеpziЙlук B. Пoлякu
па Boлutti у poкu dpуzoi cвimoвoi вiЙнu. - КuIв, 2003. _

С.36I).

ТiсТ ж нoчi сaмooбopoнa p.}ly Беpестенкo [мiстo
Бepестенкo, Гopoхiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi]
зaбpulaлинaмo з rypaльнi [спиpтзaвoл] в Хoлoневi [сeлo
Хoлoнiв, Гopoхiвський paйoн] (ЦДАBoB i УУ: Ф. 3838.
_ on. I. _ Сnp. 3.o. _ Аpк. 75, Itumoванo за: CеpziЙuук
B. Пoлякu Irа Boлuнi у poкu dpуzoi cвimoвoi вiЙttu. _

Кuiв, 2003. _ С. 36l).

!ня l0. |. 44 5 нiмцiв i 50 пoлякiв пpибyлo дo селa
3елeнa [тpебa селo 3елене Гopoxiвськoгo paЙoнy
BoлинськoТ oблaстi], ... Caмooбopoнa цЬoгo ж paйoнy
неспoдiвaнo Haскoчилa нa них i вiдiгнaлa з цЬoгo селa. B
вислiдi бoю бyлo зaбитo 5 пoлякiв, зaбpaнo всi piнi
(ЦДАBoB i УУ: Ф, 3838. - on. I. - Сnp. 3 - а. _Аpк. 75,
Ilumoвoнo за: CepziЙaуK B. IIoляKu t|а BoЛuнi у poKu
ilpуzoI cвimoвoi вiЙнu. _ Кuiв,2003. _С.36I).

.Ц'ня l6. |, 44 p' вс.Cтapий Зaгopiв [Лoкauинський paЙoн
BoлинськoТ oблaстi] бoТвкa CБ пepелoвилa з тpьox
лезещиpiв нiмцiв, якi дoбивалися дo дoмy (ЦДАBoB i
УУ: Ф. 3E3E, - on. I. - Cnp. 3 - а. - Аpк. 75).

08.01. 1944p.
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17.01.1944 p.

21.01. 1944p.

21.01. 1944p.

\ня |7. I. 44 p. лo м. Пopиuькa [тpебa Cтapий Пopиuьк,
Iваничiвський paЙoн BoлинськoТ oблaстi] пpибyлa бaнлa
нiмцiв i ляxiв вiд стopol{и Гopoхoвa [Boлинськa oблaсгь]
в числi olсoлo 4000 [тaк в текстi] лroлей.....Пo дopoзi бaндa
ця гpaбилa нaсeлення i пшIилa буДинки. Ha пеpедмiстях
Пopиuькa ляхl{ пoчaли гpaбити нaселrння. B oбopoнi
вистyпилa oкpyжrra бoТвкa CБ [Cлyлсбa Бсзпеки] i
сaмooбopoнa з пoблизьких сiл. B вислiдi бoю зaбlтгo 3
нiмцiв i дo l0 ляхiв... Пo нaшiй стopoнi бyв тiльки oДин
paнений. Пoляки, спaливlцt l  чaстинy Клoпoчинa
[Iвaниviвський paйoн] i Mихaйлiвки [Лomнинський paйoн
BoлинськoТ oблaстi]..., вiд'ixaли в нaпpяi.lкy Iвaнич
[Boлинськa oбrraсть]... ЩДАBoB i УУ: Ф. 383E. -Оn. I.
_ Cnp.3-o.-Аpк 76. I]umoвottoзo: CеpziЙuук B. Пutлкu
нa Boлulti у poкu Йpуeol cвimoвol вiЙнu. - КuIв, 2003. _
c.364).

.(вa кypeнi УПA i  сoтня BiйськoBo - пoльoвoТ
жaнлapмеpii (BПж) i, в тoмy vислi, сoтня ..Мopoзa''
(сoтенний - iз Гaличини), бiля l000 чoлoвiк, зaв'язaли
жopстoкий бiй iз фpoнтoвими нiмецЬкими чaст}tнaми'
пoмiж селaми Caлiв Лyuькoгo p - нy i Угли Кoвeльськoгo
p.кy Boлинськoioблaстi. У uьoмy бoю бyлo вбитo бiля 20
пoвqгaнцiв i близьro 30. и пopa}rенo' 6 чoлoвiк пoтpaп}rлo
y пoлorr. Тoлi зaгинyв пoвстaнець iз селa Лaвpiв Лyuькoгo
paйoнy Лyк'яннyк oлексiй Apсенoвин. Cepeд нiмцiв бyли
великi жещви (пo непiлтвеpДкeних дaниx 200 чoлoвiк
бyлo зaхoпленo y пoлoн i poзстpiлянo пoвстaнЦями).
Пoвстaнцi зaвoлoдiли вeликolо кiлькiстю збpoТ i aмyнiuiТ
(PiвненcькuЙ кpaсlнoвuЙ лсузеЙ. ОcoбucmaЙ аpхiв o.
{eнuцукa - Сnp. 22E9 PM,3otu. Boл. 8 - 23).

Ha Boлoхpишa нiмцi (бiля l00 нoлoвiк) пpиiiшlи y се.пo
Iвaнiвкa Poжищенськoгo paйoнy Boлинськoi oблaстi,
зiгнaли людеЙ дo цеpкви i хoтiли сп!lлити ii. Coтня..Гpiши'' пpи пiлтpимui мiсцевoТ 6oiЪки iз нaвкoлищнiх
сiл стaлa нa зaхист миpниx селян. Пoвстarrцi нaлaли Ha
злoчинцiв i знищили мaйясе всiх. Toдi зi стopoни вopoгa
впaлo бiля 72 ociб, двoх пoтpaпилo y пoлoll. Cеpед
пoвстaнцiв 3aгинyлo бiля ? чoлoвiк (PiвнеttcькuЙ
кpaслoвuЙ лtузeЙ. ОcoбuctnaЙ аpхiв o. !енutщtкa -Cnp.
3otц.Boл.8-40,9-70).

Cirень, |944p.

Ciнень, |944p.

20. 03. 1944 p.

22.04.1944 p.

Квiтень' 44 p.
(пoнeтoк)

Мiсцевa бoТвкa УПA нa чoлi iз стaничниIt' Baкyлoю
Iвaнoм з lвaничiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi,
нaпaлa нa нiмЦiв, якi  гpaбили селo КЛoпoчиl{
Iвaничiвськoгo paйoнy. 3aв'язaвся бiй i гpaбiжники
вiлстyпили. Жеpтв y пoBстaнцiB не бyлo. Зa жеpтви y

пpoтивникa невiдoмo (PiвненcькuЙ кpасзнaвuЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. ,{енuц1lкa _ Cnp. ?ota. But. 3 - 59).

Hiмцi з пoлякaми (бiля 40 oсiб) пpибyли y сeлo Бiлogгoк
Лyuькoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi гpaбити миpних
жителiв. Ha зaхист сeпa стaлa мiсцeвa бoТвкa (бiля 50
нoлoвiк) пiд Ioмaндoю Мельниvyкa Леoнiд4 ypoдженця

цЬoгo ж селa. зaв'язaBся зaпеKлий бiй. Пoвстaнцям
нaдiйrшлa пiдмoгa. Hiмцi з пoлякaми втpm}tвцIи l5 чoлoвiк
вбитими Bтекли. Cеpел пoвстaнцiв жеpтв не бyлo
(PiвненcькuЙ кpаeзнавuЙ музeЙ. ocoбuсmuЙ opxiв o.

[енulцlкa - Сnp. 3otц. Boл. 8 - 54).

Hевеликий вiддiл УПА нa чoлi 3..Boвчaкoм'' [юмaнлиp
П iвденнoТ oкpyги Bo ..Typiв'' _ Шрl oлексiй Пaнaсoвин,
l9l9 p.н., ypoдженeцЬ селa Шaйнo, тeпеp Жypaвлине,
Cтapoвижiвсьlсoгo paйoнy BoлинськoТ oблaсгi] нa хyгopi
с. Лyкoвинi Iвaничiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oбЛaстi
зiткнyвся з кoлoнoю нiмецькиx мoтoциклiстiв. Пiсля
кopmкoТ пеpесгpiлки нiмцi вiдcтyп}|I||А' aлe в uьoмy бoю
бyвтяжlo пopaнений ''Boвчaк'' i невдoвзi вiнпoмep (IОpiЙ

БвeлtcькuЙ, oлекcа IIIум _ ,,Boвчoк,' 14 mpавня I9I9
p. _ 20 беpвнл 1941 p. // IIIлях Пеpeмoau. _ 1994. - 5
бepвнл; Лimonuc УПА. - 5. - Topoнmo, l9E4. _ С. I93).

Bлaсoвцi (poсiйськi шoвiнiсти, якi сrryжили нiмuям)
oчoлювaнi нiмецьким oфiuepoм, пpиiiaли нa фipмaнкax
в селo Якoвичi Boлoдимиp - Boлинськoгo paйoнy
BoлинськoТ oблaстi гpaбyвaти м иpне нaсеJIе}| ня. М iсцевa
бoТвкa УПA зyстpiлa нeпpoхaних гoстей вoг}|ем.
Гpaбiжники зДaлнcя. Пoвстaнцi Тх poззбpoiли, зaбpaлIи
кoнi i  фipмaнки, тa вi .uпyстили. Жepтв не бyлo
(PiвнeнcькuЙ кpaсзнавuЙ лlузеЙ. ОcoбucmuЙ apxiв О.

[eнutщtкa -Cnp. 3olu. Bul. 7 - I73).

3aгiн yПA iм. Iвaнa. Бoгyнa пiл кoruaндoю
..oстpiжськoгo' '  

[кoмaндиp _ Гpoмaлюк oлексiй
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Квiтень' 44 p.
(пoнaтoк)

Квiтень' 44 p.
(пovaтoк)

Квiтень' 44 p.
(пoнатoк)

25. 05. 1944 p.

Poманoвин, l9 l3 p. н. '  ypoдже}tеt lцЬ сeлищa Гoлoби
Кoвeльськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi] мaв бiй з
нiмцями в сeлi.(pевинi Ilвaнинiвський paйoн BoлинськoТ
oблacтif(Лimonuc УПА' Hoва cеpiя. _ T: 8. - Кuiв _
Topoнmo, 2006. _ C. 653).

Зaгiн УПA iм. Iвaнa Бoгyнa пiд кoмaндoю
,.oстpiжськoгo' '  

[кol{aнДvlp _ Гpoмa.Цюк oлексiй
Poмaнoвин, l9 l3 p. н. '  yPoджeнeнцЬ селиЩa Гoлoби
Кoвельськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi] мaв бiй з
нiмцями в селi Якoвичi [Boлoлимиp - Boлинський paйoн
BoлинськoТ oблaстi] (Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T. 8. _
Кuiв _ Topoнmo, 2006. _ С. 653).

Зaгiн УПA iм. lвaнa Бoгyнa пiд кoмaндoю
..oстpiжськoгo' '  

[кoмaнДvlp - Гpoмaлюк oлексiй
Poмaнoвин, l9 l3 p. н. '  ypoдженeнцЬ сeлищa Гoлoби
Кoвельськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi] мaв бiй з
нiмцями в селi Ciлeць [Boлoлимиp - Boлинський paйoн
Boлинськoi oблaстi] (Лimonuc УIIА. Hoва cеpiя. - T 8. _
Кцiв - Topoнmo, 2006. - С. 653).

Загiн УПA iм. Iвaнa Бoгyнa пiд кoмaндoю
..oстpiжськoгo' '  

[кoмaндиp _ Гpoмa.Цюк oлeксiй
Poмaнoвин, l9 l3 p. н. '  ypoд)кeнeнць сeлиula Гoлoби
Кoвeльськoгo paйoнy Boлинськoi oблaстi] мaв бiй з
нiмцями в селi Гнiйнoмy [Boлoлимиp - Boлинський paйoн
BoлинськoТ oблaстi] (Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T. 8. _
Кuiв _ Topoнmo, 2006. _ С. 653).

25 тpaвня |944 p. нiмui пpoвoлили oблaвy y лiсi мiж
селaми Caдiв, Кoтiв, Линiв, Гpaнaтiв , Лiтвa i iншими
селaми [Лoкaнинський i Лyuький paйoни BoлинськoТ
oблaстi]. Hiмцями бyлo oтoненo дeкiлЬкa вiддiлiв i, в тoмy
нислi, вi.Ц,Цiл ..Mopoзa'' (кoмaнлиp вiлдi.rry - ypolDкенeцЬ
Гaлинини). Hiмui викopИстaл:и aвiaцiю. Чoтиpи лнi
пoвстaнцi вихoдили 3 бoяlr,rи iз oтoчення. Зaгннулo 7
пaщизaнiв. Пoвcтaнцям вдirлoся виpвaтися 3 oтoчення.
Зa жещви y нiмuiв нeвiдoмo (PiвнеucькuЙ кpаcзнaвuЙ
л|у3еЙ. oсoбucmuЙ аpхiв o.,\енuщ1tкь _ Сnp. 3oш. But.
8-60; УПА в cвimлi Фoкумeпmiв з бopoпьбu зa
УкpаIнc ьtg C av o c miЙ ну С oбo p t ry ! epuса ву I 9 4 2 - I 9 5 0 pp.

Bеснa, |944 p,

Липeнь' l44 p.

Лiтo' l944 p.

?,1944 p.

- T 2. - блlв, I 960. _ C. 53.5 5, 58-59, 6 I -62. Itumoвo'ro 3а:
Grzеgorz Molуkа Ukrаinskа pаrtуzаnkа I942 _ I960
Inslуtуt Stutliov Politуcznуch PАN oJicinа ||усlаwniczo
Rуtm ||orszаwа 2006 s. 228).

У бoю з нiмцями в селi 3aлyжжя Boлo.Цимиp -
Boлинськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi зaгикyв сoтeнниЙ
- Калiшук Mикoлa lвaнoвин, l920 p. н., пс. ..Зyх'', )l(ителЬ
сeлa Кpaть Typiйськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi,
пoвстaнeцЬ Пpoсaбнyк МихaЙлo Iвaнoвин, l925 p. н.'
жителЬ селa Зopя Boлo.пимиp - Boлинськoгo paйoнy,
Филимoнlок Миxaйлo lвaнoвин, l914 p. н.' жителЬ сeлa
Пoлoм'яне, тeпеp сeлo Стeнжapинi Boлoлимиp .

Boлинськoгo paйoнy (Цopук Я. Boнu norlя?л.r 3а вoлк)
Укpаiнu // Слoвo npавdu, I 994. _ 7 ciuня, 2 I лunпя).

Стaткeвич Микoлa oлeфеpoBич' |924 p. н.' )l(итeлЬ селa
oстpiвoк [Boлoлимиp - Boлинський paйoн Boлинськoi
oблaстi]. Зaгинyв y липнi |944 p. в бoю [непoлaлiк сeлa
Кoгильнe Boлo.aимиp - Boлинськoгo paйoнy],
зaл иш и вш исЬ дJIя пpи кpиття вiлхo.пy пoвстaн цiв... ( Ца pу к
Я. Bottu noля?лu 3а вoЛ'o УкpаIнu // Слoвo npавilu, I994.
- 7 ci,tпя).

Ha rшляry з Гopoхoвa.Цo ПopиЦькa [Iвaниviвський paйoн
BoлинськoТoблaстi] вoяк УПА Бoбицький Гpигopiй oлин
poззбpoТв вiддiл Мaдяpiв (КpuulmальськuЙ А.
Hацioнальtto - вuтвoлbt|uЙ pух onopу ltа Гopoхiвщutli _

Луцьк, I994._ С. 33).

Пoвстaнцi зaв'язaли бiй з нiмцями в м. Typiйськ
(Boлинськa oблaсть). Toлi зaгикyв пoвfial{eць iз Typiйськa
Mopoз Cтепaн Йoсипoвич (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ
Л|у3еЙ. ocoбucmuЙ аpxiв o. !енu|цуt<а. _ Сnp. 3oш. Boл.
r - 64).
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Беpезень' 43 p.

Bесrlа, l943 p.

Bесна, l943 p.

10.07. 1943 p.

.(.oпoвнeння. Boлннь.
Boлrrнськa oблaсть

Cпpaвy скoмплiктyвaлo те' щo вденЬ пpиТхaв .Цo
фiльвapкy [нiмеuьке лepжaвне гoспoдapствo y селi Лaвpiв
ЛуЦькoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi] oбеpльoйтнaнт
Бaснеp з oхopoнoю й якoюсь жiнкoю. t{oб вiн не зaвалсaв,
сoтенний Boлo.Цимиp Лyкaшyк (..Кpoпивa'') poззбpoТв
йoгo. Це бyв нaш пepший пoлoнений, якoгo ми звiльнили
пpи вiлхoлi з селa' щoб не нapiDкaти селa нa нiмецькi
peпpесiТ (Лimonuc УIIА. - 5. _ Кuiв _ Topoнmo, 1984. -
c- r03).

Hiмцi з Цyмaня [Кiвеpuiвський paйoн BoлинськoТ
oблaстi] вибpaлися....нa гpaбiж yкpaТнських сiл i зaiiaли
нa нaшi зaстaви [вiллiл 

..фlбaшeнкa'', кypiнний Кoвaль
Степaн Йoсипoвиv, l9l8 p. н., ypoдженець сеJra Кopvин
Paдехiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТoбластi]. Ми зyстpiли ii
вoгtlеМ. Пo кopoткiй пpестpiлui нiмцi вiдстyпнлlа Й
зaвepнyлися дo цyп{aня (Лimonuc УПА. - 5. _ КuIв -
Topoпmo, I984. _ C. I04).

Biддiл УПA зopгaнiзyвaв нaскoк нa пoлiuiйнy cтaницlо
в мiстенкy Пopиuьк [lвaниviвський paйoн Boлинськo.i
oблaстi]...3aбpaвши все зi стaницi пoвстaнцi paзoм iз
стaницею пoлiцiстiв пpибулlt в ЗaвиДiвський лiс [пoблизy
селa 3aвидiв Гopoхiвськoгo paйoнy BoлинськoI oблaстi],
Щoб тaM встyпити в pя.lи УПA (Лimonuс УПА. _ T 5. -
Кuiв - Topoпmo, I984. _ С. I69).

!ня l0. VlI нa cтaнцiТ Poжин... [тpeбa стaнuiя Pyжин,
Typiйський paйoн Boлинськoi oблaстi]... пoвсгaнui взяли
у пoлoll l l кoзaкiв [влaсoвui _ poсiйськi шoвiнiсти, якi
cлу)|<IlлLr нiмuям] i двoх нiмцiв. Злoбyли дещo збpoТ,
aмyнiuiТ i гpaнaг (ЦДАBo: Ф. 3833. _ on. I. _ Сnp. I28.
-Аpк. 3 - 4. Ilumoванo зo: Лimonuс УIIА. - T I I. - КuIв
- Topoпmo, 2007. - C. 258).

B Лyuькoмy paйoнi - сеЛo BepблaТв... [тpебa сeлo
BеpбaТв, Лyuький paйoн BoлинськoТ oблaстi] вбитих 80
oсiб i спaленo селo. Пo нiмецькiй сгopoнi _ 4З вбwtнх, a
тaкoж тpебa дoдaти oкoлo 20 . 30 чoл., щo пoкoтилися в

16. 07. 1943 p.

r7. 01 . 1943 p.

20.07.1943 p.

20.01.1943 p.

Стtlpi (ЦДАBo: Ф. 383E. _ on. I. _ CnP. I25._ Аpк. I25.
I-|umoвaнo за: Лimonuc УIIА. _ TI I. _ Кuiв - Topoнmo,
2007. - c. 69).

.Цня I0. VII зaгiн пoвcтaнцiв 3poбив зaсiлкy нa нiмцiв.
Haд'fхaлo l4 aвтoмaши}r' дo яких пoвсTaI{цi вiлкpили
вoгoнь. B бoю сп.Цеtto тaксiвки й знищенo 30 нiмцiв.
Пoвстaнцi втpaтили 6 чoл. Пiд пеpеBaжaючoю силolo
нiмцiв пoвстaнцi бyли змyшенi в iлстyпити [теpен
ШaЦькoгo, тепep ЛюбoN{лЬсЬкoгo paйoнy, Boлинськof
oблagгi, Пiнськa oкpyгa..Бoлoтo''] (ЦДАBo: Ф. 3833. -
on. I, - Cnp. I28. _ Аpк. 3 - 4, Itumoванo зo: Лimonuc
УIIА, _ T.II. _ Кuiв - Topoнmo, 2007. _ С. 257).

Дня |7. Vll нa cтaнцii Тypyпин... [тpебa селo Typoпин,
Typiйський paйoн BoлинськoТ oблaстi]... пoвстанui знoвy
взяли в пoлoн l3 кoзaкiв i 4 - oх нiмцiв (Ц,ЦАBО: Ф. 3833.
_ on, I. - СnP. I28._ Аpк. 3 - 4. Цumoвoнo за: Лimonuc
УПА. _ T II. - Кuiв - Topoнmo, 2007. _ С. 258).

Гpyпa oзбpoсних пoлякiвз нiмцяMи пpийшли нa кoлoнiю
l-loвини [Boлoлимиp - Boлинський paйoн] гpaбyвaти.
Мiсцeвий вiддiл УПA Тх вiдiгнaв. Bбитo 2 нiмaки (oлин
- нaчaлЬник стaнцii lвaнинi). 3 цивiльнoгo нaселeння l
crapиЙ селянин BбИт|ti| i paнений (ЦДАBo: Ф' 3838. _

on. I. _ Сnp. I I 8.- Аpк. 28 - 29. Itumoванo за: Лimonuc
УПА. - T. I I, _ Кuiв - Topoнmo, 2007. _ С. 7I).

20. VII мaДяpll зaстpiлили paйoнoвoгo пpoвi.Цникa
юнaцтвa пiд чaс пеpехoдy чеpе3 зaЛiзt|ицю [тepеH
Boлинськoi oблaстi]. Biн хoтiв бopoнитися гpaнaтoю'
киHyBцlи fТ в стopoнy Ntaдяpiв '  aЛе гpaнaтa не
експлЬosyвirлa [тaк в текстi] (I!!АBo: Ф. 3833. _ on. l.
_ Cnp. I25._Аpк. 6- I0, Itumoваllo3а: Лimonuc УГIА. _

T I I. - Кuiв - Topoumo, 2007. - C. 99).

B с.  Жyтapи.. .[тpeбa селo )китaнi,  Boлoлимиp -
Boлинський paЙoн BoлинсЬкoТ oблaстi] 3 зaгpaницi

[листpикг Гa.пининa] пpийшлo кiлькoх пoгpaнинникiв .

yзбeкiв. Мельникiвцi 2 пiЙмaли' pештa втiкли i
пoвiдoмили нaЙбЛижчy пoгpaHичнy кoМaндy. Звiдти
пpиЙшлo poзстpiльнoю 50 нiмцiв. Hiмцi на.лtoвили кypей

t3 -14.07. 43 p.
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i вiдiйшли. Жещв y людях не бyлo (ЦДАBo: Ф. 3838. -
on. I. - Cnp. I I8.- Аpк. 28 - 29. Ilumoваtto за: Лimonuс
УПА. _ T I I. _ Кuiв - Topoнmo, 2007. - С. 7I).

24 липня вiддiл УПA (з0 стpiльuiв) з мiсцeвoю
сaмooбopoнoю ( l 2 oсiб) мaв бiй y Кaскoвoмy [тpебa селo
Лaскiв Boлo.uимиp . Boлинськoгo paйoнy BoлинськoТ
oблaстi] з нiмцями, пoлякaMи i кoзaкaми [влaсoвцi -
poсiйськi шoвiнiсти, якi слyжили нiмuям] нa нiмецькiй
сrrужбi, шo пpиiiaли з BoлoДимиpa нa 6 arгoмaшинaх (бiля
200 oсiб). Hiмецькi Bтpaги вбитими i пopaненими - 48
oсiб. Miсцевoю бoТвкoю УПA кеpyвaв Шapлaй Baсиль,
ypoджeнeцЬ селa Bеpхнiв Boлo.Цимиp - Boлинськoгo
paйoнy BoлинськoТ oблaстi. У pезyльтaтi зaпеклoгo
дBoгo.циннoгo бoю,зaгинyлo l l  пoвстaнцiв i  6 бyлo
пopaнениx. Toлi зaгинyли пoвстaнцi: Мaтвiюк Пaвлo,
Лiшyк Baсиль Cильвестpoвич - oбидвa ypoлженui селa
Лaскiв; Кopнисюк lван, l925 p. н., Кyзьмyк |вaн, |922 p.
н. _ oбидвa жителi селa Хoтячiв Boлoлимиp - Boлинськoгo
paйoну; Ляшyк Cильвeстp Ceменoвин, Бaкyн Boлoлимиp
Iвaнoвич - oбидвa жителi селa Cyхo,Цoли Boлo.пимиp -
Boлинськoгo paйoнy; Baвpинюк Boлoлимиp lвaнoвин,
житель селa 3aбyнлa Boлoлимиp . Boлинськoгo paЙoнy;
Глaлнyк eвген Iлapioнoвин' )китель селa Pyснiв
Boлo,Цимиp - Boлинськoгo paйoну; Mapuинкeвин Фелip
Aнтoнoвич, |925 p. н.' жителЬ селa житa}ri Boлo,Цимиp -
Boлинськoгo paйoну, Бистpинaн Boлo.Цимиp Петpoвин,
житель селa oстpiвoк BoлoДимиp - Boлинськoгo paйoну.
.[екiлькa пoвстaнцiв пoтpaпилo y пoлoн i нaпевнe бyли
poзстpiлян i фaш истaм и ( Piв t t е t t cь кu Й кpсtсз н o в u Й,tlуз е Й.
oсoбucmaЙ аpхiв О. ,Цeпuuцtка. - Cnp. Зoш. Boл. 12-
I02; Цаpук Я. Bottц noляanu 3а вoлю Укpаiнu // Cлoвo
npавdu' I994. - 7 ciчня; moЛI ctJ}'o, I992. - 30 неpвttя, I4
лunня' 25 лunня).

[Itя oкцiя с Йonoвпе'''|яn| 0o акцii, щo на cmopiнцi
2791.

Ha кoлoнiю Poмaнiвкy [Iвaнинiвський paйoн BoлинськoТ
oблaстi] нaпaлo нiмцiв i пoлякiв 50 oсiб i....нaгpaбyвaли
хyдoби. Мiсцевa сaмooбopoнa дaлa Тм вiдсiч i вoни
вiдiйшли, зaлишивши [н]aгpaбoвaне. oдин нiмець в6итtlЙ,
3 paнених (ЦДАBo: Ф. 3838. _ on. I. _ Cnp. I I8.- Аpк.

26.07.1943 p.

29.07.1943 p.

01.08.1943 p.

02.08. 1943 p.

06.0E. 1943 p.

28 - 29. Ilumoванo 3а: Лimonuc УПА. _ T lI. - Кuiв -
Topoнmo, 2007. - С. 72).

З25 l 26. VII хтoсь poзкинyв залiзничнi pейки нa шляхy
Кoвель - Boлoдимиp [тpeбa мiстo Boлoдиtt 'иp .
Boлинський BoлинськoТ oблaсгi] нa вiддaлi l300 метpiв
(ЦДАBo: Ф. 3833. - on. I. _ Cnp. I28. - Аpк. 3 - 4.
Ilumoванo за: Лimonuс УIIА. - T I I ' _ Кuiв - Topoнmo,
2007. - С. 258).

Hiмui з бpaнuями [пoляки i шacoвui] пpиТхaли дo Бy)кaн

[Гopoхiвський paЙoн BoлинськoТ oблaстi], ле вбили 5 oсiб.
3 Бyжaн пoТхaли дo ПiлЬгaн... [тpeбa селo ПилЬгaни,
Гopoхiвський paйoн], де oпiсля бoto, який вiлбyвся мiж
чaстинoю нiмцiв i  в iддiлoм УПA, зaбили 4 oсoби i
cПaлИл|l l6 гoспoлapств. 3aapешryвaли кyшoвoгo Heнaя
(ЦДАBo: Ф. 3838. - on. I' _ Сnp. II8._ Аpк. 28 - 29.
ltumoвoнo за: Лimonuc УПА. - T I I. - Кuiв. Topoпmo,
2007. - С. 72).

B с. Кpемeш i [Лoкaн инськи Й paЙoн Boли нс ькoТ oблaстi]
вiлбyвся бiй. Cпaлили 2 aвтa. Hiмцi спaлили 9 хaг y с.
Кpемешi i  5 y селi Cвинюхaх [тепеp селo Пpивiтне
Лoкaчинськoгo paйoнy]. Hiмцiв вбитo 28 oсiб, нaших
нiкoгo...(ЦДАBo: Ф. 3838, _ Оn. I. _ Сnp. I I8._ Аpк. 25
- 27' Ilumoвапo за: Лimonuc УПА. _ T II. - Кцiв -
Topoнmo, 2007' - С. 75).

B с. Кopшiвui...[тpeбa селo Кopшoвеuь, Лyшький paйoн
BoлинськoТ oблaстi] кгoсь вбив.пвoх нiмuiв, з яких oдин
бyв rryuьким зoнлеpфipеpoм. 3a ними нaТхaлo 7 aвтoмaшин
нiмuiв шyкaти 3a тpyпaми тa зa спpaвникaми. Pепpесiй
пoки не бyлo (I!!АBo: Ф. 3833. - Оn. I. - Сnp. I25.-
Аpк. 6 - I0. Цumoванo зo: Лimonuc УПА. _ T l I. _ КuIв
- Topoнmo, 2007. - C. 99).

Hiмцi спaлили в с.  Iвaничaх [IвaнинiвськиЙ paЙoн
BoлинськoТ oблaстi] 20 гoспoлapств, в с. .Ц'еpеви нi [тpебa
селo.{pевинi, Iвaнинiвський paйoн] 40 гoспo.Цapств, в

с. Яневичi [тепеp селo lвaнiвкa, lвaничiвський paйoн]
40 гoспoлapств. Пiсля сyгички з нaшим вiддiлoм, який Тм
пpеlшкoдив в дaльшiй aкцiТ, нiмцi, сеpед яких бyлo.Цoсить

24.07.1943 p.
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Cеpпень' 43 p.
(0r -  r0.08)

Cepпень' 43 p.
(0r -  10.08)

paнених i вбитих, вiлpiклrися нaгpебти кypей тa ryсeй i
втiкли. З нaшoгo бoку, з цивiльнoгo нaселення 2 ocoби
вбитo.2 paнello (ЦtАBО: Ф. 3838. _ Оn. I. - Сnp. I I8._
Аpк. 25 - 27. I]umoвIl,lo за: Лimonuc УПА. - T. II. _
Кuiв - Topoнmo' 2007. - С. 78).

Пoнoвленo Bипa,ц нiмцiв з Iвaнич нa.Ц.pевинi
Il вaниvi вський paйoн BoлинськoТ oб.пaстi]. Caмooбopoнa
вiitбилa iх бeз жoднoТ втpaти з нaцIoгo бoку. Пiл нaс
бoмбapлyвaння .[pевинь зiстaв paнeний зaсryпник Яpеми
Jloбoдa (ЦДАBo: Ф. 3838. _ Оn. l. - Сnp. I I8'_ Аpк. 25
- 27. Цumoванo за: Лimonac УПА. _ T: II. - Кu|в -
Topoпmo, 2007. _ С. 78).

[loляки [пo.rьськi шoвiнiсти, якi слyжили нiмцям _ o.
.Г{.) в кiлькoстi 30 чoл. пpиiia.l lи дo с. КoЛмaчiвкa...(.гpeбa
сe,ro Кoлмiв, Гopoхiвський paйoн Boлинськoi oблaстi]
зi[г]нали людей i 3мyсили жaти rla свo[х пorrях. Biддirt
УIlA, який зllaхoдився нeдzulекo, вiдiгнaв Тх. Пiд чaс бoю
oДин пoляк зaбитиi l ,  l  paнений. Пoляки нeгaйнo
пoвiдoмили нiмцiв в Бepeстенкy i, зa гoдинy пpиТхaвши в
бiльшiй кiлькoстi ,  CП?ЛИ;1И 6 хaт укpaТнських i3
rloлЬсЬких. З нашoТ с-I.opoни в людях жepт.в нe бy:ro
(Ц/IАBo: Ф. 3838. - 0n. I. - Сnp. II8.- Аpк. 25 - 27.
ltumoваtto за: Лimonuc УПА. _ T I I. _ Кuiв - Topoпmo,
2007. _ С. 78).

20 нirv lцiв Тхали автaми з Лoкaн[iв] лo Гopoхoвa
IBoлинськa oблaстьl. Кoли пoвеpтa,lи нaзaд'....пoчilли
гopiти - 3 пеpшol.o aвтa втiклo 3, з лpyгoгo 5. l лиш
вiлстpiлювaвся. Утiкaюни, вo}lи викиHyли 2 paксг[и] iтoлi
з Кoнюх пpиТхaлo 7 фip нiмuiв, якi пoчaли пa-lити селo
Кpемиrш...  [тpебa сeлo Кpемеrш, ЛoкavинськиЙ paЙoн
BoлинськoТ oблaстi]. Жepr.в сepeл цивiлЬнoгo liaсeЛення
i УПA нe бyлo' Згopiлo l0 бyлинкiв (ЦДАBo: Ф. 3838. _
on. I. _ Сnp. I I8.- Аpк. 25 - 27. Itumoвotto за: Лimonuc
УIIА. - T' I ]. _ Кuiв - Topoнmo, 2007. _ С. 78).

Hiмцi oтoчили пiлгaнський лiс [пoблизy селa Пильгaни
Гopoхiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi] i, пеpехoДяни
чepез }tЬoгo' HaTКH}lИCя нa вiддiл 34. B сщинui вбитo l0
нiмцiв, l2 paненo.3лoбyтo 5 кyлемeтiв,3 кpiси, бaгaтo

10.08.1943 p.

11.08. 1943 p.

13.08. 1943 p.

гpaнaт' 3ниlценo 2 aвтa. Пiсля сyтинки нiмцi пoчaЛи
ПaлИту1с. lliльгaми... [тpeбa селo Пильгaни], (ЦДАBo: Ф.
3838. -on. I. _ Сnp. I l8. - АPк.25.27. Цumoванoза:
Лimonuc УIIА. _ T: I I. _ Кuiв - Topoнmo, 2007. - С. 75).

I l iмцi i  IIoJlяки виi iали з с. Cкipvi... [тpебa селo Cкipve,
Гopoх i вський paЙoн Boл и нськoi. oблaсгi ] пеpeiia.lи Бубн i в

[Лoкaнинський pайoн BoлинськoТoблaстi] i  пiд'Тхaли пiд
с. Cвинюхи [тепоp сслo Пpивiтнс. Лoкaчинський paйoн].

Звiлти веpтaючи. пoчaли пaлИт|4 с. Бyбнiв, вистaвивши
пepeд тиМ свoю вapтy зi стopoни Кopитниui IBoлoлимиp
- Boлинський paЙoн BoлинськoТoблaстi] i  Бaбинa... [тpебa
селo Бoбинi, Bo,roлимиp - Boлинський paйoн BoлинськoТ
oблaсr i]. Спыtиl lи 2 вiтpaки, 9 гoспoлapств... ПepurиЙ piй

УГIA, який iшoв в poзвiлrry, пoляки oтoчили i в6илvt 2

стpiльui. Жеpтв y цивiльнoмy нaселeннi немас
(Ц/IАBo: Ф. 3833. _ on. I. _ СnP. I I8. - Аpк. 25 - 27.

Itumoвotto за: Лimonuc УПА. _ T' I I. - Кuiв - Topottmo,
2007. - С. 79).

Hiмцi з УHAКoP - iвцяьtи [н,rеrrи ltoлiтиvнoТopгaнiзauiТ
УHAКoР _ УкpaТrtський l]aцioнa-lьний Кoзauький Pyх,
якa Д, iялa у Boлинськiй i  P iвнеIrськiй oблaстях], якi
3aкBaгиpyвaJlися в шкoлi с. Пipвaнне [Гopoхiвський paЙoн
BoлинськoТ oблaстi], пiсля oбстpiлy з гapМal.цiсT ll. lкoЛи
вiддiлaми УПA пoвepнyли нaзaддo Гopoхoвa IBoлинськa
oблaс.гь] (ЦДАBo: Ф. 3833. _ on. I. - Сnp. I I8. - Аpк.
3l - 32. Цumoвсttto зtt: Лimonuc УIIА. _ T I I. - Кuiв -
Topoumo, 2007. - С. 80).

Biддiл пoстaчaння УПA пoпaв y зaсiлкy нiмeuькy... мiж
селaми Кoлoдiж [тpебa сeлo Кoлoдежe, Гopoхiвський
paйoн Boлинськoi oблaстi] тa П iлuapeвин i [Гopoхi вський
paйoн]. Пoчaвся бiй зa здoбyття мaйнa, aлe тaбip
пoвстaнця poзбiгся i нiмцi зaхищaли лиш oлнy фipy. Зapaз
нa лpугиЙ денЬ всe втpaчeне вiлiбpaв вiддiл мiсцeвoТ
бoТвки. Peштa фip пoвеpнyлaсЬ нa свoi мicця (ЦДАBo:
Ф. 3833. _ on. I. _ СnP. I25. _ Аpк.6 - I0. Цumoванo
за: Лimoпuc УIIА, _ T. l1. _ Кuiв - Topoнmo, 2007. _ С.
8r).
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УПA пoruкoдилo зaлiзницю нa пpoтязi l км нa лiнiТ
Boлoлимиp - Кoвель [Кoвeльський paйoн BoлинськoТ
oблaстi] (ЦДАBo: Ф. 3833. _ on. I. _ CnP. II8. _ Аpк
3I - 32. Ilumoвапo зo: Лimonuc УIIА. _ T lI. _ Кuiв -
Topoнmo, 2007. _ C. EI).

УПA спaлилa ст. oвaднo.. .  [тpебa селo oвa.цне,
Boлoлимиp - Boлинський paйoн BoлинськaТ oблaсгi] з
yсiмa пpинaлe)I(ними бyлинкaми i пopвaлIa телефoнiннi
дpoти (ЦДАBo: Ф. 3833. _ on. I. _ Cnp. I I8. _ Аpк. 3I
- 32. Itumoванo зo: Лimonuc УIIА. _ T lI. - Кu.tв.
Topoнmo, 2007. _ C. 8I).

Пoляки скopистaвшись з вiДсyтнoстi нaстин УПA,
нaскoчили нa кoлoнi lо Mapueлiвкa.. .[пiзнiше кoлoнiя
Мapкeлiвкa, Boлo.Цимиp - Boлинський paйoн Boлинськoi
oблaстi] в кiлькoстi 20 oсiб' нaбpали 3 фipи збiж>кя i
paнИлll2 - oх yкpaТнцiв. Haдiйшoв вiддiл УПA, вiдiгнaв
Тх (ЦДАBo: Ф. 3833. _ on. I. _ Cnp. II8. _ Аpк. 3I -
32. llumoвoнo gа: Лimonuc УIIА. _ T. II. _ Кuiв -
Topoнmo,2007. -С.8I).

Hiмцi в кiлькoстi l500 oсiб 3 тa}IкaМи i гapмaтaми
нaпpaвилися нa с. Мapкoвичi, Лeмeшiв, Bеpхoстaв тa
Пiлбepeззя [Гopoxiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi],
паJlили тa гpaбили цi селa. Мapкoвинi тa Лемeшiв мaйже
цiлкoм спaлeнi. УПА стaвилa oпip нa теpенi Лемешoвa
тa печиxвoстiвськoгo лiсy [пoблизy сeлa Пeчихвoсти
Гopoхiвськoгo paйoнy Boлинськoi oблaстi] ,  aлe пiд
нaпaдor\,l aщилеpiТтa тaнкiв мyсiлa вiдcтyпити (ЦДА BО :
Ф. 3833. - on. I. _ Сnp. I I8. - Аpк 3I - 32. Ilumoванo
за: Лimonuc УПА. _ T I I. _ Кuiв - Topoнmo, 2007. _ C.
8r).

Пoляки ptвoм 3 нiмцями зaбpaли збiжл<я, кoнi тa ryлoбy
в с. Cyхoлoлaх [Boлoлимиp . Boлинський paйoн
BoлинськoТ oблaстi]. Biддiл УПA oбстpiляв Тх i вoни
вiдiйшли (ЦДАBo: Ф. 3833. - on. I. _ CnP. I I8. - Аpк
3I - 32. Цumoвaнo зa: Лimonuc УIIА. _ T II. - Кuiв -
Topoнmo, 2007. - С, 8I).

14. 08. 1943 p.

15. 0E. 1943 p.

15.0E. 1943 p.

16.08. 1943 p.

Пoляки [пoльськi  tuoвiнiсти, якi  слyжили нiмuям]
зpoбили зaсiдкy нa Caдoвiй Biльui [тpeбa селo Biлькa.
Ca.Цiвськa, ЛoкaчинськиЙ paЙoн BoлинськoТ oблaстi].
Пoвgгaнцi нaскoч}tли нa цо зaсiлlсy. Зaв'язaвся бiй в якoмy
вбитo oднoгo пoлякa' a l paненo. З нaшoгo бoкy вбитo l
кoня тa l paненo (ЦДАBo: Ф. 3833. _ on. I. _ Сnp. l IE.
_ Аpк. 3I - 32. Цumoвoнo за: Лimonuc УIIА. - T, II. _
КuIв - Topoпmo, 2007. - С. 8I).

Hiмui paзoм 3 пoлякaми в числi l 50 чoл. пpиТхaли
пoтягoМ дo с. Cильцa...[тpебa сeлo CiльЦe, Гopoхiвський
paйoн BoлинськoТ oблaстi] 3игмoнтiвкa' де знtlхoдилaся
нaшa вapтa. Bapтa пoвiдoмилa зaгiн. Heгaйнo бyлa BИcлaнa
l чoта з тPЬoмa дeхтяPoвим' l гpaнaтoмeгoм. Кoмaндaнт
чoти вислaв в poзвiлкy 6 нoл...., якa пiдiйшлa нa 500 м. дo
нiмцiв i oбстpiлялa iх. Hiмцi пoчyвши стpiли, вiдiйшли.
Пpo iх Bтpaти не вiдoмo нiнoгo, з нaшoгo бoкy rгpaг не
бyлo. Пiл Чaс цих пoдiй нiмецький сaмoлет скинyв нa
Cилець 3 бoмби пo l0 кг. кoл<нa, якi нe спpининили ltlкoди'
i oбстpiляли пiлвo.пи, щo вeзли 2 стpiльuiв. Cтpiльui
вpяryвались' кoнi yбитi

(It!АBo: Ф. 383E. _ Оn. l. _ Сnp. II8._Аpк 25 - 27.
Ilumoвапo за: Лimonuc УIIА. _ T. I l. _ Кuiв - Topoнmo,
2007. - С. 77).

Biддiл нiмцiв з пoЛякaми тa УHАКoP - iвцями [vлени
пoлiтичнoТ opгaнiзaui[ УHАКoP - УкpaТнський
Haцioнальний Кoзaцький Pyх, якa лiялa y Boлинськiй i
Piвненськiй oблaстях] в числi l500 oсiб пpoдoвжyвtulи
кapaлЬнy aкцiю нaсeлення Пiлбepеззя тa Миpкiв
[Гopoхiвський paйoн BoлинськoТ oблaстi]. Пpийшлo лo
бoю з вiддiлoм УПA. Бyли жeщви з oбoх стopiн. Числo
невiдoме (It!АBО: Ф. 3833. - on, I. _ Сnp, I I8' _ Аpк.
3l - 32. Ццmoванo за: Лimonuc УПА. - T. II, _ Кuiв -
Topoнmo, 2007. - C. EI).

Cпaленo (пoвстaнЦями _ o. Д.) 3 бyлинки Nlaгaзи}Iy нa
ст. Бyбнiв [ЛoкaнинськиЙ paЙoн BoлинськoТ oблaстi]
(It!АBo: Ф. 3833. _on. I. - Сnp. II8. - Аpк 3I - 32.
Ituпoвaнo за: Лimanuc УIIА. _ T I I. - Кuiв - Topoнmo,
2007. - С. 82).
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17.08. 1943 p.

17.08. 1943 p.

18.08. 1943 p.

19.08. 1943 p.

11.09.1943 p.

Hiмui зpoбили зaсiлкy пiл 3arypuями [Лoкavинський
paйoн BoлинськoТ oблaстi] i злoвили poзвiдчицlo oксaнy
з пoдpугoю. oбстpигли Тх, вiдвeзли лo вoлoдиМиpa [тpeбa
мiстo Boлoдимиp - Boлинський BoлинськoТ oблaстi]

ЩДАBo: Ф. 3833' _ on. I. - Сnp. I18. _ Аpк' 3I - 32.
Itumoванo за: Лimonuc УПА. _ T' I I. _ Кuiв - Topotlmo,
2007. _ С. 82).

l]aшi вiйськa oбстpiляли м. Boлoдимиp [тpeбa мiстo
Boлoлимиp - Boлинський Boлинськoioблaстi] з мiнoмегiв.
B зв'язкy з тиМ пoстulлa велика пaнiкa... (ЦДАBo: Ф.
3833,-on. I._ Сnp. II8._ Аpк.3I -32. Itumoвсtttoза:
Лimonuc УtIА. _ T. I I. _ Кuiв - Topoпmo, 2007. - С. 82).

I lopoжнi пiдвoди [пoвсгaнuiв] нaткнyлися нa 2 нiмецькi
aвтa [нa aвтoшляхy Лyuьк - Boлoлимиp - Boлинський].
Liули oбкилaнi гpaнaтaми. Bбитo 2, paненo 2 [нiмuiв]
(ЦДАBo: Ф. 3833. _ Оn. I. _ Cnp. II8. _ Аpк.3I - 32.
Ilumовапo зo: Ilimonuc УПА. - T' l I. _ Кuiв - Topottmo,
2007. _ С. 82).

Пoляки [пoльськi uloвiнigги, якi сrryжили нiмuям],.фни
залiзницею, висiли i пoгpaбyвaли ,ц.пя себе пoживy в

с. l{pсвинi [Iвaнинiвський paйoн BoлинськoТ oб;raст.i],
пpичoМy спzlлили i стo.пoлy. Стpiляли дo нatuих сeляll.
Il iсля цьoгo po3кoпaнo пpи пoмovi нaселення пpoтяГoм
кiлькoх гoдин бiльшe 4 км. зaлiзницi (ЦДАBo: Ф. 3833.
- Оn. I. - Сnp. Il8. - Аpк.3I - 32. Itumoвсttto за:
Лimottuc УIIА. - T. I I. - Кuiв . Topoнmo, 2007. - С. 82),

Hiмцi нaпaли нa Мoнaстиp в Зiмнoмy.. .  [тpебa сeлo
Зимне, Boлoлимиp - Boлинський paйoн Boлинськoi
oблaстi] oбстpiляли йoгo з мiнoметa тa гapМaт. зaп€Цили
цepквy' oгpaбили мoнaстиp. Haшa бoiвкa, якaбулa B цЬoмy
мoнaстиpi, зМyшенa бyлa вiлстyпити. Жеpтв з нaшoТ
стopoни нe бyлo (I!!АBo: Ф. 3833. _ on. I. _ Cnp. I l 8. _

Аpк. 52-53. Ilumoваtlo за: Лimonuc УПА. _ T I I. - Кuiв
- Topoпmo,2007. _С. Il5).

Hiмцi пiдхoдили пiд Hoвий oсеpелoк [Boлoлимиp-
Boлинський paйoн BoлинсЬкoТ oблaстi]. УПA Тх вiдiгнaлa
(ЦДАBo: Ф. 3833. _ Оn. I. - Сnp. I I8. _ Аpк. 52-53.

13.09. 1943 p.

з52 353

16.09. 1943 p.

17.09. 1943 p.

18.09. 1943 p.

18.09 1943 p.

t9.12.1943 p.

Itumoвaпo за: Лimonuc УIIА. - T' I I. _ Кuiв - Topoнmo,
2007. -С. II6).

l6. IХ нiмцi пpигtl.rли дo Кoвеля [Кoвельський paйolr
Boлинськo[ oблaсгi] 500 пoлякiв. Згopiлo l 00 бyлинкiв Тaм
бyлo l0 нaших хлoпцiв [пoвстaнui],  aле пo кopoткiй
пepeстpiлui мyсили вiдcтyпити. Жещв в людях немaс...
(ЦДАBo: Ф. 3838. _ on. I. _ Сnp. 58. _ Аpк. 24 - 2б.
Ilumoваtto за: Лimonuc УПА. - T. I I. _ Кuiв - Topoпmo,
2007.-c. r70).

B с. opишaх [Iвaнинiвський paйoн Boлинськoioблaстi]
o гoд. l 3 фipмaнки 3 пoвстaнlш|Nl и зуcтpiлиcя з нiмeцькими
aвl.oмaшинaми. Пoвстaнцi щiкли. Hiмцi вбили 3 - oх
жилiв - фельлшepiв, якi iiали paзoм нa фipмaнui (ЦДАBo:
Ф. 3833. _ on. I. _ Сnp. I I8. _ Аpк' 52 - 52 зв. Itumoванo
за: Лimonuc УIIА. _ T I1. _ Кuiв - Topottmo, 2007. - С.
l l7).

Hiмцi в числi 50 чoл. пiд'i iaли пiд с. Мoсyp... [тpeбa
сeлo Мoсиp Любoмльськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi].
Biд 4 - oТ гoд. бiй тpивaв дo вeчopa. Harш вiддiл дaв iм
вiдсiч i вoни пoвтiкaли, пoryбивruи piзнi piнi. З нaшoТ
стopoни paнений l стpiлеuь i l кiнь (ЦДАBo: Ф. 3833. _
Оn. l. - Cnp. II8. _ Аpк. 52 - 52 зв. Itumoвotto зo:
Лimonuc УПА. _ T| I I. _ Кuiв - Topoпmo, 2007. _ С. I I 7).

Hiмui пoбylryвали Мoстa в с. Зaмoсти [Typiйський paйoн
BoлинськoТ oблaсгi], спаJlенoгo пеpед тим нaшиM вiддiлoм
[вiллiл УГ1^l (ЦДАBО: Ф. 3833. _ on. I. _ Сnp. II8. _
Аpк. 52 - 52 зв. Itumoванo 3а: Лimonuc УIIА. - T' I I, _

Кuiв - Topoнmo, 2007. - C. I I 7).

B сeлi oстpoв... [тpeбa селo oстpiв, Paдивилiвський
paйoн PiвнeнськoТ oблaстi]..., бyлa зaквaтиpoвaнa бoТвкa
лpyгa Гoнти. Bнoчi нa l9. тe вoни 3poбили нaпaд нa
ttlпит.ulЬ в Беpестенкy [Гopoхiвський pайoн BoлинськoТ
oблaстi]. 3лoбщo кoци' пpoстинi iт. п. (!АPo: Ф. P _30.

- Оn. 2. _ СnP.33. _ Аpк. ]06 - I07. Ilumoваtto за:
Лimonuc УIIА. - T! I I. - Кuiв - Topoпmo, 2007. - C. 663).



Aнтннiмецькi aкцii.. Boлинь. Tepнoпiльськa oблaсть

15. l l .  1942 p.

Ciнeнь, l943 p.

ЛIoтий, 1943 p.

1942 p.

.(ня, l5.  l l .  |942 p. пpиТхaли в селo Кyшлин
КpеменеЦькoгo p-нy TepнoпiльськoТ oбл. нiмaки дo
гoспoдapя Гoлyбa Тapaсa й хoтiли йoгo apешryBarИ зa
невикoнaння пoстtlвoк. Тapaс в ненaвиqгi.цo нiмoти вбивaс
oднoгo нiмaкa неpез вiкнo. Poзпaленa нiмoтa зap:rз вбивaе
йoмy хсiнкy i oбкpylкyс йoгo в хaтi з l5-лiтнiм ...си}roм
Aльoшoю. Hiмaкiв в цей чaс бyлo 40 oсiб. 3 нiмцiв y хaтy
нiкгo не зв.Dкився yвiйти, a стpiляли з yсiх стopiн, a oniсля
пiдпaлили. ...Кoли нaстa€ веvip.. Тм вдaстЬся висyнyгися
пoвзкoм нa пaсiкy, a oпiсля в лic (,\АTo: Ф.P _ 3472. _
on. I. - Сnp. 50. - C. II).

1943 p.

Мiсцевa бoiвкa сaмooбopoни oбстpiлялa нiмцiв iз
зaсiдки в селi Caвчицi Кpeмeнeuькoгo paйoнy нa
Tepнoпiльшинi,  якi  пpи[хaли дo стapoсти. Hiмцi
пoвтiкали. Жepтв не бyлo (PiвнeнcькuЙ кpaсзпавuuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ opхiв О. ,\енuuцlка. _ Cnp. 3otц. T. 3
- 27)-

Пеprшoю ...aкцiсro зaгoнy..Явopeнкo'' [кoмaнлиp вiлдiлy
_ Бaсюк Тимoфiй, l9l8 p. н.' ypoдженeць сeлa Бopсyки
Лaнoвeцькoгo paйoнy TеpнoпiльськoТ oблaсгi] бyлo взяття'
бeз бoю, в лlотoмy l943 poкy Кpeм'янeuькoТ пoвiтoвoТ
лpyкapнi [м. Кpeменеuь нa Tepнoпiльшинi]. Пoвстaнцi
викp.rли iT з - пiд нoсa y фaшистiв, пеpевезли нa хщip
Чepвoнa пoблизy ypoчищa Кiптихa i  пoчaли
викopистoвyвaти для дpyкyвaння листiвoк тa вiдoзв
(3авеdtlюк B. Укpoiпcькi zepoi вuзвoльнtlх ulаzань ( I 9 I 7-
I950). - Tеpнoniль, 2004. _ С. 238).

B лютoмy l943-гo пoвстaнськi  бoТвки . .Кpyкa' '

(tсypiнний - Климишин Iвaн, l9l4 p.н.' ypoДкенецЬ селa
BepeЩaки Лaнoвецькoгo paйoнy TepнoпiльськoТ oблaстi)

Лютий, l943 p.

354 355

09.03. 1943 p.

тa..Явopeнкa'' (кoмaндиp бoТвки - Бaсюк Tимoфiй, iз
сeлa Бopсyки Лaнoвецькoгo paйoнy Tepнoпiльськoi
oблaсгi) виpiшили зpoбити налiт нa Кpем'янеuьlсy тюpмy,
щoб звiлЬнити лю.Цей, зa;rPeштoвaних нiмцями....Hалiт нa
в'язниц}o в.цaвся. Пoвcтaнцi poзбили нiмеuькy залory i
звiльнили всiх в'язнiв. Бyлo зниЩeнo дeкiлькa вaРгoвих y
тюpмi. Biд вибyхiв гpaнaт 3aГИЕулt1 нiмцi i пoЛiцaТ на
пpoхiднiй тюpми. Пiсля вибyхiв гpaнaт i пеpестpiлки бyв
пiднятий мiський нiмeцький гapнiзoн, який pинyвся дo
т|оpми центp €UIЬнoю вyлицею Мiстa. Tyт Тх зyстpiлa
вoгнeм пoвстaнсЬкa зaстaвa' спurлaхнyли aвтoМoбiлi,
пoсипtlлися вбитi i пopaнeнi нiмцi нa бpyкiвкy. Кoли
тropмy звiльн11лt1,BИBeзлИ, всiх в'язнiв зa мeжi мiстa в гopи
.. . .зaстaвa пoвiльнo, бoйoвим пopядкoМ вiдiйшлa в
бeзпечнi мiсця. Cеpел пoвстaнцiв жepтв не бyлo
(Кpurt,яttlанка Hеoнiлa Булo в маmеpi mpu cuнu. - T|,
1999. _ С. I44; Фeilip Bенctсu,|oвuч. А булo мetli modi
шicmнаdцяmь лim. _ Пoчаiв, 2004. - С. 22; PiвненcькuЙ
кpасзпoвluЙ tltузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,[енutцlка. _
Сnp.3otu.T3-58).

9. III. l943 p. бoiвкa oУH (б) - I. Климиrшинa ..Кpyкa''

[кypiнний, iз сeлa Bepeшaки Лaнoвецькoгo paйoнy нa
TеpнolliльЩинi] зaaгакyвалa Беpестя [тpеба селo Bеликi
Бepе>кui КpеменеЦькoгo paйoнy нa Теpнoпiльшинi]. Бyлo
зaбитo 14 нiмцiв i в т. ч. кpaйслянлвipтa. У uьoмy бoю
бpaлla yvaсть бoТвкa УПA пiд кoмaндoю Зaгopyйкa Гopлiя,
пc. ..Гapмaш''' ypoФкенець селa Кyликiв Кpемeнеuькoгo
paйoнy нa Tepнoпiльщинi. B цeй чaс сюди з'Тхaлися
ляндвiщи з BишнiвЦя, Лalloвeць, .Ц'eлеpкал, Шyмськa тa
Пovaевa (Тepнoпiльшинa). Бyлo знишeнo шiсгь лянлвiщiв
i ruigгь гестaпiвцiв тa двoх пoльсЬких пoлiцaTв. Зi сгopoни
пoвстaнцiв жеpтв нe булo (PiвttеttcькuЙ кpасз,lавuЙ
музеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o.,[енuщука. _ Сnp. 2526 TК;
Mipuук Пеmpo. Укpаiнcькo Пoвcmoпcька Аpлtiя I942-
I952. - Mtoнхeп, I953. - С. 35; W. Siеmаszko. E.
Siemаszko, Ludobojstwo doconаnе przez nоcionаIislow
цkroinskich nа luсlnosci polskiеi ||olцniа I 939 - I945, t. I ,
LУаrszаwа 2000, s. 409. Ilumoвапo за: Grzеgorz Moфkа
Ukrаinskа pаrlуzanka I942 _ I960 Instуtуt Sludiov
Polilусznуch PАN oJicinа ||уdаwnicztt Rуlm L|lorszаwа
200б s. l96).



20. 03. 1943 p.

22.03.1943 p.

Бepезень' 43 p.

Беpезень' 43 p.

Беpeзень' 43 p.

УкpaiЪськi нaцioнaльнi бaнди [тaк нiмецькi ol(yпill{ти
н.цlивaли вiддiли УПA] oлнoнaснo aтaкyв€Ulи y нiн з 20 нa
2| бepeзня [l9a3 p. ] всi oкpyжнi екoнoмiчнi oб' €кги
oкpyги Кpем'янець [Tеpнoпiльшинa], пpи чollty' oдин з
ниx, бyв пoвнiстrо 3нищений (Кocuк B. УкpаIнo ni| чac
[pуzot cвimoвor вiЙ|tu 1938.1945. - КuIв - Пapuuc - Hьto
Йopк - Topoнmo, 1992. - C. 684 - 6s5).

22 бepeзня |943 p. пaPтизaни [пoвстaнui] oтoчили
цIкoлy в Млинiвцях [КpеменеuькиЙ paйoн нa
TеpнoпiльЩинi], де poзмiстилaсь нiмецькa з.rлoгa з
дeкiлькoх нoлoвiк. БyДинoк бyлo спaленo p:Botl' з нiмцями
i тpьoмa пoлякaми (||. Siеmoszko. E. Siemаszko,
Ludobojstwo doсonllnе przсz nacionаIЬtow ukгаinskich na
Iudnosci polskiei woluniа 1939 - 1945, L I, ||oгszаwа 2000,
s. 445. Itumoвaнo за: Grzеgorz Motуha Ukrаinsko
pаrtуzаnko 1942 _ 1960 Instуot stadiov Polilуcznуch PАN
oticinа фdаwniczo Rуtm ||arszowo 2006 s. I99).

B мiсцeвoстi Biкнин [тpeбa селo Bеликi Biкнини
Збapaзький paйoн нa Tepнoпiльшинi], кoлo КpеменЦя,
зaбитo нiмецькoгo жat{дapмa (УIIА в cвittuti dotсулlенmiв
з бopomьбu зa УкpаIнcьку ColuocmiЙну Coбopltу
[еpяcaву 1942 - 1950 pp. - T 2. - бlltв, 1960. - С. 6.
Ilumoвaнo зo: Grzegorz Motуka Ukrainska parlуzлnkа
1942 _ 1960 Instуtуl Sludiov Poliфcznуch PАN oficina
||уdowniczа Rуtm ||/arszаwа 2006 s. I94).

Пiд кiнeць беpeзня l943 p. бiй з нiмrими кypеня..Кpyка''
(кypiнний _ Климиrшин lвaн, l9l4 p.н.' ypoд'(енeць селa
Bеpешaки Лaнoвецькoго paйoкy ТеpнoпiльськoТ oблaсгi)
бiля селa Arrгoнiвцi Шyмськoгo paйoнy TepнoпiльськoТ
oблaстi. Бyли великi втpaт}r y вopoгa. Cеpе,Ц пoвстaнЦiв
зaгиHyлo 4 чoлoвiки (PiвненcькuЙ кpaсзнaвvuЙ llузеЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв o.fleнuщукa _ Cnp. 2I2 P; Mipнук
Пempo. Укpaiнcька Пoвcmaнська Аpлсiл 1912 - 1952. -
Mюнхeн, I953. - С. 38).

У беpезнi l943 p. в Лaнiвцях [Tеpнoпiльщинa] yпoвui
нaлaлИ нa пoлiцeйський пoстеpyнoк, зaбили 3-х нiмцiв.
Пpи спpoбi втeнi бyв в6wnlЙ лянлэiр [нaмiсник теpкropld

(УПА в cвittuti dotElveнmiв з бopomьбu зa Укpalнcьtсу
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Сo'tсocmiЙну Coбopttу,{еpucaву I942 . 1950 pp. - T 2.
- бllв, 1960. _ C. 7; Itumoвalro 3a: Grzеgorz Motуkа
Ukrаinska par|уzаnka l942 _ I960 Instуtуt Stadiov
Pollфczttуch PАN oJicina |{уdawniczа Rуtm |Уаrszаwа
2006 s. 199).

Biддiл ..Кpyкa'' 
[кypiнний _ Климиurин Iвaн, l 9l4 p.н.,

ypoд)l(енець селa BеpеЩaки Лaнoвeцькoгo paйoнy
Tеpнoпiльськoi oблaстi] пoЕгopнo нaпaв }ta Кpем'янeuькy
в'язницю [Tеpнoпiльшинa]. Bислiл Haпaдy невiдoмий
(PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ лlузеЙ, ocoбucmuЙ аpхiв О.
flеttuщ1lкo. - Cnp. 2292 T; Sавedнюк B. Укpаiнcькi zеpoI
вu3вoлb'|uхu||аzа'rb (I917 - 1950). - Tepнonfutь, 2004. _

c.310).

Biддiл ..Кpyкa'' (кypiнний - Климишин Iвaн, l9 l 4 p.н.'
ypoд)l(е}lецЬ сeлa Bеpешaки Лaнoвецькoгo paйoнy
ТеpнoпiльськoТ oблaстi) зaв'язав бiй з влaсoвцями
(poсiйськi ruoвiнigги, якi с.ггРкили нiмuям), шo пpиiiaли
iз Bеликих .Цедepкaл дo селa Bеликi Зaгaйцi Шyмськoгo
paЙoкy нa Tepнoпiльщинi гpaбити миpне нaсeлення. У
uьoмy бoro бyлo вбитo декiлькoх влaсoвцiв i, сеpeд них,
бyли нiмеuькi oф iuеpи ( Piв н ен c ь кu Й кpсtсз п авн u Й музеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o.,\енuuцtкa - Cnp. Зotu. T 2 - 2I).

Biддiл ..Кpyкa'' (кypiнний _ Климишин lвaн, l9l4 p.н.,
iз селa Bеpешaки Лaнoвецькom paйoнy Tepнoпiльськo[
oблaстi) пoвтopнo нaпaв нa мigгo Шyшrськ ТepнoпiльськoТ
oблaстi, cПaлИлуI млин i взяли 3 сoбoю бaгaтo збpoi,
пpoлyкгiв i бopoшнa. Бiй тpивaв цi.rтy нiv. У uьoмy бoю
бyв пopaнений пoвстaнець iз сeлa 3aлiсцi Шyмськoгo
paйoнy _ Coб. lyк Пaвлo oстaпoвич (PiвненcькuЙ
кpaсзнoвtuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,\еttuщ1lкo. -
Сnp. Зotu. T I - 42' T l - 47' T - 55).

l. Iv.4з p. лвi ссrгнi УПA здiйснили нalraд нa спиpгзавoд
y с. Гopiнui (Кpем'яненvинa) нa Tеpнoпiльшинi, який
oхopol{явся нiмцями i  влaсoвцями (poсiйськими
шoвiнiстaми, щo сJrРl(Idли нiмuям). 3aбитo oднoгo нiмця,
чaстинa ч)Dкo3емних пoлiцiянтiв пеpейшлa нa стopoнy
пapтизaн. Пoвстaнцям вдaлoся зaвoлoдiти вeликoю
кiлькiстlо спиpтy (Mip,tук Пеmpo. Укpaiнcька
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Пoвcmанcькa Аpлtiя I942 - I952. - Mюнхен, I953. - C.
3E; УПА в cвimлi dotEtltенmiв з бopomьбu за Укpаittcьку
СалocmiЙну Сoбopпу !еpcкaву 1942 - 1950 pp. - T 2. _
б.ьtв, I960. - C. 9; I]umoвoнo за: Grzеgorz Motуko
Ukгаinskа parlуzanko I942 _ I960 Instуtуt Stadiov
Politуcznуch PАN olicinа Щdаwniczа Rуtm ||/аrszаwа
2006 s. I 99; PiвненcькuЙ кpасзltoвuuЙ лlyleЙ. ОcoбucmuЙ
аpхiв o.,[енutщtкa _ Cnp. Sotц. P 25 - s9).

9. lv.  l943 p. в iддiл УПA нaскoчив нa кoнвoй
apештoвaних 30 oсiб з с. Шкpoбoтiвкa (Кpем'янeннинa)
[Шyмський paйoн Tеpнoпiльськof oблaстi] .  Hiмцiв
poзбитo, aPештoBat{иx звiльненo. Bпaлo 7 oсiб, y нaс нe
булo (Miptук Пempo. Укpаiнcькo Пoвcmанcька Аpлliя
I942-1952. - Mюttхен, I953. _ С. 3s).

H iмецькa жaнлapмеpiя, пo дoнoсy пoльсЬlФгo oсaдник4
в силi 80 oсiб нaпaлa нa чaстинy вiддiлa..Кpyкa'' (кypiнний
- Климишин Iвaн, l9 l4 p.н.,  iз селa Bеpешaки
Лaнoвецькoгo paйoнy TepнoпiльськoТ oблaстi), який
вiдпoчивaв пiсля виснa)кливoгo peйлy, нa хyтopi
Кoзaччинa (бiля селa Aнтoнiвцi Шyмськoгo paйoнy нa
Tеpнoпiльшинi).  Хлoпui бopoнилися геpoТvнo, aле
зaгинyлo l l пoвстaнцiв. Toлi геpoйсЬкoю смepтю впtUIи:
Хвeсюк Пилип, Хвесюк Ceмен Пaвлoвич _ oбидвa iз селa
oнишкiвцi Шyмськoгo paйoнy; Хвесюк Якiв Maгвiйoвич,
1922 p. н., пс. ..opлик''; Ткavyк Мap'ян Гpигopoвин;
нaдpaйoнoвий юнaцтвa . .Щyp' ' ;  Гopoшкo Cтeпaн
Baсильoвин, |922p. н., iз селa 3aбapa Шyмськoгo paйoнy;
Poмaнюк Baсиль, iз селa Aкгoнiвцi Шyмськoгo paйoнy.
Hiмцiв 3aги}Iyлo - 8. oкpiм цЬoгo' зaги}тyлo l0 миpниx
жlтгелiв, якi не встигли втекти (PiвнeнcькuЙ кpoсзнoв.luЙ
ltузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.,\енuu1укL - Сnp. 3otu. T 2-
3E, T I - 56, T I - 59,T I - 42, T 3 _ 92, T. 3 _ E3, Cnp.
2375 P; Ct<opуncькuЙ M. Tуilu de бiЙ 3а вutю. - К -Лoнdoн-
Паpucr - Topoнmo - Hью Йopк - СidнeЙ, I9g2. - С. 7g).

Hiмецькo . фaшистськi olсyпaнти пpиТхaлlи гpaбити,
пaлИT|l  i  вбивaти миpних житeлiв селa Мoлoткiв
Лaнoвецькoгo paйoнy нa Tеpнoпiльщинi. Haпaдники
oтoчt{Jtи селo i пoчали дикy poзпpaвy. Ha заxист селa стaЛa
чoтa УПA iз сoтнi . .Гoнти' ' .  Зaв'язaвся нepiвний,
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rrсopстoкий i кpoвoпpoлитний бiй ' в якott{y бyли вiлнщнi
Bтpaти з oбoх стopiн. Тoлi зaгикyлo22 пoвcтaнui i сepел
них: Кpaвнyк.(митpo, |922 p.н.;3aгopський Сeмeн, |922
p.н.; }шoк Псгpo' |922 p.н.; Мельнинyк Пeгpo, l924 p.н.;
oстaп.ryк Петpo, |923 p'н ; Пaльчacтий Xapитoн, 192З
p.н. ; Пaльчaстий Iвaн, |924 p.н.; Hiкoньvyк Cтепaн, l904
p.н. _yсi мiсцевi жителi (!АTo: Ф.P_ 3472._ on. I._ Сnp.
53.-C. I; Бoб,toкА. B шулtcькuхлiсox_Ланiвцi, I992.
-c. I8).

Чma iз сmнi ..Бiлoгo''(бiля 50 нoлoвiк) зpoбшa зaсiлкy
пpoти нiмuiв нa aвтoшrшry oстpoг- Шyмськ пoблизy селa
CУpок Шyмськoгo paйoкy нa Tepнoпiльщинi. Hевдoвзi
з,явплacя нiмецькa arтoкoлoнa iз 5 - ти вaнтaжiвoк з
сoлдaтaми. Зaв'язaвся зaпеклий i кpoвoпpoлитний бiй.
.Цекiлькa вaнтaя<iвoк бyлo спa.пенo. У пoвстaнцiв бyлo l2
вбrrгиx. Зa жерви y пpoтивникa невiдoмo (PiвненcькuЙ
кpaeзнавuuЙ музeЙ. oсoбцcmuЙ аpхiв o.,Qенutщlка. -
Cnp. 3oш. P IE - 70).

У с..{'елеpкали [Шyмський paйoн нa Теpнoпiльшинi]
вiддiл..Кpyкa'' [кypiнний - Климишин Iвaн, l9l4 p.н., iз
cелa Bеpешaки Лaнoвeцькoгo paйoнy TеpнoпiльськoТ
oблaстi] нaпaв нa нiмцiв i нiмцi вi,дбивaлися (СкopуnськuЙ
M. Tуdu Dе бiЙ ?lI вu,,o. _ К - Лoнdoн - Паpulк - Topoпmo
- Hью Йopк - CiЙнeЙ, I992. - С. 83).

Hiмцi з пoлякaми iхaли з мiстa Шyмськa дo мiстa
Кpеменuя. Мiсцевa бoТвкa УПA Тх oбстpiлялa y селi
Hoвoстaв Шyмськoгo paйoнy i  . .нeпpoхaнi гoстi ' '
пoвеpl{yлися нaзaл' (PiвненcькuЙ кPас''!авчuЙ'ttузеЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв o.,Qeнuщука. _ Сnp. 3out. T I - 90).

Biддiл ..Кpyкa'' (кypiнний - Климишин Iвaн, l 9l 4 p.н.'
iз селa Bеpешaки Лaнoвецькoгo paйoнy нa Tеpнoпiльшинi)
}|aпaв нa нiмеuькy пoлiцiйнy кoмеI{дarypy i poзбив iT,
чaстинa пoлiцii пеpейцIлa дo УПA. Пoвстaнцi зzlхoпl,l.ли
illlтекy i бaгaтo збpoi, всe це бyлo пеpевезене нa хщip
.{aнилiвкy, непoдaлiк селa Aнтoнiвui Шyмськoгo paйoкy
нa теpнoпiльшинi. Жещв y пoвстaнцiв нe бyлo. Зa жeщви
y пpoтивникa невiдoмo (PiвнeнcькuЙ кpав'rавчuЙ лlузеЙ.
ocoбucmaЙ аpxiв О.,\eнutщtкь - Cnp. 3otu. T 2 - 38).
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Hiмцi з пoлякaми виТхaли iз мiстечкa Кaтеpинiвки
Шyмськoгo paйoнy нa сеЛo Бopшiвкy Лaнoвецькoгo
paйoнy нa ТеpнoпiлЬщинi i пoблизy сeлa Бopшiвки Тх
oбстpiлялa мiсцевa бoТвкa УПA. Пiд чaс uiсi пеpестpiлки
бyв вбитий нiмецький oфiuеp. Cеpе,Ц пoвстaнuiв жещв
не бyлo (PiвнeпcькuЙ кpасзнав,tuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв o.,\eпuuцtка. - Cnp. 3out. T 2 - 6).

Пеpел Bеликo,шнем (пеpел 25.04.) бyлa сlliльнa Bипpaвa
вiддiлiв ..Хpoнa'' 

[кoмaнлиp _ Медвецький Mикoлa, iз
мiстa Кpеменеuь] i ..Кpyкa'' 

[кypiнний _ Климишин lвaн,
l9l4 p.н.' ypoджеttець селa Bеpешaки Лaнoвецькoгo
paйoнy TеpнoпiльськoТ oблaстi] нa бaтальйoн шyuмaнiв
y с. Бiлa Кpиниuя [тpeбa селo Бiлoкpиниuя, Кpемeнецький
paйoн]. Paзoм вoни мaли бiля 200 чoлoвiк. Aкцiя нe
BДaлacЯ. Haшi вiлсryпили пo кopmкiй пepeстpiлui, бo сили
бyли неpiвнi (СкopуncькuЙ M. Tуdu dе бiЙ за вoлto._ К _
Лoн0oн _ Topoнmo, 1996. _ С. 96).

Hiмцi,  якi  пoвеpтaлися пiсля гpaбyнкy хyтopa
Петpикiвui ,  шo пoблизy сeлa AнтoнiвЦi Шyмськoгo
paйoнy Tеpнoпiльськoi oблaстi ,  п iд,цaлися нaпaдy
пoвстaнцями iз зaгoнy ..Хpoнa'' 

[кypiнний _ Медвецький
Микoлa, м. Кpеменеuь TеpнoпiльськoТ oблaстi] .  Це
ст:lлoся y сeлi Cтiжoк Шyмськoгo paйoнy. Бyлo вбитo
декiлькa гpaбiжникiв i, сepeл них' oднoгo нiмeцькoго
oфiuеpa (PiвneпcькuЙ кpасзнoвнuЙ музeЙ. ocoбucmцЙ
аpхiвo.!енuщу'<а. _Сnp. Зoul T 23 -84; I -24' l -24,
T. 3-83; ,Qoнuлtoк MuхаЙлo (БлакumнuЙ).
ПoвcmoнcькuЙ зanucнuк. - Iс.' I993).

Унoнi, з 4 нa 5 тpaвня,6улa спpoбa вiлдirry ..Хpoнa''

[кypiнний - Медвецький Микoлa, iз м. Кpеменеuь
ТеpнoпiльськoТ oблaстi] зaхoпити Шyмськ
[Tеpнoпiльшинa], aлlе нiмцi вiдбили aтaкy. У uьoмy бoю
зaгинyв пoвстa}|eць iз селa Bеликi Сaлки Шyмськoгo
paЙoнy - Яшyк Пилип Cеменoвин, |924 p. н.
(PiвнeнcькuЙ кpасзнавluЙ музeЙ. ocoбucmцЙ apхiв o.
flенuщ1tкa -Сnp.3out. T 2-29; IllutцкoвcькuЙ B. Hiхmo
не хomiв noilupomu // Boлuнь, 1996. _ 3lmpавня; W.
Siеmaszko. E. Siеmaszko, Ludobojstwo doconаnе przеz
nacionаlistow ukroinskich na ludnosci polskiei ||oluniа
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I 939 - I 94 5, L I, ||/аrszawo 2000, s. 4 57. Itumoванo 3a:
Grzegorz Motуka Ukrаinska parlуzаnko I942 _ l960
Instуtуt Studiov Politуcznуch PАN Оficinа ||уdawniczo
Rуtm worszаwa 2006 s. 200).

Biллiл ..Кpукa'' 
[кypiнний - Климишин Iвaн, l9l4 p.н.,

iз селa Bеpешaки Лaнoвецькorp paйoнy ТеpнoпiльськoТ
oблaстi] paзoм iз кypенеIt{ . .Хpoнa' '  

[кypiнний -
Мeдвецький Mикoлa, ypoдженець мiстa КpeмeнeЦь
TеpнoпiльськoI oблaстi] зaB'язaлИ бiй з нiмецькими
кapaтелями бiля сeлa Лiшня [Кpeменеuький paйoн]. У
uьoмy бoю вiдзнaчився чoтoвий Микoлa ШтoкaJI, ..Cи..l''

(м iсгo Кoпининui Гyсятинськoгo paйoнy TеpнoпiльськoТ
oблaстi], кyлrметник вiлдiлy ..Хpoнa''... Haцri мoлoдi
кyлеMетники ..Cин'', ..3aпopoжеЦь'' i ..Byпвyл'' скoсили
двa пepших гpyзoBики з нiмцями..нi oдин t|е вискoчив.
Bomнь тpивaв мaйжe десять хвl{лин. Пiсля бoю y нaс бyли
лицlе тpи легкo paненi. Hiмцi мaли бiля 60 вбитих (пo
дaних aвтopa 89 ) i 30 paнeних... Cеpе.Ц пoвстaнuiв бyв
пopaнений _ ..Жyк'' (СкopуncькuЙ M. Tуdu 0e бiЙ за
вulK,._ К - Лoн0oн - Topoнmo, I996. _ С. 96; Caвка
Бozdаtt.3aбуmu 

'!е 
n'Ileмo npавtl - T:,2000. _ С.6I;

Лimonцc УПА. Hoва сepiя. _ T I. - Кuiв _ Topoнmo' 1995.
_ C. I0; PiвненcькuЙ кpасtнавuuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ
аpхiв О. !енuщ))кo. _ Cnp. 3out. P 26 - I03; 229I I).

Biллiл ..Кpyкa'' 
[кypiнний _ Климишин Iвaн, l9l4 p.н.,

ypoдженецЬ селa Bеpешaки ЛaнoвецЬкoгo paйoнy
TеpнoпiльськoТ oблaстi] зaв'язaв бiй з нiмLшми , якi iiали
кoлoнoю мoтoциклiв i гpyзoвим aвтo в с. oгpизкiвui
Лaнoвецькoгo paйoнy TepнoпiльськoТ oблaстi. У uьoмy
бoю бyлo пopaненo 8 пoвстaнцiв. B peштi - pешт гiтлepiвui
бyли poзбитi й, oсiд.гlaвши кiлькa вцiлiлих мoтoциклiв тa
пoц!apпaнoгo . .стyлебекepa' ' ,  B неслaвi yтекли 3
oгpизкoвеЦь ()Кулкoвcька oльzа. У нac не.ttlа зеpна
неnpoвDu зa coбoю.- T' 2005. - С. I50; Кpotl'янuанкa
Hеoнiла. Булo в маmеpi mpu cuнu. _ T' I999. _ C. I45).

Мiсцевa бoТвкa УПA oбстpiлялa нiмецькoгo лянлвiщa

[теpитopiальний нaмiсник] y селi Якимiвцi Лaнoвецькoго
paйoнy Tеpнoпiльськoioблagгi, який пpиiiaв веpхи нa кoнi
iз се,пищa Лaнoвець. Hiмeць, втiкaloни, зaбpiв пiшки y селo



Tpaвень' 43 p.
(пo.raтoк)

Тpавень' 43 p.

Tpaвень' 43 p.

Tpaвень' 43 p.

Taгapинui Лaнoвецькoгo paйoнy нa Tеpнoпiльщинi. Aле
пoвстaнцi i тaм йoгo знaйшли i знищили (PiвttенcькuЙ
кpасзнaвuЙ музeЙ. ОcoбucmuЙ opхiв o. .\енuщ1tкo. -
Сnp.3out.T2-I2).

Biлдiл ..Явopенкa'' (кoмaндиp вiлдi.гry _ Бaсюк Tимoфiй,
l9l8 p. }l., ypoдженець селa Бopryки Лaнoвецьlсoгo paйoнy
TеpнoпiльськoТ oблacтi), зaв'язaв бiй з нiмцями y лiсi,
непo.цaлiк мiстa Cлaвщи ХмeльницькoТ oблaстi. У uьoмy
бoю зaгикyлo бiля 50 пoвстaнцiв i, сеpе,Ц них, пoвстaнець
iз селa Бopшiвки Лaнoвецькoгo paйoкy Шaнлpyк Геopгiй

.(м rгpo вин ( Pi в н eп c ь кu Й кp асз н а в u Й муз е Й. o co б u c mu Й
аpхiв o. !еuuщука. _ СnP. 3otц. T 3 _ 80, EI).

Чoтa УПA (близькo 30 нoлoвiк) iз Шyмськoгo paйoнy
нa Тepнoпiльшинi зpoбила нaскoк нa пoлiцiйний вiллiл y
мiстенкy Пoнaсвi ,  щo нa Теpнoпiльшинi.  Haпaл бyв
невдалий, oбopoнa нiмuiв бyлa дy)ке сильнa. Пoвстaнцi
вiдстyпили не oвoлoдiвши yкpiпленим пyt|ктoм
(PiвнепcькuЙ кpасзнавнuЙ lltузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.

[eнuuцlксt. _ Сnp. 2258 PК).

Hiмцi з пoлякaми виТхaли iз мiстa Лaнiвцi
Теpнoпiльськoi oблaстi нa селo Юськiвцi Лaнoвецькoгo
paйoкy. Hедoi.ждя<aючи.цo селa Юськiвцi вoни пoтpaпи.ли
нa зaсiлкy opгaнiзoвaнy пoвстaнlulми. У peзyльтаrгi uiсТ
aкuiТ бyлo вбитo бaгaтo нiмцiв 3 пoлякa[,rи' a pештa
poзбiглaсь. 3a жеpтви y пoвстaнЦiв не пoвiдoмлясться
(PiвненcькuЙ кpaсзпавнuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
fiенuuцlкa - Cnp. 3out. T 2 - I3).

Biддiл УПA, який пpямyвaв нa Гa.пининy зyпи}lився нa
пoсгiй y лiсi пoблизy сiл МaгвiТвui, Гpинькiвui Шyмськom
paйoнy, i Бopшiвкa Лaнoвецькoгo paйoнy Тepнoпiльськoi
oблaстi. Hiмцi взнали пpo це i з yсiх стopiн пoсyнyли нa
пoвgгaнцiв. Зaв'язaвся жopстoкиЙ бiй, щo тpивaв uiлий
день. Hiмцi викopист:rли aвiaцiю. У uьoмy бoю пoвстaнцi
мали вeликi )|(еpтви. Зa жещви y нaпa,Цникiв невiдoмo.
Пoвgгaнцям вдtlлoся Bиpвaтися з oтoчеttня i пpo.Цoвжити
пoxiл, (PiвненcькuЙ кpaсзнaвuuЙ'vузeЙ. oсoбucnuЙ opхiв
o.,\енuщ1lкь _ Сnp. 2258 Pк).
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Bеснa, l943 p.

Bеснa, 1943 p.

Bесна, 1943 p.

Cmня ..Залiзнякa'' зaгикyЛa в Чopнoмy лiсi пiд селoм
Кoлoднe [3бapaзький paйoн Tepнoпiльськoi oблaстi] в
тpaгiннoмy бoю - пoмилцi з вiддiлoм дивiзiТ..Гaличинa''
(Зoвеdнloк B. Уt<palнcькi zеpoi вuзвoльttttх з,vaeань ( l 9 I 7-
1950). - Tеpнonidь, 2004. - С. 350).

Hiмцi з мaдяpaми виТхaли вaнтaжiвкoю з мiстечкa
Пoчaева КpеменеЦькoго paйoнy TеpнoпiльськoТ oблaстi
нa гpaбyнoк ближнix с iл. Мiсцевa бoТвкa УПА
зopгaнiзyвaлa нa них засiлкy в мiсгеvкy пoблизy пекapнi.
oкyпatrги бyли зaхorшенi в пoлoн, poззбpoснi i зaбpaнi
piвoм 3 aвтoмaцrинoю лo лiry (PiвненcькuЙ кpaсзнoвuuЙ
tltузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.,{енuuцlка. - Cnp. 3otц. T 2
- 73).

3aгiн ..Кpyкa'' 
[кypiнний _ Климишин Iвaн, l9l4 p.н., с.

Bеpешaки Лaнoвецькoгo paйoнy Tеpнoп iл ьськoТ oбластi]
дigгaв бoйoве хpещення нa шyмськiй тpaсi, гryстивши в
piв кiлькa нiмецЬких arг. I пoтiм вiн iх зaбpaв.. . (!aнuлюк
MuхoЙ.tto (БлaкumнuЙ). ПoвcmанcькuЙ заnucнuк. - К.,
r993. - C. 43).

Мiсцевa бoiвкa УПA пiд кoil{a}rдoю ...['opotuенкa''

(кoмaшиp бoiЪки _ Юзик Arггoн Фeлopoвия, жlггель мiстa
Пoчaевa КpеменеЦькoгo paйoнy нa Tepнoпiльшинi),
зopгaнiзyвaлa зaсiлr<y нa нiмЦiв, якi iхaли мoтoцикJlaми
(бiля 30 oсiб). Ця aкuiя вiлбyлaся в лiсi, пoблизy селa
Беpезинa КpеменеЦькoгo paйoкy. У pезyльтaтi з.lIlеlФoк)
бoю сepл нiмuiв бyли великi жещви' a сеpед пoвстaнцiв
зaгинyв oдин чoлoвiк' N(итель селa Пoпiвцi Бpoлiвськoгo
paйoнy нa Львiвщинi (PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ музеЙ.
ОcoбuctnцЙ apхiв o.,Qенuщ1lкa - Cnp. 3otu. T 2 - 80).

.(екiлькa вiддiлiв УПA i ,  в тoМy vислi ,  сoтня
..CтaлеBoгo'' (сmенний - Шеpеметa Aнлpiй, вихo,цець iз
Гшиrини)' нilп.lли нa пoлiцiйний вiлдiл y мiстi Кpеменеuь
Теpнoпiльськoi oблaстi, щoб звiльнити yкpaТнськиx
мiлiцiянтiв, яких мlUIи вiдпpaвляти дo Hiмеччини.
Пoвстaнцям це вдtlлoся зpoбити i вoни бyли звiльненi. Зa
)|(еpгBи не пoвiдoмлястьcя (PiвненcькuЙ кpaсзнaвчuЙ
лtyзeЙ. ocoбucmцЙ apxiв o.,{енuщукo. - Cnp. 1677 PЗ).



Bесна, l943 p.

Bеснa, l943 p.

Bесна, l943 p.

Bесна, l943 p.

Гpyпa ..Явopенкa'' (кoмaн.uиp вiддiлy _ Бaсюк
Tимoфiй, ypoдженець селa Бopсyки Лaнoвецькoгo
paйoкy) (бiля 50 нoлoвiк) зpoбилa зaсiдкy пoблизy мiстa
Лaнiвцi нa Tepнoпiльщинi, нa лopoзi де мaв Тхmи
лянлвiщ (теpитopiaльний нaмiсник). Кoли нiмецький
пoсaдoвець пoявився' тo йoгo пoвстaнцi oбсгpiляли.
Aле йoмy вдzlЛoся yгекти в Крмснешь (Теpнoпiльшинa)
(PiвнeнcькuЙ кpасзttавuuЙ мyзеЙ. ocoбucmцЙ щiв o.
[еttuщукa _ Сnp. 262I TЛ).

Biддiл ..Явopенкa'' ( к-p Бaсlок Tимoфiй' iз с. Бopсуки
Лaнoвeцькoгo p-нy нa Tepнoпiльщинi) пеpeйшoв
кop.цoн Генеpал-Гyбеpнaгopствa i нaпaв нa нiмецький
гapнiзoн з пoлiцiсto y селi Hoве Cелo ПiдвoлoчисЬкoгo
paйoнy нa Тepнoпiльшинi. Гapнiзoн лaв збpoйний oпip,
aле вiн бyв пoвстaнцями пoдoлaний. Пoвстaнцi
poззбpoihи гapнiзoн з пoлiцiсю, збpoю забpали, aтaIФ)|(,
з мiсцевoгo кiннoгo зaвoдy бyлo зaбpaнo бiля 60
племiнних кoнeй. У пoвgгaнцiв бyв oлин пopaнeний -
Чyйкo oсгaп iз селa Бopсyки. Зa жещви y пpoтивникa
невiдoмo (PiвнeнcькuЙ кpoсзпавauЙ музеЙ.
0coбucmuЙ аpхiв o.,\еuuщукa _ Сnp. 262I TЛ|

Coтня ..Пaнaсa'', пiшoвши в нaпpямкy селa Лiдихiв
[Кpeмeнeuький paйoн Tepнoпiльськoi oблaстi] бyлa
poзбитa [нiмеuькo - фaшисгськими oкyпaнтaми] пpи
спpoбi пеpехo.ry фpoкгl, (3oвedнюк B. Укpoiнcькizepo|
вu3вoль'ruх З,t'azань (I9l7 - 1950). - Tеpнoniль, 2001.
- c. 3s0).

3aгiн ..Хpoнa'' 
[кypiнниЙ - Mедвецький Микoлa,

мiстo КpеменеЦь TеpнoпiльськoТ oблaстi] бiля селa
Стiжoк [Шyмський paйoн нa Tеpнoпiльшинi] oбстpiляв
нiмецьких жaнлapмiв. Bив'язався lopoткий бiй i нiмaки
вi. lстyпили. Hiмецькi я(aндapми вийшли iз БiлoТ
Кpиниui [тpебa селo Бiлoкpиниuя] i йшли нa Cтiжoк
(!анuлtoк MuхаЙлo (БлакumнuЙ). ПoвcmанcькuЙ
lаnuc'ruк. _ К., I993. - C. I07).

Пo тpaсi Кpем'янeЦь _ Бepex<ui [Кpеменеuький
paйoн нa Теpнoпiльшинi] _..Тигp'' - зpoбив сaм зaсiдlсy
нa нiмцiв. якi  iхaли в легкoвiй мaшинi.  Biн Тх

Bесна, l943 p.

з64

12.06. 1943 p.
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Bесна, l943 p.

Bеснa, l943 p.

Bесвa, l943 p.

08. 06. 1943 p.

пеpестpiляв _ тpЬoх стapшин' a сaм зaбpaв збpoю i
пitцoв дo УПА (СкopуncькuЙ M. Tуdu 0е бiЙ 3а вoл'o.-
К -Лottdoн _ Topoнmo, I996. _ C. 9I).

Biддiл..Бiлoгo''....мaв бiй з нiмцями бiля КняжинoТ

[тaкoгo селa нe виявленo' ТepнoпiльЩинa]. Haшi
змyrшeнi бyли вiлсгyпити. Бyлo вбитo декiлькa нiмцiв,
a 3 нaших oднoгo вбитoгo i 2-х paнеrrих. Бyв paнeний
кеpiвник opгaнiзauiйнoi сiтки ..Тpoян'' (!аltuлtoк
MцхaЙлo (БлакumнuЙ). ПoвcmапськaЙ заnucнuк _

K, 1993. -C. 142).

Haвеснi l943 - гo poкy нa шoсе Шyмськ - Кpем'янеuь

[тpeбa м. КpeмeнеЦь Tеpнoпiльськa oблaсть] вiллiл
..Кpyкa' '  

[кypiнний _ Климишин Iвaн, l9 l4 p.н. '
ypoджeнeцЬ селa Bеpешaки Лaнoвeцькoгo paйoнy
Tеpнoпiльськoi oблaстi] poзбив кoлoнy нiмецьких
мaцIин й злoбyв для пoвстaнцiв кiлькa вaнтaжiвoк
(3oвеdнloк B. Укpаiнcькi eеpoi вulвoль'|uх zJuа?а'rь
(l9I7 - 1950). _ Tepнoniль, 2004. - С. 340).

..М'' 
[мельникiвeuь] 

..Шyляк'' iз тaбopy ..Хpoнa''

[кypiнний _ Мeдвецький Микoлa, iз мiстa КpeменеЦь
ТеpнoпiльськoТ oблaстi] - сеpед бiлoгo лня вбив y
Кpем'янui шефa нiмeuькoi poзвiлки лля бopoтьбi з
пapтизaнaми (СкopуncькuЙ M. Tуdu dе бiЙ за вoлto._
K - Лottiloн _ Topoнmo, 1996. _ С. I07).

Hiмцi з пoлякaми пaлwШ1с. Лiшню [Кpeменеuький
paйoн TеpнoпiльськoТ oблaстi]. iх бyлo 6iля 200. У бiЙ
з ними BcryлИrIИ двi сoтнi ..M'' 

[мельникiвui, vлeни
oУH] _ ..Жypби'' i ..Лисенкa'' 

[сoтенний _ лейтенaнт
сoвстськoi apмii.]. Hiмui вiлстyпилиi 19 вбитих бyлo i
8 paнених. У нaс rгpm нe бyлo (СкopуnськuЙ M. Tуdu
0e бiЙ за вoЛ'o._ К - ЛottЙoн - Topoнmo, 1996. _ C.
r0E).

l2 нepвня |943 p. y с.  opиruкiвui  [тpeбa селo
oнишкiвЦi, Шyмський paйoн нa Tepнoпiльшинi] в
зaсiдЦi, opгaнiзoвaнiй вiддiлoм ..Кpyкa'' 

[кypiнний -
Климишин Iвaн, l9l4 p. н.' ypoдженeЦь сeлa BepеЩaки
Лaнoвецькoгo paйoнy Tеpнoпiльськoi oблaстi], зaгинyв



20.06.1943 p.

25.06. 1943 p.

29.06.1943 p.

вiддiл пoлiцiТ з Шyмськa. Зaгинyлo 9 нiмцiв i пoлякiв,
кiлькoх paнених' a peштa BтекJIa в пaнiцi ryбляни збpoto.
Пo стopoнi вiлдiлy oдин легкo paнеHий (Лimonuc УПА.
Hoвa cеpiл. _ T 2. - Topoнmo, 1999. - C. 340; КенmiЙ А.
Укpalнcькa Пoвcmaнcькa Аpлliл. _ к.' 1999. - C. I20;
Itumoвaнo: Grzеgoгz Moфho Ukrainskа pаrtуzаnkа I942
_ I9б0 Instуtуt Stцdiov Politусznуch PАN oficina
||уdаwniczа Rуtm |yа|szowa 2006 s. 204).

20 неpвня вiддiл ..Кpyкa'' 
[кypiнний _ Климишин Iвaн,

l9 l4 p.н.,  iз селa Bepeшaки Лaнoвецькoгo paйoнy
Tеpнoпiльськof oблaстi] 3aaтaкyBaв нiмцiв y Beликих
Беpежuяx [Кpеменeuький paйoн нa Tеpнoпiльщинi],
poзбитo вiлбyлoвaнi пiсля пеpшoгo нaпaдy
aлмiнiстpaтивнi бyДинки... (Лimonuc УПА. Hoвo cepiя. _
T 2. _ Topoнmo, I999. _ C. 340; УПА в cвimлi Йotсупeнmiв
з бopomьбu за Укpаtнcьку CамocmiЙну Coбopну
[epcкаву 1942-1950 pp. _ T 2. - блtв' I960. _ C, 14, I7;
Itumoвoнo за: Grzеgorz Motуko Ukrаinskа pаrlуzonkа
I942 - I960 Instу|уt sludiov Polilуcznуch PАN ОJicino
||lуdаwniczа Rуtm |уаrszаwa 2006 s. 200).

25 неpвня |943 p. в тpидеl{llих бoях зaгoнy УПA пiд
кoмaн.цyвн}tям ..Кpyкa'' 

[кypiнний - Климишиrr Iвaн, l9l4
p.} l . '  iз  селa BеpеЩaки Лaнoвецькoгo paйoнy
TepнoпiльськoТ oблaстi] нa Boлинi [Кpеменеuький,
Шyмський i Лaнoвецький paйoни TepнoпiльськoТoблaстi]
...вi.цзнaчився oсoбливo вiллiл гpyзинiв (Пеmpo Miplук.
PевoлtoцiЙ н uЙ змаz за УCСД. - T| 2. _ Cotoз укpаiнcькuх
noвcmoнцiв. -Лoн0oн, I987. - С. 7I.)

29 яepвня l943 p. нa лopoзi Шкpoбoтiвкa [Шyмський
paйoн TеpнoпiльськoТ oблaстi] _ Ямпiль [ХмeльниЦькa
oблaсть] вiддiл..Кpyкa'' (rсypiнний _ Климишин Iвaн, l9l4
p.н.' ypoдженецЬ селa Bepeшaки Лaнoвецькoгo paйoнy],
iз 6 чoлoвiк, пpи пoмoнi мiсцевих бoТвoк, poз6ив двi
вaнтaжiвки з нiмцями. Пo нaщiй стopoнi втpaт не бyлo
(Лimonuc УПА. Hoва cepiя. - T 2. - Topoнmo, I999. - С.
34I; КенmiЙ А. Укpoiнcькo Пoвcmoнcькa Аpлliя. _ К.,
I 999. _ C. I 2 0. It u moванo зa : G rzegorz Motу ko U krаins kа
pагlуzаnkа I942 - l960 Instуlуt Sludiov Polilуcznуch PАN
oficino ||уdаwniczа Rуtm ||orszаwа 2006 s. 204).

Чеpвень' 43 p.

Чеpвень' 43 p.

Чеpвень' 43 p.

Чеpвeнь,43 p.

B мiсяцi нepвнi l943 p. пiд чaс вi.Цпpaви в Шyмськoмy
paйoнi [Теpнoпiльськa oблaсть], нiмui oбкpy)кили
пеpевzDкaкrчиMи сt,шaми yнaсникiв вi.ппpaви, дe пiд чaс
бoю дг. Микoлa [I.{игaнюк Микoлa , |920 p. tI., пс. ..Гaк'',

шеф вiйськoвoТ лiнiТ, yрoджeнцЬ сeлa Кiмнaтa
КpеменеЦькoгo paйoнy ТеpнoпiльськoТ oблaстi] зiстaв
paнений. U{oб нe пoпaсти )l(ивиlrl y pyки нiмuiв' сл. п. дг.
Микoлa rryскa€ з пigгoля кyЛю в яoлo (!АTo: Ф.P _ 3472.
_ on. l.- Сnp. 50. _ С. 3).

B oлнoмy iз бoiв вiллiлy..Явopенкa'' [кoмaнлиp вiллiлy
_ Бaсюк Tимoфiй, l9l8 p. н., ypoдженець сeлa Бopсyки
Лaнoвецькoгo paйoнy ТеpнoпiльськoТ oблaстi] з нiмеuькo
. фaшистськими oкyпaнтaми , якi пoсyвaлися з Лaнiвець
нa Кpем'янeuь [Tepнoпiльськa oблaсть], бyлo вбитo 40
нiмцiв i, сеpед них, нaчaльникa жaнлapмepiТ eгеpa' який
не3a.цoвгo пepeд тим сп.lлив сeлo Мoлoтькiв [тpебa сeлo
Мoлoткiв, Лaнoвецький paйoн TepнoпiльськoТ oблaстi]
(3аве0нloк B. УкpаIнcькi eеpoi вuзвoльнtt.х lмаzань ( I 9 I 7-
I9s0). _ Tеpнoniль, 2004. - С. 239; !аttuлtoк MuхаЙлo
(БлакumпuЙ). ПoвcmoпcькuЙ заnuatuк. _ К., I993. -
c.r ss).

Пepел Tpiйuею вiддiл ..Кpyкa'' 
[кypiнний - Климишин

Iвaн, I9l4 p. н.' ypoшкенець селa Bеpешaки Лaнoвецькoгo
paйoнy TepнoпiльськoТ oблaстi] зpoбив пoхiд нa
uентpaльнi землi УкpaТни в нaпpямi Cлaвyти

[Хмельниuькa oблaсть]. B лopoзi нa них нaпaлa веЛикa
силa нiмцiв... Pейл пpoвaлився. 3aгинyлo y бoю з нiМцями
50 хлoпцiв (СкopуncькuЙ M. TуЙu dе бiЙ за вoлto._ К _

Лotldott _ Topoнmo, I996. - C. II I).

Biл'лiл..Кpyкa'' (кypiнний - Климиtttин Iвaн, l9l4 p. н.'
ypol l)кенецЬ селa Bеpешaки Лaнoвецькoгo paйoнy
Tеpнoпiльськoi oблaстi) зopгaнiзyвaB зaсiлкy нa нiмцiв з
пoЛякaми y лiсi в Cлaвyгьскoмy paйoнi нa Хмельниччинi.
Пo лopoзi iiaлIo двi нiмецькi вaнтaжiвки. Hiмцi i пoляки
бyли знишeннi, aвтoмaurи11и зaлИЦrИлv1сь нa мiсцi aкцiТ.
Cеpе.Ц пoвстaнuiв бyв oди}l пopaненtlЙ (PiвнeпcькuЙ
кpoсlнaвнuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,[енuuцtка. _

Сnp. Зout. T' 2 - I5).
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Чеpвень,43 p.

03.07. 1943 p.

Липeнь,43 p.

Липень,43 p.

У неpвнi l 943 p. нa .пopoзi Бiлoкpинишя [Кpеменеuький
paйoн Tеpнoпiльськoi oблaстi] - Гoлyби [.[5lбнiвський
paйoн PiвнeнськoТ oблaстi] сoтнi ..Хpiнa'' 

[кypiнний -
Mедвецький Микoлa, ypoдженецЬ мiстa Кpеменеuь
TepнoпiльськoТoбlaстi] i ..Кpyкa'' 

[кypiнний - Климишин
Iвaн, l9l4 p.н.' уpoдя(еI{ець селa Bepeщaки ЛaнoвецЬкoгo
paйoкy TеpнoпiльськoТ oблaсгi] opгaнiзyвarrи зaсiдкy нa
вaнтaжiвкy, якa везлa Iryкop iз.(yбнo [.(yбнiвський paйoн
Pi внeнськoТ oблaстi]. Aле нiмцi зopiснryвaлись i нaпеpе.Ц
пoслaли сaмoхi.Цкy, a pецIтa пiшлa в oбхiд
бoкoм...Пoвстaнцi 3aлишили пoле бoю. Coтня ..Кpyкa''

Bтpaгилa 3 - х вбитих. Hiмцi мaли oднoгo вбитoгo i 2-х
paнeних (СкopуncькuЙ M. Tуdu 0e бiЙ зo вoлlo. _ К -
Лoнdott - Паpullc - Topoнпo - Hью Йopк. CidнеЙ, t992.
_ С. I]0).

Biддiли ..Кpyкa'' 
[tсypiнний _ Климишин Iвaн, l9l4 p.н.,

ypoджeнецЬ селa BеpeЩaки Лaнoвeцькoгo paйoнy
Tepнoпiльськoi i  oблaстi] ,  i  . .Хpoнa' '  

[кypiнний _
Mедвeцький Микoлa, ypoд)I(eнецЬ мiстa Кpемeнеuь
ТepнoпiльськoТ oблaстi] oб'сднaнo в' iхaли y мiстo
Bишневeць [тpeбa сeлищe BишнiвеЦь, Збapaзький paйoн
TepнoпiльськoТ oблaсгi] (200 пiдвoд) i нaбpaли бaгaтo
пpoДyкгiв, медикaментiв i iншoгo мaйнa. Бoю з нiмцями
нe бyлo (CкopуncькuЙ M. Tуdu dе бiЙ за вoлto._ К _
Лoн0oн - Topoнtno, I 996. - С. I I4).

З пoчaткoм лl|I1|1я нa Кpeм'яненнинi [Кpeменеuький
paйoн ТepнoпiльсьюТ oблaстi] poззбpoенo вiддiл мaляpiв,
Щo вибpaвся з нaкaзy нiмцiв гpaбyвaги селa. Злoбщo 39
кpiсiв, 5 скopoстpiлiв, 56 гpaнaг, 8000 aмyнiuiТ i вeсь
вiйськoвий виpял, (Лimonac УПА Hoва cеpiя. _ T 1. -
Кuiв - Topoнmo, 1995. _ С. 50).

Ha arгoшлякy Кpеменець _ Tеpнoпiль сoтня ..Шyлякa''

(сoтeнний, ypoДкенець Cхiднoi УкpaТни) декiлЬкa paзiв
poбилa зaсiдки пpсrги нiмuiв. oстaннiй paз бyлo взятo y
пoлoн двoх нiмцiв i зaбpaнo двi вaнтu(iвки. Жеpтв y
пoвстaнцiв не бyлo (PiвненcькuЙ кpoeзнавuЙ лtузеit.
OcoбucmaЙ apxiв o.,Qeнuщ!к& _ Cnp. 3ota. P 25 - 89).

Липень' 43 p.

Липень' 43 p.

09.08. 1943 p.

10. 0E. 1943 p.

Hiмцi з пoлякaМи пpиiiaли гpaбити селo Bеликi Зaгaйцi
КpемeнeЦькoгo paйoнy нa TеpнoпiльЩиtI i .  Кoли
гpaбiжники пoвеpтzlлися нa3aд нa них нaпaлa сoтня
..Бypсaкa' ' .  У pезyльтaтi  бoю нiмцi poзбiглися'  a
нaгpaбoBaне мaйнo бyлo пoвстaнцяMи зaбpaне. Cеpел
пoвстaнцiв бyлo 2 нoлoвiки вбитих, a зa жеpтви y нiмuiв
нeвiдoмo ( Piвнен ськuЙ кpасзн авuu Й lllузeЙ. ocoбucmuЙ
opхiв o.,[енutцtкo. - Cnp. \otu. P - 38 - 59).

Biллiл ..Явopeнкa'' 
[кoшraнлиp вiллiлу Tимoфiй Бaсюк,

ypol lженець селa Бopсyки Лaнoвeцькoгo paЙoнy
ТеpнoпiльськoТ oблaстi] мaв бiй з нiмецькo -

фaшистськими oкyпaнтaми нa теpенi Лaнoвецькoгo
paЙotry. У uьoмy бoю зarИIlул|lпoвgгaнцi: Шaнлpyк Пaвлo
(..opeл''), l908 p.н. i Швець Iвaн, l92 l p.н. - oбилвa iз
сeлa Бopсyки Лaнoвецькoгo paйoнy TepнoпiльськoТ oбластi
(!АTo: Ф. P_ 3472. - on. I.- Сnp. 53._ C. 3).

9 сеpпня |943 p. y с. BлaЩинець [тpебa сeлo Bлaщинцi
Лaнoвецькoгo paйoнy TepнoпiльськoТ oблaстi]....УПA
вiдбилa нaпaд нiмeцькoТ кapaльнoТ eкспедицiТ (зaгiн 70
нiмцiв).  Bopoг втpaтив бaгaтo чoлoвiк вбитими й
paненими. Pештa втiклa .цo Bишгopoдкa [Лaнoвeuький
paйoн] (Лimonuc УПА. - T. I.- Topoпmo, I995. - С. I69;
УПА в cвimлi doкуttlепmiв з бopomьбu за Укpаitlcьку
СavocmiЙну Coбopну ,flepcrcаву I942-I950 pp. _ T 2. _

блtв, I960. _ С. I6 - I8. Цumoваtlo за: Grzеgorz Moфkа
Ukrаinskа pаrlуutnkа l942 - I960 Instуtуl Studiov
Polilуcatуch PАN oJicinа ||уdаwniczа Rуtm |Цаrszаwа
2006 s. 2t3).

l0 сеpпня l943 p. УПA пpoвелa битвy з нiмuями y
с. Bишгopoлкy [Лaнoвeuький paйoн TepнoпiльськoТ

oблaстi] ...Hiмцi мaли 20 вбитих i 20 пopaнeних (УПА в
cвimлi doкуменmiв 3 бopomьбu 3а У,<pаit|cbку
СoлocmiЙну Сoбopну ,[еpэкаву I942-I950 pp. _ T 2. -
блtв, 1960. - C. 16 -I8. Цumoвaнo 30: Grzеgorz Moфkа
Ukrаinskа pаrtуzаnkа I942 _ I960 Inslуtуt Studiov
Polilуcarych PАN oJicinа ||уdаwniczа Rуtm |уагszа||'а
2006 s. 213).
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10.0t. 1943 p.

ll. 0E. 1943 p.

14.08. 1943 p.

19.0E. 1943 p.

БoiЪкa.oTиxoro'' звелa бiй з нiмецькo . фalшистськими
oкyпaнтai iи в селi Кopлишiв Шyмськoгo paйoнy
TepнoпiльськoТ oблaстi, в якoi|y зaги}ryв пoBстaI{ець
.(вopницькиЙ Aндpiй, l 9l 9 p.н., yршкенець селa Янкiвцi
(тeпеp lванкiвui) Лaнoвеuькoго paйoнy Теpнoпiльськoi
oблaстi. Cеpед нiмцiв тaloж бyли жеpтBи (QАTo: Ф.P -
3 172. - on I. - Cnp. 53. - C. 3 ; PiвltеllcькuЙ кpaсзнавuuЙ
музeЙ. ocoбucmuil opхlв o.,{енuulslкa - Cпp. \ola. T I
- s7).

l l сеpпня l943 p. нa лopoзi Bиtцневeць - Кpеменеuь
[Tepнoпiльшинa] УПA знищ}tлa кapний вiддiл нiмцiв i
пoльськoТ пoлiцii' 6yлo вбито пoнaд 40 oсiб (l5 нiмцiв i
25 пoлякiв). Cтpiльui УПA злo6yли: двi agгoмaшини ' двa
кyлемети i бaгaтo iншoТ збpoТ тa вiЙськoвoгo виpядy
(Лimonuc УПА. Hoвo cepiя. - T. 2. - Topoнmo, I 999. - C.
169; УПА в cвimлi ЙotE.llенmiвз fopomьбu зo Укpolнcьlсу
CuсocmiЙну Coбopну,{еpclcoву 1942 - 1950 pp. - T 2. -
бмв, 1960. - c. IE. Ituпoванo зa: Grzеgorz Motуko
Ukгаinsko pаrtуzаnkа I942 - I960 Instуtуt studiov
Polilуcatуch PАN oficinа Wуdаwniczа Rуtm ||аrszаwа
2006 s. 204).

B Пoчaiвськoмy p-нi [тeпеp КpеменеЦький paйoн
TepнoпiльськoТ oблacтi] вбитo з зaсiдки 5 гeштaпoвцiв i
жaнпapмiв (Лimonuc УIIА. - T. I._ Topoнmo, I99. _ C.
r69).

Biддiл ..Кpyкa'' (кypiнний - Климиrцин lвaн, l 9l 4 p.н.,
iз селa Bеpещaки Лaнoвецьlom paйoнy Tеpнoпiльсьlоi
oблaстi) мaв 6aгатоденний бiй з нiмцями i пoлякaми, якi
пpибyли iз м. Шумськ4 в селo Bеликi Ca.Цки Шyмськoгo
paйoнy' де пoлягJro бiля 50 . ти пoвстaнцiв. У uьoмy бoю
вiдзнaчився чoтoвий Mикoлa Штoкал ..CиЧ'', iз мiстa
Кoпичинцi (Гусятинський paйoн ТеpнoпiльсьюТ oблaстi).
У безвихiднoму стaнoвишi poзстpiлявся пoвстaнець
Мнгapнyк oлексa Poмaнoвиv, ypoДN(е}lець селa Bеликi
Caдки.3aгинyли тll!(oж невiдoмi пoвстaнцi пiд пс. ..3ipкa'',
..Bиxop'', ..Гopiх'' тa iншi (PicненcькuЙ кpoсзнaвзluЙ
музeЙ. ОcoбucmaЙ apxiв o.,{енutцtкa - Cnp. 3oul. T 2-
26,T:2.29, T I-55; Cавla БoeЙаъ 3афnu немaаlo npaвIl
- T:, 2000. - c. 6I).

20-23.0E. 43 p.

26. 08. 1943 p.

Cеpпень' 43 p.

20 -23 crpпня нiмui пpoвеrrи шиpoкoмaсштaбкy з6рйнy
aкцilo пpoти yкpaТнських пoвстaнцiв Кpемененuини.
I-{ентpaльний yлap бyлo спpямoвaнo нa oснoвнi бaзи
ПiвденнoТ гpyпи УПA _.(yбнiвсьlсy i Aнтoнiвеuькy. B хo.ui
oпеpauiТ фaruисти викopистaли нaвiть aвiaцiю. Пpoте iм
не вдaлoся дoсягги бaжaнoгo pезyЛЬтaтy. Жещви з бoку
yкpaТнських пapтизaнiв бyли мiзеpнi. Пoнaд 2 тпcячi
пoвgгaнцiв пiд кoмaндoto П. oлiйникa (..Енея'') [кoмaнлиp
гpyпи УПA . ..Пiвдень'', пс. ..ЕtIей'', .,Poмaн'', ..Cеpгiй'',

ypoджrнець селa Мoлoдниче Жидaчiвськoгo paйoнy
Львiвськoi oблlaстi] ..виpвaltися з oтoчення i poзсiялися
вiддiлaми дo кypeня в piзних нaпpяMкax. .Ц'еякi з них
пoдaлися в pейл нa Житoмиpщиtly i  КиТвЩинy' '
(Cmаpodубець Г. M. oУH (б) в укpolttcькoлtу
нoцioнаlt ьнo-в||3вoл b,|u||у pуci н o Boл u н i в po,с||,ЦPуzoI
cвimoвoi вiЙнu ( I 94 I - I 943 pp). - T, 2002. - C. I I 0).

Hiмцi в силi l500 oсiб oтoнили тaбip..Кpyкa'' (кypiнниЙ
_ Климиtшин lвaн, 19|4 p. н.,  iз селa Bеpешaки
Ланoвeцькoгo paйoкy TеpнoпiльськoТ oблaстi) i кypiнь
..Caдкa'' пoбли3y селa Aнтoнiвui Шyмськoгo paйoнy нa
TеpнoпiльЩинi, aле дtlлекo y лiс не пitцли. Пoчaли
бoмбити тaбip з лiтaкiв. Пеpел бoмбapлyвaнням бyв
невеликий бiй. Пoвcтaнцям вд.lлoся вийти з oтoчення. B
lсypенi ..Caлкa'' тoдi зaгикyлo 6iля20 чoлoвiк i, сеpе.Ц них,
..ХМapa'' - технiчний пpauiвник лpyкapнi вiддiл)' ..Еttея''

(кoмaнлиp гpyпи УПA - ..Пiвдeнь'', пс. ..Енeй'', ..Poман'',
..Cеpгiй'', ypoДкеt|ецЬ сeлa Moлoдниче ЖидaчiвсЬкopгo
paйoнy ЛьвiвськoТ oбraстi). 3i стopoни нiмцiв _ 60 paнених
i вбlrгих (PДА: Ф. P 30. _ on. 2. - Сnp. 1I. - Аpк I;
PiвttенcькuЙ кpасзнавluЙ музеЙ. ocoбucmuЙ opхiв o.

Денatщпa -Cnp. Зota. T 2 - 2, 3oш. P. 24 .26).

Пoвстанцi зopгaнiзyвaли зaсi.пкy нa нiмцiв з пoлякalии
(бiля l5 oсiб), якi iхaли фipмaнкaми нa Гpaбyнoк 6лижнix
сiл.Llя aкцiя вiдбyлaся y лiсi в ypoчищi ..Глибoкa.Цoлинa'',

пoблизy селa Гpaдa Кpеменеuькoгo paйoнy нa
TеpнoпiльЩинi. У pезyльтaгi скopoтiвнoгo бoю бiля l0
нiмцiв i пoлякiв бyлo вбитo, a pештa втrкrra нa КpеменеЦь.
Cеpел пoвстaнцiв x(еpтв не бyлo (PiвненcькuЙ
кpaс'нaвчuЙ.uузeЙ. ocoбucmaЙ аpхiв o. ,Qeнuщ1lкo. -
Cnp Зotu. T 2.17).
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Cеpпень' 43 p.

Cepпень' 43 p.

Cеpпень' 43 p.

Cepпень'43 p.

Heвеликий зaгiн aвтoмaгчикiв ..Блaкитнoгo'' 
[кoмaIr.Циp

вiллiлy _.I[aнилюк M ихaйлo' ypoДкенець КpеменеЦькoгo
paйoну ТepнoпiльськoТ oблaстi] iз чaстинoю зaгoнy
..Явopенкa'' 

[rсoмaнлиp вiлдi.тry - Бaсюк Тимoфiй, l9l E p.
}l. ' ypoдженець селa Бopсyки Лaнoвецькoгo paйoнy
ТеpнoпiльськoТ oблaстi] зyстpiлись бiля Paxмaнoвa нa
Шyмщинi [тpебa селo Poхмaнiв, Шyмський paйoн
TеpнoпiльскoТ oблaстi] з нiмецькoю жaндapмеpiею тa
..мa.Дяpськими гoнвeдaми'', щo сaме гpaбyв:rли селa.
..Явopенкo''.ti вимaнив y пoле i тaм дaли бiЙ. Hiмuiв бyв
великий зaгiн. Бyлo вбrrго бiля 20 нiмцiв i мaляpiв, a pештa
Тх втiклa нa Шyмськ. Iз нaшиx бyв oлин pанений
(,\аttuлloк MuхoЙлo (БлакumнuЙ). ПoвcmoнcькuЙ
заnuc'ruк. _ к., I993. - С. I7I).

Hiмцi з пoлякalии Тхали iз сeлa Кop.Цишiв нa Шyмськ
чеpез сeлo Кpyгoлеuь Шyмськoгo paйoнy нa
Tepнoпiльшинi. B ypoнишi ..П'янa .[oлинa'' мiж цими
сeлaми мiсцевa бoТвкa УПA oбстpiлялa Hепpoхaних
гостей, пpи цЬoмy вбилa oднoгo пoлякa (PiвнeнcькuЙ
кpaсзнoвuuЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О. ,Ценutц)lкa -
Cnp.3oш.T l  -E4,86).

Biддiл ..Гapмaшa'' (сoтeнний - Зaгopyйкo Гopлiй
Петpoвин, |923 p. н. '  ypoд)l(енець селa Кyликiв
Кpеменeuькoгo paйoнy нa Tеpнoпiльшинi) зopгaнiзyвaв
зaсiдкy нa нiмцiв 3 пoлякaми' в ypoнишi ..Бoжa Гopa'',
пoблизy сeлa Bеликi Беpeжui КpеменeЦькoгo paйoнy нa
Tepнoпiльшинi, якi iiaли нa фipмaнкaх нa селo Гpалa
КpемeнeЦькoгo paйoнy. У pезyльтaгi бoю булo в6llтo 2 -
oх пoлякiв i l нiмця. Cеpел пoвстaнuiв жерв не бyлo
(PiвнеucькuЙt кpасзнoвluЙ мyзеЙ. ОcoбucmаЙ аpхiв О.
[енuщ1tка. _ Cnp. T 2 - 2).

Biддiл ..Cиницi'' зав'язaв бiй з нiмецькo - фaшистськими
oкyпaнтaми в селi Bишгopoдoк Лaнoвецькoгo p - tly
ТеpнoпiльськoТ oбл. У uьoмy бoю зaгинyв пoвстaнецЬ
Чepнiй Лyкiян ( . .opeл' ' ) ,  l92 l  p.н.,  iз с.  Haпaдiвцi
Лaнoвецькoгo p-Hy TеpнoпiльськoТ oбл., oстpoвський
Пaвлo Aнлpiйoвин, |92| p. н.,  iз с.  Шкpoбoтiвки
Шyмськoгo p-кy TеpнoпiльськoТoбл. (ЦАTo: Ф. P' 3472.-
Оn. I._ Сnp. 53._ C. 3; mал clсе Ф. P 3132. - Сnp. 60).

Cеpпень' 43 p.

Cеpпень' 43 p.

Cеpпень' 43 p.

Cеpпень' 43 p.

Cеpпень' 43 p.

Hеyстiйнений вiддiл УПА пеpехoдиB шoсе шyмсЬк _

КpеменeЦь нa TеpнoпiлЬщинi пoмiж сeпaми Людвищe i
Biлiя Шyмсьloгo paйoнy TеpнoпiльськoT oблaстi. Caме в
цей чaс нaд'Тхaлa нiмецькa aвтoкoлoнa. Poзпoчaвся
зaпеклий бiЙ. Чaстинa пoвстaнцiв встиглa пеpейти тpaсy'
pецrта не змoгJla. У pезyльтaгi бoю сеpе.п пoвст:lнцiв )кеPгв
не бyлo, a 3a )кеpтBи y нiмuiв невi.цoмo (PiвненcькuЙ
кpаа''tавчaЙ лtузеЙ. oсoбucmuЙ аpхiв o. !епutщlкo. _

Сnp.3oul.TI-I05).

lз мiстa Шyмськa, Щo нa Tеpнoпiльшинi,  виТхав
ляндвipт (теpитpiaлlьниЙ нaмiсник) iз oхopoнoю нa селo
Кopлишiв, цЬoг0 ж paйoнy. Тaм йoгo зyстpiли пoвстaнцi
вoгнем. 3a я<ещви y пpoтивника нeвiдoмo (PiвненcькuЙ
кpасзнавuЙ лtузеЙ. ocoбucmaЙ opхiв o.,\енuuцlкo. _ Сnp.
3ota. P, 25 - 89).

Ha Кpем'янеччинi бiля Bишгopo.Цкa [Лaнoвеuький
paйoн TepнoпiльськoТ oблaстi] пoвстaнцi знищили 70
нiмцiв... (Лimonuc УПА Hoвo cеpiя. _ T I. _ Кaiв _

Topoппo, l995. _С.69).

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кepiвниuтвoм Caпiжукa
Лyк'янa' ypoпженrш селa Кapнaчiвкa Лaнoвeuькoгo paйoнy
нa Tеpнoпiльшинi, пiлipвaлa зaлiзничний мiст y селi
Кapнaнiвкa, нa вi,Цтинкy Шепgгiвкa_Теpнoпiль. [o кiнuя
oкyпauiТ нiмцi тaк i не змoгли вiднoвити pyх пoтягiв нa

цьott{y нaпpямкy (PiвtlенcькuЙ кpoсзнавuЙ музеЙ.
ocoбuсmuЙ opхiв o.,{eпuщ1tка. _ Сnp. 262I TЛ).

Мiсцевa бoТвкa УПА спtЦилa зaлiзничний мiст в селi
Шили Лaнoвецькoгo paйoнy нa TеpнoпiльЩинi,  нa
Biltгинtry Шепетiвкa - Tеpнoпiль. Hiмцi тaк i не вiднoвили
pyх пoтягiв нa цьotr{y нzlпpямкy (PiвпенcькuЙ кpасзнавuЙ
мyзеЙ. ocoбucmuЙ opхiв О. ,{eнuц1lка. - Cnp. 262I TЛ).

Мiсцевa бoТвкa УПA спzlлилa зaлiзничний мiст в селi
Пaxиня Лaнoвецькoгo paйoнy нa TеpнoпiльЩинi, нa
вiлгинкy Шепgгiвкa - Tеpнoпiль. [o кiнuя oкyпauii нiмui
тaк i не змoгли вiднoвити pyx пoтягiв }|a цЬott{y нitлpямкy
(PiвнeнcькuЙ кpавнaвuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ opхiв О.

[енuщ1lкa - Cnp. 262I TЛ).
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Cеpпень,43 p.

Cеpпешь,43 p.

Cеpпень,43 p.

Cеpпень,43 p.

Лiтo' 1943 p.

HеЙстiйненa сoтня УПA poзмiстилaся нa пoстiй нa
Ц.гopaх пoблизy селa Piлкoлyби КpеменеЦькoгo paйoнy
нa Tеpнoпiльщинi. Hiмцi пpиiiaли нa хyгopи гpaбити
селян i сoтl{я зaв'язaлa з ними бiй. У pезyльтaтi бoю
декiлькa нiмецьких гpaбiжникiв бyлo вбнтo. Cеpел
пoвстaнцiв )кepтв не булo (PiвнeнcькuЙ кpoсзltавuЙ
лlyзеЙ. ocoбucmuЙ opxiв o. .\eнuщ1tка. - Cnp. 3otu. P. 20
-2e).

Hiмui (бiля бaгaльйoнy) пpиiiшlи нa бpoнепoiЪлi з мiсr*а
Tеpнoпoля B сeлo Кapнaнiвкa Лaнoвецькoгo DaЙoнv Ha
Tеpнoпiльшинi i пoчaли oбстpiлювaтn 

"",o. 
Мiсцевi

бoiвки УПА iз сiл Шили, Лorryшне, Лaщинцi, Bеpбiвui
Лaнoвeцькoгo paйoнy ст.lли нa зaхист селa i вi.Цкpили
вoгoнЬ пo бpoнепoiзлy. Hiмui пoвеpнyли Haзaд нa
Tеpнoп iл ь. Жеpтв сеpел пoвстaн цi в нe бyлo ( Piв н е н c ькu Й
tсpoсзнавuЙ музеЙ. ocoбucmaЙ apхiв o.,[еltutцtка" -Сnp.
262I TЛ).

Coтня . .Беpкyтa' '  (сoтенний - Фeлopvyк Aнaнiй
Фе.Цopoвиv, |92| p.н., ypoдже}|ецЬ мiстечкa Bepби
!yбнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi) знишилa гpyпy
нiмuiв (бiля 30 oсiб), якi пpиiia.гlи фipмaнками зaбиpтru
збiжл<я. I-|е стaлoся пoблизy селa Лiшня Кpеменецькoгo
paйoнy нaTеpнoпiльЩинi. Жещв сepед пoвст:l}tцiв не бyлo
(PiвнеltcькuЙ кpoс3'|авuЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ аpxiв o.
[енuц1tкo. - Сnp. 3otu. P 35 - 36).

Мiсцевa бoiвкa УПA пiд кеpiвництвoм Бaбoвaла
Аpсенa, УPoДлсенця се.rla Лorryшrне Лaнoвeцьlогo paйoнy
Теpнoп iл ьськoТ oблaстi, oбстp iлялa i зyпинилa лpезинy i з
l5 нiмЦями, якi iхшlи з мiстa Лaнiвцi нa мiстo 3бapaж
(Tеpнoпiльшинa). Hiмui бyли poззбpoснi i вiдпyщенi
(PiвненcькuЙ кpaвнaвuЙ 

'ttузеЙ, ocoбцcmuЙ opxiв О.
[енuщукa - Cnp. 262 I TЛ).

Coтня . .Беpкyтa' '  (сoтенний _ Фелopнyк Aнaнiй
Фе.пopoвиv, |92| p.н., ypoд)|(енець мiстечкa Bеpби
.(yбнiвськoгo paйoнy Piвнснськoi oблaстi) нaпaлa нa
нiмuiв y селi Cтiжoк Шyмськoгo paйoнy Тepнoпiльсьloi
oблaстi, якi пpиiiaли гpaби.ги (зaбнpulн ЦДoбy) iлoвити
ЛюДer| Ц|я вивo3y нa пiдHевiлЬнi poбmи дo Hiмеччини.

Лim' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

У pезyльтaтi зaпек.пoгo бoю бyлo знище}ro бiля 40
гpaбiжникiв. Cеpел пoBстaнцiв )кеpтв не бyлo
(PiвнеttcькuЙ кpaЕ3нoвaЙ лузeЙ. ocoбucmaЙ apхiв o.
[eнuщ1lкa - Cnp. 3oш. P 7 - 9I).

Biддiл ..Явopенкa'' (loмaн.Циp вiллф - Бaсюк Tимфiй,
l9l8 p. н., ypoДкeнець сыIa Бopсуки Лaнoвецьюm paйoнy
TеpнoпiльсьюТ oблaсгi) зopгaнiзyвшra зaсiлlсy нa нiмцiв
мix< селaми Бopсyки i Bеликi Кyскiвui Лaнoвецькoгo
paЙoнy. У рзyльтaтi бoю зaгинyлo 3 пoвстaнцi. 3a жeщви
y нiмuiв невiдoмo (PiвнeнcькuЙ кpoсзнacuЙ 'tlузеЙ.
ocoбacmaЙ opхiв o. leнuщукa - Cnp. 3oш. T 3 . 70).

Мiсцевa бo[вкa УПA зopгaнiзyвaлa зaсiлкy нa
нiмецькoгo лянлвipтa . .Pижoгo' '  (теpитopiaльний
нaмiсник) нa xyгopi Пiлгopa, шo пoблизy селa Гpa.Цa
Кpеменеuьlогo paЙoнy нa Tеpнoпiльщинi. Hiмець iiaв

фipмaнкoto iз пoгoничем. Пoвстaнцi зaкидaли Тх
гpaнaтaми i вoни oбидвa 3aгинyл}l (PiвнeнcькuЙ
кpaсзнавuЙ .llузеЙ. ОcoбucmuЙ opхiв o. ,Qеttuщ1lкa.
- Cnp. 2526 TI0.

Coтня . .Беpкyтa' '  (сoтенний - Фелopнyк Aнaнiй
Фе.uopoвин, |92| p.н., ypoджеl{ецЬ мiстечкa Bеpби

.(фнiвсьlогo paйoнy нa Piвненшинi) opгaнiзyваrra зaсiлIсy
нa лopoзi пpoти нiмсuьюТ гpyзoвoТ aвгoкoлoн и ( кiл ькiстю
близькo l50 oсiб), якa виТхалa iз селa Бiлoкpиниuя
Кpеменеuькoгo paйoнy в стopo}ly Шyмськa нa
Tеpнoпiльшинi. Щ стшloся мiж селaми Bеселiвкa iЛiшня
КpеменеЦькoгo paйoкy. Зaв'язaвся зaпеклий бiЙ. Hiмцi
пoнесJIи великi втpти i пoвеpкyли нaзaд. 3a жерви y
пoвстaнцiв невiдoмo (PiвненcькuЙ кpaсзнoвlu Й .мyзeЙ.
ocoбucmцЙ apхiв o. ,{енuцукo. - Cnp. 3otu. P, 26 - 79).

Пoвстaнцi зopгaнiзyвaли зaсiлкy пpoти нiмuiв нa
aвтoцrляry Bеp6a - КpеменeЦь y селi Кpyлевський Miст
(тепep с. Iква) Кpеменецькoгo p. нy. Пo лopoзi iхшlи нiмцi
iз Bеpби .(yбнiвсьlогo p - Hy нa Кpеменеuь. 3aв'язaвся
бiЙ. У uьoмy бoю зaгинyв пoBстaнeць iз селa Кyликiв
(Кpеменеuький paйoн) - Бmaннyк Пaшo Миюлaйoвин,
1923 p. н. (PlвнeнcькuЙ кpасlнавluЙ лtyзеЙ. ocoбuctrulЙ
opхiв o. leнuцукa - Cnp. 3otu. T 3 . 2I,2E' 29).
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Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' 1943 p.
(21.08. a3 p.)

Лiтo' l943 p.

Coтня ..Гapмaшa'' (сoтенний - Зaгopyйкo ГopлiЙ
Петpoвин, |923 p. н.,  ypoд'(rнецЬ сeлa Кyликiв
Кpеменеuькoгo paйoнy нa Tеpнoпiльшинi) тpинi нaлaдaлa
нa нiмецьt<oгo лянлвiщa (теplтгopiaльний нaмiсник) y селi
Bеликi Беpежui КpеменсЦькoгo paйoнy. Пiд чaс oднoгo з
тaких нaпaдiв зaгинyлo двa пoвстaнЦi i, сеpе.Ц них,
пoвстaнець iз селa.(yнaТв Кpеменеuькoгo paЙoшy Юpник
Cемен Якoвиr, l9l5 p. н. (PiвненcькuЙ кpасзнавuuЙ
музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О. ,\еttuu1ука. - Cnp. Зotu. T 3
- 29, 3 I).

Пoвcтaнцi зopгaнiзyвaли зaсiлIсy нa нiмцiв, якi вийtцли
iз мiстечкa Пoчaсвa КpемeнеЦькoгo paйoнy
ТepнoпiльськoТ oблaстi нa сeлo Cтapий Tapaл<, цЬoпo x(
paйoнy. B ypoнишi . .Гнилa Лoзa' '  oкyпaнти бyли
oбсгpiлянi. 3aв'язaвся зaпеклий бiй, в якoмy бyли жерви
з o6oх сгopiн. Cеpeл пoвстaнuiв загинyлo декiлькa чoлoвiк
(Piвt t енcькuЙ кpасз tt oвu u Й .llyзеЙ. ocoбuc ma Й apxiв О.
[енuщ1lкo. _ Сnp. 3oш. T, 2 - E2).

Biддiл ..Кpyкa'' (кypiнниЙ _ Климиtшин lвaн, l9l4 p. н.,
ypoджеrrець селa Bеpeшaки ЛaнoвецЬкoгo paйoнy
TеpнoпiльськoТ oблaстi) нaпaв нa нiмцiв бiля стaвy y селi
A нтoнi в цi Шyмськoгo paйoкy Tеpнoп iльськoi oблaстi.
Бyлo зниЩенo бiльше 40 фaшистiв. У uьoмy бoю зaгикyли
пoвстaнцi: CтельмaЩyк Mикoлa Aнтoнoвин, l925 p. н. i
Гaбpyк Boлoлимиp lвaнoвич - oбидвa ypoлженui селa
Pyськa Гyтa Шyмськoгo paйoнy (PiвненcькuЙ
кpасзнoвuuЙ лtyзеЙ. ocoбucmцЙ opхiв О. ,ЦeнuщJlкa _

Cnp.Sotu. T I - I0, I - II;3авеdнtoк B. УкpаIttcькi zepol
вulвoлb'|цх IJ||аaII'rь (I917 - 1950). - Tеpнoniль, 2004. -
С, 34I; Сt<opуncькuЙ Moкcuлt. У наcmуnах i вidcnуnox
_ Чiкаzo, I96I. - C. I59).

Biлдiл ..Хмapи'' нaпaв iз зaсiдки нa нiмцiв з пoлякaми
(бiля 20 oсiб) в ypovишi .. Глибoкa.(oлинa'', Щo неnoдaлiк
селa Bеликi Беpежui Кpеменеuькoгo paЙoнy нa
Tеpнoпiльшинi, якi Тхaли гpaбyвaти ближнi селa. У
pезyльтaтi бoю гpaбiжнltкп булн пoвнiстю зниЩеннi.
Cеpед пoвстaнuiв бyлo 2 . x пopaненtlх (PiвttенcькuЙ
кpасзнaвuuЙ лlузеЙ. ocoбucmaЙ аpхiв o.,Qeнuщукa -
Cnp.3ota.T.3-25).

Hiмцi з пoлякaми' шo пpибyли iз мiстa Шyмськ
(Tеpнoпiльшинa) нaпaли нa вiддiл УПA, який бyв нa

пoстoТ y селi Зaлyжжя Шyмськoгo paйoнy. Зaв'язaвся

залеклий бiЙ , в якoмy пoвстaнцi мали вeликi rгpaги y

живiй силi i, сеpел них, Boзнюк Mикoла' ypoлжеHець селa

Pyськa Гyгa Шyмськoгo paйoнy. Пoвстaнцi вiлстyпили.
(PiвнeнcькuЙ кpoсзнавuuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.

[еltuuцtка. - Cnp. 3oш. T I - l0).

Coтня ..Гyкa'' (сoтенний _ Meльнинyк Фелip, l9l5 p.

н.' ypoДкeнецЬ селa Bеликi Зaгaйцi Шyмськoгo paйoнy

TеpнoпiльськoТ oблaстi) oбстpiлялa нiмеuькy вaнтaлсiвкy

з сoлдaтaп{и нa aвтoшляхy пoблизy селa ЛюдвиЩе

Шyмськoгo paйoнy. Зaв'язaвся бiй. Heвдoвзi  нiмцям

нaдiйrцлa дoпoмoГa i пoвcтaнцi вi.Цсryпили. Зa жерви

невiдoмo (PiвнепськuЙ кpoсзнавнuЙ,uузеЙ. ocoбucmuЙ

аpxiв o.,[eнuщ1lка. - Сnp. 3otu. T, I - 30).

Hiмui пpиТхaли в селo Aнтoнiвцi Шyмськoгo paйoнy нa

Tеpнoпiльшинi дo млинa зaбиpтrи бopoшнo. Ha них нaпaв

вiлдiл ..Кpyкa'' (кypiнний - Климишин lвaн, l9l4 p. н.'

ypoдженeць селa Bеpешaки Лaнoвецькoгo paйoнy

TЬpнoпiльськoТoблaсгi) i нeдaв uьoгo зpoбити. Пoвстaнцi

,u6p-n iз сoбoю бaгaгo бopoшнa. Жеpтв y пoвстaнuiв не

бyлo. Зa жеpтви y нiмuiв невiдoмo (Piвt lеt lcькuЙ

кpoсзнавuЙ лtузеЙ. ocoбucmaЙ аpхiв o. ,[енutщlка. _ Сnp.

\out. P. 35 - E0 ).

Пoвстaнцi MtЦи )кopстoкий бiй з пoлЬськolо пoлiuiею y

селi Кyти Шyмськoгo paйoнy нa Tеpнoпiльщинi. Сили

бyли неpiвнi i вiлстyпили. Cеpе.Ц пoвстaнuiв бyли жеpтви.

3a втpaти y пpoтивникa невiдoмo (PiвненcькuЙ

кpасзнавauЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,Qепuugtка. _

Cnp.Зolu.TI-I0).

Biддiл (ФУP) [Фpoнт УкpaТнськoТ PевoлюuiТ]

Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.
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Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

засiв венеpяти. Ha них нaпaв вiддiл нiмецькoТ жaндapмеpii'
в силi l00 oсiб. 3чинився бiй в якoмy зaгиHyлo 32 нiмui, a
pештa втiклo. Cеpел них бyв кotllендaнт нiмецькoТ
жaнлapмepiТ тa гебiтсля ндвiщ [нiмеuький тeprгopiальний
нaмiсник] (СкopуncькuЙ M. Tуdu de бiЙ за вoлto. _ К -
ЛoltЙoн - Паpuэк . Topoнmo - Hью Йopк - CidнeЙ, I992.
_С. II2).

У сeлi Якимiвцi Лaнoвецьtсoгo paйoнy нaТеpнoпiльшинi
пoвcтaнцi вбили нi мeцькoгo ля нлвipтa [теpитopiaльний
нaмiсник].. .  (PiвненcькuЙ кpaсзнавuuЙ музeЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв О.,[енuщ1lка. _ Cnp. 3oш. T 2 - I0).

Coтня ..Хмapи'' декiлькa paзiв нaпaлалa нa нiмецькo -
пoльський гapнiзoн y селi Bеликi Беpежцi КpeмeнeЦькoгo
paйoнy нa Tеpнoпiльщинi.  У pезyльтaтi  цих aкцiй
пoвcтaнцi збaгaнyвалися нa збpoю i хapнi. Пiд чaс цих
нaпaдiв бyли жеpтви y пpoтивникa (PiвнеttcькцЙ
кpaсзнавuutt лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О. ,[eнuщукa -
Сnp.3ota.Т3-26).

Coтня ..Бyлки'' (сoтенний - Бaкaннyк Петpo Хтoмoвин,
|92| p. н.' ypoдже}lець селa Гopинкa КpеменеЦькoгo
paйoнy нa Tepнoпiльшинi) мaлa бiй з нiмецькo -
фaшистськими oкyпaнтaми бiля селa Фiльвapки (тепеp
селo Плoске) Кpeменеuькoгo paйoнy. Bислiл бoю
невiдoмий (PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ
аpхiв 0.,[енutцукo. - Cnp. 2697 ЛС - d).

Biддiл УПA Bкoтpе нaпaв нa мiсгo КpеменецЬ, Щo нa
Теpнoпiльшинi, щoб завoлoлiти збpoсю. Бiй тpивaв пoнaл
2 roДtlнуl. Жеpтви були з oбoх стopiн (PiвпeнcькuЙ
кpасзнавuЙ ltlузеЙ. ОcoбucmuЙ apхiв О. ,Qенuщука. _

Cnp. Зout. P 16-44).

Hiмцi з пoлякaми (бiля l00 нoлoвiк) пpийшли iз мiстa
3бapax нa Tеpнoпiльщинi B сеЛo Кoлoдне, цЬorc ж paйoнy
i poзтaшyвались в пoльськoмy кoсгелi. Taм вoни хoтiли
opгaнiзyвaти oбopoнний фopпoст для нiмецькoгo
гapнiзoнy. Aле Тм нa зaвaдi стали мiсцевi пoвстaнцi, якi
пoч:Ци oбстp iлювaти .,пpиruельЦi в''. Зaв' язaвся нiчний
бiй, . .нyжинцi ' '  чекaли нa пi ,пмoгy iз 3бapaжa

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' l943 p.

(Tepнoпiльшинa), aле вoни iТ не дoчeкaлисЬ. Haпaдникaм
нiчoгo не 3:Цишилoсь, як пoкинyти yкpiпленe гнiздo i з
бoсм виpивmися з кoстелa. У uьoмy бoю сеpe.Ц пoвстaнЦiв
бyв oлин пopaнений. 3a жещви y пpoтивникa невiдoмo
(PiвненcькuЙ кpасзнoвнuЙ мреЙ. ocoбucmuЙ apxiв o.

[еuuц1lка. _ Cnp. 262I TЛ).

Hiмцi з пoлякaми (бiля 70 нoлoвiк) пеpeйшли кopдo}r
Генepaл-Гyбepнaтopствa i  зaхoпили кoстел y селi
Bишгоpoлoк Лaнoвецькoгo paйoнy нa Tеpнoпiльщинi, де
хoтiли opгaнiзyвaти oпopний пyнкг. Мiсuевa бoТвкa iх
oбстpiлялa, зaв'язaвся бiй. Чеpeз декiлькa гoдин
..пpишeльЦяц'' цnдiйrшлa дoпoмoгa iз мiстa Збapaжa
(Tеpнoпiльшинa), якa дoпoмoгJla ..непpoшeним гoстям''
пoки}ryги селo. У пoвстaнuiв бyв oдин чoлoвiк пopaнeний.
Зa жеpтви y нiмuiв i пoлякiв невiдoмo (PiвпенськuЙ
кpoсзнавluЙ ,vузeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. !еttuщ1lка. _

Cnp.262I TЛ).

Iз мiстечкa Bишнiвець КpемeнеЦькoгo paйoнy
ТepнoпiльськoТ oблaстi  y селa Кoхaнiвкa i  Гнидaвa
Збapaзькoгo paйoнy нa Tеpнoпiльшинi пpиiхaв нiмeцький
лянпвiщ (тeprгopiальний нaмiсник) iз oхopoнoю. Мiсцевa
бoТвкa, в кiлькoстi бiля20 нoлoвiк, пiд кoмaндoю,.opлa''
(ypoлженеuь селa Кoхaнiвки) ri oбстpiлялa. Hiмцi втекJIи
нaзaд y Bишнiвець. Жеpтв не бyлo (PiвненcькuЙ
кpасзнавuuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ apхiв О. ,[|eпuuцlка. _

Сnp.262I TЛ).

Hiмецькo .  фaшистськi  oкyпaнти, щo нaТхaли iз

,[елepкaл i  Кpеменuя [Tеpнoпiльшинa] oтoнили в
Moнaстиpськoмy лiсi, в ypovишi ..Cеpелня Пaсiкa'', сoтню
УПA пiд кoМaндo}o ..Кoтляpeвськoгo'' [сoтенний -
Hiкoлaйнyк Hикoдим, ypoджеl lець селa Кoтляpiвкa
Шyмськoгo paйoнy нa Теpнoпiльшинi] i бoТвкy ..Гyкa''

[Мeльниvyк Федip, ypoд)кенецЬ селa Bеликi Зaгaйцi
Шyмськoгo paйoнy] .  3aв'язaвся жopстoкий i
кpoвoпpoл ит ниЙ бiЙ, в я кoмy пoвстaнцi gтpdt 1.|л|,| кiлькoх
чoлoвiк i, сеpед них, сoтен!|oгo ..Кoтляpевськoго''. Pештi
пoвстaнцяtl' вдaлoся вийти з oтoчеt|ня (Бoб'юк А. B
tuуllcькuх лicаx- Ланiвцi, I 992. - C. 25).
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Лiтo' 1943 p.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Чoтa iз вiллiry ..Кpyкa'' (кypiнний - Климишин lвaн,
l9 l4 p. н.,  iз селa Bеpeшaки Ланoвецькoгo paйoнy
TеpнoпiльськoТ oблaстi) декiлькa paзiв poбилa влaлi
зaсi.цки нa нiмецькi aвтoкoлoни пo тpaсi Шyмськ _
Кpеменеuь нa Теpнoпiльщинi. Зa нaслiдки цих aкцiй
невiдoмo (PiвнеttcькuЙ кpoсlнавauЙ мyзeЙ. ОcoбucmaЙ
аpхiв o.,Qеttuщ1tка. _ Сnp. 3oш. P 35 - 80.).

Biддiл ..Кpyкa'' 
[кypiнний _ Климишин lвaн, l9l4 p. н.,

iз селa BеpеЩaки Лaнoвeцькoго paйoнy TеpнoпiльськoТ
oблaстi] нaскoчив 3ненaцЬкa нa нiмецьких жaн.пapмiв, шo
кyпaлися в piнui б iля селa Bеликi Беpежui нa
Кpем' я нevv и нi [Теpнoп iльськa oблaсть]. B iл кyлемeтнoгo
вoгню oдpaзy ж впzrлo 20 oкyпaнтiв. 3aбpaвши Тхню
збpoю, пеpeoдягнyвtllи свoii стpiльuiв y нiмеuькy фopмy,
невпiзнaний вiлнaйлyх пiд'iiaв лo бyлинкy жaнлapмеpif.
B кopoткiй сщиvui пoвстaнцi 3ниlцили pешry нiмеuьких
жaнлapмiв _ ще близькo 20 чoлoвiк. Cepe,Ц них зaгикyв
пoляк Фpенiк _ нiмецький пеpеклaдaч. У пoвстaнцiв
жеpтв не бyлo. Пoвстaнui зaбpaли всю збpoю й aмyнiuiю
зi сrоaдl i вiдстyпили в лic (ЗавеЙнtoк B. Укpoiнcькi zеpoi
в u\вoл b' t uх 3!t| аzа н ь ( I 9 I 7- I 9 5 0). _ Tеp н o n iл ь, 2 004. _ C.
340-34 I ; PiвпеttcькuЙ кpасзнoвuuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ
вpхiв o.,Qенutцlка. - Cnp. 2526 TК.).

Coтня УПА пiд кoмaндoю Левaндoвськoгo (ypoлженeuь
селa ЛaЩинцi Лaнoвецькoгo paйoнy нa Tepнoпiльшинi)
зpoбилa зaсiлкy нa нiмцiв (бiля 50 uoлoвiк), якi Тхали
двoмa вaнтФкiвкaми iз селa Чaйчинцi нa селo Bеpбoвeuь
Лaнoвецькoгo paйoнy. 3aсiдкa бyлa зopгaнiзoвaнa мiж
цими селaшlи. 3aв'язaвся бiй, нiмцi oгoвтa,lися i пiurли в
нaстyп. oскiльки cилl l  були нepiвнi пoвстaнцi
вiлстyпили.У цЬolt 'y бoю бyв пopaнений сoтенний
(PiвttенськuЙ кpасlнавauЙ лlузеЙ. ОcoбцcmцЙ аpхiв o.
Цеttuщ)lка. _ Cnp. 262I TЛ)

Бof УПA 3 oкpеrtlими пiлpoзлiлaми нiмеuькo.i кapaльнoТ
експедицii пiд кoм.lн.ryвaнням фoн.Цем Бaхa - Залевсьloгo
тpивaли ше й y веpеснi 1943 poкy.. . .Тaк y бoю пiл
Шyмськoм [Шyмський paйoн TеpнoпiльськoТ oблaстi]
пoвcтaнцi зниlцили 30 кapaгелiв

Bеpесень' 43 p.

Bсpесень' 43 p.
(пoнaтoк)

Bеpесень,43 p.
(кiнеuь)

03. l0 1943 p.

(Сmopodубeць Г. M. oУH (б) в укpoiнcькoлtу
ltацioнаttьнo - вulвulь'roJцу pусi нo Boлuнi в poкu lpуzoi
cвimoвoI вiЙнu (I94I _ I9a3 pp). - T, 2002. _ С. l l I).

Biллiл ..Кpyкa'' (кypiнний _ Климишин lвaн, l9l4 p.н.,
iз с. Bepешaки Лaнoвецькoгo paйoнy TеpнoпiльськoТ
oблaстi) i сoтня ..Яснoгo'' зopгaнiзyвaли зaсi.Цкy нa
лaтишiв, якi бyли нa слyжбi y нiмuiв. I-{е стaлoся мiж
сeлaми Устeчкo i  Cвинtoхи (тeпep с. oнеpетне)
Кpeменeuькoгo paйoнy нa Tеpнoпiльulинi. Лaтишi (бiля
60 oсiб) йшли iз с. Pидoмиль нa с. Cтapий oлексинець
КpеменеЦькoгo paйoкy. У pезyльтaтi зaпекJloгa бoю всi
лaтишi бyли зниЩеннi. Cеpел noвстaнцiв бyв пopaнeний
сoтeнний ..ЯcнtlЙ,,. Пoвстaнцi зaвoлoдiли великoIо
кiлькiстю збpoi (PiвнеtlcькuЙ кpасзнавuuЙ,l+tузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. ,{енuuцlка. - Сnp. 3otц. T. 3 - I2).

Чoтa..Яpotшенкa'' iз сoтнi ..Пaнькa'' зpoбилa зaсiлкy нa
лopoзi oстpoг_ Шyмськ [Tеpнoпiльшинa]. ixaлa нiмеuькa
aвтoкoлoнa з вaнтaя<iвкaми i легкoвa Ь{aulинa. У uьoмy
бoю бyлo взятo y пoлoн 7 нiмцiв, пiдпaленo кiлькa
вaнтaжiвoк, бyлo 3ахoплене легкoве aBтo (Mаpuук lzop mo
iнtui. Гуpбu: квimeнь I944 - zo. _Piвпе, 2002. - С. 29).

У веpеснi к - p ...['я<мiль,, з 25 - a стpiльuями нaстyп.rли
нa нiмеЦькy жaнaлapмepiю в сeлi Hoвий oлексинець
Кpеменеuькoгo paйoнy нa Теpнoпiльulинi, .Це сгoялo oкoлo
22 - 24 нiмцi. B бoto сoт. ...Ц,жмелевi'' вiлipвалo pyкy й ми
змyшенi бyли вiлстyпити. Бyв убитllЙ тiльки oдин нiмець
тa 4 пopaненo (Лimonuc УПА. T 44. - Львiв _ Topoнmo,
2006. - C. 327; PiвнeнcькuЙ кpасзttавuuЙ музeЙ.
ОcoбucmuЙ opхiв o,,[[eнuщ1lка. _ Сnp. 3otu. T. 2 - 92).

.Цня 3. Х. 43 p. paйoнoвa сoтttя УПA зpoбилa зaсiдкy нa
нiмцiв, щo iхaли з Кaтеpбypгa дo Biкнин [нa кopлoнi
Шyмсьюm i Збapaзькom paйoнiв TеpнoпiльськoТ oблaстi].
Cпaленo 3 мaшини, зaбитo l0 нiмцiв, 3 . х взятo в пoлo}r
i пеpеклaлavкy...3лoбyли нaшi oдин чeський кyлемет,2
..Ем - Пi' ', oлнy фiнкy,3 кpiсiв тa l500 нaбoТв (3 ящики)
(!АPО: Ф. P, - 30, - Оn. 2. - Cnp. 32. - Аpк 97. l05.
Ilumoвaнo зa: СepziЙ.tук B. УкpаiнcькuЙ з0вцz. Boлuttь
I939 - I955. - к.' 2005. - C. 2I9).

Bеpесень,43 p.
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14. 10.1943 p.

16. 10. 1943 p.

20. 10. 1943 p.

25-26.10.43p.

Жoвтень,43 p.

Пoвстaнцi oбсгpiляли нiмцiв з пoлякaми в ypoнишi
..Bapyхa'', Щo пoблизy селa Бaкoти КpеменеЦькoгo paйoнy
нa Tepнoпiльшинi, якi iiaли нa кoнях iз селa Хoтoвиця нa
селo Mлинiвui Кpеменеuькoгo paйoнy. 3a жepтви нe
пoвiдoм,rястьcя (PiвненcькuЙ кpасзнoвчuЙ лtузеЙ.
OcoбucmuЙ аpхiв o. ,Qенutцlка. - СnP. Зoш. T. 3 - 6).

.[,o с. Кoкopiв Беpежeuькoгo p - кy [тепеp Кpеменеuький
paйoн Teplloпiльськoi oблaсгi] пpиiiaлro 4 aвтaз нiмцями
i ляхiв в силi 50 oсiб, змoбiлiзyв:rли сeлян з фipaми i
зaбpaли oвес зi снoпaМи 3 пoльсЬких пiль. Coтня УПA
зpoбилa зaсiлr<y,4 фipи збiжжя спtlлили, a pешry зa6paли
дo гoспoдapчoгo (!АPО: Ф. P 30. _ on. 2. _ Сnp. 32. -
Аpк 47).

Biддiл нiмцiв з Ямпoля [Xмeльниuькa oблaсть] внoнi
пpиiiaлo лo Шкpoбoтiвки,(елеpкaльськoгo p - нy [тепep
Шyмський paйoн нa Тepнoпiльшинi],  зyстpiлися з
вiддiлoм УПA (сoтня Мiruи) poзпoчaвся бiй. Bтpaти е пo
oбoх стopoнaх' aлe ще нe виясненi (Лев IIIoнкoвcькuЙ.
Icmopiя УПА. _ Biнпinez, I953. _С. 45; ДАPo: Ф. P 30.
- on' 2. - Сnp. 32. _ Аpк 234).

Теpенoвa сoт}lя 3 Бepeжеuь [Кpеменеuький paйoн нa
Tеpнoпiльшинi] нaпaлa нa нiмeЦькy кoмaндy в Hoвiм
oлексинцi... [Кpeмeнешький paйoн]. Пiсля цьoгo нiмцi
oпyстили свoe мiсцe ocilку (!АPo: Ф. P _ 30. _ on. 2. -
Сnp. 32. _ АPк. 97 - I05' Ilumoвauo за: СepziЙнук B.
УкpаiпcькuЙ зdвuz. Boлuнь 1939 - I955. _ К., 2005. _ C.
26t).

Biддiл УПA пiд кoмaндoю..Жypби'' [зa iншими,Цaними
нoтa . .Юpкa' ' ,  кoМaHдиp _ Чaйкoвський Юpiй
Мефoлiйoвин' l9ll p. н., iз с. Pyлкa Paливилiвськoгo
paйoкy] нaпaв нa мigгечкo Bишневець [Збapaзький p-н].
Toдi пoвстaнuями бyлo взятo бaгaтo тpoфеТв _ збpoТ,
aмyнiuiТ, пpoдoвoлЬствa. Bипyшенo всix apештoвaних 3
в'язницi y Bиrшнiвuях. Жерви з нaшoТ стopoни: oдин
бoйoвик, тяжкo paнeний, вмеp, oлин фypмaн зaбитиЙ.
Cкiльки жeщв зi стopoни нiмцiв невiдoмo... (Бoб'юк А.
B taумcькuхлicаx -Ланiвцi' I992._C. I9; ДАPo: Ф. P
_ 30. - on. 2. - Сnp. 32. - Аpк. 97 - l05).

)I(oвтень' 43 p.

Жoвтень,43 p.

Жoвтень,43 p.

01. l l .  1943 p.

06. l l .  1943 p.

Coтня ..Typa'' стoялa бiля м. .Ц'елеpкaли [тpебa селo
Bеликi,[eлеpкaли, Шyмський paйoн TеpнoпiльськoТ
oблaстi] нa пoстoТ i нa неi внoчi нaпaли нiмцi. Зaв'язaвся
бiй. Iз нaших бyли великi )кepтBи (Пoвcmанcькutttu
cmеlrскoл|ll. Сnozаdu вoякu УПА. _ БеpЙuнiв, 200l. - C.
s2).

B с. Пoпiвцях БepежeЦькoгo paйoнy [тeпep
Кpеменeuький paйoн нa Tepнoпiльшинi] пoвсгaнцi вбили
нiмецькoгo кoмiсapa (!АPo: Ф. P. 30. _ on. 2. _ Cnp. I6.
-Аpк,233).

Biддiл УПA зopгaнiзyвaв зaсiлкy пpoти нiмцiв нa
aвтoшляхy Бiлoкpиниuя _ АнтoнiвЦi,  нa злaмi
КpеменеЦькoгo тa Шyмськoгo paйoнiв TеpнoпiльськoТ
oблaстi. Heзaбapoм з'явилaся нiмeцькa aвтoкoлoнa. У
pезyльтaтi бoю кoлoнa бyлo poзбитa. Жеpтв сеpeл
пoвстaнцiв не бyлo. Зa жepтви y пPoтивникa невiдoмo
(PiвнeнcькuЙ кpасзнавнuЙ :llузеЙ. OcoбucmuЙ аpхiв o.
ДенuщJtка. _ Сnp. 3out. P, 23 - 44).

БoТвкa CБ [Cлyжбa Безпеки] paйoнy Paдивилiв
[Piвненшинa] в з 'слнaннi з бoТвкoю сiльськoгo
ПoчaТвськoгo paйoнy [тепеp КpeменеЦький paйoн нa
Tepнoпiльшинi] зpoбилa зaсiлlсy нa нiмецькi aвтa, якi
йtшли з Пoчaсвa дo Paдивилoвa. 3лoвлeнo l0 мaляpiв, якi
iiали гpaбити мiсцеве нaселення. Пpи цьoмy злoбщo 8
кpiсiв мaляpсЬких' oди}t скopoстpiл тa oлrry фiнкy ([АPo:
Ф. P' - 30. - on. 2. _ Cnp. 32. _ Аpк. 97-I05. Itumoваtto
за: СеpaiЙнук B. УкpаiпcькuЙ зОвua Boлuнь l939 - I955.
_ К., 2005. - с. 260).

B с. Пиrшoтинцi Кaтеpбypзькoгo p-нy [тpебa селo
Пiщaтинцi, Шyмський paйoн TеpнoпiльськoI oблaстi]
пpиiхaли ляхи [пoльськa пoлiuiя] нa гpaбyнoк. iх
oбстpiляли бoсвики C.Б. [СлyoкбaБезпeки] i вoни пaнiчнo
пoвтiкaли. oднoгo 3 них paненo' який вiлpiкся кpiсa i втiк
(!АPО: Ф. P 30. _ on. 2. - Сnp. I6. - Аpк. 23I - 236).

B с. Хoдaкiв [тpебa селo Хoдaки, Шyмський paйoн
TеpнoпiльськoТ oблaстi]...пpиiхulll зi схoлy 30 нiмцiв тa
пoгpaбyвaлrи селян. Bзяли 20 кopiв, 5 свинeй, i бaгaтo

з82

06. l l .  1943 p.

38з



07. 11. 1943 p.

10. l l .1943 p.

20. l l .  1943 p.

22. ll. 1943 p.

,цoмaшньoТ птиui. BeщaroчисЬ }Itrзaд вoни зyстpiли вiл.пiл

.Ц.oвбyшa який iх oбстpiляв. Hiмцi rгiкaIочи' зilлишили

l5 кopiв тa бaгaтo пoгpaбoвaнoгo мaЙнa (,|АPo: Ф. P 30.

- Оn. 2. _ Сnp. I6. _ Аpк. 234).

.Ц.o с. Лiтoвищi [тpебa селo Лiтoвище, Шyмський paйoн

TеpнoпiльськoТ oблaстi]... o гoд. 6 paнкy пpиТхaлo oкoлo

l70 oсiб нiмцiв, ляхiв i бiженцiв. oкpyжили селo' сп€lл}lли

l 8 гoспoлapств, убили 4 oсoби, тpи тяжкo paнили' тa

зaбpали дo шyмськa 6 oсiб. Coтня Лемкa Тх oбстpiлялa з

кyгiв, чим спpичиниЛися дo швидкoТ втечi дo Шyмськa
(ДАPo: Ф. P 30. - on. 2. - Сnp. I6. _ Аpк. 23l - 236).

Biддiл . .  Бypсaкa' '  нaпaв нa нiмецькo - пoльськиЙ
гapнiзoн y мiсгенкy Кaтеpбypг (тепep селo Кrгepинiвкa
Шyмськoгo paйoнy нa Теpнoпiльшинi), ле yгримyв.lлися

пoлiтв'язнi. Гapнiзoн бyв poзбитий, в'язнi бyли звiльнeнi.
Бyлo вбrгo пoвстaнш|rvrи 4 - oх oхopoнuiв. Hевдoвзi нiмцям
нaд'Тхaлa дoпoмoгa. Бiй poзгopiвся з нoвoю силoю.

Пoвgганцi вiлсгyпили без лroдських втpaт (Лimonuc УПА.

Hoвa cеpiя. -T.2. _ Topoнmo, I999. -C. 347; PiвнeнcькцЙ
кpасlнавuuЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o.,[енuщ1lкa -
Сnp.Зotu.T2-4-а).

,[l.o с. Hoвoстaв Кaгеpбypзьl(oгo p - нy [тепep Шyмський
paйoн TеpнoпiльськoТ oблaстi] Тхaлo з Кpeм'янuя... [тpебa
м' Кpеменeuь, Tеpнoпiльшинa] 3 мaшини. ПoТхали дo

мiсткa, дe бyлa зaлoженa мiнa, якa yшкoдилa oднy мaшину

ЩАPo: Ф. P 30. _ Оn. 2. _ Cnp. 33. _ Аpк. 2I - 26)

У бoю з нiмцями в с. М. Бepежui (тpебa селo Мaлi

Беpежui, Кpеменеuький paйoн TеpнoпiльськoТ oблaстi) в

yp. ..Кopoлiвський Лiс'' зaги}тyли пoвстaнцi: oмeльнyк
Aнлpiй Мaксимoвиv, l9l3 p. н., ypoджеt|ець села Bеликa

Iлoвиця Шрrсьюгo paйoнy ТеpнoпiльсьюТ oблaстi; Юp'св

Пaвлo, пс. . .Яpий' ' ,  ypoдx(енець селa Кyликiв

КpеменеЦькoгo paйoнy; Кoтюк Микoлa Tapaсoвиv, l924
p. н.' ypo;Dкeнець сеЛa Бaтькiв Paдивилiвськoгo paйoнy

PiвненськoТ oблaстi (!АTО: Ф.P - 3472, _ on. I. _ Сnp,

50. - C. 3; mаll cамo Cnp. 60. - С, 9; PiвнеttcькuЙ
кpаeзнaвuuЙ музеЙ. oсoбucmuЙ аpхiв О.,Qенuuryкa -
Сnp. 3otu. T 2 - 4 - а, Сnp. 2048 PPаd.).

384

oсiнь, l943 p.

385

Листoпад'43 p.

oсiнь, l943 p.
(пiзня)

oсiнь, l943 p.

Hiмцi з пoлякaми i  мaляpaми (близькo 200 oсiб)
пpиiiaли iз Кpеменuя Теpнoпiльськoi oблaстi гpaбyвmи
миPне нaселeння y селi Бaшкiвцi Шyмськoгo paйoнy нa
Tеpнoпiльшинi. Biддiл ..Кpyкa'' (кypiнний - Климишин
Iвaн, l9l4 p.н.' ypoдженецЬ селa Bеpещaки ЛaнoвeцЬкoгo
paйoнy Tеpнoпiльськof oблaстi) oтoчив гpабiжникiв i
poзбив Тх. Haпадники lr'aли великi жеpтви (бiля 20
нoлoвiк) i сepел них нiмeцький лянлвiр (теpитopiaльний
нaмiсник) ( PiвнeнcькuЙ кpасзнaвluЙ ltузеЙ. ocoбucmuЙ
apхiв o.,\eнuщук. - Cnp. 3ota. T. I - 38; Лimonuc УПА.
- T 5. - Topoнmo, I9E4. _ C. 6I).

Biддiл мaляp пpoвiв злoчинt{y aкЦiю пpoти миpнoгo
нaселеl{ня нa Цrгopilx пoблизy сiл Кop.пиruiв i Кpyгoлеuь
Шyмськoгo paйoнy нa Tepнoпiльurинi (бyли пoбитi i
зaкaгoвaнi ДiтИтa пopoслi). Як вiлплaгy зa Цей злovин,
сoтня ..Лисa'' ( сoтенний _ Бoмнyк Baсиль, |920 p. н.,
ypoДкенець м. Шyмськa) зpoбилa зaсiдкy нa aвrгoшляry
Кpеменеuь - Шyмськ бiля селa Михaлкiвцi Шyмськoгo
paйoнy на кoлoнy Мaдяp, щo pyхaлaся пo дoPoзi. Зaв'язaвся
жopстoкий бiй. Кoлoнa пpoтивникa бyлa пoвнiстю
poзбитa. У uьoмy бoro вiдзнaчився пoвстaнський
кyлeметник Cтепaн Шевvyк iз селa oнишкiвui Шyшrськoгo
paйoнy. 3a жeщви y пoвстaнЦiв невiдoмo (IllutuкoвcькuЙ
Bcевoлod. ,,ГеЙ molt 0oлекo нo Boлaнi, moil, 0е
зpoiluлаcя УПА..." // Tеpнoniльcька ?rBеm& _ I997.- 22
ciчня; PiвпeнcькuЙ кpасзнавluЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ аpх'iв
О.,Ценuщ)tка. _ Cnp. 2286 TIII).

Пoльськa пoлiцiя, якa слyжилa нiмцям, здiЙснилa
вилaзкy в селo Мaлi Caдки Шyмськoгo paйoнy
Tеpнoпiльськoi oблaстi, aле iх тaм зyстpiлa вoгнем мiсцевa
бoiвкa УПA. Бaгaтo пoлякiв бyлo вбитo, a pештa
пiлiбpaвши тpyпи' Bтеклa нa Шyмськ (PiвtlенcькuЙ
кpасзнавuuЙ музeЙ. ОcoбцcmuЙ аpxiв О.,\енuuцtкь -
Сnp. 203I TIII).

Coтня...[жмеля'' (сoтенний _ Пpисяяснюк Iвaн, житeль
селa Cтapий oлексинець КpеменeЦьюгo paйoкy) мaлa бiй
з нiмцями пoблизy селa Pидoмиль Кpеменеuькoгo paйoнy
. Зa жещви невiдoмo (PiвненcькuЙ кpaсзнавluЙ лlузеЙ.
ocoбucmuЙ apхiв o.,Qeнuщ1lкa _ Сnp. 3otu. T 2 - 88).



oсiнь, 1943 p.

Oсiнь, 1943 p.

04. r2.1943 p.

07.12.1943 p.

Hiмецький ляндвipт (теpитopiaльний нaмiсник) iз

Пoчaсвa Кpеменеuькoгo paйoнy, щo нa Tеpнoпiльщинi,
виТхaв нa фipмaнui 3 oхopoнoю нa ц.гip Гнилa Лoза' щo
пoблизy селa CтapиЙ Тapaж Кpеменеuькoгo paЙoнy.

Hепoдалiк кyгopa Йoго iз зaсiдки oбсгpiляли пoBстaнцi'
aJtе йoмy вдtlлoся Bтекти нa ПoчaiЪ без вrpaт (PiвtlенcькuЙ

кpaсзнoвuuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ opxiв o.,Цеttuц]lкa -
Сnp.3otu.T3- l7).

БoТвкa ..ГapмaIДa'' (сoтенний - ЗaгopyЙкo Гopлiй
Петpoвин, |923 p. }|. '  ypoджeнець селa Кyликiв
КpеменеЦькoгo paйoнy ТеpнoпiльськoТ oблaстi) (l 8
нoлoвiк) poззбpoiлa нiмeЦькy oхopoнy (4 oсiб) фiльвapкa
(нiмеuьке кoлеKгивнe пoспoдapствo) пoблизy мiстrчкa
Пoчaсвa нa Tеpнoпiльuпн| ( Piвненcькurt кpoсзнaвluЙ
музeЙ. ocoбucmaЙ аpxiв o. ,ЦeнuщJlка. - Cnp. 3otц. T 2

- 74).

У с. 3aбapa [Шyмський paйoн TеpнoпiльсьюТ oблaстi]
чoтa пoвстaнuiв oкpyжилa кoзaкiв, щo бyли тaм
квaтиpoвaнi. Бiй тpивaв oднy гoдинy. 3 oбox стopiн
Bживaнo кyлемсгiв, гpaнaт тa кpiсiв. Кoзaкiв злoбyги не
BдilЛoся. Пo нaшoмy бoui rгpaг не бyлo, lсoзaкiв 7 6улo
вбlrгиx i кiльtox paflениx (!АPo: Ф. P. - 30. - on. 2. -
Cnp, 33. - Аpк 3 - 4a Цumoвoнo за: Л imanuc УIIА Hoвo
Cepiя. _ T. II. - Кuiв - Topoнmo, 2007. - c. 535).

,Ц'o с. Hепaлiвкa... [тpебa сrлo Haпaдiвк4 лaнoвeцЬк}iй
paйoн Tеpнoпiльськoi oблaсгi]...пpиiiaпn нiмцi з свoТми
висJrРкникilми [пoльськi шoвiнiсги, якi сrцокили нiмuям]
нa дев'ятьox t{iltt!иllax в uiлi гpaбyнкy. Ha тoЙ чaс в сeпi
булo 2-х бoсвикiв з УПА, якi пoчa.пи стpiляти. Hiмцi'
зaчyвlltи стpiли, пoвтiкaли (!АPo: Ф. P. - 30. - on. 2. -
Cnp. 33. - Аpк 32 - 10. Цumoванo зa: Лimonuc УIIА Hoвa
Cepiя, - T. I I. _ КцIв - Topoнmo, 2007. - C. sll).

У с. H. Bишнiвui...[селo нoвий BишнiвеЦь,3бapaзькиЙ
paйoн Теpнoпiльськoi oблaстi] нiмцi apешryвалl| oд}|y

Poдинy тa iншиx 4 oсoби. Bсix apeштoвaниx нiмецькi
вислРкrrики [пoльськi tшoвiнiсти, якi с.rrркили нiмuям]
зaбpaли дo tr.tлинa... Пpининoю apештa € пiдoзpa нa
вбивствo зacIупникa кoi{aндaнтa шyuмaнiв 7. ХII. 43 p.

07. 12.1943 p.

38б

15. 12. 1943 p.

387

10. 12. 1943 p.

12.12.1943 p.

15. 12. 1943 p.

Biд цьoгo випaдrry нiмецькi висJDDкники poз'i.жля<aloть
пo селaх тa гpaбyють нaсeленl{я (,|АPo: Ф. P. _ 30. - on.
2. - Cnp. 33. - Аpк. 32 - 40. Ilumoванo за: Лimonuc УПА
Hoва Cеpiя. - T I I. _ Кuiв - Topoнmo, 2007. - C. 542).

!o с. Люлвише Шyмськoгo p-FIy пpиriaпo l2 кoзакiв,
де в тoЙ чaс стoяЛи 4 стpiльui з жaндapМеpiТ. Кoли ii
пoвiдoмили, tцo кoзaки в сeлi, лpyг Пшеничний з oдним
стp iл ьцем Бypлavе н кoм в rаЙш луl i м нaзyстp i v...З i стopoн и
кoзaкiв вийшлo 3 oсoби....[pyг Пшениuний мaв нaмip ri
пеPевести дo УПА, aле виявилoсЬ' Щo цe бyли кoзaки й
гестaлoвцi 

' кvгpi вiлpaзy схmiли Пшеничнoгo poззбpoiTи.
Тoдi Пшeничний вихoпив пiстoля i хoтiв стpiляти, aлIе
пiстoль 3aтявся. Пtденичний пoчaв втiкaги пiл гpaлoм
l(yлеМетних кyль i rгiк, a IIpугa Бypлaненкa вoни 3лoвили
i зaбpaлu з сoбoю ([АPО: Ф. P - 30. _ Оn. 2. - Сnp. 33. _
Аpк. 32 - 40. Itumoваtto зo: Лimonuc УПА Hoва Сеpiя. -
T I I. _ Кaiв - Topoпmo, 2007. _ C. 542).

Ha пеpeлмiстi Tyнинки [Кpеменеuь,TepнoпiльськoТ
oблaстi] вiлбyвся бiй мiж вiддiдлoм УПА a нiмецькими
висЛy)l(никaMи [пoльськi шoвiнiсти, якi слyжили нiмцям]
тa M.ЦяpaMи. B бoю вбитo 56 нiмецьких вислyжникiв тa
poззбpoснo пapy мaляpiв' pеtuтa пaнiчнo втiкли... (!АPo:
Ф. P _ 30. _ Оn. 2. - Сnp. 33. _Аpк. 308 - 3 I0, Ilumoванo
зa: Лimonuc УПА Hoва Cepiя, - T I I. - Кuiв - Topoпmo,
2007. _ С. 549).

Hiмцi нaпaлИ нa с. Tилявкa [Шyмський paйoн
Tеpнoпiльськoi oблaстi] i Тм пpoтистoялa УПA. Кypiнь
..Кpyкa' '  

[кypiнний _ Климишин Iвaн, l9 l4 p. н.,
ypoдженець селa Bеpешaки Лaнoвецькoгo paЙoнy
TеpнoпiльськoТoблaстi] пpийняв бiй з нiмцями й ляхaми
(бiля 200 нoлoвiк). Cпaленo 5 aв1 вбитo пoнaд 20 ляхiв i
нiмцiв. 3лoбщa збpoя i aмyнiuiя. Iз нaших o.Цин paнений
(Лimonuc УПА. Hoвo cepiл. - T. 2. _ Topoнmo, I999. - С.
360).

Hiмцi з свoТми вllсJгРi(HикaМи [пoльськi шoвiнiсти, якi
cлужу|лtl нiмцям] Тхали з Кpем'янця [Tеpнoпiльськa
oблaсть]. . .  неpeз Люлвищi.. . ,  Coснiвкy, Кopлишiв,
oлapiвкy [oлеpaлiвкy] нa Tилявкy [Шyмський paйoн



20.12.1943 p.

22.12.1943 p.

22. 12.1943 p.

28. 12.1943 p.

ТеpнoпiльськoТ oблaстi]. Тyт вoни пoчzulи стpiляти i
гpaбити... Beщalон ись .Цo Кpeм' я ншя [тpебa Кpеменеuь]...,
зaстpяглa Тм y poвi мalllинa. Pятyюни iT, зaxoпилa iх нiч. B
тoй чaс вiддiл УПA нaскoчив i poзбив iх. Cпaлeнo 5
мaшин' здoбyгo l кyлемег..Мaксим'',4 фiнки, 3 MП' l
мiнoмeт (ДАPО: Ф. P - 30. _ on. 2. - Сnp. 33. - Аptc 30E

- 3 l 0. Цumoвaнo зa: Лimonuc УIIА Hoвa Сepiя. - T I I. _

Кuiв - Topoнmo, 2007. - С. 55I).

B селi Зapyлля... [Збapaзький paйoн TеpнoпiльськoТ
oблaстi] ... в млинi бyли нiмеuькi вислyжники [пoльськi
шoвiнiсги, якi с.rгРкили нiмшям], якi стaли бити oднoгo
селянинa' випиryrочи' кгo зaбив пеpед )книвaми двoх
нiмецьких вислyх<никiв бiля с. Зapyлля... (!АPo: Ф. P _

30, - on. 2. _ Сnp. 33. _ Аpк 308 - 3I0. Itumoванo зa:
Лimonuc УПА Hoва Сеpiя. _ T lI. - Кuiв - Topoнmo'
2007. -c. ss3).

Кoзaки [влaсoвui _ poсiйськi шoвiнiсти, якi слyя<или
нiмuям] з нiмцями в числi l5 oсiб, .фни пo B. Кyнин.. .

[Bеликий КyнинеЦь 3бapaзький paйoн TеpнoпiльськoТ
oблaстi], стpiнyли двox пoвстaнЦiв, якi ixaли в тoмy
нaпpяMкy. B сyгинui oбидвa стpiльui впaли вiд вopo)ких
кyль, фipмaнa зaбpaли жuвим...(,[АPО: Ф. Р, _ 30. - Оn.
2. - Cnp. 33. - Аpк. I24 - l30. Itumoвaнo за: Лimonuc
УПА Hoва Сеpiя. - T. I l. _ Кuiв - Topoнmo, 2007. - C.
ss7).

B с. Мусypyвеuь...[селo Myсopiвui, 3бapaзький paйoн]
нiмaки сп.lлили o.цнy хary, пpичoмy пoвстaнцl злoвили
oДнoгo нiмaкa i yзбeкa... (,\АPo: Ф. P - 30. - Оn. 2. _

Сnp. 33. - Аpк. I24 - l30. ЦamoвIl'ro 3а: Лimonuc УПА
Hoва Сеpiя. - T I I. - Кuiв - Topoнmo, 2007. _ С. 557).

Hiмецькi висЛyжttики [пoльськi шoвiнiсти, якi слyл(или
нiмuям] нaпaли нa с. Tемнoгaйui ...[ШyмськиЙ paЙoн
Tepнoпiльськor oблaсгi] тa пoч:lли гpaбyвaги. B тoй чaс
нaскoчилa сoтня УПA тa пpoгнaлa Тх iз селa, пpичoмy
вбитo тpьoх нiмецьких висrцoкникiв тa декiлькa пop.rне}ro
(!АPo: Ф. P. - 30. _ Оn. 2. _ Cnp. 33. - Аpк I24 - I30.
I.|umoванo за: Лimonuc УПА Hoвa Сеpiя. _ T I I. _ Кuiв
- Topoнmo, 2007. _ C. 559).

388

3имa' l943 p.

389

Гpулень' 43 p.

Гpyлень' 43 p.

Гpyлень' 43 p.

Гpyлень' 43 p.

Biддiл..Пaнькa'' пiддaвся сильнoмy oбстpi.гry зi стopoни
нiмeцькoТ зaстaви' пoблизy сeлa ГIiдгaйцi Шyмськoгo
paйoнy [Tеpнoпiльшинa]. ПoвстaнЦi змyшени були
poзoсеpедитисЬ, Щoб нe бщи скyпчeниlr,rи (Tuщенкo oлеz.
Гуpбu: квimень I944 - zo. _ Piвtlе, 2005. _ С. 30).

Hiмцi виiхали нa фipaх iз мiстечка ПoчaТв нa селo
Cтapий Tapaж КpeменецЬкoгo paйoнy нa Tepнoпiльшинi
iз цiллю гpaбyнкy. Hедoi.жджaючи хyгopa Гнилa Лoзa, щo
нeпoдалiк селa Cтapий Tapaж, пoвgганцi зopгaнiзyвaли
зaсiлкy нa гpaбiжникiв. У pезyльтaгi бoю декiлькa нiмцiв
бyлo вбитo, peштa втeклa нa ПoчaТв. Зa жещви сepел
пoвgгaнцi в не пoвiдoмля cтьcя ( Piв н е нcькuЙ кpа сзu авн u Й
музеЙ. ocoбucmuЙ аpxiв О' !епuщука. _Сnp. 3otu. T 3
-17,T2-73).

Мiсцевa бoТвкa УПA poззбpoiлa тpьoх нiмецьких
пoгPaничt lикiв, якi  пepeйrшли кopдoн Генеpaл-
Гyбеpнaтopствa iз пoсry в с. Кaпyстинui 3бapaзькoгo
paйoнy i пpийшли нa ryтip пoблизy селa Шимкiвцi
Лaнoвецькoгo paйoкy нa Tеpнoпiльшинi. oкpiм uьoгo,
пoвстaнцi Тх oДягнyли y свитки i взyли y пoстoЛи' тa
вiлпpaвили нaзaд. Цiсю aкцiсlo кepyвaв пoвстaнецЬ
..Coкиpa'', житeJIЬ с. Шимкiвцi (PiвнепcькuЙ кpасзнaвu uЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ аpxiв О.!епuuцlка. -Cnp. 262I TЛ|

Biддiл ..Кpyкa'' (кypiнний _ Климиrшин Iвaн, l9l4 p.н.,
iз с. Bepeшaки Лaнoвeцькoгo pайoнy TepнoпiльськoТ
oблaстi) вбив нiмeцькoгo лян,Цвipтa (теpитopiaльниЙ
нaмiсник) пoмiж селaми Bеликi Зaгaйцi i  Шyмбap
Шyмськoгo p-}ry не Tеpнoпiльшинi, який з oхopoнoю
пoвеpтaBся iз с.  I lеuенiвки нa Bеликi Дeдеpкaли
Шyмськoгo p.}|y. Зa жepтви y пoвстaнЦiв не
пoвiдoмляетьcя (PiвненcькuЙ кpoсзнавчцЙ музeЙ.
ocoбucmuЙ opхiв o.,\енцщ!,<а, - Сnp. 3out. T 2 - 25).

Пoвстaнцi зopгaнiзyвaли зaсiлкy нa нiмецькoгo
лянлвipтa (тepитopiaльний нaмiсник), який Тхaв з
oхopoнoю' мiж селaми Чyгалi Кpеме}lецЬкoгo i Бaшкiвцi
Шyмський paйoнiв. Bислiд aкцiТ нeвiдoмий (PiвненcькuЙ
кpасзнoвuuЙ лtузеЙ. ocoбuсmuЙ opхiв o. ,{епuщука. _
Сnp.3otu.T3-55).
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Мiсцевa бoТвкa УПA вбилa тpьoх нiмцiв y селi Лiдихiв
Кpеменеuькoгo paйoнy нa Tеpнoпiльuинi (Пеmpo
БуpлtаЙ, 3zаdуtotu nеpеJrumе // Iз кpuпuцi nечалi. -
Piвне. - 2006. - С. 1 7).

Бiй пoвстaнцiв з нiмцями пiд кoмaндoю ..Бoгдaнкa''

пoблизy селa Стapий oлексинeць КpеменеЦькoгo paйoнy
нa Tеpнoпiльщинi. Bислiд aкцi[ нeвiдoмиЙ (PiвнeпcькuЙ
кpасзttoвuuЙ лtузеЙ. ОcoбaсmuЙ аpхiв o. ,[еttuщ1lка. _
Сnp.3out.T3-58).

Пoвстaнцi пiд кoмaндoю ..Лебeдя'' мaли бiй з нiмцями
мiiж селaми Устечкo тa Млинiвцi Кpеменeuькoго paйoнy
ТеpнoпiльськoТ oблaстi .  Pезyльтaти бoю невiдoмi
(PiвненcькuЙ кpасзнавнuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
[енuuцtка. _Cnp. Зotu. T 3 - 58).

ПoвстaнЦi, пi.п пpoвo.пoм ..Гусaкa'', пеpeслi.Цyвaли
нiмеuькy тaнкeткy' якa вiдстaлa вiд свoсi чaстини. У селi
Cтapий oлексинець Кpемeнеuькoгo paйoнy
TеpнoпiльськoТoблacтi вoни i.i нaздoгнaли i нiмцi (5 oсiб)
здtlлися y пoлoн. Пoвстaнцi ii poззбpoiли i пеpе,Цaли пo
зв'язкy y вiллiл (PiвнеttcькuЙ кpaсзнавluЙ музeЙ.
OcoбucmuЙ аpхiв o.,{енuuцtкa. - Сnp. 3otu. T 3 - 58).

Miсцeвa бoiвкa УПA пiд кoМaндoю Bopoнкa .Ц.митpa
Мaкapoвинa, 1923 P. .H.,  ypoдже}lця селa Кoпaнi
Paдивилiвськoгo paйoкy PiвненськoТ oблaстi, дaлa вiдсiч
МaдяpаМ y сeлi Кpижi КpеменеЦькoгo paйoнy
Tеpнoпiльськof oблaстi, якi пpиТхaли гpaбити селян.
Мaляpи, ки}ryвши збpoю, втеK,lи нa селo Михaйлiвкy
Paдивилiвськoгo paйoнy (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ.
ocoбucmuЙ opхiв o.,{eнuщ1lкo. _ Cnp. I999 Ppаd.).

Coтня..Cиницi'' нaпалa нa нiмецький гapнiзoн (бiля 200
oсiб) y сeлi Bеpбoвеuь Лaнoвецькoгo paйoнy
Tepнoпiльськoi oблaстi. У pезyльтaтi зaпеклoгo бoю
гapнiзoн бyв poзбитий. Cеpел пoвстaнцiв зaгинyлo 7
чoлoвiк. 3a жещви y пpoтивникa невiдoмo (PiвttенcькuЙ
кpaсзнавuuЙ лlузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o. ,\енuuцlка. -
Сnp. I6EE P).
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B с. Hoвogгaв Шyмсьlогo p . кy [Tеpнoпiльськa oблaсть]
вiддiли УПA пpийнялu 6iЙ, в якoмy вбитo 38 нiмцiв,
знищенo 2 aBгoмaшини. Pеrцтa нiмцiв в пaнiцi вiлсгyпилa.
3 бoкy УПA не бyлo втpат (СеpziЙuук B. oУH - УПА в
poкu вiЙнu. Hoвi Йolсуlteнmц. - К., 1996. - C. 360).

Пoвстанець пiд пс. ..Copoкa'', ypoдясенець ПoчaТвськoгo
paйoнy [тепеp Кpеменецький нa Tepнoпiльшинi] сaм
oсo6иgгo poззбpoi.в ляндвiща [теpитopiaльний нaм iсник]
з мiстa Пoчaсва (Феilip Bенctсultoвuч. А булo,tlенi modi
шicmнаilцяmь лim - IIoчаIв, 2004, - С. 22).

Biддiл ФУPy [Фpoнт УкpaТнськoТ Pевoлюцi i
oчoлювa|ioгo ..Явopенкoм'' _ кoмaндиp вiллiлy Бaсюк
Tимoфiй, l9 l8 p. н. '  ypoдженецЬ селa Бopсyки
Лaнoвецькoгo paйoнy Tеpнoп iльськoi oблaстi] poб итЬ
нaпaд нa дpyкapнк) в Лaнiвцях (Гipняк К,, ЧуЙкo o.
Фpoнm УкpаIнcькoi Pевoлloцii. - Topoнmo, I97g. _ С.
EE. Itumoва'ro 3o; Cmapodубець Г. oУH (б) в
укpаI'|cькu||у нацioнальнo - вu3вoлb'Iaцу pуci нo Boлuнi
в poкa ,Цpуzol cвimoвol вiЙнu (I94I_ 1943 pp.). -
Tepнoniль, 2002. _ C. I05).

Biддiл ..Кpyкa'' 
[цypiнний _ Климишин lвaн, l9l4 p.н.,

ypoдженецЬ селa Bepещaки ЛaнoвецЬкoгo paйoнy
ТеpнoпiльськoТ oблaстi] спurлив мiст неpез p. Biлirо y селi
Hoвoстaв Шyмськoгo paйoнy нa Теpнoпiльщинi
(PiвltенcькuЙ кpaсзнавauЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ opxiв o.
[енuщукa _ Cnp. 3ota. P. 25 - s9).

Hевiдoмий вiддiл УПA мaв бiй з нiмецькo-
фаI''цg1g'*,n'и olсyпaшгЕllr{и в лiсi ..Кimиxa'' Лaнoвeцькoгo
p-нy нa Tеpнoпiльщинi. У uьoмy бoю зaги}lyв пoвстaнeць
Гpивaс Бopис, |925 p.н.,  iз селa Bеликi Кyскiвui
Лaнoвецькoгo paйoнy Tеpнoпiльськoi oблaстi (!АTo:
Ф.P- 3172.- on. I.- Сnp. 53.- С. 4).

БiЙ УПA пoблизy Шyмськa [Tepнoпiльськa oблaсть] -
тoдi зaгиIryлo 30 кapaгeлiв (фцькuЙ M. Гoltzoфа. _ Piвне,
1996. - C. 7D.
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Coтня УПА пiд кoмaндoю Левaндoвсьlогo [житель cелa
Bлaщинцi Лaнoвецькoгo paйoнy Tepнoп iльськoТ oблaстi]
пеpестpiлa пoблизy сeлa Bлaщинui нiмeuькy дpeзинy з
сoлдaтaми i вбилa шicтьoх фaшистiв. oлнoмy нiмцю
вд.lлoся вreктн (Бoб,toк А. B tuулlcькuх tticoх.- Лапiвцi,
I992. _ С. 24).

Ha Кpeм'яненнинi [Кpеменеuький paйoн
TepнoпiльськoТ oблaстi] poзбитo кapнy нiмеuькy
експедицiro. Кiлькa нiмuiв пеpeйшлo .цo УПА (Лimonuc
УПА. - T 24. - Topoнmo _Львiв, I995 - I996. _ C. 253).

Мiсцeвa бoТвкa УПA селa Tapaя< [тpeбa селo СтapиЙ
Tapaж, КpеменеЦький paйoн TеpнoпiльськoТ oблaстi]
нzшlaлa нa нiмецький гapнiзoн. Бyлo взятo бaгaтo збpoТ i
мaЙнa(Piненcька СПУ. Iз кpuнuцi nеlolti. - Piвне, I997.
_ С. 49)

Biддiл ...Цoксa'' 
[кypiнний _ Кoтик Ceмен Пaнaсoвин,

l9l5 p. н.' ypo)ця(енець селa Cестpятин Paдивилiвськoгo
paйoкy PiвненськoТoблaстi], мaв зaпeклий бiй з нiмцями
в ypovишi ..Бox<a Гopa'', шo пoблизy мiстечкa ПoчaТв
Кpеменеuькoгo paйoнy нa Tepнoпiльщинi. У uьoмy бoю
зaгинyв oдин пoвстaнецЬ' вихoдeць Paдивилiвськoгo
paйoнy (PiвненcькuЙ кpасзttавнuЙ лlузеЙ. oсoбucmuЙ
аpхiв 0.,\еttuщ1lкa - Cnp. 2048 PPаd.).

Biддiл УПA (Кpеменеuькa сoтня) мaв жopстoкий бiй з
нiмeцькими oкyпaнтal{и' непoдaлiк мiсгa Кpeменuя нa
TеpнoпiльЩинi. У pезyльтaтi бoю пoвстaнцi не викoнaли
пoстaвленoгo зaвдaння i вiдстyпили. CеpеД пoвстaнuiв бyв
пopaнений Киpильнyк Пeтpo А.пaмoвин, l9l0 p. н.' пс.
..Moскaлeнкo'', ypo.Цженець селa Кapлoв (тепеp селo
oлексiТвкa) ГoщaнсЬкoгo paйoнy нa Piвненщинi. 3a жещви
y пpoтивникa невi.цoмo (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лlузеЙ.
ocoбaсmuЙ аpхiв О.,Qенu|щ/ка. _ Cnp. Зotu. P' I3 - 77).

Biддiл ..Лисoгo'' poзбив сoтню Мaдяpiв пoблизy селa
Угopськ [тепеp сeлo Пiлгipськe] Шyмськoгo paйoнy нa
Tеpнoпiльшинi (IЦuшкoвськuГt B. Hixmo пe хomiв
noJцupаmu //Boлuнь, l996. _ I0 mpавня).
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Coтня УПA здiйснилa нaпaд нa нiмецький гapнiзoн y
мiстi Пoчaевi нa Tеpнoпiльщинi. B кopoткiм бoю oпip
нiмцiв i  пoлiцaТв бyп пpипyrшений. У пoлoн бyв
зaхoплений i знищений кotr{ендaнт мiстa _ Мислiнський.
Бyлo спaлене пpимiщення кoМендaтypи (Феdip
Bенcкuнoвuч А булo ltlенi moli шicmнodцяmь лim. -
Пouаiв, 2004. - С. 22).

Biддiл УПA зpoбив зaсiлкy нa нiмцiв в м. Пoчaсвi
[Кpeмeнеuький paйoн Tеpнoпiльськo[ oблaстi] ,  якi
пoвеpг.rлися з гpaбyнкy нaселення.3aв'язaвся бiй, y якoмy
бyлo вбитo 12 нiмцiв. Iз нarцих бyв l вбитий i oдин
paнений (Piненcька CПУ. Iз кpuнuцi nечалi. _ Piвнe,
r997. - C.49)

Biллiл ...(oксa'' 
[кypiнний - Кoтик Cемен Пaнaсoвин,

l9l5 p.н.' ypoДкенець сeлa Ceстpятин Pa.цивилiвський
paйoн PiвнeнськoТ oблaстi,l у cllлi бiля l80 .roлoвiк, пiд
кoмaндoю ..Чyнyпaки'' 

[сoвстський oфiuеp] нaпaли нa
нiмеuькy aвтoкoлo}Iy пoблизy с. Кpижi [ Кpеменeuький
paйoн ТepнoпiльськoТ oблagгi ]. 3aв'язався жopсгoкий бiй.
У pезyльтmi бoю нiмцi вiлсгyпllли. Cеpел пoвстaнцiв бyлo
4 - oх вбитих: ..Кoник'' (Мeдвiль, iз селa ГaТ Кpyпеuькi
Paдивилiвськoгo paйoнy), Ткaнyк i Мaслoвський, iз селa
Cестpятин, цьoг0,( p-нy, i ще двoх нeвiдoмих (Piвненcькo
CIIУ. B oбopoнi вoлi. - Piвнe, I995. - C. 35 - 36).

Ha pyбежi беpезня _ квiтня 1943 p. в с. Hoвoстaв в
Шyмськoмy paйoнi [Tеpнoпiльшинa] нiмцi зopгaнiзyвaли
oблaвy нa.пезещиpiв [пoлiЦiянти, якi пepейruли дo УПA].
.[iйruлo дo с)iтички' в якiй зaгинyлo 38 нiмцiв... Пiд чaс
бoю спaленo l0 сiльськиx пor,tешкaнь i зaгикyлo кiлькa
цивiльних житeлiв. УПA втpaг не мtlли (СеpziЙuук. B.
oУH-УПА в Poк|| вiЙнu. Hoвi doкулtенmu. _ К., I996. -
C. 309; УIIА в cвimлi Фoкуluенmiв з бopomьбu зa
Укpafucьt<у CшuocmiЙну Сoбopну,\еpэкaву. - блlв, 1942
- 1950 pp. - T 2, 1960. _ С. 6; Цumoванo за: Grzеgorz
Motуko Ukroinskа pаrtуzаnko I942 _ I 960 Insфtуt Studiov
Politусznуch PАN olicinа ||уdowniczo Rуtm ||/orszowo
2006 s. 196).
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19. 01. 1944 p.

21.01 1944 p.

Ciuень, |944p.

1944 P.

Мiсцевa бoТвкa УПA зopгaнiзyвалa зaсiлlсy нa пoлякiв
(пoльськi шoвiнiсти, якi с.rDокили нiмцям), щo йtцли

гpaбyвaги селo Лепешiвку Шyмськoгo p-нy . .Ц.екiлькa
пoлякiв бyлo вбитo (PiвненcькuЙ кpасзнaвuЙ 'vузeЙ.
ocoбucmцЙ аpхiв o.,{енutцlкa - Cnp. 203I TIII).

l9 сiчня |944 p. кiлькa вiддiлiв УПA....[i в тoмy нислi
вiддiл ..Bеликaнa'', сoтенний _ Кoн.upaсь Mихaйлo
Tихoнoви..l, |9|2 p. н., пс. ..Мirцa'', ..Лyкaш'', ..Coфpoн'',

iз с. Кypсики Paдивилiвськoгo p-нy PiвненськoТ oбл.]
квapгиpyвaли в с. Cypоlс, Шyмськoгo p-нy [Tеpнoпiльськa
oблaсть]. o l0 . iй гoдинi paнкy вaРтoвиЙ зaaляpмувaв,
щo дo сеJra нaближacгься зaгiн нiмцiв. Чсrгa пiд кoмaндoю
Mopoзa зaЙнялa бoйoвe стaнoвище i лorryстилa нiмцiв 50
метpiв пеpед }ryлa. Пoвcтaнцi сипнyли нa нiмцiв вoгнеtt''
i  вoни в пaнiцi  poзбiглися. Bбитo двoх нiмцiв i  6
пopaненo... (Tuщeнкo oлеz. Гуpбu: квimень l914-eo. -
Piвне, 2005. - C. 99).

Bлaсoвцi (poсiйськi шoвiнiсти, якi с.rтyжили нiмuям)
пpиiiaли iз селa Гopинкa КpеменеЦькoгo paЙoкy y селo
lвaнкiвцi Лaнoвецькoгo paйoнy нa Tеpнoпiльщинi,
гpaбyвaти миpне }raсеЛення. Мiсцевa бoТвкa УПA зyсгpiлa
гpaбiжникiв вoгl{ем . У pезyльтrгi бoю бyв вбитий oдин
в.пaсoвець. Cеpед пoвстaнuiв жещв не бyлo (PiвпeнcькuЙ
кpасзttавuuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,\еttuцукa _

Cnp. 3oш. T' 2.7).

У сiчнi |944 p. нiмецькi вiддiли poзбили pей4поvиЙ
кypiнь ..Кpyкa'' 

[кypiнний - Климиtцин Iвaн, l9l4 p.н.,
ypoд)l(енецЬ селa BеpеЩaки Лaнoвецькoгo paйoнy
Tеpнoпiльськoi oблaстi, Boлинь] (Укpalна: кульmуpнa
cnadщuнa i нацiottutьна cвiiloмicmь, dеpcкaвнicmь. - T
I0. -Львiв,2003. -C. 5II. Itumoвaнo зa: Grzеgon Molуka
Ukrаinskа partуzanka 1942 - I960 Instуtуt Studiov
Politуcutуch PАN olicina |фdowniczo Rуtm ||arszзwa
2006 s. 217).

Biддiл ..Bеликaнa'' (сoтенний _ Кoн.Цpaсь МихaЙлo
TихoнoвиЧ, |9|2 p. н., пс. ..Мirua'', ..ЛyкalЦ'', ..Coфpoн'',

Лютий' |944 p

Лютий, |944 p

06. 07. 1943 p.

31.07. 1943 p.

ypoд)кeнецЬ селa Кypсики PaдивилiвсЬкoгo paЙoнy
PiвненськoТ oблaсгi) y селi Cypaл< Шyмськoгo paйoнy нa
Tеpнoпiльшинi 3aв'я3aв кopoткий бiй з нiмецькими i
мaдяpсЬкими фporгговими чaстинaми' якi йшли нa Cхiд.
Сшtlфлн не piвнi iпoвстaнцi вiдстyпили. Cеpел нiмuiв
бyлo лекiлькa чoлoвiк Bбитих. 3a жещви y пoвстaнuiв не
пoвiдoмлястьcя (PiвненcькuЙ кpaсзнавчuЙ музeЙ.
Оcoбucnцil apхiв o.,Ценuщ)lкa - Сnp. 3oul. P 2 - б7).

Cсrгня ..Лемкa'' нa aвтorцляхy Кpеменеuь _ Теpнoпiль
oбстpiлялa вiлступaюнy нiмeЦькy чaстинy пoблизy
мiстечкa Bишнiвець 3бapaзькoгo paйoнy нa
Tеpнoпiльшинi. Bис.гIiд цiсТ aкцii нeвiдoмtlЙ ( PiвненcькuЙ
кpасзнавuil lttузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.,{енutцtкa _ Сnp.
3olц. P' 2E - I43).

Biддiл УПA, який пеpеxoдив нa Кapпaти, зaв'язaв
зaпеклиЙ бiЙ з нiмцями мiж селaми Кoтляpiвкa iЖoлoбки
Шyмськoгo paйoкy нa Tеpнoпiльщинi. Hiмцi вiдтiснили
пoвстaнцiв y гoле пoле' яке бyлo y кoтлoвинi. Hiмцi
знoхoдt{лися вгopi i пiл пpикpиттям лiсy. У pезyльтaгi
бoю пoвcтat{цi пoнесли великi втpaти y живiй силi. Зa

'(еpгви 
y пpoтивниra невiдoмo (PiснеttcькuЙ кpaсзнавuuЙ

мyзеЙ. ocoбucmцЙ apхiв О. !енuщJ)ка. _ Сnp. 3oш. T 2
- 38).

.[oпoвнення. Boлинь. Tеpнoпiльськa oблaсть

6. VII внoчi дo Пoгyropiв [Шщrський p-н TеpнoпiльськoТ
oблaстi] пpибyли якiсь пoвстaнцi спалили в фiльвapкy l
бщинoк. Згopiлa мoлoтiлкa i жниваp кa (IlДА Bo : Ф. 3 E 3 3.
- on. I.. Cnp. I2E. - Аpк. 5. Itumoванo зo: Лimonuc УПА
Hoва Cepiл. _ T II. - КaIв - Topoнmo, 2007. _ C. 5I0).

3l. vII в Hoвogгaвi [Шyмський paйoн ТеpнoпiльськoТ
oблaстi] чoтa...мrЦa сyтичкy з нiмцями. Haшa чoтa
oбстpiлялa мoтoциклiв i тpи пеprшi мaцjини' з Bтpaтaми
дJlя вopoгa. Кoли нaд'iiaлo ще 16 Мaшин з мiнoметaми,
чma пiсля lФpoткoгo бoro вiдqгyпилa без втpaг в людях
(IЦ|АBo: Ф. 3833. . Оn. I. - Cnp. I28. - Аpк. 5. Цumoвaнo
зa: Лimonuc УПА Hoва Cepiя. - T I I. - Кцiв - Topoнmo,
2007. -c. srr).

Ciзень, |944p.
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IмвнниЙ пoкA)кчик

Геpaсимoвиu, Бaсюк eвген Михaйлoвив,

Биxaлeць Mелетiй
(..Мopoзенкo,')' cor. 67
..Бiг5/н'', див. Кoстецький
Cтепaнoвич

Cтaхoвич

Aнaтoлiй

..Бiдний'', див. Mельник oлексaндp
Бiзюк Пегpo Гpигopoвин, пoвст.50
Бiлaн Iван Фе.Цopoвиv (..Лев''), сoт. l33,
l36, l56, l7з, l89, |90,з27
Бiлецький, пoвcr.227
Бiлецький Baсиль lвaнoвин, пoвст. 3 l2
Бiлецький Iвaн, пoвст. 3 l2
..Бiлий'' (Теpнoпiльськa oблaсть), к-p
вiддi.гry 365
..Бiлий' '  (P iвненськa oблaсть), к-p
вiллirrу 39
..Бiлий'', чсrгoвий 359
..Бiлий'', пoвст. l05
Бiлiv Cеpгiй Петpoвин, пoвст. 290
Бiлoбopoпий Гpигopiй, пoвст. l97
..Блaкитний''' див. /(aнилюк Миxaйлo
Блoнський Хpистoфop l5
Бoбицький Гpигopiй, пoвст. 343
Бoбpик Mикoл4 пoвст. 3l8
Бoбpoвський, к-p 221
..Бoгдaн'', cot. 229' З26
..Бoгдaнкo'', к.p бoiЪки 390
Бoгoвитин l8
Бoryн lвaн l8
. .Бoгyt l ' ' ,  пив. Кopсyн Boлo.Цимиp
Михaйлoвич
Бoryш Caва Cеменoвиu, пoвст. l0l
..Бoдpий'', poЙoвtlЙ 269
Бoеслaв Мapю 7
Бoйкo Boлoдимиp AнлpiйoBич' пoвст.
220
Бoйкo Hикoн Лoгвинoвич, пoвст. l4l
Бoйю Пeгpo Михайлoвич, пoвст. 79
..Бoк'', пoвст. l05
Бoмнyк Baсиль (..Лис''), сm. 385
Бoндapенкo Iвaн l9
Бoнлapнyк Федip Минoвин (..Cipий''),
к-p бoТвки 228

Бopлюг Iвaн Cеpгiйoвин, пoвст. 203
Бopeйнyк Лeoнiд Aнлpiйoви. l
(..Cтpибaйлo''), ссrгенний 4|' 47, | |8
Бopис Baсиль Гaвpилoвин
(..Cтепoвий''), пoвсг. 2l0
. .Бopистен' ' ,  лив. Кopiнець .[митpo
Baсильoвич
Бopн, нaмiсник теpитopiТ l08
Бopoвеuь Tapaс .(митpoвин (..Бaйлa'',
..Бyльбa'', ..Гoнтa'',..Чyб'')' к-p УПA 23'
24, 25, 27, зз, 82, |з4, 263
Бopoленкo Baсиль (..Bopoний''), сoт.
|99,20з
..Бopсyк'', cvr.226
. .Бoсoтa' ' ,  Д|1в. Toкap Мaтвiй
lлapioнoвин
Бoянoвський Пaнaс, пoвст. 334
Бoяpнyк oлексaн.Цp Гpигopoвин, пoвст.
219
Бpaткoвський laнилo l8

Бpись Baсиль, пoвст. 3 l 3
Бpись oлексiй (..oстaп''), к-p вiллiлy
256' 259' 266,274, 276, 277 

' 
28з' 288,

3 r3. 335
Бpинкo Йoсип (..Жyк''),coт.42,l00, l l4,
|20,|з2'  l48, l53'  l64'  l84'  l85
Бpoлoвин Феoдoсiй l9
..Бyз'', .Цив. Кpaськo Iвaн Гpигopoвин
Бyзaк Hикaнop Iвaнoвин (..Щеpбa'')'
стaничний 86
БyзoвЩик Гpиuькo l8
Бyзoвшик Мaгвiй l8
Бyлaвський Baсиль Tихoнoвин,
пoлiтoсвiтник l l2
..Бyлкa'',,Цив. Бaкaнтyк Петpo Хтoмoвин
..Бyлкa'', пoвст. l57
..Бyльбa' ' ,  див. БopoвеЦь Tapaс

.{'митpoвин

..Бyльбa'', пoвст. 73

..Бyльбa'', пoвcт.74

..Бypевiй'', к.p l70

..Бypлaкa'', coт. 250, 25|

Aбpaмвyк АнaстaсiЙ
пoвcг. 85
Aвеpiн Baсиль Mихaйлoвич (..opел'')'
пoвст. l55
Aлексiенкo oлексiй Bapфoлoмiйoви.r,
(..Cipий''), poйoвий 56
..Aльoшa'', пoвст.2l0
Aнлpеев 3l
Aнлpiйнyк oлексaн.Цp Tимoфiйoвин
(..Мapкo'', ..Maлeнький'', ..o.ryд''), пoвст.
72
Aнлpoсroк Лeoнiд.Ц.емкoвич, пoвст. 3 l2
Aнлpoшyк oлексiй Baсильвин, пoвст.
284
Aнлpoшyк Cтeпaн oлексaн,Цpoвин,
пoвcг. l66
Aннa-AлoiЪa l7
Aнтoнюк eвген,['митpoвиv, пoвст. 68
Аpкaс М. l4
Бaбiй .{'aвип, пoвст. 3l3
Бaбiй Федip, пoвgг.3l3
Бaбoвaл Apсен, к-p бoТвки 374
Бaгнiй Левкo, пoвст. 90
Бaлеpa Maксим Кaленикoвив, пoвсг. 3 l 2
Бaзелюк,{митpo, пoвст. 85
Бaйдa lвaн Гнaгoвин, пoвст.3l3
,,БaЙл.a,', див. Бopoвeuь Tapaс

.(митpoвиv

..Бaйдa'', див. Хaвхyн Петpo
Бaiiдюк Киpилo Фa,Цсйoви.r, пoвст. l0l
Бaкaннyк Петpo Хтoмoвин (..Бyлкa''),
сoт. 378
Бaкyн Boлoлимиp Iвaнoвин, лoвcт. 27 9,
з46
Бaнлеpa Cтепaн Aн.Цpiйoвин, Гoлoвa
Пpoвo,ry oУH2з'24
Бapaн Леoнiд МикoлaЙoвич, пoвст. 3 l2
Бap.ryк Baсlшь МусiЙoвин, пoвcт. 287
..Бaсapaб'', пoвст. 245
Бaснеp, нiмецький oфiuеp 344

(..Чopнoмopець'', ..Кoмпaнiець''),

кypiнний 48, 57, 59,7з,78,87,94,
l09l l9,138,175,189
Бaсюк Tимoфiй (..Явopенкo''), сm. 354,
з55' 362' з64' 367, 369, з72,з7 5, з.I7, 39|
Бaтaннyк Пaвлo Микoлaйoвин, пoвст.
з75
Бшapевиv €вген Гpигopoви..l (..B'юн'',
..Кapпo'', ..Пoтaп''), сoт. l86
..БaтЮшкa'', .пив. Cтoляpя.ryк Фелip
Климoвич
..Бaтькo'', coт. 2З 5, 307
Бaх-ЗaлевськиЙ, кoмaн.Цylo.lий
нiмецьким кapaлЬниil.r пiлpoзлiлoм l 54'
3r7,380
Бaштa Boлo.uимиp Микитoвин, пoвст.
312
Бaштa Iвaн Микtтгoвин, пoвсг.3l2
Бегмa B., к.p чеpвoних пaризaн 3l, 83
..Бедpиrшкo'', див. Кyпчиrцин oлексiй
Киpилoвин
Бeлaн Baсиль, пoвст. 334
Беpежеuький l8
Беpежний oлексaн.пp Мaтвiйoвич
(..Яporшенкo''), сoт. l34
..Беpезa'', лив.,(pyзloк A нлpiй
..Беpезa'', сoт. l0l, l3l, l64,2з8'292
..Бepеза'', див. Пaнасюк Iвaн Baсшlьoвич
..Беpезa'', roгoвий, l3l
..Беplза'', див. Мapцинюк Aнлpiй
..Беpеза'', пoвqг. 258
..Беpезa'', див. .Ц'зiк Фpaнек
..Беpцrг'', дrrв. сaпartюк BoлoДимиp
Гpигopoвин
..Беpкyт'', див. Фелop.lyк AнaнiЙ
Фс.Цopoвин
Беpнtoк Миюлa Якoвин, пoвст. 298
Бистpинaн Boлoлимиp ПсгpoBич, пoвcт.
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..Бypсaк'', сm. 63, 69,82, |зз' |42, l43, ..Bихop'', пoвgг. 370
278'з69.з84 Bиrшневецький .(митpo l6..Бypyн'', лив. Жyк Иoсип Зaхapoвин ..Bиtцневецький '', див. Лaбop
..Бypя'', лив. Pегеза oлексaнлp Пегpoвин Bишневський Гpигopiй, пoвст. 3l8
..Бypяк'', диB. .цaнилецЬ Iвaн ..BишHя'', coт. |50,273
Бyслик Ф. l8 BiльчинськиЙ l9
Бщoк.{митpo Boлo.ЦимиpoBич' пoвст. ..Biтеp'', див. Кopoль oлексaндp

..Бypлaненкo'', пoвgг. 387

..Бypoвий'', к.p бoiвки l98

2з3
Бyхa.пo Кapпo, пoвст. l0l

43
..Bеpнивoля'', сm. 258

. .Bихop' ' ,  ,Цив. Кepeнтoпф Poмaн
Кapлoвин

Гpигopoвин
..Biтеp'', пoвст. l95

УПA. ..Cхiд'' 77' |з3' |9з
..Bopoн'', див. Цьoнa Микoлa

ll4, 128, I 59, I 60, I g2
..ByДвyД'', пoвст.36l
..Byл€й'', пoвcт.229

Гpигopoвин
..B'юн'', сoт. l94, |97, 252

..Гaлaйдa'', к-p бoТвки l24

..Гaлaй.Цa'', пoвcт. 80
Гaлaс Псгpo, пoвст. 320
Галицький .Ц,анилo l6

чoтoвий 324
,.Гaмaлiя'', кypiнний 49, 87

жaнлаpмepir 266
Гaнжa I. l8
Гaнський Aнлpiй l7
Гaнь oлен4 пoвст. 3 l 8
Гaлoнюк Петpo, пoвcт. 287

Гepaсимvyк Cеpгiй Cтепaнoвиv, пoвст.
3r3
Геpaсимнyк Юхим Кoнoнoвич' пoвqт.

Гeтьмaнvyк Пaнac |29
Гиpя I. l8

Гнaгюк Iвaн, пoвст. 3l2
Гнaтюк Iвaн Гpигopoвин, пoвсг.3l2
Гнaтюк Фелip Aнлpiйoвин (..Фiйка''),
сoт. l2 l ,  |92,236

104
Гoлибoвський oлексaн.Цp, пoвст. 268

..Гoлoбенкo'', .пив. Гpoмaлroк oлексiй
Poмaнoвич
Гoлoвaтюк H икoдим Микoлaйoвин,
пoвqг. 259
Гoлoвaцький Петpo l8

390

..Bopoн'',лив.БopoДенкoBaсиль ГeнepaльнyкBoлo.шимиpМикoлaйoвив,
Bopoнкo.[мrrгpo Мaкapoвин, к.p бoiЪки пoвст. 20 l

Геpaсимнyк Baсlшь Aндpiйoвин, пoвст.
Bpoтнoвський Гopлiй Кoстянтинoвич 86
(..Гopлiснкo''), сm. 52, 53' 6l, 65, 67 '82, Геpaсимнyк B., сoт. 300

Byсoвський (..Boвк''), шеф CБ l l2 зз7
..B'юн'', Д.t|B. Бaтapевин e вген Геpбa.[митpo Лoгвинoвич, пoвст. l4l

Baвpинюк Boлoдимиp lвaнoвиv, пoвст. Biтoшкo Пaв.гlo Зaхapoвин, пoвст. 87
з46 ..Biтpилo'', чoтoвий 335
Baвpинюк Петpo, пoвgг. 337 ..Biтpoлoм'', див. Пaнaсюк Федip
Bapвapyк-Бyксим Юpiй f lемкoвиl Bepлaн 19
(..Пшениvний''), к.p бoТвки \з9'210 Bишневецький Яpемa l8
Baкyлa Iвaн, gгaничний 34l Boвк lвaн, rсyлеметник 3l2
..Bapнaк'',.Цив. Кaльнyк Кiнлpaт Якoвиv ..Boвк'', к-p бoТвки l46
Baсeйкo lвaн. пoвст. 265 ..Boвк'', .Цив. Byсoвський
Baсильчик Baсиль Iвaнoвич (..Iскpa''), ..BoвЧaк'',,Цив. Шyм oлeксiй пaнaсoвич
к-p бoТвки l48 Boдницький Фелip (..Cyмний''), пoвст.
Baшyк Aнтoн oлексaн.Цpoвич' пoвст. 46 296
Baшлyк laнилo Пилипoвин, пoвст. 287 Boсвoдa Пaнaс Мapкoвин, пoвсг. 85
Baшyк Cтепaн, пoвст. 287 Boзнlок Микoл4 пoвcт. 37 7
..Bеликaн'', .Цив. Кoнлpaсь Михaйлo Boзняк.{митpo Г., пoвст. 86
Tихoнoвич Boйтюк Iвaн (..opел''), coт.2О6,22| .
..Bеpбa'', сm. 29l Boйцехiвський Клим ФeДopoвин, пoвсг.
. .Bеpбa' ' ,  див. Мaксимнyк |вaн 62
Aндpiйoвин Boйцеrцкo !митpo oлексiйoвич
Bеpемнyк Микoлa Hикaнopoвин' пoвст. (..epмaк'', ..Чaйкa''), к-p бoТвки 4l,46
50 ..Boлиtlець'', див. Яценюк 2l3
Bеpес Boлoлимиp (..Mopoзенкo''), пoвст. ..Boлинець'', к-p бoТвки 250
7\ Boлкoв Микoлa Фелopoвин, noвct. 227
..Bеpешaка'', .lив. Bopoбеuь Фелip Boлoдaвець Baсиль Левкoвиu, пoвст.
Bepеutyк Миюлa Cеpгiйoвиu, к.p бoiЪки 287
107 Bopoбеuь Фелip (..Bеpешaкa'', ..oлексa'',

Bеpешyк Михaйлo Baсильoвин, пoвcт. ..oлексa Глiд'', ..Шигуниv 
.[енис''), к-p

Гaбpyк Boлo.Цимиp lвaнoвин, пoвст.376 Гiвa oлесь lвaнoвин, пoвcт. 45
Гaвлiтiн Baсиль Baсильoвич (..Кapк''), Гipин C. l8
к-p бoТвки l05 . .Г ipняк' ' ,  Дt|B. Кaзвaн Микoлa
Гaвpилюк Aнлpiй Лeoнтiйoвин Пpoкoпoвиv
(..Чopнoryз''), к.p бoТвки 85,86 Гiтлеp 2l,34
Гaвpилюк Boлo.Цимиp Кaлiстpaтoвич' Гiюк Cеpгiй, пoвgг. ll4
пoвст. 206 Глaлyн Iвaн, пoвст.335
Гaвpисюк Кyзьм4 пoвст. 3 l 3 Глaлvyк eвген lлapioнoвич, пoвgг. 346
Гaдaмaйчyк oлeксiй, пoвст. с. 287 Глiб Юpiйoвиv 16
..Гa €нкo'', див. Hoвaк Гpигopiй Гrryшик Iвaн, пoвст.50
oнисимoвич Гlryщик Iсaк Пaвлoви.r, пoвст. 44
Гaйлyникмaкap(...[iбa,'),coт.267 ..Гнaт'',пoлiтвихoвник l73
*Гaк'', див. l-[игaнюк Микoлa Гнaгюк Леoнiд Гpигopoвин, к.p бoТвки
Галaбypлa Hiнa Хaprгoнiвнa, пoвст. l0l |2з

Гaлюдa Федip (вyлиvне пpiзвиськo), Гнiтеuький.(мrrгpoЛеorггiйoвин,пoвст.

Гaмпель, }taчaлЬник нiмецькoТ Гoлинський Гpигopiй, пoвqг l34

..Bеселий'',.цив.Cтaсюкoлексaн,Цp ..Bopoн'',пiдpaйoнoвий245

Bидpa Юхим Tеoфaнoвиv, пoвgг. 258 ..Bopoн'', пoвgг. l l3
..BиливaЙкo'', .пив. .{oвмaт Петpo ..Bopoний'', див. Левкoвич Baсиль

..ГapмaЦJ'', лив. Зaгopyйкo Гopлiй ..Гoлoтa'', coт.279

..Гapмaш'', чotoвtlЙ27| ..Гoлoтa'', пoвст. l70

..Гaprц/н'', див. Кoвaльський Юлiян ..ГoJц/б'', чoтoвий l83
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Гoмoн Лoнгiн 35
Гoнтa Iвaн l9
. .ГoHтa' ' ,  див. Бopoвеuь Tapaс
.('мrпpoви.r
..Гoнтa''(PiвнeнсЬкa oблaсть), сm. l00,
r56
..Гoнтa''(Boлинськa oблaсть), сoт. 330
..Гotпa'', (Tеpнoпiльшинa)' сoт. 358
..Гoнтa' ' ,  див. Лишyн .[митpo
Cтепaнoвич
..Гoнтa'', к.p бoiЪки 353
..Гopдiснlо'', див. Bpoтнoвський ГopлiЙ
Кoстякгинoвич
Гopлiйнyк (..Пyгaн''), сoт. 49
Гopлiйнyк Boлoлимиp Бopисoвич' пoBст.
2t4
Гopистюк вaсшль lвaнoви.t, к.p бoiЪки
20з
..Гopiх'', cot. 27 5, 29|
..Гopiх'', чсrгoвий 325
..Гopiх' ', пoвст.370
..ГopoбеЦь'', пoвcr. 229
Гopoб'юк.(митpo Миt(oлaйoвин, пoвст.
206
Гopoшкo Cтепaн Baсильoвич, пoвqг. 358
..Гopoшoк'', чoтoвий 264, 27 5
Гopyн Baсиль Cильвестpoвиu
(..opлик''), coт.297,306, 3l5, з24, з26,
331
..Гpaб'', див. oдoЛiнський Гpигopiй
Киpилoвин
..Гpaбенlо'', сoт.39, l64, l85
Гpaбoyс Iвaн Пилипoвич, пoBgг. 2l6
..Гpaнma'', чoтoвий l03
Гpебенюк Микoлa Мyсiйoвин, пoвст. 49

Гpенaн Iвaн Мapкiянoвин (..Пaшенкo''),
coт. |77
Гpенyхa М. 29
Гpивaс Бopис, пoвст. 39l
гpипич .Ц'енис Cеменoвин, пoвсг. 56
..Гpиць' ' ,  див. Кaзван .{,митpo

Пpoкoпoвин
ГpиuьoвеЦь Фелip Кiндpaтoви.r
(..Piзyн''), пoвст.7l
Гpиulок Фелip, пoвст. 3l8
..Гpiзний'', пoвст. 324
..Гpiм' ' ,  див. шмaтIок Boлo.Цимиp
Йoсипoвич
..Гpiм'', диB. Hoвoсад МиIюлa
..Гpiм'', к.p вiддiry 2E2,284,305
..Гpiшa'', cgт. 32|, 33 l' 340
Гpoмaлський oлeксiй, митpoпoлит 55
Гpoмaлюк oлексiй Poмaнoвич
(..Гoлoбенкo'', ..oсгpiзький''), кypiнний
27 |,295,3||,  зз7 '  34| '  342
..Гpoмилo' ' ,  лив. Tapaсroк oлексiй
Микитoвич
..Гpoмoбoй'', пoвст. 25 l
..Гpoмoвий'', пoвст. 87
Гpyлинiн Микoлa Миxaйлoвич, пoBст.
4з
..Гyбин'', пoвст. l l3
Гyзoвський Arrгoн Йoнoвич, пoвgг. 287
Гyлiй Псгpo Гнaгoвин, пoвст. E5
Гyляниuький C. l8
Гyльниuький Гpигopiй l 8
Гyменеuький oхpiм l7
ГyменIок Пaвлo Cилoвин, пoвст. 206
Гyнькo Cтaх Cтепaнoвин, пoвст.44
Гypин Aнлpiй Лyкaruoвиv, пoвcт. l99
Гypистюк Baсиль lвaнoви.l, к.p бoiЪки
r80
.,Гyсaк'', к-p бo.lЪки 390
,.[aвнд', ,  диB. Литвиннyк Iвaн
Caмiйлoвич
Дaвидюк Iвaн Якyбoви.l, пoвст. 332
laнилеuь Iван (..Бypяк''), пoвст. E2
..,(aнилo'', див. Пилипкo Лyкa
.[aнилюк Гpигopiй (..Петpo''), пoвст.
28з
.(aнилюк Михaйлo (..Блакитний''), к-p
вiлдiry 372
.(aнилюк Cтепaн' сoт. 335

...(aнькo'', див. Tpoхимчyк Iвaн

.Ц'aщoк Феoдoсiй lвaнoвиv, пoвgг. 284

.Цaцькo Aнлpiй Baсильoвин, пoвст. 287

.{'aшкель Iвaн, пoвстaнець 50

.Цaщик Микoлa, пoвст. l53

.(вopецький Левкo, к-p бoТвки 63

.{емнинськa Baсилинa (..I-[игaнкa''),
пoвcr.267
.(емнyк Boлoлимиp, пoвст. 304
.(емнyк Mикитa Гpигopoвиv, пoвст. 298
.(емнyк oлексaн.пp Ioвиv, пoвст. 45
.['емнyк Пeтpo Михaйлoвиv, пoвст. l02
.(емvyк Фелip Гнaтoвин, пoвст. 208
.{ем'яннyк Бopис oлексан,пpoвин
(..Мсгaлl''), кoмaHдиp бoТвки 5l
.[енишyк oлексaндp oнoпpiйoвин
(..Мopяк'')' к-p бoТвки l96
.['еpеш Tихiн, к.p бoiЪки l87
.(еpкaн Baсиль Мaкapoвин, пoвст. l90
.(еpкav Кyзьмa Пилипoвин, пoвvr' 2|2
.. ,{ 'еpкaЧ' ' ,  диB. Киpик-Пeтpyк
Boлo.Цимиp Пилипoвич
...{еpкaн'', чoтoвий 3l l
...[еpкaв',, пoвст. l68
.{'ехтяp Boлoпимиp Пaвлoвин, пoвст.
166
...(,жмiль'', див. Пpисяжнюк Iвaн
.I!жyз.['митpo Петpoвиv, к.p бoiвки 200,
201
.(зiк Фpaнек (..Беpезa''), пoвст. 3l3
.[зюбa Калiстpaт, пoвст. 266
.(зtopyн Baсиль Hиuипopoвич' пoвст.
335
.(ивaк oлексiй Пpoкoпoвин, ..opлик''),

к.p бoiЪки з9'77, |28
..!iбa'', див. Гaйдyчик Мaкap
liдyх [енис Гнmoвив, пoвст. 88
...(митpo'', Пpoвiдник 22
.. .(митpo' ' ,  лив. Мapvyк Poстислaв
Киpилoвин
.[митpyк Гнaт Юкгимoвин, пoвст. 86
.(митpyк .['aвил Зoсимoвин, пoвст. l 90

,.[нiпpo'', див. Paбчyн Iвaн Якoвич
.. ,Цoвбенкo' ' '  див. Зoлoтнюк Iвaн
Мaгвiйoвич
...{oвбytш'', ди в' Левoчкo
...[oвбytш'', диB. Яцyк lвaн Пpoкoпoвин
...[oвбyш'', к-p вiлдiлy 384
.[oвгaлеЦь Aнлpiй Мapкoвин
1..Cкиp.Цa''), сoт. 44, l60
floвмaт Петpo (..Bиливaйкo''), пoвст.
...Цoкс'', див. Кoтик Cемен Пaнaсoвич
...{oлинa'', пoвст. l 33
.(oмaнський Михaйлo Кyзьмoви.r,
пoвgг. l53
.[oнеuь Iвaн l7, l8
.Цopецький lвaн Гaвpилoвин, пoвст. 86
...{opotш'', к - p вiлдiлy 76
.. .(opoшенкo' ' ,  ,Див. Юзик Aнтoн
Фe,Цopoвин
.{opoшyк Кoстянтин, чoтoвиЙ 282
.[opoшyк Петpo, пoвст. 3 l3
lpaгaннyк Boлo.Цимиp, пoвст. 2 l 6
.(paгaннyк Cтепaн, пoвст. 2l6
.[pевкo Boлo.пимиp (. .eвген' ' ) ,  к-p
вiллirry 282,284
.Цpyзюк Aнлpiй Biкгopoвин (..Беpезa'')'
paйoнoвий 98,1|5'  |77
..ДУб'', coт. 272, 29|, з06, з |6
*IJб"'пoвст. l65
,,ДJб", чoтoвий l88
,,ДJб", лив. Tимoшyк Iвaн Микитoвич
.,!убинa',, к-p бoiвки l82
.{yбiк Микoлa (..Caмсoн''), к-p бoТвки
236
...[l.yбня к'', potloвиЙ 269
.. ,[ .yбoвий' ' ,  див. Литвинvyк lвaн
Caмiйлoвич
..,{yбoвиЙ'', чmoвий 3 l9
.(yбнaк Baсиль .(митpoвин, пoвcт. l09
..l[п<ий'', див. Pишкo Гнaт
,{yкaн,{митpo, пiдpaйoнoьtlЙ |7 |
, ,Думa,, ,  див. Hинипopик eвген
Aнлpiйoвин

)

i \
t)
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.(дтyк МyсiЙ Псгpoвин, пoвcт. 52

..Еней'', .пив. oлiйник Петpo

.. €вг€н'', пpoвi.aник 2 l 2

..eBг€t|'', лив. .(pевкo Boлoлимиp

.. €вгеH' ' ,  див. olемнyк Baсиль
Aпorrлiнapiйoвиv
€gгyшoк lвaн Пaнaсoвич, пoвст.50
eженицький o.. пoвст. 256
eпиннyк Микoлa Mихaйлoвич' пoвст.
219
eнич l8
. .epмaк' ' ,  див. Boйuеurкo .{митpo
oлексiЙoвич
)|ftpський Бopис Poмaнoвин, пoвст. l l4
..Желeзняк'', coт.275
..Жrле3няк'', дtlв' Янullшин Петрo
Гнaтoвич
..Желе3няк'', сoт. 302
Жеpлиuький Адaм Пoтaпoвич, пoвgг. 86
Жлaн Яpoслав (..oстpий''), r<ypiнний 39,
48'  49, 74, |24, |27, |з|,  l64, l  88
..Жмaйлo' ' ,  див. Cинoгiн Микoлa
Baсильoвич
Жoвнipyк e вген oлексiйoвич
(..Cпprгний''), пoвст. 329
..Жyк'', к-p вiддiлy l55, l57
..Жyк'', сm.25 l
Жyк Йoсип Зaхapoвиv (..Бypyн''), к-p
бoТвки l l9
Жук Cтепaн (..Чopний''), сoт. l07,
..Жyк'', див. Бpинкo Йocнп
..Жyк' ' ,  див. степaнкеBич Aнлpiй
Пaнaсoвич
..Жyк'', чoтoвtlЙ242
..Жyк'', пoвgг. 36l
..Жyлiк'', пoвст. 79
..Жypбa'', сoт. 365, 382
..Зaвipюxa'', див. Мaндзюк Boлo.Цимиp
Зaгaльський .(aнилo Мapкoвин, пoвст.
187
..Зaгopo.Цнiй'', пoвст. 87
ЗaгopськиЙ Cемен, пoвст. 359

3aгopyйю Гopлiй Псгpoвин (..Гapмаlll''1,
сm. 355, 372' з76, з86
..3a€ць''. пoвст. 97
..3aeць''. пoвст. l05
Зa.гlивaйкo Aнлpiй (..Дyб'')' к-p бoiЪки
r08
Зaлiзняк Maксим l9
..Залiзняк'', сoт. 363
..3aпopoжеЦь'', сoт. 3l l
..3aпopoжeЦь'' (Piвнeнськa oблaстЬ),
пoвcт. l59
..ЗaпopoжеЦь'' (Tеpнoпiльськa oблaсть),
пoвст.36l
Зapeмбroк Пaв,пo Haзapoвин, пoвсг. 280
Зaтoвкaнюк Cильвестp (..Птaruкa''), к.p
вiддilY 235, 26|, 300, 302, 303' 307
3aхapнишин Boлo.uимиp Фoкoвиv,
пoвст. l53
3aхapнyк ApкaлiЙ oмелянoвин, пoвст.
298
Звapиv Петpo Кoстянтинoвич
(..Cлaвкo''), шеф зв'язкy 92
3вiздецький Петpo Флopoвин,
пiдпiльник 63
..3вip'', чoтoвий 283
Згaб'юк Aнaгoлiй, к-p бoТвки 33
Зеленюк lвaн Юхимoвиv (..Лoбoк''),
к.  p бoiвки l83
Зеленський oлeксaнлp, пoвст. 3 l 3
ЗeлiнcькиЙ222
3iннyк Микoл4 пoвст. 86
3iнvyк Tихoн (..Кyбiк''), к.p вiддirry 264,
268' 276'  294,295,3|1, з|9,324
..3ipкa'' (Piвненська oблaсть), пoвст. l l 3
..3ipка'' (Tеpнoпiльськa oблaсть), пoвgг.
370
3нaчкo .Явopський Mелхиседек l9
..Зoзyлеttкo'', пoвст. 335
3oлoтнюк Iван Maтвiйoвич
(. .(oвбенкo'') , ссrr. з7 , 40, 78, l зE, l5 l ,
169
..3yx'', див. Кaлiuлyк Микoлa

..Iвaн'', див. Кaнинський Cеpгiй
Iвaнчик' пoвстaнeць 64
lвaннyк lвaн, пoвст. 258
Iвaхiв Baсиль Гpигopoвиv (. .Сoм' ' ,
..Coнap''), вiйськoвий peфеpент 267
Iгнaтишин Boлoлимиp Фелopoвин,
пoвст.208
..lгop'', пoвст. l0l
Йoхiм, нiмецький oфiuеp 208
IллюкAдaм Baсильoвич, пoвст. l00
..Iскpa' ' ,  .Цив. Baсильчик Baсиль
lвaнoвич
..Iскpa'', к-p бoТвки 236
Кaбyp Cтaх Baсильoвин, пoвcт.287
Кaзбyp' пoвст.3l2
Кaзвaн !митpo Пpoкoпoвиv (..Чеpник'',
..Гpиuь''), кypiнний 47, 67, 76, 8l, l0l,
|21,2|8,220' з2|
Кaзвaн Микoлa Пpoкoпoвиv (..Гipняк'')'
сoтенний 45' |94, |95'292
..Кaй,Цalш'', Д'I|в. Caвнyк Baсиль
Мaкapoвиv
..Кaйдaш' ' ,  див. Cтельмaщyк ЮPiй
oлексaн.Цpoвин
Кaйченятa К. l8
..Кaltеник'', стpiлеuь 3 l2
Каленюк .[митpo Пaвлoвич (..Яpoк'',
..Яpкo''), кypiнний 7з,74, |7з, |97
..Кaлинa'', .Цив. Ткaнyк Тимoфiй
..Калинa'', к-p бoiвки l7l
..Кaлинa'', пoвст. l98
..Кaлинa'', лив. КyДелкo Iвaн Iвaнoвич
Калишyк lвaн, пoвсг. 3l0
Кaлiшyк Микoлa Iвaнoвич (..Зyх''), сoт.
258,272'335'з43
Кaльнyк Кiнлpaт Якoвич (..Bapнaк''),
пoвст.36
Кaлюбa, нaчaлЬник нiмецькoТ
жaндapмеpiТ 299
..Кapк' ' ,  див. Гaвлiт iн Baсиль
Baсильoвич
Кapпишин Псгpo Cеменoвин, пoвст. 98

Кapпишин Пoлiкapп Cеpгiйoвин, пoвст.
98
..Кapпo' ' ,  див. Бaтapeвин e вген
Гpигopoвиu
..Кapпo' ' ,  Д|1B. Мaй oлексaнлp
МикoлaЙoвич
Кaprryк Aндpiй, пoвст. l53
Кapгryк Aндpiй .(aнилoвин, пoвст. 3l2
..Кaтеpенкo'', сoт. 82
Кaчaн oстaп Гpигopoвин (..Caблюк'',
..Шapкaн''), сoт. 60, 62,78, |22, |36, |62,
165,182,2t5
Кaчинський Сеpгiй (..Iвaн'', ..oстaп''),

coт. 2| '  2| '  4|
..Квагиpенкo'', див. Якoвлiв Якiв
Квiткa Гнaт Aнтoнoвич, пoвст. 2l5
Кepeнтoпф Poмaн Кapлoвин (..Bихop''),
сoтенний 40, 57 ' 2зз
Киpик-Пeгpyк Boлo,Цимиp Пилипoвич
(...[еpкaн''), coт. ||4, |27
Киpик Гpигopiй .(ем'янoвин, пoвст. 98
Киpильнyк Петpo Aдaмoвич
(..Мoскаленкo''), пoвст. 392
Киpинyк lвaн Tеpеrгiйoвин, пoвст. 335
Кисiль oлесaн.Цp, пoвcт. 22 |
Кислaruкo Пилип oвеpкoви.l, пoвст. 68
Китaйкa' ' ,  див. Pyпик Baсиль
oмелянoвич
Кiнлpaт Ф. 38
,.Кiс'', сoтеннltЙ 64, |25
Кiт, пoвстaнець 45
..Кiнaн'', див. Мaгpшo Псгpo Мyсiйoвин
Клaдiенкo .{ем'ян Пaвлoвич l2
Клейн, нiмецький генеpaл 29l
. .Клен' ' ,  Дt|B. Hoвaк Гpигopiй
oнисимoвич
. .Клим Caвyp' ' ,  див. Клячкiвський
.[митpo
..Клиil|''. пoвc|.266
..Клим' ' ,  диB. Caмoлюк Aн.upiян
Hинипopoви.r
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Клячкiвський .{мrгpo (..Клим Caвyp''),
кoil{tЦ{.ryвaч УПA -..Пiвнiv' ' 2l, 25,28,
JJ

Книш lвaн, пoвст. 3l3*Кнoпкa' ' ,  
див. Пaщкoвець Aндpiй

Iвaнoвич
Кoбpинoвин Boлoдимиp Гpигopoвиv..Ciвaн''), 

кypiнний 2l l
Кoб'юк Aндpiй, пoвст. 69
Кoб'як l6

Кoвaльський Юлiян (. .Гapпyн,,) ,
нaчaльник штaбy 268

Кoвшlьvук Boлoдимиp Якoвин, пoвсг. 65
Koв€lлЬчyк Мaксим Aнтoнoвин, пoвст.
277
Кoвaльvyк oлексaндp Лaвpiнoвин,
пoвст. 284

Кoз.пoвськиЙ Baсиль ArгтoнoBШЧ' пoвст.
47
Кoкoшa Aнaтoлiй, пoвст 259
Кoлесник Iван Климoвин, пoвст. l90
Кoлесник Лapисa Пегpiвна" зB'язкoвa
33, 3E
Кoлесник Пgгpo Якoвин, пiдпiльник 33,
38
Кoле Йoзeф, нiмецький oфiuеp 2l2
Кoлссoв Петpo Iванoвин, пoвст. 98
Кoлiнський Oлексaндp Baсильoвич
(..Птax'', ..IOpiй'', ..Хмapa''), кypiнниЙ
|72, |74, |9з
Кoлoдiй Гpигopiй lвaнoвиv, пoвст. 287
Кoлoдкa lE
Кoлoмис Гpигopiй Петpoвиv, пoвст. 49
Кoлoмис МиIсoлa Микrгoвин, пoвст. 49
Кoлoмис Юpiй lвaнoвин, пoвсг. 209..Кoлoс'', пoвст. 87
Кoлoсloк Аrrroн, пoвст. 35,68..Кoмap'', пoвст. 25 l
..Кoмap'', к.p бoiЪки 273
..КoмпaнiецЬ' ' ,  

див. Бaсюк eвген
Mихaйлoвич
Кoнлpaсь МихaЙлo Тихoнoвич
(..Bеликaн'', ..MilUa'', ..ЛyкaЩ'',
..Coфpoн''), сoг. 89, |74, |92,з82'394
Кoн.Цpaгишин Кapпo, к.p бoiЪки l29
Кoнлpaпок Iвaн Aндpiйoвин, пoвст.34..Кoник'', 

див. Медвiдь
Кoнoвaлець eвген Михайлoвин, Гoлoва
Пpoвory oУн,23
Кoнoнvyк oлексiЙ Лyкaшoвин, пoвст.
87
Кoнстaнтинoв Гнат Якyбoвиv. пoвст.
333
..КoHyс' ' ,  

див. Ceменюк Петpo
.{aнилoвин
Кoнцемaл oлексiй, пoвст. 58
Кoптlox Boлoдимиp Лyкaшoвин
(..Пилкa''), пoвст. 57

..Кopa' ' ,  див. Мельник Мaкap
Mихaйлoвич
..Кopбaн'', к.p вiддirry 253, 330
Кoрuький Бoгдaн l6
Кopiнеuь .(митpo Baсильoвич
(..Бopистrн''), к-p вiддirry 95, l16, l35,
|з7
..Кopiнь'', пoвст. l05
..Кopiнь'', див. Hечипopyк Михaйлo
CеpгiЙoвин
Кopнисlок Iван, пoвст. 279, з46
Кopнiсuь o. 29
..Кopнiй'', лив. Литвин.ryк Iвaн
Caмiilлoвич
..Кopнiй'', пoвqг. 47
Кopнiйнyк Федm Aгейoвин, пoвст. 220
..Кopoбкa'', лив. Пеpегiйняк Гpигopiй
Кopoль oлeксaн.пp Гpигopoвин
(..Biтеp''), пoвст. l0 l
Кopoтнyк Arrгoн Якимoвин, пoвст. 88
Кopсyн Boлoлимиp Михaйлoвич
(..Бoгyн''), coт. 47, 48
Кopягiн lван (..opш''), сoт. l 00, |07, | 46,
153, 154, t55, t67, 2t7, 239
Кoсик, лiкap243
КoсинськиЙ Кpиштoфop l6
Кoсoвич l8
Кoстемський Cтeпaн Cеpгiйoвиv
..HeBинний'') 

, cot. |26,236
Кoстецький AнaтoлiЙ Cтепaнoвич
(..Бiгyн''), сoт.64,8l, l09, l45, l98
..Кoстtoк'', сm. 196
Кoстrок Aнлpiй Петpoвин, пoвcг. l20
Кoтик Cемен Пaнaсoвич (..,f[oкс''),
кypiнний60,96, l0 l ,  l30, l4 l ,  |72,208,
2|8, 224, 225, 226, з0 |, з92' з9з
..КoтляpевськиЙ'', .Див. HiкoлaЙнyк
Hиlсoдим
..Кoгyзoв'', пoвст. l70
КoтoвськиЙ 20
Кgгtoк Миlолa Tapaсoвин, пoвст. 384,
з92

Ксrгюхa Мефoлiй, пoвст. 60
Кpaвтyк,(мrгpo, пoвст. 359
Кpaвvyк Пeгpo, пoвст. l84
Кpaвvyк Петpo (..Лiсoвий''), voтoвий
266
Кpaвнyк Cтепaн Петpoви.l, пoвgг. 287
Кpaвкyк Юхим oмeлянoвин (..Лепехa''),
чoтoвий 98' l28
Кpaснoсeльський l8
Кpaснoстaв, Boлoлимиp.BoлинськиЙ
p-н, c.287
Кpaсoвський Адaм Baсильoвич
(..Хмapа''), к.p бoiЪки l l2
Кpaськo lвaн Гpигopoвин (. .Бyз' ' ,
..Пеpей''), пoвст. l97
Кpaсьoxa Гaвpилo Тpихoнoвиv, пoвст'
30r
Кpеменеuь Петpo I вaнoв tlч, пoвcт 287
Кpивoнiс М. l7
..Кpивoнiс'', poйoвий l04
..Кpивoнiс'', пoвст. l 33
Кpивvyк Микoлa.Цмrгpoвич, пoвст. l 83
..Кpилaгий'', пoвст. 68
..Кpилaтий'', див. Hoвaк Boлoлимиp
Кpимyсь Aн.Цpiян, пoвст. l07
Кpиvевський, чoтoвtlЙ 27 4
Кpиштaльський Петpo (. .Мaлий' ') ,
чoтoвий 296
Кpишyк |v|apiя |29
..Кpoпивa'', лив. Пpoutoк Baсиль
..Кpoпивa'', лив. Лyкaшyк Boлoлимиp
..Кpyк'', див. КлиIt{ицJин lвaн
..Кpyк'', сm. l00
..Кpyк'', див. ЛяIшyк Кiнлpaг Iвaнoвич
..Кpyк'', див. Caмсoнюк Iвaн Якoвич
..Кpyгopoгий'', гoспoДapний l 7 l
..Кyбiк'', .Цив. 3iнvyк Tихoн
Кyбpинoвиv oлексaнлp Apсенoвиv,
пoвcт'229
Кyлелкo Iвaн Iвaнoвин (..Кaлинa''),
пoвcт.2|7

Кoвбap CepгiЙ l39
Кoвтoнюк Baлентин, нiм. oфiцеp 2l8
кoунюк.- Якимчyк Микoлa (..oлег''),
кyptнний 258,263,274
Кoзaкевич Кoстянтин, пoвcт' 234
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Кyлaкoвський BaсильЯкoвич, пoвgг.4l Лeвнyк Микoлa lвaнoвиЧ' пoвcг. 333
Кyлaкoвський oлексaндp Якoви.t ..Лемкo'', сm. 384, 395

Кyлиpський Mикoлa Iвaнoвин, пoвст.
33s
Кyзьмин Caк Хoмoвич, пoBст. l24
..Кyзьмa'', див. Кyлaкoвський oлексaнлp
Якoвич
Кyзьмyк Iвaн, пoвст. 346
Кyзьмyк |вaн, пoвcr. 27 9
Кyкеви.r Cтaнiслaв, пoвст. 259
Кyкoвський Iван (Листoпaд) l7

(..Кyзьмa''), к-p бoiЪки l3l
Кyлик, нiмеuь-бapoн 66
Кyлirш Baсиль, пoвст. 284
..Кyлirш'', poйoвий 280

(..Бс.Цpишкo'')' сm l95' l96
Кyp'янiк oлексiй, пoвст. 328
Кцapyк, пoвст.312
Кyхapyк Baсиль lлькoвин, пoвgг. 96
Кyхapнyк Мефoлiй Apсенoвин, пoвсг.
r38
Кyхapнyк Якiв (...[opoшенкo''), кypiнний
94'з20'з28
Кyнеpенкo Гpигopiй, пoвст. ll3
..Кyvеpявий'', сoт. l35
Кyшнip Кoстякгин Cеменoвич, пoвст. 5 8
Кyшнip Юхим, пoвст.334
Кyшнipyк Beнeдикг 37
Кyшнipyк Iвaн Caмiйлoвин, пoвст. 298
Кyшнipyк oлексarиp .(митpoBич, пoвст.
286
Лaбaн B., лoвcr.277
Лaбop (..Bишневеuький''), к-p бoiвки
261
Лaвpен.ryк Boлo.Цимиp Caвoвин, пoвст.
28з
..Лaйдaкa'', див. Cкyбa Mикrтгa lванoвич
Лaквiцт Мaкс, нiмеЦький oфiuеp 232
Лaхмaн Мeлетiй Филимoнoвич. пoвст.
l0 l
..Лев'', див. Бiлaн Iвaн Фeлopoвиv

,,Лeв''' coт.327
..Лев4дний'', сoт. l l9, 290
Левaндoвський, сm. з80' 392
Левaсюк Петpo (..Чaйкa''), пoвст. l09
Левинець (..Haливaйкo''), сoт. 49
Левlович Baсиль (..Bopoний''), к.p 89
Левoчкo (...(oвбyш''), cor. 296, 305
Левчиrдин Mикoлa Лyкaшoви.r, пoвст.
136

..Лепeхa' ' ,  див. Кpaвнyк Юхим
oмелянoвич
..ЛесЬкo'', пoвст. 68
..ЛеryЧий'', сoт. 200

Микитoвич
Липинець Хpистoфop Aнлpiйoвин,
пoвст. 62
ЛипкaФелip l7
. .Лис' ' ,  див. Юpнeнкo Гpигopiй
Baсильoвич
..Лис'', coт. 79, 98' l l l ' |27, |28' |33'
r98
,, Лис,',.Див. Бoмнyк Baсиль
.,Лиc',, пoвст. l l3
..Лис'', пpoвiлник 3l4
..Лисeнкo''' сoт. 365
,, ЛиcнЙ'', к-p вiллi.гry 26з, 27 5, 29 |, 295
Листoпaд, .Цив. Кyкoвський Iвaн
Лисyхa Baсиль, пoвст. 203
Литвин Геннaлiй, пoвст. 49
Литвиннyк Iвaн CaмiЙлoвич
(...{yбoвий'', .. ДaвиД'', ..МaксиIr|' ',
..Кopнiй''), кoм.lндиp вiллф 46,49, l l0,
154,205,212,260
..Мaлинa'', пoвст.25l
..Лебiдь'', к.p бoТвки 390
..Лихo'', .Цив. Пoлi шyк oлексaн.Цp
Лишyн .Цмшгpo Cтепaнoвич (..Гoнтa''),
к-p бoТвки lE7
Лiдик, теpитopiaльний нaмiсник 8l

Лiнiк Iвaн, пoвст. 7l
..ЛiсoвиЙ'', пoвст. 73
..Лiсoвий'', див. Кpaвvyк Петpo
Лiщук Baсиль Cильвестpoвич' пoвст.
346
Лiuryк Гpигopiй, пoвст. 3l3
Лiutyк Iвaн Пeгpoвин, пoвст.3l3
ЛoбoдaГpигopiй 16
..Лoбoдa'', пoвст. 348
..Лoбoк'', див. зелеHюк Iвaн Юхимoвич
..Лyкaш' ' ,  лив. Кoн.Цpась Mихaйлo
Тиxoнoвич
Лyкaщyк BoлoДимиp (..Кpoпивa''), сoт.
з44
Лyкaшyк Cтeпaн Пстpoвиv' пoвстaнець
4l
Лyк'яннук Aнaгoлiй, пoвq. 27 7
Лук'яннyк М., пoвc.т 277
Лyк'янvyк Oлексiй Apсенoвин. пoвст.
340
Лyшoк Iвaн Кyпpiянoвин (..PyДяший''),
пpoвi.Цник 97.2з9
Лyuюк Tpиxiн Микитoвич ..Maйop''),

cvr.29l
Люuе вiкгop, шеф спеuвiллiлiв CA 268
Ляшyк Кiнлpm lвaнoвич (..Кpyк''), сoт.
108, l16,126
Ляшyк Cильвестp Cеменoвин, пoвст.
з46
Мaroлa Мефoлiй Baсильoвин, пoвcт. 70
Мaгperro Петpo Мyсiйoвиv (..Кiнaн''),
к-p бoiЪки l88
..Мaзeпa'', cot.37, 200
Мaзyp.тyк Фелip, пoвcr. 27 7
Мaй oлексaн.Цp Микoлaйoвич
(..Кapпo''), пoвст. 20l

МaЙкo Iвaн Миxaйлoвиt (..Cлaвкo''),
пoвст. 3 l 3
..Мaf,op'',.ЦиB. ЛyIшок Tpихiн микrrroвич
..Мaк'', пoвст.238
Мalсoтеpа' к.p бoiЪки l35

..Мaкс' ' ,  лив Cкopyпський Мaксим
Aнтoнoвич
..Мaксим' ' ,  ,Цив. Литвинvyк lвaн
Caмiйлoвич
..Maксим'', пoлimсвiтник l l2
Мaксимнyк (..Cтpiлa''), к-p вiллф 304
Мaксимнyк Iвaн Aндpiйoвиv (..Bеpбa''),
пoвст.57
Мaксимнyк Петpo, пoвст. l l2
..Maкyxa'', кoмaндиp бoТвки 55
..Мaленький' ' ,  див. Aнлpiйнyк
oлексaнлp Tимoфiйoвиv
..Мaлий'', пoвст. l33
..Мaлий'', див. Кpиштaльський Псгpo
Мaмнyp Aнлpiй Hиниnopoвин
(..oсикa''), пoвст. l99
Мaмнyp Михaйлo Aнтoнoвин, пoвст.
r09
Мaмнyp Hиvипip, пiдпiльник 33
Мaндзюк Boлo.пимиp (..Зaвipюхa'')' к.p
бoТвки |45'2|7
Мaнжyp4 iнстpyкгop 75
Мapaн Aнлpiй Baсильoвин, к.p бoiЪки
38
Мapинник .[митpo, пoвст. l3l
..Мapкo'', лив. Aнлpiйнyк oлексaн.пp
TимoфiЙoви.l
Мapтинюк Boлoлимиp Фелopoвин
(..Cм iлий''), пoвct. 287
Мaщинюк lвaн (..Coснoвий''), сm. 306
Мaринtoк Кapпo Якoвин, пoвст. l0l
Мaринюк Леoнiд .{'aнилoвин, пoвст.
320
Mapгинюк Poдioн Пgгpoвич, нсrгoвий 86
Мaщинtoк Poмaн Лaвpi}|oвliч' пoвст.
t97
Мapгiян Бopис Iльювич, пoBсг. 287
Мapueнюк Aнлpiй (..Беpезa''), чoтoвий
з05' з l3
МapЦинкeвин Фелip Aнтoнoвич' пoBст.
346

Кyпvиtuин oлексiй Киpилoвин . .Липa' ' ,  Див. Tимoшyк Cтепaн
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МapЦинкoвський Baсиль Aндpiйoвич,
пoвcг. 3 l 2
Мapvyк Mикoлa Hикaнopoвин, пoвст. 207
Мapvyк Poстислaв Киpилoвин
(...(митpo'', ..Cнiryp''), к-p бoТвки l88
Мaслoвський. пoвст. 393
Maтвiйнyк Mикoлa, пoвcт. 3 l 3
МaтвiЙнyк Плaтoн Apхипoвиv
(..Пoцокний''), пiлpaйoнoвиЙ 238
Maгвiroк Гpигopiй, пoвст. 30l
Мmвiюк ПaвЛo, к-p бoТвки 300, 346
Maгюшoк Микoлa, пoвcr. |22
Мaxoвський Aнaтoлiй Hикaнopoвин,
пoвст. 86
Maцiйoвський l8
Ме.цвeцький Mикoлa (..Хpiн''), кypiнний
62, |4з, 360' з6 l ,  364, 368
Mедвiдь Cтепaн Aнлpiйoвиv, пoвст. l4l
Медвiдь (..Кoник''), 393
..Мeдвiдь''. пoвст. 7l
Мельбa, нiмeцький oфiuеp 58
Мельник Aнaстaсiй Cадкoвич, пoвст. 57
Мельник Aндрiй Aтaнaсoвин, Гoлoвa
Пpoвoлy oУH23,24,55
Мельник I pигopiй, пoвcт.229
Мельник Мaкаp Михaйлoвич (..Кopa''),
сoт. 83, 87'  l  l3 '  |з2, |54, |75, |78'  |79'
r  81, t9s, 196, t97, 203, 232, 23'r ,  2ss
Мeльник. coт.276
Мельник oлексaндp (..Бiдний''), пoвст. 54
Мельник oлексaндp Феoдoсiйoвич,
пoвст. 57
Мельник Пaвлo, пoвст. l09
Мельнинyк €вген (..Ястpyб''), сoт. 29l
Мельнинyк Леoнiд, к-p бoТвки, 34l
Мельнинyк Пrгpo, пoвст. 359
Мельниvyк Фелip (..Гyк''), coт.377 ' 379
..Метaл' ' ,  див. f lем'яннyк Бopис
oлексaндpoвич
Микитюк Iвaн, пoвст. 3l2
..Микoлa'', сoт. 37
..Микoлa'', к-p бoТвки, лив. Tкavyк Baсиль

..Миpoн'', сoт. 306
Мислiнський, нiмeцький кoмендaнт
393
Михaлlюк Микoлa lвaнoвиv, к.p бoТвки
93
Михнюк.(митpo Якимoвин, пoвст. 52
Мичка Юхим l-|oсипoвин, пoвст. 95
Мичкo oлексiй Зaxapoвин, пoвст. l36
Мишкoв Baсиль Aн.пpiйoвиu, пoвст.
153
Мишкoв Baсиль Микoлaйoвич
(..Caдoк''), пoвст. l 30
Micькo Микoлa Лyк'янoвин
(..Чopнoтa'',), к-p бoТвки l45
Miсьюв Baсиль.[митpoвин, пoвст. I 39
..Мiсяць'', див. Ceменюк Boлoдимиp
Якoвич
Мiтpингa Iвaн (..Пoлин''), пoвст. 228
Мiхнoвський Мllкoлa26
..Мiшa' ' ,  .пив. Кoнлpaсь Михaйлo
Тихoнoвич
Мiшкевич (син oвepкa), пoвст. l l E
Мiшyк Poмaн .Цaвидoвин (..opел''),
пoвст.8l
..Мoнгoл'', див. Paевський Фелip
Мopлa Baсиль Гнaтoвин, пoвcr.327
Мopлa Iвaн Гнaгoвич, лoвct.327
Мopлa Устим, пoвcr.327
Мopoз Baсиль, пoвст. 3l3
Мopoз Cтепaн Йoсипoвич, пoвcт. 343
..Мopoз'', к.p вiддirry 235
..Мopoз'', сoт. l 76, 279' 291' 293, 294'
30з,307, з28, з40,342
..Мopoз'', Гoщaнcький p-н, пoвст. 248
..Мopoз'', IвaничiвськиЙ p.н, пoвст. 305
..Мopoз'', чoтoвий 394
..Мopoзенкo'', див. Бихалeць Мелgгiй
Cтaхoвич
..Мopoзенкo'', див Bеpес Boлo.Цимиp
Мopoзюк Яким, пoвсг. 258
..Мopяк'', сoт. l l9

. .Мopяк' ' , ,Цив. 
.(eниЩyк oлексaнлp

oнoпpiйoвин
..Mopяк'', чoтoвий 199' 203
Мoскaленкo oлексaндp, пoвсг. 267, 3 l 8
..Мoскaленкo''. сoт. 286. 3l8
..Moскaленкo'', див. Киpильvyк Пeтpo
Aдaмoвич
Мoтpyнiн Cтaх Пилипoвич' пoвстaнецЬ
50
Мyзикa Boлo.Цимиp К., пoвgг. 287
..Мyp'', пoвст. l05
Мypaвський Cepгiй Пилипoвин, пoвст.
з|2
Мypaвнyк Bасиль Йoсипoвин, пoвст.
з02
..Мyхa' ' ,  D'IIR. Poмaннyк Baсиль
Бoнiфaтoвин
..Мухa'', лoвcт.|22
Мюллep, гебiтскoмiсap 55
Мюллеp, нiмeцький oфiuеp l65
Haгipний oлeксaн.Цp Якoвин, пoвст. 287
..Haзap-Кpигa'', к-p вiллiлу 294, 295
Haкoнечний Baсиль Poмaнoвич. пoвст.
287
Haливaйкo [ем'ян l6
Haливaйкo Кoстянтин l6
..HаливaЙкo'', Див. Лeвинець
..Haливaйкo'' ' coт. 224, 225, 226. з0 |
Haпoлeoн l9
Hаyмoв Iвaн, пoвcт. 3l2
Hayмнyк Baсиль, пoвст. l74
Hевiдoмський .{ем'ян, пoвст. 86
..Hеryс'', див. oлeськiв Сеpгiй
..He.Цoля' ' ,  .Цив. Tpoхимнyк Стeпaн
Климентiйoвич
..Hезiвaй'', пoвстaнець 58
..Hепитaй' ' ,  див. сoлoMкo степaн
Гpигopoвиv
..HeпpoбyДниЙ,,, Див. Ясeнvyк Baсиль
Гpигоpoвин
..Hескopo.Ценкo'', див. Cтaсюк Юxим
Hестеp, нiмeцький yпpaвитeль l l 3

Hестеpyк Микoлa Baсильoвин, пoвст.
274
Hестеpuyк Aнлpiй Фe.Цopoвин, пoвст.
П3
Hестеpvyк Baсиль Юхимoвич
(..Тихий''), к-p бoТвки, 2l l
Hестеpvyк Якiв Кapпoви.l (..Cipкo''), к-
p бoТвки 73
..Hенaй'', coт.279
..HеЧaй'', к-p бoiвкtl 27 2
..HеЧaй'', ку шoвиЙ, З 47
..Hечaй' ' ,  ДvIB. Cтець Baсиль
Aнлpiйoвин
..Hеvaй' ' ,  див. Tимoшyк Пeтpo
Микитoвич
..Heчaй''. чoтoвий l83
Hенипopyк Михaйлo Cеpгiйoвин
(..Кopiнь''), пoвст. 295
Hенипopyк Пaвлo пaтiйoвич, пoвст. 76
Heнипopyк Пeтpo lвaнoвич, пoвcт. 3 l 2
H икrrгюк Гpигopiй iвaнoвин, пoвст. 289
Hикитюк Iвaн Лyк'янoвич, пoвст. 289
Hиpкo 30
Hинипopик eвген Aнлpiйoвиu
(..Дyмa''), к-p бoТвки |26, |9з'2l,з
H i кoлaйvyкtl и ю,tи м (..КoтляpeвськиЙ''),
coт.379
Hiкoньнyк Cтeпaн, пoвcт. 359
Hiмий Mстислaв l6
Hoвaк Boлo,Цимиp, в iн же Якoвнyк
Йocvlп (..Кpилaтий''), сoт. 59, 268
Hoвaк Гpигopiй oнисимoвин (..Клeн'',
..Гaснкo''), к-p бoТвки з9,4з'79
..HoвoбpaнеuЬ'', пoBст. 92
Hoвoсaд Aнлpiй, пoвст. 258
Hoвoсaд Baсиль Poдioнoвич, пoвст 287
Hoвoсaд Микoлa .[ем'янoвин
(..Пaнaс''), сoт. |2З, |72.2зз
Hoвoсaд Микoлa (,.Гpiм''), coт. 266
..oбyх'', чoтoвиЙ2|2
..oвлiй'', к-p вiллiлy |33, |9'7
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oгopo.Цник Baсиль e вменoвич ..opлик' ' ,  ДИB. .Ц,ивaк oлексiй
(..Хвиля''), сoт. 80 Пpoкoпoвин
oгopoДник Фелip Пaшlo вtlч, пoвcт. 229
oдемчyк Baсиль Aппoлiнapiйoви.t
(..eвген''), пiдpaйoнoвий 238
..oднopoг'', к-p вiлдiлу 207
oдoлiнський Гpигopiй Киpилoвин
(..Гpaб''), сoт. l06
..o,ЦyД'', див. Андpiйнyк oлексaндp
Tимoфiйoвиv
oксекгьсв Пgгpo Hесгopoвив (..Пyгaн''),
к-p бoiЪки 20l
. .oлlг ' ' ,  див. Кoвтoнloк - Якимvyк
Микoлa
..oлексa'', лив. Bopoбеuь Фелip
oлексaн.Цpoвиv Микoл4 пoвст. 3l3
oлеськiв Cеpгiй (..Hеryс''), кypiнний 99,
156,160,169.226,240
oлiйник .[aнилo Гнaгoвин, пoвcг. 288
oлiйник iвaн (..Чaйкa''), к-p бoiЪки l9l
oлiйник мaкap oнисиМoвич' noвcr. 22З
oлiйник Петpo, к. p УПA - ..Пigдgц5''
(..PoмaH'', ..Cеpгiй'', ..Еней''), 23o, 23|,
2з2
oмельнyк Aн.lpiй Мaксимoвин, пoвст.
384
oкyфpiй.ryк oльгa Михaйлiвнa. пoвст.
з26
oпaнaсюк Пaвлo Maксимoвич' пoвст.
127
..opел'', лив. Miшyк Poмaн .(aвидoвиv..opеЛ'', див' Кopягiн Iвaн
..opе,''', дn'. Aвеpiн Baсиль Mихaйлoвич..opел'', див. BoЙтюк Iвaн
..opeл'', лив. Чеpнiй Лyк'ян
..opел'', лив. Шaндpyк Пaвлo
..opeл'', к-p вiддitrу 27E
..opел'', к-p бoiЪки 379
..opлик'', сm. 98, l90
..opлик' ' ,  див. Гopyн Baсиль
Cильвесгpoвиv

..opлик'',.Цив. Хвесюк Якiв Мaгвiйoвич..opлик'', пoвст. 69, 2l E

..oсикa'', пoвст. l l3

..oсикa' ' ,  див. Мaмнyp Aнлpiй
Hинипopoвин
oсiroк Boлo.Цимиp Бенс.Циктoвиv,
пoвст. 335
..oстaп'', лив. Бpись oлeксiй
..oсгaп'', див. Кaчинський Cеpгiй
..ogгaп''' cсrт. |92
oстaпoвич oлексiй Пaвлoвич
(..Чижик''), пoвст. l65
oстапvyк Aнaнiй oмелянoвич
(..Чopний''), пoвст. 295
oстaпvyк Петpo, пoвgг. 359
oстaпvyк Хтoмa.{'митpoвин (..Coкiл''),
сoт. l86, l9 l
..oстpий'', див. Ждaн Яpoслaв
oсгpиЙ Гpигopiй Каленикoвич' пoвст.
98
..oстpiзький'', Див. Гpoмa,Цюк oлексiй
Poмaнoвич
Oстpoвський Пaшro Aнлpiйoвич' пoвст.
з72
Oсгpoзький Кoстянтин lвaнoвич l6
oстpoзький Яwуш |7
..ovмaнa' ' ,  див. шевчyк .(митpo
Hестopoвин
Пaдпoнюк Baсшrь мaкapoви.r (..Узбек''),
сm. 68, 72,9|, |22, |53' |82,273
Пaвлyнеuь Boлo.Цимиp .(митpoвин,
пoвст. l82
Пaвлюк Mихaйлo Мaксимoвич
(..Tиxий''), к-p бoiЪки 204
Палaдiйчyк Haдiя, медсестpa 8l
Пaлiй Cемен l E
..ПaлiЙ'', cvп229
ПaлIьчaстий lвaн, пoвст. 359
Пaлыraстий Хaprrroн, 3 59

Пaльчевський Мелcтiй B'ячеслaвoвич.
пoвcт. 49
..Пaнaс' '  (P iвненськa oблaсть), див.
Hoвoсaд Mикoлa,Цем'янoвич
,.Пaнaс'' (Tеpнoпiльськa oблaсть), сoт.
З64
Пaнaсюк Iвaн Baсильoвин (..Беpезa''),
сoт. l7 l ,200'20|
Пaнaсюк Фе.uip (..Biтpoлoм''), чoтoвий
27з
Пaнтюrцкo Пaв.гlo, к-p бoТвки l86
..Пaнциp'', лив. PyДик lвaн
Пaнvyк Михaйлo,(митpoвин, пoвcт. 48
..Пaнькo'', сoт. 95, l l6' 38l ' 389
Пapхoмroк eвген Абpaмoвич, пoвст. 332
Пacгельняк 30
Пmiй oксaнa МикoлaТвнa, пoьgr'229
Пaшенкo, к-p вiддiлу 299
Пaщкевич Aнлpiй Bлaсoвич
(..Пoстoлик''), пoвgг. l 24
Пaшкoвeць Aнлpiй Iвaнoвич
(.,Кнoпкa''), к-p бoТвки 40
..Пaшeнкo' ' ,  див. Гpеvaн lвaн
Мapкiянoвин
Пeлeнський, пoлкoвник l66
..Пеньoк'', пoвст. l05
Пepeгiйняк Гpигopiй (пс. ..Кopoбкa'',
...Ц'oвбешкa''), сoт. 2l, 28,36, з7, з8,39
..Пеpeй'',,Цив. Кpaськo Iвaн Гpигopoвиv
Пеpеймa 26l
Пepеuь (вyлинне iм'я) 39
..ПepеЦь' ' ,  лив. Пpистoпчyк Фeдip
Baсильoвич
Петлюpa Cимoн Baсильoвин, oтaмaн
АpмiТ УHP 20' 23
Петpиннyк oлeксaндp Cильвесгpoви.r,
пoвст. 56
Петpишин Baсиль Arпoнoвиu, пoвст. E2
..Пегpo'', сoт. l02, l l3
..Псгpo'', пoвст.,,Цив. .(aнилюк Гpигopiй
Пилипкo Лyкa..,f[aнилo'', к-p бoТвки 295
Пилипvyк Cемен Cтепaнoвин, пoвст. 98

П илипнyк Cтeпaн, пoвcr. 292
..Пилкa' ' ,  див. Кoптюх Boлo,Цимиp
Лyкaшoвин
..Пiдхмapний,,, Дt|B. Шмopryн Aнaнiй
Iлькoвич
Пiсцьo Aлaм Фслopoвин, пoвсг. 296
..Пoвiнь'', пoвcт. 245
Пoвх Baсиль Boлo.Цимиpoвич' пoвст.
l4 l
Пoдoлякa l. l9
Пoдчеpyк Якiв, пoвcтaнець 37
..Пoлин'', .Цив. Мiтpингa Iвaн
Пoлiшyк Михaйлo МелетiЙoвич, пoвст.
зз2
Пoлiщyк Oлeксaн.Цp (..Лихo'')' coт. 92
Пoлiшyк Пgгpo Йoсипoвиr, пoвст. 290
Пoпpyгa Iвaн Hинипopoвин,
пoвствaнець 50
..Пoстoлик'', див. Пaшкеви.l Aн.upiй
Bлaсoвич
..Пoтaп' ' ,  див. Бaтapевин e вген
Гpигopoвин
Пoтaпнyк Псгpo, пoвст. 3l2
Пoтикевич - 3aбoлoтнa Мapiя |2
..Пoryжний'', див. Mатвiйvyк Плaтoн
Apхипoвин
..Пoштap' ' ,  див. Paкoвич Михaйлo
Пaвлoвич
Пpaвник lвaн oстaпoвич, пoвст. l97
Пpибиrш Cеpгiй (..Caвyp'')' к-p бoТвки
192
Пpистoпнyк Федip Baсильoвич
(..Пеpеuь''), к.p бoiвки 84
Пpистyпa Baсиль Cтaхoвин, пoвcr. 27 0
Пpистyпa Кoстянтин Tpoхимoвин,
пoвст. 85
Пpисua l7
Пpисяжнюк Iвaн (...{'ясмiль''), сm. 38l,
385
Пpисяжнюк Пaвлo Микoлaйoвин, пoвст.
102
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Пpисяжнюк Пeтpo Ceменoвич Pиськo Пaвлo (..CтpiлеЦь''), к-p вiллilry
(..Coкiл''), пoвcт.225 256
Пpiuмaн, нiмецький генеpaл l73
Пpoгoнюк Cтепaн oлексiйoвич, пoвст.
3t2
..Пpoметей'', бyннyжний 56
Пpoсaбнyк Михaйлo Iвaнoвич. пoвст.
з43
Пpouюк Baсиль (..Кpoпивa''), нaчaлЬник
штa6y l28, l38
Пpouloк Миxaйлo Йoсипoвич
(..Шиpoкий''), сoт. 37, l85
..Птaх' ' ,  див. Кoлiнський oлександp
Baсильoвич
..Птaшкa'', див. Зmoвкaнюк Cильвестp
..Птaшкa'', пoвcт. 23 l
..Пyгav'', лив. Гopлiйvyк
..Пyгaн' ' ,  

див. oксентьсв Пeтpo
Hестopoвин
Пyзиpкo Зaхap Стeпaнoвич' к.p бoiвки
135
..П шеничний'', див. Bapвapyк.Бyксим
Юpiй.(емкoвиv
..Пшeничний'', пoвcт. 386
Paбvyн Iвaн Якoвич (. .[нiпpo' ' ) ,
звepхник 248
Paдивoнloк Киpилo, пoвст. 99
Paсвський Baсиль, лoвcт. 228
Paевський Федip (..Мoнгoл''), пoвст. l99
Paкoвич Михaйлo Пaвлoвич
(..Пoштap''), сoт. 95, |07 , |97 ,2з2
Paчинський Феoфaн Михaйлoвич' пoвст.
76
Paшкo oлексaнлp Baсильoвич
(..Чepешня''), к-p бoТвки 2oo,20|
Pев'юк Iвaн oксeнтoвин, пoвсг. 69
Pегезa oлексaнлp Петpoвиv (..Бypя''),
coт.2|,48'  l  l6
..Pибaк'', к-p вiддiлy 278,з06
Pибiцький Mикoл4 пoвст. 259
..Pижий'', нiмецький лянлвiщ 375
..Pись'', пoвст. 60

Pишкo Гнaг (..фпсий''), к-p бoiЪки l90
Piзaнoвич Фелip ЛeoнгiйoвиЧ, пoвст. 7l
. .P iзyн' ' ,  лив. ГpиuьoвецЬ Федip
Кiнлpaтoвин
..PoзвaIсний'', сoт. 3l l
Poзенбеpц бypгoм iстеp 83
..Poмaн'', лив. oлiйник Петpo
..Poмaн'', сm. 55, 57
..Poмaн'', пoвст. 2l8
Poмaнyxa Aнлpoн Лaвpiнoвин, пoвст.
2t3
Poмaннyк Baсиль Бoнiфaтoвин
(..Myхa''), пoвcт. 3l2
Poмaнюк Baсиль, пoвст. 358
..Pyбaшенкo,', 

Дtlв. Кoвaль Cтепaн
Йoсипoвич
Pyлий Iвaн.(eм.янoвиu, пoвст. l0l
Pyлик Aлaм Микитoвич (..Шaвyлa'',
..Шaкaл''), кypiнний 4з, 44' 54,75,82,
92, 125, 1 42, 147, 162, 227, 231, 232
Pyдaшкo Aнтoн, пoвст. 86
,,Pулt,tЙ',, див. Cтельмaшyк Юpiй
oлсксaндpoвич
.,PулиЙ' ' ,  див. Pyлякa Мaксим
Boлo,Цимиpoвин
Pyлик Baсиль oмеrшнoвич (..Китaйкa''),
пoвст.2l5
Pyлик Iвaн (..Пaнuиp''), пoвст. l90
Pyлюк Пегpo, пoвст. 359
Pyлякa Мaксим Boлoдимиpoвич
(..PyДиЙ''), сm. 30I, 307
..PyдяЩий' ' ,  див. Лyuюк lвaн
Кyпpiянoвин
Pyсилo lвaн, пoвст.332
Pябий eгop, пoвcт.3l2
Pябий Феoдoсiй. пoвст. 3 l2
Caядi eвген 15
..Caблюк' ' ,  див. Кaчaн oстaп
Гpигopoвин
Caбypoв o. 30

Caва l8
Caвкa Boлoдимиp, пoвст. 3 l 5
..Caвyp''' див. Пpибиш Cеpгiй
Caвнyк Baсиль Aнтoнoвич (..Coкiл'') '
cvr.З7, l84'  l85'  2з l
Caвнyк Baсиль Мaкapoвин (..Кaйлaш'')'
к.p бoТвки 208
Cавvyк !мктpo, пoвст. 3 l 2
.Caгaйдaчний'', пoвст. 58
Caгайкo, лiкаp 8l
Caгaн Poмaнн a^ пoлькa 2з2
Caгaнюк Якiв, пoвcт. 292
,,СaДИбa' ' ,  див. Хapкeвиv Iвaн
oлексaн.пpoвин
..Caдoк'', кypiнний 37 l
..Caдoк'', пoвст. l l3
. .Caдoк' ' .  див. Мишкoв Baсиль
Микoлaйoвич
Caкaл lвaн Тpoхимoвин, пoвст.32l
..Caмiтнa'', мелсестpa l 70
Caмoлюк Aнлpiян Hинипopoвин
(..Клин''), пiлpaйoнoвий 238
Caмoлюк Iвaн Петpoвич, пoвст. 209
Caмopoлюк Геopгiй lвaнoвин, пoвст. 56
Caмoтoс Cтепaн' пoвст. 288
..Caмсoн'', лив. .Цyбiк Микoлa
Caмсoнюк Iвaн Якoвич (..Кpyк'')' к.p
бoТвки l84
Caмсoнюк Mикoла' пoвст. 60
Caмсoнlок Пилип Cтепaнoвич
(..Хмiль''), пoвcт. 9l
Caмyсь Caмiйrлo l8
Caмнyк Baсиль Тapaсoвин, пoвст. l0l
Cангyшкo Фелip l6
Caпaнюк Boлo.Цимиp Гpигopoвив
(..Беpкд''), пoвcт. 207
Caпiжyк Лyк'ян, к-p бoТвки 373
Caхaлюк Aнлpiй lвaнoвин, к-p бoТвки
308
Caxнюк Iвaн' пoвст. l73
Caцюк Cтепaн Фе,Цopoвин, пoвст. 2 I 6
Caя Микoл4 к.p бoТвки 202

Cвисryн Микoлa (..Яpбей'', ..Ясен'')'

кypiнний |73,2з4
..Cвiсг'', сoт. l l9
Cвiщевський леoнiд oлeксaн.Цpoвиv,
пoвcт. l02
Cебaлo lвaн, пoвcт.2l2
Cевaстaнюк Baсиль, пoвgг. 3l2
Cеменюк Aнтoн Плaгoнoвич, пoвcт. |77
Cеменюк Baсиль Baсильoвин, к-p
вiллiлy l93
Cеменюк Boлo.пимиp oстaпoвич' пoвст.
287
Cеменtoк Boлo.Цимиp Якoвич
(..Мiсяuь''), нaдpaйoнoвий 36
Cеменtoк lван oнисимoвич, пoвст. l0l
Семeнюк Hикoн (..Яpемa'', ..Тимiш'',
..Cтaльний''), кypiнний 49, 54, 58, 59, 65,
66,74,75,76,87, 109, 124, 129, 147,
t74, t77, t79,202,260
Cеменюк Петpo .['aнилoвин (..Кoнyс''),
пoвст. 47
Cеменtoк Тимoфiй Сaвoвин, пoвcт. l 0l
Cеменюк Фелip Cильвестpoвин
(..Coлoвeй''), пoBст. 39
Cемеpенкo Aнлpiй Гpигopoвиv, пoвст.
64,2t1
Cеpaфимюк Кapпo, пoвcт. l0l
Cepвaнинський Михaйлo, пoвст. 3 l 2
..Cеpгiй'', лив. oлiйник Псгpo
Cepелa Михaйлo Михaйлoвин, к-p
бoТвки l37
..Cивий'', к.p бoТвки 272
Cивiцький Cтепaн, пoвcт. 2З4
Cи.uopнyк Biкгop Пилипoвин, пoвст.
207
Cимoненкo Baсиль 8
..Cиниця'', к.p вiллiлy з72,з90
Cинoгiн Микoлa Baсильoвич
(..Жмaйлo''), сoт. l89
..Cинoк'', сoт. l90
Cиpoвaткo Петpo, пoвст. 303
Cиpoвaткo TимoфiЙ, пoвст. 303
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Cиpoтинський Oлексa Федopoвин,
пoвст.70
..CиЧ'', див. Штoкaл Микoлa
Ciбirаryлiн Iвaн Мaксимoвич, пoвст. 85
..CiвaЧ'', лив. Кoбpинoвин Boлo.Цимиp
Гpигopoвин
Ciмнyк Микoлa Мaкcимoвин, пoвvт' 226
..Cipий' ' ,  див. Aлексiенкo oлексiй
Bapфoлoмiйoвин
..Cipий' ' ,  Дt ly.  Бoнлapнyк Фелip
Минoвич
..Cipкo'', .Цив. Hестepнyк Якiв Кapпoви,t
..Cipкo'', див. Cнятeцький Cемен
..Cipoмaхa'', диB. TpoхиМчyк Фeлip
Ciнкapyк Cеpгiй' пoвст. 3l2
. .Cкaкyн' ' ,  див. Tкaнyк Cеpгiй
Hинипopoвиv
..Cкиpлa' ' ,  лив. .{oвгaлець Aндpiй
Мapкoви.l
Cкyбa Микитa Iвaнoвич (..Лaйлaкa''),
кypiнний 2l6
Cкopoпaлський 20
..Cкopoхoд'', пoвcr. 21 7
Cкopyпський Мaксим Aнтoнoвич
(..Мaкс' ' ) '  сoт. l05, l30, l60, 22з,292'
з29'33|
Cкpипнюк Baсиль, пoвcт. l36
Cкpягa Пpoкiп l9
Cкyбa Микитa lвaнoвич (..Лайлaкa''),
кypiнний 70'  l06'  |25,|4|
..Cлaвкo'', кypiнний 286' 3l8
. .Cлaвкo' ' ,  див. Звapиv Петpo
Кoстянтинoвич
..Cлaвкo'', д]rв. Мaйкo Iвaн Михaйлoвич
Cлiвнyк Петpo, пoвcт. 298
Cлoбoдюк Baсиль .(митpoвин, к.p
бoТвки 2l3
C.rryuький oстaп l7
..Cмiлий'', див. Mapтинюк Boлo.Цимиp
Фе.Цopoвиv
..Cнiгyp' ' ,  лив. Мapнyк Poстислaв
Киpилoви.t

Cнятецький Cемeн (,.Cipкo''), хopyнжий
268
Coбнyк Пaв.пo ocтaпoвин, пoвст. 357
Coзoнюк Aдaм Baсильoвич. пoвст. 58
..Coкиpa'', пoвст.389
..Coкiл ' ' ,  див. oстaпнyк Хтoмa
.(митpoвиv
..Coкiл ' ' ,  див. Пpисяжнюк Петpo
Семенoвич
..Coкiл ' ' ,  Д}1B. Caвнyк Baсиль
Aнтoнoвич
Сoкoл Tpoхим Haзapoвин, пoвсг. 7l
..Coкoленкo'', пoвст. 25 l
Coкoлoв 30
Coлoвoнюк Петpo Миxaйлoвич' пoвст.
287
..Coлoвей'', пoвcт. l70, 245
..Coлoвей' ' ,  див. Cеменюк Фeлip
Cильвестpoвин
Coлoвeнюк Пeтpo, пoвст. 3 l2
Coлoмкo Cтепaн Гpигopoвин
(..Hепитaй''), paйoнoвий 97
Coлoнюк Biкгop Cepгiйoвин, пoвcт. 226
Coлoнюк Пилип Михaйлoвич
(..Шпaлa' ' ) ,  сoт. l04, l05, l  l5,  l7 l ,  l80,
20|,2|9,228'237,2з8
Coлтис Aдaм' пoвст.3l2
Coлтис Якiв Cеменoвин, пoвст' 207
..Сoм'', див. lвaxiв Baсиль Гpигopoвин
..Coнap'', .Цив. Iвaхiв Baсиль Гpигopoвин
Copoкa Микoлa, пoвст. 3l8
. .Copoкa' '  (Теpнoпiльськa oблaсть),
пoвcг.39l
..Copoкa'' (Piвнeнськa oблaсть), пoвст.
94
Copoкorryл Cеpгiй, пoвст. l94
..Coснa' ' ,  див. Tимoщyк Микoлa
Baсильoвич
..Coснoвий'', .Цив. Мaщинюк Iвaн

..Coфpoн'', лив. Кoнлpaсь Михaйлo
Tихoнoвич

..Cпpитний' ' ,  ! l l{B. Жoвнipyк eвген
oлексiйoвич
Cтaдкевич Cеpгiй, пoвст. 258
Cтaлiн 2l
..Cтaлевий'', див. шеpeмgгa Aнлpiй
..CтaльниЙ'', див. Cеменюк Hикoн
Cтapiнoв 3 l
Cтaсишин Cтепaн CaмiЙлoвич. пoвст.
r78
Cтaсюк Iвaн, пoвст. 337
Cтaсюк oлексан.Цp Cеменoвич
(..Bесeлий''), пoвcт. l60
Cтaсюк Пaвлo (..фм н lаЙ,')' 267
Cтaсюк loхим (..Hескopoлеttкo''), пoвст.
222
Cтaгкевич Микoлa oлефipoвин, пoвст.
з4з
Cтaхнюк Кyзьмa lвaнoвин, пoвcт. 48
Cтельмач B.'лoвct.277
Cтшlьмaulyк Mиt<oлa Aнтolloвич' пoвст.
з76
CтсльмaЩyк Юpiй oлексaндpoвич
(..Кaй.пaш'', ..Pyлий''), к-p зaгoнy 268,
287,291,294,295
Cтепaнкеви.r Aнлpiй Пaнaсoвич
(..Жyк''), пoвст. 298, 309' з24' 333
Cтепaнoвич Cпиpи.пoн Йoсипoвин,
пoвст. 200
Cтепaннyк, пoвcr.234
Cтепaн.ryк Пopфиpiй' пoвcт. 258
..Cтепoвий'', пoвст. 48
..Cтепoвий' ' ,  диB. Бopис Baсиль
Гaвpилoвиv
Cтеп.ryк oлексaнлp Tеpентiйoвин
(..Cтopнaн''), сm. l5l, 208
Cтефaнський oлексaн.Цp Фpaнкoвин,
noвст.3l3
Cтецюк, пoвст.49
Cтеuloк-Cеpелtoк Baсиль Tpoхимoвиv,
пoвст.73
Cтецtoк Boлoлимиp Cеpгi йoвин, пoвст.
74

Cтець Baсиль AнлpiЙoвич (..Hечaй''),
чoтoвий l47
..CтеЦькo'', пpo]lrислoвиЙ pефеpент l 7l
Cтoляpнyк Михaйлoвич Миxaйлoвиv,
пoвст. l20
Cтoляpянyк Федip Климoвич
(..Бaтюruкa'')' I|oBgt. 229
Cтopolкyк Iвaн Пaнфiлoвич' к-p бoТвки
4l
..Cтopнaн'', див. степчyк oлексaн.Цp
Tеpентiйoвин
Cтpельнyк .(aвил Пoтaлoвич, пoвст. 73
..Cтpибaйлo',, I!|1B. Бopейryк Леoнiд
Aнлpiйoвин
..Cтpиryн'', пoвст.6l
..Cтpiла'', пoвcr.229
..Cтpiлa'', див. Мaксим,lyк
..CтpiлеЦь'', диB. PисЬкo пaвлo
Cтpoкaн Т. 30' 83
Cryпниuький Леoнiд, кеpiвник штaбy
УПА...Пiвнiч ' '  2 l
..Cyмний'', див. стaсЮк Пaвлo
..Cyмний'', чoтoвий 269
..Cyмний'', див. Boдницький Фелip
Cyпopoвськa Гaлинa CеpгiTвнa,
медсестpa 32l
Cyхoлeйстеp oлексaнлp иoнoвич,
пoвст. 162
..Тapaс'', к-p вiлдirry 289
Tapaсюк oлексiЙ Микитoвич
(..Гpoмилo''), t|oBct. 7 2
Тaгapин Aдaм Baсильoвин, пoвст. l00
..Tвсp.Ций'', aлмiнiстpaтop l 7 l
Tвеpлoхлiб Boлo.пимиp Mикитoви.r,
пoвст.70
ТеpефельськиЙ Фелip Тpoxимoвиv,
пoвст.3l2
Tершyк Baсиль Baси.пьoвич, пoвст. 3 l2
Tеpешyк Baсиль lвaнoвин, пoвqг. 3 l2
Теpешyк oлексaн.пp, пoвст. 3l2
..Tигp'', пoвст.364
..Tимitш'', див. Cеменюк Hикoн
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..Tимorшенкo'', к-p вiллiлy l95
Tимoшyк lвaн Микитoвиv (. . .[yб' ' ) '
пoвcт. l84
Tимoшyк Микoлa Baсильoвич
(..Coснa''), к-p бoТвки l00
Tимoшyк Пегpo Mикитoвин (..Hеuaй''),
пoвст. l98
Tимoшyк Cтепaн Микитoвич (..Липa'')'
пoвgг. 9l
. .Тихий' ' ,  Див. Hестеpнyк Baсиль
Юхимoвич
..Tихий' ' ,  ,Цив. Пaвлюк Mихaйлo
Мaксимoвич
Tишa Михaйлo l7
Tкaв Aнлpiй Aнтoнoвин, пoвcт.287
Tкaнyк, пoвст. 393
Tкaнyк Baсиль Пaнaсoвич (..Микoлa''),
к-pбoТвки l49'  l89
Tкaнyк Мap'ян Гpигopoвиv, пoвст. 358
Tкa.тyк Cepгiй Hинипopoвин (..Cкaкyн'')'
пoвст. 86
Tкavyк Tимoфiй (,.Кaлинa''), сoт.45, l55,
2|9.22з
Toкap Maтвiй lлapioнoвин (..Бoсoтa''),
сoт. l04, l  l2,  l  50, 178,277,278,279,з10
ToкapeЦь Феoдoсiй, пoвgг. 43

Тoпoльницький Cтепaн, пoвст. 287
..Tpoхим''' пoвст. l l2

Tpoхимнyк Лyкaш Hилoвин, пoвст. 304
Tpoхимнyк oлексiй Aнтoнoвиv, пoвст.
63
Tpoхимнyк Poмaн Гнaгoвин, пoвст. 69
Tpoxимнyк Степaн Климентiйoвич
(..Hелoля' ' ) ,  кypiнний 42,72, l l l '  l44'
|45'22з'2з4
Tpoхимнyк Феl ip Пpoкoпoвин
(..Cipoмaхa''), к-p бoТвки |30, |42
Тpyбнiкoв 29

..Тyp'' (Рiвнeнськa oблaсть), сoт. l55'
157, r76 383
..Тyp'' (Tepнoпiльськa oблaсть), сoт. 383
..Тyp' ' ,  див. Шевнyк Миpoн
oлексaн,Цpoвин
Тypський, пoвcт.214
Tютюнник Юpiй 20
УлaлиЙ Мстислaв l6
. .Узбек' ' '  див. Пaвлoнюк Baсиль
Мaкapoвин
Фa.пьчевськa l6
Фaльнyк erгyх Cеменoвин, пoвст. 334
Фaльvyк oмелян Cеменoвич, пoвgг. 334
Фaльнyк Cильвесгp, пoвст. 334
Фелopеuь Гнaг eвтyхoвин, пoвст. l l8
Фе.Цopишин Boлoлимиp Фе.Цopoвин,
пoвст. l38
Фeлopvyк Aнaнiй Фе.Дopoвин
(..Бepкyг ' ' ) ,сoт. 47,76,95, l  l  l '  l  l9 '  l25'
|26'  |27'  143, |47, l68, l88'  205,з27'
з'7з, З74. з75
Фeлopyк Boлoлимиp Tpoхимoвин,
пoвст. 58
Фeлopнyк Гpигopiй oнoпpiЙoвин,
пoвст. 209
Фeдюк Cтепaн Гнaгoвин, пoвct.47

. .Ф iй кa' ' ,  ди B.
Aнлpiйoвин

Фpaнкo Iвaн 7
Фpaнu, кoмендaнт 47
Фpенiк, нiмецький пеpеклaлaн 380
Фypмaнюк Aнтoн Микитoвич
(..Чopнoбpивий''), сoт. 83
Фypмaнюк Baсиль, пoвgг. 60
Фypсoвин .[ем'ян Гaвpилoвин, пoвст.
124
Фyviк Юлiyс l l

Хaвryн Пeгpo (..Бaйлa''), сm. 27з,275,
29|, з||
,,ХulаrниIl'' 49
Хapкевин Iвaн oлексaн.Цpoвиr
(..Сaдибa''), сoт. 9l
Хвесюк Пилип. пoвcт. 358
Хвесtoк Cемен Пaшloвич, пoвст. 358
Хвесюк Якiв Мaтвiйoвиv (..opлик''),
пoвcт. 358
..Хвиля' ' ,  лив. Oгopoдник Baсиль
eвменoвич
Хлoпецький Микoлa Михaйлoвич.
пoвст. 334
Хмapa Ф. l6
Хмapa l8
..Хмapa'', див. Кoлiнський oлeксaнлp
Baсильoвич
..Хмapa'' (Piвненськa oблaсть), пoвст
п2
..Хмapa'' ( Piвненськa oблaсть), сoт. l 09,
r89
..Хмapa'' (Tepнoпiльськa oблaсть), сm.
з76,378
..Хмapa'', чoтoвий 27 5' з | 5
. .Хмapa' '  (Теpнoпiльськa oблaсть),
пoвст.37l
Хмельницький Б. l5 '  l7 '  l8
. .Хмiль' ' .  див. Caмсoнюк Пнлип
Степaнoвич
Хoмгa (вyлинне iм'я), пoвст. 44
Хpинюк Cтепaн Haзapoвин, пoвст. 3 l3
..Хpiн'', див. МeдвеЦький Mикoлa
Хpyшoв |v|.29'з0
L{вipryн Biталiй Якoвин, пoвст.4l
I-[еп'юк пaнaс Гpигopoвин, пoвст. 49
..l-{ибyля''' пoвст. l 55
..Цигaн'', див. Цинкo Пaвлo
..Цигaн'', чoтoвий l88
..I-|игaнкa'',,Цив. .['емнинськa Baсилинa
I-{игaнюк Микoлa (..Гaк''), шeф зв'язlсy
36',r
I-{икyн Mихaйлo Мaгвiйoвич, пoвct. 2|7

Цикyн Пегpo Мaгвiйoвич' к-p бoiiвки 62
..I-{имбaл'', сoт. l58
I{инкo lвaн Cевaстянoвин, пoвст. l99
l{инкo пaвлo Мaксимoвин (..LI.игaн''),
csr.  21, 56, 57,88, 105, 163, 180, 319
I{iсapyк Hикaнop Cеменoвич' пoвgг. 287
Цьoнa Mикoлa (..Bopoн''), сoт. 8l, 87,
155,2ls
Чaбaн Hичипip, пoвст. 3 l2
. .Чайкa' ' ,  див. Boйцешкo .[ l .митpo
oлексiйoвич
..Чaйкa'', див. oлiйник Iвaн
..Чaйкa'', пoвcг. 82, 258
Чaйкoвський Юpiй Мефoлiйoвин
(..lopкo'')' coт' 47, 382
Чaлий Aдaм, пoвст. l23
Чaп'юк Микoлa, пoвст. 308
Чвещмaн Гнm Пaвлoвиv, пoвст. 2l l
Чеpвoний Iвaн Caмсoнoвич, пoвст. l53
Чеpвoняк Петpo, пoвст. l0l
. .Чеpешня' ' ,  див. Paшкo oлексaндp
Baсильoвич
..Чеpкес'', лив. Чикyн Baсиль
..Чеpкес'', пoвct.269
..Чеpнець'', сoт. l l7, l20
..Чеpник' ' ,  див. Казвaн .{митpo
Пpoкoпoвин
Чеpниru Киpилo Гpигopoвин, пoвст. 50
Чеpнiвський l8
Чepнiй Лyк'ян (..opeл''), пoвcт. 3'72
..Чеpнiй'', сoт. 325
..Чижик' ' ,  див. oстaпoвич oлексiй
Пaвлoвич
Чикyн Baсиль (..Чеpкес''), нoтoвий 95,
98, r28,142
Чингiз-хaн l6
. .Чopний' ' ,  див. oстaпuyк Aнaнiй
oмелянoвич
..Чop}tий'', звepхник 98
..Чopний'', лив. Жyк Cтепaн
Чopнoбaй Cилa Якoвич, пoвсг. 47

Тoкapeшь Филимoн Хoмoвиv, пoвст.9l Филимoнюк михaйлo lвaнoвин, пoвст.
..Toпoля''. сoт. 136. 203 з4з

Гнaтюк Фелip

Тpoхимтyк lвaн Aнлpiйoвин (..[aнькo''), Фoгель, лянлвipт (нaмiсник теpитopii)

к-p бoТвки 57 2|5
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..Чopнoбpивий'',,Цив. Фypмaнюк Aнтoн
Микитoвич
..Чopнoгyз' ' ,  див. Гaвpилюк Aнлpiй
Леoнтiйoвич
..Чopнoмopець' ' ,  див. Бaсюк eвген
Mихaйлoвич
..Чopнoмopеuь'', lсyлемсгяик 283
..ЧopнoмopеЦЬ'', сoт. 287, 289' з05
..Чopнoтa' ' ,  .Цив. Мiськo Микoлa
Лyк'янoвин
..Чopнoтa'', пoвст. 87
..Чopнoтa'', сm. l83' 215.225
..Чyб''' .пив. БopoвеЦь Tapaс .[мrгpoвин
..Чyбapик'', к-p бoТвки, 250
Чyйкo oсгaл, пoвст. 364
Чyмaк Анaгoлiй, пoвст. 85
..Чyмaк'', пoвст. 86
..Чyмaк'', сoт. l40
..Чyмaк' ' ,  див. Яценюк Микoлa
Гepaсимoвин
Чyпpик Пaвлo, пoвgг. l7l
..Чyпpинкa'', див. шyхеBич Poмaн
..Чyпpинкa'', poйoвий l34
..Чщкий.., сoт.329
..Чyvyпакa'', к-p вiллirтy 393
Чyян Aнлpiй, пoвст. l l3
Шaвpoнський Baсиль Гaвpилoвин,
пoвст.206
..Шaвyлa'', див. Pylик Aдaм Mикитoвич
..Шaкaл'', лив. Pyлик Aдaм Микrггoвич
Шaнлpyк Геopгiй .(мrrгpoвич, пoвст. 362
Шaнлpyк Пaшo (..opел''), пoвст. 3б9
..Шapкaн'', див. ..Caблюк'', ,Цив. Кaнaн
oстaп Гpигopoвин
Шapлaй BaсилЬ, к.p бoТвки 280'284,з46
Швець Aнmoлiй eвменoвич' пoвст. 337
Швець Iвaн, пoвcт. 369
Швopaк Леoнтiй Cильвестpoвич' пoвст.
з|2
Шевелюк, пoвст. 332
Шевченкo Tapac |2
Шевvyк Baсиль Фелopoвин, пoвст. 259

Шевнук .I l 'митpo Hестopoвин
(..oнмaнa''), cvt. 42, l 73, l 83' 2|2' 22з
Шев.ryк Миpoн oлексaн.Дрви.t (..Typ''),
пoвcт.60
Шев.tyк степaн, пoвст. 385
Шейкa Псгpo, пoвст. 3 l2
Шелегедa Boлo.Цимиp Кyзьмoвин,
пoвст. l l7
Шелейкo I. l8
Шелепa Микoлa Яpeмoвин, пoвст. l84
Шеpеметa Анлpiй (. .Cтaлевий' ') ,
кypiнниЙ l0 l ,  l2 l ,  |44,з63
Шеpyлa Boлoлимиp Петpoви.l, пoвст.
87
..ШеpttJеt{ь'', к.p вiлдirry l80
Шильсв B. 18
..Шиpoкий'', лив. Пpouюк Mихaйлo
Йoсипoвич
Шитoв, к.p сoвстськoi пaщизaнки 260
Шмaтюк Boлoдимиp Йoсипoвич
(..Гpiм''), чoтoвtlЙ 212
Шмopгyн Aнaнiй Iлькoвич
(Пiлхмapний''), к.p бoТвки 92' l00' l l3'
170
..Шпaк''' пoвст. 96
..Шпaлa' ' ,  диB. Coлoнюк Пилип
Михaйлoвич
Штoкaл микoлa (..Cин''), нmoвий 36l,
з70
..ШyгaЙ'', лив. Шyмський Филимoн
Хapитoнoвив
..Шyляк'', сoт. 368
..Шyляк'' (Piвненськa oблaсть), пoвст.
87
..Шyляк'' (Tеpнoпiльськa oблaсть),
пoвcт.365
Шyм oлексiй пaнaсoBич (..Boвнaк''),
к-poкpyги268'3l l '34l
..Шyм'', poйoвий 267, 269
Шyмський Петpo Лyкaшoвич' пoвст.
з|2

Шyмський Филимoн Хapитoнoвиv
(..Шyгaй''), к-p бoiЪки 280
Шyст Iвaн, пoвст. 3l3
Шyхевиv Poмaн (..Чyпpинка''), к-p УПA
28
Шyхpaй Микoлa, пoвст. l0l
..l!еpбa'', лив. Бyзaк Hикaнop Iвaнoвич
..LI{иpий'', пoвcт. 238
..ll{yкa-Шaбarypa'', сoт. 28,297 

' 
3|1

..Ш-[yпaк''' coт. 206' 2З0

..Щyp'', нaдpaйoнoвий юнaцтвa 358
Юзик Aнтoн Фе.Цopoвиv (...(opotшенlo''),
к-p бoТвки 363
Юp'св Пaвлo (..Яpий''), пoвст. 384
..Юpiй'' ' див. Кoлiнський Oлeксaн.Цp
Baсильoвич
..Юpкo' ' ,  див. Чaйкoвський Юpiй
Мeфoлiйoвин
Юpvенкo Гpигopiй Baсильoвич (..Лис''),
сoт. 40
Юpvик Ceмен Якoвин, пoвgг. 376
..Явip'', к-p вiддirry l09, l89,2l3
..Явopенкo'', див. Бaсюк Tимoфiй
Якoвлi в Я кiв (..Квaгиpенкo''), кypiнний
п1,202
Якoвнyк Йocнп, вiн же, Hoвaк
Boлoлимиp (,.Кpилaтий''), сoт. 59, 268
Янчиruин Петpo Гнaгoвин (..Железrшк''),
пoвcт. l38
Ян.ryк Aнтoнiнa Петpiвн4 пoвст. l83
Янюк, пoвст. 3l0
Янюк Cеpгiй Михaйлoвин, пoвст.3l3
,,Яp,', пoвcт.245
.,ЯpбeЙ'', див. Cвистyн Микoлa
..Яpемa'', див. Cеменюк Hикoн
..Яpемa'', сoт. l 89, 3||' 32|, з2з, 348
,,Яpeмa,',чoтoвий l88
,, ЯpпЙ,',,Цив. Юp'св Пaвлo
..Яpкo'', .Ци в. Кaленюк.[мкгpo Пaвлoвич
.Яpoк'', лив. Кaленloк.('мrгpo Пaв.rIoвич
..Яporueнкo'', див. БеpсжниЙ oлeксaнлp
Магвiйoвич

..Яpoшrнкo'', пoвст. 5 3

..Яpoшенкo'', чoтoвий 95' l l6, 38l
Яpoшyк lвaн, пoвст. 275
,,Яceli', див. Cвисryн Микoлa
.Яссlt'', .Цив. Кoзачoк Петpo Aнлpi йoвиv
Ясеннyк Baсиль Гpигopoвиu
(..Hепpoбyлний''), пoвст. l 96
Ясинський Кoстянтин, пoвст. 275
,,Яc|1ИЙ'', сoт.38l
,,Яcrpу6,', див. Мельничyк eвгeн
,.Яcтpуб',, пoвcr. З24
Яценюк (..BoлинеЦь''), пopyнник 2l3,
26з
Яценюк Микoлa Геpaсимoвин
(..Чyмaк'')' coт. 263, 27 4, 27 5' 29 |, 30з,
з25' 331
Яlryк Iвaн Пpoкoпoвин (...(oвбyш''), к.p
бoТвки l20
Яlryк Микoлa eвменoвин, пoвст. l20
Яшyк Пaвлo, пoвстaнець 58
Яшyк Пилип Cеменoвиv, пoвст. 360
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Гвoгpдоlчний пoкдrкчик

Aгaгiвкa (тепеP сeлa немa€), Гoшaнський
p-н' с. 98
Aдaмiвкa, Paдивилiвський p.н, с. 79,202
A.Цaмкiв, Piвненський p-н, х.34, l69
Aзiя, мaгеpик l63
Aмбyкiв, Boлoлимиp-Boлинський p-н,
с. 306
Aнлpifвка' Лyuький p-н, с. 3l0
Aнтoнiвкa, Boлo.ЦимиpеЦький p.н, с. 66,
l 54, l 63' |78, |97' 2з7, 246' 25з
Aнтoнiвкa, Гopoхiвський p-н, с. 320
A нтoнi вкa (тепep немaс), Кogгoпiльський
p.н'  2 l  l
Aнтoнiвui, Шyмський p-н, с. l05, l30,
160,223,292,329,33 l, 356, 358, 359, 360,
з.I| 'з76,з77'з8з
Aнтoпiль, Piвненський p.н, с. l35, lE5,
r88
Apшинин, Млинiвський p-н' l59
$3fl'е, див. Квiтнeве
Бaбин, Гoщaнський p-н, с. 95, 98, l l0,
|24'  |28'  |з2'  |з5, |42, |96'  |99'224
Бaдiвкa, oстpoзький p-н, c. 203, 2|0
Бaзaльтoвe (кoлишне с. Янoвa .[oлинa),
Кoстoпiльський p-н, c' 2|' З4' 42, 49, 54,
73. r03
Бaзap, Hapo.uицЬкий p-н' с. 20
БaТв, Лyuький p-н, с. 264, 308
Бaкoти, КpеменеЦький p-н, с. 3E2
БapaшiвськиЙ (тепеp eмiльнинський),
p.н 3l
Бapмaки, PiвненськиЙ p-н, с. l65
Бaсiв Кщ, Piвненський p-н, с. 64, 8 l, l09,
l t2,145,198, 199
Бaтькiв, oсгpoзький p.н, с. 78
Бaгькiв, Paдивилiвський p.н, c. 2|4,2|9,
з84,з92
Бaшapiвкa, PaдивилiвськlаIl p-н, c. |47
Бaшинa, Гoщaнський p-н, c. 97, 239
БaшкiвЦi, Шyмський p-н. с. 385, 3E9

Бегень (тепеp се.пa немaе), PiвненськиЙ
p-н'c. |25' |29
Бегет4 Boлoлимиp-Boлинський p-н,
c.3З7
Безoдня, PaдивlшliвськиЙ рн, с. 6з, |42,
2tl
БеpежaнськиЙ, p-н 22
Беpежеuький (тепеp КpеменеuькиЙ ),
p-н 382' 383
Беpежниtlя, .[5lбpoвиuький p-н, с.
|6з,2з2
Беpеги, Mлинiвський p.н, с. 45,
|55'2|9'220'22з
Беpез4 Paтнiвський p-н, с.3l6
Беpезa Кaщyзькa ( Боrapyсь), кoнцraбi p
20
Беpезлiв, Cлaврський p-н, с. l7
Беpеззя, Гopoxiвський p-н, c. 260, 293
Беpезин4 КpеменеЦький p-н, с. 363
Беpезини, Pa.цивилiвський p-н, с. 8l
Беpезне, смт43, 50, 7l, 83, 98, l l l, l l6,
l l8,149,169,200,241
..Берзники'',

с.Пoлицi, BoлoДимиpеЦький p-н, yp.
216
Беpезнiвський, p-н l7, 24, 4|, 4з, 44,
47, 50, 54, 7 l, 7 5, 92, 94, 95, 90, 92, gg,
l03, l05, l l l ,  l16, l l8,  l20, |25, |з4,
|з9'  |42'  146, |47, |52, |57, l75, lE l ,
l 90' l 99' 2|9, 227, 228, 229, 2з|, 232,
233,241,242
..Беpезняки'', с. Пoпiвцi, oстpoзький
p.н' yp. 166
Беpезькi _ Гopи, Млинiвський p-н,
с. l49
БеpестеЦькиЙ (тепеp Гopoxiвський),
p-н 339
Берстенlо, Гopoхiвський p-н, м l8,76,
l3 I, I 95, 266, 292, 2gg, 329, 330, 349,
353

Беpестенlo, с. Гopoхiвський p-н, с. 335
БерстoвеЦь, КoстoпiльськиЙ p-н, с. 40,
46, 4E, 50, 5'7, 69, 7 5, 99, I I 8, llg, 222,
2зз
Беpестяне, Кiвеpuiвський p-н' с. l63'
316,319
Беpеськ, PoжищенськнЙ p-н, c. 298
Бepлiн (Hiменнинa), м. 34, l08
Беvaль, КogгoпiльськиЙ p.н, с.70, l06,
125, l4l,146,209,216
Белapyсь 14' 20' l0l, l 16
Бискyпивi Pyськi,,Цив. HехвopoЩa
Бистpинi, Беpезнiвський p-н, с. |7,24,
82, 103, 105, l  l6,  149,228,229,241
Битень, Кoвeльський p-н, c. З26
Бiлa Кpиниuя, Piвненський p-н,c. |27,
|з2,209'247
Бiлarшi .{убpoвиuькиЙ p-н, c. 192
Бiлaшiв, 3.Цoлбyнiвський p.н, c.67 , |0| ,
t26
Бiлaшiв, oстpoзький p-н, с. l l7, l l9,
lз4 '  l48'  l9 l
..Бiлий Беpег'', с. Aгaтiвка' Гoщaнський
p-н' yp. 98
Бiлинi, lвaничiвський p-н, см. 305
..Бiлi Глинки'', с. Bесняне КopеЦький
p.н'yp. l l8
Бiлiв, P iвненський p.н. с.  58,60, l20,
165,184
Бiлiвськi Хyгopи, Piвненський p-н, с. 82,
l l3,  170, 198,230
Бiлoгopoлкa, .['yбнiвськиЙ p-н, c. 47,
175,195,219
Бiлoгopoлськ tl|l, лic 46
Бiлoкpиниlu, Кpeменeцький p.н, с. 360,
з64,36E,375,з8з
Бiлoстoк, Лyuький p.н. с. 34l
Бiлятинi, CapненськиЙ p.н, с. 66
Бiльмaл<, oстpoзький p.н, с. l58
Бipки'.(yбнiвський p.н, с. l l l, l30
БJlaкеник, ТypiЙський p-н, c. 296
Бlтyлiв, диB. свiтaнoк

Бoбичi, Boлoлимиp.Boлинський p-н, 59,
332. з49
Бoбли, Typiйський p-н. c. 287
Бoгoлюби, Лyuький p-н, с. 334
Бoryrшiвк4 Млинiвський p-н, c. 254
..Бo)кa Гopa'', с. Bеликi Беpежui,
КpеменеЦький p.н, yp. з72, з92
Бoжкевичi, див. Hoвoселiвкa
Бoкiймa, Млинiвський p-н, с. l04
..Бoл.Цiнo'',с..(aннимiсг, Кoстoпiл ьський
p.н' yp. 70
Бoлoткiвцi, oстpoзький p-н' c.9З, |72
Бoндapi, .(yбнiвський p.н' с. 2l 5
Бopемель, .{eмилiвський p-н, с. 42,64'
78,104, I 12, 150, 178,220,277,278,279,
3r0
Бopoвe, Любoмльський p-н, 303
Бopoве, PoкитнiвськиЙ p-н, c. 20
Бopoхiв,Кiвepuiвський p-н. с. 297' 3 l 8
Бopovинi, Гopoхiвський p-н' c. 299
Бopсyки, Лaнoвeцький p-н, с. 354' 355'
з62, з64, з67 ,  з69, з72,37 5, з77 ,  з9|
Бopтниuя, .[yбнiвський p-н, с. 37, 68,
197,231
Бopшiвкa, Лaнoвецький p-н' c. З6О' 362'
з77
Бopшiвкa (кoлишнс селo Byлькa
Пopськa), Кoвельський p.н, с. 290
Бopшiвкa УкpaТнськa, Злoлбyнiвський
p-н, с. 36
Бopшiвкa, Кoстoпiльський p-н, с. 48,
120,162
Бopшiвський (Tepнoпiльшuнa), лic 377
..БopЩoвaтниця'', селo Михaйлiвкa,
Paдивилiвський p.н, уp. |97
БoЦянiвкa, с. 3apyлдя, .(5lбнiвський p-н,
x.201
Бoчaниця, Гoщaнський p-н, c. |27, 249
Бoяpк4 Млинiвський p.н, с. l 58
Бpaни, Гopoxiвський p-н, c. 266,27З'28|
Бpaнiв, КopeuькиЙ p-н,c. |22, l82' l87
Бpaшlaвшинa l6

36,

tt7,

420
421



Бpесг, Бшapycь c. З29,335 BaruIaвкa (тепеp немaс), КopеЦький
Бpигaлиpiвкa (кoлишнс селo Жaбoкpики p-н, c.240
Мaлi), Paливилiвський p-н, с. l87 Bеликa Гopoлниuя, Млинiвський p.н,
Бpo.Цець,.Цyбpoвицький p-н, с. 7l c.86, |62
Бpo,Ци, м. l07, |5|, |73,2|з Bеликa lлoвиtц, Шyмський p.н. с. 384
Бpoлiв, oстpoзький p-н, с. 78, l38, l5l, BсликaКлeцькa, Кopеuький p-н,c.82,
169 117,133,182,204,254
Бpo.пiвський, p-н 18, 363 Bеликa Любarшa' Кoстoпiльський p.н,
Бpoлiвськi Хyгopи, oстpoзький p-н, с. 37 c.2|,34,57,2з3
Бpoнне, Беpезнiвський p-н, с. 44' |з9 Bеликa oсниI.lя, Мaневиuький p-н,
Бpoнники, Piвненський p.н, с. 35, |46, c.277
160 Bе.пикa Coвп4 див. Coвпa
Бyбнiв, Лoкaчинський p-н, с. 278, з26, Bеликa Хapyнa (тепеp с. КoлoлiТвкa),
з49 Кopеuький p.н, с.34
Бyбнiв' стaнцiя 35 l Bеликa Яблyнькa, Маневиuький p.н,
БyгaiЪкa, Paдивилiвський p.н, c.92, |25, c.275
226 Bелике веpбне, Capненський p.н,
Бyгpин, Гoщaнський p-н 25, 97, |09, |23, c. 235, 2з7
lз3' l36, |56,|67, I73, l88, l89, l90,2З9, Beликe.(еpев'ян.tе, oстpoзький p-н,
244'247 с. l54
БуДеpaлс, 3лoлбyнiвський p.н, c.49, |6З, ..Bелике Oзеpo'', с. oблaпи,
|72 Кoвельський p-н,c.272
Бyлеpaлс,.(1iбнiвський p.н, с. 55 Bсликий Житин, Piвненський p.н,
Бyлище, Кoвельський p-н, с.3l2 с. 106
Бyлки,Paливилiвськийp-н,с. l78 BeликийЖorryлськ,Boлoдимиpеuький
Бyляки, ф6нiвський p-н, с. l85 p-н, c' |29,168, 253
Бyжaни, Гopoхiвський p-н, c.347 BеликиЙ Кyнинеuь, Збapaзький p-н,
Бщейки, Capненський p-н, с. l86,235 с.388
Бухapiв, oстpoзький p-н, l 89, 196 Bеликий Mидськ, Кoсгoпiльський p-н,
Бyuинь,Cтapoвижiвськийp-н, c.297,302 с. 30, 85
Бyща'.цyбнiвський p.н, c.55,70, |25 Beликий oлексин, Piвненський p-н,
Бyш4 3лoлбyнiвський p.н, с.  l02, l03, с.  |55,2|2,2|5
|3|, |44' |45,206,229 Bеликi Беpeжui, КpeменеЦький p-н,
Bapкoвинi, .(yбнiвськиЙ p.н, с. l 82 с. 355, 364, з66,372,з76,378,380,382
..BапелЬня'', с. Toневики, oсгpoзький Bс.гlикi Biкнини,3бapaзький рн, с. 356,
p-н' yp. l20 3El
Baпниця, с. Cмop.Цва, Mлинiвський p.н, Bеликi .{'еДеpкшlи, Шyмський p.н,
х.223 с.355, 357,з59,379,383,389
..Bapyxa'', с. Бaк0ти, Кpеменеuький p.н, Bеликi 3aгaйцi, Шyмський p-н, с. 357,
уp.З82 з69,377,379,389
Bapruaвa(Пoльшa), м. 16 Bеликi Кyскiвui, ЛaнoвеЦький p.н,

c.375' З9|

Bеликi Meжиpiннi, КopешькиЙ p.н, с. l6, Bигaлaнкa' Boлoлимиp.Boлинський p.н,
4з,53,67, |з5, |з7, |з8, l46, l60, l94, с.  306
2|4,242,24з,252,253
Be.пикi Pикaнi, див. 3aгагинцi

Bеpбень, .{емилiвськиЙ p-н, c.76
Bеpбинiв, Лyuький p-н, с. 285

Bиrypинi, Лyuький p.н, с. 284, 303
Bи.Цpaнкa, .Ц.yбнiвський p-н, ryгip l93

192
Bишнiв, Кiвеpuiвськи Й p-н, c. 296

Bеликi CaДки, Шyмський p-н, с. 360, 370 Bинoгpaлкa, с. Cестpятин,
Bеликi сeJ'ищ4 БepезнiвськиItун'c.44 Paдивилiвський p-н, х. 208
Bеликi Цeпцевичi, Boлoдимиpецький Bиpкa' Capненський p-н, с.88
p-н, с. 56, l  l3, l30, |42, |97 Bиpoбки, Capненський p-н, с. 88
Bеpбa,.(yбнiвський p.н, c. 28, 47,62, 68, Bисoкий, с. oженин, oстpoзький p-н,
72'76,90,9l,95, l  l  l ,  l l9, |22, |25, |26, х. з7, 12|
|27, |3|, |36, |4з, |47, |5з, |68, |72, Bисoцьк, .[yбpoвиuький p-н, с. |7' з9,
174, 182, 188, l93, 204,216,220,251,71, 105
295, з27 ' 374, з75 Bичiвки, Capненський p-н, c. l86
Bеpб4 Boлoлимиp-Boлинський p-н, Bишгopoлoк, ЛaнoвеЦькиil p-н, c' 369,
c.317 372, з73' 379
BеpбaТв, Лyuький p-н, с. 285, 29|, з44 Bишеньки, oстpoзький p-н, c. |66, |70,

Bеpбиvнe, Тypiйський p.н,с.282,З12 Bишнiвець, 3бapaзький p.н, смт 355,
Bеpбiвкa (кoлишнс с. P ivиuя), з68,370,з79,з82'з95
.(yбpoвиuькиЙ p-н, c. 7 | Biйниця, Лoкaчинський p-н. с. 285, 332
Bеpбiвui, Лaнoвецький p-н, c. З74 Biльбiвне, oстpoзький p-н, с. 50
Bеpбoвеuь, Лaнoвецький p-н, с.380,390 Biлiя, oстpoзький p-н, с. 69
Bеpбський (тепеpф6нiвський), p-н l93, Biлiя, Шyмський p-н. c. З1З
219,251 Biлiя' piн. 95
BеpеЩaки, Лaнoвецький p-н, c. 4.7, l 0 I, Biлля, Беpезнiвський p.н, с. |34.228
l38'  2 l0 '  354'  355, 356' з57, з58'  359, Biльг ip, Гoщaнський p-н, c.21, 56, 57,
360, з6l ,  363, 365, з66, 367, 368, 370, 88, l63, l80, l98, |99,204,2з9,319
37|' з76, з77' 380,38l' 385, з87, 389, Biлькa Любитiвськa, Кoвельський p-н,
39|,з94 c.326
Bеpхiв, oстpoзький p.н, с. 5l, |2|, |34, Biлькa Ca.Цiвськa, Лoкaчинський p.н. с.
|з '7 '  |з9, l40, l7 l ,  19|,206,208' 2 l  l '  35I
2|9,2з4 Biлькa Хoлoпськa, диB. КoлoдязHе
Bеpхнiв, BoлoДимиp-Boлинський p.н, Biйниця, Mлинiвський p-н' c. 2|7' 219
с.2E0,284,346 BiкентiiЪкa. див. Зaвiтне
Bеpхнiй, с. Iвavкoве,3лoлбyнiвський Biнниця, м.34, l08
p.н, x. l45 Biнцентiвкa. юлoнiя 28
Bеpхoстaв,Гopoхiвськийp-н'350 Biстi,3лoлбyнiвськийp-н,с.2З8
Bеселiвкa, КpeменсЦький p.н. с. 375 Biтaсyвкa,.Il.yбнiвський p.н, кoлoнiя 45,
Bесняне (кoлишне с. Кoбильня), l02

Biтoнiж, Poжиu,lенський p-н, с. 268'270,
28з

42з422

Кopеuький p.н, с. l |8' |8з, 225



Bлaсюки, с. 3гopaни, ЛtoбoмльськиЙ
p.н, х. 304
Bлaщинцi, Лaнoвецький p-н. c. 369' 392
Boвкoвиi.,.{'емилiвський p-н, с. 53' 200
Boвкoшiв, Гoщaнський p-н, с.65, l l7,
135, r8r,194
Boввицьк, Мaневицький p-н, с. 304
Boлинськa, гyбеpнiя l9
Boлинськa, oбл. l3, |4, |7, l8, 19, 25,
35, 41, 44, 46, 49,94, l  l0,  130, 163, 185,
l 86' 205' 2|6, 2|7, 22|, 2з5, 244' 256 _

353
Boлинь l0 '  l3 '  l4 '  l6,  l8,  l9 '  20'2| '29'
59, 7 4, l7 3, 2t 5, 264, 268, 285, 289, 295,
300.315.366
Boлиця (кoлишнс селo Byлькa),
Кoстoпiльський p-н, с. 73' 88
Boлиця-ДPУжкoпiльська" Гopoхiвський
p-н, c.273
Boлo,Цимиpеuь, смт 28, 38' б8' l \з, |42'
r80
Boлo.ЦимиpеЦький, p-н 37, 56, 6з, 66, 72,
83'  87'  89, l  l3,  |24'  |29'  |з0, |32'  |з7,
142, 144, 1 54,161, 163, 168, 17 5, 178, 179,
l8 l ,  186, 190, 195, t96,191,203,207,
2|6'  228'  2з2'  237 '  246'  25з'  255'  3|9'
330
Boлoлимиp-Boлинський, м. 273, 284,
292' з|9, з27, зз l ,  338, 34|, з46, з47'
з50'з52
Boлoдимиp.Boлинський, пoвiт l 9
BoлoлимиpBoлинський, p-н 46,49, l l 0,
205, 258, 259, 260, 262, 270, 272, 273,
278, 2'19, 285, 286, 287, 291, 292, 296,
297' 299'  з02'  з06'  3 l5, 3 l6, 3|7, з|9,
з20' з2|, з22, З2з' 324,325, з26, зз|,
332' ззз' зз5, з37' 34|, з42, з4з' з45'
з47,з49'  350'  35 l
BoлoскiвЦi, oстpoзькиЙ p.н, с. l90,254
Boлoшки, Piвненський p-н, c. 54, 229
Boля, с. Bеpбa .I\6нiвський p-н, х. 62
Bopoнiв, Гoщaнський p-н, c. 43, |07

Bopoнyхa, Кopеuький p-н, с. l03,23l,
240
Bopoннин, Poжищенський p-н, с. 298,
з|4, з|7 '  322
Bopсин, Млинiвський p.н, с. 85
Boскoдaви, Гoщaнський p-н, с. l7
BoЩmин, Boлoдим иp-Boлинський p-н,
c.270
Byлькa, диB. Boлиш|
Byлькa Пopськa, лив. Бopшiвкa
Byжиськ, Paгнiвський p-н, c.329
Гaйки, Typiйський p-н' c. 299
Гaйoве (кoли[ш}r €  селo Пшебpaже),
Кiвepuiвський p.н, с. 333
ГaТ Кpyпеuькi, Paдивилiвський p-н, с.
393
Гaлинiвка" Boлoдимиp-Boлинський p-
н, c.262,287
Гaлицькo-BoлинсЬкa' леpжaвa l 5
Галицькo-BoлинсЬкe' князiвствo l 4
Гaлининa, дистpикг 345
Гaлиvинa, peгioн l0, |з, 20, 2|, 22' 29'
6з '64'69'  8 l '  87, 89, l0 l ,  |2|,  |33'  |42,
143, 144, 155, 176, 186, 198, 200, 215,
229, 2з 5, 27 8, 27 9, 29 |, 29з' 294, 296,
300' 303'  305'  307'  326'328,зз0,332,
340, з42,з6з
Гaлliвкa, oсгpoзький p-н, c. |76'2|2
Галo, смт Беpeзне , Беpезнiвський p-н,
х. 7 l
Гapyшa, Typiйський p.н, с. 3l2
Гвiздiв, КopеЦький p-н, c' 248
Гeнеpaл.Гyбrpнaтopствo, нiмецькa
вiйськoвa a.ЦмiнстpaтиBнa o.циt|иця
(pегioн) з64'з79'з89
Гiльчa - I,3лoлбyнiвський p.н, с.8l
Гiльua УкpaТнськ4 Злoлбyнiвський p-н,
с. l0 l .  l45
Гipкa Пoлoнкa, ЛyЦький p-н, c.290,
303, 304, 307
Гipники, .(yбнiвськиЙ p-н, c.63, |62
Глaя<oвa, Кoстoпiльський p-н, с. 50

Глибoкa .Ц.oлинa, Млинiвський p-н,
с. l88
..Глибoкa .Цoлинa'', с. Гpaлa,
КpемeнеЦьки Й p.н' уp. 37 |
..Глибoкa 

.[oлинa'', с. Bеликi Беpежui,
КpеменeЦькиЙ p-н, уp. З76
Глинки, Piвненський p-н, с. 95, 2l l
Глинники, Cлaвщський p.н, с. l7
ГЛинськ, 3лoлбyнiвськllЙ p-н, с. 36, 53,
|2| '  |з9'2|0'244
Г.гryпaнин, 3.пoлбyнiвськиЙ p-н, c. 2| |
Глyхи, Cтapoвижiвський p-н, с. l9
Гrryшиця, Capнeнський p-н, с. l73
Гнидaвa, Збapaзький p-н, c. З79
Гнидaвa, Лyuький p-н. c.295
Гниди, с. Бaшapiвкa, Paдивилiвський
p-н'х.  |47'2|4
..Гнилa Лoзa'', с. СтapuЙ Tapaлс,
КpeменеЦький p-н, yр. 376, з86, з89
Гнiйне, лив. Кpaснoстaв
Гoлинiвкa, КopеЦький p-н, с. 99
Гoлиruiв, Piвнeнський p.н, с.4 l, |20, |62
Гoлoби, Кoвельський, cмт 29 5, 3 l l ' 325'
з42
Гoлoбський (тeпep Кoвeльський), p-н
269
Гoлoвин, Кoстoпiльський p.н, с. 30, 40,
5t.220
ГoлoвниЦя, Кopеuький p.н, с. 34, 6l, l l l,
l56'  l58'  22| '222'24з
Гoлoвнo, ЛюбoмльськиЙ p.н, c.275
ГoлoвниЦi, Mлинiвський p-н, c. 2|6
Гoлoби, Кoвельський p-}l' сil{т 27|,295,
з26' 337
Гorфи,.(фнiвський p-н, с. l3 l ' l33, 368
Гoнopaткa, Paдивилiвський p.н, с. 90,
202
Гoннapихa, с. Бpo.ЦеЦь, .Ц'yбpoвиuький
p.н'  х.  7 l
Гopбaкiв, Гoщaнський p-н,c. |26
..Гopa'', с. ПoлиЦi, Boлo,ЦимиpеЦький
p-н,уp.228

Гopaймiвк4 Maнeвицький p-н' с. 280,
281
Гopaнiвк4 Boлoлимиp-Boлинський p-н,
с.3l6
..Гopи'', с. Хoтинь, Piвненський p.н, yp.
129
Гopинкa, Кpеменеuький p-н, с. з57 'з78'
394
Гopинь, piн.25'  3 l '  з6 '  72,8з '  85'  l3 l
Гopиньгpoл - I, PiвнeнськиЙ p-н' c. 43
Гopиньгpoл - |I, Piвненський p-н, с. l 05
Гopoлеuь, BoлoлимиpеЦький p-н, с. 37,
83, 87'  |З2, | 54, |7 5 '  |78'  |79, l  8 l '  l95'
|97,20з'  232'  2з7 '  255
Гopo,Цилoвинi (тепеp сeлa немaс),
Coкaльський p-н, с. l28, l38
Гopoлише, Лyuький p-н' c. 284, 300' 30 l'
з|4
Гopo.Цише, Piвненський p.н, с. 33, l l l '
241
Гopo.Цниuький (тeпep Hoвoгpaл-
Boлинський), p-н 3 l
Гopo.Цнo, Л юбoмльськ t,tЙ p-н, c. 264
Гopoлoк, Лyuький p-н, с. l6
Гopoлoк, Piвненський p-н' с. l53' l79'
202
Гopoжaнкa, МoнaстиpиськиЙ p-н, c. 77,
l9з
Гopoхiв, м. 2|7, 256, 259, 262' 27 8, 282,
289, 296' 307' 3 l 0' з40, 34з' 348' 349
Гopoхiвський, p-н l8, |9,76'  |85,256'
257, 259, 260, 261, 262, 266, 269, 27 l,
27з' 274,276' 277 ' 279' 280,28|, 282,
283, 284, 289, 29't, 292, 293, 296, 299,
300, 303, 304, 305, 3l  l ,  313, 3t6,320,
з25, 328, 329, 330, 33 l ' 335' з39' з44'
з47' 348' 349' з50' 35 l, 353' з84' з94
Гoтиськo (тепеp сеJIa немaс), oсгpoзькй
p-н' кoлoнiя 80
Гoщ4 с. |7,76,87,9з, ||4 '  |56, |77'
206,209,2з9'249,25|
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Гoщaнський, p-н l6, |7' 2|, 25, 27, 35, Гypби (тепеp немa€)' Злoлбунiвський
38, 40, 42, 4з, 44, 49, 56, 57, 64, 65, 72, p-н,кoлoнiя 66, |22, |з2,2|0
77,8|,83,84,87,92'9з '95,97,98, l04,. .Гуpби' ' ,3дoлбyнiвськt lЙp-н,уp.22
l05, l07, l09, l  l0,  l  l l ,  l  14, l  l5,  l l7,  |22, Гуcятинський, p.н 3l5 '  36l '  370
|23,|24,|26,|27,|28,|з2, l33, l34, l35'  ГрaЛiс iвськa'МaневицькиЙp.н,с.3l l
l35, l36, |42,|45' l48, l56, 163, l66, 167, Гщa Cтепaнськ4 КogтoпiльськиЙ p.н,
l73, l80'  l8 l ,  l83'  l87'  l89, l90, l93'  l94, с.  87,88
l 95, l 96, l 98, l 99, 20з, 204, 205, 206, 208, Гщa, CтapoвижiвськиЙ p-н, 263
209'2||,2|2,2|3,2|6,220,22|,222,22З, Гувнн, Кoстoпiльський p.н. c.2|,2|2
224, 225, 229, 2з |, 2з 4, 2з9, 242, 244, 24 5, Гу Щц Л юбoмльський p-н, с. 303

Гpaбiвеuь, Гpyбешiвський пoвiт(тепеp .[aннимiст, Кogгoпiльськllйtp-н,c.70
Пoльщa), с. 337 .['вopищa' селo флoбинi, .(yбнiвський
Гpaбoве,ЛюбoмльськиItp-н.c.З25 p.н'х.58'2l8
Гpaбoве, Cтapoвижiвський p-н, с. 3l5 .['едеpкaльський (тепеp Шyмськttй),
Гpaл4 Кpeменецький p-н' c. 37 |,372,З7 5 p-н 382
Гpaнaтiв, Лoкaчинський p.н, с. 338,з42 .Ц'емидiвськиГl,p-н42,46,53'64,67,76,
Гpaнi ' .(yбpoвицький p-н, c '  52, 55,94 78'  8 l '  9з '  |02'  l04, l07, ||2, |2|,  |50,
Гpaнiвк4 Paдивилiвський p-н, c.80,22З |51, |76, |78'  |94, l95, 200, 20| '2|0,
Гpельки, Кoвельський p.н' с. 330 2|9, 220, 277, 27 8, 279, 292, з |0, з2|
Гpeм'янe, oстPoзький p-н, с. 5 l, l 5 l, l 78 !eнiв, c. 257
Гpенoвшинa, З.ЦoлбyнiвськиЙ p-н, с. 2l9 !еpaясне, кoстoпiльський рн, c.4|,42'
Гpимaйлiвк4 Гopoхiвський p-н, с. 320 44,46,66' l08' l 80' 233
Гpинькiвui, Шyмський p.н, с.362 .[еpaх<ненський (тeпеp
Гpyбешiв (тепеp Пoльшa), м.326 Кoстoпiльський), p-н l46, l63' 3l9
Гpyбешiвський (тепep Пoльщa), пoвiт .[еpев'яне,Piвненськийp.н,с. l53, l59,
зз7 214,236,244
Гpyшвиuя.I, Piвненський p-н, с. 9, l7, .[еpев'янcькуlЙ,лic244
|58'2|2'2|з,2з4 ,['еpенин, Iвaничiвський p.н, с. 3l3
ГpyшвиЦя, с. Tpoстянеuь, КiвеpuiвськиЙ .[еpмaнcький, мoнaстиp l9

247,248,249,319,392
Гpaбiв, Кoвельський p-н, с.3l5
Гpaбiв' PiвненськиЙ p-н' с. 68

p-н' х. 30l
Гpyшвиuьк4 шкoлa 9

230
Гyбкiв, Беpезнiвськи Й p-н, c. 227

t6s,2t7,249
Гypбенський, лic |25

.(aнилiвк4 с. Антoнiвцi, Шyмський
p.н, х. 359
.(aнинiв, КoрЦький рн, с. 204,25з'254

.[,еpмaнь - I, 3лoлбунiвський p-н, с. l7,
52. l0 l

.(еpнo, КiвеpuiвськиЙ p-н, с.283

.[ивень, Кoвельський p.н, с. 2E3

.{икiвськi, lсyгopи 60
,[икoвини, Гopoхiвський p-н' c. 269, 284
.(итининi, .(5lбнiвський p-н, с. 255
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Гpялки, Paдивилiвський p-н' с. l30 .(еpмaнь - II,3лoлбyнiвський p-н, с. 54,
Гpядки, .Цyбнiвський p-н, с. l |2, | |9, 227, |20, 206, 2|0, 2| 3, з2|

Гyмeнники, Piвненський p.н, с. l02, l55, .[икiв, PiвненськиЙ p-н, с. 60, l84

.(oбpивoлa, Pадивилiвський p-н, c. |64, l 30, l 3 l. l 39, |43, |44, |47, |5з, |56,

.Цiдичi, Гopoхiвський p-н, с. 329

.[митpiвкa, Гoщaнський p-н, c. 225

.(нiпpoпетpoвськ, м. 256

.(нiпpoпетpoвськa, oбл. l 98

202.215
.(o6poвoлькa, селo .(я,Цькoвиv i,
Piвненський p-н, х. l67

Млинiвський p-н, c.  |40, |74
.{oльськ, Typiйський p-н, c. 287

.(opoгoбyзькa, дpРкинa l 6

.(opoгoнин, м. l6

348' з52
.['poгoбиuькиЙ' p-н 24
.['poгoбин, м.2l
Дpyжбa ( кoлишнс cелo .{paннa),

.(5iбинa, Piвненський p.н, с. l6l
!у6ltнц Capненський p-н, х. 96
...[yбинa'', с. Cимoнiв, уp. |77
.tlyбнi вськ4 в' язнvlЦя 27

.[yбнiвський, p-н l6, 28, з7, з9, 4|, 45,
47, 55, 58' 6l' 62, 6з, 64, 67, 68, 70' 72,
76, 77, 89, 90, 91, 94,95, 102, I I l, I 12,
l l3, l19, 122, 125, 126, 127, t28, 129,

162, 165, 166, 17l, 172, 174, 178, 182,
184, t85, 186, 187, 188, l9 l ,  193, 195,
197, 200, 201, 205, 206, 207, 210, 214,

.[yбoвa Кopнмa, Гopoхiвський рн, с.280

.[yбoве, Кoвельський p-н' c. 290

5|, 52, 56, 6з, 7|,  84, 94, 95, l05, l23,
t24,125,133, 148, 163, 184, 188, t92,

,{,я.пькoвинi, Piвненський p-н, с. l45,
158, 167, 171,206,2t3
Едвapдiвк4 лив. Яблyнiвкa
eвpoпa 26

Жидaчiвськи Й, p-н 230, 2з |' 2з2, з7 |
Житaнi, Boлoлимиp-Boлинський p-н.
c.345,346
Житoмиp, м. l4
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.{oвгarriвкa (кoлишне селo Жaбoкpики 2|5, 2|6, 2|8, 2|9, 220, 222, 227, 2з0,
Bеликi), PaдивилiвськtlЙ p-н, c.77 2з1, 2з4, 238, 249, 250, 25|, 255, 295,
.(oвге, Capненський p.н, с. l86 з27' з28, 336' 368' з74' з7 5
!oвгийЛiс,Cтapoвижiвськийp.н, c.327 !у6нo,t" l '17,20'2|,з9,58,70, l04, l07,
,{oвгoшиТ, Млинiвський p-н, с.  17 |2з, |з0, 136, l40, l43, l50, |52, |57,
.[oвжoк,.I|,yбнiвський p.н, кoлoнiя 55 |7з, |75' l78, l95, 200, 20|, 205, 207,
.{oлинa ( кoлиш н€ сeJIo Пaнськa.(oли нa), 221, 230' 2з2, 233, 246, 368

.[oмiнoпiль,Тypiйський p-н,c.256'262 !у6poвlаця,м.36,87,|07, l35, l48'  l97'

.{'opoгининi, ЛoкaчинськиЙ p-н, c. 290 2з2'2з6

.(opoгoбyж,ГoЩaнськийp-н,с.l73,220 lstбpoвпuький,p-н|7,з|,36,39'40,42,

.[opoтинi, сapненський p-н, c. 202' 203 |97' 20з, 2з2, 2з7

.[opoтише, Кoвельський p-н, c. 272 .(yлiби, Гoщaнський p-н, c. 97 , l 48' 208

.[paннa, ли в. .[,pyлсбa l[нaiв, КpеменeЦькиЙ p.н' c. 37 6
lpaннa Pyськa, лив. HoвoyкpaТнське .[,юксин, КoстoпiльськиЙ p-н, c. 4З,74
.[pевинi, Iвaничiвський p-н, с. 342,347, .[,я,Цькoви.ri,.[yбнiвський p-н, с. 4l

Paдивилiвський p-н, с. ||7' 12|' |99'2|3, eмiльчинський, p-н 3 l
227 Жaбк4 КiвеpuiвськиЙp.н,c.32|
flpyжкoпiль, Гopoхiвський p.н, с. 28l Жaбoкpики Bеликi, лив. .(oвгалiвкa
.{pyхiв, Беpeзнiвський p.н, с. l99 Жaбoкpики Мaлli, див. Бpигaлиpiвкa
..A/б', с. Cвяте, 3лoлбyнiвськнЙ p-н, yp. Жaбне, Гopoхiвський p-н, c. 27 |
178 Жaвpiв, Гoщaнський p-н, с. 98, 208
.Ц'yбеvнe, Cтapoвижiвський p-н, с. l9 Жa,Цкiвкa, Кopеuький p-н, c.248



Житoмиpськa, oбл. l4,  |7 '  |9 '20'25'31,
87 

'26з'37 
|

Жoбpин, Piвненський p.н, c. 72, |22'2зз
Жoвкiвський , p-н 24.28|
Жorгi Boди, м. l7
Жoвтневе (кoлишнс сeлo Пляшoвa)'
Paдивилiвський p-н, c. 69, 7О
Жorгневе (кoлиtшне селo CвиЩiв),
Млинiвський p-н, с. 85
Жorгнeвe (кoлишнс селo Мoгильне),
Boлoдим иp.Boлинський p-н, c. 258, 27 2,
29| ' 292' 306' з|6, з2з
Жoлoбки, Шyмський p-н, с. 395
Жopнищa, Кiвеpuiвськи Й p-н, c. 298
Жyкiвшинa, с. Paлyxiвкa, Piвнeнський
p-н, х. 94
Жypaвинi, Кiвepuiвський p-н, с. |63,275'
278,319
Жуpaвлинe (кoлишнс селo Шaйнo),
Cтapoвиlкiвський p-н, c. 268' 289,290,
з|1. З4|. з42
..Зaбaвкa'', с. Hевipкiв, Кopеuький p-н,
yp.135
Зaбapa, .Дубнiвський p-н, с. 2 l 8
Зaбapa, Шyмський p-н' с. 358, 386
3aбopoль, Лyuький p-н, с. 264' 308
Зaбopoль, Piвнeнський p-н, с. 6О, 72, 7З
Зaбopoль, CapненськиЙ p-н, c. 2|6
3aбyжжя, ЛюбoмльськvtЙ p.н, c.325
3aбyнл4 Boлoлимиp-Boлинський p-н, с.
зз7. з46
Завaдiв, Cтpийський p-н, с. 95, l l 6' l 35'
|з7
Зaвидiв, Гopoxiвський p-н, с. 284, 3l8,
344
Завидiв, oстpoзький p.н, с. l66
Зaвидiвський, лiс 344
Зaвiтнe (кoлиtuнс селo Biкентi[вкa),
Кiвepuiвський p.н, с. 288
Зaгaгинцi (кoлишнс с. Bеликi Pикaнi),
.[,емилiвськиЙ p-н' c' 220
3aгipui, .t[бнiвський p-н, с. 94

..3a.Ци'', с. Haбеpежt|е, .Ц.емидiвський
p-н'  yp. l12
..3aкpевшинa'', с. CеpгiТвкa'
Гoщaнський p-н, yp. 80
Зaлaв'я, Млинiвський p-н, с. 52, 86
Зaлiзниця, Кopешький p-н, c. 53, 67,206,
222,240
Зaлiзниця, Любеrцiвськиtl p-н, c. ЗЗ2
Зaлiсovе, Кiвеpшiвський p.н, с. 298,з09'
324'ззз
ЗaлIiсui, Шyмський p-н.с. 357
3а.пiшaни, .Ц'yбpoвиuьки It p-н, c. 203
3алiшина' с. Cpiбне, Paдивилiвський
p.н, х. 45
За;щ'loкя, BoлoДимиp.BoлинськиЙ p.н,
c. З4З
Зaлyжя<я, Шyмський p-н, c. З77
Зaмлиння, Любoмльський p-н, с. 308
Зaмoсти, Typiйський p-н, c. 272, 35З
Зaмчиськo,.Ц)бнiвський p.н, c. |26, |9|
Зaнoкoт, с. Ябrryннe, Беpезнiвський
p-н'  l75
Зaoзepнe (кoлишнс сeлo Пepешпa),
Лtoбoмльський p-н, с. 304
Зaпiлля, ЛюбoмльськllЙ p-н, 26з, 27 4,
275'29| '  303,325' з3l
3aпopiзькa Ciн l6
Зapiuьк, Piвненський p-н, с. 65, l38,
209,234
3apiннe, Гoщaнський p-н, с. l67
Зapiння, Boлo.Цимиp-Boлинький p-н,
c.273' З02'З33
Зapivvя, Мaневицький p-н, c' 2|6
Зapyлля,.['yбнiвськиЙ p.н, с. 200' 20l
Зapуддя, Збapaзький p.н. с. 388
3aслaвськi Цrгopи' с. Тoпн4 Кoрuький
p-н l25
Зaсмики, Кoвельський p-н, с. 289
3agгaвa' Жoвкiвський p.н, 28 l
3arypui, Лoкaчинський p.н, с. |7,26з,
278,зз8,з52
Зaхiд, pегioн €вpoпи 3l

428
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3aхiднa Boлинь, pегioн 20 Зiвки, Boлoлимиpеuький p-н, кoл. 89
Зaxiднa eвpoпa 26 Зipне, Бepeзнiвський p-н,с.92,146,2|9
3aхiднa Укpafнa, peгioн22,26'28'29 Злaзне, Кoстoпiльський p-н, c. 44, 50,
Зaхiдне Пoлiсся, pегioн 20 |03.2|2
Зaхiдний Бyц piн. 325 Знoсинi, Capнeнський p-н, c.177
Зaхiднo-УкpaТнськa Hapo,Цнa Pеспyбл iкa Зoзyли нцi, oстpoзький p-н, с. l 90
(зУHP) 12 Зoлoтoлин, Кocтoпiльський p.н, с. 88,
..Зaнyryнкa'', с. lвaЧ кoве, 3лoлбyн i вськ иЙ 205, 2 | 0
p-н'уp.206 Зoлoнiвкa, {еми,Цiвський p-н, с. l5l
3aruкiв,Жoвкiвськийp-н,c.23 Зopя,Boлoлимиp-Boлинськийp-н,
3бapaлс, м.33,374,з78,379 c.34З
3бapaзький, p-н 356, з6з'378,з79,з81, Зopя, Piвнeнський p-н, c.З4,35
382' 386, 388, 389, 395 Iвaнне, flyбнiвський p-н, c.234
3бepеже, Хoлмщинa (тeпеp Пoльшa), с. Iвaнинi, смт 285, з05, з26, з3 |, 347, 348
325 lвaничi. стaнцiя 286'345
Збитин,.{yбнiвський p-н, с. l65 lвaничi (кoлишне селo Янкевинi),
3вягель, лив. Hoвoгpaл-Boлинський КoстoпiльськиЙ p.н, c.2|, 56, 57
Згopaни, Любoмльськ иЙ p-н, c. 27 4, 304 I вaнич iвський, p-н 25 8, 285, 296, 299,
3дoвбиця, Злoлбyнiвський p-н, с.63,80, 305, 3l3, 3 l6 '  33з, з40, з4|,342, 34з,
l l5,  176, 177, 183, I 88, 20 I,  206, 207, 344, 346,347,352,353
208' 219,224,2з5,250 lвaнiвкa, Iвaничiвськи Й p-н, c, З47
3лoлбyнiв, м. 8l ,  98, |24, |34, |52'  |74, Iвaнiвкa (кoлишнс с. Янiвкa),
207,2||,217 Кoвeльський p-н 328
3пoлбyнiв, craнцiя 127 lвaнiвкa (кoлишнс с. Янiвкa),
Злoлбyнiвський, p-н |9,22, з6,37,48, Paдивилiвський p-н, с.  69, |07,2,|8
49' 5 |, 52, 5з, 54' 6з, 65, 66, 67, 68, 8 l, Iвaнiвкa, PoжиЩeнськиЙ p-н, c, 340
94,98'99, l0 l ,  |02' l .07, l08, l l0,  l l2,  Iванiвкa(кoлишнсс.Янiвкa),Кopeuький
l l5 '  l l6 '  120, |2|,  |22, |24'  |25'  |26, p.н,c.|46,243
|З2, |з5'  |з9, 144, l45'  l63, 164, 169, Iвaнкiвцi (кoлишне селo Янкiвцi),
170,172' |76'  177, |78, |82, l83, l88, Лaнoвецький p-н,c.З1О,З94
|93' |94, |96, |97, l98,200,205,206, Iвaнo-Фpaнкiвськa, oбл.36, 38,з9,99,
207' 208, 209, 2|0, 2|| '  2|з, 2|7, 2|9, l  56, l  60, |69, 226, 240
222, 224, 226, 229, 230, 2З 5, 2з8, 244, I вaннин, Лyuький p-н. с. 289
250,251,254,255,з20,з2|,З28 lвaнчицi,  PoжищенськиЙp-н,c.289
Зеленe, Гopoхiвський p-н, с.339 lвaнкoве, З.пoлбyнiвський p-н, с. l45,
..Зеленe'', с. Cкpегoтiвкa, Кiвеpui вський l 93, 20 |, 206, 2| 7, 222
p-н' yp. 307 Iквa (кoлишне селo Кpyлевський Мiст),
3елений Гaй (кoлишнс с. Хoмщ), КpеменеЦькиЙ p-н, c. З75
.[.yбнiвський p-н, c.207 Iквa, piн. 58, l 15
3игмoнтiвка' Гopoхiвський p-н, с.35l Iллiн, ГoЩaнський p-н, c, |66,17З,245
3имне, Boлo.Цимиp-Boлинський p-н, I.гшяrшiвкa, oсгpoзький p.н, с. l02, l l6
с. 335'  352



Iскpa (кoлишн€ селo Hoвo>кyкiв),
Piвненський p.н, с.59, 68,92, l00, l  l3,
170,227
..Iскpa'', вiйськoвий нaдpaйoн l 49
Кaлинiвкa, с. Жopнишa, Кiвepuiвський
p-н, х. 298
Кaлинiвкa, Млинiвський p.н, с. 6l
Кaлинoвник, Кoвельський p-н, c. 27 6
Кalryський, p-н 24, 36, 38, 39
Кaмекyхa, див. Кaм'янa Гopa
Кaмiнь-Кaшиpський, м. 272, 276, 294,
309
Кaмiнь-Кaшиpський, p-н З29
Кaм'янa Гopa (кoлишне с. Кaменyхa),
Кocтoпiльський p-н, с. 40
Кaм'яниця Boлинськa' .[yбнiвський
p-н' c. 47. |26
Кaм'янк4 Беpезнiвський p-н, с. 98, |75
Кaм'янкa (кoлишнс селo Hiмецьке),
Лyuький p-н,286
Кaнoниvi, Boлo.ЦимиpеЦький p-н, с. l 95
Каrryстинui,3бapaзький p-н. с. 389
Кapaсин, Кalv iнь-Каlllиpський p-н' c. З29
КapaсинськиЙ, лic 329
Кapлoв, диB. oлексiiЪкa
Кapнaнiвк4 Лaнoвецький p-н. c. 37З, З7 4
Кapoлiнкa, Млинiвський p-н, c.216
Кapпaги, гopи 395
Кapпaтськa УкpaТнa l5
Кapпилiвк4 Paдивllлiвський p-н, с. 45,
143
Кapпилiвкa, Piвненський p-н, c. 245
Кapпилiвк4 PoкитнiвськиЙ p-н, c. |23
..Кaсень'', Paдивилiвський p.н, уp. 235
Кaтеpбypц лив. Кmеpинiвкa
КaгеpбypзькиЙ (тепеp Шyмський), p.н
384
Кaгеpинiвкa (кoлишнс мiстечкo
Кmеpбypг), Шyмський p-н. с. 360, 38l,
384
Квaсiв, Гopoхiвський p-н. с.3l3
Квiтневе (кoлиtuнс с. Бaб'е),

Poжищенський p.н, с. 270, 28З
Квiтневе (кoлишнс с. Ульбapiв),
фlбнiвський p-н, с. l82
КиТв, м. з4,52,53,6l '  75,77, l08'  l09'
|22, |26, |27, |28, |з2,135, |42, |46,
1 75, 1 80, 1 82, 1 85, 1 86, 1 87, 1 89, 1 90,
20з,2|2,224'226
КиТвськa Pyсь l4
КиТвськa, oбл. l6,39, |84'з71.
Кисилин, Лoкaнинський p-н, с. 3 l 0, 3 l 9,
з2|
Кiвеpui, cмт26З,266
КiвеpЦiвський, p-н 35, 44, 94, 16з, 257'
258, 259,260, 265, 267,270,274, 276,
278' 28з, 288' 293, 294,296' 297, 298'
300' 302'  304, 307, 309, 3l4, 3 l5, з l8,
3|9, 320, з2|, з23, з24, з28,330, 333,
3з4, зз5,336' 344
Кiлpи, BoлoлимиpeЦький p-н, с. 68,l42,
179
Кiмнaтa, КpеменеЦькиЙ p-н, c.367
..Кiптихa'', КpeменеЦький p-н, yp. 354,
39r
Клевaнський (тeпеp Piвненський), p-н
249
Клевaнь - I, Piвненський p-н, спrг l 7, 33,
7l '9 l '  l |4,|26, lз0, l54, l60, l65, l66,
2|3, 227, 2з6, 237, 246, 247 .  з2| '  з33
Клекoтiв, Бpoлiвський p-н, с. l8
Клепaнiв, КiвеpuiвськиЙ p-н, c' 276
Клесiв, Poкитнiвськи|t p-н, cмт 7 4
Клoпoнин, Iвaничiвський p-н, с. 340,
з4|
Княже, Coкaпьський p-н, с. 269,305,
3r3
Княжинa, Tеpнoпiльськa oблaсть 365
Кoбилище, смт opжiв, Piвненський
p.н, х.34,35'  68'  l00
Кoбильня, див. Bесняне
Кoвель, м. 2|З, 258, 260, 26з, 272, 27 3,
276, 287, 309, 3l9, з24, 329, 330, 335,
з47 '  350' з5з

430 431

Кoвельський, p-н, 258, 262' 264,268,
269,271, 272, 276, 283,288, 290, 295,
309' 3 l  | '  з|2 '  з|5, з24, з25'  з26'  327 

'
з28, з29' 330, 333, 3з5, 337, 340' 342
Кoгильне, Boлoлимиp-BoлинсЬкий p.H,
c. 287, 288, 292' 297, з|9, 320' 32|' 34з
Кoзaк, КopеuькиЙ p-н'с. |82,202
Кoзaннинa, с. AнтoнiвЦi, Шумський
p-н, х.  358
Кo3ин, Paдивилiвський p-н, с. l36' l59'
1E7,226
Кoзинський (тепеp Paливилiвський),
p-н2|5'235
Кoз.пин, Piвненський p-н, с.  4 l ,  5|,52,
105, l6 l
КoкiвеЦь, Кopеuький p-н' с. I59
Кoкopiв, КpеменеЦькиЙ p-н, c. 382
Кoлки, Мaневицький p-н' сtllт 264'267'
276,302,320
Кoлкiвськ4 pесrry6лiкa 320
Кoлкiвський (тепеp Мaневиuький), p-н
3l ,  l63'  267,з|0'з|9
Кoлмiв, Гopoхiвський p.н, с. 348
Кoлoвещи, Кopеuький p-H, c.79, |07,
t42, 146, 147 , 160,252
Кoлo.Цсже, Гopoхiвський p-н, с. 29l, 3l l,
3|6'  з49
Кoлoденкa, Piвненський p.н' с. 42' l00'
t t4, 120,132, t48, t53,164,184, 185,
lE9, 195
КoлoдiiЪкa (кoлицItl€ с. Bеликa Хapyva),
Кopеuький p-н' c. 34' |37
Кoлoдне, 3бapaзький p-н' с. 363' 378
Кoлoдязне (кoлишне селo Biлькa
Хoлoпськa), Беpезнiвськи|l p-н, c. 4З'
п7
Кoмapiвкa' КoстoпiльськttЙ p-н, c. 23 5
Кoмapoве, Мaневицький p-H, c. 264'27 5,
320
Кoнюxи, Лoкачинський p-н, с. 26з'286'
305
Кoпaнi, Paдивилiвський p-н, с. 45' 60'

|4| ' 202' з90
Кoпилля, Мaнeвицький p-н. c.27|
Кoпитiв, Кopеuький p-н, с.99, |96'2|5,
224,240
Кoпиткoве, 3лoлбyнiвський p.н, с. 98,
217
КoпиuинЦi, Гyсятинський p-н, м. 3l5,
з6| ' 370
Кopaблишe, МлинiвськиЙ p.н, с.  37,
l  84'  l  85'  |87'2з|,  250, 25|
Кopлишiв, Шyмський p-н. c. З70,372,
385, 387
Кopеuь, м. 19,87, l05'  l09'  l l8 '  l50'
l5 l ,  l  52, |96, 2|8, 22з'  226'  22.I '  240'
242'24з'248'252
Кopеuький, p-н l9, з4, 4|,53, 6l ,  65,
67, 75, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 99, 103,
107, 108, l l l ,  l14, l l7,  l l8,  l l9,125,
|28'  |33, lз5, lз6 '  l37, l38'  |40'  |42,
144, 146,147,150,155, 156, 159, 160,
162, t68,169, t70, t75, t82,183, 186,
l87' l89, |9з, |94, |96' 202, 204' 206,
2t2, 2t4,215, 221, 222, 224, 225, 226,
2з|, 2з2,240, 242,243, 245, 248, 250,
25|,252,25з,254
Кopисть, Кopeuький p-н, с. 4l, 5з' 87'
|з6,168'249
Кopитне, Paдивилiвський p-н, с. 2 l 5
Кopнин, Piвненський p-н, с. 229
Кopoбихa, с. Мaлий Жoлyлськ,
Boлo.ЦимиpеЦький p-н, х. 63
..Кopoлiвський Лiс'', с. Мaлi Беpежui,
КpеменеЦький p-н. yp. 384
Кopoсг, Capненський p-н, c. 236
Кopoсгятин, див. Ма.пинiвкa
Кopсyнь, м. l7
Кoщелiси, Pзrгнiвський p-н, с. 268
Кopvyнoк, с. Плoскe, oстpoзький p-н,
x.94
Кopнин, КoстoпiльськиЙ p-н, c.4|' 43
Кopнин, Paдехiвський p.н, c. 267, 27 5,
278.344



Кopнiв'я, Кoстoпiльський p-н, с. 205 Кpемеtu,Лoкaчинський p-н,c.298,347,
Кopшiв, Лyuький p-н, c. 257, 268, 287, з48

Лaвpiв, Лyuький p-t|, c, 220, 280, 283, Лiтoгoщa, РoжиulенськиЙ p-н' с.327
29|'з00' 30l '  307' 340,з44 Лiшня, КpеменеЦький p-н, с.  36l '  365'
Лaдoвкa, .Ц.еми.uiвський p.н, кoл. l 76 з74, 315
Лaнiвцi ,  смт. 355, з56'  з6|,  з62,364, Лoбaчiвкa, Гopoхiвський p.н, c.266,
367'374,377'з9| 27t,277
Лaнoвецький,p-н 47, l0l ' l38, 210,354, Лoбaчiвський' лic 266
355, 356, 357, 358, з59, 360, з6|, 362, Лoвишa, Typiйський p-н' с. 308
з6з, з64, з65, з66, 367, 368, з69, 37 0, Лoкaчинськи Й, p-н 26|, 26з' 269' 27 0,
з7 1, 372, з7з' з7 4, з7 5, 37 6, 377, 378, 272, 278, 285' 286, 288' 290, 298' 305'
379' 380'  38l '  386'  з87,з89,390,39l ,  3 l0,3l3, з19'з21'32з'зз2,338' 339'
з92'з94 340, 342, 347, 348, 35 l, 352
Лaскiв, Boлoдимиp-Boлинський p-н, Лoкaчi, cмт26|,290,336,348
c. 27 8, 279, 297' 306, з | 5' 324, з26, зз |' Лoпyшне, Лaнiвeцький p-н, c. 31 4
з46 Лyгинський, p-н 19
Лaщинцi, Лaнoвeцький p-н. с. 374, 380 Лyкiв (кoлишнс смт МauеТв),
Лeмешiв, Гopoхiвський p-н' c. 282, 350 Typiйський p-н' сMт 257' 264' 265, 27 5,
Лепеrшiвкa, Шyмський p-н, с. 394 327,330

Кoстoпiль, м. 2|, 34, 4з, 44, 48, 54,56, Кpивyха" .[yбнiвський p-н, с. I 02
57,6з'70,7|,75,90'  l08'  l  l4,  l  l6,  l37, Кpиясi ,  КpеменеЦький p-н. с.  390, з93
164, t67, I 88, 195, 200, 214 Кpилiв, Кopеuький p-н, с. l46
КoстoпiльcькиЙ, p-н 20, 21,30, 34, 40, Кpимне, Cтapoвижiвський p-н, с. l9,
4|,  42, 4з '  44'  46, 48,49, 50, 5l ,  54, 55'  265
56, 57, 62, 6з' 64, 66' 69, 70, 7 |, 72' 73, Кpинильськ, Capнeнський p-н, с. 48
74,75,85,87,E8,99, l06, l08, l l6,  l l8,  Кpyгoлець, Шyмський p-н, c.372'З85
|19, |20, 125, |з7, lз9, l4 l ,  |46, |49, Кpyлевський Мiст, див. Iквa
|62, |6з, l70'  l8 l '  l88, 205, 209,2|0, Кpyпеuь, Paдивилiвський p-н, с.  l04,
2п,2t2,216, 217,2t8,220,222,228, 105, 108, 1t5,t27, l4t,  150, l7 l ,  180,
2зз'2з5'24|,з|9 201' 219' 224, 226' 228' 2з7' 2з8
Кogгюшкoвo, Лyuький p-н, мaстoк 3l7 Кpyпoве,lyбpoвиuький p-н'c. |23'|37
Кoтiв, Piвненський p-н, с, 39' 45,79, l 05 Кpщa Cлoбoл4 Сapнeнський p-н, c. |72
Кoтiв, Лyuький p-н, с. 295,306'з42 Кyлpин, (тепеp сeлa немaе),
Кoтляpiвкa, Шyмський p-н, c. 379, З95 ЗлoлбyнiвськиЙ p-н, кoл. l 35, |7o, 23o

29| '294,295'зз8
КopшoвеЦь, Лyuький p-н, c. 347

Кoхaнiвкa, Збapaзький p-н, c.379
Кpaм, м. Кopеuь, х. l l8

395
КpеменeЦькa , в'язннlIя 27
КpеменеЦький, зaмoк l8

Кpивин, Cлaвyгський p-н, с. l49, l90
Кpивинi, PiвненськиЙ p-н, с. 33, 9|,245

Кyликiв, КpеменeЦький p-н. с. 355'З72,
з75'з76'  384'  38б

Кщи, ШyмськltЙ p-н. c.377
Кyгянкa (юлицJнс с. Ляхiв), ogгpoзький
p-н, с.  l  19'  l95

Лизянa, БеpезнiвськиЙ p-н, c. |52
Линiв, ЛoкачинськиЙ p-н, c. З42

p-н' yp. 6l
Лисин,.[емилiвський p-н' с. l02

Лиvки, Кiвеpuiвськи Й p-н, c. 294
Лишe, ЛyuькиЙ p-н, c.265

p-н' yp. l 16
Лiсoве, Maневицький p.н, с.3l0

p.н' yp. 54
Л1твцc.342

Лyкoвинi, lвaничiвський p.н, с. 34l
Лyuьк, м. |7, |8, 3 l ,  34, 35'  82, 96, |23'

Лyuькa, pыryшa'|7
Луuький, пoвiт l6, l7, l8

27 4, 277, 278, 279' 280, 28з' 284, 285'
286, 287, 289, 290, 291, 294, 295, 300,

Лyниui, Capненський p-н, |7З
Любaчiвський, пoвiт з9' 48' 49'7 4, |24,

Любитiв, Кoвельський p-н, c' 28З, 284
Любoмль, м.264' 274'  275'  29| '  з0з,

Кpaснa Гopa, .[yбнiвський p-н, с. 94 Кyльнин, Typiйський p-н, c.287
Кpaсниuя, с.  Cтapa МoЩaниця, КyненЩинa, с.  Кyнин,3лoлбyнiвський
ЗлoлбyнiвськиЙ p-н, х. 126 p.н' х. I32
Кpaснoвoля, Maневицький p-н, с. 330 Кyнин, Злoлбyнiвський p-н, c. ||2, |22,
Кpaснoсiлля, Гoщaнський p-н, с. l 7, l 83 |24, |з2
Кpaснoстав (кoлишнс селo Гнiйне), Кyпинiв, Typiйський p-н, с. 258, 3 l2
Boлoлимиp-Boлинський p-н, с. 288, 342 Куpaш,.(5lбpoвиuьки Й p-н, c. |24
Кpaть' Typiйський p-н, c,258,272,335, Кypлибaнь, фlбнiвський p-н, с. l66
з4з Кypoзвaни, Гoщaнський p-н, с. 2З |, 249
Кpеменeuь, м.28,30, 55,62,69, l30, l40, Кypсики, Paдивl.tлiвський p-н, с. 89,|74,
|4з '  178, 2|8'  22| '  356, 360, 36 l ,  363, |92'  394'  з95
364, з65, з67, з68'  370, з7|, з7з, з75'  Кyстин, Piвненський p.н, с.  l  \2,244,
з77, з78, з79, з80, 385, 387, з88' 392' 246

Липки, Гoulанський p-н,c. |26, l 5 l, l 93, | 46, |72, |92, 2зз' 236, 242, 244' 256'
|94, 206, 2| з, 22|, 222, 249 257, 262, 274, 28t, 284, 285, 289, 290,
..Лисa Гopa'', с. Кaлинiвк4 Млинiвський 300' 305' з07, з20, 32|' зз8, 352

Листвин, .Цyбнiвський p-н, c. 37, |65 Лyuький, p-н 4|,220'235'251'258,259'
Литoвеж, lвaничiвськиЙ p-н' c. |7 26|, 26з, 264, 265. 267, 268, 269, 270'

Лi.Цихiв, КpеменеЦький p.н, с. 364,390 30 l ' 302' 303' 306' 307' 308' 3 l 0' 3 l 4'
Лiски, Boлo.Цимиp-Boлинський p.н, c. 3|7, з|8, з32' 334' зз5' зз6, 337, 3З8,
299 з40'З4| 'з42'344'з47
..Лiсничiвкa'',с. opжiв,PiвненськиЙ Лyниui, Гopoхiвський p-н,с.296

Лiсoвики, с. ДpyЯсб4 Paдивилiвський |27 ' |з|
p.н, х.  l l7 ЛюбешiвськиЙ' p-н 332
..Лiське'', селo Пoлiське, Беpезнiвський Любикoвинi, Capненський p-н, с. l23

КpеменеЦький, p-н l 78, 217, 220' 354, Кyxapi, Кoвельський p-н. с. 328
з55, 356, з57,360, з6|, з6з, з64,366, Кyrшлин, КpеменеЦький p-н, с. 354
з67'З68'з69'370'з7|,372,з75,з76,. .ЛaбpoЩинa' ' ,с.oз.Цiв,Лyuькийp-н,yp.
378, з79' 380, 38l,  382, 383, 384' 385, 300
386' 389' 390, 39l, 392' з93' з94

Лiтвиrц, .(yбpoвиuькиЙ p-н, c.2З7 304' 305' 33l
Лiтин, Typiйоький p.н, c. 287, 295, з|2 ЛюбoмльськиЙ, p-н |7' 26з' 264' 265'

27з, 274, 275' 291, 303' 304' 308'309'
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ЛiтoвиЩе, Шyмський p-н, с. 384



324,з25, з3l '  336'  353'  345'  353
Любoхини, Cтapoвижiвськt,til p-н, c. 265
Людвипiль. .цив. Coснoве
Людвипiльський (тепеp Беpезнiвський),
p-н 30
ЛюДвиЩе, Шyмський p-t|, c. 37з, з77,
з87
Людинь, фlбpoвиuькиЙ p-н' c. 42
Люцинiв, Гoщaнський p-н' c. 22З
Люткa, Cтapoвижiвський p-н, с. l9
Люхнa, Capненський p-н, c. 225
Ляхiв,.Цив. Кщянкa
Ляшyк Cильвестp Cеменoвtlч, пoвcт. 279
Львiв, м. 2|,  26'  6 l ,  l04, 20|, 224, 28| '
282,з05
Львiвськa, oбл.23,24'95, l l6 '  l28'  l35'
l37'  l38'  l5 l ,  l73, 230' 23| '  2з2, 234,
267, 268, 27з, 275, 28|, 296, 299' з05'
з13' з44' з6з, з.II
..Мa.Дясaкa'', леpжaвa l 4
Мaйкiв, Гoщaнський p-н, с. 84, l36' l87,
20s
Мaйдaн, .(yбнiвський p-н, l43, 2 l0
Мaй.пaн (тeпep с. немaе), 3лoлбyнiвський
p.н, кoл. l39
Мaй.Цaн, Кoвельський p-н' с. 309
МaТвкa, Лyuький p-н. с. 3l7
..Мaк'', с. Hсгpеб4 Boлoдимиpецький
p.н'  yp. l l3
Мaкoтещи, Piвненський p-н, c. 229
Мaксимiлянiвкa (тепеp селa немa€),
Беpезнiвський p-н, кoл. l l9
Мaлa Гopoлниця, Млинiвський p.н,
с.  l48
Малa oме.гrянa, Piвненський p-н, c. 33
Мa.гIa Coвп4 Кopеuький p-н, c' 2З2, 2ЗЗ
Мaле.['еpев'янvе, oсгpoзькl,l{,t p-н, c. 79,
80, 148
Мaлий Жo.rryДськ, Boлo,ЦимиpеЦький
p-н, с. 63
Мaлий Мидськ, КoстoпiльськиIt p-н,
с. 87

Малий Cтидин, Кocтoпiльський p-н,
c.220
Малин, Млинiвський p-н, с. 64, 85, 86
Maлинiвка (кoлишне с. кopoстятин),
Гoщaнський p-н, с. l6, l83
Малинськ, БеpезнiвськиЙ p-н, c. 76,
139, 150, 157,190,242
Мaлi Беpежui, Кpеменеuький p-н.
с. 384
Мaлi Бepезoлyки, PoлсиЩенський p-н.
c '  З|4,322
Maл i .[opoгoстai., Mлинiвський p.н,
с. 60
Mалi Сaдки, Шyмcький p-н' с. 385
Maльoвaнк4 с. Хoтинь, Piвненський
p-н'  yp. l38
Мaневицький, p-н 3l ,  163,2|6,26з,
267, 27 t ,  275, 277, 280, 301, 304, 3 10,
3l  l ,  319, 320,326,329,330,334, 335
Мaневинi, cмт 329
Мaневинi, стaнцiя 288
Maневинi, Мaневицький p.н, с. 320
Mapинин, Беpезнiвський p-н, с. 84, 85
Мapинкoв, Poжищенський p-н, кoлoнiя
298
Mapкелiвкa (кoлишнс селo
Мapuелiвкa), Boлoлимиp-Boлинський
p-н' с. 306' 350
Мapкoвинi, Гopoхiвський p-н, с. 350
Мaринiвк4.['yбнiвський p-н, c. 95, | 47
Мapuелiвк4 .Цив. Mapкелiвкa
Мapuелiнa (тепеp с. немaе), КopеuькиЙ
p.н,кoл.232
Мap'янiвкa (тепеp селa немaс),
Piвненський p-н,c.229
МaгвiТвui, Шyмський p-н. c.З62
Maгейки, Мaневицький p.н' с. 334
Мaтiв, Coкaльський p-н, с. l7
Мrгiiвк4 Гoщaнський p-н, c.72
МauеiЪ, лив. Лyкiв
Мaщa, Кoстoпiльськvllt p.н, c.69

Межиpiцький (тепep Кopеuький), p-н
150, I62,249,252
Мeжиpiн, oсгpoзький p.н, с. l5l,208
Межиpiння (кoлиurнс селo Чекнo),
Млинiвський p-н, с. 86
Меpвa' Гopoхiвський p-н, с. 33 l
Метельне, Кiвеpuiвський p-н, с. 94,274,
3|0'  з2| '  з2з

Минькiвцi, .[I'yбнiвський p-н, с. l 86, l9l
Миpкiв, Гopoхiвський p-н, с. 35l
Миpне (кoлиtuнс сeлo Пенaлiвкa),
КoстoпiльськvlЙ p-н, с. 7l' l l 8
Mиpoвинi rypiйський p.н, c.287
Миpoтин, 3лoлбyнiвський p.н' с. l93
Михaйлiвк4 Гoщaнський p-н, с. l32, l95
Михaйлiвкa, Лoкaчинський p-н, с. 340
Mиxaйлiвк4 oстpoзький p.н, с. l 34, 2l l
Михaйлiвкa, PaдивилiвськиЙ p-н, c. 82,
87 '  |07 ,  127 ,  |5|,224, з90
Михaйлiвкa, PiвненськиЙ p-н, с. l70
Михa.гIкiвцi, oсгpoзький p-н, c. 73,74,
|7з, |86'  |97
Mихaлкiвцi, Шyмський p-н, с 385
Мишiв, Iвaничiвський p.н, с. 3l6' 333
Мiзoцький (тепеp Злoлбyнiвський), p-н
226.229
Мiзoн, смт 28, 48,49,52,65,67'  |0|,
1 02, 1 08, 110, 124, 169, 182, 199,226
Мiзoчoк, 3лoлбyнiвськиЙ p-н, c. 197
Млинiв, смт 96, l00' l23' |72, 20|,204,
2|4,2з0,234' 246'  254
Mлинiвський , p-н 37 , 45' 52,58, 60, 6 l ,
64, 85, 86, 89, 104, 106, l l5,  п7, 122,
123, 140,148,149,155, 158, 159, 162,
172,174, 176,178,184, 185, 187, 188,
192, 204, 212, 216, 217, 219, 220, 221,

22з' 23|' 2зз, 2З8, 250, 25|, 254' 259'
з2|
Млинiвцi, Кpеменеuький p-н, с. 35б,
З82'з90
Мнишин, Гoщaнський p-н, с. l7
Мoвникiв, IвaничiвськиЙ p-н' c. 327
Мoгиляни, oстpoзький p-н, с. l86,203
Мoгильне, див. Жoвтнeве, Boлoдимиp-

Мoлдoвa 16
Мoлoдниvе, Жидaчiвськи Й p-н, c. 230,
2З| '  2з2'  37 |
Мoлoткiв, с. oбенижi, Тypiйський p-н'
x.282
Мoнaстиpський (TеpнoпiльЩинa), лiс
379
..Мopoзихa'', с. Moщaниця, oсгpoзький
p-н' yp. l90
Мopoзiвк4 Кopeuький p-н, с. l l8' l83
Мoсиp, Любoмльський p.н, с. 353
Мoсквa (Poсiйськa Фелepauiя), м. 20
Moсти, 3лoлбyнiвськиЙ p.н, c. 144
Мmpoнинський, мoнастиp l9
Moнaлки, Тypiйський p.н, c. 263, 3 | 0
Мoщaниця, oстpoзький p-н, с.45, l49,
189, 190,216,251,255
Мypoвa (тепep селa немaс),
Любoмльський p.н, с. 308
Мyсopiвцi,3бapaзький p-н, с. 388
М'ятин, Гoщaнський p-н, c.209,248
М'ятиtt, Млинiвський p.н, с. 238
Haбepежне (кoлиtшнс с. Hoвoсiлки),

.{еми.Цiвський p-н, с. |07, ||2, |50
Haлвipнянський, p-н 99, |56, l60' l69'
226,240
Haдчицi, Млинiвський p-н, c. 32|

Мечислaвiвкa (тепеp селa немaе), Boлинський p-н
Млинiвський p-н, с. l |7 

' 
23E Мoзиp (Бслapyсь)' м. l 9

Милocтiв, Piвненський p-н, c.234 Мoквин, Бepезнiвський p-н, с. 46, 98
Милятин, lвaничiвськи|l p-н. c' 299 МoкpеЦь, ТypiЙський p-н, c.299
Mилятин, oстpoзький p-н, с. l09, l39, Мoлoткiв, ЛaнoвеuькиЙ p-н,c.З58'367
l89 Мoнaстиpиський, p-н 77, |9з
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Haзaвизiв, Haдвipнянський p-н, с. 99,
156, 160, 169,226,240
Haлaдiвкa' Лaнoвецький p-н, c, 372, 386
HapaiЪ, .(yбнiвський p-н, c. |62
Hapенин, мaстoк 329
Hapoлинi, смт l9
Haгaлiн, Гopoхiвський p.н, кoлoнiя 303
Haтaпiя (тепеp сeпa нeмaе), Piвненський
p-н, c. З9' 45' 79
Hевipкiв, Кopецький p-н, с. I9, 79,84,
l35, l40, |62, |82'  |9з. 2|4
Hемиpiвк4 PaдивилiвськиЙ p-н,с. l 09,
l2l , 192,236
Hемoвиvi, Capнeнський p.н, с. 49, 54, 58,
59, 66, 7 4, 7 5, 76, 87, 124, l2g, t 47, t77,
| 7 9' | 86, |99, 202' 2зs. 260
Hесвiч, Лyuький p-н, c. 277, 29|
Hетpебa, Boлo.ЦимиpeЦький p-н, с. l l3
Hстpeбa, Poкитнiвський p-н, с. 20
Hехвopoщa (кoлишнс с. Бискyпинi
Pуськi), Boлoлимиp-Boлинський p-н,
c.46,49,110,205,260
Hивецьк,.{yбpoвиuький p-н, с. 95
Hиpи, Тypiйський p-н. с.3l2
Hицi, Cтapoвижiвський p-н, c,297
Hiмецькe, див. Кaм'янкa
Hiмеччинa 2l  ,22,27,28,з4,56, 83, 2l  l ,
з|8, з6з, з74
Hoвa Мrгниця PaдивилiвськиЙ p-н,
с. l85
Hoвa Мoщaниця, здoлбyнiвський p-н,
с.66.226
Hoвa УкpaТнкa (кoлишнс сeлo oсaдa
КpехoвeЦькa), Piвненський p-н 38, 43,
44, 5|, 60, |76' 24з
Hoвaки, BoлoДимиpеЦький p.н, с. l96
Hoве Cелo, Пiдвoлoчиський p-н, с. 364
Hoвий Bишнiвець, 3бapaзький p-н,
с. 386
Hoвий [вip, Piвненський p-н, с. l45
Hoвий !вip, Typiйський p-н, c. 258' 265,
312

Hoвий Зaгopiв, Лoкavинський p.н,
с.  3 l3
Hoвий Збopишiв, ГopoхiвськиЙ p.н'
257,3|з, Зз5
Hoвий Мoсиp, Кoвельський p-н, с. 329
Hoвий oлексинець, Кpемeнеuький p-н,
с.38l '  382
Hoвий Oсеpе.Цoк, Boлoлимиp-
Boлинський p-н, c. 322, З52
Hoвини, Boлoлимиp-Boлинський p-н,
c.274,345
Hoвини, Кopeцький p-н, с. 8l
Hoвини, с. Ciянцi, oстpoзький p-н,
х. l l0
..Hoвини'', с. Кmiв, Piвненський p-н, yp.
79
..Hoвини'', Кopеuький p-н, yp. l50
H oвoгpaл-Boл и нськи й ( кoли ш нс
мiстo Звягель), м. l7
Hoвolкyкiв, лив. lскpa
Hoвoмaлин, oстpoзький p.н, с. 57,96,
102, 103, l7 l ,  195,205,209
Hoвopoлниui, oстpoзький p-н, с. l02
Hoвoселiвкa (кoлиtuнс с. Бoжкевиvi),
Млинiвський p-н, c. |23,204
Hoвoсiлки, Boлoлимиp-Boлинський
p.н'  c '278,325
Hoвoсiлки, Злoлбyнiвський p-н, с. l98,
255
Hoвoсiлки, Мaневицький p-н, с. 334
Hoвoсiлки' Piвненський p-н, с. l53, l65,
180.247
Hoвoсiлки, лив. Haбеpежне
Hoвoсгaв, Лyuький p-н, с. 285
Hoвoсгaв, Piвненський p-н, с. 247
Hoвoстaв, Шyмський p.н, с. 359, 384,
39l '  з93'  395
Hoвoстaв . .(шьнiй, Piвненський p.н,
с.  ||4. |53.249
Hoвoстaвцi, Гoщaнський p-н, с. l99
HoвoyкpaТнське (кoлиtшнс .(paнva
Pyськa), Paдивилiвськ llЙ p-н, c. 228

Hoсoвинi, Кiвеpuiвськи|l p-н, 32|
Hyлижi, ЛtoбoмльськиЙ p-н. c.27З
Oбapiв, piвненський p-н, c. |00'243, 2Ц
oбенижi, Typiйський p-н, c.282
oблaпи, Кoвельський p-н, c. 272, 309,
324'з25,333
oвaдне, Boлoлимиp-BoлинськиЙ p.н,
c.292,3l5 '  33l ,  з50
oвpyн, м. l9
oгpизкiвui, Лaнoвецький p-н, с. 36l
oлеpaлiвк4 шyмський p.н, с. 387
oженин, oстpoзький p-||, c.37,6|, |2|,
|66,2з9,245'252
oженин, стaнцiя |69, |75
oзлiв, Лyuький p.н, с. 289, 300
..oзеpиЩе'', с. ЧopнiТв, Typiйський p-н,
c.297
oзеpo, BoлoлимиpеuькнЙ p-н, c.207
oзеpuе, КiвеpuiвськиЙ p-н, c.276
Oзеpяни, .(;бнiвський p.н, |29, |82,207 ,
215
oзеpяни, ЛyuькиЙ p.н, c. 27 О
oзepяни, Тypiйський p-н, c, 287
oзлiв, Лyuький p-н, c.286,3О6
oзipui, с. Кaнoнинi, Boлo,ЦимиpеЦький
p-н' х. l95
oшiiЪ, Mлинiвський p-н, c. |23, |72, 2зЗ
oзютинi, Лoкaчинськи Й p-н, c. 272
oлексaнлpiвк4 Кoстoпiльський p.н,
с.  l8 l
oлексaнлpiйський (тепеp Pi вненськиЙ),
p.н l50' 22|,244
oлексaн.Цpiя, Piвненський p-н, с. 39,40,
54. 79, 106, 164, 185, 214
oлексiiвкa (кoлишнс селo Кapлoв),
Гoщaнський p-н,с.392
oленiвка" Poжищенський p-н, с.28l
oлик4 Кiвеpuiвський p-н, смт |7,257,
258' 259,265, 267,274, 3|0, з2|, 32З,
32E'3з6
oлик4 Кiвеpuiвський p-н, стaнuiя 283
oлиrшвa' Piвненський p-н, c. 2| 3, 244

Oмельне, ЛюбoмльськtаЙ p-н, c. |7
oнишкiвцi, Шyмський p-н' с. 358' 365'
385
oпapипси, PaдивилiвськнЙ p-н, c. 47,
48, 93
opaнi, Boлoлимиp.Boлинський p-н,
c.332' ЗЗ5
opв'яниuя, .{'yбpoвиuький p-н, с. 84,
r24,148,197
opлiв, Paдехiвський p-н' |7З'234
opжiв, Piвненський p-н'  смт з3,34,35,
4|,68,9l '  l00'  ||6, |22, l3 l '  l54'  l8з '
184,198
op"щi, Iвaничiвський p-н, с. 353
oсaла КpeхoвeцЬкa, див. Hoва УкpaТнкa
oсниЦьк, PoкитнiвськиЙ p-н, c. 27
oсoвa, .[,yбpoвиuький p-н, с. 56' |87'
2З2
oстaпи, Лyгинський p-н, с. l9
oстpiв, Boлo.ЦимиpеЦькнЙ p-н, c. 7 2
oстpiв, КiвеpЦiвський p-н, с. 29з,298'
336
oстpiв, Лoкaчинський p-н, кoлoнiя 26l
oстpiв, Paдивилiвський p-н, с. 353
oстpi вoк, Boлoдимиp-Boлинський p.н,
с.258' 288'з4з,346
oстpiвui, BoлoлимиpeЦький p-н, с. l80
oстpoц м. l7,  l8,  20'28'  47'  5|, .79, 8|,
103, l14, l16, 120, 134,152,154, 158,
|7| '  |75, |77,21|,22з'25| '  359'  38l
oстpoжеuь, Млинiвський p-н, с. 86, 87
oстpoжеuький (тепеp Млинiвський),
p.н 85'  l62
oстpoзький' p-н З7, 45, 49, 50' 5 l ' 54'
57, 59, 61, 65, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80,
84,87,93,94,95,96, l0 l ,  102, 103, 106,
109, l l0,  l l4,  l16, I l7,  l19, 120, l2 l ,
129, |з4'  |з6, |з7'  l38'  l39'  l40'  l48'
149, l5 l ,  152,154,155, 157, 158, 166,
167, 169, 110, 17l ,  171, 172, 173, 174,
176, 180, 186, t89, 190, 191,192,195,
|96' |97, 20З, 204, 205' 206, 208' 2|0'
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2||, 2|2' 2|6, 219' 234, 235, 2з9, 245, Пеpеrшп4 .Цив. 3aoзеpне
25|'252'254,255 Пeтpикiвцi, с. Aнтoнiвцi, Шyмський
oхлoпiв, Гopoхiвський p-н,c.282 p-н, х.360
oхмaткiв, .(емилiвський p-н, с. 45,47, Пeналiвкa,.Цив. Mиpне
67,76'  l0 l '  l04, 12| '|94, l95,2l8,220, Пeчихвoсти, Гopoхiвський p-н, c.  |7,
292,з2| 26?,269,282,з50
oнеpетнe (кoлишнс сeлo Свинюхи), Печихвoстiвський, лiс 350
КpeменеЦький p.н, с.38l ..Пенi' ', с. Cтaвoк, Кogгoпiльський p-н,
Пaвлiвкa, Iвaничiвський p-н, с.343 уp.2З5..Палaци'', с. 3дoвбиuя, Злoлбунiвський Пильгaни, Гopoхiвський p-н, с. 289,29з,
p-н'yp. l l5 325,з47,з48'з49
Паличi, Boлoлимиp-Boлинський p-н, Пильгaнський, лiс 348
c.337 Пиpятин,.(yбнiвський p-н,c.227
Пaнськa.{oлинa,.lив..[oлинa ПисapевaBoля,Boлo.Цимp-Boлинський
..Пapня'', с. Cтaвoк, Кoстoпiльський p-н, c.299
p-н'уp.235 Пiвдeннa Boлинь, peгioн l8
Пaсски, PaдивилiвськиЙ p-н, c.62 Пiвvе, Злoлбyнiвський p-н, c. 49, 194,. .Пaстoвинь' ' ,с.oблaпи,Кoвeльський 

|96,25|
p-н' yp. 309 Пiлбеpеззя, Гopoхiвський p-н,256,26|,
Пaхиня, Лaнoвeцький p-н. с.  373 274,282,284,289,350,35l
Пaшевa, .[емидiвський p-н, с. l5l Пi,Цвисoке, Paдивилiвський p-н, с. l7l,
Пaшyки, Гoщaнський p-н, с.23l 2oo'2o1'235
Пaшихa,[емилiвськийp-н,с.2l0 ПiдвoлoчиськнЙ,p-н364
Певжa, Млинiвський p-н, с. 86 Пiдгaйцi, Лyuький p-н, c.332,336
Пенькiв, Кoстoпiльський p-н, с.  l8 l  Пiдгaйцi,  Млинiвський p-н,с.2|2..Пepaтi' ', с. Aнтoнiвкa, Пiлгaйui, Шyмський p-н, с. 389
Boлo.пимиpеЦький p-н, yp. 66 Пiлгipське (кoлишнс сeлo Угopськ),
Пepевеpелiв, Млинiвський p-н, c.2|7 Шyмcький p-н, c.392
Пеpe.Цiли, Piвненський p-н, с.  65, l l3,  Пiлг ipui ,  P iвненський p-н, с.  l55
l 14 Пiлгoрa, с. Гpaлa, Кpeменeuький p.н,
Пеpeкaлля, смт opжiв, Piвнeнський х. З75
p-н'х.3З' |22 Пiлгopoлне, ЛюбoмльськиЙp.н,c.265,
Пepемишлянський, p-н 268 з24
Пepенятин, PaдивилiвськиЙp-н,с. l08, Пiллyбеuький(тeпеpЛyuькиЙ),p-н295,
219 318
Пеpесiкa, Тypiйський p-н, c.287
ПеpeсoпниЦя, Piвненський p-н, с. l55
ПеpесoпниЦькa, лpyжинa l 6

Пiддyбцi, Лyuький p-н, с.4l, 258,263,
267, 274, 278. 279, 290, з06, 3 l 4, 3 l 8'
55 I

Пеpеспa, PoжищенськиЙ p-н, c.325 Пiдзaмчe, Pa.цивилiвський p-н, с. 62'|78
Пepегoки, КoстoпiльськиЙ p-н, c. 64, 2| 7 П iдлипки, Paдивилi вськ иЙ p-н, c. | 92..Пеpетoки'', с. Bишнiв, Кiвеpuiвський Пiдлicки, Гoщaнський p-н, с. l35
p-н'уp.297

Пi.цrrРкнe, Кoстoпiльський p.н, с. 30,34,
50,56,57
Пiд'rрю'<я' .(yбнiвський p-н, с. 328
Пiдляrцшя (тепеp Пoльщa), pегioн 20
Пiдсинiвк4 CтapoвижiвськиЙ p-н, c. 297
Пiдцapевичi, Гopoхiвський p-н, c. 349
Пiнськ (Бслapyсь)' м. 14, l6
Пipванне, Гopoхiвський p-н' с. 349
Пiскiв, Кoстoпiльський p-н, c. |74, |95
..Пiщaниця''' с.Bеликi Цепцевичi'
Boлo.пимиpеuький p.н, уp. |97
..f]iщ3цц3'', с. Mихafuliвк4 ocтpoзький

P-н, УP. |з4,2||,2|2
..fliщ3цц3'', сeлo,(еpмань - II,
Злoлбyнiвський p-н, уp. 21З
..Пiщaнкa'', с. Bеpхiв, oстpoзький p-н,
yp. l9 l
Пiшагинui, Шyмський p-н, с. 383
Плoск4 фlбнiвський p.н, с. l6
Плoска" Piвненський p-н, с. l55
Плoске (кoлиtшнс селo ФiлЬвapки),
КpеменеЦький p-н, с. 378
Плoске, oстpoзький p.н, с. 65, 72,94,
129,171,204,252
Пляruoв4 див. Жoвтневe
Пoв.ra' .(yбнiвський p-н, с. 6l, 200
Пoгopiлiвк4 див. Пoлiське
Пoгopiльui, дt{в. Пpивiльне
Пoryлянк4 Capненський p.н' с. 90
Пo,Цiлля, pегioн l9' 289
..Пoдoбaнкa'', с. сaдoве, Гoщaнський
p-н'уp. |77
Пoдoляни, Гoщaнський p-н, c. 22О
Пoryнaв'я, pегioн l6
Пoryсiльнa' Пеpемиu.tлянський p-н,
c.268
Пoжapки, Poясищенський p.н, с.28l
..Пoltapки'', с. Пoсгiйне, КocгoпiлЬський
p-н, yp.46
Пoкoси, с. Бiлiвськi Хyropи, Piвненський
p.н' x. l98

Пoлицi, Boлo,ЦимиpеЦький p-н, с. l90'
216,228
Пoлiвцi' Гoщaнський p-н, с. 40
Пoлiсся, peгioн l6, l8,  33, 37, 73,74,75,
I 10, 154, 201,284
Пoлiське (кoлишнс сeлo Пoгopiлiвкa),
Бepезнiвський p-н, с. 54
Пoлoвлi, Кoвельський p-н, с. 335
Пoлoм'яне, .пив. Стeнжapиvi
Пoлoнкa, Лyuький p-н, c. 2З5, 26|' 283'
з00' 302' 303' 307
Пoлoнне, м. l8
Пoлтaвa, м. 23
Пoлтaвськa, oбл. l99
Пoлянa ( кoлицlн€ селo Янo.Кapoлiнкa),
Тypiйський p-н,c.287
..Пoльськa Гopa'', Кiвеpuiвський p-н' yp.
з04
Пoльськo-ЛитoвсЬкa, леpжaвa l 4
Пoльщa 14, |9 '2|,39'  48'  49,74'  |24'
|27, |з1, з25
Пoнебeль, Piвенeнський p-н, с.9l '  l52'
208
Пoничiв, Boлoдимp.Boлинський p-н, с.
297
..Пoпiв Лiс' ', с. Peмeль, Piвненський
p-н' yp. 45
Пoпiвui, Бpoлiвський p-н' с. 363
Пoпiвui, КpемeнеЦький p.н, с. 383
Пoпiвui, oстpoзький p-н, с. l66
Пopишьк, lвaничiвський p-н, с. 340,343,
з44
Пopoзoвo, Piвненський p-н, с.95, l64
Пoстiйне, Кogгoпiльський p-н, c. 46, 7 4,
lз9
Пoсягвц Гoщaнський p-н, с.98, l28
..Пoтoки'', с. Мopoзiвкa, КopеЦький
p.н'yp. l l8
Пoтyгopiв, Шyмський p-н, с. 395
ПoнaiЪ, КpеменeЦькиit p.н, cмт 2|7, З55,
з62' з63' з76' з8з, 386, 389, з91' з92'
393
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ПoчaТвськиЙ (тeпep КpеменеuькиЙ),
p-н 370' 383'  39l
Пoнaпки, oстpoзький p-н, с. l49, l90
Пoнекaйкa, Boлoлимиp-Boлинський
p-н'  с.  332
Пpaвoбеpeжнa УкpaТнa l6' l8' l9
Пpauелyвкa, с. PyДня, .[yбpoвиuький
p-н, х. 63
Пpивiльнe (кoлишн€ с. Пoгopiльцi),
.Цyбнiвський p-н, с. l87
Пpивiтнe (кoлишнс селo свиt|юхи),
Лoкaчинський p-н, с. З47'з49
Пpисrгyн (кoлишнс с. Хoлoпи),
Беpезнiвський p-н, с. l l6
Пpoкaзи, с. [pyжба' Paдивилiвський
p-н'  х.  l2 l
Пpoмiнь (кoлишне селo Пyлгaнiв),
Лyuький p-н, с.30l
Пpoutoки, Boлo.Цимиpеuький p-н, с. l8l
Пpyски, Гoщaнський p-н, с. l73
Птинa, lyбнiвський p-н, c'77, |39
Пyлгaнiв, лив. Пpoмiнь
Пyстoмити, Гoщaнський p-н, с. 44, 8l,
128,231
Пшебpaл<е, див. Гaйoве
П'янa.[oлинa'', с. Кopлишiв, Шyмський
p-н,уp.372
П'яннс, див. Paдянськe
П'ятигopи, Злoлбyнiвський p-н, с. 200
Paдехiвський, p-н |7З' 2З4' 267, 27 5' 27 8'
28| 'з44
PaДивилiв, м.89, l43, l50'  l95'  202'2|0'
383
Pадивилiвський, p-н 45'46, 47, 48' 60' 62,
6з, 64, 69, 70'  77,.I8, 79, 80'  8 l '  82'  89'
90,92,9з,96'  99'  l0 l '  l04, l05, l08'  l09'
l15, I  17, t20, 121, \22, 125, 127, t30,
l3 l '  l36'  l40'  l4 l ,  |42'  |4з '  |47'  |50'
l5 l '  l57'  l58'  l59'  |62, |6з, 164' 165'
l7 l ,  172, 174, t78,180, 182, 184, 185,
I 86, I 87, 192, 194, t99, 201, 202, 208,
2l l ,  2t3, 2t4, 2t5, 2t7, 2t8, 219, 220,

221, 223,224, 225, 226,227, 228, 235,
2з6'  2з7, 238' з0l '  353, 382, 384' 390'
з92'  з9з,394' 395
Paдiв, lyбнiвський p-н, с. 89
Paдoвичi, Typiйський p-н, c. 282, 287,
3l  l ,  3 l2
Paлyхiвкa, Piвнeнський p-н, с. 34, 58,
94, |з0, |5з,2З0,2з7
Paдянськe (кoлишн€ с. П'яннс),
Млинiвський p-н, с. 86
Paтнe, смт l 7
Paтнiв, Лyuький p.н, с. 280, 289
Paгнiвський, p-н 268, з1 6, з29
Paфaлi вкa, Boлoлимиpeuький p-н,
смт l86, |90,228'253
Paфалiвськa, стaниця 89
Paфaлiвський (тепеp
B oлoДим иpeЦ ькиЙ), p-н 7 2
Pavин, Гopoхiвський p-н, c. 256, 259,
266' 27 4, 27 6' 277' 28з' 289, 3 l 3' 335
Paнин, .Ilgiбнiвський p-н, с. l66
..Pевyхa'', с' Плoскe, yp. l7l
Pемель, Piвненський p-н, с. 39, 44,52,
t77,193,246
..Pети'', с. Симoнiв, Гoшaнський p-н,
уp.97
Pилкiв, Paдивилiвський p-н, с. l86
Pидoмиль, Кpемeнеuький p-н, с.  38l ,
38s
Pикoвиvi ,  lвaничiвський p-н, с.  258
Pисв'янкa, Piвненський p-н, с. l |9'204
Piвнe, м. |8 '  20,2|,  30, 3 l ,  з4, з5, 4з,
52, 53, 61, 65, 67, 7 5,77, 82, 87, 90, I  00,
1 04, 1 06, 1 08, 1 09, 114, 122, 126, 127,
t28, 132, 135, 142, t46, 152, 159, 160,
t64,165, \66, t67,175, 180, 182, 185,
186, 187, 189, 190, 203, 20',1, 212, 214,
2|8' 225, 2з0, 236, 242, 246' 247, 248,
265,274
Piвнeнськa, oбл. 9' l 3' |4' |6 _ 256' 26з'
295, з0|' 3 l0, 3 l9, з20, 32|, з27' 328,
329,3з0'  333'  з36'  зз7,349,35l '  з53'

36s, з73, з74,375, з82' 384, з9o, з92, Poсiйськa Фелepauiя 2l7

зgз'зg4'395 Poстинь, Любoмльський p-н, с.335

Piвненськa, в'язtlиця 40, |2g Poхмaнiв, Шyмський p-н, c' 372

Piвненське'Пoлiсся 7з'74'75 Pyдa,TypiйськпЙp-н'c.272
Piвненський, p-н 9, l 6, 17, з3, з4, 35, Pyлa Кpaснa, Piвненський p-н, с. 9l, 2l 5

38, 39, 4|' 42'45. 5 l, 52, 54, 57, 58, 59, Pylкa, .Ц'емидiвський p-н, с. 8 l

60, 6 l, 64, 65, 68, 7 |, 72, 7з, 79, 8|, 87, Pyлкa, Paдивилiвський p-н, c, 47, 382

9| '  92'  94, 95, l00, l02, l05, l06, l09, Pyшиве, Млинiвський p-н, с.  86

l l l ,  l12, l l3,  l14, l16, l19, |2o,|22, Pyлники,Тypiйськийp-н'c.282
|24, |25, |26, |27, 129, |зo'  |3|,  1З2, Pyлня,.Цyбpoвицький p-н, с.63, |3з,232

l35, l38, \45,|46, l49, l50, l5 l ,  l53, PyДня,Кoстoпiльськийp-н,с.73
l54'  l55'  l58, l59, l60, l6 l ,  |62, |64'  PyДня (кoлишнс с. Юзефiвкa),
|65'  |67, |69,17o, |76,177, l79, l80, КocтoпiльськиЙp-н,с.228
l82, l83, l85, l89, l9 l ,  l93, l95, l98, Pyлня,Лrобoмльський p-н,c.265

|gg, 2o'| ' 2o2' 2o4, 206, 2o8, 2o9' 2| l, Pylня Пoгopiлiвськa, Беpeзнiвський p-н'

2|3'  2|4'  2|5, 2|6'  2|7, 22|, 227'  229, c.  |0З
23o' 233, 2з4, 2з6, 2з7, 23g' 24o, 24 |, PyДня ПoнaТвськa, PaдивилiBсЬкий p.н,

24з ' 244,245' 246,247,249, з3з c.220
Piлкoлyби, КpeмeнеЦьки Й p-н, c. 374 Pyлня, Cтapoвижiвський p-н, c.321,330

Piжoк, с. Бyлepaл<,.I[rбнiвський p-н, Pyжин, Тypiйський p-н, с.344

х.55,22| Pусивель, Гoщaнський p-н, c. 84, |22'

Piчиця, Гoщaнський p-н,c. |26,245 l83'  l87'  205
Piчиця,.lив. Bepбiвкa Pуснiв, Boлoлимиp-Boлинський p.н'

Pivки, Кopeuький p.н, с. l82 c.346
Poгiзнe, ,[eмилiвський p-н, с. 2oo'20| Pyськa Гщa, Шyмський p.н, c' З76'377
..Poгoвa'', с. Cимoнiв, ГoЩaнський p-н, Caвинi, Piвненський p-н, с. l3 l

yp. 136 Caвчицi,  Кpeмeнеuький p-н, с.354

Poжищe, смт 302, з2o' 328 Caвнyки, Paдивилiвськ t,tЙ p-н, c. 62

Poжищeнськи Й, p-н 268, 27 o' 28|' 283, Caдiв, Лyuький p-н, 25 8, з40' з42

28g' 298' з14, з|7, з22, з25,327,340 Caдiвський, лic 269
Poзвaл<, oсгpoзький p-н, с. l 52 Caдoве (кoлишне с. Ciнне), Гoцraнський

Poзниvi,  Мaнeвицький p-н'  c.З26,327 p-н, c.  171
Poкинi, Pmнiвський p.н, с. 19 Сaмoстpiли, Кopеuький p-н, с. 99, l08,

Poкитнe, cмт27,|47 ,t75,212,250

Poкитнe, Кoстoпiльський p-н, с. l70, Caн,piн. l6
2|8 Caнкг-Псгеpбypц м.2|7,292

Poкитниця, Boлoлимиp-BoлинськиЙ Caпaнoвник,.tl;lбнiвський p-н, c. 47

p-н. с. 335 Caпoжин, Кopeuький p-н, с. 83, |22,|75,

PoкитнiвськиI l ,p-н20,59,74,|2з l86, l87, 206.226
Poмaнiвкa, IвaничiвськиЙp-н,c.346 CapненськиЙ, p-н l9, 30, 3l ,  46,48,49'

Poмaшкiвкa, Кiвеpuiвський p-н, с.  335 5з, 54,58, 59, 66,74,75,76,82, 83, 85,

Poсiйськa, iмпеpiя 14, 19 87,88,89,90,96, l  |4,|2З,|24,|29,132,
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|з4'  |з6, |4|,  |47, l50, l57, |63'  |72'
|7з '  |77'  l8 l ,  l86, |96, |99,202,203,
2| 6, 225, 236, 2з7, 2з8' 260' з |9' зз7
Capненський, гебiтскoмiсap 37
Capни, м. l75, l79, l88,2|з,2|8,225,
227'26з
CrгиiЪ,lyбнiвськийp.н,с. l l3, l56, l7l,
2|4'2з8'зз6
Cвинapин, Typiйський p-н, c. 270, 272,
3r6
Cвинюхи (Boлинськa oблagгь), див.
Пpивiтне
Cвинюхи (Теpнoпiльськa oблaсть), див.
oнеpeтне
Cвищiв, див. жoвтt{еве, Млинiвський
P-н
Cвiтaнoк (юлиutll € с. Б.rryлiв), Кopеuький
p-н'  с.75'  l60
Cвiтязь, Любoмльський p-н, с. 304
Cвяте, Злoлбyнiвський p-н, с. l2l, l78
Cелм'яpки, c.259'260
Ceлиськo, Capнeнський p-н, с. 88
Cемеpинське, ЛoкaнинськиЙ p-н, c. 298,
з2з
Cемигpaни, селo П'ятигopи,
Злoлбyнiвський p-н, х. 200
Ceмки, Мaневицький p-н, c. 264
Cенкeвиviвк4 Гopoхiвський p-н, смт 328
Cенкевинiвкa" Гopoхiвський p-н' стilнцiя
277'28з
Ceнкевичiвський (тепеp Гopoхiвський),
p-н271'29з'304
Cеpгiiвкa, Гoщaнський p-н, с. 80, l24
..Cеpе.Цня Пaсiкa'', Кpеменеuький p-н,
уp. З79
Сеpкiзiв, Typiйський p-н, c. 3З7
Cеpкoвиui, Cтapoвижiвс ькtlЙ p-н, c. 297
Cесгpятин, Paдивилiвський p-н, с. 60,
64,96, l0 l ,  125, 130, l4 l ,  172,209,219,
224' 225' 226' з0|,392' з9з
Cехи,.(yбpoвицький p-н, с. 5l,95
Cибip, pегioн |0'21,27

Cильнe, Кiвеpuiвськи Й p-н, c. 263
Cимoнiв, Гoщaнський p-н,97, l l5, l35,
r56
Cимoнiвськi, цrгopи l 56
Cинiв, Гoщaнський p.н, с. l 80, |90,203
Cинякiв, Лyuький p-н, с.3l8
Cиpники, Лyuький p-н, с. 286
Cитне, Paдивилiвський p-н, c. 69, 70, E2,
89, I 5 l, 194, 209, 2'lg, 225
Cитt|иця, Мaневицький p.н, c. 267
Ciльце, Гopoхiвський p-н, c. 266, 278,
305, 3s r
Ciнне, див. Caдoве
Сiнoкoси, с. Беpеги, Млинiвський p-н,
х. l55
Cipенiвкa, с. Пiддyбцi, x. 290
..CiЧ'', пoвстaнський тa6ip 27 0, 272
Ciянцi, oстpoзький p.н, с. l I0
CкaбapiвськиЙ, лic 266, 269
Cкaбapiвшинa, Гopoхiвськvl{l p-н, c. 266,
269
Cкipне, Гopoхiвський p-н' c' 260, З49
Cкoбелкa, Гopoхiвський p-н, с.3l3
Cкpeгmiвкa, Кiвеpuiвський p-н, с. 306,
307,з20
Cкyлин, Кoвeльський p-н, c, 262, 264,
з|| 

'  
з26

Cлaвщa, м.362,З67
Cлaвщський, p-н l7, 3|,  |49, |90,367
Cлyн' piн. l68
Cлoбoдa, Млинiвський p-н, c. 12З, 2З3
..Cмеpлyн'', селo ПoлиЦi,
Boлo.Цимиpeuький p-н, yp. l90
Cмигa, .['yбнiвський p-t|, c. 47, 55, 67,
70, 125, |26, |7з' 218, 227, 249
Cмop.Цвa, Млинiвський p-н' c.45, ||.7,
|22,22з
Cмopжевський, лiс l00
Cмopжевський, цrгip 34, 35
Cмopoдськ, l[iбpoвиuький p.н' с. 40
Coвпa (кoлиruн€ селo Bеликa Coвпa),
Беpезнiвський p-н, с. |44'2з3

Coкaль, м.273'305'326
Coкaльський, p-н l28, |з8,296'
30s. 3 r3
Coкиpини, Кiвеpuiвськи il p-н, c. 27 О
Coлoв'Т, Cтapoвижiвський p-н, с. 302
..Coлoдкий Лiс'', с. Шryнь,
ЛюбoмльськvlЙ p-н, yp. 308
Coлoмкa, Кogгoпiльський p.н, с. l06
Coлсrгвин, Кoвельський p-н, c. 268, 269
Coлoтвинськ уlЙ, лic 268
..Coпниха'', с. oблaпи' Кoвельський
p-н' уp.272
Coснoве (кoлишнс селиЩе Людвипiль),
Беpезнiвський p-н, смт 43, 44' 54' 7 5' 82'
90,92, I l  I ,  l  r7, t25, 142, t46, 147, t62,
199,227,2з| '2з2
Coснiвкa, Шyмський p-н. 387
Coснiвкa (кoлиtuнс сeлo oбгiв),
.(;iбнiвський p.н, c. 206
Cпaсiв, 3лoлбyнiвськvtЙ p-н, c. 209
Cpiбне, Paдивилiвський p-н, c. 45,64,
96, l05, l  l5 '  l63'  |72,2|| '2|7'228'2з8
СPСP 23'26
Cтaвoк, Кiвеpuiвський p-н, с. 302
Cтaвoк, Кoстoпiльський p-н, c. 62, 2|7,
235
Cтaвoк, Тypiйський p.н, с. 302, 3 l4' 3 l 9
Cтaвpiв, Mлинiвський p-н' c, |74
Cтaдники, ogгPoзький p-н, с. 78, 97 '2з9
Cтapa Bижiвкa, смт 265
Cтapa Гщa, Cтapoвижiвський p.н,
c.27З'  275
Cтapa Мoшaниця, Здoлбyнiвський p-н,
с. 99'  l08'  1|6'  |26'226
Cтapa Hoсoвиuя, .[yбнiвський p.н,
c.139,251
Cтapa Paфалiвкa, Boлo,Цим иpеЦький
p-н,c.72, l6 l ,  163, 180, 319, 330
стapий Зaгopiв, Лoкaнинський p-н, с.339
Cтapий Кopеuь, Кopеuький paЙoн, c. 245
CтapиЙ oлексинець, Кpемeнеuький
p-н, с.3El ,385'  390

Cтapий ПopиЦьк, Iвaнинiвський p-н,
299. c.З|3

Cтapий Tapax, КpеменеЦький p-н,
c.376,386, з89, з92
Cтapий Чopoтopийськ, МaневицЬкий
p-н, c.264
Cтapики, Paдивилiвський p.н, с. l84
Cтapики, Poкитинiвський p.н, с. 59
Cтapoвижiвський, p-н |9, 263, 265, 27 5,
290, 297, 302, з||,  з|5, 327, 330' 34 l  '
з42
Стapoжyкiв, Piвненський p-н, с. 58, 60,
6l '  9 l '  |5з '|82'2з0
Cтapolкyкiвський, лiс 6 l
Cтapoкoстянтинiв, м. l4, l8
Cтapoсiлля, Мaневицький p-н, c. 264,
275
Cтapoстaв, Гopoхiвський p-н, с. 339
Cтaхiвкa (тепеp сeлa негtta€)'
BoлoДимиpeЦький p-н, c. |24'229
Cтеблiвкa (кoлишне селo Cтyблo),
Злoлбyнiвський p-н, с. l08
Cтенжapиvi (кoлишнс селo Пoлoм'яне),
Boлoлимиp - BoлинськиЙ p-н, c. 214,
3з5'  з4з
Cтепaнський (тепep Capнeнський), p-н
30,53, 163,319
Степaнь, Capненський p.н' сМт l9' 3l '
47,74,82, 83, 85, 89, 108, l  l4,  134, 136,
t4t,  t57
Cтиp, piн. 58' 277' 3з6' з45
Cтiжoк, Шyмський p.н, с. 360, з64'374
CтoвпеЦь,.фlбнiвський p-н, с. 90, l78,
222
Cтoвпин, КopеЦький p-н, с.8l '  l l9
Cтoлин, Бслapyсь, м. l l6
Cтopoх<iв, Кopеuький p-t|, с. 99' l55'
169,170,240,242
Cтopoжiвськ и|t, лic |7 0
Стoянiв, Paдeхiвський p-н. с. 28l
Cтoянiвкa, PaдивилiвськиЙ p-н, с. 62,
I 20, I 85, 192, 214, 227, 236
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Cтpийський, p-н 95, l  l6,  lз5, l37
Cтpiльськ, Сapненський p.н, с. 66
Cтpiльнe, Гopoхiвський p-н, c. |7, 267
Cryбелкa, piн. l55
Cryблo, див.Cтеблiвка
Cryдiнкa, flyбнiвський p-н, с. l43, l7E
Cтyпне, 3лoлбyнiвський p-н, с. 205' 226
Cyлoбинi, .(yбнiвський p-н, с. 47, 58'
l l l ,  126
C}йми, 3лoлбyнiвський p-н, с. 68
Cyкaнi, Cтapoвижiвс ькttЙ p-н, c.275
Фpок' Шyмський p-н, с.359, 394,395
Cyськ, КoстoпiльськиЙ p-н, c.72
Cyхий Piг (тепеp селa нeмaе),
Бepезн iвськи iа p-н, кoл. 2З2
Cyхiвui, Piвнeнський p-н, с. 58, I84
Cyхo.Цoли, Boлoлимиp.Boлинський p-н,
c.259' 279,296, з25'  з46, з50
Cхiл, peгioн 255'262
Cхiднa eвpoпa, мaтepик l63
Cхiднa УкpaТн4 peгioн l0, 2|,29,З|,82'
|09, |22, |5з '  |67, |7з, |84,2|4,267'
278' 306' з68
Сyшибaбa, Typiйський p-н' c' 268, 287
Cьoмaки, Лyuький p-н' c. 259, 277
Taйкypи, Piвнeнський p-н, c, 92,95, l 06
Tapнaвкa, Paдивилiвський p-н, с. l59
Taгapинui, Лaнoвецький p-н, c.362
Tвеpлинi, Лoкaчинський p-н, с.3l0
Teклiвкa, Бepeзнiвський p-н, с. 50
Tекля, Cтapoвижiвський p-н, с. l9
Teлiкpyгo, Piвненський p-н, с. l49
Tеpебeжi, с. Гoнopaтка' Paдивилi вський
p-н, х.202
Теpемне, oстpoзький p-н, с. 95
Tеpешкiвui, Гopoхiвський p.н, с. 300
Tеpнoпiль, м. 30, 368, 3?з, 395
Tеpнoпiльськa, oбл. l3,  l4,  |8,22,28,
з3,46,62,69,77,|0|,  l05, l33, l3E, l40'
l43'  l60, |78, |92, |9з '  2|0,2|з,2|7,
2| 8' 220, 223'292,з | 5, з29' з3 |'з 5 4 _ з9 5
Тесiв, oстpoзький p-н, с. l06, l l4

Tесrryгiв, Paдивилiвський p-н, c. 60, 62,
7?,78,90,122, l3 l ,  136, t62,165, t7t,
182,215
Tилявкa, Шyмський p-н, 387
ТинHе, CapненськиЙ p-н'c. |24, |77..Toвкaнi'', с. Кoлo.uiТвк4 Кopеuький
p-н, с l37
Toмaхiв, Гoщaнський p-н, c. 245, 250
Toмarшгopo.п, Poкитн iвськи il p-н, c. 7 4
Toпилище, Iвaничiвський p.н, с. 3 l 3
Toпva, Кopеuький p.н, с. l25, 2|5,25з
Topгoвишя, Млинiвський p.н, с. 5E
Topнин, смт 285
Topuинський (тeпеp Лyuький), p-н 284,
з17
Toневики, oстpoзький p.н, с. 54, 59, 84,
120, t34, t38, 154, 155, I57
Tpи Кoпui,Piвнeнський p.н,с.90, |64'2|6
Тpиrrднi,.{yбpoвиuький p-н, с. 56, |2з
Тpoстянеuь, Кiвepuiвськи|l p-н, c. 29З,
298,З00,30l ,3 l5
Tpoстянеuь, Кoстoпiльський p-н, с. 88,
108, l14
Tpoстянеuь (тепep селa немaс),
Гoщaнський p-н, с. l04
Tpoянiвк4 Мaневицький p.н, с. 263, 335
Tpyбиui,Кoстoпiльський ун, c. З4, 57 '63Tyлopiв, лив. Фeлopiвкa
Tyлинiв, Тypiйський p-н, 287
Tyниники, Кpеменецький p-н, с. 387
Tуptанинi, c.262
Typинaни, TypiйськиЙ p-н, c. 262, 27 |
Typiйськ, смт 304, 3|2'34З
Typiйський, p-н 256, 257, 258, 262, 26з,
264, 265, 268, 270, 27 l, 272, 27 5, 2E2,
28з, 287, 292, 295, 296, 297, 299, зo2'
304, 308, 3l0, 3 l  | ,  з|2,3l4, з16, з19,
з27,33|, зЗ5, з37, з4з, з44,35з
Typкoвинi, .(yбнiвський p-H, c. З9, 77,
128
Typoпин, Тypiйський p-н, с. 304, 345
Тypoпин, Тypi йський p-н, ctaнuiя 292

Typ'я, p iv.  256,297 Хмeльницьк4 ofu. 14, |7 '|8 '2.I ,з| '|49'
Tyгoвинi, Capнснський p-н, c. |З2, l 54, l 90, 362, з66, з67 

' 
382

l78' 186' 196 Хo,Цaки, ШyмськиЙ p-н, с.383
Tрин, Гoщaнський p.н, с. l 6, 27, з5, 38, Хoдoси, Piвненський p-н, c. 229

40,42,79,8з,92,9з,|o7, l l l, l34, l44, Хoлм (тепep Пoльшa), м. l4
|4E' |77,|E3,22з,234,2з9 Хoлмщинa (тепep Пoльшa), pегioн 20,

Tyнинський (Гoшaнський), p.н l04,2|| 325
Tyшебин, Млинiвський p-н, с. 60 Хoлoнiв, Гopoхiвський p-н, с,296,299,
Tlотькoвинi, Piвненський p.н, с.8l зз9
Угiльцi, Гoщaнський p-н'c.64,98, l05, Хoлoпи, див. Пpислyч
|14' |27 Хoмyг, див. зелений Гaй
Угли, Кoвельський p-н, с.340 Xopiв, oстpoзький p-н, с.49,58, 59,73'

Угopськ, див. Пiдг ipсЬкe 78, 87,94, ||9, l  з8, l  58, |67, |75, |89,

Угpинiв, Гopoхiвський p-н' c. 279, 284' 20з
2g4'3oз,3o4 Хoprгyпи, Кiвеpuiвський p.н, с. 3 14

Угpинiв Cтapий, Кalryський p-н, с. 36, Хopoхopин, Лyuький p-н, с.335

38, 39 Хoтин, Беpезнiвський p.н, с. l l l

УжинецЬ, Mлин iвський p-н, c' | 23, 2| 2 Xoтvlн, Paдивил i вськ иЙ p.н, c. 2 | |

Уiздцi, 3лoлбyнiвський p-н, c.94, |l2, ..Хoтиншинa'', сeлo Cpiбне'
2з8'254'3|9 Paдивилiвський p-н, уp.228
Уfздцi, Млинiвський p-н' c. |78'259 Хoтинь, Piвненський p-tl,с. |24,129'138

Укpaiнa l0, l2,  l3,  |4,|6,20,22'23'26, Хoтoвиця, Кpеменеuький p-н, с.  382

2g,3| Хoтячiв, Boлoлимиp-Boлинський p-н,

УкpaТнська Hapo.пнa Pеспyблiкa l3, l4, с. 279'з46
|5'20,2з,25 Xpoм'якiв, Maневицький p-н, с.335

Уликi '  с.30l  Хpяськ, Мaневицький p-н, с.30l

Уpвенн4 Злoлбyнiвський p.н, с. 5l, 80 l-[apгopoл (тепеp Кoстaнтинoпiль,
Усинi, Лyuький p-н, c.284,30l, з02 Tуpеннинa), м. l6
Устенкo, КpемeнеЦький p-н, с. 38l, 390 ..l.[егельня'', м..Д;lбpoвиuя' yp. 36

Устя, piн.8l ..I-{eгельня'', с. Hoвий flвip, Typiйський

УЦекaй,Кoстoпiльськийp.н,ltoл.75 p-н,уp.265
Фелopiвкa (с. Tyлopiв), Гoщaнський I-[егiв, ГopoхiвсЬкий p-н, с. 256
p-н,84, l80,203, 206,2|6,242 Цеценiвкa, Шyмський p-н. с.389

Фiльвapки, див. Плoске фмaнь, Кiвеpuiвський p-н, смт 35,44'

Хapalryц Кopеuький p-н,c. |37,240 260,260,278,з04,307' 330' ззз'з44

Хвoянк4 Беpезнiвський p.н, с. 54 \rмaнський (Кiвеpuiвський), p-н 3 l9

Хлoпoтин, Cлaвщський p.н, с. l7 l-[ypкiв, ЗлoлбyнiвськиЙ p.н, с. 65, ||2

Хмелiв, Boлoдимир-Boлинський p-н' ..Чaбaни'', Кopеuький p-н, yp. |42, |47

c'286'3З2 Чaйчинцi, Лaнoвeцький p-H, с.380

Хмелiвка' Boлoлимиp-BoлинськиЙ p-н, Чapyкiв, Лyuький p.н, с. 28 l

285' 338 Чекнoдив.Межиpiння,Млинiвський p.н
Чеpвoнц КpеменеЦький p.н, х. 354
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Чеpешнiвкa, .[yбнiвський p-н, с.  l84, Шyмський, p-н l05, |60,22з'292,32g'
|8.| '250 33l ,  356, 357, 358, 359, 360, з62,364,
Чеptlиця, Кopeuький p-н, c.79, |46 з65' з66' з67, 37o, 37 |, з72, 37з, З74'
Чеpнявa, с. Hoвa Мoщaниця, 376,377, З79, з8|,383, 384, з85, 386,
3пoлбyнiвськl,lЙ p-н, x. 66 387, 389, 390, 39l, 3g2' 39з' 3g4, з95
Чесaнiв, Любaчiвський пoвi1 Пoльщa, LI-tекиvин, Кopеuький p-н, с. l l4, l89
м. 39, 48, 49' 74, |24, |27, |З| Юзефiвкa (тeпep селa неil.raе), див. Pyдня..Чинoвихa'', с. oблaпи, Кoвельський Юськiвцi, Лaнoвецький p-н, c.362
p.н' yp.309 Яблoнкa, Capненський p-н, с. l8l
Чopниж, Мaневицький p-н, с.267 Ябrгyнiвкa (кoлишнс Елвapлiвкa),
Чopний, лiс 363 l|;lбнiвський p-н, с. 86
Чopнi Лoзи (тепep cелa нaмaе), Яб.гryннe, Бepезнiвський p-н, с. 4|,47,
Гoщaнський p-н, c.  77, |28, |з2, l88, l  l8,  l75
189'229 Ягiдне, Тypiйський p-н,c.295,2g6,29g
ЧopнiТв, Тypiйський p-н, c.297, З|2 Ядвипiль, Piвненський p-н, с. l 00, l 70,
Чopoнoгyзкa, piн.28l 20|,245
Чyгaлi, КpеменеЦький p-н, с.389 Якимiвцi, Лaнoвецький p.н, с. 36l,378
ЧyДви,Кoстoпiльськt,tЙp-н,c.4З Якoвинi,Boлoлимиp-Boлинськийp-н,
Чyлeль, Сapненський p-н, с. 30, 58 c.34|
Чyлниuя, Гoщaнський p.н, с. l 7, 42,183, Якyбoвa,(oлинa, .{poгoбиuький p.н,
2|2,22з c.24
Шaйнo, лив. Жypaвлинe Ялoвинi, Млинiвський p-н, с. 86
Шapпaнui, Coкaльський p-н, c, 296, 299 Ямпiль, l'|. 3 66, 382
ШaЦьк, cмт274,304,305,33l Янiвкa, див. Iвaнiвкa, Кoвельський p-н
Шaцький (тепеp Любoмльський), p-н Янiвкa, див. Iвaнiвкa , КopеЦький p-н
345 Янiвкa,див.lвaнiвк4Paдивилiвський p-н
Шепeгин, фlбнiвський p-н, с. l43 ..Янiвськi oблoги'', селo lвaнiвкa'
Шепетiвкa, м.27,203,373 Кopеuький p-н, yp. l46
Шепgгiвський, p-н 3l Янкeвинi, див. Iвaничi
Шили, Лaнoвецький p-н,c.37З,374 Янкiвцi ,  див. Iвaнкiвцi
Шимкiвцi, Лaнoвецький p-н, с. 389 Янoвa.[oлинa,.цив. Бaзaльтoве
Шкpoбoтiвкa, Шyмський p-н, c.357, Янo-Кapoлiнкa' див. Пoлянa
366,з72,з82 Япoлoть, Кogгoпiльський p-н, с.55,88,
Шнецькa Бyп4 Boлoлимиp-BoлинськиЙ |37, 23З
p-н' с. 286 Яpинiвк4 Беpезнiвський p-н,c.18|,225,
Шпaнiв, Piвненський p-н, с.57, l06 242
Шryнь,ЛюбoмльськиЙp-н,с.308 Яpoслaвиvi,Млинiвськийp-н,c.|72,192
Шyбкiв,Piвненськийp-н,с.35, |6|,24З Ясенининi,Piвненськийp.н,с. l I3, l9 l ,
Шyмбap, Шyмський p.н, с.389 2зo
Ш5шськ, смт 28, l l6, 355, з57 'з59,360, Ясинiвк4 Лoкaнинський p-н, c.269,270
365, 366, з70, 372, з73' з77, з80, 3sl, Яснoгipкa, Capнeнський p.н, c. З3?
384, 385

списoк скoPoчЕtlь I пo3IlAчЕнЬ

бмв - 6ез вказaння л,ticця
вudання,
вud-вo. вudавнuцmвo,
вuЗв. - вuзвoJ|ь'|||х,
в m. ч. - в moму чucлl'
duв - duвucь,
заzod. - заzodкoвuх,
ЗмсI2. - 3I.|сI2с'нь'

iltl . tцeнi,

к-p - кoманdup,
кoл. - кoлoнlя'
oбл. - oблаcпь,
o6сm - oбсmавuнах,
on.- onuc,
o.. oсmPlв'
noв. - noвlm'
noвcm. - noвcmанець'

nc . ncевdoнiл,t,

Pp. - poкlв,
p. - p'к,

Plч -plчксI'
p-н - pайoн,
p. н. - piк наpodэrення,
с. - cеJ|o'
cмm - cелuще лllcькozo munу
com - comеннuu'
cm . cmанц'я'
m-вo - moваPucпвo'

укp - укpаiнcькuЙ,
yч . учacнuк'
уp. - уpoчuще'
х. - хуmlP'
чл - член'
? - невidu+lа iнфopмацiя

Aбpевiaтypи

BП)к - Biйськoвo-пoльoва жaн.Цapмеpiя

дABo -.[еpжaвний apхiв BoлинськoТ oблaстi

,IlАPo -,[еpжaвний apхiв Piвненськoi oблaстi

дA сБУ -,[еpжaвний apхiв Cлyжби бeзпеки Укpaiни

дAтo . .{еpжaвний apхi в Tеpнoп iльськoi oблaстi
3УЗ - Зaхiднo.Укpaiнськi 3емлi
o. .[. - oлeксaнлp.Ц.енишук
oУH . opгaнiзаuiя Укpaiнських Haцioнaлiстiв
п3Уз . Пiвнiчнo.3aхiлнi Укpaiнськi Землi
УBo - Укpaiнськa Biйськoва opгaнiзauiя
УHдo . Укpaiнське нaцioнальнo.демoкpaтичне oб.сднaння

УHPA . Укpaiнськa Hapoлнo-Pевoлюuiйнa Apмiя
УHP . Укpaiнськa HapoДнa Pеспyблiкa
УПA - Укpaiнськa Пoвстaнськa Apмiя
УЧХ . Укpaiнський ЧеpвoниЙ Хpeст
УllIПP - Укpaiнський urтaб пaщизaнськoгo Pyхy
I.щАBOB i УУ . l-|erпpальний лepя<aвний apхiв виu1их opгaнiв вл.Ци

i yпpaвлiння Укpaiни
llJц/A].oУ - [еrггpaльний лepжaвний apхiв гpoмaлських oб'еднalrь Укpaiни
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Д - 333 oлекcапilp,\е'|uu1ук

Бopomьбa УПА npomu нiмeцькul otgtnoнmiв. Xpoнoлoeiл nodiЙ. Boлuнь. T. I,
м. Piвнe, 'IIП,ЦM,, 200E - 44E c.

Pedaкmop : Пеmpo,[аtlащ1lк
Кaмn,юmеpнuЙ нaбip i вepcmка: ButеpiЙ,Qенuщ1tк

3lанo 0o нaбopу 20. 03. 2008 p. Пiйnucанo do dpуtсу I0. 0a. 2008 p.
Фoplпаm 60 х 84/I6. Паnip oфceпнuЙ. Гаpнimуpo Tех,t book.,\pук oфcеm.
Уll. dpук. apк. 28, 00. oбl,. вud. apк. 29' 50. Tupаclc 1000 npшl. 3а'l. Is 23
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