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Зa щo бopеться УПA

Пoлiтичнa бopoтьбa yкpaТнськoгo нapo.цy зa yкpaiнськy l]еpжaву ввiЙшлa в
пoвнy фaзy. Ha це склaлися piсг внyгpiшньoi сили yкpaiнськoгo нapoлy i зoвнirшня
пoлiтичнa oбстaнoвкa. Bиявoм цiеi opгaнiзoвaнoТ бopoтьби е УкpaТнськa
l.Ioвстaнчa Аpмiя (УIIA).

У[1A, oOopoняюvи yкpaiЪський нapoд llеpеД теpopoм oкyпaнтiв, твopитЬ
з6poЙнy силy, якa зaкpiпить здoбyтки УкpaiнськoТ HaцioЁaпьнoТ PевoлюцiТ, тa
Пepетвopивlltись в УкpaТнськy Hapoлню apмito, стaнe нa зaхист УCCl{ пеpел
зoв}tIшtliMи вopoгaми.

Уl Ih - uе збpoйнa силa yкpaТнськoгo Hapoдy, 6opor.ися в pядaх УllA - це
почeсний oOtlв'язoк lФжнoгo гpoмa.цянинa УкpaТни.

Уl lA oopеться:
5a Сaмсlстiйнy CoGopнy Укpaiнськy.(еp.кaвy нa yкpaТнськiй землi.
3а нoвии спрaвeдливий лaд i пopядoh в УкpaТнi без пaнiв, гюмlЩикiв,

кaпtталiстiв тa 6iльшoвицьких кoм iсapiв.
Зa нoвий сIlpaве.цJlивий мiтснapo.Цний лaд i lropяДoк в свtт.i, пoбyДoвaниЙ

нa пoшaнyBaннi пpaв кo)кнoгo HapoДy тa йoгo незa,rежний всеcтopoннiй poзвиToк
y влaсних деp)кaBниx фopмaх.

Пpoти нiмецькoгo тa МoскoBсЬкoгo iмпеpiлiс.гичниx нaТзникiв. щo
зМaгaютЬся дo пoнеBoлrння тa зниIцення yкpaiноькoгo нapoДy.

Пpoти iмпepiялiзмiв 
' як д)кepелa вoен i пoневoлeння нapoдiв.

Бiльшoвицьких пapaцIyтистiв УI]A ввaжaс зa пеpеДoвий зaгiн мoскoвських
iмпсpiaлrстiв i пoбopюе нapiвнi з нiмецькими гpaбyнкoвими 6aнДaми.

Укpai.нськa Пoвстaнчa Apмiя

(Пеpedpук iз Лimonucу Укpаlнcькo.I Пoвcmaнськoi'Аp,мit, T. 2,
Toponmo, 1990, ctъ 83. MoвtluЙ cmuль збepanсенaЙ).



F+

с
с
4

-l

7
a;с

. . ' . -(!1 '*-1,{

a. :Рч
' '  

.a*\ '

' r] ' I ,*t 

" 'o '
' .  :  { a l  п Y

! tlt*l !

t-,l .-I i} * tl G { гl i;'д'"}-l

.)

i . . '

' ,  f ,*erqi)r i
a



faличина _ П'€мoнт нaцioнaльнoгo вiдpo.Цlсення

Шaнoвний vитaнy! У твoii pyкaх дpyгий тoм книги ..Бopoтьбa УПA пpoти
нiмeцькиx oкyпaнтiв''. Iз ii стopiнoк пoстa€ rлaBнa iстopiя бopoтьби пaтpioтiв
УкpaiЪи, виxiдцiв з Гaлиvини' пpoти кopичt|евoi нyми ХХ стoлiтгя нiмeцькo .

фalпистських orсyпaнтiв тaii пpисrryясникiв (мaляpiв, пoлякiв, pyмyнiв, poсiйських
rпoвiнiстiв-влaсoBцiв).ГеpoТvнoю i яскpaвoю бyлa iстopiя цьoгo pегioнy УкpaТни,
iстopiя бopo,гьби гaлиЧa}I пpoти iнoземtloгo пoневoлеtttlЯ з пpa.пaвнiх vaсiв
Bпpo.цoв)к бaгaгьoх стopiv. Bже в l0 стoлiтгi нa пiвнiчнo.схiдниx схl,шaх Кapпaт
iснyвалo пoTРкнe Гaлицьке князiвствo. Зa Яpoслaвa oсмoмислa йoгo теpитopiя
Дoхoдилa до Чopt{oгo мopя й гиpлa.[унaю. Toмy i HLзИBaе цЬoгo вoлoдapя aвтop
..Cлoвa o пoлкy Iгopевiм,' в числi нaймoryтнiших князiв КиТвськoТ Pyсi, iТ нaлiйних
oбopoнЦiв. I-{е Яpoолaв oсмoмЙсл, як пиtllе невiДoмий aвтop ..Cлoвa o пoлl(y
lгopeвiм'', пiдпеP гopи Кapпaтськi свoТми щитaМи. I-{е вiн пеpeпиниB цIлях
Чy}киHцяМ нa Cxiд, нa Pyськi землi. IJе вiн ..зaтвopив 

.(yнaю вopoтa'' nеpе.Ц
зaгapбникaми. lliсля смеpтi цьoгo МoryтнЬoгo вoЛoдapя ПpикaDпaтгя YгopсЬкi
феo,Цали'нaмaгaЛисЬ зaхoпити гaлицькi зеМлi. Пpoтe pyси.li не хoтiли миpитись
iз зaйдaми. У l l89 p. гopoдяни м. Гaличa пoвст.lли i, oяoлювaнi князем
Boлoдимиpoм Яpoслaвoвиvем (синoм oсмoмиолa) вигнaли зaгapбникiв.
ПpипинЙлись пoвнiстю нужинеuькi HaлaДИ нa Гaлиvинy в l l99 p.,  кoли
вoлинський князь Poмaн Мстислaвoвич oвoлoДiв Гaлицькишl князiвс.гвoм i
oб'еДнaв.йoго з Boлинським в €диtIе Га;Iицькo - Boлинське князiвство. l]o сaмoТ
смеpтi у 12О5 poцi цeй князь.Boiн, князь-пaтpioт нe BиIryскaв з pУк Мечa'
зaxищaючи piднy землro тo вiд yгpiв, тo вiд пoлякiв чи пoловцiв, тo вi.ц литoвцiB.
Зaгинyв вiн нa пoлi бoю. ТaкимИ ..невioмними'' y зaхистi piлнoТ землi були i сини
Рoмaнa_lкнязьfiaнилo Гaлиuький (l20l-l264 pp.) тa BaсилЬкo Boлинський ( l l99-
|27| pp'). Paнo вrгpaтивruи NfРкa' княгиня Аннa зyмiлa вихoвaти синiв спpaвжнiми
пaтpioтaми i вoiнaми. У сoюзi iз князем Mстислaвoм Удaлим, щo бyв тoдi
гЕUlицЬкиM князeM' бpaти Poмaнoвинi успiшнo бopoлися пpoти yгQpсЬких тa
пoлЬоьких зaгapбникiв ( l2l9' 122|' |227 pp.). A l238 poкy пi.ц.цopoгoнинoм (тепеp
Бе.лapyсь) бyлo вЩент poзбI,rтo нiМeцьких pиuapiв, ltlo сyнyлись нa Pyсь iз Пiвнoчi.
Змyжнiвtши y битвaх iз сyсiдaми-зaгapбникaми бpaти .(aнилo i Baсилькo зyмiли
нe ЛицIe веpнyги бaтькiвськy спaлшинy( 1 23 8 p.), aпе й poзшиpити N4е}(i ГaлицЬкo.
BoлинськoТ деp)кaви arк нa беpеги flнiпpa ( l 2з9 p.). МaЙже все Пpaвoбepeжrкя
ввiйшrлo дo if скJIa.Дy. Toмy й oб'еднались yгpи з пoлякaми i pyшrили пpoти .(aнилa.
Bлiткy 1245 poку HaIIa.цники бyли вщeнт poзбитi i з гaньбoю вi.цкoтились y свoТ
лiгвa. I не лиIIIе iз зaгapбникal\,tи' щo йшли iз Зaхoдy, зyмiв yпopaтись fiaнилo
Галицький, a.пе й iз тaтapo-МoнгoЛaNIИ Нe пoМиpився. IJ-{е юнaкoм y квiтнi l223
polry кIrязЬ l{aнилo зi свoiми вoями y скJIaдi дpy'(ини Mстислaвa У.цaлoго, зyстpiвся
y бaгaтoденнiй i кpoвoпpoлитнiй битвi з тaтapo-MoнгoлaMи Ha беpегax степoвoi
piнки Кaлки (тепеp pivкa Кaльчик нa !.oненнинi). I xoн y пoхoдi i битвi бpaли
yчaсть дpРl(ини киТвcькoгo, гzlлицЬкoГo' BoлиHсЬкoгo' сМoленсЬкoгo, кypськoгo i

тpyбveвськoгo князiв тa вiйськa пoлoвецЬкoгo хaнa Кoтянa, ця б*итвa бyлa
тpaгivнoro,Ц.гlя pyсичiв. Пoлoвцi не Bитpим.rли нaв.ulЬt|иx aтaк тaтapo-Dloнгoлiв i
вiдсryпили. Cвoею Bтeчею вoни poзлaднaЛИ ЛaBИ pyсиuiв. У pезyльтaтi pyське
вiйськo бyлo poзбите, a князi, пiдстyпнo пoлoненi, бyли стpaненi. Bдшroсь
BpятyBaгися лиurе ,(aнlшy Poмaнoвинy тa Мстислaвy Улaлoмy, якi нaйбiльrпe
пoтpyдилися y uiй битвi. .[,oля збepеглa князя Дaнvlлa для мaйбщнiх.цoблесних
спpaв.

ГIiд чaс нaвшIи opд Бar.ия нa Pyсь y 1240 poui oбopolrу м. Кисвa oчoлив вorсвo.цa
laнилa Гaлицькoгo _.(митpo. Пopaненим вiн пoпaдaс y пoлoн. Bpaжений
мyжнiстro pyськoгo Bo€Boди' хaн Бaтий oсoбистo дaрyвaв .{митpoвi iкиття.
Bнaслiдoк мyлpoТ.uepя<aвHo.iпoлiтики.(aнилo Галицький фaкгиuнo но пi.Цкopився
вЛaдi ЗoлoтoТ op.пи. I галицькo-вoлиHсЬкa зеМля бyлa сдиI{oю теpит<lpiсю' якa
бyлa вiльнa вiд бaскaкiв (тaтapськi нинoвники). Кo,rи ж у 1252-54 рp. тrMI{ик
(вoенaнaльник) Кypемсa здiйснив пoхiд нa пiвдeннi землi вoлo.цiнь .{'aнилa
Poмaнoвичa' тo зaзнaв пopaзки. Poзгнiвaний Бary-хaн пoслaв,Ila l.aлицькo-
Boлинське кйязiвствo теMHикa tiypyндy з вeликoЮ op.цoю' I хoч Дo би'гви опpaвa
не дiйшлa. ДaниJlo' зa вимoг0ю тaтapo-Мoнгoлiв, згvrytшений бyв зpyйнyвaти y cвoТх
вoлo.цiннях yкpiплeннi зaмки i фopтeui. Зa бaгaтopiннy бopoтьбfз тaтapo-
Мoн|oЛами тa iх пpибi.rHикaми, зa зaхисT сврoпeйськoТ цивiлiзaцiТ .(aнилo
Poмaнoвич l.tpийняв к<rpoлiвський тиTyл. Г]aпa lнокенr.iй пpислaB йoмy кoporly.
Пpoтe миp i спoкiй нa зeMлях Boлинi, [iyкoвини, Гaличини нiкoлtl Hе тpивaв дoBгo
Пpoгaняли oдHих пoнeвoлювaчiв - пoявлялисЬ iншi. Taк у l340 р<lui гaлиЦькi
землi бyли зaвoЙoвaнi lloльщero. l4 l 0 piк yвiйшoB в igгopiю кpaю як piк гoлoснoТ
lpюнвaльлськoТ б!rгви мiж вiйськaми Tевтoнськогo opденy i oб'eДнaнoкl пoльсЬкQ-
литoвськd-yкpaiнськoto apмiсlo y CхiлнiЙ tlpусiТ. Укpaiнськi Boiни rlpийшJrи нa
пo.qе бorQ з Га.личини, Пoдiлля, Boлинi (всьoгo близькo 40 тиcяч нo.повiк).
Пepемoгa бyлa нa стopoнi сoloзникiв. Пopaзкa нiмeцьких pишapiв пi.шiрва-пa
вiйськoвy мoty'гнiсть.]Ъвтoнськoго opденy i припинилa експaнсiю псiв-лиuapiв
нa Схiд. Beснqю 1490 potty в oкoлицях КoлoмиТ, нa I.loкyттi, вибyхнvлo rrapoIдне
пoвстaння Ilpoти пoлЬськoi цIляxти. Heзaбapoм Boнo охoпилo Пiвнivну Бyкoвину;
Гaл иu и нy, Зaх iдне ПoДillлt. O..rrqfl'фffi Ёgгaнсь к и й
(l0 тисян чoЛoвiк) здoФли C#fищ{fr6циЮ, I.aj
Рoгaтинa влiткy l490 poKy aсHоBlli сили пoвстaHцiв'6yли po36',rтi i pсiзсiянi, a
Myxа з нrвеликиМ зaгoнoМ вiдсryпив нa Покyття. Hавоонi IIaсtyпHOгo poкy
пoBстaнсЬкий pyx oчoлиB A. Бopyля. Бopoтьбa пpoДoDl(yвaлacь i у нaсryпнi
десятилiття. Bapтo згaдaти бopoтьбy HapoдниХ пoвстaнцiв прoти пoнeBojtювaчiв
пiд кеpiвниЦтвolvr беЗcтpaц]них дiячiв бpaтiв Haливaйкiв _ .(ем'янa (1556-|627
pp.) тaCевepинa (1560-1 597 pp'). Бaгькiвшиt{oЮ циx Bизllaчних дiячiв визвoльнoгo
pyкy cтaлo i'igгo Гyсятиtl, щo нa TъpHoпiльщинi. Згaдaймо i слaвнoгo кoзaцЬкoгo
гgтьмaнa.- Янa oриlДевськoгo (6л. l535-l605 pp.), вихiдця iз сeлa OpишeB' щo y
Белзькoмy вoевoдствi (ГaгIининa)' Сaме пiд прoBoдaМ цЬoгo гетЬМaнa y 1 585 poui
кoзaки здiйснили визвoльний пoхiд y Кpим. ГaлиuЬкa зrМля дarra Укpaiнi ше



чиMzlлo видaтних oсoбисToстей. Нaйпoмiтнirпeю oсoбистiстю, в тoй нaс, стaв
Петpo Кoнarшeвин-Caгaйдauний - гетьмaн yкpaiЪськoгo pе€стpoвoГo кoзaцтвa.
Hapoдився вiн y селi Кyльvицях (тепеp Caмбipський paйoн нa Львiвщинi) в
шляхrтнiй poлинi. Пiсля нaвчaння в oстpoзькiй rшкoлi пiшoв нa Зaпopiзькy Ci.l.
Бyлyrи oсвiненим, т€UIaнoBитиM i хopoбpим, П. Caгaйдaчний rцви.цкo зaйняв
пoмiтне мiсuе оepед кoзaцькoТ сTapцIини. Ha пo.raткy l7 стoляття бpaв yнaсть в
yспiшних визBoлЬtlих пoxoДaх пpoти сyЛтaнськoi Typеvн|4Нvr тa Кpимськoгo
хaнствa. У 16|6 poцi кoзaки нaпaли нa Кaфy (тепеp Феoлoсiя)' Щo бyЛa
нeвoЛЬt|иЧиM pи нкoМ' спЕш иЛи i пoтoпили rypе цькi Гllлеpи-кaтap ги, зниши ли | 4
тисяv вopoгiв i визвoлили бaгaтo невiльникiв. oчoлroвaне П. СaгaЙдaчним 4О-
тисячHе кoзaцЬкe вiйськo, якe пpи €днaлoся Дo пoльськoТ apмiТ' вiлiгpaлo
виpiшaльнy poль y poзгpoмi в t62l p. пiл Хoтинoм (тепep ЧepнiвеЦькa oблaсть)
rypeuькoТ apмii, якa зaгpo)кyBaJla бaгaтьoм кpaiЪaм eвpoпи. Зaснoвaнa у 16|7
poui ..Лiгa хpиcтиян,', якa мaлa нa Mrгi вигнаги rypкiв з eвpoпи, пoкЛaдалa вeликi
нaдiТ нa П. Caгaйдa.rнoгo i yкpaТнських кoзaкiв. щo встyпили дo нeТ' У t 6l 8 poцi
П. Caгaйдaчний нa чoлi кoзaцЬкoгo зaГoнy бpaв yvaсть y пoхoлi пoлЬсЬкoгo
кopoлевичa BлaДиcлaвa нa Moсквy. Пoмеp кoзaцький ГетЬМaн 2О'IУ. 1622 poку
вiдтяжкoТ paНИ,ЯI<у лiстaв y битвi пiд Хoтинoм y 162l poцi.

..oй Mopoзе-Mopoзeнкy, тl,l cлaвнvlЙ кoзauе,', - спiвaс УкpaТнa, впpo.цoB)к
декiлькoх вiкiв, пpo oДнoгo з нaЙближчих сopaтникiв сЛaвнoгo Хмеля. (я пiсня
пpoслaвляr ви.цaтнoгo вiйськoвo-пoлiтичнoгo дiячa чaсiв Хмель}tиЧчини,
кopсyнcькoгo пoлкoBникa Мopoзенкa (Mopoзoвиuькoгo) Cтaнiслaвa (Hестopa).
|-{e вiн визвoлиB нaпpикiнЦi 1641 poку iз yв'язнення Пpиречеt|oгo .цo сTpaти
Бoщaнa Хмельницькoгo. Пoхo.цив Mopoзенкo iз urляхетнoТ poдини з Tеpeбoвлi
(Tеpнoпiльськa oблaсть) . Iз 1 63 8 p. пoЛкoBник pессTpoBoгo кoзaцтвa' Нa пoнaткy
нaцioнaльнo-визвoльнoi вiйни yкpaТнсЬкoгo нapo.цу пiл пpoвoДoм Бoг,цaнa
Хмельницькoгo без вaгaнь при€дIlaвся дo пoBстaння. Bлiткy l648 poкy piвoМ з
Maксимoм Кpивoнoсoм тa I. Ганжею oчoлив пoвстaнський pyх нa Пoдiллi i Boлинi.
Biдзнavився y Пилявецькiй битвi i 648 poкy. З 1649 р. - кopоy}tоЬкий пoлкoвник.
Пiд чaс ЗбapaзькoТ oблoги 1649 p. oчoЛювaB кoзaцЬкy кiннory. Зaгинyв y хoлi
oд}|oгo з бoiЪ пiл Збapaлсeм 28 липня l 649 poкy. LI-[e oлнa пoстaтЬ свoбoдoлюбних
Кapпaг е.uнaс yкpaiЪцiв Галичини i Бyкoвини з yкpa.iнuями пpи.Цнiпpoвських
poзлoгих степiв. I-|e Cемeн Гн.Iт0вич Bисoнaн - кеpiвник нaцioнaлЬнo-BизBoльнoгo
пoвстaння l648 poкy. Boсeни l648 poкy пiД впливoм бypхливих подiй весни i
лiтaнa пpoстopaх BеликoТ Укpaiни C. Bисoчaн oЧoлиB свoТми пoЛкaМи мaсoвий
нapoдний pyx пpoти пoлЬсЬкoгo гнiry в Гaличинi. Сaме тoдi Б. Хмельницький
oблoжив сBoТN{и пoлкaмй отoлицю г€ЦIицькoгo кparo М. Львiв. Cемен Bисoчaн
opгaнiзyвaв пoблизy oтинi (тепеp Кoлoмийський paйoн нa lвaнo-Фpaнкiвщинi)
l5-тисячне пoBстaноЬке вiйськo, яке пoдiлялoся нa пoлки i сoтнi, МЕlлo свolo
aщилеpiro. Пoвстaнцi, yспiшнo дiюни в тиJty пoлЬсЬкoТ apмii, здoбyли нaйбiльrпy
фoщеulо нa Пpикapпaггi - Пнiв (тепеp сeлo Haдвipнянськoгo paйoнy нa lвaнo-
Фpaнкiвшинi). B гpyлнi l648 poкy пoвстaнськi пoлки пiД opyдoю C. Bисoчaнa

вeли зaпeклi бoТ з пoлякaми зa пepeпpaви Чеpeз {нiстep, пpoте пiд тиокoм
пеpеBiDкa}oчих сил вopoгa змyrшeнi бyли вiлсryпити y Пpaвoбеpe)к}|y УкpaТнy. B
165l p. С. Bисoчaн зi свoiми гipськими opлaМи вoювaB нa Бpaцлaвщинi y вiйськy
Iвaнa Бoryнa, бpaв yнaсть в oбopoнi Biнницi вiд пoльських вiйськ. oнeвиднo, вiн
бyв пopyv з Бoryнoм нa пoлi БеpeстeцькoТ 6vlтви, щo нa Boлинi, влiткy тoгo )I(
poку. У l659 poui C. Bисoчaн oтpиМaBзвaння пoлкoвникa.У 1664.65 pp. BисoЧaн
бyв oлним з вaтaжкiв пoвстaнння пpoти пoлЬсЬкoгo пaнyвaння нa Пpaвoбеprя(нiй
УкpaТнi пi,ц пpoвoдoм пoлкoвникa B. Bapениui, вiДзнaчився гliд Чaс oбopoни
Лиоянки (тепеp Чеpкaськa oблaсть). A нa пoчaткy l666 poкy Семeн Bисoчaн
Пoтpaпив y MoскoBсЬкий пoлoн, бyв вивезениЙ.Дo Moскви, де i пoМеp.

Пoсилення нaцioнaльнoгo тa сoцiальнoгo гнiry нa Зaхiлнo-УкpaТнсЬких землях
пpивеЛo Дo Bи}|икненнЯ pyкy-oпpиurкiв. oпpиruки _ це yчaсники нaцioнальнo-
визвoльнoТ бopoтьби в Галиvинi, нa Бyкoвинi тa 3aкapпrrтi пpoти пoльськoi,

угopськoТтa aвстpiйськoТ влаДи в t6 _ пepruiй пoлoвинi l7 ст. Пеpшa згaдкa пpo
pyx oпpиrшкiв дaтy€тЬся l 529 poкoм. Pyх oпpишкiв спoЧaTкy oхoпив Пpикapпaття,
a згoдoM пoшиpився нa Зaкapпaття й Бyкoвинy' Hевеликi пoвстaнськi зaгoни
oпpишкiв НaпaДaлl4 нa пaнськi Мa€'тки' зa|\4Ку1' нa oренлapiв, лихвapiв. Cимвoлoм
вiДвaги i мyжнoс.гi в oпpиruкiв 6ули бapтки (тoпipui). B l6-пepшiй пoлoвинi l7
стoлiття oпpишки дiяли i  у Пеpемиtuльськiй землi.  Пiд чaс Хмельниччини
oпpиlшки pa3oМ 3 lloвcтaлиMи ceлЯI]'al/.И веЛи бopoтЬбy пpoти lloлЬсЬкoi шЛяхти.
B тpaвнi l648 poкy бyлo злoбутo кopoлiвський зaмoк B HoвoтaнЦi, a в липнi - в
Cянoкy. У l653 poцi зaгiн oпpиrпкiв пiд opyдolо Хapavкa.цoпoмoгaв вiйськy
Tимофiя Хмeльницькoгo y MoллaвiТ. Haйвищoгo пi.цнeсення pyх oпpиrшкiв лoсяг
y l7З8-59 poкax, кoЛи нa чoлi oпpиrшкiвських зaгoнiв стoяли oлекоa.[oвбytш'
Baсиль Бoюpaк, Iвaн Бoйнук. oпpиruки бpaли yнaсть y гaйдaмaцьких пoвстaннях
нa Пpaвoбepежнiй УкрaТнi.  B пepшiЙ пoлoвинi l9 стoлiття в Гaлининio нa
Зaкapпaттi i Бyкoвинi дiялo пoнaД 50 зaгoнiв.

У лpyгiй пoлoвинi l9 стoлiття внaслiдoк скaсyвaннЯ пaнщини тa кpивaвих

репpесiй вЛaдi в.цaлoся пpиДушити pух oпpиrшкiв. oстaннiм вaтaжкoM oпpишкiв
бyв М. flpaгиpyк (Бopлroк), пpилIoДнo стpavений l878 poкy в КoлoмиТ. Hapoл
сBятo шaнy€ iменa cвo.tх мeсникiв i бepетсе iх y свoiй пaм'ятi. B Кapпaтaх лeякi
гopи, скелi, piЧки тa пoтiЧки tloсять iменaлегендapних вaтzDккiв oпpишкiвськoгo
pухy.

Aлe не лиlIIе шaблrю aбo pyrшниuею, пiстoлем uи бapткoro вoЮвulли iз свoТми
кpиBДникaMи гopлi ryuyли тa бoйки, бyкoвинui тa гopяни' aлe й слoвoм пpaвди.
opгaнiзaтopoм сaМе тaкoТ бopoтЬби i бyв Лyк'ян Кoбилиця (18l2-185l pp.) -

визнaчний гpoМaдсЬкo-пoлiтичний дiян, кеpiвник нaцioнaльнo-BизBoлЬнoгo pyхy
селянствa нa БyкoвиI{i в 40-х poкaх 1 9 стoлiтгя. Hapo.пився цей Bатa}кoк y с. Пщилi-
Стopoнець (тепеp селo Пщилa ЧеpнiвеЦькoТ oблaстi) в po.пинi кpiпaкa.

B l839 poцi Лyк'ян бyв oбpaний сеЛЯнaМи yпoв}roBzDкeни[,l' якoМy дopyчaJloся
вiдgгoювaги гpoмa.Цcькi iнтеpеси. Пpoтe звepне}|Hя yдep'(aBнi yсгaнoви з пpиBo.цy
yгискiв сoцiaльнo-нaцioнальних пpaв yкpaТншiв зaлиrцилoся без нaслiдкiв.



У |84з-44 pp. Л. Кoбилиця oчoлив Bистyп ceлян 22 гpoмaд' якi рiцJyчe
вi.цмoвилися вiдpoбляти пatrщиЕy, сaмoЧиннo пepеoбpirли сiльсЬкy сTapцIи}ry'
Bисytlyли виMоги вiлкpитгя yкpaТнських шкiл, вiльнoгo кopистyBaння лiсaми i
пacoBиськaми ,зalл<aДaлvl пepеве.Цення ii нa стaнoвищe дер)Iсaвних сeлян. У 6epезнi
l 844 poкy пoBстaннЯ бyлo пpидyrдене зa дoПo]\,{oгo}o ypядoBих вiйськ, a Кoбилицto
бyлo зaapештoвaнo i yв'яЗненo.

Пi.ц чaс pевoлюцiТ l848 - 49 pp. в Aвстpiйськiй iмпepiТ селяни Бyкoвини oбpaли
Л. Кoбилицro депyTaтoМ пapЛaМентy, .цr Biн BисTyпaB зa Haдaння Бyкoвинi
пoлiтичнoТ aвтoнoмii i пpислнaння iТдo Гaпичини' BиМaгaB скaсyвal{ня кpiпaЦтвa
i пеpелaнy селянaм землi без виrсyпy. B лиgгoпaдi 1 848 poкy нa всelrapoдних збopzlх
y Bиrкниui (Чеpнiвецькa oблaсть) зaюrикaB селян Дo пoвстaння. Селянськi виclyпи
пiд кepiвниuтвoм Л. Кoбилицi тpивaли,цo лiтa 1849 рoкy. У квiтнi l850 p.
сеЛянський вaтaг бyв зaapешToвaнийу c.Жaб'eмy (Iвaнo-Фpaнкiвськa oблaсть).
Пiсля кaryвaнь y в'язниЦi вiн тяя<кo зaхвopiв. Пеpeбyвaв нaзaслaннi y мiотi Гypo-
Гoмopa (тепеp Pyмyнiя), де i пoмеp HaстyПI{oгo рoкy.

Ha пouaткry ХХ ст. yкpaiнськa збрoя вiдкpитo вийrшлa нa ape}ry бopoтьби зa
стBoprння УкpaТнськoТ Caмoстiйнoi CoбopнoТ .цеpжaBи. З пoчaткoм Пеpшof
свiтoвoТ вiйни y Львoвi бyлa ствopенa УкpaТнськa Бoйoвa yпpaвa лля фopмyвaння
yкpaiЪських вiйcькoвих пiлpoзлiлiв y cклaлi AвстpiйськoТ apмiТ.

6 сepпня l9l4 poкy бyлo oпyблiкoвarro звеpнення ...(o yкpaiЪcькoгo lrapo.цy',
iз зaюrикoм всTyпaти лo легioнy yкpaТнських сiчoвих стpiльцiв (Усс). Bсьoгo .цo
УCC згoлoсилoся 28 тиcяЧ гaлиЧaн' яких вистaчилo б лля фopмyвaння дBoх
пiхoтних дивiзiЙ. Aле aвстpiйський ypяд i пoльськi пoлiтичнi кoлa, пoбolоючисЬ
ствopення yкpaiнськoгo вiЙськa, oбмежили чисельнiсть лeгioнy.цBoМa тисячaМи'
тoмy oснoвнaмacaГaлИЧaн бyлa вiлпpaвленa пo,цaлi вiл УкpalЪи нa iтaлiйський
фpoнт. A невишкoлених оiчoвикiв aвстpiйоьке кoMaндyвaнHя виpiшилo киHyти
oдpaзy нa фpонт пpoти HaсryПa}oЧих poсiйських вiйськ. Aлe тoдirшнiй кoМaндиp
легioнy УCC (yоyсусiв) T. Porкaнкoвський вiдмoвився викoнyвaги aвaнтlopний
нaкaз' зa щo бувуcунутиЙ з ПoсaДи. Hoвoпpизнaнений кoмaн.циp М. ГaлyЦинсЬкий
(нapoдився y селi [звинян Чopткiвськoгo пoвiry нaTepнoпiльшинi) зyмiв зpoбити
бaгaтo для ПеpeтBopення легioнy в якiснy бoйoвy oдиницю. Tpетьoгo Bеpесня
1914 poкy нoвoбpaнui пpиЙняли y Cтpиro (Львiвщинa) пpиcягy Й вiцбулц нa
,цoyкoMllлeкryвaння i пpoве.цення бoйoвoгo виlllкoJty нa Зaкapпaття (селa Гopoнлa
тa Cтpoбинoве бiля Myкauевoгo). Зaмiсть B€Dккиx oдHoзapядllих кpiсiв, якi щe
1888 poкy були знятi 3 oзбpoснHя, сiчoвики oдеp)t(itли сyчaоHy збpoю.

Iдeя бopoтьби зa незaJIе)кнy УкpaТнy кJIикaЛa y бoЙoвi Лaви гzrЛицЬкy мoлoДь.
Ядpo легioнy стaнoвили aктивiсти сiнoвoгo, сoкiльськoгo i плaстoвoгo pyry,
в.roparпнi сryденти i гiмнaзисти. Cини I. Фpaнкa_ Пегpo i Tаpaс_ т€lкo)к сщDкl4ли
в легioнi УСC. Бyли сеpeд нoвoбpaнцiв iдiвчaтa-cгyдентки: oлеI.Ia Cтепaнiв, Coфiя
Гaлеuкo, Aннa !,митеpкo, Ipинa Кyзь, Пaвлинa MихaйлиЦlин, oльгa Пiдвисoцькa,
Cтефaнiя Ciяк, Cтефaнiя Hoвaкiвськaтa iнrшi. Ha пovaткy бepезня l91 5 poкy сiнoвi
стpiльui ЗaЙнЯлLr пoзицii Нa cxvrЛax гopи Мaкiвкa, щo в СкoлiвсЬкиx Бескидaх

(Львiвщинa) нaмaгaloчисЬ пpopBaтисЬ vepeз Кapпaти в УгopЩинy, poсiйськi
вiйськa в нiч з 28 нa29 квiтня l915 poкy poзпoчaЛи шrypМ пoзицiй yсусyсiв.
Зaпеклi бoТ тpивали ,цo дpyгoГo тpaвня. Poсiйськi вiйськa бyли вiлкинyтi зa pi'tкy
Гoлoвuaнкy. Бiй нa Maкiвцi бyв пеprшим yспiхoМ стpiлеЦькoТзбpoT. B бoях нa гopi
зaгиrтyлo 47 стpiльuiв, a76 булo пoparrенo. У бoях нa гopi Maкiвцi стpiлецтвo
з.цoбyлo eвpoпейськy славy i зaпoчaткyвttЛo Bиг}Iaння poсiйськoТ apмiТ з Кaрпaт.
Haпpикiнui веpесня l 9l 5 poкy сгpiлецькi сoтнi встyпили y пepшi бoТ з poсiйськими
кoЗaЧиМи чaстинaМи нa Bеpeuькoмy тa y жoцЬкoМy пеpевaлaХ. У жoвтнi сiчoвики
пepейrшли y кot{тpнacтyп i вiдбили y пpoтиBникa Бopислaв, .{poгoбиu i Cтpий
(Львiвшинa). Зyсиллями кypенiв УСС 2 ЛисToпaдa l9l5 poкy бyлo лiквiдoвaнo
пpopиB poсiян нa Беpех<a1rи (Tеpнoпiльшинa). B oкoлицЯх мiстa нa схиЛaх гopи
Лисoнi pеopгaнiзoваний пoлк с iчoвикiв (кoмaндиp Гpиuь Кoссaк) y
кpoвoпрoлитних зaпеклих бoяx втpaтив убитими, nopaнениМи i пoлoненими
бiльtше l000 стapш:ин i стpiльцiв.

У хoдi Бpycилiвськoгo пpopиBy влiткy l916 poкy aвстpiйсЬке кoМaн.цyBaння
прикрилo сiчoвими стpiльЦями вaжливий вiдтинoк фpoнry - IIIлЯх вiд Пiдгaсць
нa Беpeя<aни (Tepнoпiльшинa). I знoвy бoТ пoблизy гopи Лиcoнi. У цих бoях
вiдзнaчились мoлoдi сTaрцIини: C. Гopyк, A. Mельник, P. Сyrпкo, B. Кyнaбський.
Пoлк УСC y Цих бoях втpaтиB пiвтopи сoтнi вбитими. Пiсля цих бo.fв уcуcуcvl
бyли вiдвeдeнi y тил на вiдпoчинoк i пepефopмyвaння.У ЛютoMy l917 p. пoлк
зIloвy нa фpoнтi i знoвy пiд Беpеrкaнaми бiля селa Кoнюхи. У беpезнi-хtoвтнi
1 9l 8 poкy, легioн УCC пi.Ц кoмaнДyвaнняM oтaМaнa oсипa Mикитки (ypoлхсeнеuь
селa Зaпaнoвa Bеликигo Poгaтинськoгo oкpyry Iвaнo-Фpaнкiвщинa), згi.цнo з
yмoвaМи Беpeстейоькoгo Миpy l9 l8 poкy, звiльняв вiд бiльшoвикiв Пiвдень
УкpaТни (Жмepинкa, Зaпopirклся, H iкoпoль, Хepсoн, oлeсa).

Ha пoнaткy rкoвтня l 9l 8 poкy ciнoвикiв бyлo пеpе,цИслoкoBанo з п iвдня Укpaiни
нa Бyкoвинy в Чepнiвui. 1 8 жoвтня l91 8 poкy y Львoвi бyлo ствopенo УкpaТнськy
Hapoлнy Paлy, якa стaлa пpедсТaвницЬкиМ opгaнoN,r yкpaТ}Iськoгo Ilaрoдy в ABgгpo-
Угopшинi i нaсryпнoгo ДHя пpoгoлoсилa yкpaТнськy деp)кaBy нa всiй yкpaТнськiй
eтнiннiй теpитopiТ Галинини, Бyкoвини тa Зaкapпaття. Пpези.Центoм УкpaiЪськoТ
НapoлнoТ Paди бyлo oбpaнo eвгенa Петpytшевинa (ypoДжeнеuь м. Бycьк,
Львiвщинa). С. Петpyшlевич вiд iменi УH Paди зa}I(aдaв вiд aвстpiйcькoгo ypядy
пеpелa.ri всiеТ пoвнoти вЛa.ци в Гaлининi, o.цнaк нaмiсник кparo aвстpiйський
ГенеpaJI К. Гyйн вiдмoвився пеpедaти влaлy. 3l )кoBTня l9l8 poкy нa cпiЛЬнoMy
зaсiдalrlrя УHPади i Biйськoвoгo кoмiтету бyлo виpiшeнo Bзяти вЛa.цy y Львoвi
збpoйним чи!roм. Пoвстaння poзпoч.tлoсЯ o 4 гoдинi paнкy в нiч з 3l.l0 нa 1.l l.
УкpaТнськi вiйськoвi ЧacTИ|||4(60 стaprпин i l 500 вoякiв) oнoлroвaнi !. Biтoвським'
без ясo,цнoгo пoстpiЛy зaЙн ялиPtryury, нaмiсництвo, гoлoBнy пoшry' вoкзал, бaнк.
Haд Paryшею i нaмiсництвoм бyлo пiДнятo оинЬo-)кoBтний пpaпop. Чинoвникiв
aвстpiйськoi влади бyлo зaapeшIтoвaнo. l листoпa.цa 19l8 poкy сoTник.!'митpo
Biтoвський сKIIaB paпopт Кoотlo Лeвиuькoмy прo тr, Щo влaДa y Львoвi пеpeйшла

лo pyк УНPaди. IJьoгo яt дня УHPaдa пеpебpaлa дo свoТх pyк BЛaдy y Cтaнiслaвoвi
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(тeпep lвaнo-Фpaнкiвськ), Tеpнoпoлi, Зoлouевi, Coкaлi, Жoвквi, Paвi-Pyськiй,
КoлoмиТ, Cнятинi, Пeveнiясинi, Пеpемишлi тa iнruих мiстax. !o 8 листoпaдa
УHPaдa пpизнaЧилa УPяД УкpaТнськoТ дepясaви _ Tимчaсoвий flеpжaвний
Секpетapiaт. Гoлoвoю Секpeтapiary стaв Кoсть Левиuький (ypoдrкенець Tисменицi
Iвaнo-Фpaнкiвоькoi oблaстi). l 0 листoпaлa 1 9 l 8 poкy ypяд склaв пpисяry. Тbдi ж
бyлo пpийнятo нaзвy нoвoТ деp)кaBи - Зaхiлнo.УкpaiЪськa Hapoлнa Peспyблiкa
(зУHP), якa BкJlючaJIa eтнiчнi yкpaiнськi землi i зaЙмaлaГaлиuину' Бyкoвинy i
Зaкapпaття. Tеpитopiя ЗУНP стaнoвилaJ0 тиc' кМ. квa.цpaтних i нapaхoвyвaлa 6
млн. люДей.

Бyквaльнo з пеpIIIих днiв свoгo iснyвaння ЗУНP змуrпенa бyлa вeсти
бeзпеpepвнi бoЙoвi .Цi.i, зaхищaючи оBoю тepитopiro вiд зaзiхaнь Пoльщi,
УгopЩини тa Pyмyнif. Haйбiльш кpивaвиМи бyли BoвuyхiвсЬкa oпepaцiя (сiнeнь-
лютий l9l9 p.) тa ЧopткiвськиЙ нaсryп (7-28 лютoгo 19l9 poку). Пpoте сили
бyли неpiвнi _ не вистaЧалo збpoi i бoспpипaсiв.

oкpемo вapтo скaзaTи пpo кypiнь Ciчoвиx Cтpiльuiв. Biн бyв сфopмoвaний у
гpyлнi l917- сiчнi 19l8 poкy з пoлoнеl{их г:lлицЬких стpiльuiв i стapruин, щo
пepебyвaли в lapницькoмy тaбopi, a Taкo)l( y тaбopaх l-[apиuинa, Typкестaнy тa
Сибipу. Bизнauнy poль y ствopeннi кypеня вiдiгpaли Cтaprшини: €вген КoнoBiurецЬ
(ypoдrкенець сeлa Зarпкiв, Львiвшинa), P. !aшкевин, P. Cyшкo, I. Чмoлa тa iн.
oсoбoвий склaд кypеня HapaхoвyBaB мaйжe 600 бiйцiв '  l9 с iчня 19l8 poкy
кoMенДaнтoМ lrypеIrя стaв e . Кoнoвaлець, a нaчaJrЬникoм штaбy _ Aндpiй Мельник.
Пiд iх кeрiвницгвoм r<ypiнь сivoвих стpiльцiв qгaв oднiеro з нaйкpaЩих вiйськoвих
чaсТин apмiТ УкpaiЪськoТ HapoлнoТ Peсrryблiки пiд чaс визBoЛЬних змaгaнь l 9l 7-
|92| pp' Bжe y сiннi-лютoмy l9l8 poкy rrypiнь сiчoвих стpiльuiв вiв кpoвoпpoлитнi
бoi пpoти бiльшoвицьких вiйськ пiл кoмaнлyвaння M. Mypaвoйoвa нa
Лiвoбеpeхснiй УкpaiЪi (ПoлтaвЩинa), нa пiдсryпaх дo Кисвa (Tpипiлля тa пiвнiчнiй
oкoлиui), i в сaмiй стoлицi. Ciчoвi стpiльui бpaли уuacть y пpиДyшeннi
aнтиypядoBoгo вииyrry збiльшoвичeнoТ чaстини poбiтникiв зaBo.цy ..Apсенал'',
шo y мiстi Кисвi. Biддiл Кypeня сiчoвих стpiльцiв зaбезпенyвaв oхopoнy ypяДy
УНP, який у лютoМy 19l 8 poкy змyпlений бyв зaлиrпити КиТв i тимчacoвo виiiaти
нa Boлинь. Ha пoнaткy беpезня, цЬoгo )I( poкy, сiнoвики €. КoнoвалЬця знoBy
бpa.пи yuaсть y визвoленi Кисвa вiд бiльшoвикiв. Кypiнь стaв елiтнoro вiйськoвoю
чaстиtloЮ i фaкгиuнo BикoI{yBaв фyнкцiТ нaцioнalIьнoТ гвapлiТ.

l6-18 липня l9l9 p. УкpaТнськa Га.пицькa apмiя пiл нaтискoM пеprBaл(a}oчиx
сил пoлякiв пеpейш.rлa p. Збpyн i oб'eДналaся з apмiсю УHP. з Цьoгo uaсy УГA
бpа.пa yнaсть в yсiх бoйoвиx дiяx нa теpитopiТ УHP. Bяtе 2 сеpпня oб'сДнaнi сили
вiйськ УHP тa УГA poзпoчaJ.Iи нaстyп нa КиТв тa oлесy. Ha киТвськoмy нaпpяМкy
HaсTyпirлa yдapнa цrнтpzUlЬнa apмiйськa гpyпa нa нoлi з генеpaлoм Aнтoнoм
Кpaвсoм. У хoлi кpoвoпpoлитних 6oТв гpyпa A. Кpaвсa зaйнялa Бepлинiв, Кoзятин,
Фaстiв i 30 сеpпня звiльнилa вiд бiльruoвикiв стoлицro УкpaiЪи. У веpeснi l920p'
гrнеp€rл A. Кpaвс з бoями виBoдив Чaстини УГA нa Зaхiд, дo Чехoслoвaчини.

oкyпoвaнa в липнi l919 p пoлякaми,Гaslиlинa нe MиpилaсЬ з пoнеBoленняM
( l 9 l 9- l 939 pp.). Haв'язyвaння oкyпaнтaмиу |920 poцi Схiднiй Гaпичинi oфiuiйнoТ
нaзви ..Cхiднa Мaлoпoльщa,, викликaлa oбypення, гнiв гa.пичaн. Bже 16 квiтня
|920 p. спfu.laхнyлo ryцyлЬоЬке пoвстaння ' пpиДyшене вiйськaми.

У |920-2| pp. poбiтники ЛьBoBa, Стpия, Cтaнiслaвa тa iнrцих мiс1 кpiм
екoнoмiчних виMoq гoстpo виMaгaJlи вi.ц пoльськoгo ypя.цy зaбезпeчення
деMoкpaтичниx свoбoд. У 1921-2з poкaх нa Tеpнoпiллi i гipських paйoнaх
Пpикapпaття дiяли пapтизaнськi зaгoни, якi вiлiгpaли BеЛикy poЛЬ y зpoстaннi
пoлiтичнoi aктивнoстi i нaцioнальнoi свiдoмoстi нaсеЛеHня.

У нaстyпнi poки бopoтьбa не пpипиHялacЯ. Упеpтий oпip кoлoнiзaцiйнiй
пoлiтицi пpизBoдиB лo pепpeсiй з бot<y пoльськoТ влaди. Boсени 1930 por<y бyлa
Пpoвeдella Taк зBaHa пauифiкauiя (yмиpoтвopення). Пpивoдoм дo пauифiкauiТ
пoслy)киЛи численнi прoтипoлЬсЬкi aкцii (пoшкoдження лiнiй зв'язкy, пiДпaли
деpжaвних бyлiвель тoщo), шo вiдбyлися влiткy i вoсени l930 poкy. Пpoтe
yтихoмиpити l-aлиuинy oКyпaнтaм не вдaлoся. 2 l жoвтня 1 933 p. зa нaкaзoм ПУНy
(Пpoвoлy УкpaiЪських Haцioнaлicтiв) Mикoлa Лel,tик (ypoдnreнець сeлa Coлoвiй
Пеpемиrплянськoгo пoвiry нaЛьвiвl.ltинi) вбив нaнaльникa кaнцеляpiТкoнсyльсгвa
CPCP y Львoвi o. Maйлoвa нa знaк пpoтeсTy пpoти шryЧнo opгaнiзoвaнoгo гoлo.цy
19з2-з3 poкiв в Укpar.нi .  У poки ьiЙни 1941 poкy М. Лемик стaв oДним iз
opгaнiзaтopiв пoхiдних гpyп oУH тa ix дiяльнoстi нa теpенax CхiднoТ УкpaТни'

Haйaкгивнiшre y бopoть6i зa нaцioнaль}Iy нeз€rлeжHiстьпpoявили себе члени
opгaнiзauiТ УкpaiЪських Нaцioнaлiстiв (oУH). Фopми lхньoТ дiяльнoстi бyли
нaйpiзнoмaнiтнirшi _ вiл y.laстi B Лег.lльIJиx opгaнiзauiях (..Плaст'', ..Пpoсвiтa'',
..Coюз УкpaТнoк'') дo aтентaтiв.

oУH вихoвaлa тисячi гepoТв. 3дaтних нa сaMoпoжepтвy в iм'я незaлежнoстi.
Яскpaвим пpиклaдoМ тaкoi жepтoвнoстi e,цiяльнiсть ДpoгoбишькoТ бoйoвoТ гpyпи
oУH, ствopенoТ З. Кoссaкoм. У uro гpyпy вхo.цили {митpo [aнилиtлин
(ypoдlкенець м. Tpyскaвuя нa ЛьвiвЩинi), йoгo небiя< Baсиль Бiлaс, Ю.
Беpезинський' B. Cтapик, М. Жypакoвський, C. Мoщaк тa iншi.  Мoлoдi
нaцioнaлiсти з,цiйснили кiлькa pезoIJaнсних aHтипoлЬоЬких aктiв, зoкpеМa
експpoпpiaцiйнi aкцiТ з Метoю oтpиl\,taння кoштiв для пoтpеб дiяльнoстi oУH
(нaпaд нa бaнк у м. Бopислaвi - 30. 07. l 93 l p., Tpyскaвui - 08. 08. |932 p.). Зa
,цopyчеI{няМ КpaйoвoТ Екзекyтиви oУH нa ЗУЗ ця гpyпa здiйснилa зaмaх нa
кepiвникa слiдчoгo вiллiлy мiнiстеpствa зaкop.цoнних cпpaв ПoльЩi T. Гorryвнa.
.(. .{aнилиlпин i B' Бiлaс пiсля зaвеpll lення oпеpaшiТ y м. Гopoдку були
зaapеIllтoвaнi' I-{e стaлoся пoблизy сrлa BеpинЬ нa Львiвцинi. HегaЙним сyДoм y
Львoвi 22 гpулня 1932 pory oбидвa бyли зaсyДlкенi .Цo стpЕrги. Bиpoк бyв викoнaний
нaстyпHoгo llня y Львiвськiй тopмi ..Бpигi.Цки''. Cтpaгa бoйoвикiв oУH Bиtglикaлa
мaсoвий pyх пpoтeстy сepeд yкpaТнсЬкoгo нaсeлeння Гaличини. l l-[opivнi
вiдзнaчення piнниui стpaти геpoТв пеpетBopювzlлиоь нa мacoвi aнтипoльськi
демoнстpaцi.i, якi нaстo зaвеpllIyвrrлисЬ кpивaвиMи сyТиЧкaМи демoнстpaнтiв з
пoлiцiею.
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У 1938 рoцi бypхливo зaвиpyвzrлo пoЛiтичнe 
'(иття 

yкpaТlrствa нa Зaкapпaтгi.
Яквi.цoмo,ЧeхoсЛoвaччинaзaхoпилaЗaкapпaттяшеyквiтнi 19l9poкy,oбiцяючи
пpи цЬoМy HaДaTИ кpaю сTaтyс aвтoнoмiТ. Aле з викoнaнням oбiцянки Пpaгa
звoлiкалa мaйже 20 poкiв. Bесь цeй чaс кapпaгськi yкpaТнцi пpaгкyли дo сTBopення
нaцioнальнoТ.цep)кaBи i вoз'еднaння gтнiчниx yкpaiЪських зеМeЛЬ. Toмy i вели
вoFIи впpo.цoвж l930 - х poкiв aктивнy бopoтьбy зa yкpaiнськy деpжaвнiсть нa
ЗaкapпaTсЬких зeМлях. Haмaгaючись tIе дoпyсTити poзгopтaння yкpaТнськoгo
нaцioнaльнo-BизBoЛЬlloгo pyхy' yгopськi i пoльськi спеЦслyжби зaсиЛаJlи нa
теpитopiro Зaкapпaття.циBrpсiйrro-теpopистиuнi гpyпи. У l9З8 poui тaк}Iх гpyп
ryт.цiялo мaйже 2О'Зaцихyмoв 4 веpесня l938 poкy в Уrкгopoлi зa iнiцiaтивoto
oУH бyлo пpoведенo збopи делегaтiв вiд укpaТнськoi мoлoдi всЬoгo Зaкapпaття,
нa яких бyлo ствopенo нaпiввiйcькoвy opгaнiзauiю _ УкpаТнськy Нauioнaлькy
oбopoнy (Унo). Heзaбapoм вiддiли УHo нapaхoвyвaли мaйrке l000 членiв.

23 хсoвтня 3aкapпaття oтpиM.UIo вpештi-pеruт дoвгo)кДaнну aвтoнoм ito.
Aвтoнoмний УPяД oчoлив лiдep yкpaiЪoфiлiв Aвryстин Boлoшин (ypoлlкенешь
селa Келеничi Мiжгipськoгo paйoнy ЗaкapпaтськoТ oблaстi). Biдтoдi poзпoчaлaся
poзбyдoBa в Зaкapпaттi aвтoнoмнoi yкpaТнськoi Дep)кaBи. Ha пoнaткy Листoпaд(a
бyлo ствopенo збpoйнi сили Кapпaтськoi УкpaТни - Haцioнaльнy oбopoнy
..Кapпaгськa Ciч'', кoмен,цaнтoм якoТбyв пpизнauений !. Климпyш, a нaЧ.IлЬl]икoМ
штaбу - Михaйлo Кoлoдзiнський (ypoдженець села ПoтoчиU]е ГopoдеFlкiвськoгo
пoвiтy нa Iвaнo-Фpaнкiвщинi).  Зaгoни . .Кapпaтськoi Ciч i ' '  пoпoBнювaлиоЬ
.цoбpoBoлЬцями з iнrпих yкpaТнських зеMeЛЬ: Гaличини' Boлинi, Пoлiлля,
Ha,Цнiпpянськoi Укpaiни, Бyкoвини, якi дoпoмагzrли Кapпaгськiй УкpaiЪi стBopиTи
вЛaснy apмito.Уpяд А. Boлoшинa aктивHo здiйснювaв poзбyлoвy мoлoдoТ
yкpaiнськoТ деpя(aBи. Bибopи l 3 лroтoгo l 939 poкy дo пapлaMенry кpaю - Coймy
КapпaтcькoТ УкpaТни зaвrpшrилися блискyvoю пеpеMoгoto пpихильникiв
сyвеpенiтетy Зaкapпaття (86,1 o/o гoлoсiв). A 15 беpезня l939 poкy нa зaсiДaннi
Coймy в мiстi Хyст зa iнiцiaтивoro УHo бyлo пpoгoЛotlIенo Caмoстiйнiсть
КapпaтськoТ УкpaТни (стяг синьo-rкoвтий, нaцioнaльний гiмн ..IJ-{е не вМеpлa
Укpaiнa...'', геpб з тpизубoм. Пpези.центoМ кapпaтсЬкoТ Укpafни стaв Aвгyстин
Boлorпин.

Aлe.raсy нa poзбyдoвyyкpaiЪськoТДеpжaвнoстi y Зaкapпaттi yл<е не бyЛo зoвсiМ.
.(еpжaвoтвopнi piшення пpиЙмaлиcя пiд rypкiт ГapMaт. U-{е l4 беpeзня yгopськi

вiйськa BTopгJIиоя в межi КapпaтськoТ Укpaiни. Пiд чaс зaсiдaння Coймy бoТ
Toч|lлИcЯ зa l 2 км вiд Хyсгa. ..Кapпaгськa Ciн'' (бiля 2000 тисяч бiйцiв) незB.Dк.lIoчи
нa гepoivний oпip, нe змoглa вiдвеprrщи Bopo)ке втopгнeння. {o l8 беpезня бiльrua
Чaстинa теpитopiТ КapпaтськoТ УкpaiЪи бyлa oкyпoвaнa yгoрсЬкими зaгapбникaми.
У гipських paЙoнaх зaгoHи ..КapпaтськoТ Ci.ri', пpoлoвжyB€lли бopoтьбу .цo кiнця
тpaBнЯ 1939 poкy.

У кiнцi беpeзня l 939 poкy пpези.цент pеспyблiки A. Boлorпин тaЧacTИНaуpЯДу
нa чoлi з пpем,сpoм [o. Peвaсм eмiгpyвaли. Taк зaвеprпиЛoся кopoткoчaснe
iонyвaння мoлoдoТ yкpaТнськoТ деpжaви - Кapпaтськoi Укpaiни.

Haциgгський peжим y Гaличинi вi.ц пoчaткy нiмеuькoТ oкyпauiТ бyв я(opстoкиМ'
тaкиМ сaМиМ, Як i нa iнrших теpенaх yкpaiнських зеMелЬ' скaжiмo' нa Boлинi.
Toмy пoвстaнськa aкгивнiсть Галичини пpoти нiмЦiв бyлa висoкoю, a бopoтьбa
безюмпpoмicнoю. Boнa пoчaJlaся фaкгиннo з пеplIIих лнiв фaшистськoТ нaвали.
Biйськoвi сaмooбopoннi бo.rЪки TуT пoч.rли opгaнiзoвyвaгись y лpyгiй пoлoвинi
|942 poку, a пoвстaнсЬкi вiддiли нa пoЧaткy 194З p..Ц'вi пoдii (пpoгoлoшення 28
квiтня l943 poкy пpo cTBopеHня нaцистaМи стpiлецькoТ дивиiзii CС ..Гaличинa''

тa peйд тepеI.laМи Гaличини з'сднaння ЧеpBotlих пapтизaнiв C' Кoвпaкa у липнi
цЬoгo x( poкy) пpиrшвуIД|ЦИл|4 opгaнiзaЦiю пoBстaHсЬких збpoЙних вiддiлiв.
oчoлювaв ц}o спpaBy Лyuький oлeксaн.Цp (..Aнлpiенкo'', ..Бoryн'', ..БoгДaн'').

HapoДився вiн 19l0 poкy B с. Бo.uнapiв Кaлyськoгo p-нy Iвaнo-Фpaнкiвськoi
oблaстi..Ц,ля мaскyвaння i .Цезopгaнiзaцii нiмецькoГo pежиМy збpoйнi фopмyвaння
Bис,тyп.rли пiд нaзвolo ..УкpaТнськa Hapoднa сaмooбopoнa'' (УHC). У гpyлнi l943
poкy УHC лpvlЙнялa нaзвy УПА-Зaхiд. ii пepши[,r кpaйoвим кoМaндиpoM стaв o.
Лyuький. !'o теpитopiТдiяHHя УПA _ Зaхiд в 1944 poui Bхo,цилo 6 вiйськoвиx
oкpyг: Bo-l _ м. Львiв тa Янiвоький пoлiгoн, кoМaндиp ..Хapкiв' ' (..Хмapa''); Bo-
2 (Львiвська oблaсть' Лroбaнiвщинa, Хoлмщинa, Tепеp ПoЛЬщa), кoмaн,Циp oстaп
Линлa(,,Яpeмa''), iз сeлa HaкoнeЧнe - I ЯвopiвсЬкoгo p-нy ЛьвiвськoТ oбл.; Bo.3
(Пoдiльськa _ Tepнoпiльськa oблaсть' paзoм iз Poгaтинщинo}o, кoмaн.циp oмелян
[Ioльoвий (..oстaп''), iз селa Яpuiвui бiля Збopoвa; Bo-4 (Cтaнiслaвiвськa oбл.,
тепеp lвaнo-Фpaнкiвськa, paзoМ з БyкoвинoЮ' кoМaндиp lвaн Бyткoвський
(..Гyцyл''), iз м. Cкoлe Львiвськoi oблaстi; BO-5 (тoлiruня {poгoбиuькa oблaсть,
тeпep ЛьвiвсЬкa), кoМaндиp IBaн Бeлeйлoвиv(...[l,звiннyк''), iз с.Mикyлинин
HaдвipнянсЬкoгo p-нy lвaнo-ФpaнкiвськoТ oбл.; B0-6 (Лемкiвщинa,

Пеprua i п'ятa Bo дiяли oкpеMo тiльки в 1943 -|944 poкaх, a пiзнiцrе yвiйшли

дo iншlих вo€нtlиx oкpyп ПеpulиМ кoмaндиpoМ УПA нa Boлинi вocеHи l 943 p'стaв

.(митpo Клячкiвський (..Клим Caвyp'', ..Пaнaс'', ..Мoсyp'')' iз м. Збapaжa
TеpнoпiльськoТ oбл. Пiзнiше (вoсени l9a3 p.) кoMaндиpoм всiх зaгoнiв УПA стaв
Poмaн Шyхевин (. .Tapaс Чyпpинкa' ' ,  . .Typ' ' ) ,  1907 p'  н, iз м. Кpaкiвeuь
Явopiвськoгo p-нy Львiвськoi oбл., який зaгинyв 5 бepезня 1 950 poкy в с.БiлoгopЩa
пoбЛизy Львoвa. Ogгaннiм кoМaн,циpoм УПA бyв B. Кyк (..Лeмirп'', ..Кoваль'',
..Юpкo'',..Медвiдь''), 19l3 p. н., iз м. Кpaснe Бyськoгo p-нy ЛьвiвськoТ oбл. Ш-(е
вapтo нaзBaти кoмaндиpiв УГIA в 194З p.' якa poздiлялaся нa тaкi чaстини: УПA-
..Пiвнiн'', к.p Д. Клячкiвський - ..Клим Caвyp''; УПA-..Cхiд'', к.p Ф' Bopoбеuь
(..BеpеЩaкa''), |922 p. н., iз с. Гopo'(aнкa Мoнaстиpиськoгo p-rry TеpнoпiльськoТ
o6л., в'язень сoвrTсЬкиx кoнцтaбopiB; УПA -..Пiвдень,'' кoмaндиp П. oлiЙник
(..Еней'', ..''Poмaн'', ..Сepгiй''), iз с. Moлoдинчe )(идaЧiBськoгo p-нy ЛьвiвськoТ
oбл., зaгиHyв пoблизy с. Pyдники Maневицькoгo p-нy BoлинсЬкoi oбл. в 1946 p.;
УПA . ..Зaхiд,', к-p B. Сидop (..Шелест'', ..Кoнpaд'', ..Кpaвс'', ..Зoв'', ..Лiсoвик'',
..Poстислaв Bишитий'',..Кpеryл',), l9l0 p. н.' зaгинyв y бoro з спецгpyпolo MГБ в

Петpo floмaщyк'
oлексaнлр [eнишук.
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кpиiЪui нaд piчкolo Лiмниця.
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l.M. Кoваленкo

I{iлi i метoли нiмецькoi iмпеpiялiстичIroi пoлiтики rrа oкyпoBaних Tеpенах

I!е нe зaмoвк вiдгoмiн пеplцoТ свiтoвoТ вiйни, ще не зaгoiлись paни' Ще )I(ивe
пoкoлiння, щo бpaЛo в нiй yvaсть, a в)I(e нa нaцIих oЧzlх пoлyм'ям спaJlaхнyЛa
нoBa' щe стpaшнiшa в свoсмy poзгoщaннiтa метoдaх свiтoвa вiйнa, якy пpaвилЬHo
oцiнюloть не як лицapсЬкi змaгaння нapo.niв' urлe як нечyвaнy piзню в iм'я кiлькoх
свiтoвих iмпеpiялiзмiв. _ УкpaТнський нapiд с не тiльки iТ свiдкoм, a].lе силoю
скпaдних пoлiтичних oбстaвин нaйдorпкyльнiше вiлvyвaсiТтягap нa BЛaснiЙ шкipi,
бo сaмe.rеpeз yкpaТнськi землi кoтиться отpaшнa лaвiнa сyнaснoТ вiйни. Сaме нa
УкpaiЪi схpещyЮтЬся вiсгpя меuiв Двoх нeситих нoвoчaсних iмпepiялiзмiв _
Hiмеччини й Мoскви, щo' нaМaгaючиоь зpoбити з yкpaТнськoгo нapoдy Пpе.цМет
кoлoнiяльнoгo ви3иску, }tе дoпyскaють Дo Toгo' щoб вiн стaв пiДметoM дiй тa
вoлoдapеМ нa свoТй землi' - oт тoмy yкpaТнський нapiл не cмiс Дaти пoслyх
пiдrдeптaм нyжoi пpoпaгaнДи, щo iТ зaвдaнням е балaмyнeння тa вiдвеpнення
yвaги yкpalЪсЬкoгo нapo.цy вiл спpaвтснix цiлeЙ нaiЭникiв. Кoли б yкpaiЪський
нapiддaв себe пpиспaти чy'(иМ силaм тa liнiм aгенrypниМ чинникaм' тo пoвстaлa
б зaгpoзa, щo зi снy цьoгo вiн не мiг би збуд.итиcя вiкaми. Biд цiеТ зaгpoзи МyсиМo
oхopoнити yкpaТнсЬкий нapiд, пoвести йoгo дo вiльнoгo життя y влaснiЙ
Укpaiнcькiй Caмoстiйнiй Сoбopнiй lepжaвi, щo iT здвигнеМo силaми yкpaiнсЬкиХ
селян, poбiтникiв тa iнтeлiгeнтiв нa згapиЩ.rх тa pyiнaх сyuaснoТ iмпеpiялiстичнoi
вiйни як тpивкий тa вiчнo >кивий пaм'ятник .ДЛя щaстя i свoбoди всiх гpядyщих
пoкoлiнь yкpaТнcькoгo нapo.цy...

I{iлi й мeтoли нiмецькoi пoлiтики на oкyпoвaних
укpаiнських зеDrлях без маски

.....Гiтлep твеpдитЬ' Щo yпa.цoк )кидiвськo-бoльцIeвицЬкoгo пaнyBaннЯ нa Схoдi
Евpoпи бyле yпaдкoм PociТ як Деpжaви. ovевиднo, пpo бyлoвy нoвих нaЦioнaлЬних
деpжaв нa pyТнax мoскoвськoi iмпepii Гiтлep нaвiть нe дyМa€ тa iснyюних
сaмoстiйницьких зMaгaнЬ пoHевoлeниx мoсквoю нapoдiв вiн нe бepe.цo свorТ
пoлiтичнbТ калькyляuiТ. Ta цей pa4zнoк' як кaЩ/тЬ' зpoбленo без гoспo.Цapя, тoбтo
без пoневoлених нapoдiв СхiдньoТ Евpoпи. - Haцioнaл-сoцiялiотичнa
..oстпoлiтiк' ' ' цьoгo нiмцi вже сьoгoднi не пpихoByють, цe пoлiтикa нaскpiзь
кoлoнiяльнa. Hемa кoлoнiй в Aфpицi, тoмy тpебa iх Tвopити в Евpoпi. I-{е вихiднa
пoзицiя тепеpiшньoТ пoлiтики нiмцiв нa Cхoдi Евpoпи' зoкpеМa нa yкpaТнських
зеМляx. Тaвиявилocя' шo в зyстpiнi з сaмим )киттяМ' з xвилиt{olо, кoли yкpaiнськi
тepeни ollyпoBaнo нiмцями i кoли цi цiлi нiмeцькoТпoлiтики пoчaтo peaлiзyвaти,
гaслa iмпеpiялiстичнoгo пiдбoю й експ.пyaтaцii, з якими нiмцi пpийrпли нa УкpaТнy'
не нaхo.цять гpyнтy i poзбивaютьcя oб твеpлий Муp сaмocтiйницьких сил
yкpa.iнськoгo нapoдy. Бorкевiльнa лypiйкa нiмецькoгo oкyпaнтa тa зaстoсyвaння

}Ieчyвaнoгo тepopy нe poзв'язyють сaмoТ пpoблеми, a' нaвпaки' щe бiльtш iТ

зaпЛyryюTь...
Hевизнaвaння Зa нapoдaМи Cхiдньo[ Евpoпи пpaB нa сaмoстiЙне i .Цеpясaвне

життя' a пpoтиBllo нaсилЬI;е здaвЛIовaння всiх сaмoстiйницЬких тен.ценцiй нa
oкyпoвaних тrprнax Cхo.uy лoве.Це дo гlеМинyчoi кaтaстpoфи нiмецькoТ..пoлiтики
нa Cхoдi'' тa.цo знiвeчення iмпepiялiстичних плaнiв Hiмеччини взaгaлi...

1) oбгpyнryвarrHя нiмeцьких 3a3iхaнЬ нa еBpoпейськиЙ схiд

!.ля кpaшoгo зpoзутliння цiлей нiмецькoi пoлiтики нa Схoдi Евpoпи тa if метo.Цiв
слiл пpиглянщися, пi.ц якиlt,tи гaсЛaМи нiмцi BeдyтЬ свoю пoлiтиt<y. I-\i гaслa мaли
б випpaвдyвaги нiмецьlсУ пoлiтикy тa тBopити iлейнy пiлбyлoвy лo iT peaлiзauii. З
,цpyгoгo бoкy, вoни мыlиб пoсЛaбити вiлпopнiсть пo}iевoЛених нapoлiв, зoкpеMa
yкpaТнськoгo, пpи peалiзauii нiмецьких пoлiтичниx цiлей.

Пеpше, це гaсЛo бopoтьби пpoти бoлЬшевизMy' як зaгpoзи для евpoпейськoТ
кyЛЬтyри тa евpoпейських нapo,Цiв...

УкpaТнськиЙ нapi.Ц знaе, як нixтo iнrший, ким с бoльrшeвики' бo шсе,цBaдцятЬ
кiлькa лiт вe.цe з ним безпoЩaДнy бopoтьбy i бopoвся з бoльruевицьким
iмпеpiялiзмoм Мoскви в>кe тoдi, кoли iнu:i eвpoпeйськi нapoди зaсi.цaли з
бoльшевикaми пpи oднoМy стoликy' бopoвся i тo.цi, кoли нiмцi l 939 p' зaкЛюЧили
з бoльrцевикaМи пaкт пpиязнi i вiддали бoльшевицькoМy oкyпaнтoвi Зaхiдньo-
УкpaТнськi зeмлi. УкpaiЪський нapi.Ц i тeпеp нe скJlaв збpoТ пеpеД бoльrшeвицЬкиМ
iмпеpiялiзмoм i пoслiдoвнo бyле бopoтися з ниM aж .цo Йoгo знищення' aле
yкpaТнськиЙ нapiд, як i всi iншi пoневoлeнi Hapo.ци Cхoлy, бoрютьcя Й бyлщь
бopoтися не в iм'я нiмецькoгo iмпеpiялiзмy тa свoгo нoвoгo зaкpiпaяення, тiльки
в iм'я свoбo.ци нapoдaм i лtoдинi!

.(a.пi нiмецькa прoпaгaн.цa дoкa3yе, Щo евpoпейський Схiд _ Цe нiлlецькuй
npocmipз npuзначенняlldoлi. Toмyсaмi нiмцi пolслlикaнi йoгoзaхищmитaтBopити
нa IJьoМy нoвиЙ лaд...

Пpoбoсвим гaслoм для pеaпiзauiТ плaнiв нiмецькoТ iмпе;.liялiстиннoТ пoлiтики
с гaслo ..HoвoТ Евpoпи''. Hiмеччинa бopeться зa пеpебyлoвy сунaснoТ Евpoпи, i
тoмy всi нapoди пoвиннi iй в цiй poбoтi пoмoгTи aбo бoдaй не стaвити пepеIIIкoд.
Aлe пpo кoнкpeтний yстpiй uiеТ..HoвoТ Евpoпи'' нiмeцькi пoлiтики мoвuaгь. Шte
пеpе.цчaсI.ro i небезпечнo зpa.шI(yBaTисЬ. o.цне тiльки гoBopитЬся' щo в цiй Евpoпi
кoжний бy.uе мaти ..пpaвo нa пpaцЮ''... Ta piv y тoмy, чи пoневoлеHi нapoДи бylyть
Мaти це пpaBo пpaцювaти в кoнцентpauiйнoмy тaбopi всix нapoдiB Евpoпи пiд
кoМaндolo нiмецькиx нaгaнячiв i пoсiпaк, ни y свoТй хaтi нa piлнiй землi, як вiльнi
гpoMaдяни свoсТ нaцioн€lЛЬнoT леp>rсaви! Бo нiчим iншим, як нoвoю тIopMoЮ
нapoдiв мaс бyти ..Hoвa Евpoпa'' нiМецЬкoгo iмпеpiялiзмy!

Ta пapa.ЦoксaльниM, a тo Й кoмiчниМ Bиглядar гaслo lliмецЬкoТ пoлiтики нa
oкyпoвaних теpенaх'  нiбитo нiмцi пpийrцли нa цi  зеMлi,  щoб бopoнити
хpистиянськy кyлЬтypy, Bipy нaсеЛення тa хpистияI{ськi  святинi в iд
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безбoжницькoгo бoльшевизмy. Кoли пpoaналiзyвaти цеpкoвнy пoлiтикy нaцioнaл-
сouiялiзмy в Hiмеччинi тa йoго стaBJiеннЯ дo iснylоних вipoiспoвiлaнЬ' кoли взяти
дo yвaги фa,.т, Щo членaМ пapтiйних фopмauiй.ЦoPaдrкyсться a6o й нaкцlyrться
BИcryпа,гvl з цеpкoвних opгaнiзauiй, кoли згaДaти ще пpoби зaвеpFryги нiмцiв дo
пoгaнськoгo кyльтy Boдaнa' тo вистyпи нiмцiв в oбopoнi хpистиянстBa дивнi тa
нe пpиpoднi!

2) Рoзшматyваt|ttя yкpaihських 3еl}lель

Пеpeхoдимo тепеp ,Ilo мeтoдiв нiмецькoТ пoлiтики нa oкyпoвaних yкpaiЪських
зеМляx... Bияви нiмeцькoi пoлiтики пo вiднorшeнню лo Укpaiни нe кaзaли дoвгo
нa себе )кдaTи' Bже в пеprпих мiсяцях вiйни з Moсквoю нiмцi стaвили пiдвалини

дo генеpirльнoТ гyбеpнii, хoч жoДнi pauiТ зa цe не пpoмoвляли. Btцпливaлo це
pirпення нiмeцьких пoлiтичних чинникiв викJlючнo з тенденцiй poзбиття
yкpaТноькoго нaцioнaльнoгo opгaнiзмy тa йoгo пoслaблення. I-[е бyв уДap у
сoбopницькi змaгaння yкpaТнськoгo нapo.цy' Як лiквiдaцiеro мoлoДoТ щoйнo
пpoгoлolценoТДepжaвнoстипiсля30нepвня l94l p.зaвдaнoyдapyсaМoстiйницьlсy
yкpaТнськy iлею, тaк aктoМ пpи€днaння ЗУЗ лo Ген.-Гyбеpнii пеpекpесленo йoгo
iлею сoбopнogги. Hiмцям з.цaвaЛoся' щo МtlлиМи lllМaтoЧкaМи легшe бyДe сгpaвити
yкpaTнський пpoстip! З iнrцих yкparЪських зeМeлЬ сTBopенo ..paйхс кoмiсapiят'',
iнruими слoвaми _ нiмецьrry кoлoнiro. lloб i сoюзниivr pyмyHal'{ Зaткaти ненaситнe
гoрлo, видiлeнo ще БyкoBинy, Бесapaбiro тa oдеськy oблaсть (т. зв. Tpaнснiстpiю)
i киненo Тм нa пoтiry, шoб y мaйбyтньoмy Цi землi нaзaД вiдiбpaти, кoли мaленькиЙ

Hoвий oкупaнт пoпpoвoДив нoвi кopДoни Ha землях Укpa.lЪи poзlllMaтoвyloчи
ix, тa нe N,raс сили' щo мoглa б пpoвeсти кop.цoни в дyцIaх yкpaiЪсЬкoгo нapo.ry, бo
ясивy iдею poЗшМaтyвaти гoдil

3) Пaни i paби

Hiмецький oкyПaнт Bистyпaс на yкpaiЪських зерrлях y poлi пaнa, нaки.цyючи
yкpaiнськoмy нapo.Цoвi poлю paбa. Цe пiдтвеpдлсytотЬ' t{е тiльки фaкти, щo
кидaютЬ яскpaве свiдoцтвo нa пoве.пiнкy, aJIе .цoкyментoм гaньби для цiлoгo

нiмецькoгo нapoду явJIястЬся iнстpyкuiя лля нiмцiв' шo йлщь нa схi.цнi oкyпoвaнi
теpeни' п.н.,,12 гебoгe фip лaс фepгalIьтeн леp Дoйveн iм ogген yнддi бегaнд.пIoнг
деp pyосен'' - 12 зaпoвiдей пoвeдiнки нiмцiв нa Cхoдi i тpaIсryBaнHя poсiян _ де
пiД ..poсiянaми'' тpeбa poзyмiти всi нapo.Ци мoскoвськoТ зaймaнщини. _ Bиiмки з
цих ..зaпoвiдeй'' пoдaемo: Зaпoвiдь 4: .....скopo piшraтися, кpaшe pirшитp|cЯ з.lrc,
нiж не piшaтися... Hе пoяснroвaти тa не apryМе}tTyBaти. Poсiяни хoчyтЬ бaчити в
нaших Лto.цях пpoвiдникiв....Cвoйoгo oбypeння сyпpoти нiмЦя нe виявляти в
пpисryтнoстi poсiян...Cyпpoти poоiян висryпaги сoлiдapнo. Haвiть пoмилки нiмця
бopoнити пеpел poсiянaми''. Зaпoвi.ць 5: .. ... Bпеpтiсть щo.цo цiлей, HaйбiлЬrЦa
елaстичнiсть y Метoд.lх... '' Зaпoвiдь 6: ..B зв'язкy з тиМ' щo нoвoвiдкритi тeрени
Mycять бути paз Haзaвя(ди здoбyтi для Hiме'lvини й Евpoпи, piшaльнoto е Barua
пoстaBa. Bи мyсите бyти свiдoмi тoгo'  щo Bи с pепpезrнтa}rтoм
Bеликoнiмeч ЧИt|И.... Bи мycите тoмy тaкorк iз.Цoстoйнicгlo пpoBo.цити нaйrocтpiшi
i нaйбiльul безoгляднi зaсoби, Щo Тх вимaгae деpжaBнa кoнечнiсть... '' 3aпoвiдь 7:
.....Hе питaйте: чи цr кopиснr.цля селяl.lствa? Tiльки: чи цe кopиснe для
Hiмеччини... Бyльте сaмoвIleвненi i твеpлi для пiдвлaдних... '' Зaпoвiдь 8: ..He

гoвopiть, a дiйте. Poсiянинa нiкoли }Iе пеpегoвopите aбo пepекoнaсте poзМoBaМи.
Biн вмiе кpaще гoвoPити, нiя< Bи, бo вiн с.цiялeкгикoм й yнaслiдyвaв..фiлoсoфiннy
влaly''. B гoвopеннi i дискyryвaннi Bи бyлетe пеpeМo)кениМи. Bи мorкете дiяти'
Poсiянaм iмпoнус тiльки Дiяння, бo сaмi вoни ' 'ясiнoчi й оентиментaльнi',. ..Haш

кpaй великий i rapниЙ, aЛе неMa в нЬotvly пopя.цl(y. Пpийлiть i пaнyйте HaД'нaMИ,,.
l-{е бyлo пpoвiднe гaслo poсiян нa ПoЧaткy iхньoТ деpжaви' кoли зaпpolЦyвzrли
нopмaнiв. Taке нaстaвленHя тяHетЬся чеpвoнoю ниткoю кpiзь пaнyвaння мoнгoлiв,
литoвцiв, uapiв, нiмuiв aлс.цo Ленiнa i Cтaлiнa. Poсiяни хovyтЬ зaB)кди бщи мaсoю,
шo Ha.ц нею пaFIyстЬся... Toмy poсiянин не смiс вiднyти, щo Bи вaгaeтесь. Не
бyДьте м,якими i сeнтиментаJlЬниМи... Tiльки Baшa вoля мyсить бyти piшaюнolo...
Збеpiгaйте вi.uлaль сyпpoти poсiян, вoни не нiмui, a слoв'яни... Poсiянин iз вiкoвoгo
Дoсвiду бaчить y нiмцевi Bище сствo..' Бepежiться poсiйськoТ iнтелiгенцiТ... вoнa
нiчoгo нe вмiе, aлe мaс oсoбливy легкiсть i зpyvнiсть Bпливaти нa нaстpiй нiмцiв...
Зaпoвiдь 9: ..Бyльтe вiльнi вiд вiтpeння кoмунiстiв (кoмyнiстенpixepaй)... Mи нe
хoчеМo HaBеptlyти рoсiян Дo нaцioнaл-сoшiялiзмy, ыle эpoбumu з нllх cвor свo€
знаpяddя'...

Byзькi pямui бporшypи не.цoзвoЛяють нaM пpoвoдити Дoклaднiшy aнarriзy uих ..

генiяльних зaпoвiДeЙ ... Ta вoни гoвopятЬ сaмi зa сeбе. I-l.е х< пiдтвеpдження
кoмплeксiв меншoвapтiснogги нiмецьrогo oкyпaнтa вияв стpа}y в зyстpiнi з чy)киM
свiтoм, це ж звинaйнiсiнькi iнстpyкuii, щo ix дaеться тyпoyмнoМy' poзyМoвo
yпoслiдженoмy лaкесвi, щo Ma€ зiгpaги poЛ}o пaнa в чyл(oмy дoмi...''
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4) Мaтеpiяльний i сoцiяльний гнiт - пoвнa eкспЛyатaЦiя
yкpaiъсЬкrrх зеD'eлЬ

Hiмецькa пoлiтикa нa УкpaТнi - це пoлiтикa ненyвaнoТ в свiтi експлyaтaцiТ
yкpaТнськoгo сеЛЯнинa. poбiтникa тa iнтелiгентa. Boнa пoзнaчилaся в oстaннЬoMy
чaсi нa вiДтинкy сiльськoгo гoсПoДapствa в фopмi нaклaдaння i стягaння
нeспiвмipних ,цo спpoмoжнoстeй оелa кoнтингентiв нa Зaхiдньo- тa Пiвнiчнo-
Зaxiдниx Укpaiнських зeмляx'.це ще зaДepх(aлиcя iнlивiлуальнi гocпo.цapсTB4
гpaбyнкy Й вивoзy BсЬoгo збirклся, нaвiть пpизнaченoгo нa пoсiв, BинищyBaння
pецlтoк скory нa Укpaiнi, пoвнoТ бaйДyжoсти лo пoтpеб селa' кoнфiскaцii'мaйнa
тa лiквiдaцiТ ГoспoДapств.

Експлyaтaцiя укpaiнськoгo ce ЛЯIlИI:а пpи6pшa.Цyже гo стpi фopм и. Кoл гoспiв
не лiквiдyсться' пo.цекyди зaMiн}oстЬся Тх т. зв. гpoмaдсЬкиМи гoспo.цapстBaМи...

lI.|е гiprшe eксIrлyary€ться yкpaiЪське poбiтниuтвo. Бaгaтo зaвo.цiв нe пpaцЮс'
пpaцюютЬ тiлькi тi, шo пoтpiбнi .цля вoсннoТ пpolt,tислoвoсти' нaпp.' шкipянi
зaвoди. Усюди нa кepiвних пoсaДaх нiмцi, щo с пaнaми >кl,lття Й сMepти кoх(I{oгo
poбiтникa' Пoбoi poбiтникiв нa зaвoДi - цe бyДенHе яBище. Caмi ж нiмцi i все
BивoзятЬ y Hiменнинy.'.Toмy yкpaiнське poбiтниuтвo живoтiс, пpoмiнюе пo селaх
oстaннЮ oдежинy зa хapнi тa збiжlкя, a й те ще пo .Цopoзi вiлбиpaють y нЬoГo
нiмцi. Toмy бaгaтo poбiтникiв (!oнбaс) кидaс невiльнинy пpaцю i втiкaс з мiст нa
селo, щoб тaМ пpи po,пинi сяк-тaк пеpе)киTи цi чaси гpaбilкниuькoгo нaiЗдy... [o
вaхскoТ пpaui нa зaвoдilх зМyц]y€тЬся .шiтeй y вiцi l 3, l 4, l 5 poкiв.

B зв'язкy з зaмкнeняM шкiл, лiквiДauiею piзних iнститyuiй тa зaйMaнняМ
вaжнirцих пogгiв нiмцями, yкpaТнська iнтелiгенцiя oпинилaсЯ у вФкких yмoBaх
жиTтя. I тoмy не pztз BисoкoкBЕrлiфiкoвaнi oдиницi беpyться зa Bсякy нopнy poбory,
aби сяк.тaк rкивoтiти тa BpятyBaти себе вiд вивoзу дo Hiмeччини.

Baжкo oписaти ry мaтеpiяльнy li сouiяльнy HРкдy, в якy пхHули yкpaТнсЬкий
нapiд йoгo oкyпaнти' спepшy бoльrueвики свoТм.цвaдцяткiлькa.лiтнiм визискoМ, a
зapaз нiмui свo1м нeнyвaним гнiтoм i визискoм. Qе с пoлiтикa гpaбiжникa, щo
зaбИpaе все, бo бoiться недaлекoТ бypi yкpaiЪськoгo нapo.цньoгo гнiвy!

5) УкpaiЪськi кyльтypнi надбання пiд нiмецьким чoбoтoм

Кoлснa вiЙнa несe з сoбoю пoтpясiння тa зHищеH}lя. I-{ьoгo yкpaТнський нapiд
цiлкoм свiдoМий i тoмy з бoлем тiльки пpиймaс вi.цoмoстi пpo тaкi чи iнrll i
зrrиЩення кyлЬrypIrих пaм'ятoк, мyзейних цiннoстeй i т. п.' щo впaJrи жеpтBolo
нeминyчих вoeнних дiй. Aле yкpaiЪське сepuе oбypюeтЬся тa зaпaлloетЬся святиM
гнiвoм, кoли бauить, як нa йoгo oнaх гpaбyсться i pyйнyсться твopи yкpaТнськoгo
дyуry, йoгo вiкoвi нaдбaння тiльки тoму, шoб ствopити пyсткy Ta }кaхливy pyТнy. A
сaМе в цЬoмy нaпpямi йдyть зaтiТ oкyПaнтa. Maйже всi шIкoли, сеpелнi фaхoвi тa
вищi, зaкpитo aбo лiквiдусться. Учительський пеpсoнaЛ BивoзитЬся нa poбoTи
,цo Hiмeччини. Haтoмiсть. де з 'явиться кiлькa нiмцiв чи фoльксдoйчiв

(привiлейoвaнa чaстинa нaсeлення, якa B сBoеMy poдy Mar пpeдкiв нiмuiв - aвт.)'
негaйнo твopитЬся нiмецькi цrкoли .цЛя Тх цiлей.

Укpaiнське цrpкoBнe життя пеpeслiлyсться. Пiдсину €тЬся опopи мiж
aвтoкефaлiстaN|И Ta aBТoнoМiстaМи' нaсa.Цкy€ться piзнi сeкти.... Нapeштi все

церкoвне життя нa УкpaТнi пiдпopяДкoByсться нiмецькиМ чинникaM, щoб тaкиМ
ЧинoМ пoнеBoлити йoгo,цo pеIIIти тa зpoбити свoТм олiпим знapя.цдяМ, яким бyлa
кoлисЬ цеpкBa зa цapсЬкoТ, бa нaвiть poсiйськa пpaвoслaвнa цеpквa зa

бoльrцeвицькoТ Bлади. Змiст хapaкгеpt|oгo листa' щo йoгo o,цер)I(aпи всt €пискoпи
ПpaвoслaвHoi шеpкви нa УкpaТнi вiД свoТх гeнеpa.пкoмiсapiятiв, сЛiдyюЧий:
..Пpизнaнaю Baс спискoпoм y мo.rм Гeнеpалкoмiсapiятi. Лiквiлyro Baшy зaлеrкнiсть
вiД Baших цеpкoBHих звеpхникiв. Bи зaлежнi тiльки Biд Мrне. Cвяrценники тaкoж

зa,rerкнi вiд мене. Пpo знiмaння aбo пpизнaЧyBaння овящеtIЕIикa спискoпa"Г 6уДe
пoвi.цoмлений,'. _ !'oкryмент цих генеpaлкoмiсapiв - ше yнiкa1 якoГo не знaе icтopiЯ

цеpкви пpoтягoц близькo двoх тисяЧ лiт свoгo iснyвaння; тa зДaсTЬcя' й цiлa
тепepiruня пoлiтикa нiмецькoгo вapBapсЬкoгo iмпepiялiзмy - цe тaкo)t( унiкaт в

iсгopiТ лroлствa!
Пpипинення opгaнiзaцiй мoлoдi ..Сiнeй'', ..Жiнoнa Слyжбa УкpaТни'', лiквiдaцiя

культ.-oсвiтнiх тoвapиств, Учительських спi.гIoк, Пpoсвiт i iншr,rх (Киiв, Хapкiв,
Пoлтaвa), зaхo.ци' шoб цiле yкpaТнсЬке )кllTTя нa Зaх. Укpaiнських зaМлях вкЛюЧити
в pямui нiмецькoТ стaницi п. н. УкpaТнськoгo t-teтpaльнoгo КoмiтеTу, 3aбopoнa
BивЧaти в шкoлaх iстopiro Укpaiни мaс тiльки oд!|y Меry - цiлкoм з}lиЩити

укpaiЪське кyЛЬтypне )I(иTТя, гpaбyнкoд,r зaбpaти лopoгouiннi pенi (гpaбyнoк музеfв
- КиiЪ, Хapкiв i iншi), зaтepти всi слiди вiкoвoТ yкpaiнськoТ тpa,пиuiТ тa стapoТ
кyлЬтypи' слoвoМ' зpoбити з yкpaТнськoгo нapoДy yбoгих незряних paбiв.

loдaмo Щe, цo немaс нa цiлiй Укpaiнi свoбoли укpаrrноЬкoгo.црукoвaнoгo слoBa.
Iснус, пpaв.Цa' пpесa' IIpизнaЧeHaдЛя yкpaТнuiв, Ta цr в дiйснoстi нiмецькa пpесa
rIa укpaТнськiЙ мoвi, зaвДaнняM якoi втoвкмaчити yкpaТHцяМ ii poлro paбa у 

..Hoвiй
.. Евpoпi тa вихoBaТи з yкpaТнськotю нaрoду сМиpенних ягнят' ll{o .цaють оебe без

пpoTeстy' нaвпaки' з pa.Цicтю веоти пi.ц нirк свoгo piзникa. Peдaктopи _ uе
звичaйнiсiнькi висrrylкники, Щo, виспеЦiялiзoвaнi в свoйoмy лiлi Щe бoльrцевикaми
в Pa.цянськoмy Coroзi, тaкyж сaмy poЛ}o викoнyвaли пo BlДнorueнню дo
yкpalнсЬкoгo нapo,цy'..

6) Чужoнauioнальний елеMeнт на Укpаiнi в нiмeцькoмy вoзi

Hiпrцi зaслaбi, Щoб сaмi Moгли peаJliзyBaTи пЛaни зaкpiпaЧення тa виниЩyвaння
yкpalнських нapoднiх Мaс' тoMy Boни зpyчнo викopистoByють сyuaсний
пoлiтичний хaoо в Евpoпi, зoкpеMa FIa ol(yпoBaних тepeнaх, тa зaпpяг.lloтЬ дo свoгo
iьlпеpiялiстичнoГo вoзa всro бeзгIpoсвiтню, безiдеЙt+у тa безхapaкгepнy юpбy
vylкoнaцioнaл Ьнoгo елеМеI;ry нaсaджyвaнoгo тa штyчнo ними п iддеpжyвaнoгo
нa Укpaiнi, як слiпе зHapя.ц.Дя y свoii pукaх. B цеЙ спoсiб вoни хoЧyтЬ не тiльки

пoслaбити вiлпopнiсть yкpaТнськoгo нapoДy' E1ле oдHoчaснo пoслaбити тa poзбити
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oдIroстaйIrий фpoнт бopoтьби пoнeBoлених МoскoвсЬкo-бoльшевицькиМ тa
нiмецьким iмпеpiялiзмaми нapo.Цiв. B pезyльтaтi цЬoгo МaeМo тaкi явищa, як
oбсaдя<yвaння aдмiнiстpaтиBI{их пoстiв нa ЗaхiДньo-УкpaТнcьких зеМлях
пoлякaМи' нa Схiдньo-УкpaiЪських - МoскЕlляMи. !i vylкoнaцioнaльнi елеMенти'
зaбyвaюuи Дoлro свoiх зaкpiпoшyвaних нapoлiв, зaпpиязнIоlоться з нiмцями,
lltкo.цЯть тa пoбoptoють нa lолснoмy кpoui yщaiЪuiв, Bикo}ryЮчи poлю висщп<никiв
чРкoмy oкyпaнтoвi..(o спiвпpaui нiмцi paлo пpиймaroть сексoтiв, бyвtпих
кoмyнiстiв, aгентiв пoльськoТ пoлiцii тa HКBД з oднoю мeтoк) _ зtlиtllити
yкpaТнсЬкий caмoстiйницький pyх Ta уЯpN|k1т|4 веоь yкpaiнський нapiд. I тaк
ЕraпpиruIaД' оiткa кoнфiдентiв, щo iТ нiмцi нaМaгaюТься poзбудувaти нa ЗaхiДньo-
УкpaТнських зеМлях' склaдa€ться з пoлякiв' Щo МaюTЬ poбити Дoнoси нayкpaТнuiв
Пoлiбнy poлro спiвпpaцiвникiв викoнyютЬ poсiяни нa схiдних зеMлях' зaймaroчи
вiдпoвi.ца,rьнi мiсця в aдмiнiстpaцiТ, yсyвaюни yкpaiнцiв, iгнopylо.lи yкparЪcькy
Мoвy тa,цeнyнцiroючи сBi.цoMий yкpaiЪський eлеМеHт. Ha Кpимy вoни викoнytoтЬ
тaкy )к poлro пo вiднorшенню Дo тaгap.

Легioнеpських фopмauiЙ yзбекiв i кoзaкiв yживaсться B теpopистичниx aкцiях
пpoTи Mиpнoгo I{aселення Пiвнiчнo-Зaхiлньo-УкpaТнсЬкиx зeМель; фopмaцil.
лaтиrшiв тa естoнцiв пepeBoдятЬ лoBи нa людей, пpизItaчellих нa вивiз дo
Hiмeччини.

oсoбливi пpислyги poблять нiмцям Кa;lДИДa.тL| в нiмеЦькy нaцiю, фoльксдoйчi.
Poблять цe нe з iдei пoмoгги Hiмev.rинi, бo вoнa lм .ryл<a тa oсopy)t(нa, aле зo
звipинних iнстинктiв IJЕDкиBи' гpaбyнкy тa вигoди. Злoчинaм тиx нoBoспeЧених
нiмцiв кiнця нeмaе, тaк Цo фолькслoйн стar нa Укpa.iнi синoнiмoм злoДiя,
гpaбiжник4 oшryкaнця i меpзoтникa...

9) Зaслaння нa poбoти дo Hiмeннини

Hiмецькa вoеннa MaцIинa МyситЬ опpaвнo пpaцювaти' aTиМ чaсoМ мoлoх вiйни
пo)киpar тисячi i мiльйoни жеpтB. Toмy в цiй мaшинi yтBoproroтЬся кoлoсальнi
лroки, якi тpебa кимсь зaпoвнити. Ilo Moжe бyти лeпue.цo пеpeBeдeння' як киIIyти
в ui пpipви мiльйoни poбoчих pyк iз тepeнiв oкyпoBaниx земeль Евpoпи? I lдyгь з
yсiх земeль.Цo..сеpЦя'' Евpoпи нa пopяryнoк нiмецькoгo ПoспoДapствa i нiмецькoгo
вo €Hнoгo пpoМислy. Це й вигiдне.Цля нiмцiв, бo paз - звiльнясться свoТ poбoЧi
сили, Щoб ii кинщи нa фpoнт, лpyгe - oчищyетЬся oкyпoвaнi теpени з небaжaнoгo
Мoлoдечoгo елеМенry щo Мiгби y вiдпoвiдних yмoBaх бyти зaгpoзливим, i тpетс -
oдеp'(yrться ДеIIIевy poбoнy с,ИJry, з якoi мoжнa Bитягнyти oстaннi сoки' ....цих
poбiтникiв зi Cхo.Цy мoжнa oбмaнroвaти, ними гонити й експлyaryва.ги ixнс вмiння
i силy, не .цбaтoчи пpo ik пpoхapчyBaння' зoдягнеttня, зapoбiтню плaтн}o тa
сoцiялЬнe забезпeчeння.

... 3 тaкими мipкyвннями перeBo.цятЬ нiмцi aкцiю нaбopy poбiтникiв лo
Hiмеччини. Спoнaткy люди нaвiть сaмi гoлoсились... Ta в кopoткoмy нaсi
yкpaiЪськими МaсaМи стpспеI{yли тривoяснi aЛЯp|iLl' Щo пеpеДiстaлись вiд piдних

i знaйoмих нa yкpaТнськi землi. ..Haс oбмaнyли'' _ це пoвтopя€тЬся в yсix листaх
iз Hiмeччини. - ..CидиМo B тaбopaх зa.цpoтaми' i пoвoдяться з нaMи гipruе, як з
пoлoнеttими''' ..Ha гpyДях кa)(yтЬ tloсити пpишите ..схiд'', a це знaчиTЬ, l]Io ти I{e
лк)динa' a BapBap' poзбiйник''. ..Хaзяiн тебе б'e, i пoжaлiтися немa кoмy''.... I-{е
Дyмки' Щo плиByтЬ iз нaпoвненoгo гнiBoМ сepця yкpaТнськoгoo poбiтникa' дyмки,
шo вipнo зп,raЛЬoвyютЬ I{oвс сеpедoвище' B якoMy oпиHиBся yкpaТнський
poбiтник....

1l) Tepop тевтoнiв. Aperпти, poзстpiли, шибеницi.
Фiзичне нищеllt|я yкpaihськoгo елеMeнry

Cтapoлaвнiй Pим стpепенyвся кoлисЬ' зyстpiвшись iз тepopoм диких тевтoнiв,
пpелкiв сЬortoдHiшнЬoгo нaiЪникa нa yкpaiнськi зeмлi....Biдoмi yкpaТнuям тaкoж
нaiЪди iнrшиx opл, пepeД якиMи в пyсткy пеpетвopЮвaлися пiв.цeннi пoлoси
Укpaiни, a нaселеtl}lя втiкaлo в лiси, Щoб збеpегти сBo€ lсиття....Cьoгoднi
yкpaТнський нapiд, хoн ще не зaгo €нi pани , зaвдaнi йoмy мoскoBсЬкиМ
бoльrueвизмol\,l' xoч щe в пaм'ятi йoгo свiжими с стpaхiття, 3нyЩання i лютий
теpop бoльtшевикiв, гoлoд нa Укpaiнi, )кеpтви ГПУ й HКBД' пepе)киBaс ненyвaний
теpoр нiМецЬкoгo oкyпaнTa, щo xoче apеIIJтaми, poзстpiлaми й u.Iибеницямlr

фiзиянo знищити йoгo, пoдaroчи тa стискaючи сеpДечнo pyкy бoльruеBицЬкoТ
Мoскви.

Сnpяелucя oбudва iмnepiялiзлltl, щoб cmepmu з лttця lе.uлi укpаIнcькuй наpid.
Heнaвиснa чеpвoнa звiздa двaдцять лiт кyпurЛaся в мopi кpoви yкpaТнськогo
селяl.Iинa' poбiтникa й iнтелiгентa, aзapaз нiмецькa свaстикa зyбaми свoТм и гpизr,
[Iaрпar й poзpивaс тiлo yкpaiнськoгo нaрo.цy. Гoлi пpo ui peнi ПИca.ГИ' бo пеpел
свiлсими щс t\4oгилaМи' щo ниМи вкpиЛaся зa oстaннi poки oкyпaцii УкpaТнськa
3емля, тpебa в пoдивi i пpизнaннi cх|4ЛИ.rИ гoЛoBy, бo все це MoгиЛи найкpaЩих
синiв УкpaТни' Щo )l(еpтвo}o )t(иття сBoйoгo зaсвiдчили невмиpуЩiсть iлei
УкpaiЪськoТ CaмocтiйнoТ CoбopнoТ .(epх<aви. Заzoвopumu mуm л4o)rна miлькlt
бeзnou1аdнoю бoponьбoto 3 кpoвo)lсеpнtt,vt наIзнttкottl, яка ni.мcmumь кpoв бpаniв
pidнuх!

... Зaгшtьнo пiсля пoвopory нa нoвoвi,Цбитi теpени нiмцi нищaть. гpaбyють тa
пilлятЬ Цiлi селa, лroлей (жiнoк i нелiтнiх дiтей) стpiляtoть...

(Пepеdpук бpoulуpu, вudанoi pеdакцiсto ,,Idея i Чut|,', 1943 p., iз Лimonucу
Укpаiнcькoi Пoвcmaнcькol Аpllti.i, T. I, Topoнmo, I989, cm. 5б-102. Зi
cкopoчеnnял'u авml,p& M oв нaЙ с,muл b збеpeже н a Й).
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Haкaз ч. 11.

Кoмaндиpaм, кoМaндaнтaМ i всiм сiльським сaмooбopoнaм

Hiмцi yсгyпaють нa всiх фpoнтaх. Пpoтилeжнi Hiмeччинi iмпepiялiзми зaвДa}oтЬ
Hiмeччинi пoBaжниx yДapiв тaк нa фpoнтaх, як i y нiмецькoмy зaпiллi. oслaблюють
знaчнo силy нiмuiв peвoлюшiйнi apмiТ пoнeвoлeних нapoдiв, шo в.aapя}oTЬ пo
Hiмеччинi y iТ внщpi.

Hiмшi тепep пiшли в цiлoстi нa гpaбiжниuькy poбory. Гpaблять Цo i де пoпaлo.
Ha наrшi ceлa oстaннЬo нiмцi зpo6или тaкoхс сильнiruий нaсryп в цiлi гpaбyнrry'

B кoлгoспax МoлoтятЬ нaгаJlЬнo i зaбipaють BBесЬ х лiб. Bивoзять. Нe лиrшaють
сeлянaM мaйx<e нiчoгo. oстaнньo пoЧzlли зyсиЛЬtlo гpaбити iнДивiдyaльнi
гoспoдapствa. .I foвoлять Дo l{ iлкoвитoТ гoспoДapськoТ pуiни yкpaТнське
гpoМaдянствo. HaгpaблениМ нaЛoBtl}oють свoТМaгaзини. oстaнньo пoчaли нiмЦi
в)кe aтaкy i нaлiсoвi теpeни.

Haкaзyю:

l) Bсi беpеги бiльцrих лiсoвиx мaсивiв, всi лiсoвi пoЛoс}i, сeйчaс yкpiпити
бaрикaдaми' непpotЗДимиМи poBaМи' вoвчими дoлaМи. Зaвaлити всi пеpeхoди в
лiси. Пepетинaти всi IIlляxи, щo BедyтЬ y лiси, сейчaс нa ii кpaях. Bсi зaвa,rенi
мiсЦя зaкpiпити зaстaвaМи' стtlЛими Bapтa}rи....

2) БoiЪкaми, сaмooбopoнoю, poзBiдкolo зaбльolсyвaти вopoгay йoгo oпipних
пyl{ктaх. З.Цepясaти йoгo вихiд в теpeни нa гpaбежi. ЯкЩo мoжнa - }"loгo
злiквi.Цyвaти. Це вiднoситьоя тaк дo нiмцiв, як i дo бoльшевицьких пapтизaн.

?\

4) Змiнитll сейчaс пiсля oДеpжaнHя нaкiвy всi дoтепepiulнi мiсця пoстoю. Boни
всi знaнi вopoгoвi. Cкopiше чи пiзнiше буДe стapaт'ися нaс вopoг тaм дoоягнyти i
зниIцити.. . . .

5) Bсi бoйoвi хapневi пp|4лacИ poзмiстити B нaйбезпеЧнilших мiсцяx, не Дaти
сeбe oгpaбити.

6) Bплинути нa сeлян, щoби всiМa мoжJIивиМи спoсoбaми зaхoвaли хлiб i iнrцi
хapяевi пpo,цyкти. Taкoж пoлoтнo, oдiння i всe, шo вopoг Mo)ке пpи неспo.liванoмy
нaскoкy laбpdГу| i цим нaживитися...

Пepед кo)книM вopoжим гpaбix<ниuьким нaТздoм oбopoнимoся' кoли
пoстaBиМo дoбpr сaМooбopoнy i poзвiдкy i тo в селax, пoлях i лiсaх i нaв'яжемo
стислy спiвпpaшro зi сyсiлнiми селaМи...

7) Пo.Цбaти, Щoб кoжен селяни}t кpiм xaти' вигoтoвив сoбi лoбpy зеMлянI(y
нa NleшIкaння Ha зимy....

Bсiх мyсимo зaбезпечити i всi paзoм Мyсигt4o oбopoнятися пеpел гpaбiжHицЬкиМ
вopo)киМ нaiЪ,цoм' пеpeд мaтеpiялЬ}IиМ i фiзинним BинищeнняМ нaс.

fliлaти.цРкe скopo. Bсi сили зaпpягти дo зaбезпeчення нaс всiх. Пaм'ятaти, Щo
пoслi,цний gгaп бopoтьби с нaЙгяжчий. A вiн пpихo.Цить. Tpебaзyяtити всiх зyсиль,
щoб пoбiдити.

Cлaвa УкpaТнi!

.(ня 4 веpесня 194З.

Шеф Biйськoвoгo Штaбy:

Пoлк. Гoннapeнкo

Кoмaн,Циp
УкpaiЪcькoТ ПoвстaнчoТ ApмiТ:

Клим Caвyp

(Пеpedpук iз Лimonucу Укpаiltcькol Пoвcmанcькoi А1ltltii' T. I, Topoнmo, I989,
cm, I47-l48. Зi скopouенняtttu авmopа. MoвнuЙ cmuлb збеpеlкенuЙ).
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Aнтинiмецькi aкцiТ
Гaлшчинa lвaнo.Фpaнкiвськa oблaсть

якoмy зaгинyлo 6 пoвстaнцiв. Bеликi втpaти були у
фaшистiв, aлe кiлькiсть Тxнeвiлoмa (Оксанa Tеodopовuн,
I вdаpuв no фашшcmах noвcmанcькuЙ кулелоеm... //
IIIллх Пеpeuozu. - 1993. - lI cepnня ).

Bишкiльний кypiнь... ' 'Чopнi Чopти'' (l80 яoлoвiк), нa
voлi з к-poм ..КoзaкoМ'', звiв....десь y пQлoвинi сеpпня' бiй
з нiмцями в с. КедaниЧ (Мo)t(Ливo с. Кийдaнцi
Кoлoмийськoгo paЙoнy lвaнo-Фpaнкiвськoi oблaстi - o.

,ц.). B бoIo втpavенo oбoз, a нiмцi - 5 вбитих i l
пoЛoнeнoпo. Бiй тpивaв вiд гo'ц. l-oТ в пoлyлeнь дo 5.oТ
yвеvеpi. t{iмецький вiддiл бyв y силi 400.500 нoлoвiк,
сKпaдaвся з кpiпa, шyuпoлiuii й Гестaпa. B Кедaничaх нiмцi
cлaлИл|1стoдoJry i стaйню, де стoяв o6<эз (Лimопuc УПА.
- T 19. -Львiв-Topoнmo, 1992-1993. _ C. I27).

Щo6 зaбeзпенити yпiвuiв (. lленiв УгIA - o. .I l  )
пpoдyКгaMи хaPЧyвaнIJя' пiДпiльники poбили нaскoки нa
IIaвлiвськy (Iвaнo-Фpaнкiвськиl"r paйoн . o. Д.)
свинoфеpмy, зaбvlpъли cBИНeЙ, oбpсl6ля"rrIl Тх в Стiнцi
(Iвaнo-Фpaнкiвський paйoн - O. /-I.) i вiдпpaвlIяли в
Чopний Лic (!еЙuaкiвcькuЙ lzop. Яltlнuuя. _Львiв. l994.
-c. r09).

Пoвстaнцi мaли бiй з нiмцями пoблизy сеlra Козaкiвкa

.{oлинськoгo paйoну lвaнo.ФрalIк iвськоТ oблaстi
(PiвненcькuЙ кpaeзнавuЙ lwузеЙ. ocoбuсmuЙ сtpхiв o.

[енuщука, _ Сnp. 3otu. Л. I.37).

БoiЪкa сaмooбopoни пiд комaндoю ..Кpиги', (кoрraндиp
бoiЪки _ Гpeмен' ypoд)кеHець сeлa Tpyхaнiв Cкoлiвськoгo
paЙoнy ЛьвiвськoТ oблaстi) нaпалa нa нiмцiв поб]tизy осЛa
[iy6ниця .{oлинсЬкoгo paйoну Iвaнo-ФpaнкiвськoТ oблaстi.
У pезyльтaтi бoro нiмцi бyли pозбитi. Пoвстaнцi зaxoпили
бaгam збpoТ. Cеpе.Ц пoвстaншiв жеpтв не бyлo. Зa жepтви
y нiмuiв нeвiдoмo (PiвненcькuЙ кpttсзпавuЙ lltузеЙ,
ocoбucmuЙ аpхiв o. ,[eнuщука. - Сnp. \ota. Л. I-38).

Coтня ...{oвбyшa'' poззбpoiлa мa,пяpський вiддiл пoблизy
сeЛищa liлятинa Haлвipнянськoгo paйoнy нa lвaнo-
Фpaнкiвшинi. Пiд чaс цiеТ aкцiТ мaпяpський oфiцep вбив
пoBотaнця Biтpaкa Микoлy, ypo.цже}lця с. Tpoстянeшь

Bеснa, l943 p.

Чеpвень,43 р.

Чеpвeнь.43 p.

1943 рiк

Бoiвкa КyЩoвoгo BiДДiлy Caмoобopoни (КBC) пiд
кoмaндoto ..Бiлoгo'' (кoмaндиp бoiЪки -.{oлirшняк Юpiй,
ypo,ц)кенець cелищa Яблyневa Кoсiвськoгo paйoнy нa
Iвaнo-Фpaнкiвщинi) нa шляхy мiж сeлaми Брyсrypiв i
Пpoкypaвa, цЬoгo )к paйoнy, oбстpiлялa вaнтaжiвкy з
нiмцями. У pезyльтaтi цiсТ aкцiТ бчцо вбитo 5 нiмцiв,
ollнoN'y фaшtистy в.цaлoся yтекти Ba.тaжiвкa бyпа
сПaлeнa Жеpтв у пoвстaнЦiв не бvлo (PiвttенcькuЙ
кpасзнавvшЙ музeЙ. oсoбacmaЙ аpхiв o. Ilенuuцlкa _
Cnp' 2696 IФ - б).

ПoвстaнешЬ _ Грyщa* Baсиль AнтовoвиЧ, l925 p.
yрo.цжrнеl lь селa BелДiж (тепqр о. II .IевченкQве)
.{oлинськсtгo paйolry Iвaнo.ФpaнкiвськoТ oблaстi зaгиrгу-в
y бoro з нiмцями в нepвнi 1943 p. y ru. Калyш lвaнo-
Фpaнкiвськoi oблaстi (Бopuс MuхoЙлo. Hеcкopeнa
[Ioлuнt,цuна Лimonuс вuЗвoлhl|||х з.\|аеаIIb.- Iвaнo-
Фpсtнкiвськ, 2002. _ С. 328),

Heyстit-lнена бoТвкa УПA (близькo 30 нoлoвiк), якa
пеpебyвaлa нa х. Жypитttн пoблизy с. стpaтин
Poгaгинськoгo paйoнy нa lвaнo-Фpaнкiвщинi, пiддaпaся
нaпaдy зi стopoни нiмuiв, якi випaдкoвo Haтpaпили нa
мiсце пoстoю пoвстaнцiв. 3aв'язaвся кopmкoтpивaлий
жopстокий бiй. БоТвкa зMytlJенa бyлa вiдстyпити. У
пoвстaнцiв булo дeкiлькa чoлoвiк r.lopaне}tих i, сеpед них
..Жyк''. oднa зв'язt<oBa пoтpaпилa в пoлoн дo нiмцiв. i.i
дoля нeвiпoмa. Зa жepтви y пpoтивникa невiдoмo
(PiвненcькuЙ кpaсзнaвuЙ лlузеЙ. OcoбacmuЙ аpхiв О.
[енuщука, _ Cnp, 2673 TT - а).

Зaгiн УПA iз 50-ти пoвстaнцiв, шo пpийrшoв iз
Piвнeнщини' зyпинився нa пoстiй в с.  Межигipui
Гaлицькoгo paЙoнy lвaнo-Фpaнкiвськoi oбл. Bнoчi iх
непoмiтнo oтoчиЛи гiтлepiвцi. ЗaB, язaвcя зaпеIслиЙ бiй, в

Cepпень' 43 p.
(пoлoвинa)

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

lб. 08. 1943 p.

26

Лiтo' 1943 p.

2'7



26.09. 1943 p.

29. 09. l 943р.

Bеpесень,43 p.
(пovaтoк)

Беpежaнськoгo paйo}ry нa TеpнoпiлЬЩИНi (Piвtt енc ьl<u Й
кpасзнсtвнuЙ "uузeЙ. OсобuсmuЙ аpхiв o. flенuщуксt. -
Сnp.2701 TБ)'

У веpеснi l943 poкy бyлa пpoвеДенa кapaльнa aкtдiя
нiмeцькoТ пoЛЬoвoТ х<aндapмеpiТ з .(oлини (Iвaнo-
Фpaнкiвськa oблaсть = o. Д.) нa тaбip ..Пopтaпr' ' пiл
Marypoю, Дe ПpoхoДилa вишкiл пoдiльськa сoтня УПA
..Tpeмбiтa'' (сoтенний _ ..Чopнoбpивий''), шo зaкiнчиJlaся
для фaшистiв пopaзкoю. Пiд пpикpиттЯМ apтилepiТ й
кyлеметiв u]yцпoлiцiя Декiлькa paзiв нaсryпaлa нa пoзицiТ
пoвстaнцiв, € lJIе кo)l(IJoгo paзy пoпaДаJla пiД ПpИцiЛЬний
Boгo}lЬ. Hiмецькa ..ulyцпoЛiцiя', мaлa з ,цесятЬ Bбитих i
кiлькaнaдцятЬ paнеHих. Мiхt вбитими бyв ТхнiЙ кoМaн.циp
6aтaльйoнy, мaЙop, ryстo нa гpуДях вi.aзнavеHиЙ. КеpyBaв
бoсм чoтoвий -..Ьpoдягa'' (Iвaн Кaпaлo, ypoД)кенецЬ сеЛa
Hияснс Cинсви.цне Cкoлiвськoгo paйoнy Львiвcькoi
oблaстi О. Д.) (Бopuс MuхаЙлo' Hecкopенаloлutt'цИнtI
Лimon uc вцзвoл ьIIl|х ЗЛt а2ань.- I ванo- Фpаllкiвсь к, 2 0 0 2.
- C. I50;Лimonшс уIIА. _ T' I2. _ Topонmo, I989. - С.
2 1 9-22 1).

У вepеснi 194З p. oдин бaтaльЙoн нiмцiв зaaтaкyBaв
тa6ip УHС в.Г{rrлинш1инi, мirк се;taми Сyхoдiл iЛипсlвиця
CтaнiслaвоькoТ (тсrrоp Iвaнo-ФpaнкiBськa _ o. .{.) oблaс.гi.
Haпaсникiв вiДпс11lтo з кpиBaвиMи Для нЬoгo )к втрaгаМи.
Пpи вiлсryпi нiмrtiв' щo з'iЪдили вузькOтopiвкo}o BHиз,
сoтня УНC з зaсil.lки BисiкЛa кyЛеMеTaMи Мaй)ке Дсi нoги
oк. 200 нiмецьких вoякiв. Кеpyвaв зaсiДкolo чoтoвий
..Петpенкo'' (Бopuc MuхаЙлo. Hеcкopена,\oлuнщuна
Л imo nuc вuзвoЛb lruх lJИаeан ь.- I всtнo-Фpан кiвcьк, 2 00 2.
_ С. 496; Лimonuc УIIА. _ T. 12. _ Topoнmo, 1989. - С.
223-224; Icmоpiя Укpаtнськozo BiЙcька I9I7 - 1945 pp.
_ Bud-вo ,,Свiсm,'. _ Львiв, 1996. - С. 545).

Ha пoнaткy верeсня' нa Лaндеpiвui (Iвaн-ФpaнкiвЦинa
_ o. Д.) вiддiл ..Piзyнa' '  злoвив двoх МaДяpсЬких oфiuеpiв.
Biд них зaбpaнo збporo й велoсипе.ци. Haсryпнoгo дня
пpиЙшлo з 80 мaдяpiв... Кoмaндиp взяв l5 стpiльuiв i
пiшoв бити iх. Бiй тpивaв 15 хвилин. З бoкy пoвстartцiв
бyв тяrккo paнений стpiлeць BлoДкa' який пoтpaпиB y pyки
мaляpiв. Мaдяpи пepeДа"пи йoгo нiмцям, якi poзстpiляли

Bepесень' 43 p.
(пo.rатoк)

Bеpесeнь' 43 p.

Bеpесeнь,43 p.
(кiнеuь)

Bеpесень,43 p.

Йoro (Лimonuc Укpаiнcькoi Пoвcmанcькo.t АpмiI. _ T. 3.
_ Topoнmo, 1978. _ С. 48).

З пoчaткoм Bеpeоня 194З p. кypiнь ..Липея'' (poДoМ i3
Зaкapпaття) звiв бiй з нiмцями (rшуuпoлiuiя й вepмaхт) y

Чopнoмy лiсi (Tлyмaцький paйoн Iвaнo.ФpaнкiвськoТ
oблaстi _ o. Д.), B якoМy втpaтиB 3-oх стpiльцiB: tryхapa
Baсиля з с. Хoтимиp (Tлyмauький paйoн _ o. ,{.), пс.
,.Дуб'':бyнvyrкнoгo ..Iскpy'' з с. oлесiв (тpебa селo oлеrпiв
TrryмaЦький paйoн - o. .(.); збpoяpa..Чеpнеця'' з с. Жaб,е
(lвaнo-Фpaнкiвщинa - o. Д.). Hiмцi мали 35 yбитих
(Лimonuc УIIА. _ T! I9. _ Львiв-Topoнmo, 1992-1993, _

c. 127).

Piй . .Чyмaкa' '  з чoти . .Cкyби' '  paптoBo нaпaв нa
мaдяpський гapнiзoн y сeлi Taтapoвi (Iвaнo-Фpaнкiвщинa
- aвт.) i poзбив йoгo oвoлo.цiвши збpoсЮ. Жеpтв iз стopoHи
пoвстaнцiв нe бyлo (Ан|pуcяк M. Бpаmu ?po'||у. _

Кoлo,uuя, 2001. _ С. 29).

Пpи кiнui веpесl lя |943 p. vотa . .Cкyби' '  (кypiнь
..Липeя'') poзбилa Ha дopoзi Кoсмaч.Кoлoмия (Iвaнo-
Фpaнкiвськa oблaсть _ o. fl.) 4 вaнтaжнi aвтa. Bбитo кoлo
70 нiмцiв - бeз свoТх втpaт (Л monuc УПА. _ T. I9. -Львiв-
Topoнmo, I 992-1 993. - C. 1 27).

Biддiл ..Piзyнa'' (кypiнний - Aндpyсяк Bacиль, l914, пс.
. .P iзyн' ' ,  . .Гpегiт ' ' ,  ypoд)кенецЬ м. Cнятинa Iвaнo-
ФpaнкiвськoТ oблaстi - o. Д.) зpoбив Haскoк нa мiст бiля
СтapoТ Гyти (мoжлиBo Бoгopo.цчaнcький paйoн нa lвaнo-
Фpaнкiвщинi -  o. .ц.).  Йoгo oхopoнялo 6 тaтapiв з
тaтapсЬкoгo легioнy пi.ц кoмaн.цoю o.цIloгo нiм ця...Bбитo
нiмця й o.цнoгo Ta.rap|4Нa, a тpЬoх .Гa|ap зДaIIИcя )киBиМи.
Boни oпiсля ввiйruли дo скЛa.цy...Biддiлy (Лimonuc
Укpа|нcькoi Пoвcmанcькo:t Аpл,tii _ T, 3. _ Topoнmo, 1978.
_ С. 48)'

5 rкoвтня |94З p. нa пoлoнинax 6lля Кocмaчa
(Кoсiвоький paйoн Iвaнo-Фpaнкiвськoi oблaстi _ Aвт.)
виrпкiльнi в iддiли УнС (УкpaТнськa Hapoлнa
Caмooбopoнa _ o. Д.) мaли 6iЙ з нiмцями, Дe вбили 20
чoлoвiк (УIIА в cвimлi dotEлleнmiв З бopombбu За

28

05. 10. 1943 p.

29



15. 10.1943 p.

15.10. 1943 p.

)Кoвтеньo 43 p.

У кp aiн c ь ку С а'll o c mi Й ну С o б op ну [ еpэк а ву I 9 4 2 - 1 9 5 0
pp.- T. 2. _ б"uв, 1960. _ C. 2l-22,27, Цumoванo зo:
Grzеgorz Molуkа Ukгоinskа pаrtуzаnhа 1g42 - t960
Instуtуt Stadiov Politуcznуch PАN oficinа ||усIаwniczа
Rуtm Wаrszаwа 2006 s. 219).

Пеpeкинyвши свoТ влaснi сили нa Кoлoмийський
вiдтинoк, y пoлoвинi жoвтня нiмui зaaтaкyвaли з Кocмaчa
й Беpезoвa (Iвaнo-Фpaнкiвськa oбл. _ o. !.) пoвстaнський
вiддiл' Кiлькaгo.цинний бiй пpинiс oбoм стopoнaм кpивaвi
втpaти. o.Цнaк вopoгoвi не вдaлoся злoбyти тaбopy. Bopoг
втpaтив пoнaд 20 убитими. Bлaснi Bтpaти _2убитиxтa1
вaжкoпopaнeниЙ (Boлodu.мup Mopoз. Укpа.iнcька
Hсtpodнсt Cа'llooбopottа (УHС) на mеpенi lpoеoбuцькoI
oблсtcmu (l9a3 piк), // BuзвoльнaЙ шлях' - Jуb 6, 2000. -
C. 69; Лimonuc УПА. _ T, 19. - Львiв-Topoнmo, 1992-
I993. _ С. 22).

15. Х. l943 p, вil6улиcя бoiЗ нiмецькиMи чaстинaМии
нa тaких кapпатсЬких пoлoнинaх: ГIoляниuя, Кypaтiв,
Явipник i Moнaрки. Нiмui нaсryпали двoмa кypенями. Бiй
Bели чacтини УHC (УкpaТнськoТ HapoлнoТ Сaмooбopoни.
- o.Д.). Булo вбитo бiля 40 нiмuiв (Лimonuс УПА Hoвtt
сepiя, - T. I. _ Кuiв _ Topoнmo, I995' - С. lt 5)'

Bишкiльний тaбip пiл кoМaндoю куpiннoгo .,ЛИПeя,',
paзoм iз сoTнею ..Кoзaкa' ' ,  бyли oтoненi нiмцями y
MикyлининськoМy лiс i  (пoблизy селa Микyлиниrl
HaДвipнянськoгo paйoнy Iвaнo-ФpaнкiвськoТ oблaстi _ o.
.(.). Hiмui пpибyли iз Микyлиuинa, Кoомaнa, iBижньoгo
Бepезoвa HaДвipнянськoгo paйoнy. Зaв' язaлacя жopстoкa
битвa. Пoвстaнцi МyжнЬo oбopoнялися i  н iмцям нe
в.ц!lлoся зaхoпити тaбip. Пiсля великих втpaт y живiй силi
нiмцi в iдстулИлv|. Зa жepтви y пoвстaнцiв не
пoвiдoмляетьcя (Анdpуcяк M. Бpаmu epoму. _ Кoлoлtuя,
2001' _ С. 29)'

Hiмцi зaaтaкувaли вишrкiльний тaбip нa г. Тapниця
(КoлoмийськиЙ paЙoн Iвaнo-ФpaнкiвськoТ oблaстi _ o. Д.),
aле yспily нe Мaли. Бiй тpивaв кiлькa гoдин (ЦДАBoB i
УУ: Ф' 3833' _ on' l. _ Cnp, 132. - Аpк. 29; Лimonuc
УПА, _ m. 19. _ C. 22).

}l(oвтень, 43 p.
(кiнеuь)

15. l l .1943 p.

11. r1. 1943 p.

21.1r. 1943 p.

ЛистoпaД,43p.
(пoнатoк)

Hiмui пoвтopнo нaпaли нa тaбip СтapшrинськoТ Шкoли
y МикyлининсЬкoмy лiс i  (пoблизy селa Микyлинин
Haдвipнянськoгo paйонy Iвaнo.ФpaнкiBcЬкoТ oблaстi _ o.
!.). Кypiнний ..ЛилeЙ,, Bдaлo зopiснryвaвся i вивiв tllкorry
iз кpyгoвoТ oблoги бeз втpaт (Анdpуcяк M. Бpоmu zpo.uу
- Кoлo.uuя, 2001. _ С' 29).

l5 листoпaдa...в Cтaнiслaвськiй oблaстi (тепеp Iвaнo-
Фpaнкiвськa oблaсть - o. Д.) гестaпo злiквiдyваrro в лiсi
flyбpoвa пoблизy с. oблулникa кpиТвкy СБ (бyлa збpoйнa
сyтиЧкa _ o. Д ) (ЦДАBoB i УУ' _ Ф. 3833. _ Оlt. I. -
Сnp. 132. _Аpк' 33. I.|umoвсtнo: АнamoлiЙ Pуcнаaенкo.
Hаpod збуpeнuЙ. _К., 2002. - С. l20).

|7 лиcтoпaДa гpyпи ..Piзунa'' (куpiнний - Aндpyсяк
Baсиль, l914, пс. . .P iзyн' ' ,  . .Гpегiт ' ' ,  ypoд)I(енецЬ М'
Cнятинa lвaнo-ФpaнкiвськoТ oблaстi - o. Д.l i 

..Чopних

Чopтiв'' вели oбopoнниЙ6iЙз нiмцями. oстaннi BTpa^fИЛИ
60 oсiб yбитими У пoвстaнцiв булo 3 вбитих i  9
пopaнених (ЦДАBoB i УУ: Ф' 3833' - on. I. - Cnp. 132.
_ Аpк, 33. Itumoванo: АнаmoлiЙ Pуcнltненкo. Hаpod
збуpeнuЙ. -К', 2002. _ С. 1 I9)'

27.X|. 194з p. пiд кoмaн,пoю ..P iзyнa' '  (кypiнний _

Aндpyсяк Baсиль, l9l4, пс. ..Piзyн'', ..Гpегiт' ', 
уpoлженець

м. Cнятинa lвaнo-ФpaнкiвсЬкoТ oблaстi - o. /{') зве.цеtlo
бiй y Чopнoмy лiсi мixt с. Пoсiч i Зaвiй (Кaлyський paйoн
Iвaнo-ФpaнкiвськoТ oблaстi  -  o. Д') з нiмцями
(шyuпoлiuiя) _ в силi кoлo 600 чoЛ. - вiддiл ..Piзyнa''

нaчислЮBaв з 220 чoлoвiк. Бiй тpивaв вi.ц гoд. l3 дo 18.
Bтpaти: 3 стpiльui УПA тa 1 з чoти yзбекiв i 7 paнених;
вopoг кoЛo 45 вбитих i l 5 paнених. Пoвстaнцями здoбyтtl
нiмeuькy paлioвисiльнro...бaгaтo збpoТ i a|iу lliЦl.i (Лin'onuс
УIIА. - T. 19' _ Львiв-Topottmo, 1992. _ С. 23; Лев
IЦaнкoвcькuЙ. Icmopiя УПА. _ Biннinez, I953. - С. 60;
ЦДАBoB i УУ: Ф' 3833. _ on. I. - Сnp. I32. - Аpк' 33).

Ha пouaткy листoпaДa нiмцi пoвтopили нaстyп (нa
виtцкiльний тaбip . .Чopнi Чopти' '  нa гopi Тapниuя
Кoлoмийськoгo paйoнy нa lвaнo-Фpaнкiвщинi - o. Д.),
викopистaли apтилеpiю i  вaжкy пiхoтнy збpoю'
Пpoтистoяти пеpeBaжaюЧиМ силaМ Bopoгa He бyлo

)Кoвтень. 43 р.
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Листoпад' 43р.

ЛистoпaД' 43p.

oсiнь, 1943 p.

мo>lсливoстi, Й кypсaнти тaбopy, poз.Цiливluись нa 2
Чaстиt lи '  в iд iЙrпли в Чopнoгopу тa у t{opний Лiс
ЩДАBoB i УУ: Ф. 3833' _ Оn. I. - Cnp' I32. _ Аpк, 29;
Boлodu-uup !лtumpуK. _ Boнu бopoлucя за вaпю Укpсt|нu.
_T. 3. _Луцьк,2006. - С. 109).

У листoпaдi нiмui зaaтaкувaли виrшкiльний куpiнь пiд
кoмaндolо ..oстaпa'' (Пoльoвoгo) кoлo Biльхiвки тa
Пepегiнськoгo (Poжнятiвський paйoн нa Iвaнo-
Фpaнкiвшинi _ o. Д').Зa кiлькa днiв бoiв нiмui втpaтили
пoнaд200 вбитими i пopaнeними, вбивrпи l4 пoвстaнЦiв,
i вiдстyпили (Mttк (Muхсьlьuуф Б. Biльна Укpаiнсt -cенc
нau|o?o J!сцmmя. _ Tеpнoniль, 2001. _ С. 4I).

У листoпaдi чoтa iз виtдкiльнoгo кyprня ..oотaпa''

(Пoльoвoгo) зopгaнiзyвaлa зaсiДкy нa нiмцiв кoлo
Пеpегiнськoгo (Poжнятiвський paйoн нa Iвaнo-
Фpaнкiвщинi - aвт.)...Toлi вдaлoся зниtцити близькo 60
вopoгiв. Haшi втpати 6 кypсaнтiв (Maк (Muхollьнуф Б.
Biльна Укpсliна - cеItc наIt|ozo Jlcummя. _ Tepнoniль,
200I. - С. 4I).

БoЙoве хpеЩе}lня сoтня ...(oвбyшa'' пpиЙнялa Bocеtlи
194З p' з нiмецькo-мaдяpсЬкиМи oкyпaнтaми кoлo piнки
Cвiчa, пiд гopoto Лиоao не.цzlлекo вiд селa Beлдiхс (тeпеp
с. Шевченкoве) (.(oлинськoгo paйoнy I вaнo-ФpaнкiвськoТ
oблaстi - o. .Ц.). Coтня внoчi нaПaJla нa вopoгa в с. Жaкля
i нaнеслa йoмy з yсix стopiн сильнi yДapи. Зaв,язaвся
зaпеклий бiй. Bopoц зaкpiпившись y спеuiaльнo
пoбyДoвaних yкpiпленях, Чинив шaЛений oпip. Cелo
oхoпиЛa пo'(е)кa' y вopox(olvry тaбopi зЧинилaсЬ пaнiкa. Hе
витpиМaвши нarxoгo нaTискy' Boяки tloчЕLпи тiкaти. B
uьoму бoю булo вбитo 8 мaдяpiв i 3 нiмцiв, 1З2 мaдяpи
пoки.Цали збporo i здa.пися в пoлoti. Pештa вoякiв гapнiзoнy
вpятyBaЛacя BтrЧrю. Пoлoнених вiдпyстили'цoдoМy.
3aхoпили тaкoж бaгaтo тpoфеТв - збpoТ, aмyнiuii тa iншoгo
вiйськoвoгo мaйнa. З нarпoгo бoкy в Цьoмy бoto зaгиHyB
oдин стpiлеЦь i яoтиpи бyли пopaненi (Бopuc MuхаЙлo.
H еcкopeнa ! otluн щu нa Лimonuc вu3 вoЛb IlI|x zIпIIaaн ь.-
Iвaнo-Фpанкiвcьк, 2002. _ C. 439).

Oсiнь, l943 p.

oсiнь, l943 р.

oсiнь, 1943 p.

oсiнь. l943 p.

oсiнь, l943 р.

Мiсцeвa бoiЪкa УПA iз с. Беpезiв Cеpeднiй Кoсiвськoгo
paйoнy нa Iвaнo-Фpaнкiвшlинi нaпaлa нa нiмeцький
гapнiзoн, щo poзMiщaвся y цьoMу сeлi, з метoю визвoлeHI{я
пoвстaнця' якиЙ був пrpед циМ зaapеIxтoвaний. Aкцiя
пpoйшлa без бoro i вдaлo, пoвстaнeцЬ Cвятицький Baсиль'
уpoд)кенeцЬ вищrHaзвaнoгo селa' бyв звiльнений
(PiвненcькuЙ кpосзнавнuЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o.
[eнua4lка. - Сnp. 2696 IФ - сt).

Hiмшi гpaбyвали селa i ii, нa ryтopi Paхiв пoблизy сeлa
Бiлi oслaви Haлвipня нськoгo paйorтy lвaнo-Фpaнкi воькoТ
oблaстi' oбстpiлялa мicцеBa бoТвкa пiд кoмaндoю кryщoвoгo
Пoвapuyкa МихaЙлa iз селa Бiлi oслaви. Зaв'язaвся бiЙ, в
якoМy зaгинyлo Декlлькa пoвстaнцiв. Hiмцi poзбiглиcя,Зa
)l(еpтBи y ниx нeвiдoмo (PiвненськuЙ кpасзнавuЙ ]|lЗeЙ.
ocoбucmaЙ аpхiв o.,Qeнuщуксt.- Сnp. 3otl'l, Л. 7).

ПoвстaнЦi пoBтopнo oбстpiляли нiмцiв пoблизу сeлa Бiлi
oслaви llaдвipнянськoгo paйoнy Iвaнo-ФpaнкiвськoТ
oблaстi. Зa жеpтви невiДoмo (PiвttенськuЙ кpасзнавuЙ
музеЙ' oсoбltcmuЙ аpхiв 0. leнuн1ука.-Сtlp, 3oиl. Л. 7).

Чoтa ..Бiлoгo'' (яoтoвий - {oлirlняк Юpiй, ypoдкeнець
селиIЦa Яблyневa Кoсiвськoгo paйoну нa Iвaнo-
Фрaнкiвщинi) iз сoтнi ..Cкyби'' (сoтенний - Гaх /(митpo,
l 9l 9 p. н. ' ypoлжеIlецЬ селa Хpиплин lвaнo-ФpaнкiвсЬкoгo
paйoнy) зaхoпили B пoлol{ i poззбpoihи гpyпу нiмцiв, якi
пpибyли iз КoлoмиТ в сeли[це Яблyнiв (PiвненcькuЙ
кpасзнавнuЙ лlузеЙ, ОcoбucmuЙ apхiв О. ,[lенuщуксь -
Сnp. 2697 ЛC - с).

Miсцевa бoТвкa УПA зpoбилa зaсiдкy лoблизy селa
Кoсмaч нa aвтoшЛяxy Кoсмaн - Яблyнiв К(tсiвськoгo
paйoнy нa Iвaнo-Фpaнкiвщинi.  Hевдoвзi  з '  явt,tлacя
легкiвкa' якy пoвстaнцi oбстpiляли' aле вoнa вcтиглa
прaскoчити мiсце зaсi.цки i втеклa з o.цI{иМ пopaнениl\,t
нiмцем (PiвнeнcькuЙ кpасзнавuuЙ ltlузeЙ. QсoбucmuЙ
оpхiв o.,{eнuuцlка. _ Сnp. 2697 ЛС - с).

Biддiл УПA мaв бiй з нiмцями бiля с. ФepлaТв (Iвaнo-
Фpaнкiвщинa _ aвт.) (Губка I. Уniвська бamва' - Львiв,
2004. - c. 29).

3Z

Oсiнь, 1943 p.
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oсiнь, 1943 p.

Oсiнь, l943 p.

rr-r2.1943 p.

12.12.1943 p.

HевДaчею пoкiнчилaся...aкцiя нa вopo)кy зa,rory в лiсi
кoлo сеЛa Бoлoхiв (Кalryський paйoн Iвaнo.Фpaнкiвськoi
oблaстi - o. Д.). Уlкитиfr дo цЬoгo невeликий вi.цдiл
зyстpiнyвся тyт з к iлькaкpaтнo бiльшorо як бyлo
пеpеДбauенoю силotо' бo нa цьoмy пунктi зaлеpжаJlaся
пpипaДкoвo нa нiчлiг бiльrцa нiмeцькa нaстинa. Кpiм
Bтpaти нaбoiЪ, жеpтв нiяких вiддiл не мaв (Лimonuc УПА.
_ T I9. -Львiв-Topoнmo, I992-1993. _ C. 27).

Coтня .,.(oнa,' зaB'язa:Ia бiй з нiмцями в Чopнoмy лiсi
(lвaнo-Фpaнкiвcькa oблacтЬ - o. !..). Пoвстaнui бyли
oтoчeннi. З дpyгoгo бoкy вдapив ..Piзyн'' (кypiнниЙ _
Aндpyсяк Baсиль, |974' пс' ..Piзyн'', ..Гpeгiт'', yрo.шкенець
м. Снятинa Iвaнo-ФpaнкiвоькoI oблaстi  _ o. Д.) '  B iн
зaхoпиB paцiю. Пoвстaнцi зyМiJlи не тiльки BиpBaтиоЬ з
oтoЧeння, але Й poзпopollIили нiмцiв пo лiсi....Бiй цеr-l
дopогo ....oбtйtдoвся. Пoляглo 7, пopaнeнo l2. Cеpeд
пopaнених _ сoтeнний ..Дoн,,. Hiмцi нe дopaхyвaЛиcя
чoлoвiк 4О,.. (Лimonuс УПА' _ T' l9, - Львiв-Topoнmo,
1992-r993.-C.144).

l l -l2 гpyлня зi Cтpия (Львiвськa oблaсть _ o. Д.) нiмцi
poзпoЧaЛи oпеpauiro, якa бyлa спpяМoBaнa нa знищеtlня
пoвстaнcьких вiддiлiв нa гopi Лютiй пiд Мarypoю. I-liмui
oкpy)кили тaбip УHС в ЧoтиpикyTникy сiл Кpoпt,tвtIик ,
Кaльнa, Poзтинкa' Cлoбoдa Бoлеxiвськa. Aлe й тyт
зaгapбники tlе ДoбиЛися yспiry. Coтнi УПA вiдсту,пили в
rлибину гip, зaмaнroroчи зa coбoro Bopoгa. Ta нiпtецькi
oкyпaнти не нaвжyвaлися пеpеслiлyвaти пoвстaнЦiв.
Фarписти cпaлилИ пapтизaнcЬкi тaбopи i вiлоryпили
( IЦ tl н кo вc ь кu il Л. У кp а.t н c ь ка П o в c m(I Ir c b кa А pм iя.
Укpаtнa в ,{pуziЙ cвimoвiЙ вiЙнi. _ С. 332; Бopuc
MuхаЙлo. H еcкopена /| oлuн щuнtl Л imonuс вuЗвoJIьIr||х
ЗJ||а2аl1ь'- Iванo-Фpанкiвcьк, 2002. - С. I50)'

Biддiли УПA ма.гlи ясopстoкий бiй з нiмцями нaтеpеЕItlx
Iвaнo-ФpaнкiвщиItи. У peзyльтaтi бoro бyли великi жeщви
сеpе.ц пoвcтaнцiв i пpoтивникa. Бyли i пopaненi (Мttк
(Mllхальaуф Б. BLцьна Укpаiнtt - сеIrс наlaozo Jrсumn'я.
- Tеpнoniль, 2001, - С. 42).

13.72.1943 p.

24.12.1943 p.

24.12.1943 p.

Гpулень' 43 р.

[.pyлень' 43 p.

Biддiл УПA зopгaнiзyвaв зaсiдкy нa нiмцiв, щo пiсля
невдElлoгo Haсryгry пoвеpтЕ!лися нa Мiсце свoгo пoстoro. I
знoвy нiмui зaIwnrlИл|4 вбитими близькo 60 вoякiв. I.{е бyлo
нa тepенaх Iвaнo-Фpaнкiвщини (Mок (Muхальaуф Б.
Biльнa Укpсtlнсt _ сеIrc нau|ozo xrсumfnя' - Tеpнoniль,
200r. - c. 43).

Haпеpе.Цoлнi лaтинськoгo Piздвa 24.X||. в рaннiх
гт).цинaх пoпpoбyвaв ще ptrl BIIapВтv1 зaймaнеttь (нiмui -
o. Д.) нa Чopний лiс (Iвaнo.Фpaнкiвськa oблaсть - o. .{.).
Bипaдкoвo бyлa тoлi тiльки Miшa Чaстинa вiллiлy в цьoМy
лiсi, тa й вoнa yспiruнo oбстpiлялa нa aBтaх i пaнциpкaх
вopoгa... (Лimon uc У IIА. _ T. 1 9. _ Л ьвiв-Topoнmo, I 992.
- С. 25).

24 гpул.ня 194З p' oфiuеpський вишкiл УПА зaстaвив
дo втенi гpyпy нiмuiв, як гpaбyвaлa с. ЧepеМoшнo (тpeбa
селo Чеpемorпнa Bеpхoвинськoгo paйoнy Ha lвaнo-
Фpaнкiвшинi - o. Д') pПА в cвimЛi doкvмeпmiв з
боpomьбu за Укpсtiнcьку Со.моcпtiЙпу Сoбopну !еpltcаву
1 942-1950 pp' - T. 2, _ блlв, l960' _С. 20, 28-30. Itumoвсtнo
за: Grzеgorz Motуkа Llkrаiпsktt pаrtуzаnkfl ]942 _ I9б0
Instуtуl Studiov Polilуcznуclt PАN oficinа И,усIаwniczа
Rуtm |;|/аrszаwа 2006 s. 220).

Coтня ..Hедoбитoгo'' зpoби.пa зaсiдкy нa Жaб'сРu{инi
(Iв.-Фpaнкiвшинa) (Кoсiвський paйoн - o. ,ц.) нa дoбpе
oзбpoсний бaта.гrьйoн Мaдяp. Maляpи пiсля гapянoгo бoro
зaл}Iшивtllи вбитих i пopaнених втiкли. B пoлoн тoдi
пoтpaпилo пoнaд l00 MaДяpсЬких сoЛДaт. Пoлoнених
вiдпустили (Анdpуcяк M. Бpаmu zpoму. - Кoлoмuя, 2001.
_ С. I35).

Чoтa сoтнi ..Cкyби'' (сoтенний - Гaх !митpо, 1919 p.
н., ypoДженець с. Хpиплин lвaнo-Фpaнкiвоькoгo p-нy _

o. l{.) iз кypeня ..Степoвoгo'' звелa кoрoкoтpивaли'ЙбiЙу
Кapпaтaх пoблизy с. кoсМaч (Кoсiвський paйoн) з
нiмeцькoto rопoгpaфiuнo}o гpyпo}o' якi нишпopили пo
Кapпaтax i скrraдaли кaщи. Бyлo декiлькa paнениx' a pеIxтa
ЗД,aЛИcя в пoлoн' Haшi poззбpoТли Тх i вiдпyстили
(АнЙpуcяк M. Бpаmu zpoлlу. - Кoлollсuя, 2001. _ С. 138).
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?, 1943 p.

?.1943 p.

?,1943 p.
(кiнеuь)

01.01.1944p.

Сiнень, |944 p.

Пoвстaнeць _ Бy.lкo Юpiй BaсилЬoBиЧ' 1923 p. н. '
ме[IкaнeцЬ сeлa Гopitпнс Cтpийськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ
oблacтi, впaв y бoro з нiмеЦькo-фaшистсЬкиMи ol(yпaнTaМи
в Чopнoмy лiсi нa lвaнo-Фpaнкiвщинi (СoлoвiЙ ФеDip.
ПoвcmанськuЙ лtаpmupoлoz СmpaЙщuнu.- СmpuЙ,
I999. - С. 322).

Пoвстaнець - Федiв Пaвлo Михaйлoвиv, l9l4 p. н. '
ypo.ц)кенeцЬ селa Кaльнa loлинcькoгo paйoну Iвaнo-
ФpaнкiвськoТ oблaстi, зaгинyB y бoю з нiмцями в l 943 p.
(Бopuc MuхаЙлo. Hecкopенсt,\oлuнщuна Лimonuc
вa3 вoЛ b lruх ЗJvlаe ань.- I вttн o-Ф p сt н кi вс ь к, 2 0 0 2. _ - С. l 0 I ).

Biддiл УПA злiквiдyвaB гестaпiвський вiддiл,
евaкyйoвaний зi схo.Цу, Щo пpимiстився бyв у нiмеuькiй
кoлoнiТ Ляндeстpoй y Кaлyськoмy пoвiт i  ( lвaнo-
Фpaнкiвськa oблaсть - o.Д.) (Лimonuc УIIА. _ I: l9' _

Львiв-Topoнmo' l992-1993. _ С. 27).

1.|. |944 p. Bеpнулaся сoтня ..Блaгoгo' '  дo Чopнoгo лiсу.

.цo к-pa ..Piзyнa' '  (кypiнний - Aндpyсяк Baсиль, 1 9l 4, пс.

. .P iзyн' ' ,  . .Гpегiт ' ' '  ypo.цжеl]ецЬ м. Cнятинa iвaнo-
ФpaнкiвськoТ oблaстi _ o. Д ) Toгo Дня o гoд. 1 0-iй нiмцi
пoЧiUIи нaсTyп нa тaбip, oбстpiлrorovи йoгo з сiл Зaвiй,
Гpaбiвкa й Пoсiн (КaлyськиЙ p-н Iвaнo-ФpaнкiвськoТ oбл.
- o. .ц.) з пoлЬoBих гapМaтoк. Кypiнь бyв змyrпений
вiдсryпити з мiсця пocтoю, без втpaт- Нiмцi знищили
лiснинiвкy й зaхoпили тpoс кoнеЙ (Лimotluс УIIА. - T'
19' _Львiв-Topoнmo, 1992-1993. _ С' l28).

Hiмeuькo-фarпистськi oкyпaнти, якi пpибyли iз Яpемvи
(HaлвipняноькиЙ paйoн), Кoомaчa i Cеpе.Цньoгo Беpeзoвa
(Кoсiвський paйoн) Iвaнo-ФpaнкiвськoТ oблaстi, нaпaли
Ita сТapI]IинсЬкy шlкolry' щo знaхo.циЛaся в yp. ..Збaнoвець''

пoблизу оелa Паляниця Haдвipнянськoгo paйoнy. Шкoлoю
керyBaB кoмaн.циp,, Лилeй,, (ypoлrкенеuь З aкap пaття ).
Зaв'язaвся я<opстoкий бiй. Пеpшy aтaку булo пoBотaHцяМи
вiдбитo, aлe зa нe}o HacтупИЛa лpyгa' якoТ пoвстaнцi не
BИTqИМаulИ i вiдсryпили. Hiмцi тaбip cПaлИЛИ. Зa жеpтви
y нiмuiв невiДoмo, a y пoвстaнцiв зaгинyв o.Дин чoлoвiк
(PiвненcькuЙ кpасзнавнuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ сtpхiв o.

{eнuщука, cnp. 2697 ЛС - e).

Ciнeнь' |944 p.
(пovaтoк)

Ciнень, 1944 p.
(пoЧaТoк)

24.02.1944 p.

25.02.1944 p.

08. 03. 1944 p.

Чoтa iз виruкiльнoгo кypеня ..Cвятoслaвa'' мaлa бiЙ з
нiмцями (нa тepeнaх lвaнo-Фpaнкiвщини _ o. !.) без
Bеликих втpaт. Лиrше oдин кypсaнт ЧoTи бyв легкo
пopaнений (Mак (Muхальнуfl Б. Biльна Укpсtiна _ ceнс
lrаurozo )!сummя. - Tepнoniль, 2001' _ С. 45),

Bиrшкiльний кypiнь пi .ц кoмaн.цoю ..Cвятoслaвa' '

зopгaнiзyвaв зaсiдку нa нiмецькy aвтoкoлoнy (3
aвтoмaruини)...Bзяти МaшиFlи бyлo не BФt(кo' бo y uих
тpЬoх МaIIIинaх бyлo тiльки чoтиpи стpiльui i тpи oфiцеpи.
Bсi пiддaлися без )кo,цнoгo пoстpiлy (ue бyлo нa тepeнaх
lвaнo-ФpaнкiвЩини-o. [,) (Mак (MuхсtльuуQ Б. Biльнсt
Укpсti|на - cеIrc нaulolo )Iсun1mя. -Tepнoniль, 200l.- С.
4s).

24 лютoгo 1944 p, мi>к Чеpнятинoм i Гopoденкoю
(Гopoленкiвський paйoн Iвaнo.ФpaнкiвськoТ oблaстi _ o.

,Ц.) в бoro з нiмцями зaгинyB oлин yкpaТнецЬ, a дpугиЙ
зaЛИЦJИBcя paнrниМ (УПА в cвimлi doку.,wенmiв з
бopomьбu за Укpсttнcьку СсLмocmiЙну Сoбopну lepнсаву
I942-1950 pp. _ T, 2' - блtв, I960. - С. 34-35 

' 
37, 51-53.

Ilumoванo за: Grzegоrz Motуkа Ukrаinskа pаrtуzаnkа
1942 - I960 Instуtуt Stutliov Politуcznусlt PАN oJiсinсt
Wуdаwniсzа Rуtm LУоrszаwа 2006 s. 227).

25 лroтoгo 1944 p' yкpaiнui вiдбили в'язнiв пpиBeзeних
iз Жaб'е.цo Кoсoвa (Iвaнo-ФpaнкiвЩинa - o. Д ) (УПА в
cвimлi doкулlенmiв з бopomьбu за Укpаiнcьку
СамocmiЙну Собopну !еpltсаву l942-1950 pp. - T' 2. -
бLllв, 1960, _ С. 33-34, 38, 63. Itumoванo за: Grzegorz
Motуkа Ukrаinskа pаrфzаnkс I942 _ l9б0 Insфtуt StuсIiov
Politуcznуch PАN oJicinа |l|lуdаwniczа Rуtm L|/аrszаwа
2006 s. 221).

8 беpeзня |944 p. в с.  Бoлеxiв (тpебa с. Бoлoхiв
Каrryський p-н нa Iвaнo-Фpaнкiвшинi - o.Д ) бyлo вбитo
пoвстaнцяMи Чoтиpи пpaЦiвники кoмпaнiТ ..Кpiпo'' (нiмuя
i тpьox пoлякiB.фoльксДoйvepiв) (Grzegorz Motуkа
{Jkrаinskа pаrtуzаnkа 1942 _ 19б0 Instуtуt Sludiоv
Politуcznуch PАN oJicinа Wуtlаwniсza Rуtm ||/аrszаwа
2006 s. 222).
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l4 -15. 03.44 p.

16. 03. 1944 p.

19.03. 1944 p.

23. 03. 1944 p.

24.0з. |944 p.

l4 -l5 бepезня 1944 p. ..кiлькa нiмeцЬкиx кoмпaнiй''
....сп.lлиЛи тpи сеЛa: Бiльrшiв, Бiльrшiвцi i Cлoбoлy -
Бiльrцiвцiвськy (ГaлиЦький paйoн Iвaнo-ФpaнкiвськoТ
oблaстi _ o. ,Ц.). B oбopoнi с. Слoбoдa.Бiльrпiвцiвськa
виcтyпилo l0 члeнiв CКB (Caмooбopoннoгo КyЩoвoгo
Biддiлy _ o. Д.).  Hiмцi oбстpiляли oбopoнцiв i  т i
вiдсryпили. Bтiкarovиo цi члени CКB зpyйнyвulли Мoсти
нa Зoлoтiй Лtlлi (Grzegorz Motуkа Ukrainsho pоrtуzаnka
1942 _ 1960 InstуU,t Stuсliоv Politуcznуclt PАN oJicinсt
||уdawniczа Rуtm Lуаrszаwa 2006 s. 222),

ГеpoiЧнoю oбopoнoю пpoти нiмеЦькo-пoльськoТ бaнди,
шo пaцифiкyва,ra yкpaТнськi селa, визнaчилoся с. Бoвцliв
(Гa-пиuький p-н) (Iвaнo-Фpaнкiвськa oблaсть - O. .Ц.)' яке
дoбpе зopгaнiзoвaнoю сaмooбopoнoю зyмiлo вiдбити
нaстyп бaнли, пiлтpимyвaнoТ пaнциpниNtи
aвraми''.(Icmopiя Укpаiнcькozo BiЙcька I9l7_ I945 pp.
- Bшd-вo uCвicm". - Львiв, 1996. - С. 547).

Cтaниця oУН в селi .{ем,янiв Гaлицькoгo p-нy пpoвеЛa
yспiшнy oпеpauiro пo з1ткненнto нiмецькиx залiзничних
еrпeлoнiB, в pезyлЬтaттi uoгo згopiли цiннi дoкyмeнти
(Boля i Doля. Кнazа Пlt.l,t,яmi Галaцькozo pаЙoну, -
ГсutuЧ, 1997. - C. 26I)

23 беpезня 1944 p. в с.Бoлoxoвi (Кaлyський p-н)
...пapтизaни poззбpo.rли 40 ..фipмaнoк 

фoлькс.Цoйvеpiв''
(УIIА в cвimлi doкумeнmiв з бopomьбu зсt Укpсtiнcьку
СaмocmiЙну Сoбopну !еpжаву I942-1950 pp.- T 2. -
блlв' l960. _ С' 39, 5I -58. Itumoваtro 30: Grzegorz Moфkа
Ukгаinskо pаrtуzankа l942 - I960 Instуtуt Studiov
Poliфcznуch PАN oJicinо ||уdаwniczа Rуtm LУаrszаwa
2006 s. 222).

24 6еpeзня 1944 p. в с. Пiлбеpе>кяся (.{oлинський paйoн
_ o. Д. )... двa пoлi цi я нти (тaтapи) зaapеIIIтyBа-Il и М oЛодo гo
yкpaТнця, aлr лIoДи oзбpoенi сoкиpaми звiльнили йoгo
(УIIА в cвinшi Doкуlпенmiв з бopomьбu за Укpаiнcьку
CалocmiЙну Сoбopну,\epжaву 1942-1950 PP. - T 2. _
б.uв, 1960. _ С. 33-34' 38, 63. Itumoванo за: Grzegorz
Moфkа Ukrainskа pаrtуzаnkа l942 - I960 Instуlуt Studiov
Poliфcztlуcll PАN oJicina ||уdаwniczа Rуtm L|/arszсtwа
2006 s. 221).

26.03.'!.944 p.

26.03. 1944 p.

28. 03. 7944 p.

29.03. 1944 p.

29.03.1944 p.

26 бepeзня |944 p. УПA poззбpoiлa l80 МaдяpсЬких
сoл.цaT бiля Miзyня Cтapoгo (тpeбa с. Cтapий Мiзyнь
,{oлинськoгo p-нy lвaнo.ФpaнкiвськoТoбл. _ o. Д ) (Бopuc
M uхаЙл o. H ecкo p е н а [ oл u н щ u н а Л i mo nu с в uЗ в oЛ t, н llх
anаzань'_ Iванo-Фpttнкiвcьк, 2002' - С. 240-241' 248).

Ha тoй чaо в нaпpямi Cенeuiв - .{oлинa (тpeбa с. Cемечiв
.{oлинський p-н lвaнo-Фpaнкiвськoi oбл. - o. !.) uepез
ypoчиЩе.,CлoбoДa' '  з УгopЩини нa нiмецькo-
бiльruoвицький фpoнт пеpеХoДив. пiдгoтotsЛений в
пoвI{oмy вiйоькoвoмy спopядженнi дo фpotlтoBиx .цiй,
мaДяpський вiддiл.....Ha лiсистoмy теpенi мiл< оелaми
СтapиЙ i HoвиЙ Мiзyнь ([oлинський p-н _ o. [.) вpaнцi
26 бepeзня вopoжий вiллiл бyв poззбpoений пoвcTaнцЯMи
чети ..Кoникa''. oднoмy з oфiuеpiв вдrrлoся втекTи дo
Bигoди (цьoгo ж paйoнy _ o. Д.) (Бopuc MuхаЙлo.
Hеc кopена ! oл u н щu нa Л imona c вalвoл b lll|х зJ|tа?а tt b. _
Iванo-Фpанкiвcьк, 2002. - C. l 0I).

28.I||.1944 p. вiлбyвся бiй мiж УПA i мaляpaми в paйoнi
о. Хлiбичинa (СнятинськиЙ paйoн нa Iвaнo-Фpaнкiвщинi
- o. Д.) (Лimonac HecкopeнolУкpаtllц. _ T 2. _ Львiв'
1997. _ С. 400-40I).

У с. ПyкaЩoвi (мoж-ltивo с. Пyкaсiвцi Галицькoгo paйoнy
нa Iвaнo-Фpaнкiвщинi _ o Д ) бiля Гaлинa, зaгинулo 7
Maдяpських сoл,цaт 29 6epeзня |944 p. (Бopuc MuхсtЙлo.
Hеcкopена,{oлuнщuна Лimonuc вuЗвoльI'uх ЗJ||аlаl|b. _
Iванo-Фpанкiвcьк, 2002, - С' 240-24 1 

' 
248).

B о. Бoднapoвi кoлo Кaлyшa (Iвaнo-Фpaнкiвщинa _ aвт.)
зaдoнoсol\,t пoлякiв Bп.rлa гpyпaз l0 нoлoвiк (бoiЬкa УПA,
Щo зaгиI{yлa y бoю з нiмцями _ o. Д.) i 5 вaнтarкних вoзiв
(Лimоnuc УIIА. _ T, 24. _ Topoнmo -Львiв' l995-1996. _
С.312).

1З пoльськиx бaн.цитiв (пoльських шoвiнiстiв-o. .(.)
yвipвaгlись в сeЛo Cлoбoлy, .... (Гaлиuький p-н lвaнo-
Фрaнкiвщинa _ o. Д.) i пoчaли тepoризyBaти yкpaiЪське
нaселення. Miсцевa бoЙoвa грyпa пpoгнzlлa теpopистiв,
зIJищиBIIIи 4-x iз них, a 2-х вa)ккo paнивlllи (Лimonuc
УПА. _ T 24. - Topoнmo -Львiв, 1995-1996. - С. 3 l 2).

38

29.03.1944 p.
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30. 03. 1944 p.

Беpезень,44 p.

Бepeзeнь,44 p.

Беpезeнь,44 p.
(пovатoк)

Miсцевi пoвстaнцi iз с. Ямниця (lвaнo-Фpaнкiвськoгo
paйoнy - o. Д.) Кaтaмaй Baсиль flмитpoвин i Пoгpiбний
Яpoслaв (ypoл>кенеuь м' lвaнo-Фpaнкiвськa- o. !.) хoтiли
зaвoлoДiти збpoeю' якa знaхoДилaсь нa нiмецькiй гpyзoвiй
мarпинi, щo стoялa пpи лopoзi бiля селa' Пoвстaнцi не
зДoгaД€rлиоя' Щo цe бyЛa нiМецЬкa пaсTкa. Hе вотигли вoни
пoгpyзити збpoю, як звiДкись пoЯвилисЬ нiмцi i вiдкpили
пo пoвстaнцях BoГoнЬ. Пoвстaнeць Кaтaмaй Baсиль, ще
встиг вийняти Гpaнaтy i зipвaти кiльце. oбидвa пoвстaнцi
ЗaГИHуЛИ (!еЙuакiвcькuЙ lzop. Я.uнuця. -Львiв, 1994. _
С. l10).

Сoтня . . .{oвбyшla' '  (сoтенний - Гpинirпaк Лyкa,
ypo,ц)кенецЬ с. Зелeнa Нaдвipнянськoгo paйoнy нa Iвaнo-
ФpaнкiвЩинi) зpoбилa зaсiдкy нa лopoзi, мilк селaми
Зеленa i Бистриця Haдвipнянськoгo paйoнy. HевДoвзi нa
дopoзi з'явилaся нiмецькa пiшoхiДнa кoлoнa вiдсryпaroних
нiмцiв силoю близькo 250 чoлoвiк. Hiмцi без бorо з.цали
збpoю i бyли вiдпyщенi' Пoвстaнцями бyлo взятo близькo
300 oдиниць вoгнепальнoi збpoI (PiвненcькuЙ кpсtсзнавuЙ
лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О. ,\енuщ1lка, cпp. 2671 I-Ф _
н.).

Ha отaнцiТ Бiльrпiвцi (Гaлицький p-H Нa Iвaнo-
ФpaнкiвЩинi -  o. Д.) 30 членiв СКB (Caмooбopoннi
Кyшoвi Biддiли _ o. ,ц.) iз с. Кiнarшiв (Гaлицький paйoн _
o. .ц.)... спpoбyвали звiльнити зaлorкникiв, aле нiмцi
вiдбили цro aтaкy (УПА в свimлi doку"uенmiв з бopomьбu
за Укpа.tнcьt<у СtLмocmiЙну Сoбopну lepнсаву 1942-1950
pp._ 1: 2. * блtв, 1960. _ С. 37. I]umoваIIo За: Grzеgorz
Motуkа Ukrаiпskа pаrфzаnkа l 942 _ 1960 Instуtуt Stuсliov
Pоlitуcznуch PАN oJicinа L|/уrlаwniczа Rуtm |4/аrszаwа
200б s' 222).

B селi Мислiв (Кaлyський paйoн Iвaнo-Фpaнкiвськoi
oблaстi _ o. Д.) кBapтиpyBaЛa якaсь нiмeцькa Чaстинa'
вoякiв 50. Boяки жили в oДнoМy з бyлинкiв у центpi сеЛa,
зa метpiв 50 в iнrпoмy - oфiцepи. Нa пovaткry бepeзня \944
pot\y сoтня .,Piзyнa'' (кypiнний - Aнлpyсяк Bacиль,7974,
пс. ..Piзyн',, ..Гpегiт' ', ypoд)кeнецЬ м. Cнятинa Iвaнo-
ФpaнкiвськoТ oблaстi * o. Д ) oтoчилa хary з oфiuepaми.
10 вiдiбpaних стpiльцiв пpotlикЛи Bсеpе.циtry. oфiuеpiв

Беpезень,44 p.
(пoлoвина)

Беpезeнь,44 p.
(кiнeuь)

Берeзeнь,44 p.
(кiнеuь)

Бeрeзeнь,44 p.
(кiнeuь)

Бepезень' 44 p.
(кiнеuь)

B.цaJIoся з;tхoпити без rпyмy. Пoвстaнцi Bзяли кoМaндиpa
й пiдiйrшли пiд xary з нiмецькими oфiuеpaми....Hiмцi
з,цaлися....iх poззбpoiли й вi.Цгтyстили (Лimonuc УПА. _
T 19. _Львiв-Topoнmo, 1992-1993. - С' 145).

...o.цнa Мaлeнкa гpyпa' склa.ценa з двaдцятькiлькoх
стpiльшiв, poззбpoiлa в Toвмaччинi (Кoлoмийський paйoн
Iвaнo-ФpaнкiвськoТ oблaстi - o' Д.) в пoлoвинi беpезня
мa,Цяpоький кypiнь y вiлсryпi (Лimonuc УПА. _ T 19. _
Львiв-Topoнmo, I992-l993' _ С. 28).

Coтня ..Блaгoгo'', paзoм iз сoтнею yзбeкiв пiд кoMaндoЮ
..Кoльцoвa'', пpoвeли бoйoвy aкЦito нa нiмuiв y селi Лiнелiв
(Iвaнo-Фpaнкiвськa oблaсть - o' fl.): взятo 280 чoл. в
пoлoн. Bсix звiльненo, зaбpaнo тiльки збpoю й aмyнiuiю
тa 25 вoзiв з кiньми (Лimonuc УIIА. _ T, 19. - Львiв-
Topoнmo, 1992-1993. _С. I28).

. . .o,цин вiддiл y l ioлoмийшинi '  yлapoм з зaсiдки,
poзгpoМиB в oстaннix лнях беpeзня вopoх(y кoлoнy'
гестaпa, rпyuпoлiuiТ, зoнлep.пiнстy тa ..гpенЦшyЦiв''

(олyя<бa oxopoни гpaниць) в силi oкoлo 1500 людей щo
пpяМyвaлa нa Maдяpщинy' тa зaгнaB не.цoбиткiB y дикi
гopи (Лimonuс УПА. _ 7| ]9' _ Львiв-Topoнmo, I992. -
С.28).

Bi,цдiЛ y Кoлoмийщинi, зpyvним зaскoЧенL|яM poззбpoiв
тpи МaдяpcЬкi сoтнi (Лimonuc УПА' - T' I9. - Львiв-
Topoнmo, l992._С.28).

Кiнець беpезня 44 p. -  великий нiмeцькиЙ вi .цдiл
oсoбливoгo пpизнaЧе}lня нaМaгaвся веpхaми пеpейти нa
Ma.lяpшинy. Б (бaндеpiвськi - o. Д ) - пiдпiльники
нaпpaвили нiмцiв нa стpiмкий пeревaJl Чеpез пoлoнинy
Мapiruескy. Снiгoвa лaвинa нaвiчнo пoхoрoнилa дoбipних
нiмeцьких оoлдыr (Анdpуcяк M. Бpаmu zpottlу. _ Кoлolvtuя,
200L - c. 209).

B кiнцi беpeзня пoвстaнцi iз зaсi.цки з€lхoпили нa IIIляхy
Cтaнислaвiв _ Кaгryru (Iвaнo-Фpaнкiвськa oблaстЬ - o. Д.)
3 мarцини. B них бyли нiмцi й Мa.цяpи. Hiмцi нинили oпip.
Boни бyли пoбитi в бoro. ixнlo МaII]инy ..,cПaIIvIJlИ. Maдяpи
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Бepезень' 44 p.
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Беpезень' 44 p.

Беpeзень,44 p.

Беpезень,44 p.

05.04. 1944 p.

пoздавЕlлисЬ. . (Лimonuc УIIА. _ T| 19. _ Львiв-Topoнmo,
1992-I993. _ С. l45).

Miсцевa бoТвкa УПA малa rкopстoкий бiй з нiмцями
(гестaпo) i пoлякaми, якi нaпaли нa бoТвкy, y селi Гpигopiв
Poгaтинськoгo paйoнy нa IBaHo-ФpaнкiBщинi. У pезyльтaтi
цьoгo бoю,цo нiмцiв в pyки пoтpaпив ПoвстaнeцЬ - Пpouь
Г'pигopiй Киpилoвин, ypoД)I(енецЬ оелa Бopтники
ЖиДaчiвськoгo paйoнy нa ЛЬBiBtцинi,  якoгo нiмцi
poзстpiляли y Хoлopoвi ЖиДaчiвськoГo paйoнy
(PiвненcькuЙ l<pа€Зt!авuЙ "uузеЙ' ocобucmuЙ аpхiв o.
[енuщука. _ Сnp. 1ou.t, Л. I0-47).

Biддiл..!oвбyшa''' бoТвкa..roнaЦтвa'' oУIJ пiлгoryвaли
зaсiдкy нa гapнiзoн, який мaв вiдсryпaти з Биткoвa бiля
НaлвipнoТ (lвaнo-Фpaнкiвськa oблaотЬ - o' Д.). Нiмцiв
бyлo poзбитo. Бyлo взятo бaгaтo збpoТ i мaйнa. l-{iсю
збpor}o бyлo oзбpoенo тpи сoтнi УПA -..Кpyкa'', ..Iскpи''

тa ..!oвбyшra,'. Бyлo бaгaгo пoлoненo - iх вiдпустили, лиruе
1-кaпiтaнa poзстpiляли (Mеннuк Сmenсш. У вupi вo€I1нozo
лuхoлimtnя, _ Львiв, 1992. _ С. 65).

Дo кiнця беpезня 1944 p, в Cтaнiслaвiвщинi (тепеp
Iвaнo-Фpaнкiвщинa - o. ,ц.) лiквiДoвaнo пpибЛизHo 30
..лiгеншraфтiв'' ' y КoлoмиЙЩинi мaйхсе вci (Icmopiя
Укpаtнcькozо BiЙська 19I7_ I945 pp. _ BuD-вo,,Свicm',.
- Львiв, 1996. _ С. 571).

5 квiтня 1944 p. УПA poззбpoiлa,,4 сaмoхiДки' '  з
MaДяpaМи в с. БoДнapoвi (Кaлyський paйoн Ha IBaнo-
Фpaнкiвщинi - o' Д.)... (УПА в cвirn'Ii doку,менmiв з
бopomьбu за Укpаiнcьку Сo'llocmiЙну Сoбopну !еpнcсtву
1942-1950 pp. _ T 2. _ б.uв, 1960. _ С.41. Itumoванo:
Grzеgоrz Motуkа Ukrаinskа pаrtуzаnkа l942 _ 1960
Insфtуt Studiov Politуcznуch PАN oficinа Wуdаwniсztl
Rуtm Wаrszаwtt 2006 s. 279; (Лimonuc
HecкopеttoiУкpаillu. _ T! 2. -Львiв, 1997, - С, 400-401).

Maдяpськa чaстинa з Кa.пyшa (lвaнo-Фpaнкiвщинa - o.
.(.) зpoбилa кiлькa гpaбi>кI{ицЬких нaпaдiв, мiж 11 i 15
квiтня' нa пoблизькi селa. ПеpшиМ нaпaдoМ нa спiЛКy з
деякиМи к.lлyськиМи пoЛякaМи oгpaбили тa Чaстиtttlo

l l -15.04.44 p.

18.04. 1944 p.

20.04. 1944 p.

cлaлуIлvl Мa,цяpи селo Кoпaнки (Кaлyоький paйoн - o. {.).
Зaoхoченнi yспiхoм, уpяД|4л|4 неpгoвий нaпaД, у нaпpямi
Toмaшiвець (Кaпyський paйoн - o. fl.) тa, веpTaloчисЬ,
пoЧaли пaЛити .цo pеIIIти Кoпaнки. I lим paзoм нa
нaпacникa )к.цaв нaш вiддiл. Hеспo.цiвaниМ yДapoM З
кiлькoх стopiн зaвДaнo гpaбiжникaм вa)кких втpaт' З-
пoмiж кiлькaдесяти вбитих (пoнaд 80 пoлякiв i 2 мaдяp)
poзпiзнaнo кiлькoх кurлyсЬких пoлякiв. в тoМy числi теж
lкiнoк y МaДяpоЬких o.цнoстpoяx (Лimonuс УПА. _ T' l9.
- Львiв-Topoнmo, 1992' - С. 32 - 33; УIIА в свimлi
doкумeнmiв 3 бopomьбu за Укpаtнcьку Салloсmiйну
Сoбopну flеpelсаву I942-1950 pp._ 7: 2. - б,uв, l960' -
С.4I . Цumoванo: Grzegorz Moфkа Ukrаinskа pttrtуzаnkа
1942 _ I9б0 Insффt Stuсliov Politуcznусh PАN oJicillа
Wуdаwniczа Rуtm Wаrszоwа 200б s. 279; Лimonuc УПА.
- T. 24. _ Topoнmo _Львiв, I995-1996. _ С. 312).

{pyгoгo Дня .цiйruлo дo вФt(кoгo зyДapy (пoвстaнuiв _

o'  Д ) з MaдяpсЬкoю ltaстинo}o ( iз Кaлyшa lвaнo-
ФpaнкiвськoТoблaотi - o.Д.), щo вибpaлacя нa..вiдплaтну
aкцiro,' (бiля селa Кoпaнки Кaлуcькoгo paйoнy - o. ,ц.)'
Hе пoмoгли MaДярaM двa пaнuиpнi Boзи. цlo пpийшли нa
пoмiч. Тх вiдбитo пpoтипal{циpнoro збpoero, a oтoчений
вiДДiл взятo в пoлoн (Лimonuc УIIА. - T' 19. _ Львiв-
Topoнmo, 1992. _С.33)'

.l 
8 квiтня 1944 p' мiсцевa сaмooбopoнa вi.цбилa нaпa.ц

пoльськoТ дoпoмiжнoТ пoлiцiТ (Iвaнo-Фpaнкiвщинa _ o.

Д.) UПА в cвimлi doку.ueнmiв з бopomьбu за Укpаtнcьку
Са-uoсmiЙну Сoбopну !еpэtcсtву l942-1950 pp. - T. 2. -
бlvtв, I960, _ С,4l. IJumoванo: Grzеgorz Mo|уkа Ukrсtinskсt
pаrtуzаnkа 1942 _ l960 Instуфt Studiov Politуcznусh PАN
ОJiсinа Wуdаwniсzа Rуtm Ll/аrszсtwа 2006 s. 279).

Бiля 2О квiтня 1944 p. ,цyке сиЛЬHa бaнлa (тaк пoляки
нaзИBaлИ вiддiл УПA _ o. ,ц.) нaп€шIa нa Мa.цяp y с. Cивкa
- Ка.лyськa (Кaлyоький paйoн нa Iвaнo.Фpaнкiвщинi - o.

.Ц'.). Мaдяpи змytuенi бyли втeкги дo Кaлyrпa, Де poзДaJlи
збpoю пoлякaм i ьiдбили rraстyп... (Grzеgorz Motуkа
Ukrаinskа pаrtуzаnkа 1942 _ I960 Instуtуt Studiov
Poliфcznуch PАN Оficinа Wуdawniczа Rуtm LVаrszаwа
2006 s. 279).

l l-15.04. 44 p.
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2r.04.1944 p.

29.04.1944 p.

Квiтень' 44 p.
(пo.raтoк)

Квiтень,44 р.
(пoнaтoк)

Квiтень,44 p.
(пoнaтoк)

21 квiтня |944 p. мiсцeвa сaмooбopoнa пiдд€rлaся нaпaДy
пoльськoТ дoпoМi}(нoт пoлiцiТ в с. Кpoпивникy пoвiт
Кaпyш (Iвaнo-Фpaнкiвськa oблaсть - o. Д.) i змyrшенa бyлa
вiдсryпити пеpед пeprB€DкatoчиМи силaМи нiмцiв, пoлякiв
i мaдяp (УПА в cвimЛi doку"ueнmiв з бopomьбu за
Укp аiн c ь tg C аll o c miЙну С o б o p ну,\ epнc aву 1 9 4 2 - I 9 5 0 p p.
_ T. 2. - бмв, 1960. _ С.41. Itumoвaнo: Grzegorz Moфkсt
Ukrаinskсt pаrtуzаnkа 1942 - l960 Instуtуl Stuсliоv
Poliфcznуch PАN oJiсiltа l;|lуdаwniczа Rуtm |Vаrszаwа
2006 s. 279).

B с. Кpoпивники Кaлyськoгo p-tty (Iвaнo-Фpaнкiвщинa
- o. Д.), нiмецькo-пoльськa бaндa пouaлa гpaбyвaти люДей
i пaлити хaти. Hевеликa пoвстaнЧa гpyпa зниЩиЛa' B
зaBзятoМy бolo, 4З бaн.Дити (Лimonuс УПА. - T, 24. -
Topoнmо -Львiв, 1995-l996. _ С. 312).

Ha пovaткy квiтня 1944 p. сoтня ..Блaгoгo'' в селi
Пaцикiв (Iвaнo. Фpaнкiвськa oблaстЬ - o. .ц.) зpoбилa
aкцiю нa лiгеншraфт (нiмeuьке гocпoДapсTBo - o. Д.). B
пepестpiлui вбитo 6 нiмцiв, лiгеншaфт спaленo, a хyлoбу
зaбpaнo. З нaruoi стopoни - l paнений (Бopuc Muхсtйлo.
Heс кopена,\oлut|щuна Л imonuc вuЗвoЛ ьIluх ЗЛt аzаt1 ь'-
Iванo-Фpанкiвcьк, 2002. _ С' 497).

B пiвнiчнiй Кaлyшинi (Iвaнo-Фpaнкiвськa oблaсть _ o.
!.) в пеpшиx лнях квiтня пoЧzLгIи ...нiмцi свoю aкцiю пpoти
УПA' якy злiквiдoвaнo pirпуними УДapa|iИ. Зaкiнчилaся
вoнa цiлкoвитиМ poЗгpoМoм oднiсi нiмецькoТ чaсTини B
сeлi Bеpхrя (Кaryський paйoн Iвaнo-ФpaнкiвськoТ oблaсть
- o' Д.) (Лimonuc УПА. _ T. I9. - Львiв-Topoнmo, I992.
- С. 33).

Biддiл нiмецькoТ rпyuпoлiцiТ вiв нa тepенaх КaлyЩини
(Iвaнo-Фpaнкiвськa oблaстЬ - o. Д.) пaцифiкaцiйнi aкцiТ
пo нatrlих селax. B Mислoвi (Кaлyський paйoн lвaнo-
Фpaнкiвськa oблaсть - o. .(.) зyстpiнyвоя з ними .,Чеpник''

(кypiнний - Лyкaсевин Мap'ян, iз м. ПеpeмиII]ля' Tепеp

Квiтeнь,44 p.
(кiнеuь)

03. 05. 1944 p.

05. 05. 1944 p.

пoльщa- o.,(.) зi свoТм пoчoтoM. Зчинилaсь пеpестpiлкa.
Hiмцi зaйняли сеЛo Ta уpЯДИЛLI пoгoн}o зa гpyпoю' якa
вiдсryпалa ,цo чaстини, poзтaшoBaнoТ кpaй лiсy. Biддiл
пirцoв.цo нaсTyпy Ha нiМцiв. Бiй, щo тpивaB кoлo o,цнieТ
гoдини' пpинiс пoBHy пеpеМory. B пaнiuнiЙ }теЧi пoкиtIyлa
rпyцпoлiцiя Мислiв....Здoбyтo бiльrпy кiлькiсть aмyнiцii
тa скopoстpiльних стpiнoк.., (Лimonuc УПА. - T' 19. _

llьвiв-Topoнmo, I992.1993' _ С. 46).

У к iнцi квiтня сoтня . .Блaгoгo' '  в с.  Cлoбoдa -
Hебилiвськa (Porкнятiвськи Й paЙoн нa l вaнo-Фpaн кi вЩинi
- o. [.)...poззбpoiлa 80 сoлдaтiв Bepмaхry (УПА в cвimлi
doкулleнmiв З бopombбu зсt Укpаiнcьку Ссt"uocmiЙну
Сoбopну ,|еpжаву l942-1950 pp' _ 7: 2, - б"uв, 1960' _

С'46-47, 49, 60. Ilumoванo: Grzеgorz Moфkсt Ukrаinskсt
pаrtуzаnkа 1942 _ I 960 Instуtуt Studiov Politуcznуclt PАN
ОJicinа Wуdаwniczа Rуtm l;Ilаrszаwа 2006 s. 222).

З тpaвня 1944 p. в лici бiля с. Сeлищ (тaкoгo сеЛa не
BиявJIенo, Iвaнo-Фpaнкiвськa oблacть - o. Д.)...' вiддiл CC
зaхoпив тaбip ..Чepникa' '  (кypiнний - Лyкaсевиv Мap'ян,
пc. ..Ягoдa'', ..Чеpник'', ypoД)кенецЬ м. Пepeмиrпля, Tепеp
Пoльщa _ o Д )' a тaкoж II]пит €UIЬ з 2-мa paнениMи

пapтизaнaми (УПА в свimлi doку.uенmiв з бopomьбu за
Укp аi н c ь t<у С аllo c miЙ ну С o б o p ну [ еpэtс a ву 1 9 4 2 - 1 9 5 0 pp'
_,I: 2. - блtв' l960. - С. 34-35 

' 
37, 51-53).

5 тpaвня 1944 p. дiйшлo дo бoю з УПA в с. Зaвaдкa
(Кaлyський paЙoн Iвaнo-ФpaнкiвськoТ oблaсть _ o'

[.)...Hiмшi втpaтили 3-х зaбитих кoзaкiв (влaоoвui -
poсiйськi tшoвiнiсти' якi слyrкили нiмцям - o. .ц.). У
пoвстaнцiв зaгинyлo 7 лapтизaн (УПА в cвimлi
doкумeнmiв з бopomьбu за Укpaiнcьку Ссt.uocmiЙну
Сoбopну,\epысаву 1942-1950 pp._ T 2. _ бltв, 1960. - С.
34-35 , 37, 51-53' Itumoвонo за: Grzеgorz Motуkсt
Ukrаinskа pаrtуzankа 1942 - 1960 Instуtуt Stadiov
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05. 0s. 1944 p.

06. 05.1944 p.

12.05.1944 p.

22.05.1944 p.

Poliфcznуch PАN oJicinа Wуdаwпiczа Rуtm Lllаrszаwа
2006 s. 227).

5.V. пpийrплo дo зyДapy (гpaбiлсниuькoгo нiмeцькoгo
вiддiлy) з Haшoю невеликoЮ бoТвкoю в селi Бoлoхiв
(Ка.пyськиЙ paйoн Iвaнo-Фpaнкiвськoi oблaстi _ o. {.), якa
внaслiдoк пepевaжaючoТ сили Мyсилa вiдсryпити. Biд
бoйoвих дiй зaгopiлo кiлькa гoспoдapcтв (Лimonac УПА.
_ T' 19' -Львiв-Topoнmo, 1992. - С, 35-36).

Biдбyвся бiй мiхс УПA i Maдяpaми в с. Гpaбiвкa
(Кaлyський paйoн lвaнo.Фpaнкiвськoi oблaстi - o. Д.)
(Лimonac HеcкopенoiУкpсtiнu. _ T. 2. -Львiв, 1997. _ С.
400-401).

У пoлoвинi тpaBня.... |944 p. в oкoЛицях Сoлoтвинa
(Бoгopoлuaнський paЙoн нa lвaнo-Фpaнкiвщинi - o. Д.),
дiйrдлo ,цo кiлЬкадeннoТ битви мa,ЦяP з вiддiлaми УПА
(Бopuc MuxаЙлo' Hеcкopeнa loлuнщuнa Лimonuс
вu\вoлbltцх 7Jvtаzaнь._ Iвaнo-Фpанкiвcьк, 2002. _ С. 240-
24I; Лimonuc HecкopeнoiУкpаiнu. _ T 2. - Львiв, I997.
_ С. 400401).

Coтня ..Язьмiнa'', iз кypеня ..Шeлестa'', малa бiй з
rriМцЯМи нa гopi Cтoвбa в Poжнятiвськoмy paйoнi Iвaнo-
ФpaнкiвськoТoблagгi. Кypiнь бyв нa гоpi, a нiмцi нaYryПaJIИ
з пiднiя<rкя гopи. Пoвстaнцi вiдстyпили. Зa )кеpтви Ilе
пoвiдoмляеться. Сеpeл пoвстaнцiв бyв пopaнений
Пaстyшин Iвaн Петpoви,l' 1922 p. н., iз селa Пo.Цyсiв
ПepeмишлянсЬкoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oбластi
PiвненcькuЙ кpасзнавauЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
[eнaщукa, _ Сnp. 3oul. Л),

B Cкiльщинi i loлинщинi (Кapпaти) пpoтягoМ l 0-х днiв
вeпися бoi мillt вiддiлaми УПA й нiмецькo-мa,цяpсЬкolo
дивiзiеro. Бoi oхoплювали пpoстip пoнaд 1000 кв. км. i

Tpaвеньo 44 p.

Bеснa, 1944 p.

Bеснa, |944 p.

к iнчaлися зaв)кди пеpеМoгoю yкpaiнських вiд.цiлiв.
Зaга.пьнi Bтpaти нiмцiв зa вeсЬ чaс бoiЪ yстiйнeнo oк. 200
вбитих i paнених. УкpaiЪськi пoвстaнцi здoбyли вiд вopoгa
бaгaтo збpoi i aмyнiцiТ, м. iн. l0 кyлeметiв (Бopac
MuхаЙлo. Hеcкopена floлu нщu на Лimonuc вI|твol.ьttuх
зllсаzаttь.- Iва'|o-Фpaнкiвcьк, 2002. - C. 497).

Tpaвневим веЧopoМ, як сMеpкJlo, дo СтaнислaвивсЬкoгo
(тeпep м. Iвaнo-Фpaнкiвськ - o. [.) шкipзaвoлy пiдiйrдлo
40 стpiльцiв....зaхoпили пpохiднy. oбpiзaниЙ теЛефoHHий
лpiт.... Пoтiм нaтepитopiТзaBo.ry oтoчили бyДинoк, y якoNry
бyлa oхopoнa. i.f зaхoпили знeнaцЬкa...oхoрoнa склai.IaЛaся
з 30 нiмецьких вoякiв. Boни були бeз шJyMy
poззбpoеннi.'..зaMк}lyли всiх в oднiй кiмнaтi...Зa yМoвHиМ
сигIr.rлoм дo зaвoдy пoч€lли пiд'ikДжaги пiдвoди...мали 40
вoзiв. Зaвaнтaжили Тх i Ще 2 мaшини тa 4 веpхoвих кoней,
якi бyли нa зaвoдi. Baлкa вже пiд'iжджаrra дo -пiсy, як нa.ц
зaвo.цoМ зaсвiтились paкети. oхopoнa билa тpt lвoгy
(Лimonuc УПА. _ T 19. _Львiв-Topoнmo, 1992. 1993. _

c. r4s-146).

Hiмцi нaпaли нa вirпкiльниЙ тaбip пoблизy с. Кoсмaч
Кoсiвськoгo p-нy нa lвaнo-ФpaнкiвЩинi, якиM кеpyвaв
..Cкyбa'' (сoтенний _ Гaх !митpo, 1919 p. н., ypoд)кeнецЬ
с. Хриплин lвaнo-Фpaнкiвськoгo p-нy). CпoнaтЦy сoтня
вiдсryпилa. Hiмцi спaлили тaбip. A кoли пoBеpт.rлися
нaзaд, тo вoни бyли aтaкoвaнi сoтнeю i бyли знишeнi. Toлi
зaгинyлo пoнaд 30 фaшистiв, a сеpед пoвстaнцiв бyв o.Цин
пop:lнеHий (PiвненcькuЙ кptlа'нaвчaЙ музеЙ. ocoбucmaЙ
аpхiв o.,{енauryка. _ Сnp' 2696 I-Ф. - б).

Becнa 44 p. - piЙ стpiльцiв зi стapЦJинськoТ шкoли
..Гpeгiт'' (rсypiнний _ Aнлpyсяк BacилЬ, |9|4, пc...Piзyн'',
..Гpегiт' ', ypoд}кeнецЬ м' Cнятинa Iвaнo-ФpaнкiвськoТ
oблaстi _ o. Д.) poзбиB пiлpoзлiл нiмeцЬких сoлдaтiв бiля
с. кoсМaч (Кoсiвський paйoн lвaнo-ФpaнкiвськoТ oблaстi
_ aвт.). Hiмui втpaтили кoмa}iдиpa i декiлькa сoЛдaтiв' a
pеIштa нiмцiв ЗД,aлИcЯ, iх дoпитaли, poззбpoТли i
вiдпyстили... (Анdpуcяк M. Бpаmu apavу _ Кoлoл|uя,
200r. -c. 143).

Tpaвень,44 p.
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Bеснa, |944 p.

Bесна, |944 p.

Bеснa, |944 p.

Bеснa, |944 p.

16.06.1944 p.

Сoтня ...(жмеля'' (сoтенний - виxoдець зi CхiднoТ
УкpaiЪи) М.шaжopотoкий бiй з вi.Цсryпaюнolо нiмeцькoro
чaстиl loю y лiс i ,  пoблизy с iл Гpyrшiвкa i  Лисiвкa
Бoгоpo.Цнaнськoгo paйoнy нa lвaнo-Фpaнкiвщинi. Hiмцi
Bикopистt!.ли aвiaцiю. Пoвстaнцi бeз ir<eщв вiдоryпили..
Зa жещви y пpoтивникa не пoвiдoмля етьcя (PiвненcькuЙ
кpасзнавvuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ сtpхiв o. ,{eнuщуксt. _
Сnp,3otu. T 2-83).

Bеснa 1944 p'  _ мiж с. Кpиве Пoле i  Bopoхтa
(HaлвipнянськиЙ paйoн lвaнo-ФpaнкiвськoТ oблaстi - o.
.Ц.) - чma УПA зpoбилa BДar|у зaсa.цy нa великy кoлotIy
гiтлepiвuiв, щo вiдсTyпzlли - цe iз сoтнi ..ПеpeбиЙнoca,' -
.{aнилюк Haзap _ м. Чеpнiвui. Hiмцi пoспirцнo пoчaли
вiдстyпaть в нaпpяМкy Чopнoгipськoгo хpебтa i бiля г.
Гoвеpлa-iх зaсипалa снiгoBa ЛaBИIra (АнDpуcяк M. Бpоmu
zpolwу. _ Кoлoмuя' 200I. - С. I67).

Biлдiл..Piзyнa'' (кypiнний - Aндpyсяк Baсиль, l9l4, пс.
. .P iзyн' ' ,  . .Гpегiт ' , ,  ypoд)кенецЬ м. Cнятинa Iвaнo.
ФpaнкiвськoТ oблaстi _ o. Д.) дui'i poззбpoювaв нiмецькi
пi.шpoзлiли, якi вiдстyпали нa Чеxilo. Iji aкцiТ вiлбулиcя
пoблизy оелa Cлoбoдa Бoлехiвськa floлинськoгo paйoну
Iвaнo-ФpaнкiвоькoТ oблaстi (PiвнeнcькuЙ кpасзнttвuЙ
музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. [енuщуксt._Сnp. 3ou,t. Л. 7).

Сoтня ..Пoлтaвцiв'o пi,ц кoмaн.цoю ..Мaксимa'' нa
aвтoшlляхy' непoдалiк с. Липiвки Poгaтинськoгo p-нy нa
Iвaнo-Фpaнкiвщинi, зyпинилa i poззбpoiлa l5 нiмцiв, якi
Тxaли .цвoмa вaнт:DI( i в кallr u ( Pi в нe н с ь к u Й кp асJ fl aв ч u Г|
музeЙ. ocoбacmuЙ аpхiв o. !eнuщука, _ Cnp. 2697 JIС-
е).

16 vеpвня 1944 p. двi жiнки ( пoвстaнки - o. .{.) вбили
нiмецькoгo oфiuepa бiля Cтaнiслaвoвa (тeпеp lвaнo-
Фpaнкiвськ _ Arг.) (УПА в cвimлi dotglltенпiв з бopomьбu
зa Укpaiнcьlу CалlocmiЙну Сoбopну !еparaву 1942-1950 pp.
_ T 2. _ бlllв, 1960. - с.33' 58. Itutnовtlнo за: Grzegoп Moфkа
Ukrаinskа pаtцzоnkа I 912 - 1960 Instуtуt Studiov Politуcznуch
PАN Оficinо l|уtlаwniczа Rуtm Wаrszаwа 2006 s, 221).

21. 06. L944 p.

29.06.1944 p.

29.06.1944 p.

Чеpвeнь' 44 p.

27 нepвня 1944 p' B с. КлiщiвHa пoв. Poгaтин (Iвaнo-
Фpaнкiвщинa - o. Д.) невеликий вiддiл нiмцiв нaпaB нa
тaбip сoтнi ..opли''. Haпaл бyлo вiдбитo (УПА в cвimлi
Doкуменmiв з бopomьбu 3a Укpаitcьку СамocmiЙну
Сoбopну,\еprаву I942-1950 pp. - T 2. - бltав, 1960. - С.
53-55, 58-59, 6I.62. Ilumoвaнo ltl: Grzеgorz Moфka
Ukrаinskа partуzсlпkа I942 _ I960 Instуtуt Studiov
Politусznуch PАN oJiсinа Wуdаwniczа Rуtm |Уаrszаwсt
2006 s. 228).

29 lepвня 1944 p. y мiотеvкy Cтpaтин пoв. Poгaтин
(Iвaнo-Фpaнкiвськa oблaсть _ o. Д.) нiмцi виявили
цIпитaJIЬ УПА. oxopoнa встиглa paнениx евaкyroвaти'
oдин пoвстaнeцЬ дoстpeJlився. Iз pyк нiмЦiв зaгинyлa oднa
сaнiтapкa (УПА в cвimлi dol<упeнmiв з бopomьбu за
Укp сttн c ь tg С сtt,t o c miЙ ну С oбop н у,Q epuссtву I 9 4 2 - I 9 5 0 pp.
- T' 2. _ бмв, 1960. _ C. 53-55, 58-59, 6l-62. Itumoванo
за: Grzеgorz Motуkсt (lhrаinskсt pаrtуaшkа I942 _ I9б0
I nstуtуt Stu tliov Po litуcznу c ll PА N oJicinа ||у dсtwп iczct
Rуtm Wаrszаwа 2006 s. 228).

29 lepвня |944 p. y лiсi нa Пoгpeбиськaх (тpебa сeлo
Пoгpебiвкa Poгaтинськoгo paйoнy Ha lвaнo-Фpaнкiвщинi
_ o.Д.) нiмцi нaпaли нa бoiЪкy CБ (Cлyжбa Бeзпeки - o.

!.). Укpaiнui BтpaтиЛи 3-х вбитими i 2-x взяли y пoлoн
(УПА в cвittuti doкуменmiв 3 бopombбu 3а Укpо[нсbкv
Сa-мocmiЙну Coбopну lepэксtву 1942-1950 pp. - T. 2. -
блlв, 19б0. - с. 53-55, 58-59,61-62. Itumoванo за: Grzеgorz
M oф kа IJ kr аins h а pаr tуzаn ka I 94 2 _ I 96 0 I nstуtу t Stuсliov
Poliфczпуch PАN oficinа ||уdаwniczа Rуtm |Уаrszttwа
2006 s. 228).

Нa aвтoшляхy lвaнo-Фpaнкiвськ _ сeлищa Лисeць
пoблизу cеЛa Кpихiвцi Iвaнo-Фpaнкiвськoгo paйoнy сoтня
,.Шpaмa' '  (сoтенниЙ - Бypлин Cтепaн, l9 l9 p. н. '
ypo,ц}кeнeцЬ crлa Xpиплин lвaнo-Фpaнкiвськoгo paйoнy)
зpoбилa зaсiлкy нa кoлo}Iy гPyзoBих aвтoМaЦIин (8 шт.) з
нiмцями, якi пoвеpтaлися з гpaфнкy. У peзyльтaгi бoю 8
гpaбiхсникiв бyлo вбитo i спa.пенo чaстиHy вaнтarкiвoк.

,{'eкiлькoм aвтorvtaцIинaм Bд.rлoся пpopвaтися i втeкги.
Пoвстaнцi зaвoлo,цiли нaгpaбoвaним мaйнoм i
пpoдyктaми' якi poздaЛи нaсeлeнllю' a тaкo)к збpoсю.
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Чеpвень,44 р.
(пoлoвина)

Чеpвень,43 p.

Червень, 43 p.
(кiнеuь)

06.07.1944 p.

08.07. 1944p.

Жещв y пoвстaнцiв нe бyлo (PiвttенcькuЙ кpасзнавuaЙ
музеЙ, ocoбucmaЙ аpхiв o. !eнuщукa._Cnp' 2696 IФв).

Ha .{oлинськoмy теpенi (Iвaнo.Фpaнкiвськa oблaсть -
o. .Ц.) зведенo бiй з МaдяpaМи. Tут мaдяpськa сoтня'
зaйнятa пpи пpaцях I{aд ЗaпaсHoю лiнiею yкpiгшень, щo
пpoхoдилa BepхaМи Кapпaт, зaaтaкyBaлa стеx(y
стapIIIинсЬкoi шкoли (УПA - o. Д.) Без влaсних втpaт
сте)I(a пpoгнiЦa нaпacникa' якltйlзaлиulив нa пoлi 6oю 27
вбитих тa збporo (Лimonuc УIIА. - T. 19. - Львiв-
Topoнmo, 1992-1993' - С. 37),

Biддiл УПA мaв бiй з нiмцями в сeлi Гpинiвui
TлyмaЦькoгo paйoну нa Iвaнo-Фpaнкiвщинi (Лimonac
УIIА. _ 1: 19. - Topoнmo, I992, _ С. 37).

Biддiл ..Гaмaлii ' ' вiдбив aтaкy нiмцiв, якi пpиiiали
пoгpaбyвaти с. Гpaбiвцi Лисецькoгo paйoнy (тепep lвaнo-
Фpaнкiвоький paйoн) Iвaнo.ФpaнкiвськoТ oблaстi. У
peзyльтaтi бoю гpaбiжну1I<L,| t'ЛaЛИ великi Bтpaти' сеpед
пoвстaнцiв бyлo тpoе вбитих (Лimonuc УПА. - T, l9. -
Top o н mo, I 9 9 2. - С. 3 7 ; P iв н е н c ь кa Й кp а сз н ов a u Й лlуз е Й.
OcoбuсmuЙ аpхiв О. .Qенuщуксl. _ Сnp. 2б9б IФ - в).

6 липня 1944 p. бiля с. Кaм'янкa (Poгaтинський paйoн
Iвaнo-Фpaнкiвськoi oблaсть - o. Д.)....'УПA poззбpoiлa
..тpи caмoxiдки'' з нiмцями. 3лoбyтo тpи скopoстpiли i
к iлькaнaдцять кapaбiнiв. Пiсля poззбpoення нiмцiв
вiдгryстили (УПА в cвimлi doку.uенmiв з бopomьбu зсt
Укp аiiн c ь ку С сt,tt о c miЙ ну С o б o p ну [ е pнc сtву 1 9 4 2 - I 9 5 0 pp.
_ T 2. - блlв, I 960. - с.46-47, 49, 60. IJamoванo: Grzеgоrz
Motуko Ukrаinska pаrlуzаnkа I 942 _ 1960 Instуфt Studiov
Politуcznуch PАN ОJicinп ||/усlаwlliсzа Rуtm LУаrszаwсl
2006 s. 222).

8.7 ' 44 p. нiмцi зaa.Гa|чBaJlИ вiддiли УПA зi стopoни сiл
Tисiв - Пoляниця, Бoлехiвськoгo paйoну (тeпеp
,{oлинський paйoн lвaнo-Фpaнкiвськoi oблaстi - o. .ц.).
УкpaТнськi вiддiли ..пpивiтaли'' iх сильним кyлеМетниМ
BoгнeM тa тя'(кими гpaнaтoМrтaМи (Бopuc MuхaЙлo
H ec кop е н а [ oлu нщu н а Л funonu c в uЗ вoл b I| uх uИ а2 a I' ь.-
Iванo-Фpанкiвcьк, 2002. - С. 497).

10.01. 1944 p.

10.07. 1944p.

13.07. 1944 p.

lб. 07. |944 p

Липeнь,44 p.

Лvlпень' 44 p.
(кiнeuь)

10'7. 44 p. мillс Пoляницeю i Tисoвим (.{oлинський
paйoн Iвaнo-ФpaнкiвськoТ oблaстi - o. Д.) зi зaсiдки
зниЩенo лoвry нiмeцьКy aвтoкoлoнy. Hiмui мали великi
втpaти. Cпaлeнo кiлькa aвт i взятo тpoфeТ (Бopuc
M ttхаЙл o. H е c кop eн a,{ oл u н щu н а Л i mo n u c в uЗ вoЛ ь Ir uх
з,ry'(uaнb._ Iванo-Фpaнкiвcьк, 2002' - C. 497).

Bнoчi l0 липня вiддiли УПA зipBaли нa зaлiзничнoмy
мoстi Землянкa-Бpoшнiв (PoжнятiвськиЙ paйoн Iвaнo.
Фpaнкiвськoi oблaстi - o. Д.) вopoхсий (нiмeuький - O.

fl .) вiйськoвий тpaнспopт (Л imon u c H ескope н oiУt<p аtlt ц'
- T, 2, _ Львiв, I997. - C. 38б-387).

Hiмui зpoбили нeвдaлy спpoбу нaскoкy Ha }Iaшy
(пoвстaноькy _ o. Д.) oбopoннy лiнiю нa зaхiдньoмy
вiдтинкy, зoкpемa нa вiдтинкy стapц!инськoТ шкoЛи
(Чopний лiс Iвaнo-ФpaнкiвськoТ oблacтi _ o' .ц.) (Лimonuc
УПА. _ T. 19. -Львiв-Topoнmo, I992-I993. _ С. 39).

Biддiли УПA зpoбили зaсiдкy нa вiдcтупa}oчих нiмцiв
мiж с. Бpязoм i  Tисoвoм (f l 'oлинський paйoн Iвaнo-
ФpaнкiвськoТ oблaстi _ o. Д.). Bтрaти y нiмuiв бyли
величe3ними. Bтpaти y пoвстaнuiв - декiлькa.цесяткiв
вбитих i paнeних (Mipнук Пеmpo' УкpаIltcька
Пoвcmанcькa Аplltiя I942-l952. _ Mtotlхеtt' 1953.-С. 4I).

У селi Пoгopiлеuь (PoжнятiвськиЙ paйoн Iвaнo.
ФpaнкiвськoТ oблaстi _ o. .ц.) нiмui зaбиpaли хyлoбy.
Пoвстaнцi iз ссrгнi ..Жypaшя'', дoгI{aли нiмцiв' пoлoвиHy
пеpебили, iншi втекltи. Bсе нaгpaбoвaне пoBстaнцi вiддaли
HaсrЛеннro. Hiмцiв бyлo нeбaгaтo, aле пеpеМoгa oбiйцrлaсь

дopoгo' бo зaгинyли тpи пoвстaнцi (Бopuc MuхсtЙлo,
H еcкop eна ! oлu ltщu'| а Л imon u c вaтвul b нaх lJu а? a I! b.-
Iванo-Фpсtнкiвcьк, 2002. _ C. 307).

Haпpикiнui Липня сoтня .,Жуpaвля,' виpylДилa Ha сrлo
Жaкгrя ( пoлЬсЬкa кoлoнiя, тeпеp нeМa€' /\oлинсЬкий paйoн

lвaнo-ФpaнкiвсЬкa oблaсть _ o. Д.), бo тaм poзмiсгився
зaгiH MaДяpiв, який гpaбyвaв i знyшaвоя нaд нaсrЛенняM.
Poзбити Тх пoвстaнцяМ не BдaJIoсь, бo вoни зaсiли в
бyнкepax i вiдкpили цIirлений BoгoнЬ з кyлемgгiв. Harшi
кoмaHдиpи ....виpiшили в iДстyпaги. B iдхoдили MaЛvI|'r|I1
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Липень,l944 p.

01.08.1944 p.

10. 08. 1944 p.

гpyпaМи. Зa oднolо гpyпotо пoчaлa гHaTись МaIIIинa з 20 -
Ma Мaдяpaми. Пoвстaнцi нaскoЧиЛи i пеpeбили Тх всiх, aле
в бoro зaгинyв пoвстaнeцЬ з Гorцевa (.{oлинськиЙ p-н -
o..Ц.) Mельникoвич.(opкo. Maшинy пepeпрoвaдr,rли B с.
Cпaс (Po>княтiвcький p-н Iвaнo-ФpaнкiвськoТ oбл._ o. !.)
(Бopuc MuхаЙлo. Hескopeна ,{oлuнщuна Лimonuc
вuЗвoльI|llх 3l|4аzaнь.- Iванo-Фpанкiвcьк, 2002, _ C. 307).

I-le бyлo нaпpикiнui лplлня |944 pot(y' кoли нiмецькi
вiЙськa вi.цхoдили нa зaхi.ц....Paптoм нa оiнoкoсних IIoЛях
мilrс Кpoпивникoм i Кальнoю (.цoлиtlський paйoн lвaнo-
Фpaнкiвськoi oблaстi - o. Д ) тицIy пopytllили пoстpiЛи з
кpiсiв i aвтoмaтiв. Bиявилoсь' щo грyпa мaдяpiв зaлИIJJИЛa
фpoнт i пpяMyвaЛa дo,цoМy. Чoтa сoтнi .,Яcмiня'' зpoбилa
зaсiдкy oбaбiч дopoГи, щo зв'язyвaлa,цвa оeлa i noстtlвl,шa
BиIvrory сr<;laсти збpoю....Пiсля тoгo' як всi з.цaли збporo,
чoгa пiд ltoнвo€М пpиBелa мaдяpiв y Кaльнy.....i вiдпpaвили
пo зв'язкy в Cлoбoлу-Бoлехiвськy' ({oлинський paйoн -
o.Д.)....в oбiд ще oднa гpyпa в сruraдi 30 чoлoвiк пpийurлa
в Кa,rьнy з Bитвицi (floлинський рaйoн - o. !.), i нoтa
..Ясмiня'' iх тaкoж poззбpoiлa'.. (Бopuc MuхсtЙлo.
Hecкopенtt ! oлuнщuн о Лimonu c в.lЗвoЛь,I uх ЗJ}'(E aнь._
Iвaнo-Фpанкiвcьк, 2002. - C. 477).

У нeдiлto, l  cеpпня 1944 poку'  в селi Bитвиця
!oлинськoгo paйoнy lвaнo-Фpaнкiвськoi oблaотi ,
yкpaТнськi пoвстaнцi poззбpoiли Ma.цяpськy вiйcькoвy
Чaстинy. Poззбpoення пpoйtuлo бeз бoro. Збpoю бyлo
poзДaнo мoлoдиМ хJIoпцям з Bитвицi (Бopuc MuхаЙлo.
Heскopена ! oл u нщaна Лimonuc вulвoл ьltu.x З'D|(lztl l| b._
Iванo-Фpанкiвcьк, 2002. _ С. I0I; Icmopiя Bumвuцi в
Dокуменmах i cnozаdoх, l992. _ C. 30).

l0 сеpпня 1944 p. B oкoлицях Бypкyтa бiля Жaб'с
(Кoсiвський paйoн lBaнo-ФpaнкiвськoТ oблaстi _ o. Д.)
УПA poзбилa двa пoстеpyнки веpкшyтuy (oхopoннa
пoлiцiя _ o. !.), якi oхopol{Яли poбiтникiв' щo BидoбyBtlJIи
мaгнiй. У зaв'язaнoмy бoю нiмui втpaTили 10 вбитими i
12 пopaнeниx oxopoнцiB. Рoбiтникiв бyлo poзпyшенo,
poбovi бapaки були cлaлeнi. Здoбyтo пpoтитaнкoBy
pylцrrицтo i 15 кapaбiнiв (УПА в cвimлi doкулtенmiв з
бopo mьбu за Укp aiнcьку СалtocmiЙ ну С oбopну fiеpuсaву

15. 08. 1944 p.

Cepпень' 44 p.

Cepпень' 44 p.

Cеpпень' 44 p.

1g42-Ig50 pp._ T. 2. -  б+tв, 1960. -  C.33-34,38,63.
Ilumoванo за: Grzegorz Molуka Ukrainskq pаrфzаnka

lg42 _ 1960 Insффt Studiov Politусznуch PАN oficinсt
||усIаwnicza Rуtm ||arszаwa 200б s. 22l).

l5 cеpпня 1944 p, y с. Жaб'е пoв. Кoлoмия (Iвaнo-

Фpaнкiвшинa - o. Д.) дiЙшtлo дo бoю мiж yкpaiнuями i

МaдяpaМи. УПA нaпaлa нa Maдяp' якi пpиiхaли гpaбити'

У uьoмy бoю зaгинулo l l мaдяp i сеpел них 3-x oфiuepiв.
УкpaiЪui Мirли o.цнoгo зaбитoгo i oднoгo BФккopalrенoгo
(УПА в cвimлi Йoкуlпенmiв з бopomьбu за Укpаiнcьку
СамocmiЙну Сoбopну,{еpэrcаву 1942-1950 pp. _.I: 2. _

бмв, l960. _ С. 60-6I, I-|amoвсtнo: Grzеgorz Motуkа

Ukrаinska pаrlуzаnka I942 - l960 Instуtуt Studiov
Politуcznуch PАN oficina ||/усIawniczа Rуtm wаrszаwа
2006 s. 280).

Coтня ..Жypaвля'' зpoбилa зaсiлкy нa цIляхy пoблизy

сrЛищa Пеpегiнське Poжнятiвоькoгo paйoнy Iвaнo.
ФpaнкiвськoТ oблaстi, пo якoMy Тхалa мaдяpсЬкa кoлoнa

вi.Цотyпaюuих чaстин. Maляpи бyли зyпиненi i

poззбpoсннi. Oдин мaдяp пpи спpoбi втенi бyв в6итиЙ

пoBстaнцяMи, prцrтa мaдяp бyлa вiдпyщeнa (Бopuс

M uхаЙл o. H eс кo p e н а,{ oл инщu н а Л imo nu с в u3 вoЛ b нuх

ЗлtаzаIrb,_ Iванo-Фpанкiвcьк, 2002. _ С. 308),

Biддiл ..Piзyнa'' (кypiнний - Aнл'pyсяк Baсиль' l9l4, пс.
. .P iзyн' ' ,  . .Гpeгiт ' ' ,  ypoджrнeцЬ м. Cнятинa lвaнo-

ФpaнкiвськoТ oблaстi _ o. Д.) зpoбив Haскoк нa стaнцiю
Tисменичaни (Haлвipнянський pайoн [вaнo-ФpaнкiвоькoТ
oблaстi _ o. .ц.). Bбитo кoнтpoлеpa львiвськoТ диpекuiТ
зaлiзниць (Лimonuc Укpсtiнськot Пoвcmанcькoi Аpлlil. -

T 3, _ Topoнmo, 1978. _ C. 47).

B iллiл ..Piзyнa'' (кypiнний - Aнлpyсяк Baсиль, 1 91 4, пc.
. .P iзyн' ' ,  . .Гpeгiт ' ' ,  ypoджeнeць м. Cнятинa lвaнo-

ФpaнкiвськoТ oблacтi - o. !.) зpoбив нacкoк нa нiмецький

гapнiзoн y TисмениЦi (Iвaнo-Фpaнкiвський paйoн Iвaнo-

Фpaнкiвськоi oблaстi _ o. !.). Зaпеюпий бiй тpивaв чoтиpи

гoдиtlи. Poзбити пoвнiстlо гapнiзoн tlе вдаJIoоя. Пoвстaнцi

злoбyли tvtaгaзин з нaфтoю, бензинoю тa гapаясi. Bсе бyлo

дo щеtlтy знищeне. Зaгинyв o.ци}r пoвстaнець (Лimonuc
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Сеpпень, 44 p.

Cеpпень,44 p.

Cеpпень, 44 p.

Лiтo' 1944 p.

УкpаIнcькol lloвcmанськoi АpllliI _ T 3. - Topoнmo, I 978.
- c. 47).

B iддiл ..Piзyнa'' (кypiнний - Андpyсяк Baсиль, l 9 l 4, пс.
. .P iзyн' ' ,  . .Гpегiт ' ' ,  ypo.цx(eнецЬ м. Снятинa Iвaнo-
Фpaнкiвськoi oблaстi _ o.Д.) зpoбив нaскoк нa нiмeцький
.hiгеншaфт,' (нiмецьке гoопo.цapстBo - o. Д.) в с. Mapкiвцi
( lвaнo.Фpaнкiвський paйoн Iвaнo-Фpaнкi вськoТ oблaстi _
o. Д.).  I-tивiльнa oбopoнa iз 8 чoлoвiк poзбiглaся'  a
диpектop гoспoДapствa. (нiмeuь) бyв схoплений
пoBстartцяMи. Злoбyтo двa кpiси, пiстoлю, лвi pyшниui,
двa oоiдлaнi кoнi та п'ятЬ нaвaнтaже}|их вoзiв з цyкpoм
тa iнrцим мaйнoм. Bсе здoбyте пеpeдaнo зpaзy сiтшi oУH.
(Лimonuc Укpаiнcькoi Пoвсmaнcькoi Аplttit. _ T 3. _
Topoнmo,1978. _C.47).

Cepпень |944 p.,  сoтня . .Hедoбитoгo' '  звеЛa
пеpемoжний бiй з нiмецькotо пpикopдoннolo зaстaвoю нa
Лисryнi бiля с. Бypкyт (Bepхoвинський paйoн lвaнo-
ФpaнкiвськoТ oбл. _ o. fl'). Bopoгa poзбили i взяли бaгaтo
збpoТ i нaбoiЪ. Aлe зaгинyлo тpoс стрiльцiвi в т. ч. Фoкшeй
Aнтoн з м. Кoоiв i щe .цвa хлoпцi з Кyт i Бiлoбepiзки
(Кoсiвський i Bеpхoвиноький p-ни * o. Д.) (Лimonuc
Hecкopeнo'lУкpсtiнu. _ T 2. _ Львiв, I997. _ С. 551;
Аttdpуcяк M. Бpаmu zpoл|у, - Кoлoм|tя, 2001. - С. 209).

Biддiл ..Piзyнa'' (кypiнний - Aндpyсяк Baсиль, l914,
пс. ..Piзyн'', ..Гpегiт'', ypoдx(еrreць м. Cнятинa lвaнo-
ФpaнкiвсьrоТoблaстi _o. !') здiйснив нaпaд нa нiмецький
гapнiзoн в Гopoленui (Iвaнo-Фpaнкiвщинa _ o. Д.)
(Лimonac HеcкopенoiУкpаiiнu. - T. 2. -Львiв, I997. _ С.
38б-387).

Ha дopoзi, Щo веДe iз Кoсoвa нa Жaб'с, непo.цалiк вiд с.
Cнiдaвш (Кoсiвський pйoн _ o. [.) _ сгapIIIинсЬкa Щкoлa
..Гpeгiт'' B пoвнoмy оклaдi зpoбилa зaсiДку нa MaдЯpсЬкy
ЧaстиHy' якa вi,цстyпaлa пiд нaтискoм сoветiв. Кepyвaв
oпеpaцierо пopyЧHик..CтlпoвиЙ''. МaДЯp бyлo пoнaд 200.
Maляpи мaли.цyже вeликi gпpa:пИ'a pеЦlтa здaJIися в пoЛoн.
Пoвgгaнцi взяли бaгaтi тpoфе.i (збpoТ й aмyнiuii). Жеpтв
iз нaшolстopoни нe булo.., (Анdpуcяк M' Бpаmu zpoJ'|у. _
Кoлolllшл, 200I. _ С. I44).

Лtтo,|944 p.

?,1944 p.
(пoнатoк)

?, 1944 p
(пoнaтoк)

?, 1944 p.
(пoнатoк)

Biддiл пoвcтaнцiв мaв бiй з нiмцями в ypovишi .Зoлoтa

Пoлянa'' пoблизy селa Мeльнa Poгaтинськoгo paйoнy нa
Iвaнo-Фpaнкiвщинi. Bислiд бoю невi.цoMий (Piвн е н ськuЙ
t<ptlвнавuЙ J}'у3еЙ. ОcoбacmцЙ аpхiв o. ,\eнutщtкa. _ Ctlp.
2670Л.10-1).

oднa спpoбa зaсiдки нa нarцi сте}(i, зpoбленa гестaпoм
в oкoлицi Чopнoгo лiсy (lвaнo.Фpанкiвськa oбл. _ o. Д.)'
пoкiнчилaся для Bopoгa пoвнoю неB.цaчelo. 3aмiсть
зaскoчити rraшy стеx(y' кiлькa вopoхсих пiдвo.ц пoп.rлo y
нaIшy зaсiлкy. oбки.цанi гpaнaтaМи тa oбсiянi
скopoстpiльниM Boгнel\,l гeстaпiвцi Bтe}Фи' зaлицIиBц]и нa
rиляry кiлькaнaДцять у6итиx (Лimonuc УIIА. _ T 19, -
llьвiв-Topoнmo, I992-1993' - С' 27).

Biд.цiл гестaпa з I.aличa (Iвaнo-Фpaнкiвськa oблaсть ._

o. Д.) з мiсцевими цивiльними пoлякaМи ви6paвcя нa
венipнiй нaпaд дo селa Пyкaсiвui (Галиuький p-н Iвaнo-
Фpaнкiвськoi oбл. _ o. Д.). Пpи цiй нaгoдi Uroвили вzlлкy
вoзiв, tцo бpaлa хaрui для вiддiлy (УПA _ o. Д.) з
пpимiщенoгo тaм Maгaзинy й пpoвели в селi
apецIтyвaння....наrua зaсiдкa ждалa в}I{e нa них бiля пopoнy
нa J l iмницi.  Пoкинyвш.rи селo з apeшIтoвaтИtи.И тa
нaгpaбoвaним дoбpoМ i в'iхaвrши нa пopoн, вopoг зaпiзнo
зpoзyмiв, шIo гIoпaв y бeзвихiдне пoлo)кення. Пo кopoткiй
стpiлянинi гестaпo зi свoiМи пoсiпaкaМи сплилo з вoдolo'
apештoвaнi BеpHулися Дo селa' a.цoбpе Зopгaнiзoвaнa вaлкa
з хapЧaМи зaвepнyлa тa пoiiалa свoТм rпляхoм дo лiсy
(Лimonuc УПА' - T. 1 9, - Львiв-Topoнmo, 1992, - С.27).

...Ha кiлькaнадцяти пiдвoдaх, пiд мaскoю евalсyйoвaних
зi сxoлy, вopoг (нiмцi _ o. Д ) в'iхaв дo пoложенoТ нa
пiвнivнoмy бepезi  .[нiстpa чaстиttи селa Гaнiвцi
(Галиrlькoгo p.нy lвaнo-Фpaнкiвськoi oбл. - o. [.) тa пoнaв
свoю aкцiю.Кoли HеBеликa бo.iвкa craвИлa нaпaсникoвi
зaвзятиЙ спpoтиB' дo пiB.ценнoТ чacтklllу| cелa нaспiвrшa
бiльшra нarua пiДмoгa. He звaл<alovи нa вi.Цкpитий тepен'
пiд oхopoHoю скopoстpiльнoгo вoгl]ю, вoнa
пeprпpaвлялacЯ МaлИМ|4 чoвникaми нa лiвий беpег piuки.
A щo вopoжi нaмaгaння пrpeшкo.Цити в пеpепpaвi не
I 'aBaЛИ нiякoгo yспiхy, вopoг пoспiшrнo вiдстyпив
(Лimonuс УIIА._T 19. - Льoiв-Topoнmo, 1 992.-С. 27-28).
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?,1944p.

?,1944p.

?,1944p.

?,1944p.

' !  ,1944 p.

У с. Paфaйлiв (мoж.гlивo Беpeгiвський p-н ЗaкapпaгськoТ
oблaстi  _ o. Д.) Maдяpи пoЧaли пaЛИT|4 xaти i
рoзстpiлюB.rти лroдей. Biддiли УПA зpoбили зaсi.цкy бiЛя
с. 3rлене (оелo Зеленa Haдвipнянськoгo paйoнy нa IBaнo.
Фpaнкiвщинi _ o. Д.). Бiй тpивaв 4-pll roДини. Maдяpи
вiддаrrи збpoю i мaйнo вiйськoве iii вiлпyстили (Mеuнuк
Сmenaн. У вupi вoeннozo лuхoлimmя, _Львiв, ] 992. - C.
б5).

Гiтлepiвцi нaпaли нa сеЛo Cпаc Poяснятiвськoгo paйoнy
Iвaнo-Фpaнкiвськoi oблaстi, пoвбивaли бaгaтьoх жителiв,
зa6pа.лrи всro ясивнiсть. Biд кypеня ..Жypaвля'' пirцлa
нaздoгaняти фarпистiв vетa..Гpiзнoгo'', якa вщент p oзбилa
нiмeцький зaгiн. Biлiбpaлa yсe нaгpaбoвaнe i вiддaлa
людяM. Coбi взялaлипrе нiмеuьt<y збpoю (Бopuc MuхсtЙлo.
Hecкopенa,{ulaнщuнa Лimonac вaЗвoЛьнuх ЗмIIzаIIb._
Iванo-Фpaнкiвcьк, 2002, - С. I 50-l 5 I).

Coтня , , ! ,oвбушa',  iз кypеня . .Жypaвля' '  oтoчилa
нiмeцький вiддiл' (нa теpeнaх lвaнo-Фpaнкiвщини - o.
!.), якиЙ виpiruив зД.aTИcЯ' пiднявtди бiлy ryстинy нa
ulтикy кapaбiнa..... Тbдi пoвсTaнцi зДo6уЛL1 бaгaтi тpoфei
(Бopuc MuхаЙлo. Hecкopена ,{олuнщuнa Лimonuс
вulвoлbнuх &||аzttнь._ Iванo-Фpанкiвcьк, 2002. - С. l72-
r 73).

Пoвстaнець _ Кoстiв Iвaн Петpoвич' ,|920 p. н., пс...Cкaкyн'', ypo.Цiкенець оелa Кoзaкiвкa.{oлинськoгo paйoну
Iвaнo-ФpaнкiвськoТ oблaстi, зaгинyв y бoro з нiмцями в
овo€Мy ceлi у 1944 p' (Бopuс MuхаЙлo. Hеcкopена
{oлaнщaна Лimonac вaтвoлblluх 3.I1а?aнь.- Iвсtнo-
Фpанкiвcьк, 2002. _ С. l0I).

БoТ УПA (з нiмецькo-фaцIистськиl\4и oкупaнтaми - aвт.)
пpoхoдили y лiсaх (еpкiвни, Cтaнкiвшiв, Пoляницi,
Tисoвa, Bитвицi (!oлинськoгo paйoнy lвaнo-ФpaнкiвськoТ
oблaстi _ o. Д.). Пiсля бoТв зaлиul.lJloся бaгaгo збpoТ i
технiки (Бopuс MuхаЙлo. Hecкopенсt floлuнщaна
Л imonac вuзвoлl' I'uх ЗЛIlIzань.- I ванo-Фp цн кiвс ь к, 2 00 2.
- c. 436).

?,1944p.

? ,1944 p.

?, 1944 p.

01. 11. 1944 p.

Гpyпa бoйoвикiв пiд кepiвництвoM .,Улaca,,  -
Мaзypкeвиua Бoгдaнao |92| p.н.,(мешкaнeuь loлиtlсЬкoгlo
paйoнy lвaнo.ФpaнкiвськoТ oблaстi _ o. .ц.) poззбporoс
нiмецький oбoз (Бopac MuхаЙлo. Hecкopен а,[utuнщuна
Лimonu c вuзвoлblruх aЛIаzанb'- I вt'нo-Фpанкiвcьк, 2 00 2.
- С. 439).

Гpyпa бoйoвикiв пiл кеpiвництBoм ..Улaсa' '  _

Maзypкевинa БoгДaнa, |921 p,н., 1мешкaнеЦь,ЦoлинсЬкoгo
paйoнy lвaнo.ФpaнкiвськoТ oблaстi - o. .ц.) здiйснloе
смiливий Haпaд нa тaбip, де нiмui yтpимyвЕLtIи нaцIих
хJIoпцiB, Якиx змyrпyвaлlи бyлyBaти мoсти тa piзнi вiйськoвi
спoрyДи (Боpuc MuхсtЙлo. Hecкopенa,\oлuнlcцuна
Лimonac вaзвoЛbl|uх 3J|4аzаt1b._ Iвaнo-Фpанкiвcьк, 2002.
- c. 439).

Пoвстaнець - Мaзypкевин Бoгдaн, 1921 p' t|., пс. ..Улaс'',

мelДкaнецЬ .(oлинськoгo paйoнy lвaнo-ФpaнкiвськoТ
oблaстi, зI{aюЧи дoскoн.rлo пoлЬсЬкy тa HiмецЬкy мoви,
пeреo.ц,rгнениЙ y фopмy гiтлеpiвЦя, звiльняе з.['олинськoТ
тюрМи пpoвiлникa Bacиля floлiшньoгo iз с. Coлyкoвa (тoй
caмиЙ paйoн _ o. Д.) (Бopuс MuхаЙлo. Hecкopeнa
noлuнtцuнo Лimonuс вuЗвoлbнaх 3J}|ozаItь.- Iваtto-
Фpанкiвcьк, 2002. _ С. 439).

Ionoвнення

B paйoнi КoлoмиТ вiлбyлaся oстaння сyтичкa УПA з
нiмецькими вiйськaми (I. Bilos, Likwidacja grеco -
ktttoliсkiеj diеcеzji prеmуshiеj orаz trаgiсzne losу jеj

ordinаrinsza bis kupа Josаfatа Kocilows kiеgo w kontеks cie
poliфki wуznаniowеj ZSSR J w:] Polskсt - Ukrаinа. I000
lat sttsiеdztwа, t.3, Przemуsl, I996' s. 282).
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Aнтинiмецькi aкцiТ
Гaлпчинa Львiвська oблaсть

|942 piк

пеpеoдягнyвtuись в yнiфopмy oфiuepiв i  сoлдaтiв
нiмецькoТ C.(, з мaйстepнo пi.пpoблеttиМи ДoкyМентaМи
дoМoглися вiд нaчальникiв тюpем y ,Цpoгoбичi i Львoвi
видaчi в'язнiв ..,Цля тepмiнoвoгo Тх пepeвeзення дo
Беpлiнy''. Акuiя бyлa пpoведrrra блиcкуне (ГpuzopiЙ

Де.u,ян. Кocmянmuн Цмoць _ ,,Modеcm,,// IIIлях
Пеpanozu. -1993. _ 3 лunня ).

1943 piк

Мiоцевa бoiЪкa УПA пiд кoмaндoю ..Гopiхa'' (кoмaнлиp
бoТвки _ Бyтинський Cтепaн' ypo.цл(енецЬ селищa
Пiдкaмiнь Бpoлiвськoгo paйoнy нa ЛЬвiвцtинi) нaпалa нa
нiмеЦЬIV пoгpaничtly зaстaBy (гpенощyтц) y оeлi Пoпiвui
Бpoliвськoгo paйoнy. У peзyльтaтi кopoткoтpивaлoгo бoю
пoвстal{цям t{е BдaЛoся зaвoлo,цiти збpo €ю i вoни
вiлсryпили. Жеpтв з o6oх стopiн не бyлo, Лише бyлo

декiлькa пoparrеHих з нiмецькoТ стopoни (PiвнeнcькuЙ
кpaсзнaв,luЙ мрeЙ. ОcoбucmuЙ аpxiв o.,{eнuuцlка. -
Сnp. Зotlt. Л. -6).

Члени мiсцeвoТ бoТвки сaмooбopoни iз селa Cтpoнятин
Жoвкiвськoгo paйoнy нa Львiвцtинi Хoм'як Яpoслaв,
Хoм'як Бoгдaн Пaнтелеймoнoвин i Bapяниця Яpoслaв
Iвaнoвич викpaли з нiмецьких склa.цiв збpoТ, шo
з}raxo.цилисЬy сeлi,6 нoвих кapaбiнiв, l0 pyuних гpaнaг i
нaдiйнo зaхoвaли (PiвнeнcькuЙ кpсtсзнaвuЙ музеЙ'
ocoбucmuЙ аpхiв o. flенuщукn _ Сnp. 2555 ПК).

Пoвстaнцi oбстpiляли нiмцiв з пoЛякatvrи y сeлi Княrке
Сoкальськoго paйoнy нa Львiвщинi, якi пpиiiaли y цr cелo
вбиваrи людей, гpa6уваrи i палити хrги. Aле cили були
нepiвнi i злoчинцi пpoдoв)t(или сBoю чopAly спpaBy
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ ,ltузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.

[eнuщука' _ Спp. Зoul. Л. I6-18).

Мiсцевa бoТвкa Caмooбopoни iз селa Гyменеuь
Пyстoмитiвcькoгo paЙoнy нa Львiвщинi викpaJla y нiмuiв,
в мicтeнкy I.I]иpеuь (Пyстoмитiвський paйoн), гapмary i
пеpeпpaвилa нa .(poгoби.rнинy,Цля пoвстaнцiв

20. lr.1942 p.

Лucтoпaд,42p,

Oсiнь, |942 p.

20 листoпaдa 1942 p. .(митpo МaТвський ( vлeн
Кpaйoвoгo Пpoвoлy oУЬl КиТвщини, iз с. Pеклинцi
Сoкaльськoгo p-ну ЛьвiвськoТoбл., 1914 p. н.' пс' ..Coнap'',
..Maйvенкo'',,,Tapac',',, 

ДуМa'',..Кoоap'', ..Зpyб'', ..Кypгaн''
- o. Д.) y Львoвi пoпaв нa пaсткy гестaпo' aле зacтрiлив
двoх гестaпiвцiв i, хoн бyв пopaнeний y живiт, зyмiв
B|IpBаt|,|cя з нei, вpяryвaвrци тaемнi дoкylvtенти ( !лlampo
MаIвcькuЙ _ ,,Сoнap,,. // IIIлях Пеpantoеu. _1993. - 3
crcoвmlrя; Bаu'tкiв lван.Сoксlль i Пpuбуlrclrcя. -Л., 2000.
-c.132).

Лiдпiльник iз селa Гoлe Paвське (тепер сeлo Paвське)
Жoвкiвськoгo paйoнy нa Львiвщинi _ Пелип !.митpo
Пeтpoвиv, вЧиHив oпip нiмцям, якi  пpийtшли йoгo
зaapештoByвtrгь y свoТй хaтi. У pезyльтaгi збpoйнoгo oпopy
зaгиIlyлo 3 нiмцi, a сaм пiдпiльник втiк. Hезaбpoм {митpo
opгaнiзyвав сoтнlo i пpoдoB)киB бopсrгьбy пpoти oкупaнтiв
y paнзi coтеl{нoгo пiд пс. ..ЕМ'' i ..eвrцaн', (PiвненcькuЙ
кpасзнавuЙ.uузеЙ' ocoбucmцЙ аpхiв o. leнuuцlкtь _ Сnp.
3otц. Л. 19-ID.

Bиurкiльнa гpyпa Кyшoвoi Caмooбopoни пiД кoмaн.цoЮ
стaничнoгo Мopoзa Poмaнa iз с. Bap'я>к Coкaльськoгo
paЙoнy нa Львiвщинi poззбpoТлa в сeлi Лiurкiв
Coкaльськoгo paйoнy 2-х нiмцiв, якi  пoгpaбyвaли
декiлькoх гoспoдapiв ( Piвнeнcь кuЙ кpасзнавuЙ лtуз еЙ,
ОcoбucmuЙ аpхiв О. [енaщука. - Cnp. 2670 TКp. - а).

Зa вкaзiвкaми i пopaдaми P. Шyxeвичa К. Цмoць
(пoвстaнець-бoйoвик iз с.  Bеpхнс CиньoвиДне
Сюлiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТoбл., 19| 4 p.н., пс. ..ГpaД'',
..Юpa'', ..Мoдeст'' - o. {.) тa iншi бoйoвики oУH i УПA.

Беpeзeнь' 43 p.

Беpезень' 43 p.
(кiнeuь)

Квiтень,43 р.

fpyлень'l942p.

58

Квiтень' 43 p.
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Квiтень, 43 p.

Tpaвень,43 p.

Tpaвень,43 p.

Tpaвень,43 p.
(кiнеuь)

(PiвненcькuЙ кpаeзнавuЙ ,'иузeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
[eнuщ1tка_ СnP. 2637 ЛII-i).

БoiЪкa УПA iз КpеменеЦькoгo paйoнy Tеpнoпiльськoi
oблaстi нaпaлa нa нiмеЦькy зaстaвy (гpeнсrцyтц) y селi
Пoпiвцi Бpoлiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi .  У
pезyльтaтi бoю в нiмцiв 6ули вбитi i пopaненi. Cеpед
пoвстaнцiв л(epтв не булo (PiвненcькuЙ кpасзнaвчuЙ
музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o. !енuuryкa _ Сnp. Зoul. Л. -
6).

БoТвкa УПA iз Poгaтинськoгo paйoнy Iвaнo-
ФpaнкiвськoТ oблaстi, якa пеpбyвaлa y селi Пoлусiльнa
ПеpемиrплянсЬкoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблacтi, paзoм iз
мiсцевoto бoiЪкoю, зaв'язaли л<opстoкий бiй з нiмецьким
гapнiзoнoм (влacoвцями - poсiйськими rшoвiнiстaми, якi
cЛу)ку|II|4 нiмuям), i нiмeцькi фoльксдoйчepи, якиЙ
oхopoняB кaм'яний кap'сp. Cеpел нiмuiв бyли великi
)кepтви. Нiмцi вiдстyпили iбiльще B сеЛo I{e пoяBJIялисЬ.
Зa жерви y пoвстaнцiв не пoвiдoмля стьcя (PiвненcькuЙ
кpoсзнавuЙ лrузeЙ. ОcoбцcmuЙ сtpхiв o, !енuu4lка. - Cпp.
3otц. Л. 8).

Мiсцeвa бoТвкa Caмooбopoни вбилa oднoгo нiмця
пoблизy ceлaЗapуддя Жoвкiвськoгo paйoнy нa Львiвщинi
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ' ОcoбucmuЙ сtpхiв o.
[енuщ1lка. - Cnp. 3oш. Л-17-7E).

БoТвкa ..Гoлyбa'' (кoмaнлиp бoiвки - Cисyн lвaн
Tимoфiйoвин, 1922 p. н.' жиTелЬ сeлa Хвaтiв Буськoгo
paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi) сеpел бiлoгo лня викpaлa iз
в 'язницi в мiстeuкy oлеськo Бyськoгo paйoнy нa
Львiвщинi,  дBox пoBстaнцiв: Кyзьмy Iвaнa i  Кyзьмy
Cтeпaнa (iз сeлa Хвaтiв), якi пepe.Ц Цим бyли зaapеrштoвaнi
(PiвненcькuЙ кpасзнttвuЙ лtузеЙ. oсoбucmцЙ сtpхiв О.
[eнuщукa - Сnp. Зoш. Л. l2-8).

БoТвкa УПA (8 нoлoвiк), якaiiaлa нa пiдвoдaх в Кapпaти
нa виrпкiл, зaв'язaлa бiй з нiмецькими кapaтeлЯ|,lIу| Ha
aвтoIIIляхy бiля с. Mпraнa Гopoдoцькoгo p-нy. Жеpтв y
пoвстaнцiв нe бyлo. (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лlузей.
0coбucmaЙ аprtв o, [енuщука. - Cnp. 1oal Л-17-50).

BесHa,1943 p.

Чеpвень, 43 p.

07.07.1943 p.

Hiмецький пiдpoздiл нaпaB нa бoiЪкy Caмooбopoни в
ypoнишi ..,(звiнiв'' непo.цaлiк селa Кpиве Cкoлiвськoгo
paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi. Зaв'язaBся 6iй. Жеpтв нe бyлo
(PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ оpхiв o.
[eнuuptка. _ СnP. 3oш. Л. 2-7).

БoТвкa Caмooбopoни зaixaлa фipмaнкaми в мiстo
Кoмapне Гopo.ЦoЦькoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi нa
MaсЛoзaвoд i зaбpaлa все МaсЛo. Бoю i жеpтв не бyлo
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ J|'РеЙ. ocoбucmuЙ opхiв О.

[енuщука. _ Cnp. 3ou't. Л. I9-90).

Biддiлaми УHс _ УПA пiД кoмaн.цoю ..opлa'' (кoмaн.пиp
_ БoгДaн Biльurинський, 19l0 p.н., M. Cкoлс ЛьвiвськoТ
oблaстi) i в тoмy числi вiддiл ..Бyйrypa'' (кoМaндиp вiддiлy
_ CyслинеЦь.(митpo -yрoд)кенець сеЛa Brpхня Poжaнкa
Cкoлiвськoгo paйoнy) бyв лiквiдoвaний фaшистський
кapний тaбip нa Cвятoслaвi (CкoлiвськиЙ paЙoн,
Львiвщинa_ o. !.), визвoливши з невoлi всiх в'язнiв (бiля
500 дyш), oкpiм l2 лея(aчих хвopиx. B мiжчaсi гинyтЬ'
iнспектоp нiмець, дBoх нaгaнячiв пoлякiв i тpьoх paненo,
piвнoж пoлякiв. oсoбливo вiдзнaчився в бoro
кopoстi вv aнин (ypoджeнеuь сeлa Кopoсгiв Cкoлiвськoгo
paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi _ o. .ц.) Baсиль (aбo flмитpo)
Ц'(epбaнoвиu -..Пpибиrшин''..., якиЙ зaкидaB гpaнaтaМи
вapтoBe пpиMlЩення l пpaкTиЧtio сaM знищив вopoжy
зirлoгy. oхopoнuiв тaбopy, paзoМ з aлмiнiстpauiсю, бyлo
бiля 80 .loлoвiк, якi всi бyли знищенi (PiвнeнcькuЙ
кpасзнttвuЙ музeЙ. oсoбucmuЙ аpхiв o. ,{еttuuцlка. - Сttp.
\oul. Л. I-45; [olt'ян ГpuzopiЙ. Бozdaн BiльtlluнcькtlЙ -
,.opeп,, 12 лunня I910 _ l944 p. // IЦлях Пеpeмoeu' -
1993. _ 28 cеpnня; Boлoduлlup Mopoз. Укpаittcькa
Hаpodttа Cа'vooбopoна (УHС) нo mepeнi,\poloбuцbкo.i
oбласmu (19a3 piк) // BuзвoльнuЙ ulлях' _]{s 6' 2000. -
С. 54' б3 ).

oднa з пepIIIих сyтичoк УHС (УкpaТHсЬкa нapoд}ra
Caмooбopoнa_ o. Д.) з нiмцями вiдбyлaся пiд,raс виlIIкoJIy
мiж сeлaми Poсoxaч i Maйдaн нa Typкiвшинi (Typкiвський
paйoн ЛЬвiвсЬкoТ oбЛaстi - o. Д')....МiсЦе пpoве,Цeння
пoмiтив гaЙoвиЙ (пoляк) i  нaвiв тyди нiMцiв '
Hеoзбpoснних кypсaнтiв бyлo зниЩeнo мaй)кe всiх (iз l7

Bесна, l943 p.
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08.07.1943 p.

08.07. 1943 p.

09.07.1943 p.

yнaсникiв l0 зaгинyли, 2 пoтpaпили в пoлoн i тiльки 5
втекли) (Boлoduлlup Mopoз' Укpаiнcька Hopodна
C алt o o бop o н а ( У H С) н а mep е н i,{poеo бuць t<o.i o бл а с ma
(I9a3 piк) // BuзвoльнuЙ aшях. _ lfo б, 2000. - C. 65 ).

Bapтa кrypеня ..Piзyнa'' (кoмaнлиp зaгoнy _ A'дpyсяк
Baсиль, l 9l 4 p. н., пс. ..Piзyн'', ..Гpегiт'', м. Cнятин Iвaнo-
ФpaнкiвськoТ oблaстi _ o. Д.) oбстpiлялa нiмцiв y сeлi
Кaм'янкa Cкoлiвоькoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oбл., якi в'Тхaли
y оелo нa вaнтarкiвцi. Hiмцi пoвеpнуЛИ HaзaД,' Зa жеpтви
невiдoмo (Piвненcькuil кpасзнaвuЙ lvузeЙ. ОcoбucmuЙ
аpхiв o' ,{енuщукn - Сnp' Зoш' Л, l-20, Л. I-43).

У лiсi бiля с.МaйДaн p.ЕI Typкay бoю з нiмцями зaгинули
кypсaнТи вiйськoвoгo BиrД кoлy: Cтефaник Михaйлo, l 9 l 6
p. н., iз о. Яблoнiв i Кpyпин Юpкo, l9l6 p. н., iз с. зaвaдкa
(PiвненcькuЙ кpаeзнaвuЙ 'vtузеЙ, ocoбucmuЙ аpхiв О.
Денuщука, _ Сnp. 3out. JI. I-20' Л. l-43).

9 липня двi нiмецькi дивiзii пoЧaЛи нaстyn lз двox
стopiн. Зi шлякy Синевидськa Poжaнкa (Скoлiвський p-н
_ o. Д.) тa з бoкy Бoлехoвa (Iвaнo.Фpaнкiвщинa - o.Д.).
Чеpез Tисiв i tipязy нa стaнoBищa УПA в paйoнi Кaм,янкa
_ Липa (.{oлинський p-H_ o. Д.).  B oкoлицi с.  Лptпa
мiстилaся стapцIинсЬкa шкoлa..oленi'' тa пiдстapruинсЬка
..Беpкyт''. вiйськoвa лiкapня з 40 вaя<кoпopaненими, двa
кypeнi ..Piзyнa'' (кoмaндиp зaгoнy- Aнлpyсяк Baоиль, l9l4
p. н.' пс. ..Piзyн'', ..Гpегiт' ', м. Cнятин Iвaнo.фpaнкiвськoТ
oбл. _ O. !.)тa кypiнь ..Кoзaкa''. Пеprпa сo.гHя, зaйнявши
гopy Лoпary, з в€Dкких кyлeмeтiв i мiнoмeтiв пoчaлa бити
пo нiмцях. Зoкpeмa, poйoBий ..Чеpник'' не дoпyскaв ii дo
пoЛяIlи' звiдки пpoтивник aтaкyвaв лiвe кpилo сoтнi.
Пеpшa voтa бyлaвнoгo . .Ястpубa' '  з мiнoметoМ
poзтaшyBaлaся нa пpaвoмy сxиЛi Лoпaти. [pyгa нoтa
бyлaвнoгo ..Cлaвкa'' зaЙнялa оеpeдинy веpхньoТ Чaстини
гopи. Tpетя нoтa бyлaвнoгo ..Чopнoти'' нa лiвoмy кpилi
oхopo}Iялa пiлсryпи з бoкy Cкoльoгo. Пеpшa чoтa 2.oТ
сoтнi бyлaвнoгo ..oлегa'' poзм igгилaся з вФкки M t(yлeмeтoМ
i мiнoмeтoм бiля пiднiжжя гopи нa лiвoмy кpилi. звiдки
мaлa лoбpий oгляД oбстpiлy. lpyгa uoтa бyлaвнoг.o
..Bеptuникa'' poзтaшyв€rлa свoТ pя,Ци нa зaстaвi селa
Кaм'янка, тpEтя, бyлaBнoгo ..Бей.Typa'' - пepeбyвaлa нa

зaстaвi сiл Бpязa, Cyкiль. Bpaнui ....нiмецькi чaстиrrи' щo
Haстyп€Urи з Бoлехoвa, aтaкyBaли кypeнi ..Piзyнa'', щo
з.rздaJleгiДЬ зaйIrяли дJдсe вигiднi .Цля oбopoни й лoбpе
зaмaскoвaнi пoзицiТ в oкoлицi гopи Лoпaти. Hiмui вiлpaзy
пoп€LIIи пiд щiльний вoгoltЬ пoBстaнcЬких скopoстpiлiв тa
apтилepiТ. ПеpегpyпyвaBшисЬ, фaшисти пpoбyвaли
}Iaстyпaти вДpyге, тa пo кiлькoх гoдиI{ax безyспiшнoгo
нaсryпy iз знaчними втpaтaми вi.Дсryпили. B нaстyп пiшoв
пoлк Мa,цяpiв, тa пiсля вoг}lю пoвстaнськoТ aрилеpiТ yгopшi
безлa.цнo втекЛи, Bнoсячи зaМiшaння i  сеpед
нiмцiв.....Пiсля пoпoлyДня' oдеp'(aв[Iи .Цoпoмory iз с.
Либoхopи ( Cкoлiвський pal"loн' ЛьвiвЦинa- o. Д.) нiмцi
пol loвили нaстyп. Tим чaсoм сoтнi УПA Bстигли
вiдтягнyти важкy збpoю ,цo зaздaлегiдь зaгoтoBaних
схoвищ-бyнкepiв нa гopi Лoпaгi й нiбитo пi.ц тискoм нiмцiв
пpoвели плянoвиi-l вiлсryп лo бyнкеpiв. У poзпал бoю нiмцi
пoсyHyли зa ниМи. Boгoнь гaрМaт i  скopoст.piлiв. щo
B|,|cуHулИcя з бyнкеpiв, встелиB ryстo тpyпoМ пi.цнiжжя
гopи. Зpoзyмiвши бeзглyз,uя фpoнтoвoгo нaсryпy. нiмui
вiдсryпили дo сiЛ Кaм'янкa. Бpязa (тепеp сeлo Кoзaкiвкa
Cкoлiвоькoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi) i Либoхopa. Bнovi

фarшисти пiДтягнyли пiд Лoпaтy вaжкy apтилеpiю.
Пoвстaнui, спo.цiвaroчисЬ тoгo) пoкинyли Лoпaтy й
пеpейшли в тил Bopoгa'  Bpaнui,  кoли нiмцi пoЧaли
мacивниЙ oбст.piл Лoпaти, пoвстaнцi пoвисaд)куBaЛи B
пoвiтpя нa Щляхax yсi Moсти, вiдтинaюни спoлyЧен}Iя
н iмцям iз зaпiллям. U-[oйнo ..злoбyвш и'' пopoжнi бyнкеpи,
нiмui зopiснryBг:|Ися y сиryauii й пoчали вiдстyп. Бiля
кo)кнoгo висa,цженoгo Moст.y сипaBся нa них Boгot'Ь
poзсiяних пo гop€tx пaщизaнiв. У цьoму бoю вi.цзнaчився
IIoBстaнeцЬ ..Кpyк'' _ Шrypмaк Михaйлo Oлeксiйoвин,
1922 p. н., ypoд)I(енецЬ оелa Цrpкiвнa.{oлинськoго paЙoну
Iвaнo-Фpaнкiвськoi oблaстi - o Д.) i кyлeмeтник ,.Гloет''.

Пopaвеним бyв кyрсaнт../{oвгий.', iз чoти ..Biкгopii'', пiл
Чaс .цpyгoгo нaсryпy нiмцiв (Po,llан Баcаpaб. Bttcuль
Аtldpуcяк _ uPiзун', -,,Гpezim', //lЦлях llepavozu. -I994.
_ 26 беpвня; C. 43 5-436; PiвнеIrськltЙ кpасзнавuЙ llузеЙ.
oсoбacmuЙ сtpхiв o. [енuщ1tка. _ Cnp. Зoul. Л. I4-60).

Членiв вiйськoвoгo виIllкo,пy в p-нi м. Typкa зaaтaкyвaлlи
нiмцi. l0 з HaшIих бyлo вбитo, 2-oс пoтpaпилo в пoлoн
(ЦДАBОB i УУ: Ф. 3836. _ on. I. - Сnp. l. - Аpк. 27).
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Липень' 43 p.

Miоцевa бoiвкa Сaмooбopoни малa бiй з нiмцями, нa
пpисiлкy /]yбpoвa, пoблизy сeлa Гiйче Жoвкiвськoгo
paйoнy нa ЛьвiвЩинi.  Hiмцi пpиТхaли l ia .цвoх
вaнтarкiвкaх. У pезyльтaтi бoтo непpoхaнi гoстi пoвеpнyли
нaзaд. Жеpтв не бyлo. БoТвкoro кepyвaв Baсилькiв Семен
ypo.DкеtlецЬ селa Гiйче (PiвненcькuЙ кpttсзнавuЙ музеЙ.
ocoбucmaЙ аpхiв o. ,|енuuglкь - Cnp. Sotll. Л. I9-3).

Мiсцевi бoiвки Caмooбopoни пiд кoмaндoro ..Чopнoгo',

(кoмaнлиp бoiвки - ypoд)кенець Caмбipськoгo paйoнy
ЛьвiвськoТoблaстi) oтoнили i poзбили нiмецький пiлpoзлiл
(бiля l00 oсiб)' якi пpиТxa.гIи з oблaвoю y селo Coпiт
Скoлiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi. Сеpел вopoгa
булo вбитo бiля 60 чoлoвiк. У пoвcтaнцiв жеpтв нe бyлo
(PiвнeнcькuЙ кpасзttttвuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
[енuuцlkсt. _ Сnp. Зoul. Л. I-28).

Ha зaсiдцi, влarптoвaнiй нiмцями y лiсi пoблизy сeлa
.Pяснa-PyськaЯвopiвськoгo paйoнy нa JIьвiвiщинi, зaгинyв
пoвсfaнеtь Iv{икoлa, iз селa Гopo.Цoк Явopiвськoгo paйoнy
(PiвненcькuЙ кpа€ЗIraвuЙ лузeЙ. ocoбuctrulЙ аpхiв o.
[eнuщука. _ Сnp. Зolu. lI. 19-79).

Пoвотaнцi вбили 2.х нiмцiв нa лopoзi гIoмiж сeлaMи
Шapпaнцi Coкaльськoгo paйoну нa Львiвш.lинi i Милятин
IвaнЙчiвськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi ( Pi в не н c ькu й
кpасзнавaЙ музeЙ. ОсoбucmaЙ аpхiв О. /lенaщvко- _Сnp.

3oul.Л. 16.9).

Мiсцевa бoiвкa УПA зaв'язaлa 6iЙ з нiмeцькoю
oхopoнoю зaлiзничнoi кoлiТ y селi Кyти Бyськoгo paйoнy
нa Львiвщинi. У pезyльтaтi бoto пoвстaнцi вiдсryпили i
пepейrпли дopory в iншoмy мiсui. Cеpeд пoвстaнЦiв бyв
пopaнений oдин чoлoвiк. Зa жеpтви y нiмuiв невiдoмo
(PiвненcькuЙ кpа€ЗIrавuil '||уЗеЙ. ocoбuсmuЙ сtpхiв o.
[енauцtкa. - Сnp. 3out. Л, l2-8).

Кypенi ..Бистpoгo'' i Гaмалii"' МаJlи )l(opстoкий бiй з
нiмецькими oкyпaнTaМи бiля селa Бpиньзa Ilеpкoвнa, щo
бiля Львoвa' B uьoмy бoю зi сToрoни нiмuiв зaгинyлo
пoнaд l00 нoлoвiк, бaгaтo нiмцiв пoтparlилo y пoлoн' aJIе

Липeнь' 43 p.

Липень, 43 p.
(кiнeuь)

07.08. 1943 p.

10.08.1943 p.

пiсля poззбpoeння iх вiдпyстили. B кypeнi ..Гaмa.гrii''

зaгиI lyлo 6 пoвстaнцiв. Пoвстaнцi зaвoлo.цiли 5-мa
гapмaгaми' 8-мa lсyлeметaь,tи' Bеликoю кiлькicтrо aвтoмaгiв
(PiвненcькuЙ кpасзнавaЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
[енuщука. - Cnp. 21 5 PК),

HeyстiЙненa сoтня УПA, якa бyлa нa пoстoi в ypoнишi
..I{eщrхи'', цlo пoблизy села П iшIiски Кaм' янсьtсo-Бyзькoгo
p?йory нaЛЬвiвщинi, пiддaлaся paптoвoMy нaпaдy нiмцiв.
якi пpиiхaли нa aBтoМaцIинaх. Пiсля кopoткoтpивzlлoгo
бoю нiмцi вi,Цсryпили. Cеpед пoвстaнцiв зaгинyв oдин
чoлoвiк. Зa жeщви y пpoтиBникa невiдoмo (PiвненcькuЙ
кpсlсзнсlвuЙ ltузeЙ. ОcoбucmлЙ apхiв o. flенuuцlка - Cnp.
\otll. Л. I3.46,Л. I3-48),

Пеpшa сoтня ..Левiв'' пiд кoмaндoЮ сoтеннoгo ,.ДИpa,,

зaв'язаЛa бiй в селi Селиоькo Пyстoмитiвськoгo paйoнy
нaЛьвiвщинi з нiмцямиo якi пpиiiaли Ha з-х гpYзoвиx aвтo
rpaбvlти сeлo (бiля 30 нiмцiв).  У peзyльтaтi
кopoткoтpивЕLлoгo i lкopстoкoгo бoю yсi нaпaДники 6ули
зниЩенi. Жеpтв y пoвстaнuiв не бyлo (PiвненcькuЙ
кpасзнсtвuЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o, ,Qенuuglка. _ Cnp.
\oul. Л-I 7-43).

7 оepпня l943 p (бoТвкa сБ - o. Д.) нaпaлa нa нiмецький
пoстеpyнoк (вiдцiлoк пoлiцiТ- o. [.) в Бopем'янaх (тaкoгo
сеЛа не виявле}lo - o. .Д.) (L. Kolinski, А. Kolinshi, t. l'
Krаkow 2003' s. 38. Itumoванo Зa: Grzegorz Motуkа
Ukrаinskа pаrtуzаnkа I942 - I960 Instуtуt Studiov
Politуcznуch PАN ОJicinа Wуtlаwniczа Rуtm L|/аrszаwа
2006 s. 218).

БoiЪкa УПA iз сoтнi ..Лисa''пiд кoмaндoro ..Cтapoгo''

(кoмaнлиp бoТвки _ Toпopiвський Пaвлo, ypoД)кeнецЬ селa
Cебечiв Coкaльськoгo paйoнy нa Л ьвi вщинi ), зу пинилacя
нa вiдпoнинoк бiля лiсy в стoДoлi гocпoдapЯ Кaсянvyкa
Йocипa,Щo пoблизy сeлa ll-Ь/poвичi Paдеxiвськoгo paйoнy
ЛьвiвськoТ oблagгi. Хтoсь Дoнiс нiмцям прo це i вoни
нaпaли нa бoТвкy. Зaв'язaвся зaпеклий бiй, в якoмy зElгиl{yв
oдин нiмець i впaв oдин пoвстaнrцЬ' oдиt{ пoBстaнeць бyв
пopaнeний. Пoвстaнцi в i ,Цстyпили. Hiмцi зaбpaли
гocпo.цapЯ i ще 40 oднoсеJlЬЧaн' тa вiдпpaвили y кoнuтaбip
..Мaйдaнeк' ' (Пoльщa) де мaйже Bсi  пoгинyЛи

Липень' 43 p.
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Лiтo' l94J p.

(PiвненcькuЙ кpaсзнавuЙ lllузеЙ. ocoбucmaЙ apхiв o.
[енuuqlкa _ Спp. 3oш. Л. 548, Л. I 4-60' Л. I 6-69).

Чoтиpи нiмцi (oдин нiмець iтpи пoляки-фoлькc.Цoй.tеpи
_ пpивiлейoвaнa чaстинa нaселенttя' якa y сBoсМу poдy
мaс пpедкiв нiмцiв) пpиiхaли зi Львoвa нa гpyзoBoМy aвтo
B сеЛo Пoляни Пyстoмитiвськoгo paйoнy нa ЛьвiвЩинi
гpaбити Mиpнe HaоеЛення. Кoли гpaбiжники пoвеpтаJtися
з нaгpaбoвaним мaйнoм нaзa.ц Тх y сeлi зyстpiлa 3-я сoтня
..Левiв' '. Пiсля кopoткoTpиBaлoгo oбстpiлy aвтo бyлo
зyтIиненe. Haгpaбoвaнe мaйнo бyлo зaбpaне i вiддaне
нaсeлeнню' aвгo бyлo спztлене. Hiмець бyв poззбpoениЙ i
вi.шпyшeний, aЗ-хнaлaДникiв-пoлякiв бyлo зaбpaнo в лiс
(PiвнeнcькuЙ кpасзнaвuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ сtpхiв o.
fеttuщука' - Сnp. Зoш. Л-17-43).

Hiмui пpиikали з нaмipoм зpoбити oблaвy нaлiс пoб.пизy
селa Coкoля Бyськoгo paЙoнy нa Львiвцинi. У цей чaс в
лiсi нa пoотoi бyв вiллiл УПA. Зaв'язaвся бiй i нiмui y лiс
нe пiшли. Зa жеpтви Hевiдoмo (PiвненськtlЙ кpасзttавuЙ
музeЙ. ocoбuсmuЙ сtpхiв o. fieнuшцуксt. - Сnp. 1otl,t' Л.
t 2-47).

Coтня ..Бopoвoгo'' бyлa нa постoТ в сeлi Глyшiв нa
Boлинi (мorкливo селo Глyшин БpoДiвськoгo paйoнy
Львiвськoi oблaстi). Paптoвo вoнa пi.цДaлaся нaпaдy
нiмuiв, якi викopистaли aвiaцiю. Пoвстaнцi вiдотyпили.
Cepел пoвстaнцiв жеpтв нe бyлo, aзa )кертBи y нaпa.цникiв
нeвiдoмo (PiвненcькuЙ кpсtсзttавuЙ .ltузеЙ. ОсoбucmuЙ
аpхiв o,,\енuщука. _ Cnp. Зotu. Л. 8).

Мiсцевa бoiЪкa Caмooбopoни знищилaДвoх нiмецьких
гpaбiжникiв нa кoлoнiТ Пеpeмилки (тeпep сeлa немaс)
Жoвкiвськoгo paйoнy нa ЛьвiвЩинi. Пoвстaнцi зaбpaли
yнiфopмy i збpoю (PiвненськuЙ кpасзttавuЙ музeЙ.
ocoбucmuЙ сlpхiв o. ,\енuщука' _ Сnp. Зolu. Л-17-26).

{вa пoвстaнцi iз сeлa Tеpебежi Бyськoгo paйoнy
ЛьвiвськoТ oблagгi випaдкoвo нaтparrили нa гpyггy нiмцiв,
якa пpиiхaлa y cеЛo. 3aв'язaвся бiЙ'  в якoмy oдин
пoвстaнецЬ зaгинyв (Maксимoвин Cтaх Фeлopo BИч, 7 92з
P. н.,), a дpyгoМy вдaлoся yтекти (Гpинeвин Baсиль

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.

Baсильoвин, |926 p. н. (PiвненcькuЙ кpаанавaЙ музeЙ.
OcoбucmaЙ apхiв 0. fieнutцlка. _ Сnp. 3oul. Л. 12-18).

Мiсцевa бoiвкa Caмooбopoни poззбpoiлa 3-х нiмцiв, якi
пpиТхaли МoтoциклoМ гpaбyваTи y сеЛo Бoяничi
Coкaльськoгo paйoнy нa Львiвщинi.  Пoвстaнцi все
нaгpaбoвaне дoбpo, збpotо, o.Цея<y зaбpaли i вiлпyстили
(PiвненcькuЙ кptlсзнавuЙ лlузеЙ' ()сoбucmuЙ аpхiв o.
[eнuщука, - Cnp' 3oш. Л. I6-47).

Heyстiйнений вiддiл Caмooбopoни, який стoяв у лiсi,
пoблизy селa Cтopoнa .{poгoбиuькoгo paйoнy ЛьвiвськoТ
oблaстi ,  п iддaвся paптoвoмy нaпaдy нiмцiв з
Bикop истaнням бpoнетехн i ки. П oвстaнцi нaсryп вi дбили.
Зa жepтви невiдoмo (PiвненcькuЙ кpасзнсtвuЙ .uузеЙ.
ocoбucmuй аpхiв o. !eнuщука. - Сllp. Зou,t. Л. 2-I I0).

Biддiл УПA пiддaвся нaпaдy зi стopoни нiмuiв пoблизy
селa Biльшaниця ЯвopiвсЬкoгo paЙoнy нa Львiвщинi.
.Ц,етaлi бoю невi.цoмi (PiвнeнcькuЙ кpаeзttсtвuЙ .uузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. !eнuщука, _ Сtlp' \ot'u. Л. I7-98).

МiсцeвaбoТвкa УПA пepeстpiлa мiж селaми Шпикoлoси
i Ляшrки (тепеp с' Зaлижня) Coкaльськoгo paйoну нa
Львiвцинi ,Цвoх нiмuiв, якi  Тхaли нa збip фipмaнoк. У
pезyльтaтi зaсiдки oДин нiмець був вбитиЙ, a oДин втiк
(PiвненcькuЙ кpасзнttвuЙ музеЙ. ОcoбuctпuЙ оpхiв o.
[енuщvксt. _ Cnp. 3oul. Л. 16-1l).

HевiдoмиЙ пoвстaнецЬ oбстpiляв iз лiсy кoЛoнy
нiмецьких вaнтarкiвoк (нiмцi з пoлякaми), якi  везли
зaapецIтoвaних сeлЯIl. I-(е бyлo пoблизy сeлa Княже
Coкальськoгo paйoнy нa Львiвщинi. Cеpел нiмцiв бyв
пopaнeний oдин чoлoвiк. Зa жepтви сеpед пoвстaнцiв i
нiмцiв не пoвiдoмлястЬcя (PiвнеttськuЙ кpсtсзнавuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. [енuщуксt. _ Cnp. Зotu. Л,
IGlб).

Кypiнь ..Емa'' ( кypiнний - Пелип !митpo Петpoвин,
l9l0 p. н., пс. ..ЕМ'', ..eвшaн'', ypo,цженецЬ селa Гoле
Paвське Жoвкiвськoгo paйoнy нa ЛЬвiвщинi) зopгaнiзyвaв
зaсiдlсy нa нiмцiв, якi вeзли нaгpaбoвaне бoporшнo з Млинa
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в Paвy-Pусьlсy нa Львiвщинi. Пoвстaнцi ЗalpaJfil бoporпнo
i arгoмaruинy, a нiмцiв вiдrrygгили. Ця aкцiя вiлбyлaся в
ypoнишi..Бipки'' пoмiл< сeлaми Cинькoвичi i Paвa-Pyськa
Жoвкiвськoгo paйoнy (PiвнeнськuЙ кpасзнавaЙ музеЙ.
ocoбacmaЙ apxiв o,!ашщукa -Сnp. 3oш. Л. I9-4).

Hiмцi oтoчили неyстiйнений вiддiл i rптaб iнпroгo
вiддiлy Caмooбopoни в селi Cтopoнa lpoгoбиЦькoгo
paйонy Львiвськoi oблaстi. У pезyльтaтi зaпекltoгo бorо
сеprд пoвcтaнцiв зaгинyлo бiля 40 чoлoвiк. Toдi зaгинyли:
CyхиЙ Микoлa, Caв.ryк Poмaн _ oбидвa iз селa Лaстiвкa
Typкiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi, пoвстaнецЬ
Михaйлo (Coфpoниruин - Byличне iм'я) iз селa Cвидник
Typкiвськoгo paйoнy . Pеruтa кypенЯBИpBaЛacЯ з oтoчення.
Зa жepтви y пpoтивникa не пoвiдoмля етьcя (PiвненcькuЙ
кpосзнавaЙмузеЙ. ОcoбucmaЙ аpхiв o. fleнuuplксl _Спp.

Зoul. Л. 2-II0).

Biддiл ..Piзyнa,' (кoмaнлиp зaгoнy - Aнлpyсяк Baсиль,
19l4 p. н. '  пс. . .P iзyн' ' ,  . .Гpегiт ' ' ,  м. Снятин lвaнo-

фpaнкiвськoi oблaстi  -  o. ,ц.) нaпaв нa кoлoнy
вiдсryпaюниx нiмuiв (бiля 40 фipмaнoк) з нaгpaбoвaним
мaйнoм. IJе стaлoся y сeлi Бистpиця flpoгoбицЬкoгo
paйoну ЛьвiвськoТ oблaстi .  Hiмцi здaлисЯ y пoЛoH.
Пoвgгaнцi зaхoпили бaгaтo майнa i збpoT, a пoлoнeних
в i.Цгryстил и ( Piв не н c ь кu Й кp a сз н ав u Й t'l уз е Й. o co б u c mu Й
аpхiв o. !еtluщуксt. - Cnp' Зoul. Л' 2- l I 0) .

.[екiлькa нiмuiв пpиiхalro нa фipмaнui y селo Typинкa
Жoвкiвськoгo paйoнy нa Львiвщинi i  пoчaли
вiдстpiлювaти людськi гyси. Кoли гpaбiжники
пoвеpтaJlися нaзaд Тх y лiсi, пoблизy сeлa, пepестpiлa
мiсцeвa бoiЪкa Сaмooбopoни i oбстpiлялa. Зa жepтви
невi.цoмo (PiвненськuЙ кpасзнaвuЙ .музeЙ' ocoбцcmuЙ
аprtв o.,[енuщуl<& _ Сnp. 3otll. Л. I8-50).

Coтня ..Явopa'' (сoтенний _ Пaнr'iв Iвaн, ypoдженеЦь
селa Bеpинь МикoлaТвськoгo paйoнy нa Львiвщинi)
зaв'язалa жopстoкий бiй з нiмeцькиMи кapaтелями, якi
стoяли в cыIi Bеpинь. Bopoг мaв великi жеpтви. Зa я<еpтви
y пoвстaнЦiв нeвiдoмo (PiвнeнськuЙ кpасзновuЙ музeЙ.
ocoбucmuЙ apхiв О.,{eнaщ)lк& - Сnp. 267l I-Ф - в).

Лiтo' l943 p.
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Пoвстaнцi зДiйtcнили спpoбy poззбpoiти гpyгry нiмuiв
нa aвтollrляry Cтapий Caмбip . Хиpiв Львiвськoi oблaстi.
Hiмцi дaли спpoтиB. Зaв'язaвся бiЙ, в якoмy нiмui бyли
poзбитi, i всi вoни зaгинyли. Пoвстaнцi зa6pulи збpoю i
вiдiйtцли (PiвненcькuЙ кpaсзнавuЙ музeЙ. ОcoбucmaЙ
аpхiв o.,{енuщуtка. - Сnp. Зotл. Л. 3).

БoТвкa . .Гoлyбa' '  (кoмaндиp бoТвки - Cисyн lвaн
TимoфiЙoви.t, 1922 p. }l.' )I(итeлЬ селa Хвaтiв Бyськогo
paйoнy Львiвськoi oблaстi) зaв'язa.ra бiй з нiмцями y лiсi
в ypoнищi ..Бiлa'', шo пoблизy селa Хвaтiв. У pезyльтaтi
жopстoкoгo бoю вбитo l0 нiмцiв. Cеpeд пoвстaнцiв впaлo
Декiлькa чoлoвiк (PiвнeнcькuЙ кpoсзнавuЙ лtуtеЙ.
oсoбuсmuЙ аpxiв О. [енuщука' _ Cnp. Зotu. Л. 12-8)'

Coтня ..Явopa'' (сoтенний - Пaнтiв lвaн, ypoДженeЦь с.
Bеpинь МикoлaiЪськoгo paйонy Ha ЛЬвiвщинi) зyпинилa
нa aвтoll lляхy пoмiж селaми Bepинь i сeлищe Poздoл
MикoлaТвськoгo paйoнy нa Львiвщинi лeгкoве aвтo' в
якoмy iхaв rптaбний лiкap Шене. Пpи спpoбi втечi нiмець
бyв зниЩениЙ (PiвнeнcькuЙ кpсtсзнавuЙ,uузеЙ'
ocoбuсmaЙ аpxiв o.,\енuщука. _ Сnp. 267I I-Ф - в).

БoТвкa Caмooбopoни пi.ц кoМaндoю Бiлинськoгo Йocипa
Яpo слaвoви'lа' ypoДкeнец я ceлa К paснe Тypкiвськo гo
paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi  HaПaлa y селi Кpивкa
Typкiвськoгo paйoнy нa нiмeuькy пoгpaнзaстaвy. Зaстaвa
бyлa poзбитa. Пoвстaнцi зa6paлИ збporo, кoнi i peмaнент.
Cepел пoвстaнцiв бyли лишe пoparreнi (PiвнeнcькuЙ
кpасзнaвuЙ лlузеЙ, ОcoбuсmuЙ аpхiв О' [енuщуксt. _Сnp.
Зolu' Л. 2-29).

Мiсцевa бoiЪкa УПA (бiля 20 нoлoвiк) зaв,язaлa6iЙ з
нiмцяМи, якi пpиТхaли нa TaFIкеткax в сeЛo Ястpyбинi
Paдехiвськoгo paйoнy нa ЛЬвiBщинi. Жеpтв y пoвстaнЦiв
нe бyлo, зa втpaти y пpoтивI{икa невiдoмo (Piвненcькutl
кp ас3 11ав uЙ'ttуЗ eЙ. Осo бucmuЙ оpхiв o. flенu tщl кtt. _ Cnp.
Зoш. Л.17.50).

Hевiдoмий пoвстaнeцЬ вбив нiмецькoгo пaтpyля
непoдaЛiк селa Нaкoнеuне-Il ЯвopiвсЬкoгo paйoнy нa
ЛьвiвЩинi,  який вимaгaв y пoвстaнцЯ дoкyмеt lти
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(PiвненcькuЙ кpасзнсlвuЙ музeЙ. ОсoбuсmuЙ аpхiв o.
!eнuщука. _ Cnp. Зoш. Л. I9-17l; Iнcmumуm
наpodoзнавcmва ItАH Укpсt' iнu. Явopiвщuнсt у
noвcmанcькiЙ бopomьбi. Hакoнeчне nеpu|е, Hакoнечнe
Йpуze. - T 1. _Львiв, 2002005. - C. 327).

Coтня ..Кopсaкa,' мaлa бiй з нiмцями пoблизy сeлa
lвaнич (Boлинь) (PiвненcькuЙ кpасзнaвuЙ лtузеЙ.
ocoбucmuЙ сtpхiв О. ,\eнuщука. - Сnp. Зoul. Л. 

.I3-31).

Пoвстaнeць iз селa Кoти ЯвopiвсЬкoгo paйoнy нa
Львiвщинi -  Пiкa .Ц'митpo Миxaйлoвин пеpестpiв

фipмaнr<y з лвoмa нiмцями, зaбpaв oбмyнлиpyвaння, збporo
i вiдrryстив (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ 'ltузeЙ. ocoбuсmuЙ
аpхiв o.,Qeнuщука. - Сnp. Зoul, Л. I9-208).

Неyстiйненa бoiвкa УПА вбила нa хyтopi Coкiл, Щo
пoблизy сeлa Coкoлiвкa Бyоькoгo paйoнy ЛьвiвськoТ
oблaстi, двoх нiмцiв, якi iхaли фipмaнкoю (PiвнеttcькuЙ
кpасзнавuЙ lltузеЙ. OcoбцcmuЙ аpхiв o. !енutцуксt. _ Сnp.
Зoш. Л. 12-31).

Coтня ..Глyхoгo,' (coтенний - Гyлroк Boлoдимиp,
ypo.ц)кенець с. Pясне Пoльське Явopiвськoгo paЙoHy нa
Львiвщинi) oToчилa i poззбpoiлa гpyпy нiмuiв (6iля 20
uoлoвiк) пiсля чoгo ii Biдпyстилa. I.lя пpoтинiмецькa aкцiя
бyлa пpoвeленa в селi Яcниcькa Явopiвськoгo paйoнy нa
Львiвщинi (PiвненcькuЙ кpасзнaвuЙ -uузeЙ, oсoбucmuЙ
apхiв o' !енacцуксt' _ Сnp. Зoul. Л-17-бI),

Пoвстaнцi влaшryвzrли зaсiдкy нa нiмцiв з пoлякaМи B
селi Бep.Цихiв Явopiвськoгo paйoнy ЛЬвiBсЬкoТ oблaстi' якi
iхa.rи фipмaнкaми iз смт Шклo (Явopiвський paйoн). У
pезyльтaгi бoro нiмцi з пoлякaми пoвтiкали. У цьoмy бoro
бyв пopaнeний пoвстaнeць iз cелa Пpилбиui Явopiвськoгo
paйoнy _ Mицa Mихaйлo Пeтpoвин, 192З p. н.
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ lпуeЙ. 0coбucmuЙ аpxiв О.
\енuu4lка' _ Сnp. Зoul. Л' I9-1 37; I 89).

Мiсцeвa бoiвкa УПA пiд кoМaн.цoю Кyхapa Фелopa,
ypo.цiкеHця оелa Зaвaдiв Жoвкiвськoгo paйoнy нa
Львiвщинi, зpoбиЛa зaсi.Цкy в лici, пoмiж селaМи Бipки i
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Зaвaдiв' нa нiмцiв (6 нoлoвiк), якi iia.пи нa фipмaнui iз
сrлa зaшJкiв B стoporry мiотa Бpюхoвинi (Львiвшинa).
Hiмцi,  без пoстpiлy бyли poззбpoсннi i  в iдпyщеннi
(PiвненськuЙ кpaсзнавuЙ J||реЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
[енuщука, _ CnP. 3oш. Л-I 7-7 1).

Micцевa бoiЪкa Caмooбopoни зopгaнiзyвалa Зaсiдкy нa
нiмцiв y сeлi opiв Скoлiвськoгo paйoнy Львiвськoi oблaстi.
У pезультaтi бoю бyлo вбитo дeкiлькa нiмцiв, o.цин нiмець
втiк. Зa )кepТBи y пoBстaнцiв не пoвiдoMля €тЬся
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ lиузeЙ. ocoбacmuЙ аpxiв o.
[енuщука. _ Сnp, Зoul. Л. I-8).

Мiсцeвa бoiвкa СaмooбopoнИ HaПaлa нa нiмецьких
oхopoнцiв (гaйдyкiв),  якi  oхopoняли poбovих, Щo
пpaцIoB.lли y лiсi. I-{ей нaпaд вiдбyвся B ypoчиIl.li ..t{юхiв''

пoблизy сeлa Opiв Cкoлiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ
oблaстi '  Бyлo вбитo .цекiлькoх нiмцiв. Зa хсepтви y
пoвстaнцiв не пoвi.цoмля€тЬоя. Бiльurе нiмui y л1с не
п pихoдили ( Piв н ен с ь к uЙ кp асз нав u Й,ttуз еЙ. Оco бu c mu Й
сtpхiв o.,\енuщука' _ Сnp, 3otu. Л. l).

Miсцeвa бoТвкa Сaмooбopoни зtlищилa мiж селищeм
Пiлбyж i селoм Зaлoкoть .II.poгoбиuькoгo paйoнy нa
Львiвщинi нiмецькoгo лянДвipтa (тepитopiaльний
нaмiсник) Гeмпepa, який знyЩaвcя НaД yкpaТнсЬкиМи
селянaMи ( Piв неtl cь кuй кp сtсз н ttв u Й муз е Й. o co б u c mu Й
аpхiв О.,[eнauцlка, cnp. 2673 TT - б).

Coтня o.Глyхoгo'' (сoтенний - Гyлroк Boлолимиp,
ypoдя(енецЬ сeлa Pяснe-ПoлЬське, тепep сeлo Pясне-I, якe
HaЛeжитЬ дo Львoвa) Bлaruтyвzrлa зaсiдкy Ha нiMцiв y сeлi
Tpaвниоте (тепеp вiйськoвий пoлiгoн) Явopiвськoгo
paйoнy нaЛьвiвщинi, якi пpиiхaли нa гpyзoвих aBтo (бiЛя
l00 oсiб). У peзyльтaтi бoю бyлo вбитo бaгaтo HiMцiв, a
prцIтa BтeIшa. Сеpед пoвстaнцiв )кеpтв не бyлo. Aвтiвки
бiли спаленi (PiвнeнcькuЙ кpaвнавuЙ J|1у3eЙ. ОcoбцcmuЙ
сtpхiв o.,{енuщука, _ Сnp, 3ot'tl. Л. I9-82 ).

Biддiл УПA, який бyв нa пocтoТ y лiсi, пoблизy с.
Кoнrorпки Caмбipськoгo paйoнy нa Львiвщинi,  бyв
oтoчeний гестaпiвцями, зiбpaними з ближнix paЙoнiв.
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Зaв'я3aвоя жopстoкий дoвгoтpивaлиЙ бiЙ. Cили бyли
неpiвнi i пoвстaнцям пpийurлoсь вi.Цсryпити. Пoвстaнцi
втpaтили ,цвoх вoякiв. Зa л<epтви y нiмшiв нeвiДoмo
(PiвнeнcькuЙ кpасзнавuil lwузеЙ. ОcoбacmцЙ оpхiв o.
[eнaщука. _ Cnp. 3oш. Л-17-49).

У сeлi Бoгдaнiвкa Бyськoгo paЙoнy нa Львiвщинi
пoвстaнцi вбили нiмця (PiвнeнcькuЙ кpасзttoвuЙ музeЙ.
oсoбцcnоuЙ apхiв О. [енuщука. _ Cnp. Зota, Л, 13-7).

Biддiл ..Мaлинoвoгo'' пpи пiдтpимцi мiсцевoТ бoТвки
вiдбив aтaкy нiмuiв y лiсi, пoблизy селa Бoгдaнiвки
Бyськoгo paЙoнy нaЛьвiвulинi. Нiмцi дaЛi B лiс rloбoялися
йти i вiдcтуп|iлt|. Жеpтв y пoвстaнцiв не булo
(PiвпенськuЙ кpавнавaЙ музеЙ. ОcобucmaЙ apхiв o.
[енuщука. - Cnp. Зoul. Л. I3-7).

Miсцевa бoТвкa Caмooбopoни вчинилa збpoйний oпip
нiмцЯм, якi нaсилЬ}lo зaбиpaли стyдентiв
сiльськoгo опo.Цapськoi цl кoли нa пiднев iльн i poбoти. IJя
aкцiя BiДбyлaся у селi Пеpеспa Coкaльськoгo paйoнy нa
Львiвщинi. Жepтв нe бyлo (PiвнеttськaЙ кpltсзнoвuЙ
музеЙ. Осoбacmutl аpхiв.О. fiенuuцlкa. - Сnp. Зoul. Л.
2 r -94).

[вa бoiЪкapi Caмooбopoни: Мaндpик Boлoлимиp i
Haзap Iвaн _ oбиДвa яситeлi Мiстечкa Tapтaкiв
Coкaльськoгo paйoнy нa Львiвщинi,  нaпaли нa
aBтoмaшинy' в якiй iiaв лянлкoмiсap Coкa,'lьськoгo paйoнy
- Mroллсp iз oхopoнoto. Ця aкця вiлбyлaся y Мiстечкy
Tapтaкiв Сoкaльськoгo paЙowу. Бyв вбитий вoдiй aвтo.
Haпaд не вдaвся i Maндpик пoтpaпив y pyки нiмцiв. Йoгo
нiмцi вiдpaзy ж вбили (PiвненеькuЙ кpавIrавuЙ лlузeЙ.
ОcoбucmuЙ opхiв О.,{енuщ1lкa - Cnp. 3oul. Л. 21-93).

Мiсцeвa бoТвкa пiд кoмaндoю Maндpикa Iвaнa
зopгaнiзyвалa зaсiдlсy Ha HiN,tцiв, якi гнaли нaгpaбoвaнy
х}Дoбy iз с.Taщaкiв нa м. Coкaль. B yp. ..КyлaТв Лiс,', бiля
селa Гopбкiв Coкaльськoгo p-нy, пoвстaнЦi oбстpiляли
гpaбiжникiв. Hiмui poзбiглиоя. Хyдoбy пoBеpнyли селянaМ.
Жepтв не бyлo (PiвнeнcькuЙ кpаeзнавuЙ музeЙ,
ocoбucmaЙ аpxiв o.,{eнaщука. - Сnp.3otll. Л. 21-94).

Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.

Bеpесень' 43 p.
(кiнeuь)

Bepeсeнь' 43 p

Мiсцевa бoТвкa Caмooбopoни пiд кoмaндoю Хapини
Яpoслaвa, ypo.Цл<енця оелa Жoвтaнцi Кaм'янськo-Бyзькoгo
paйoнy нa Львiвщинi, зopгaнiзyвa.лa зaсiлкy нa нiмцiв,
пoмiяс селaми 3iбoвки Жoвкiвськoгo paйoнy i сeлoм Boля
Жoвтaнськa Кaм'янськo-Бyзькoгo paйoнy. Hiмцi iхaли
тpЬoМa вaнтa)книМи aBтoМaцIинaми iз мiстa Жoвкви
ЛьвiвськoТ oблaстi нa Кaм'яtlкy- Cтpyмилoвy (тепеp
Кaм,янкa - Бyзькa). ЗaB'язaвся бiй. Жeщв y пoвстaнцiв не
бyлo, a зa )I(еpтви y пpoтивникa невiдoмo (PiвненcькuЙ
кp асз н а в u Й муз е Й. О co б uc mu Й сtpх i в o.,\ е н u щ1t ка. - С n p,
3otц. Л. I3-67).

Miсцевa бoТвкa УПA пi.ц кoМaндolo ..Tapaоa''(кoмaн.Циp

бoТвки, ypoдженецЬ 3oлoчiвськoгo paйoнy нa Львiвшинi)
poззбpoiлa гpyпy нiмaкiв, якi нaмipилися пеpебpaтися
неpeз pivкy Яpинiвкy, шo y сeлi Зaдвip'я Бyськoгo paЙoнy
ЛьвiвськoТ oблaстi. У peзyльтaтi цiei aкцiТ пoвстaнцi без
бoю i rкещв 3aхoпиЛи бaгrгo збpoi, a нiмuiв вiлпyстили.
(PiвненськuЙ кpсtсзнсlвaЙ J}'у3еЙ. ocoбacmaЙ аpхiв o.
[енuщука. _ Сnp. 3ota, Л. I3-7),

Coтня ..Чеpемorпa'' маu;.aбiЙ 3 tliМцяМи в лiсi, пoблизy
сeлaСoкoля Бyськoгo paйoнy нaЛьвiвшинi. Жещв нe бyлo
(PiвнeнськuЙ кpасзнавuЙ музeЙ. ОcoбuсmuЙ аpхiв o.
[енuщука. _ Сnp. 1otu. Л. 13-37).

Пеprшa сoтня ..Лeвiв'' пiд кoмaн.цotо сoтeннoгo ..Диpa''

зpoбилa зaсiдкy нa aвтolIlляхy Микoлaiв _ Львiв, Щo
пoблизy селa Бpo.Цки ПyстoмитiвсЬкoгo paйoнy Ha
Львiвщинi. Hезaбapoм з'ЯBИлacЯ кoлoнa гpyзoBих aвтo з
нiмецькими сoЛДaтaми' якa булa o6cтpiлянa пoвстaнцяМи.
Кoлoнa зyпиHилaсЬ. Близькo 50 нiмцiв бyлo poззбpoенo
(взятo бaгатo aвтoмaтiB, гвинтiвoк, lсyлeмeтiв). Пiсля цьoгo
нiмцiв вi.Цпyстили (PiвненcькuЙ кpttсзнавuЙ лtузеЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв o, .{еttuщука. - Cnp. 3oul. Л.I7-43).

Miсцeвa бoТвкa УПA (7 чoлoвiк) пrpеoдягtlyBlllисЬ y
нiмеuьrсy фopмy зllищилa в мiстеuкy Пepeмишляни, щo
нa Львiвщинi, нiмeцькoгo rпeфa Яськiвa. oхopoнець rшефa
втiк (PiвненcькuЙ кpасзнсtвuЙ музеЙ' ocoбucmuЙ аpхiв
О.,{eнuщ1lкa _ Сnp. 1ota. Л. 8).
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Жовтень,43 p.

06. 11. 1943 р.

2r.17.1943 p.

30.11.1943 p.

Кypiнь ..БaЙди' ' paзoм зi стaplxинсЬкoю шIкoЛoю
ЗaaтaкyBaв нiмецький бaтaльйoн y селi Boлoсянкa
Cкoлiвоькoгo paйoнy Львiвськoi oблaстi. Нiмцi склали
збpoto. Жеpтв нe булo (Piвнeнcькuй кpасзнсtвutt музеЙ.
OcoбuсmuЙ сtpхiв o. [eнuщука' - Сnp. 3otu. Л. I-45).

Мiсцевa бoТвкa УПA знищилa B ypoнишi ..Кypiuкa'', 
щo

пoблизy сrлишIa Пoмopяни Зoлoчiвськoгo paйонy нa
Львiвщинi, нiмeцькoгo BeTеринapнoгo лiкapя Гlaгa,r iсa,
який oДнoчaснo Bикoнyвaв oбoв'язки шефa селиЩa
Пoмopяни (PiвнeнcькuЙ кpаeзнавuЙ мvзеЙ. oсoбucnшЙ
аpхiв o' !енuщука' _ Сnp. Зoul. Л. 8).

Пoвстaнець iз селa Бyтини Сoкaльськoгo paйoнy нa
Львiвщинi Mекелитa .{aнилo Пeтpoвин poззбpoТв
нiмeцькoгo yпoвнoвarкенoгo (дзядзя) y свoсмy селi i
вiдгryстив (P iв н e н c ь кu Й кp сtсз н ав u Й .uуз е Й. o сo б u c mu Й
сtpхiв o. !енuщука. - Спp' Зot.с't. Л. l8-7I).

B oстaннiх Днях лисToпaДa силoю двoх пoлкiв
зaaтaкуBaли нiмцi...невеликий вiддiл (УHC aвт..), бiля
l00 чoлoвiк, кoлo селa HедiльнoТ нa гopi ! iл
(Cтapoсaмбipський paйoн ЛьвiвськoТ oблaстi - o. ,ц.).
Hiмцi нaдiйшли iз селa Звip Сaмбipськoгo paйoнy, селa
Toпoльниця Cтapoсaмбipськoгo paйoнy, iз селa Cтopoнa

lpoгoбиuькoгo paйoнy, селa Спpинi Сaмбipськoгo paйoнy
i селищa Cтpiлки СтapoсaмбipсЬкoГo paйoну ЛьвiвськoТ
oблacтi. У вarккoму цiлo.ценнoмy бorо зaгинyлo 26 вoякiв
Сaмooбopoни' B тoMy числi мaйже весЬ lIJTaб' сеpеД

убИ^rИX - кoмaнДиp кypеня ..oмелян'' (кypiнний - Aнтiн
[IJкiтaк, 1917 p. н., ypoДкенeцЬ селa Бopинi Typкiвськoгo
paйoнy нa ЛЬBiвlцинi - o. ,ц.) i  сoтенний ..Бистpийr' '  (зa
iншими ДaниМи сoтенний . .opлeнкo' ' )  _ oби.цBa
poзcтpiлялися, Щoб не пoтpaпити живиМи Дo pyк BopoГa.

Ще l2 стpiльuiв були пopaненi. Biдвarкними дiями тoдi
oсoбливo вiдзнaчився стpiлеЦь .,КapиЙ'', кyлeMеТtiик
..Poмaнvyк'' i Бyлyлиu Петpo ГнaтoвиЧ' пс. ...{oвбyru'',

ypo.цx(енецЬ сeлa HедiльнoТ Cтapoсaмбipськoгo paйoнy, якi
ЗaГИIIуЛИу цьoмy бoю. З бoку oблaвникiB зaГиI{yлo близькo
l60 вoякiв (зa iнrпими ДaНИМИ 60) (PiвненcькuЙ
кpасзнttвuЙ .музeЙ. ОcoбucmaЙ аpхiв О. flеttulцуксt. _ Сnp.

oсiнь, l943 p.

Oсiнь, 1943 р.

Oсiнь, |943 p.

Oсiнь, 1943 р.

3oul. Л. 2.48' Л. 3-3, Л. 3-4; Лimonuc УПА. - T' 19. -
Львiв-Topoнmo, I992. - С. 24; Boлodu.мup Мopoз'
Укpаtнcьксt Hсtpodнa Са'vooбopoна (УHС) на mеpенi

[pozoбuцькo.t oблаcmu (I943 piк). // Buзвoльнuti tцлях.
_ LYs 6, 2000. _ С' 70 ).

Coтня ..MoнеTИ'' ЗaB,язaлa бiй з нiмцями. якi riaли нa
тpЬoх гpyзoBих aBтo, мirк сeлaми Кyлинкiв i Хлiвчaни
Coкальcькoгo paйoкy нa Львiвtцинi. Hiмцi в пaнiцi втекли.
3a жеpтви невiдoмo (PiвнeнськuЙ кpасзнавuЙ iIУ3€Й.
ocoбucmuЙ аpхiв o. ,\eнuщуксt. - Сnp. Зoul. Л- 1 7- I 7) .

Miсцевa бoТвкa УПA зopгaнiзувa.rra зaсiлкy нa нiмrl iв
(бiля l0 oсiб), якi пoвеpтaлися з Грaбyнкy селa Bиpiв
Кaм'янськo-Бyзькoгo paЙoну нa ЛьвiвЩинi. I lя aкшiя
вiлбyлaся в ypovишi ..Кoнюхи''' У pезультaтi нaгpaбoвaне

.цoбpo пoвстaнцяМи бyлo зaбpaне, нiмЦiв пiсля
poЗзбpoсння вiдпyсти.llи' Жеpтв не бyлo (PiвttенськttЙ
кpасзнсtвuЙ лlузeЙ. ОcoбucmuЙ сtpхiв o. lеttuu1уксt. - Сnp'
3oц,t. Л. 13-39).

Miсцевa бoТвкa УПA пiд кoмaнДo}o . .Cмереки' '

(кoMaндиp бoТвки _ Зa.Цopoжний Петpo Iвaнoвич. )китеJlЬ
селa Стpeптiв Кaм'янськo - Бузькoгo paйoну нa
Львiвшинi), зaв, язaлa бiй з нiмцями нa лopoзi, в ypoнищi
..IJвинтap'', шo пoблизy селa Cтpептiв. Жеpтв не бyлo
(PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ лtузей. ocoбucmuЙ аpхiв o'

[eнuшqука. _ Сnp. Зoul' Л. I3-30).

Miсцевa бoТвкa Сaмooбopoни пеpестpiлa нiмецьке aвтo
iз оолдaтaми (6 oсiб) пoблизу мiстa МoстисЬкa нa
Львiвщинi. Aвтo бyлo зyпинене i сoл,цати poззбpoсннi ' a
пiоля цьoгo Тх вiДпyстили (PiвненcькuЙ кpасзнсtвuЙ
музеЙ. oсoбuсmuЙ оpхiв o' flенuщуксt. - Сnp. Зоlц' Л'
I 4-34).

Неyстiйнений вiддiл УПA, який iхaв фipмaнкaми iз селa
Пoникoвиця нa селo Беpлин БpoДiвськoгo paйoнy нa
Львiвщинi, мaв бoйoвy сyтичкy з oХopoнoю зaлiзничнoгo
пеpеТзлy (бiля l5 нiмцiв) в сeлi Кoвпин Бpoдiвськoгo
paйoнy. Жеpтв не булo (PiвнeнськuЙ кpасзttсtвuЙ ,ltузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв О.,{eнuшqука. _ Сnp, 3oш. Л. 6).
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oсiнь, 1943 p.

oсiнь, 1943 p.

Oсiнь' 1943 p.

oсiнь, 1943 p.

Oсiнь'1943 p.

Oсiнь, l943 p.

Ha пpисiлкy Tepeбiнь, цlo пoблизy оeла Ceлeць-
Бснькiвський Кaм'янськo-Бyзькoгo paйoнy нa Львiвшинi,
мiсцевa бoТвкa Caмooбopoн|4 |iaлa бiй з нiмцями. У
pезyЛЬтaтi бoro пoвотaнцi мaпи великi жеpтви. Зaхtepтви
y пpoтивникa не пoвiдoмляеться (PiвненcькuЙ
кpaвнавuЙ J||уЗеЙ. ocoбucmuЙ apхiв o' flенuultrlка. _ Сnp.
3oш. Л. I8-I9).

Miсuевa Кyшoвa бoiЪкa Caмooбopoни poззбpoiлa y сeлi
Гoдиня Mogтиськoгo paйoнy нa Львiвщинi 4-х нiмцiв.
Цiсю aкцiсlo кеpyвaB Bиха.лoвич Mихaйлo iз селa Coкoля
Мoстиськoгo paйoкy. Пoвстaнцi збpoю i oбмyндиpyвaння
зaбpaлИ, a нiмцiв вiдпyстили (PiвненcькuЙ кpсtсзнсtвuЙ
музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. /]енuщука. _ Сnp. 2698 TM).

opгaнiзaтop нaцioнaлiстичнoгo пiдпiлля y селi Жapкiв
Бpoдiвськoгo paЙoну нa ЛьвiвЩинi - Гpенax Boлoдимиp,
пoтpaпив нa нiмецькy зaсiдкy в ypoчишi ..Кеuapoве'', Щo
пoбЛизy селa. У pезyльтaтi  кopoткoi пеpестpiлки
пoвстaнецЬ зaгинyв (PiвненcькaЙ кpавtrавчuЙ музеЙ.
ocoбucmaЙ аpхiв o. !енauцtкa _ Сnp. 3oш. Л. -б).

Кypiнь ..Caдкa'' пoтpzlпиB y нiмeuькy зaсiлкy пoблизy
селa Haквarua Бpoлiвськoгo paйoнy нa Львiвщинi.
Зaв,язaвcя зaпеклий бiй, в якoмy нiмui бyли пoвtriстro
знищенi.  Сеpед пoвстaнцiв зaгинyЛo 4 чoлoвiки
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.
[енuщука. _ Спp. Зota. P 24-26).

Мiсцевa бoТвкa УПA нaпaлa нa нiмеЦькy зaстaву y селi
Гai  .( iткoвeuькi Бpoдiвськoгo paйoну нa Львiвщинi.
Пoвстaнцi poззбpoiли 4 нiмецьких пpикopдoнникiв i
вiдпyстшrи (PiвненcькuЙ кpaсз навu Й лlузeЙ. oco бucmuЙ
аpxiв o.,[енuщуl<сl. - Сnp. 3oul. Л. 6).

Пiдстaвoю для сyтичoк (з нiмеuькими oкyпaнтaми - o.
.{.) стaвaлo пpaгнення вiдбити в нiмцiв нaгpaбoвaне в
Мiсцrвoгo нaселeння МaйHo, визBoлити бpaтiв i
cестеp'.'oсoбливo Bд€шoю B|4ЯBИЛacя oпеpauiя в Зoлoчевi
(Львiвськa oблaсть - o. ! .) . . .Зaхoпленнi нa стaнцi i
зHенaцЬкa, фaruисти не Moгли BчИHИ.f|4 нaвiть

opгaнiзoвaнoгo oпopy. Чacтинa з них пoтpaпилa пiд гpa.Ц

Oсiнь, 1943 p.

Oсiнь, 1943 p.

oсiнь, l943 p.

oсiнь, 1943 p.

нaIItих кyлЬ' чaстинa вгiшla. ЛЮди, звeзенi ,Цo eruелoнiв,
poзбiглиcя. I.lе бyлo вoсeни l943 poкy (Куdaжo Iван. _

Hе зpаDuлu // Iз кpuнuцi печалi. - Piвне. _ 200б. )

Чoтиpи пoвстaнцi iз сoтнi ,,Яcтpу6a', (Слoбo.ценюк
Гpигopiй Baсильoвич, 1926 p. H.,  пс '  . .Гpyшкa' '  -
ypoд'(енець с. Зaг ip 'я PoгaтинськoГo p-t ly Iвaнo-
ФpaнкiвськoТ oблaсгi,..Жyлiк'', ..PисЬ'' 

) i oлин невiдoмий,
сepед бiлoгo .цня'  викpaЛи нiмецькoгo кaпiтaнa
(гayптмaнa), кepiвникa спиpтзaBoдy в мiстeикy Hoвi
Cтpiлищa Жидaчiвськoгo paйoнy. Пoлoнeний бyв
дoпpaвЛений в ruтaб вiддiлy .,Яcтpу6a'' в yp. ..Зoлoтa

ПoляHa'', щo бiля сeлa Bиопи Poгaтинськoгo p-нy lвaнo-
Фpaнкiвськoi oблaстi (PiвненcькuЙ кpttсзнавн u Й .музеЙ.
ОcoбucmuЙ сtpхiв o' !еttuщука.- Сnp. 2697 ЛС - ),

Miсцевa бoiвкa Caмooбopoни пiд кoмaн.цoю ..Пyгaua''

(нaлpaйoнoвий пpoвiлник oУH _ Зaтхей Пeтpo Iлькoвин,
ypoд)кeнeць сeлa Cелець Coкaльськoгo paйoнy нa
Львiвщинi) нaпаJIa нa пoлiuiйнy дiлЬницto y мiстeнкy
Bеликi Moсти Coкальськoгo paйoнy. Пepе.Ц uим пoвстaнцi
пepepвaли тeлeфoнiнний зв'зoк. Пiд чaс цiсТ aкuil бyлo
знищенo 5 oxopoнuiв i звiльненo 12 в'язнiв. Жещв сеpед
пoвстaнцiв не бyлo (PiвненcькuЙ кpсtсзнавuЙ .uузеЙ'
ocoбucmuЙ аpхiв o. [eнuш1уксь - Cnp, 3ou't' Л. 21-70).

Пoвстaнцi НaлaлИ нa нiмецький штaб y сeлi Bеpхнe
Bисoцькe Typкiвcькoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi i
poзбили йoгo. Жещви бyли з oбoх cгopit (Piв'|енcbкuЙ
кpасзнавuЙ лtузеil. ocoбacmuЙ аpхiв О. ,\eнuщуl<tl _ Cnp.
Зotп. Л. 2-29).

Пoвстaнeць Кoтик loлiян' ypoДкенець сeлa Пapхau
(тепеp селo Mежиpivvя) CoкaлЬсЬкoгo paйoнy нa
ЛьвiвЩинi, вбив ,цвoх нiмuiв y cBoТй хaтi, якi пpийшли
йoгo зaaperuтoвyвaти. Пiоля цьoгo вiн спалив свoю хaтy i
paзoм iз Jlpyжинo}o пiпroв y пiдпiлля (PiвненcькuЙ
кpасзнавuЙ .+tузeЙ. ocобucmuЙ аpхiв o' ,\енuurylка. - Сnp.
Зotll. Л. 2l-70).
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Oсiнь, 1943 p.

oсiнь, l943 p.

oсiнь, 1943 p.

04.12.1943 p.

Biддiл Caмooбopoни мaв бiй з нiмцями в cелi Хитpейки
Жoвкiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi. Жеpтв не бyлo
(PiвненcькuЙ KpaсзнoвuЙ lllузеЙ. 0coбuсmuЙ аpхiв o.

{eнaщукtt. - Cпp. 3otл. Л, I8-4I).

Miсцeвa бoТвкa УПA пiд кoMaн'цoю ..Хмapи'' (кoмaнлиp
бoТвки, ypoд)I(еtlецЬ Кам'янськo-Бyзькoгo paйoнy нa
Львiвшинi) вбилa пoблиэу cerв Pеменiв Кaм'янськo-
Бyзькoгo paйoнy кеpiвникa лiгеншaфтy (нiмецькe
гoспoдapствo) _ нiмеuькoгo oфiuеpa. Hiмецький чинoвtlик
Тхaв фiрмaнкoю iз селa Hoвий Яpинiв нa сeлo Cтapий
Яpиuiв, uьoгo ж paйoт+у (PiвнeнcькuЙ кpосзнавaЙ lнузeЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв О. !енuщука. _ Cnp. Зolu. Л' 13-46)'

Miсцeвa бoТвкa Сaмooбopoни пiд кoмaн.цoю ..Чopнoгo''

(кoмaндиp бoТвки, ypoдженeцЬ Caмбipськoгo paйoнy
ЛьвiвськoТ oблaстi) зopгaнiзyвалa зaсiдкy нa нiмецьких
oхopoнuiв (гaйдукiв) мiж селoм Coпiт Cкorr iBсЬкoгo
paйoнy i селoм .(oвге lpoгoбицЬкoГo paйoнy ЛьвiвськoТ
oблacтi. Пepел uим пoвстaнцi poзiбpали вyзькoкoлiйкy нa
вi.Цтинкy Bеpхнс Cиньoви.цне Cкoлiвськoгo paйoнy i
Зyбpиuя Typкiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi. Кoли
пoтяг зyпинився бoiвкa вдapилa пo нiмцях. ToДi зaгинулo
бiля l0 нiмцiв. Сеpeл пoвстaнцiв )кеpтв не бyлo
(PiвненcькuЙ кpaсзнавuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.

[енuщуксt, _ Сnp' 3out. Л. I-28, Л. 1-30).

Biддiл УПA зpoбив зaсiдкy нa нiмцiв y лiсi, в ypoнишi
..3apiкa'', lцo пoблизy сеЛa Пpистaнь Жoвкiвськoгo paйoнy,
якi йrшли пirцки нa сeлo Хлiвчaни Сoкальськoгo paйoнy
нa Львiвщинi.  Зaв'язaвся бiй вислiд якoгo невiдoмиЙ
(PiвненcькuЙ кpсtсзнавuЙ ,llузеЙ. ocoбucпluЙ ttpхio o'

[енuuцtкa _ Сnp. Зoш. Л-17-32).

Мiсцевi сiльськi бorЪки Ляшкoвa, Hoвoстaвцiв, Pyденкa
(Paлехiвський paйoн ЛьвiвськoТ oблaстi - o. [.) виpiшили
дaти ...нaJlе}(нy вiлсiн (нiмеЦьким кapaтеЛяМ _ o. Д.). B
кiнui гpyлня l943 poкy вoни внoчi opгaнiзyваrrи зaсiлкy
нa дopoзi Зaвидчe-Hoвocтaвцi (ypovище ..Липки'') бiля

Гpyлень' 43 p.

Гpyлень' 43 p

Гpyлень' 43 p.

Hoвoстaвцiв. Paнкoм...кapaгелi з'явилися нa лopoзi, i..Цy.lи
тpЬoМa вoзaМи з пapaми кoней з стopoни селa Зaвидче
(Paлеxiвський paйoн нa ЛьвiвЩинi _ o.Д.). Hеспoдiвaнo
ДJr.Я Hl|х бoiЪкa вiдкpилa стpiльбy з гвинтiвoк, arгoмaтiв'
ЗaКL}iДaIIa гpaнaтaми. oдин вiз пеpекинyBся, ДpуГL1i4 -
poзBеpнyвся i пoТхaв нa Зaви.цче, a тpетiй ...пoТхaв нa
Hoвoстaвцi.  Хлoпцi бoТвки шBидкo вiдiйшли в лiс
(Клaмнук TаdеЙ. }Ifummя Зa вoлIo Укpaiнu.-Лonamuн'
200I. - С.20).

Мlсцевa бoТвкa УПA пiд кoгt{aн.цoю ,(митpишинa
Mихaйлa iз селa Пiдгaйчики Зoлoчiвськoгo paйoнy
ЛьвiвськoТ oблacтi нaпaлa нa lФмaн.цy нiмцiв (бiля 30 oсiб)'
якi .цoглядaли кoней для фpoнry. IJей нaпaл вiдбyвся y селi
ПiДгaйчики. Aле нaпaд не вдaвся i тoдi зaгинyли двa
пoвстaнцi: !митpишин Mихaйлo (poзстpiляний) i Хoмiв
Mихaйлo (зaкaтoвaний) (PiвненcькuЙ кpсtсзнавuЙ музeЙ.
ОсoбuсmuЙ сtpхiв О. ,[eнuщука' - Сnp. 3otu' Л. 7).

Пoвстaнцi ' якi пpиiхaпи нa гpyзoвoмy aвтo нa фiльвapoк
y сeЛo Coлyки Явopiвськoгo paйoнy нa Львiвщинi,
poз,ц,|г}|yли i poззбpoi.ли нiмця, кepiвникa гoспoдapствa, i
пoТхaли геть (PiвненcькuЙ кpаeзнсtвuЙ музеЙ. 0сoбuсmuЙ
аpхiв o',[енuщуксt, - Сnp. Зolu. Л' I9-84).

Мiсцевa бoТвкa yПА ( l5 voлoвiк) пiд кoмaн.цoro
..Cтeблa'' (кoмaндиp бo.iЪки - Tимчaк |вaн, |921 p. н.,
ypoджеl{ецЬ селi Hoвoстaвцi Paдехiвськoгo paйoну нa
Львiвщинi) зopгaнiзyвaлa зaсiДкy нa влaсoвцiв (poсiЙськi
ruoвiнiсти, якi слryжили нiмuям), 6iля20 oсiб' в ypoнишi
..Липки'' непoда.iliк селa Hoвoстaвцi. Чaстинa влaсoвцiв
бyлa зниЩенa' a pештa втeкЛa нa сeлo 3aви.цче
Paдехiвськoгo paйoнy, де Boни стoяли. Сеpе.Ц пoвстaнцiв
)кеpтв не бyлo (PiвнeнcькuЙ кpасзнttвнuЙ музеЙ.
0coбacmuй аpхiв 0.,\енuщ1tка. _ Сnp. 3oul. Л. 21-1).

Ha хyтopi Гpiнaхи, щo пoблизy селa Гai lyбiвськi
Бpoлiвськoгo paйoнy нa Львiвщинi, пoвстaнeць Гpiнaх
Boлo.Цимиp, )китrлЬ цЬoгo хyтopa' пoтpaпив нa нiмеЦькy
зaстaвy. Зaв'язaвся бiй, в якoмy бyлo знищeнo гpaнaтoю
9-ть нiмцiв. Зaгинyв i сaм пoвgгaнeuь-геpoй (PiвненcькшЙ

Гpyлень' 43 p.
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Гpyлень' 43 p.
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Гpyлень' 43 p.

Гpyлень' 43 p.

Гpyлень' 43 p.

Зимa' 1943 p

кpавнавuЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o. fleнuuцlка. - Сnp'
3otu. Л. 5-97).

БoiЪка УПA (бiля 50 voлoвiк) пi.ц кoмaндoro ..Бypлaки''

(кoмaндиp бoiЪки - Юpaс Пeтpo, ypoдлtенець сeлa Ясенiв
Бpoдiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi) зaв'язaлa
зaпеклий бiй з пoльськими шoвiнiстaМи' якi сЛyжиЛи
нiмцям. Hевдoвзi пoЛякaм нaдiЙцrлa дoпoмoгa зi стopoЕIи
нiмцiв. Цей бiй вiлбyвся пoблизy кoлoнiТ Гyuiськo (тeпep
селa немaе) Бpoдiвськoгo paйoнy. У цьoмy бoю зaгинyлo
декiлькa пoвстaнцiв i, сеpeД ниx Юpac Миxaйлo Iвaнoвин,
пс. . .Лyг ' ' ,  ypoджеHецЬ сeлa Ясeнiв. Зa жеpтви y
пpoтиB}rикa нeвiдoмo. Пoвстaнцi в iдстyпили
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o.
flенuuцtка. _ Сnp. 3oш. Л. 5-97).

HеyстiйненaбoТвкa УПA (6 нoлoвiк) з Boлинi, пi.ц.Дaлaся
I{aпaдy нiмцiв y лiсi, в ypovищi ,.!убpoвa,,, пoблизy мiстa
Хoлopoвa Жи,цaчiвськoгo paйoнy нa Львiвщинi.  У
pезyльтaтi зaпекJloгo бoю зaгинyлo 3 пoвстaнцi, a pештi
вдaлoся yтекти (PiвнeнськuЙ кpасзнсtвuЙ музеЙ.
ocoбaсmaЙ аpхiв o.,Qeнuщукa_ Сnp. 3oul. Л. 10-54).

Ha кopлoнi iз Boлинню в сyтинцi з нiмецькими
пpикoрДoнttикaми y селi Ясгpу6иui Paдехiвськoгo parioнy
нa Львiвцинi зaгинyлa зв'язкoвa, якa велa пo зв'язкy
мiжoблaснoгo кyp'сpa - Бiдюкa Петpa ГвapилoвиЧa,
ypoдx(eнця сеJIa Юськiвцi (тeпеp селo Йoсипiвкa) Бyськoгo
paйoнy нa Львiвщинi. У peзyльтaтi бoro вoни oбoе
зaгинyли (PiвненcькuЙ кpасзнaвuЙ J'IуlеЙ' ocoбucmuЙ
сtpxiв o. !енuuцlксь - Cnp. 1out. Л. I2-21).

Мiсцевa бoТвкa УПA iз селa Мaцoшин Жoвкiвськoгo
paйoнy нa Львiвщинi викpaлa y нiмuiв дpyкapсЬкиЙ
стaнoк. Hiмецькa oxopoнa вiлкpилa BoгoHЬ' але викpaлavi
BЧaс}|o BтекJIи бeзwpаr (PiвнeнcькuЙ кpaeзнaвaЙ музеЙ.
oсoбucmuЙ аpхiв o.,{енuщука. - Сnp, Зoul. Л. l8-25).

?,1943 p.

?,1943 p.

?, 1943 p.

?,1943 p.

?,1943 p.

?,1943 p.

Hевiдoмий вiддiл УПA пpoвiв зaвзятlцil бiЙ з нiмцями
бiля с. Pyлк4 щo нa Львiвщинi. Hiмецькi oфiuеpи-.г1.lкинui
дyя(e диByвaI|ИсЯ з кмiтливoсти i пpoфeсioнaлiзмy
бaндеpiвцiв (!u,t,ян ГpuеopiЙ.Бонdepiвцi. Кнuzа I _ К',
2000, -С. 101).

БoТвкa тopгiвельнoгo pефеpентa !фенсьrогo нaдpaЙoнy
..Степoвoгo' '  нa тpaсi  мi>к БеpестечкoM i  Бpo.Цaми
(Львiвшинa _ aвт.) зpoбили зaсiлкy нa нiмцiв, якi iiaли
тpЬoмa вaнтaжiвкaми iз зepнoм' Пoвстaнцi зaбpaли ui
aвтo. Зa )кеpтBи невiдoмo (PуцькuЙ M. Гoлzoфа. - Piвне,
l996. - C. б9).

I-{е бyлo в l943 poшi. B лiсi бiля Мoptпинa (Cтpийоький
paйoн ЛьвiвськoТ oблacтi) пiдпiльник _ Гнaтиruин
Михaйлo Baсильoвин, 1922 p. H.' жителЬ селa Жyлин
Cтpийськoгo paйoнv ЛьвiвськoТ oблaстi, зyстpiвся з
нiмецьким oфiuepoм, в якoгo вiлiбpaв пiстoлет (СoлoвiЙ
Фeilip. ПoвcmанcькaЙ J'Iаpmapoл02 CmpuЙщu'lu.-
СmpuЙ,1999,-С' 123)'

Coтня ..Пiскoвoгo'', якa бyлa нa пogгoТ y лiсi, пoблизy
сeлa Пepeвoлoннe Бyськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi,
п iддaлaся нaпaдy нiмцiв. Пoвотaнцi бyли oтoнeннi i
oбсгp iлянi iз бpo непo'rЗлa' а тaкo)к пiдДалися бoмбyвaн ню.
Coтнi вда.пoся бeз кгpтг виЙти з oтoЧеHня (PiвнeнcькuЙ
кpосзнсtвнuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o, !енuщука. _

Сttp. 2030 ЛБ).

Hевiдoмий пoвстaнець вбив y селi Пoтелич
Жовкiвськoгo paйoнy Львiвськoi oблaстi  oднoГo
нiмецькoгo oфiшеpa. Зa цe нiмцi дrсяткyBaЛи селo
(PiвненcькuЙ кpaсзнсtвuЙ лtузеЙ. 0сoбucmaЙ аpхiв o.
[eнut,цуксl. - Сnp. 3ota. Л' 8).

Пoвcтaнeць _ Бyuяк Пrгpo MикoлaйoBич, l9ll p. н.'
ypoд)кенецЬ оrлa Tейсapiв Жидaчiвськoгo paйoнy
ЛьвiвськoТ oблaстi, Зaгинyв |94З p. вiд pyк нiмецькoгo
гeстaпo пiд чaс poзвiдки пoблизy селa Мoлoтiв
Жидaнiвськoгo paйoнy (Увiкoвiчuмo nа"ryI'яmb // HoвuЙ
uас, 2002. - 25 mpавня).
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?,1943 p.

?,1943 p.

?, 1943 p.

?,1943 p.

?, 1943 p.

?,1943 p.

Пoвстaнець - Бpих Iвaн Фeдopoвия, |923 p. н.,
ypoд'(енецЬ сeлa Бyкaвинa ЖидaчiвсЬкoгo paйoнy
ЛьвiвськoТ oблaстi. BпaB нa пoлi бoю з нiмецькими
кaрaтеляп{и |94З p. нa Тeрeнaх paйoнy (Увiкoвiнuмo
nал,яmь // HoвuЙ нас, 2002' - 25 mpавня).

Пoвстaнець - ЯвчiЙ Mикoлa Мapкoвин, 1921 p. н.,
ypoдженецЬ селa Бopиничi Жидaчiвськoгo pайoнy
ЛьвiвськoТ oблaстi, зaГинуB y бoю з нiмцями в 1943 p. нa
теpеlltlх paЙotry (Увiкo в iч tt'v o n oл',я mb // H o вuЙ a аc' 1 9 9 0.
_ 25 беpвня).

Пoвотaнець _ Кoва.лlьvyк Петpo Iлькoвия, 7929 p. н.,
ypoд)кенецЬ сeлa Бopиничi Жидaч1вськoгo paйoнy
ЛьвiвськoТ oблaстi, зaгинyв y бoю з нiмцями в l 94З p. нa
теpенax paйoну (Увiкoвiauмo nа.м,яmь // HoвuЙ uас, I990'
- 25 беpeзня),

Пoвстaнець - lpебoт Йoсиф Mикoлaйoвич , 1922 p. н.,
ypo.ц)кeнецЬ сeлa Бopиничi ЖидaчiвсЬкoгo paйoнy
ЛьвiвськoТ oблaсгi, впaв y бoro з нiмецькими oкyпaнтaMи
в 1943 P. нa теpeнaх paйoнy (Увiкoвiuuлto nал'яmь //
HoвuЙ чac, 1990. _ 25 беpезня).

Пoвстaнцi: Гyк Baсиль Mикoлaйoвия, |922 p. н. i
Фiлiпoвський Гpигopiй Семeнoвин, l9l9 p. н. - oбиДвa
ypoлжeнui сеЛa БyкaBинa ЖидaчiвcЬкoГo paйoну
Львiвськсli oблaстi, Bп.ши y бoю з нiмцями нa Tеpeнaх
paйoнy (Увiкoвiнut'tо nа,,п,яntb // HoвuЙ чаc, 2002. _ 25
mpовttя).

Пoвстaнець _ Пивoвap Я., iз с. Ясeнoва Бpo.Цiвськoгo
paйoнy 

' 
зaгиI{yв вiд нiмцiв, пiд чaс викpallення гpaнaт y

свoемy селi (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ ltlузеЙ. oсoбucmuЙ
аpхiв О.,[енuщукa _ Сnp. 3oш. Л. 5-97).

Пoвстaнцi poзбиЛи зaгiн нiмецьких фольксДoйvеpiв
(пoльськoгo пoxoджeння) бiля с. Coкoлiвкa Бpo,Цiвськoгo
paЙoнy, Який Tеpopизyвaв нaсeлення нaвкoлишнiх сiл. У
цЬoMy бoю зaгинyв пoвстaнецЬ Шмaндa Baсиль iз с'
Paжнiв Бpo.пiвськoгo p-ну (PiвненсьKuir t<paвнавuЙ
музеil. ocoбacmuЙ apхiв o.,\енuuryкn_ Cnp. 3otu. Л.59.).

Biддiл УПA зaв'язaв бiй з нiмецькими пoгpaничt{икaМи

в селi Шнypiв Бpo.пiвськoгo paйoнy. Hiмцям нaдiЙшлa

пiдмoгa iз мiстa Бpoпи. Силu фли неpiвнi i пoвстaнцi

вiдcтyпили. Зa я<еpтви нe пoвiдoмлястьcя (PiвненcькuЙ

кpсtсзнавauЙ музeЙ. ocoбucmuЙ apхiв o. !енuщука. _

Сnp,2048 PPаd.).

Пoвотaнець - .Ц.yнeuь Tеoлop, |921 p. н.' )китeлЬ M.

Хo.пopoвa Жидaчiвськoгo p.Hy ЛьвiвськoТ oбл., зaгинyв y

бoю з нiмцями нaтepенaх цЬoгo )l( paйoнy (PiвнeнськuЙ

кpасзнaвuuЙ лtузеЙ. oсoбucmaЙ apхiв o. !енuuцtка. -

Сnp. 2503 Л}IQ.

Biддiл Caмooбopoни зaв'язaв зaпеклий бiй з нiМецЬкoю

жaндapмеpiсlo y сeлi Bеликa Cyшиuя Cr apoсaмбipсЬкoгo
paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi, якa пpибyЛa нa oбЛaвy iз

мiстечкa Хиpiв Cтapoсaмбipськoгo paйoнy. У pезyльтaтi

бoю бyв вбитиil кoмertдaнтжaнлapмepiТ i oДин жaндapм'

a зi стopoни пoвcтaнцiв зaгинyB Caвчaк Cтeпaн iз селa

Bеликa Cyшиця (PiвueнcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ.

ocoбacmuЙ аpхiв o. ,ЦенuuЦtксь _ Спp. 3otu, Л. 4-I0).

Пoвстaнець - МaтвiTв Mикoлa Baсильoвин' 1922 p. н',

yрoДкенецЬ с. B.iвня Cтpийськoгo p.нy ЛьвiвськoТ oбл.,

зaгинyв у бorо з нiмецькими фaшистaми бiля селa

Хoдoвичi, цЬoгo ж paйoнy, пpи пrpепpaвi збpoТ uepез piнкy

Cтpий (СoлoвiЙ ФеOip. ПoвcmанcькuЙ маpmupoлoz

CmpuЙщuнu. - CmpшЙ, I999. - C. 39).

Мoлoдiтснa нaцioнaлiстин нa гpyпa ..Мoлoдa Пpoсвiтa''

y с. [yлiби Cтpийcькoгo paйoнy нa чoлi з Гyrrrтaкoм lвaнoм

h*o,"uo" викpErлa з нiмецьких скЛaдiB великy кiлькiсть

збpoТ i  нaбoТв.. .  (СoлoвiЙ Феdip. ПoвcmанcькuЙ

'ip*upono, 
СmpuЙщuнu._ CmpuЙ, I999. _ С. 37-38),

?,1943 p.

?,1943 p.

?,1943 p.

?,1943 p.

?, 1943 p.

?, 1943 p.
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04. 01. 1944 p.

04. 01. 1944 p.

06. 01. 1944 p.

1944 piк

[ня 4.|.44. бoТвкa СБ (С.тужбa Безпеки - o. !.) в ниcлi
l 6 oсiб poзЗбpoiЛa пoсTерyнoк укp.пoлiцiТ в с. lлькoвичaх
кoлo Coкaля (Львiвшинa - o. Д.) (ГГ - Генеpал-
Гyбepнaтopствo - o. !.). Злoбyтo 6 кpiсiв (aвстpiйських)
i MП (uеське) i 100 шryк aMyrliцiТ' 1 пiстoль (бpayнiнг)
калб. 7.8, o.цнy гpaнaтy (нiмеuькy). Ha пoстеpyнкy вбитo
oднoгo нiмця _ кoМaнДaнTa' a шyЦмaнiв ' . .в iдпyщенo
дoДoМy (ЦДАBoB i УУ: Ф. 3838. _ on. 1' - сnp' 3-а. _
сtpк' 75, I.{umoвсtнo за: СеpziЙaук B. Пoлякu на BoЛutri у
poкu dpуzoi свimoвot вiЙнu. - Кutв, 2003. _ С. 360)'

Пo лopoзi з IЛЬкoBич (Ссlкальський paйoн Львiвськoi
oблaстi - o. fl.) бoТвкa CБ (Слylкби Безпеки - o. !.) зarхa,ra
нa фiльвapoк (нiмеЦькe кoЛективне гoспoДapсTвo o. .ц.)
в о. Свитязiв (тpебa Свитaзiв Сoкa,rьський p-н - o Д ),
де зaбpалa 5 пap кoней, l бouкy опиpтy i дещo з o.цЯгy.
Пpи цьoму зниЩенo 13 oсiб пoлякiв '  слyжбoвцiв
фiльвapкy. БoТвкa без жo.цних влaсних BTpaт пoвеpнyлa
нa свiЙ тepен (I]!АB0B i УУ: Ф. 3838. - on. 1. _ сnp. 3-
a,_ сlpк. 75 I-|umoванo зсt: СеpziЙuук B. Пoлякlt нсt Boltlttti
у poкu dpуeot cвimoвoi вiЙнu' - КuIв, 2003. - С. 3б0).

6 ciчня 1944 p. бiля с' Cелиськa (Пеpемишлянський p-
н ЛьвiвськoТ oблaстi  -  o. Д.). . .  н iмцi везли декiлькa
дизepTиpiв iз дивiзii CС ..Гaличинa''. Boни бyли oбстpiлянi
пapтизaнaми i apеrптoвaних звiльнили, i втекли (УПА в
cвimлi Doкумeнmiв з бopomьбu за Укpаiнcьку
Ссt.мocmiЙну Сoбopну flеpllссtву 1942-1950 pp. _ T. 2.-
блtв, l960. - С. 31-32. Itumoванo 3а: Grzеgorz Motуkа
Ukrаinskа pаrtуzаnkа 1942 - 1960 Instуtуt Studiov
Politуcznуcll PАN oJicinа l|уdаwniczа Rуtm Wоrszаwа
2006 s. 221).

8 с iчня в Микoлaсвi (Львiвщинa - o. [ .)  н iмui
зaapешryBaЛи пiДпiльникa' ЧЛelta oУH.'..Йoгo кoлеГa
зaстpeЛиB кoнвoipa i paзoм Bтeкли. l-Iiд чaс oблaви зa
BтlкaЧaМи нiмцям Bдaлoся Bикpити iнrцoгo пiдпiльникa_
..Bopoнa''' якиЙ зaгинув y бoю з нiмцями (УПА в свiпl',li

08. 01. 1944 p.

20. 01. 1944 p.

Сiнень, 1944p.

Civень, |944 p.

doку.менmiв 3 бopombбu ЗCl Укpаiнcbку СflмocmiЙну
Сoбopну ! epнсаву 1 94 2- I 9 5 0 pp. _ Т 2. _ б,lrв, l 9 60. _ С.
31-32; Itumoванo за: Grzegorz Motуkа Ukrаinskа
partуzаnka I942- 1960 InstуtуtStuсliov Poliфcznуch PАN
ОJicitlа LУуdаwniczа Rуtm Wаrszаwа 2006 s. 22I).

Бiй пoвстaнцiв з нiмецькиМи ol(yпaнТaМи в с. Ясенiв
пoв' БpoДи (Львiвщинa* О. [.) (Укpttiнcька lloвcmанcька
Аp.мiя. ЛeбеDь M., 1987' - С. 15)

20 ciчня 1944 p. нiмцi нaпaли нa с. Toпopiв (Бyський
paйoн Львiвськoi oблaстi - o. Д ) . Iх зyстpiли вoгнеМ
пoвстaнцi i нiмцi вiдсryпили (УПА в cвimлi doкумeнmiв
з бopomьбu зсt Укpаiнську Сtt,voсmiЙну Сoбopну
[еpllсаву l942-1950 pp.- T. 2. _ б',llв, I960. - С. 31-32;
Ilumoванo за: Grxеgorx Motуktt Ukrаinskсt pаrtуzаnkа
l942 _ 1960 ltlstуtуt Studiov Politуcznуcll PАN oJicinа
L|lуdаwniczсt Rуtm |4lаrszаwа 200б s' 22I).

Пoвстaнцi , якi пpиТхaли фipoю нa фiлЬвapoк (нiмеuьке
кoлектиBне гoспoдapствo ) y сeлo Corryки Явopiвськoгo
paйoнy нa Львiвщинi' пЛaнуBaпи ДeЩo зaхoпити iз coбoro.
Aле нiмцi-oхopoнui фiльвapкry вiлкpили BoгoнЬ 3aв'язaвся
зaпеклий бiй , в якoмy зaгинyЛo ДBa гloBстaнцi. i 2-х бyлo
пopaнено ( Piв tl e н с ь к u Й кp сtсз t t ав u Й .u уз еЙ. o co б u с mu it
оpхiв o. tенuщука. - Сnp. Зot'u' Л. l9-84).

Miсцевa бoТвкa УПA oбстрiлялa iз засiдки нiмuiв, якi
йш-rли грaбyвaти селo МoлoДинче ЖидaчiBсЬкoгo paйoнy
нa Львiвщинi. Ilя aкuiя вiлбyлaся пoблизy нaзвaгIoгo селa.
У pезультaтi цiсТ aкцii oдин нiмець був у6итиЙ. Сepел
пoвстaнцiв }кеpTB Hе бyлo. Кеpyвaв бoiвкою пoвстaнeцЬ
Кoвaль Степaн' пс. ..Кoсav'', х<итель селa Мoлo.цинче, який
пiзнirпe стaв сoтеt{Itим (PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ.
ocoбuсmиЙ сtpхiв o. ,\енuшцуксt. - Сnp. Soul. Л. 10-47).

l0 лroтoгo yпiвui  Bикpaли з i  шпитaля в Хoлopoвi
(Жилaяiвський paйoн ЛьвiвськoТ oблaстi - o. fl.) paненoгo
(пoвстaнця - o. Д.) Хoмисякa Aнтoнa з Moлo.цич (тpебa
с. Мoлoдинче Жи.цaчiвськoгo paйoнy - o. fl.). При uьoмy
бyлo вбитo нiмецькoгo oхoрoнця (УПА в cвimлi
Doкулteнmiв з бopomьбu за Укpа.iнcьку СамocmiЙну

08.01. 1944 p.

84

r0.02.1944 p.
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10. 02. 1944 p.

16.02.1944 p.

29.02. 1944 p.

Лютий, |944 p.

Лютий, 1944 p.

Сoбоpну !еplrcаву l 942.1 950 Pp. - T. 2. _ блtв, I9б0, _ С.
33-34' 38,63. Itumoванo зa: Grzеgorz Motуktt Ukrаiпskсt
pаrlуzаnkа 1942 _ 1 960 Insфtуt Studiov Politусznусh PАN
oficinа LУусIаwniсzа Rуtm LУсtгszсtwа 2006 s. 221).

Сoтня ..Caблюкa,' мaлa бiЙ з нiмцями нa шoсe Poгaтин.
Пepeмиrпляни (Львiвщинa _ o. Д') (ЦДАBОB i УУ: Ф. P
3836. _ on' 1. _ cnp. 46- - сtpк, I03)'

Гpyпa ..Сipoмaнцiв'' зipBaЛa мiст нa сoшIi PoгaTин-
Пеpемишляни-Львiв i poзбилa 2 aвтoмaшини (Лimonuс
УПА. Hoвtt cеpiя. - T. 8. _ Кlttв - Topонmo, 2006. - С.
s22).

Bapтo згaдaти, щo бyлo....цвa бoТ 5-гo пoлку пoлiцiТ CС
з пapтизaнaMи (пoвс'гaнцяMи _ o. !.). Пеpпlий iз них 29
|I |944 p. в с. Гopбкoвi paйoн Сoкaля (Львiвшинa - o. fl.).
У цьoму бoю зaгинyв 1 yпoвеЦь (УПА в свimlt i
doку.мeнmiв 3 бopombбu за Укpоiнcьку Са"uocmiГttt.у,
Сoбopну !еpcrcаву 1942-1950 pp._ T. 2. _ б,vtв, 1960' _ С.
3 3. It u moван o з а : G rzeg o rz M o tу ka U kr аins h а p а rtу zсm k а
1942 _ I960 Insффt Stltdiov Politусznуcll PАN ofiсinсt
Wуdаwniczа Rуtm ||lаrszсtwсt 2006 s. 196).

У лютoмy 1944 p. бiля с. !yбiвляни (мo>кливo смт
[у6ляни Сaмбipськoгo paйoнy нa Львiвщинi - o. Д.) в
бoro з нiмцямИ зaГИIlуЛo 3-и yкpaТнui. Нiмui втpaтили... 8
вбитими (УIIА в cвimлi loкулlенmiв з бopomьбu за
Укp аiн с ь ку С а'tl o c mi Й ну С o б o p ну ! еpltс сt ву I 9 4 2. I 9 5 0 p p.
_ T: 2' - блlв, 1960. _ С. 34-35 , 37, 5l-53. Itumoванo зсt:
Grzеgorz Motуkа Uhrаinskо pаrtуzсtпkа l942 _ 19б0
Instуtуt Studiov Politуcznуch PАN Оficinа L|lусlаwniczа
Rуtm LУаrszаwсt 2006 s, 227).

Сoтня ..Глyхoгo'' (сoтенний - Гyлroк BoлoДимиp,
ypoджrнецЬ селa Pяснe Пoльське, тепеp селo Pясне -I, м.
Львiв) poззбpoiлa зaгiн мaдяpiв (бiля 300 oоiб) у сeлi
Coлoнкa ПyстoмитiвсЬкoгo paйoнy нa Львiвшlинi.
Пoвстaнцi зaхoпили тpи фipмaнки збpoТ, пpoлyкти> кopM
для кoней (PiвненcькuЙ кpaсзнавltЙ музeЙ' ocoбucmцЙ
аpхiв o. [енuu1!кa. Сnp' 3olu, Л. I 9-82).

Лroтий, |944p.

Лroтий, |944p.

Лroтий, |944p.

Лroтий, |944p.

JIютий, |944 p.

Coтня ..Ма.лlинoвoгo'' (сoтенний _ Кpaвvyк Map'ян, омт.
Кpaснe ЛьвiвськoТ oблaстi - o. Д.) пpи.цoпoмoзi КyшoвoТ
бoТвки Сaмooбopoни пiД кoмaнДoю ..Cypмaнa'' (кушoвиЙ
_ Шпaк Фeдip, iз оелa Hивицi Pa.цехiвськoгo paйoнy нa
Львiвшинi) нaпaлa нa нiмеЦькi npoлyктoвi склa.ци у с.
Toпopiв Бyськoгo p-нy, якi  oхopoнялися нiмецькoю
пoлiцiсto. Пoлiцiя здaлaся у пoлoн i пoвстaнцi зaхoпили
бaгaтo пpoлyктiв, пiсля чoгo вiдiйшли нa бaзу
( Piв не нcь кtl Й кp аeзнсtвнtlЙ itlузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
[eнuщука. . Сnp. Зolu. Л. I4-60)'

Чoтa ..Лисa'' iз сoтнi ..ГaмaлiТ'' МaJra зaпеклий бiЙ з
нiмцями пoблизу селa Кyлинкiв Сoкa-цьськoгo paйoну нa
Львiвщинi. У pезyльтaтi бoro сеpед нiмцiв булo вбитo l0
нoлoвiк' a в пoвстaHцiв 2.х вбитllх i 3.х пopaнених. Toдi
зaгинyв кyлeМeтник,,Жук'' (PiвненcькuЙ кpсtсзновauЙ
лlузеЙ. ОсoбucmuЙ аpхiв О, ,Ценttlt.|vка. _ Сnp' 3ot,lt. Л.
I 4-60).

Сoтня ..Гaлaйди'' (сoтенний .- oниш кевич, ypoДженецЬ
Сoкaльськoгo paйoну ЛьвiвськoТ oблaстi) нaпaЛa нa
нiмецький гapнiзoн (бiля 40 oсiб) у селi Бyтини
Coкaльськoгo paйoну i poззбрoiлa йoгo, a тaкorк зaбpалa
хapui '  Нiпlцi  спpoTиBy не чИI1ИлI1 (PiвненськltЙ
кpасзнавuЙ tvtузеЙ. oсoбucmuЙ apхiв o. ,\еttuш1ука. - Сnp.
Зotu' Л. 2I-7I).

Чoтa ..Гoлyбa'' iз сoтнi ..Гaмaлij'' зopгaнiзyвaлa зaсiлкy
нa нiмцiв нa aвToшляry Bеликi Moсти - Кpистинoпiль
(тeпеp мicтo ЧеpвoнoгpaД) ЛьвiвськoТ oблaстi. Hiмцi Тхa.пи
HеBеликoIo гpyпolo нa MoтoцикЛaх. Усi фarписти бyли
зниrценнi. Cеpел пoвстaнцiв жеpтв не бyлo (Piвttенcьt:uЙ
кpсtсзнавнuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. fleнltщука' _

Сtlp. Зot'tt' JI. 14-60).

Coтня ..Гrryхoгo'' влaшryвaлa 3aсiдкy нa нiмцiв, якi Тхали
тpЬoMa тaнкеткaMи y о. Жopниськa Явopiвcькoгo paйoнy.
Пoвстaнцi викopистЕUIи пpoтипaнцеpну гapмar.кy. oлнa
тaнкeткa булa лiлбит4 a екiпarк лpyгoТ i тpетьoi тaнкетoк
(6 нoлoвiк) зДaBcЯу пoлoH. !.вoх нiмuiв бyлo вбитo. Жеpтв
оеpeд пoBстaнцiв не бyлo (PiвненськuЙ кpасзIlавuЙ музeЙ.
oсoбuсmuЙ аpхiв О. [енuщуксt' - Cnp. Зou't. Л. l9-82).
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ЛtoтиЙ, |944p.

Jlютий, |944 p.

Лroтий, |944p.

Лютий' |944p.

Лютий, |944p.

Мiсцевa бoТвкa УПA пiд кoмaндoю..Cтеблa,' (кoмaндиp
бo[вки - Тимчaк |вaн, 192l p. н.' ypoдя(eнецЬ сеЛa
Hoвoстaвцi Paдехiвськoгo рaйoнy нa Львiвщинi)
poззбpoiлa тpьoх BлaсoBuiв (рoоiйськi tцoвiнiсти' якi
слy)l(иЛи нiмцям) y селi Hoвoстaвцi (PiвненcькuЙ
кpасзнttвнuЙ trtузеЙ' ocoбucmuЙ аpхiв О, ,Qeнuщука' _
Сnp. Зoul. Л. 21.I).

Мiсцевa бoiЪкa УПA пiд кoмaндoю ..Cтеблa'' (кoмaнлиp
бoТвки - Tимчaк Iвaн, 1921 p. н. '  ypoд)I(енецЬ сrлa
Hoвoстaвцi Pадехiвськoгo paйoнy нa Львiвщинi) малa бiй
з в;IaсoBцяМи (poсiйськi rпoвiнiсти, якi слyжили нiмцям)
в ypoнишi,, ЛИt|к|4''' пoблизy сeлa П iд6агиiЪ PaДeхiвськo гo
paйoнy. ToДi зaгинyлo бaгaтo влaсoвuiв, a сеpел пoвстaнцiв
жеpтв не бyлo (PiвненськuЙ кpасзнавuuЙ лtузеЙ.
0coбucmuЙ сlpхiв o. flеttuщуксl. - Cnp. Зota. Л. 2l-1).

Coтня iз кypel{я ..Шyгaя', (кypiнний - Кoтельницький
Гpигopiй Boлoдимиpoвич, l908 p. н., ypoдженецЬ селa
Пiдгipцi Бpoлiвськoго paйoкy Львiвсьr<of oблaстi) знищилa
тpьoх нiмuiв y селi Бopaтин БpoДiвськoгo paйoнy
ЛьвiвськoТ oблaстi, якi вчинили сnpoтив пoBстaнцям
(PiвненcькuЙ кpoсзнавaцЙ музeЙ. Оcoбucmuй apхiв О,
[енuщvка. - Сnp. Зoш. Л. 5).

Bиu.lкiльнa гpyпa ( 14 нoлoвiк) пiд кoмaндoro хopyнжoГo
..Гaмaлii'', якa пoвePTaлaся iз Pi внeнщини, зopгaн iзу валa
зaсiлкy нa нiмцiв y лiсi, пoмiж сеЛaМИ Cтaнiслaвчик i
Лешнiв Бpoлiвськoгo paйoнy нa Львiвulинi. Hiмцi iiали
фipмaнкaми (бiля 50 ociб). Зaв'язaвcябiЙ,y якoМy в нiмцiв
бyли x<epтви, а-пе кiлькiсть ii невiдoмa. Cepe,Ц пoвстaнцiв
жеpтв не бyлo (PiвнeнcькuЙ кpсtезнaвнuЙ .uузeЙ'
OсoбaсmuЙ apхiв О. fleнauцlка. - Сtlp. 1otл. Л. I4-б0).

Coтня iз кypeня ..Шyгaя'' (куpiнний _ Кoтельницькйй
Гpигopiй BoлoДимиpoвич, 1908 p. н.' ypoДItенецЬ сeлa
Пiдгipцi Бpoдiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi) мaлa бiй
з пoЛьськиМи ruoвiнiстaми, якi слyжили нiмцям. L{ей бiЙ
вiдбyвcя y селi Гщa Бpiлськa БpoДiвоькoгo paйoнy, в Якoмy
зaгиI{yЛo 5 пoвотaнцiв. Зa жеpтви сrpeд пpoтиBникa
невiдoмo ( Piв ненcькaЙ кpсtсзнaвauЙ музeЙ. ocoбucmuЙ
apхiв o. !eнaщ1lка. _ Сnp.3otл. Л, 5).

ЛютпЙ,44p.
(кiнеuь)

Зима' 1944 p.

23. 03. 1944 p.

Бepезень' 44 p.

У кiнцi Лютoгo в ....селo Hoвoстaвцi (Pa.uеxiвський
paйoн ЛЬвiвськoi oблaстi _ o. Д.) пpибyлa poтa бiйuiв
влaсoвцiв PoA (Pyсскaя oсвoбoдитеЛьнaя Apмия), якi
бyли знятi злiнir фpoнry....Мiсцевa бoiЪкa пpoBелa yспilllнy
oпepaЦiю пo зtlхoпЛeннrо y влaсoвцiв двox кyЛеMeтiв,.Цвoх
paкeтницЬ, двoх пiстoлетiв...двoх ящикiв пaтрoнiв .цo
кyлеМeтiB, кaвaлеpiйськoгo кapaбiнa' пaчки гpal{aт.
oпеpauiсro кеpyвaB кyщoBий Tимчaк lвaн (Клuмuук
TаdеЙ. }I(ammя 3а вoлIo Укpа.lнu._ Лonamuн, 200I. -
c.2s-26).

Miсцевa бoiЪкa УПA пiд кoмaндoro..Хмapи'' (кoмaнлиp
бoТвки _ Кoтик Михaйлo, ypoдя(енецЬ селa Пеняки
Бpoлiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi) нaпaЛa нa
нiмецький вiйськoвий пiдpoздiл (бiля 20 oсiб) пoблизy
сeлa Пeняки. Зaв'язaвся бiй. Cеpeл пoвcтaнцiв )кеpтв нe
бyлo' Зa жepтви y пpoтивI{икa невiДoмo. Hiмцi пoвеpнyли
нzlзaд нa сeлo Чeпелi БpoДiвськoгo paйoнy (PiвнeнcькuЙ
кpасзнttвнuЙ JwweЙ, ОcoбacmuЙ аpхiв o' !енuщуl<а' cnp.
7oul. Л.4).

I oсь paнньoto вeснoro |944 p. ( пo.Цaних ..lстopiТ УПA''
- 23 беpeзня' a пo .цaHих ..ПapтизaнсЬкoгo кpaЮ'' с.
Мapкевiиa _ 1 квiтня), вiддiл пoвстaнцiB пiд кoMaндoю
оoтникa ГaлaЙдуl y зaBзятoМy бoro знищив ... ( пoльськy
кoлoнiю oстpiв Coкaльcькoгo p-ну ЛЬBiвсЬкo[ oбЛacтi -
o. .ц.). Пoльськa бoiЪкa пoнeсJla вaяскi втpaти. B бoro з
нiмuями, Щo пpийtuли нa дoпoмory пoлЯкaМ' Зaгинyв
ГaлaЙдa (Tapaс oниrпкеви.t) (Фaлunaук Bаcuль. Сuto
Бopаmuн на славнiЙ Бanзчuнi, _ Topoнmo. - С. 23).

Мiоцевa бoТвкa УПA, iз селa Бyтини Coкaльськoгo
paЙoнy нa Львiвщинi, зopгaнiзyвa.пa зaсiдкy нa нiмцiв, якi
iхали гpyзoвorо aBтoмaшинoro. Усi нiмeцькi сoл.цaти бyЛи
poззбpoeннi i вiдпyщеннi, a oфiuеp бyв зaхoплений в
пoлoн. Ця aкцiя вi.uбулaся нa aвтoшIляхy пoмiж Жoвквoro
i Paвa-Pyськoю нa Львiвщинi (PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ
музеЙ. ocoбucmлЙ apх'iв О. ,[енaщ1lксь _ Cnp. Зoш. Л.
r 8-66).

Coтня *ГaлaЙДи (сoтенний - oниrпкевиu Tapaс,
ypo'ц)кенецЬ Coкaльськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi)
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Беpeзень,44 p.

Берeзень,44 p.

Бepезень,43 p.

10. 04. 1944 p.

18.04. 1944 p.

нaпалa нa нiмецЬкo.мaдяpський гapнiзoн y мiстенкy Угнiв
Сoкaльськoгo paйoнy нa ЛьвiвЩинi i poззбpoiha йoгo.
Hiмцi спpoтивy rre ЧИH|4Л|1 (PiвненcькuЙ кpаeзнaвuЙ
музеЙ. ОcoбucmaЙ apхiв o. !eнuщука. - Сnp. 3oul.Л.
2 r-71).

ПoвстaнЦi, зa знyщaння нaД poбovими, poзстpiляли
oднoгo нiмця _ кepiвникa бyдiвництвa зaлiзнoТдopoги мiж
м. Явopiв i селoм Кaм'янoбpiл Явopiвськoгo paйoнy нa
Львiвщинi. I-|я aкuiя вiцбулacя в ypouишi ..Явopiвськi

Coснини'' пoблизy мiстa Явopiв (PiвнeнcькaЙ кpасзнавuЙ
музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o. [енuщука. - Cnp. Зoш. Л'
I9-136 ).

Biддiл УПA нaпaв нa нiмецький пiдpoздiл нa х.
Cвиpилiвкa, бiля с. Пеняки Бpoлiвськoгo p-нy Ha
Львiвщинi,  який виТхaв iз с.  Жapкiв нa с. ГoлyбиЦя
Бpo.Цiвськoгo p-нy. У бoю 5 нiмцiв бyлo вбитo, a pеrштa
Bтeклa. Cepeд пoвстaнЦiв iItеpтв нe бyлo (PiвltенcькuЙ
кpасзttавнuЙ музеЙ. ocoбucmuй аpхiв О. fleнuщукa. -
Cnp' 3oul. Л. -6).

Coтня ..Шyмa'' (сoтенний - iз с. Пoбyжaни Бyськoгo
paйoнy нaЛьвiвщинi) пiдбилa нiмецький лiтaк нeпoДалiк
х. Bальки, Щo пoблизy с.Mapaшaнки Бyськoгo p-нy. Лiтaк
пpизeМЛився i пoвстaнцi зaхoпили нiмeцьких лiryнiв
(PiвненcькttЙ кpасзttсtвuЙ .музеЙ. OcoбucmuЙ оpхiв o.
[енuщукo, _ Cnp. Зou't, Л. l2-69).

l0 квiтня УHC (Укpa.rЪськa Hapo.Цнa Caмooбopoнa_ o.
[.) yспilшнo вiдбилa нiмeцький нaпa.ц нa сeлo Кoмapiв
(CoкaпьоькиЙ paйoн ЛьвiвськoТ oблaстi - o. Д.) Убитo 5
пoлякiв, l нiмця i 2 нiмцiв вa)ккo пopaнeнo (Лimonuc
УIIА. _ 7: 24. _ Topoнmo -Львiв, I995-1996. - С. 3l2;
Baшкiв Iвaн. Coкаль i Пpuбуэtcclcя. -Л., 2000. - C' 132).

Пoвстaнськa стapшинськa цIкoлa' якa зI{axoдилaсЬ B
селi Угopui (тепep селo Пiлгip'я) Зoлoчiвськoгo paйoнy
нa Львiвщинi, пpи пiдтpимцi мiсцевof бoiвки нaпaлa нa
нiмцiв (бiля 50 нoлoвiк), якi пoвеpтaлися з гpaбyнкy i
бaн.Цитизмy в селi Pемезiвцi Зoлoчiвськoгo paйoнy
Львiвськoi oблaстi. Гpaбiясники Beзли нa l0 фipмaнкaх

18.04. 1944 p.

19.04. 1944 p.

19-20.04.44 p.

19-20.04.44 p.

свинi, зеpнo. Мiхс х. Кopoпuик i с. Cнoвичi Зoлoчiвськoгo
p.Hy зaв'язaвся зaпeклий бiй. У uьoмy бoю зaгинyлo 12
пoвстaнцiв. Пopaненим бyв Гaйлap Iвaн Tpoхимoвин,
1925 p. н., iз с. Cнoвичi. Бyли жеpтви сеpeд нiмЦiв,
кiлькiсть iх невiДoмa. Пoвстaнцi вiдiйruли (PiвненcькuЙ
t<pаа,I|авuЙ,vIуЗеЙ' ocoбucmuЙ аpхiв o. ,\eнutщtкu _ Cnp.
3otu. Л. 8).

Мiсцевa бoТвкa УПA HaпaЛa нa нiмецькy aвтoкoлoнy '
якi вeзЛи невiльникiв (бiля l40 люлей). B yp' ...(pигaнки'',

щo пoблизy с. Pемезiвцi 3oлoчiвськoгo p-нy, зaв'язaвся
жopстoкиЙ бiй з нiмцями (бiля 40 voлoвiк), якиМи кepyвaB
пoляк-фoльксдoЙчеp кaпiтaн Caвiч. Hевiльникiв вi.цбити
нr вд:rлoся (PiвненськuЙ кpсtсзнсtвuЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ
аpхiв О. !енauцlкс - Сnp. Зotu. Л. 8).

У бoю з нiмцями пiд Пoоaдoвoм пoвiт Paвa-Pyськa нa
Львiвщинi зaгинyB чoтoвий УПA ..Кapмeлюк' '

(PiвнeнcькuЙ кptlвIrав'.Й лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpxiв o.

[eнuщука. - Cпp. 277I P).

l9-20 квiтня 1944 p. в с. Мiхoвa (Cтapoсaмбipський
paйoн нa Львiвщинi _ o' Д ) poззбpoсt|o 3-х жaндapмiв
(oднoгo, якиЙ вчинив oпip бyлo poзстpiлянo) (\,ПА в
cвimлi doкумeнmiв 3 бopombбu за Укpаiнcьку
СoлlocmiЙну Coбopну,\еpucсtву I942-1950 pp. _,I: 2. _

бllв, 1960. _ С. 4I-45. Ilumoвnнo зa: Gпеgorz Molуko
Ukrоinskсt pаrtуzаltkа I942 _ I960 Instуtуt Studiov
Politуcznуch PАN oJicinа |Ууtlttwпiczа Rуtm |Yаrszawсt
2006 s. 222).

19-20 квiтня 1944 p. в с. Бopaтин (БpoлiвськиЙ paйoн
нa ЛьвiвЩинi _ o. ,ц.) poззбpoснo 4-х жaнлapмiь (УПА в
cвimлi doкуменmiв 3 бoPombбu Зa Укpаiнcьку
Са.мocmiЙну Сoбopну .{еpcrcаву I942-1950 pp, - T' 2, _

бмв, 19б0. _ C. 4I-45. Ilumoвaнo зсt: Grzеgorz Motуkа
IJkrаinskа pаrtуzanka I942 - I960 Instуtуt StuсIiov
Politуcznуch PАN Оticino фdawniczа Rу|m L|tarszawo
2006 s. 222).
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23.04. 1944 p.

27.04. 1944 p.

Квiтeнь,44 p.
(пo.raтoк)

Квiтень,44 p.

Квiтень,44 p.

Квiтeнь,44 p.

24 квiтня |944 p. в с. Глyхiв бiля Coкаля (Львiвськa oбл.
-o. Д.) poззбpoснo 5 . нiмцiв (УПА в cвimлidol<улleнmiв
з бopomьбu зсt УкpаIнcьку СаlvocmiЙнv Coбopну
flеplrcаву I 9a2-l 950 pp, - T 2. - бмв, I 960. - С. 46-49, 60.
I.|umoванo за: Grzеgorz Motуha I]krаinskсt pоrфzаnkсt
1942 - 1960 Instуфt Studiov Poliфcznуch PАN olicinа
Wуdawnicza Rуtm ll/аrszаwa 2006 s. 222).

Мiсцевa бoiвкa УПA зaв'язaлa бiй з гpyпoro нiмцiв (6
oсiб), якi пpиiхarrи в селo CyлятичiЖидaчiвськoгo paйoнy
нa Львiвщинi. У pезyльтaтi бoro нiмцi , без втpaт, BтеI(Ли
нa Cтpий (Львiвськa oблaсть) (PiвненcькuЙ кpасзнaвuЙ
музeЙ. ocoбucmaЙ аpхiв 0. [eнuщ1tксt. _ Сnp. 3ou'l. Л.
r 1-39).

Biддiл УHC (УкpaТноькoТ НapoлнoТ Сaмooбopoни) МaB
бiй з нiмцями пoблизy с. Унeвa Пеpемиlшлянськoro paйoнy,.ЛьвiвськoТ 

oблaстi. У цьoмy бoю зaгинyв кyЛеМет}Iик
..opел'' (Лimonuс УПА-T 12. _ Topoнmo, I 989. _ С. 2ss).

Coтня ..Глyхoгo'' (сoтенний - Гyлюк Boлoдимиp, iз с.
Pяснe Пoльське (тепеp Pясне-I) пеpeхo,цилa чepез с.
Жopниоькa Явopiвськoгo p-нy . Heжлaннo нaд'iхaли нiмцi
нa тaнкетцi (пoнaд 10 oсiб) i хoтiли зaapецIтyвaти
сoтеннoгo. Зaв'язaвcя бiЙ, щo тривaв бiля гoдини. У цьoмy
бoю зaгинyв oдин нiмець i бyв пopaнений сoтенний
..Глyхий''. ( Piв нeнcь кuЙ кp сtсзнавu Й lwузеЙ. Ocoб uc mu Й
аpхiв o..!енuщука. - Сnp. 3oul. Л. 19-89).

Бoiвкa УПA , якa стoялa в сeлi Унiв ПеpeмиrпляItcЬкoгo
paйoнy нa Львiвщинi, пiддaлaся paптoвoМy l{Еlпaдy нiмцiв,
якi пpиiiaли нa .цBoх МoToциIслaх. 3aв' язaвся lIсopстoкий
кopoткoтpивirлиЙ бiЙ, B якoмy ,цBa пoвстaнцi зaгинyли
(PiвненcькuЙ кpttсзнaвuil лlузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
[енuщукш - Сnp. Soul, Л-17-45).

Coтня iз кypeня ,.IJJуraя'' (кypiнний _ Кoтeльницький
Гpигopiй Boлo.Цимиpoвин, l908 p. н.' iз с. Пiлгipui
Бpoлiвськoгo p-нy) зopгaнiзyвaлa зaсi.цкy нa нiмцiв-
фoльксдoйнеpiв (бiля 150 oоiб) y лiсi, бiля с. Cнoвичi
Зoлoчiвськoгo p-нy, якi Тхaли TpЬoМa бpoньoвaними
МaЦиH.lми. Зaв,язaвся жopстoкий бiй, в якoмy зaгинyлo

Квiтень' 44 p.

Квiтeнь' 44 p.

Квiтень' 44 p.

Квiтень' 44 p.

l6 пoвстaнцiв i, сepe,Ц них Toпилкo Iвaн iз селa Клeкoтiв
Бpoдiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi. У нiмuiв бyли
тaкoж Boликi жеpтви (PiвнeнcькaЙ кpaсllraвuЙ tэtузеЙ.
oсoбucmuЙ сtpхiв o. [енuщука. _ Сnp. 3oш. Л. 67).

Ha кoлoнiю Biцинь (тепеp ceлo Cмеpекiвкa)
ПеpeмишлянсЬlФгo paйoнy нa Львiвщинi пpиiiaлo 3 нiмцi
нa гypaль}rю (спиpтзaвo.Ц). Miсueвi жителi Тх тaк
пpигoстили' щo нiмцi пoмеpЛи, с вrpсiя' щo iх зниЩили
(Зoлoнiвщuна, it tltuнулe i cунаcнe. _ Hью-Йopк -
Topoнmo' 1982).

Miсцевa бojЪкa УПА зopгaнiзуBaлa зaсiлlсy нa нiпluiв y
лiсi, в ypоuищi ..Зaднiй Бip'', Щo пoблизy Cелa Б1zaцgц
Сoкa.пьськoго paйoнy нaЛьвiвщинi. Hiмцi .rхали легкoBoЮ
aвтiвкolo. У peзyльтaтi цieТ aкцii Декiлькa нiмцiв бyлo
вбитo. Cepе.Ц пoвстaнuiв lкеpтв нe бyлo (PiвненcькuЙ
кpаeзнавuЙ tпузеЙ. Оcoбa cmuЙ аpхiв o. leн u uуv ка. _ Сnp.
3ot,u. Л. I 8-73).

Biддiл..Шyгaя'' нaпaв нa нiМцiB мi>к сeлaми Шпикoлoси
i Угopui (тепеp селo Пiлгip'я) Зoлoнiвськoгo paйoнy
Л ьвi вськoТ oблacтi' якi пpи.rkaли гpaбити Mиpнr нaсеЛен llя
в сeлo Ш]пикoлoси Кoли гpабiжники пaвеpтaлися нaзaд
з нaгpaбoвaним мaйнoм i  хyлoбoю, тo Тх зyстpiв
шквaльний вoгoHЬ. У pезyльтaтi зaпекЛoгo бою жеpтви
бyли з oбox cтopiн- Cepе.п пoвстaнцiв зaгинyлo бiля 50
uoлoвiк i, сеpeд ниx Кopvaк.[митpo oлексaн.пpoвич,1925
p. н.' уpoдженецЬ селa ГaТ Стapoбpiдоькi (тепеp селo Гai)
Бpoлiвоькoгo paйoнy нa Львiвщинi. Пoвстaнцi вiдбили

ryюбу y гpaбiжникiв (PiвненcькuЙ кpсtсзltсtвuЙ ,ltvзеЙ'
ocoбucmuЙ apxiв О. ,\eнuugtкa - Сnp. 3otu' Л. б).

УкpaТнськa Hapoлнa Сaмooбopoнa (УHс) в Глyхoвi i
Бopaтинi (тpебa cелo Бopятин Coкaльськoгo paйoнy
Львiвськoi oблaстi - o. Д.) poззбpoiлa гpyпy нiмеuьких
жaндapмiв (Bашкiв lвaн.Coкаltь i llpuбунсctся. -Л.' 2000.
- c. 132).

Мiсцeвa бoТвкa CaMooбopoHи сеpе.ц бiлoгo дня викpaлa
y нiмuiв I(yлеМет iз пaтpoнaми i iншy збpoю. I-{я aкuiя
вiцбулacя y селi oпiльсЬке сoкaлЬськoгo paйoнy нa
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Квiтeнь,44 p.

Квiтень,44 p.

Квiтeнь,44 p.

Квiтень,44 p.

Квiтень,44 p.

Львiвщинi ( PiвненcькuЙ кpаа,нaвaЙ музeЙ. 0coбucmuЙ
сtpхiв o.,{енaщука. - Cnp. 3ota. Л. l6-49).

Чoтa..oлегa'' зopгaнiзyвалa зaсiдкy нa нiмцiв в ypoнишi
..Кyтики'', пoмiя< селaми oглядiв i Hивицi Paдeхiвськoгo
paйoнy нa ЛЬBiBЩинi. oдин нiмець i двa пoлiцai.-yзбеки
пoвrРг'lЛися з гpaбyнкy селян нa ryтopi Пyстeльники' щo
пoблизy селa Hивиця. У pезyльтaтi бoю двa гpaбiжники
були вбитi, a нiмцевi вДaлoся yтекти (Piвнeнcькutl
кpасзttавuЙ .uузeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,!енuuцкa. _ Сnp.
3ota. Л. 14-6I).

Чoтa ..oлeгa'' малa пoвтopниЙ бiЙ з нiмцями (6iля 20
oсiб) в ypoнищi ..Кщики'', пoмiж селaми oглядiв iHивицi
Paдехiвськoгo paйoнy нa Львiвщинi. Пoвстaнцям в.ц.lлoся
без втpaт вiдiйти. Зa лсеpтви y нiмuiв невiдoмo
(PiвненcькuЙ кpllсзнсtвuЙ музеЙ. ocoбшcmaЙ аpхiв О.
[енuщуксь _ Сnp. 3otu. Л. I3-б9).

Чoтa УПA, якa пеpехo.цилa нa Кapпaти, зaв'язaлa бiй з
нiмцями. Нiмцi Тхaли нa бpинui пoблизy селa Мaлa
Гopoxсaнкa Миlолal.вськoгo paйoнy нa Львiвцинi. Hiмцям
Bдaлocя yтекти. Cеpел,пoвстaнцiв жеpтB He бyлo. Зa
я<еpтBи y пpoтивrrикa невiдoмo ( P iв н e н с ь кu Й кp асз tt сtв u Й
музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o, !енuщука. - Сnp' Зolц. Л'
t 9-r 74).

У квiтнi |944 pбулo вФгo двoх нiмцiв... Hiмeuькa кapнa
експедицiя cПaлИлa зa це сrлa: Шпикoлoси, Hемiзoвцi
(тpебa Pемезiвцi - o. !.) i Bopoняки (ЗoлoнiвськиЙ paйoн
нa Львiвщинi - o. ,ц.) (Grzеgorx Motуkсt Ukrаinskа
pагtуzаnkа 1942 _ l 960 Instуtуt Studiov Poliфcznуch PАN
oficinа |Ууdаwniczа Rуtm |lаrszаwа 2006 s. 225).

У квiтнi 1944 polч вiдбyлoся кiлькa бoТв yкpaТнських
пoвотaнцiв з нiмцями. B oлнoмy з них - нa фiльвapкy
(нiмeuьке кoлrктивHе гoспoДapствo _ o. Д.) Baндзiн
(Coкальський paйoн ЛьвiвськoТ oблaстi - o. ,ц.) _ yпiвui
tГpdгt|л|4 пoнaд .цесятЬ чoлoвiк (Bашкiв lвaн.Сoкаль i
Пpuбуerccrcя. _Л., 2000. - С. 132).

Квiтень' 44 p.

03. 05. 1944 p.

04. 05. 1944 p.

09.05. 1944p.

Beснoro 1944 p., в сepс.цy' пiсля Beликoдня, бiйцi УПA
3!lxoпиЛи B пoлoll нiмця, Щo Bигaняв бopaтинuiв ( я<ителiв
c. БopятиIr Coкaльськoгo paйoну Львiвськoi oблaстi - o.

.{.) кoпaти oкoIIи B Бендюзькoму лici, '.(ФuJ,lutlчук
Bttcuль.Сano Бopаmuн на сtiавнiЙ Беltзчutti. _ Topoнmo,
?. _ С. 24).

3 тpaвня 1944 p. Caмooбopoнa в6илa 2-x нiмцiв, якi
гpaбyвЕlли с' Гутa Бaбiнськa Paдехiвськoгo p-нy (Львiвськa
oблaстЬ - o. Д.) UПА в cвimлi DoкуLueнmiв з бopomьбu
?a УКpсIiltcbt<у СамocmiЙну Сoбopну ,[epcкаву I942-1 950
pp. _ I| 2. - блlв, 1960. - C. 39' 5I-58. Itumoванo зa:
Grzegorz Motуkсt Ukrаinskсt pаrtуzаnkа I942 - I9б0
Instуtуt Stuсliov Politуcznуch PАN Оficinа L|/уdаwniczа
Rуtm Wаrszсtwсt 2006 s. 222)'

4 тpaвня |944 p. Caмooбopoнa зMyсилa пoBеptIYтися
нaзaд нiмцiв, якi  oботpiляли Oстaпoвинi (тpебa с.
oсталoвичi- o. Д.) пoв. Пеpемишляни (Львiвськa oблaсть
_ o. .ц.). Hiмецькa кaрaлЬнa експедицiя втрaтилa 2-х
вбитими i двox пoтpaпиЛo B пoлoн (УПА в свimлi
Doкулleнmiв 3 бopombбu За Укpаillcьку Cаntocmitulу
Сoбopну lepcrcаву 1942-I950 pp. - T| 2. - блrв, 1960. - C.
39, 5l-58. Ilumoванo за: Gr?,egorz Motу|aa Ukrаinskсt
pаrtуzсInka I942 - I 960 Insффt Studiov Politуcztlуch PАN
oJicinа Wуdсtwпiczсt Rуtm ||аrszаwа 2006 s. 222).

9 тpaвня 1944 p. нiмцi вчинили oблaвy y сеЛaх:
Ястpyбинi' Pадвaнцi i Boля Paдвaнецькa пoв. Coкaль
(Львiвшинa _ o. .ц.). У бoю 3 MiсцeBoю Caмooбopoнoю
нiмцi втpaтили 5 вбитими, l 8 oсiб пoтpaпили y пoлoн
(УПА в свimлi doкуlllенmiв з бopomьбa 3а Укpаittсbку
CалlocmiЙну Сoбopну ,|еpucаву 1942-1950 pp. _ T. 2. -
бмв, 19б0. _ С. 34-35 , 37' 5I-53. Itamoвсtнo зсt: Grzеgorт
Moфkсt Ukrоinskсt pаrtуzаnkа I942 _ l960 Iпstуtуt Studiov
Politуcznуch PАN oficinа l|уdаwпiczа Rуtm ||lаrszаwrt
2006 s. 227).

l2 тpaвня l944 poкy Кapiвський лiс (ypouише
..Кopнyнoк'' пoблизy с. Кapiв CoкaльсЬl(oгo p-rry ЛьвiвськoТ
oбл. - o. Д.) стaв свiдкoм oднoгo з нaйбiльrпих бoiв
кypенiв УПA з нiмецькими прикop.цoнними вiйськaми.
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УкpaТнськими пoBстaнцяМи кoМal.IДyвaв мaйбyтнiй
лeгендaрний кepiвник збpoйнoТ бopoтьби УПA на
Зaкеpзoннi ..opест' '  (Миpoслaв oнишкевиu)' a тaкo'(
лpиЙмaлa yчaстЬ сoтня ..МopoзеHкa'', ..Емa'' (вiн же
.. €BП]aн,', кypiнний - Пeлип !митpo Петpoвиv, 19l0 p.
н.' ypo.ц}кенeць селa Гoле Paвське' Жoвкiвськoгo paйону
нa ЛЬвiвщинi) i  . .Ястpyбa' ' .  Hiмцi poзДiлились нa лвi
гpyпи. Пеpr la oббiйшлa селo вiД лiсy '  a .црyгa нa
сaMoхoДкaх в'tiaлa y селo. У pезyльтaтi aтaк пapТизaнкa
вiдсryпилa y нaпpяMкy floмarпoвa. oднaк i тaм з'явились
нiмцi i пoвстaнцi кинyЛи збpo}o. Сoтня втpaтилa 8 вбитих
i4-х пopaнeнlrх. Пoтpaпилo y пoлoн 40 пapтизalr.... Сoтня
..Mopoзeнкa, '  в БaнДзiнi  зМyl]]енa булa вi .цстyпити,
BтpaТиBIIIи З-хвбитими i 2-х пopaненими... Hiмцi чaстковo
cпaлИл|4 цi селa....Пoвстaнui втpaтили знaЧнy кiлькiсть
вoякiв убитим|4, paHеII|4N|И' пoлoнеtlиМи' a Taкoх( збpoю,
виpяд, бoeпpипaси. У цiй aкцi i бpалo yнaоть 500 нiмцiв.
Cеpед пoвстaнuiв зaгинyв liдyсь Петpo Mикoлaйoвин, пс.
..Лев' ' ,  ypoД)I(енець селa Cелець-Бенькiв (теrrсp селo
Cелeшь) Кaм'янcькo-Бyзькoгo paйoнy нa ЛЬвiвЩинi
(Piвнeнс:ькuЙ кpасзнttвuЙ музeЙ, ocoбuсmuЙ аpхiв О.
[енuщука. - Сnp. 2l29, Сnp, Зошt' Л. 14-22, Л. l7-5;
Bсtu'tкiв lвttн. Сoксьlь i Пpuбуясelcя, - Л., 2000. - С. 132;
Лeв lЦсtнкoвcькuЙ. Iсmopiя УПА. - Biннinez, I953. - С.
72; УПА в cвimлi doку.ьlенmiв з бopomьбu за Укpltiнську
СaмocmiЙну Сoбopн1l fеpeltаву 1942-1950 pp. - T. 2. -
бlwв' 1960. _ С. 53. Itumoвсtнo зa: Gr7,еgor7 Motуkа
Ukrоinskа pаrtуzаnkа I942 - I960 Itlstуtуt Stutliov
Poliфcznуch PАN oJicinа Wуdсtwtliсzа Rуtm L|/аrszаwa
2006 s. 227; Губка I. Уniвська бumва. -Львiв, 2004' . С.
30).

Hiмцi poзбили нoвoзмoбiлiзoвaнy л<oвкiвськy оoTню B
Кyнинськoмy бopi (пoблизy сeлa Кyнин Жoвкiвськoгo
paйoнy нa Львiвщинi - o. Д ) Пoвстaнцi BTpaтили y цьoмy
бoю 4-х убитими,4-х paненими i 5 пoтpaпилo у пoлoH.
Нiмцi мaли 4-х вбитих (Лев lЦсtнкoвcькaЙ. Icmopiя УПА.
_ Biннinеz, 1953. _ C. 72; УПА в cвinшi Doкуменmiв з
бopomьбu за Укpаtнcьку Са.uocmiЙну Сoбopну lеpucаву
l942-1 950 pp._T, 2' - блtв, l960. - С. 53.55, 58-59, б1-62).

24.05. 1944 p.

Tpавeнь' 44 p.

Tpaвень,44 p.
(пovатoк)

Трaвень' 44 p.

24 тpaвня 1944 p. нiмeцЬкий тaбip, який iхaв iз Cвipжa
Дo PoMaнoвa (Пеpемиrшлянський paйorr нa Львiвщинi _

o.Д.), бyв пiддaний нaпaДy (пoвcтaнцями - o. .Ц.) в лiсi.
Д'вoх нiмцiв бyлo вбитo ( Grzеgorz Motуkа Ukrаinskа
pаrфzаnkа I942 _ 1 960 Instуфt Studiov PoliФсznуch PАN
oficinа Wуdаwniсzа Rуtm L|/аrszаwа 2006 s. 225).

БoТвкa УПA пiд кoMaнДo}o ..Чyмaкa'' i ...(oвбyшa'' -
oбидвa зi. Cтaнiолaвщинi (тепep Iвaнo-Фpaнкiвщинa)
Haпaли rra нiMецький фiльвapoк (нiмeЦьке кoлектиBнe
гoспoДapствo) y оeлi Maгrьчицi Явоpiвськoгo paйoнy нa
Львiвщинi. Зaв'язaвся кopoткoтpиваJlиЙ бiй з oхopoHoю

фiльвapкy. ПoвстaнЦями булo опaлене склaдсЬке
пpимirпення. Жepтв не бyлo. Пoвстaнцi в iд iйrшли
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ .музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o.
[eнuщука' _ Сnp. 3oul. Л' I9-1 23, l 24 ).

Сoтня УПA пi.ц кoмaнДoro Хopкa Iвaнa, l9l5 p. н.,
ypo.ц)кeнця селa Глинськe Жoвкiвськoгo paйoнy нa
Львiвцинi, зaв'яза.пa бiй з нiмцями , якi.iхaли кoЛoHoю
аBтoМaшIин. Цeй бiй вiдбyвся пpи пеpехo.цi aвтoruляry
пoмiж селaми Boля Bисoцькa i Пили Жoвкiвськoгo paйoнy.
Cepе.Ц пoвстaнцiв зaгинyЛo тpи чoлoвiки i двox бyлo
пopaненo. Зa rкeртви y пpoтивникa не пoвiДoмлясгься.Tpи
нiмцi пoтpaПИЛ|4 у пoлoн' яких пiсля poззбpoeння
в iдпyстили ( Piвненеь кa Й кp а,сз н а в u Й .uуз e Й' o co бu c mu Й
аpхiв О. [eнuщука- _ Сnp. Зoul. Л. I8-18' 18-42 ).

У селo Пepeв'ятинi Coкaльськoгo рaйoнy ЛьвiвськoТ
облaстi нa лeгкoвoМy aвтo пpиiiaлa нiмецькa poзвiДкa, a
в цей чac тyт знaхo.цився вiддiл пoлiтвихoвнoгo BиIIJкoJry'
Зaв'язaвся кopoткoтpиBaлиЙ бiЙ. Hiмui пoвеpнyли н€Ba.ц.
Жеpтв y пoвстaнцiв нe бyлo. Зa втpaти y нiмцiв невiдoмo
(PiвнeнcькuЙ кpавнавuuЙ музeЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О.
[енuщука' _ Сnp. 2504 ЛП).

[вi нoти УПA (близькo 50 чoлoвiк) пiд кoMaндoю
нa.цpaйoнoBoгo звеpхникa ..Беpези'' (кoмaндиp - Фе.цик
Boлoдимиp, ypo,Dl(rнець с. Maлa oзиминa Сaмбipськoгo
paйoну ЛьвiвськoТoблaсгi) uepез викpaДений пapoль' i пiд
видoм нiмцiв, y с. Bepхнс Bисoцьке Typкiвськoгo paйoнy
ЛьвiвськoТ oблaстi нa oчax шiлoТ пoгpaничнoi стaницi
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зaбpaлИ зi ок.пaДy 150 нoвих нiмецьких yнiфopм, a тaкo}к
poзДягнули вeсь oсoбoвий cкЛaд стaницi i вiдiЙшли бeз
eДинoгo пoстpiлy. У цiй зухвaлiй aкцiТ вiДзнaчився
пoвотaнeць..Cкpoмний', (Taнuiй Миpoн !aнилoвич, 1925
p. tt., ypoДкeнецЬ сеЛa Либoхopa Tyркiвcькoгo paйoнy,
якиЙ бу в llepеKпaДaЧeМ ( Pi в н е н с ь кu Й кp асз н а в u Й,,tlуз e Й.
ocoбucmuЙ аpхiв o. [eнuщука. - Сnp. 2б72 ЛT).

Бoiвкa УПA пiд кoМaнДo}o liдyrпкa Яpocлaвa iз селa
Зoзyлi Зoлoнiвcькoгo paйoну нa Львiвщинi пiД видoм
нiмцiв зaбparra вое дрyкaрське oблaднaння iз лpyкapнi в
м. Зoлoчевi ЛьвiвськoТ oблaстi i вивезлa Дo пoвстaнцiв
пiД сeлo Мoнaстиpoк Зoлoчiвськoгo paйoну У цiй aкцiТ
вiДзнaчивоя пoвсTaнeцЬ Maлинoвський Петpo, пс.
. .Maксим' ' ,  ypo.ц)I(енецЬ селa Зoзyлi (PiвнеttськuЙ
кpасзнавuЙ лlузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О' fieнuuцlка. - Сnp.
2672 ЛT - сt).

Мiоцевa бoТвкa УПA пiД кoмaнДoю ..Xpyша'' зaв'язaлa
бiй з нiмцями у сeлi Biжoмля Явopiвськoгo paйoнy нa
Львiвщинi' якi пpoвoДил|4 o6ЛaBу в селi. Сеpед пoвстaнцiв
жepтB не бyлo. Зa жеpтBи y пpoтивtlикa не пoвiдoмЛястЬcя
(PiвнeнcькuЙ кpасзнавaЙ ,|tуЗеЙ' ocoбucmuЙ аpхiв o.
[енuщука. - Сnp. Зou,t. Л. 19-I43).

Мiсцевa бoiвкa УПA пi.ц кoмaндoto ..oлегa'' (кoмaндиp
бoТвки - вихoДець зi CхiднoТ УкpaТни) мa'ra бiй з нiмцями
непoдaлiк селa ДMиTpiв Paдехiвськoгo paйoну нa
Львiвщинi.  Bислiд бoto невiДoмиЙ (PiвненcькuЙ
кpасзнсtвuЙ tпузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв 0. !енuщука, cnp.
7ou.l' Л. 2l-82).

Мiсцевa бoТвкa Caмooбopoни y кiлькoстi 3 яoлoвiк, якa
пеpеBoзилa фipмaнкoro збpoю нa сеЛo Кoмapiв
Coкaльськoгo paйoнy Львiвськoi oблaстi, пoтpaпилa нa
нiмеЦькy зaсiдкy в селi Boлиця Кoмapiвськa, цЬoгo )к
paйoнy' Зaв' язaвоя бiй. Пoвстaнцi пoчaли в iдстpiлroвaтися.
У pезyльтaтi цir i  aкцiТ зaгинyв пoвстaнецЬ oлiйник
Bacиль, ypoд)кeнeцЬ селa Boлиця Кoмapiвськa' [вoс
iнrших пoвстaнцiв yгеклIи (Piвненcькu Й кpасзнавu Й.музeЙ.
ОcoбuсmuЙ аpхiв О. flенuщука. _ Сnp. Зou't. Л' 21-89, Л.
2 I -90).

Beснa, 1944 p.
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Hеyстiйнeнa бoТвкa УПA нaмipиЛaся poззбpoi1и .цвoх

нiМецЬких MoтoцикЛiстiв, якi приТxаJIи y селo oгля.цiв

Paдеxiвськoгo paйoнy Ha ЛЬвiBЩинi. oдин нiмeць вЧиниB

спpoтиB i вiн бyв вбитиЙ,.цpyгиЙ нiMeцЬ бyв пopaнeний,

якoгo пoвстaнцi зaхoпили y r1oлoн, a пiзнiruе вiдпyстили

(PiвненcькuЙ кpас3tlавuЙ л|уЗеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o.

[eнuщука. _ Сnp' Зoul. Л. 14-б1),

Мiсцевa бoТвкa УПA МaлaзaпекJlий бiй з нiмцями yлici

пoблизy сеЛa Pa,цвaнцi PaдехiвсЬкoгo paЙoнy нa

Львiвцинi. У цьoмy бoю зaгинyлo Декiлькa пoвстaнuiв i,

в тoМy Чиcлi Кpyк Гpигopiй' ypo.ц)кенецЬ сеЛa PaДвaнцi.

Зa жеpтви y пpoTиBникa не пoвiДoмляеться (PiвненcькuЙ

кpllсъtlавuЙ r'rvЗeЙ. oсoбuсmuЙ сtpхiв o' !енuщуксt. - Сnp'

3oul' Л. 2l-58),

[вa пoвотaнцi iз мiсцевoТ бoТвки нaп€Lпи нa нlMецЬке

ГoсПoдaрстBo y пaнсЬкoМу лвopi пoблизу селa Cелець

Coкaльськoгo paйoнy нa Львiвш{инi. Boни зaбpaли нa

фipмaнкy oBеc дЛя кoней y вiддiл. Hезaбapoм iх нiмцi

злoBили i poзотpiляли. Toдi зaГинyв Pись Гpигopiй -

мiсцевий я(ителЬ (PiвttенcькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ.

ocoбuсmuЙ сtpхiв o' [енuщука. - Сnp. Зolu. Л. 21-70).

Кypiнь .,ГaлaЙди,, мaв Дeкiлькa бoТв з нiмцями лoблизу

сiл: Бyrкaни' Пpистaнь СoкаJlьсЬкoГo paйoнy Ha ЛЬBiBЩинi.

Пoвстaнцi зaхoпЛ}oвaJlи y пoЛoн нiмцiв i iх oбмiнювaли

нa зaapеl] lтoвaних yкpaiнсЬкиХ селян iз селa Кapiв

Сoкaльоькoгo paйoнy ( P iв н e нc ь кu Й кp а сз н ttв u Й муl e Й.

ocoбucmaЙ аpхiв О. flенuщукa - Сnp. 3ot,u. Л. 21-60).

Мiсцевa бoТвкa УПA вбилa нiмецькoгo кpaBсгayптМaнa

непoдaлiк селa Пoздимиp Pa.Цехiвськoгo paйoнy нa

Львiвщинi, якиЙ iхaв фipмaнкorо iз селa Кopuин нa селo

Пoз.цимиp ( Piвнeнсь кuЙ кpосз навuЙ муз еЙ' oсo бuсmuЙ

аpхiв o. [енuщука. _ Сnp. Зoul. Л. 21-54).

Miсцевa бoТвкa УПA нaскoчилa нa нlмeцЬкy oхopoнy

мoсry (бiля 20 oсiб) пoМi}( хyTopaми СтapиЙ Maйдaн i

Гyтa, шo пoблизy сeлa Hивицi Pa.цехiвськoгo paйoнy нa

Львiвщинi. Зaв'язaвся ясopстoкий бiЙ, aле пoBстaнцяМ
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poзбити oхopoЕry i зaхoпити мiст не BДaлocя' i вoни' без
втpaт, вiлстyпили. Зa жеpТBи сepед нiмuiв нeвiДoмo
(PiвнeнcькuЙ кpaсзнсlвuЙ .|||уЗеil. ocoбucmuЙ аpхiв o.
[eнuщука. _ Cnp. 3ota. Л. 14-61).

Пoвстaнцi нaпaли rraтюpMy B мiстi Сoкa.rrь нaЛьвiвшlинi
i  звiльнили бiля 30 в'язнiв, пiсля чoгo вiлступили'
Hiмецькa oхopoнa бyлa зниЩeнa. СереД пoвстaнцiв rкеpтв
не бyлo (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ л|уЗеЙ. Оcoбuсmuй
сtpхiв o. !енuщука' _ Сnp. 3otu. Л. I6-6; Л. 2I-70).

Biддiл УПA зopгaнiзyвaв зaсiДКy нa нiмцiв, якi Тхaли
кoлoнoro гpyзoBих aBТoМaшин з оoЛдaтaМи. Пoвстaнцi
зУI|ИItИЛИ aвтo, poззбpoТли сoлдaтiв, i  зaбpaли
oбмyндиpyвaння, пiсля чoгo Тх вiдпустили. Ilя aкuiя
вiдбyлaся I]a aBтoшЛяхy' пoмiж оелaми Пpyсинь i Кулиuкiв
Сoкальськoгo paйoнy нa Львiвщинi. Hiмцi оПpoтиBy не
poбили (PiвненcькuЙ кpаeзнавuЙ IЙуЗeЙ. 0cобuсmuЙ
аpхiв o. !енuщуксt. _ Сnp' 3otu. Л. 21-70).

Сотня ..Гaлaйди'' (сoтенний * oниrпкевиu Tapaс, iз
Coкaльськoгo p-нy) BлaшТyвaлa зaсiлкy нa нiмцiв. нa
aвтolllляxy бiля м. Угнiв Coкальськoгo paйoну ЛьвiвськoТ
oблaстi. Зaв'язaвся зaпеклий бiй. Бyли великi rкеpтви y
пpoтивникa i сеpед пoвстaнцiв. Чaстинa нiмцiв д61pддцдa
y пoлoн Дo пoвстaнцiв (PiвненcькuЙ кpaсзнсtвuЙ лtузеЙ.
ОcoбucmцЙ аpхiв 0. fiенuщукь - Сnp, Зou,t. JI. 2 1-70).

Piй iз сoтнi ..Гoнти'' (бiля |2 нoлoвiк) зopгaнiзyвaв
зaсiДкy нa нiмцiв y лiс i ,  нeпoдaлiк сeлa ЛyЦьки
Coкaльськoгo paйoну Львiвськoi oблaсTi. Hiмцi iхaли нa
4-х вaнтaжних aвToМaIiIиHaх (бiля 20 oсiб). Пoвстaнцi
зyпиtlили aвтo i нiмцiв poззбpoiли. leкiлькoх нiмецьких
cтapш]ин зaхoпили iз сoбoю, a pеш]ry вiДпyстили. Кеpувaв
цiею aкцiею ..Лис'' (poйoвиЙ - Лихoпaтep BoлoДимир
Iвaнoвиv, |924 p'  н. '  ypoДх{eнецЬ оелa Жoвтaнцi
Кaм'янськo-Бyзькoгo paйoнy нaЛьвiвщинi). Жеpтв не бyлo
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.
[eнuщука. _ Cnp. 3oцl. Л, 13-69)'

БoТвкa iз сoтнi ..Гoнти'' сepед бiлoгo дня викpалa iз
пepyкapнi в Мigгi Coкаль нa Львiвщинi нiмeцькoгo oфiцеpa
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i  вивезлa йoгo нa фipмaнцi Дo лiсy (PiвненcькuЙ
кpавIrавuЙ I|уЗeЙ. ОсoбucmuЙ аpiв o. ,{енuщуксt. _ Cnp'
Зou'l. Л. 13-69).

Coтня ..Лисa'', якa 6улa нa пocтoТ в лiсi пoблизy селa
Beликa Bишенькa (тепep оeлa неMa € '  теpитoplя
вiйськoвoгo пoлiгoнy) Явopiвськoгo paйoнy нa Львiвшинi,
пiД,цaлaся нaпaдy нiмцiв. У pезyльтaтi  кopoткoi
пepестpiлки пoвстaнцi вiДiйruли y глибинy лiсу, нiмцi
пoбoялися Йти зa пoвстaнцЯМи. Жеpтв сеpeд пoвстaнцiв
нe бyлo, a зa )I(epтви y пpoтивникa невiДoмo (PiвнeнcькuЙ
кpaсзнсtвuЙ tиузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o. .[енuu4lко.- Сnp.
3oul, Л. 21-117).

Мiсцeвa бoевкa УПA пiд кoмaндo}o ,,Дубa'' (кoмaнДиp
бoТвки - .Ц,рoздoвськиЙ Пилип Cтепaнoвин, l9l9 p. н.'
ypo.ryкенецЬ селa AндpiiЪки Бyськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ
oблaстi) вбилa нiмецькoГo вapToвoгo, якиЙ стopo)киB
нiмецький пiлpoзлiл y селi Aндpi|iвкa (PiвнeнcькuЙ
кpасзнttвuЙ лlузеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o. ,\eнuuцtка. - Сnp.
3oul. Л. l2-78).

Hiмцi з пoлякaМи' якi  пpиТхaли y селo Pyлaнui
Кaм'янськo-Бyзькoгo paйoнy нa Львiвщинi
зaapешJтoвyвaти селян зв'язaних з пiдпiлЛяМ, пiддaлися
НaПaДу мiсцевoТ бoiвки УПA. l.{им нaпaдoМ кеpyBaB
..Кpyк'' (кoмaнлиp бoТвки - Кoвaль Iвaн Михaйлoвиv,
ypoдх(е}reцЬ оелa Pylaнui). У peзyльтaтi цiсi aкцiТ oдин
нiмець бyв вбитий, a pеIIIтa BтекЛa (PiвненськuЙ
кpасзнавuЙ t,lузeЙ. oсoбucmuй аpхiв o' flенuuplксt. _ Сnp.
3oul. Л' l3-57).

Miсцевa бoевкa УПA пiд кoмaн.цoto ,.Дубa,, (кoмaндиp
бoiвки _ {poздoвський Пилип Cтепaнoвин, l919 p. н.,
ypoд)кенецЬ сeлa AндpiТвки Бyськoгo paйoнy Львiвськoi
oблaстi) poззбpoiлa гpyгry нiмцiв y селi Aндpiiiвкa, якi
зуПИI1|4Л|1cЯ нa вiдпoчинoк. Пoвстaнцi збpoю зaбpали' a
нiмцiв вiдпyстили (Piвненcькuй кpасзнaвuЙ лlузeЙ.
oсoбucmuЙ аpхiв o.!енuщукa - Сnp. 3ot'tl. Л. 12-78).
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Piй (5 voлoвiк) iз сoтнi ..Шyмa'' (сoтенний _ ypoДlкенець
селa Пoбyir<aни Бyськoгo paйoнy нa Львiвщинi) пiд
кoМaн.цoЮ Bopoневськoгo Яpoслaвa, 1921 p'  н. ,
ypoджeнця оелa Гyмниськa Бyськoгo paйoнy' зopгaнiзyвaв
зaсiдкy нa нiмцiв Пoблизy сeлa Деpнiв Кaм'янськo-
Бyзькoгo paйoнy, якi  пoгнaлися зa пoBстaнцями. У
peзyльтaтi цiсi aкцiТ декiлькa нiмцiв бyлo зaхoпленo у
Пoлotl' Жеpтв не булo (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ .цуЗеЙ.
oсoбacmцЙ аpхiв О.,{eнuщука. _ Сnp. Зou't. Л' I2-69).

Coтня ..!нiстpa,' (сoтенний - уpoлженеuь мiотa КиiЪ)
зaв'язaлaзaпеклий бiй з нiмцями, якlпpибули iз мiстечкa
КpaкoвeЦь Явopiвськoгo paйoнy нa Львiвщинi. I]ей бiй
вiлбyвоя нa пpисiлкy Гyки, Цo пoблизy селa Кoхaнiвки
Явopiвськoгo paйoну нa Львiвщинi. У pезyльтaтi бoю
сеpед ПoBстaнцiв зaгиHyлo пoнaд l 0 чoлoвiк. Бyли жеpтви
сеpед нiмuiв, aле кiлькiсть Тх нeвiДoмa (PiвнeнcькuЙ
кpасзновuЙ .uузеЙ. ocoбucmuЙ сtpхiв o. ,\eнut,щlка. _ Сnp.
Зoul.Л.19-I04).

Пoвстaнцi зopгaнiзyвaпи зaсiлкy нa нiмцiв в ypovищi
..Гpебeльки,', пoблизy селa Яблyнiвкa Бyськoгo paЙoнy
Львiвськoi oблaстi ,  якi  Тхaли фipмaнкoю пo с iнo. У
pезyльтaтi oбстpiлy нiмцям вдaЛoся BTeкти без втpaт
(PiвнеltcькuЙ кpoсзнавutt ,+tузеЙ, oсoбacmuЙ сtpхiв o.
[eнuщука, - Сnp. Зoul' Л. 12-48).

Biддiл УПA влaIlTyвaB зaсiдкy нa нiмцiв нa aвТolllЛяxу
в ypoчищi ..Кopoлевa Гopa,', пoмilк селищеМ Янiв (тeпep
Iвaнo-Фpaнкoве) i сeлoм Cтpaлv Явopiвськoгo paйoнy нa
Львiвщинi' Hiмцi везли гpyзoBиМи aвтoМaIIIинaМи збpoю.
У pезyльтaтi цiсi aкцiТ пoвстaнцi ЗaхoпиЛи бaгaтo збpoТ.
Cеpед пoвстaнцiв бyв пopaнений oдин чoлoвiк. Hiмцi
пoвтiкaли, зa жepтви y них невiдoмo (Piвненcькuil
кpасзнавuЙ tltyзеЙ. ОcoбшcmaЙ аpхiв 0. !енuщука _ Cnp.
Зout. Л. 19-I27 ).

Coтня ..Зaлiзнякa,, (сoтенниЙ _ [уlи,l Mикoлa, iз селa
Кoблo Cтapoсaмбipськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблacтi)
зopгaнiзyвaлa зaсiдкy нa нiмцiв, якi  пoвepтaлися iз
гpaбyнкy селa Boля CтapoсaмбipсЬкoгo paйoну (гнaли
нaгpaбoвaнy хyлoбy). Ця aкцiя вiдбyлaся мiя< сeлaми Кoблo
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i Boля. У pезyльтaтi бoю сepeд пoвстaнцiв зaгиHyB oдин
чoлoвiк. Бyли хсepтви i сepсл нiмцiв, aлe кiлькiоть iх
невiдoмa. Хyлoбa poзбiглaся (Piв не нc ькuЙ кpасз навu Й
музеЙ. ocoбucmaЙ аpхiв o. !eнuщука'-Ctоp. Зoul' Л. 3).

Heyстiйнений вiддiл УПA iз Paдивилiвськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi HaпaB Ha нiмeЦькy пpикop.цoннy
кoМaнДy в сeлi Шниpiв Бpoлiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ
oблaстi. У peзyльтaтi зaпeкJloгo бoю бyли жеpтBи сеpе.ц
пoвстaнцiв, Cеpед нiмцiв )кеPтB }rе булo (PiвнeнськuЙ
кpaсзнавuЙ"uузeЙ. ОсoбuсmaЙ аpхiв o. !eнuщука. _Cnp'
3oul' Л' 5-59).

Пoвстaнець iз селa Haгaчiв Явopiвськoгo paйoнy нa
Львiвщинi Кapпa lвaн, oбстpiляв кyЛеМетoМ' iз зaсiдки,
нiмцiв' якi пoвеpтaлися з нaгpaбoвaним мaйнoм i l2-мa
зaapеrxтoвaниМи люДЬI\4и iз селa Haгaчiв. l.tя смiливa aкцiя
вiдбулaся мilк пpисiлкoм Фyльмео i селoм Кoхaнiвкa
Явopiвськoгo paйoнy. Hiмui poзбiглися, a нaгpaбoвaне
мaйнo бyлo poздaнe людяM' apешITaнти бyли звiльненi
(PiвненcькuЙ кpасзнсtвuЙ лtузеЙ. ОcoбuсmuЙ аpхiв o.
[eнuщука' _ Cnp. 3ou,t. Л. 19.2I4).

Нiмцi зaбиpaли хyДoбy B селян y селi Tyvне
Пеpемиu.lлянсЬкoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi. Biддiл
УПA, який бyв нa пoстoТ в ypoчищi ..Зoлoтa Пoлянa''
Poгaтинськoгo paйoнy Iвaнo-ФpaнкiвсЬкoТ oбЛaстi' нaпaв
нa гpaбiжникiв' Hiмцi пoспitпнo вTeкли нa aBтoМalДинaх.
Зa ясеpтви y пpoтивникa нeвiдoмo, a сеPeд пoBстaнцiв бyв
лиtllе oДин пopaнeниЙ (PiвнeнcькuЙ кpавнaвцЙ .музеЙ.
ОcoбucmuЙ а,pхiв О. ,[енuщука. _ Cnp. 3oш. Л. 9).

У селi Lllпикoлoси Зoлoчiвськoгo paйoнy ЛьвiвоькoТ
oблaотi нiмцi (пoнaд 100 oсiб) лoBили лю.цей для
вiдпpaвки нa пi.цневiльнi кaтopжнi poбoти Дo Нiмеччини.
Ha нiмцiв нaпaJla сoтI1я УПA пiд кoмaндoю КapaвaнcЬкoгo
Яpoслaвa, мiсцеBoгo )кителя. Зaв'язaвся зaпewмЙ бiЙ.
Hiмцi нa мarцинaх втeкли' сеpeд них бyли )кrpтBи. У uьoмy
бoю зaгинулo З пoвстaнцi i  7 булo пoрaнених
(PiвненcькuЙ кpасзнавuй l||у3еЙ, ocoбucmuЙ аpхiв o'
[енuuglка. - Cnp. Зoш. Л. 7).
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Hiмui пpиiхaли y сeлo Хвaтiв Бyськoгo paйoнy
ЛьвiвськoТ oблaстi гpaбyвaти Мирнe нaсeЛeння. Ha зaхист
селяtl стaлa чoтa УПA. Пoмiяс селaMи Хвaтiв i Пiлгipui
зaв'язaвся л<opстoкий бiй. Heзaбapoм нiмцям нaдiйrплa
пi.цмoгa (бiля 150 oсiб) i пoвстaнцi звели неpiвний бiЙ, в
якoмy мaйже воi зaгинyли. Toдi зaгинyв Пoвopoзник
oлексiй i Лaтorпинський oлексiй - oбидвa iз селa ГaТ
Cмoленськi Бpoдiвськoгo paйoнy. Зaжеpтви y пpoTиBникa
невiдoмo (Piв нeнcькu Й кp асзнttвu Й .uузе Й. oсoб u сmuЙ
аpхiв o' !енuщука. _ Cnp. Зoul. Л. 6; ПoвсmаttcькuЙ
I}|аpmupoЛoz Бpidщuнu // Гoлoс вidpоdження, 2002. -
15 нсoвmня).

Hiмeцький пiдpoздiл, шo пеpебyвaв y зaмкy в селi
Hoвoсiлки Зoлoчiвськoгo paЙoнy нa Львiвщинi, oтoнив
.цBoх пoвстaнських poзвi.Цникiв, якi пpибули в селo
Poзвi.цники знaxo.цилися y стoдoлi. Зaв' язaвся жopстoки й
бiй, стoдoлa зaгopiлaся. Пoвстaнцям пi.ц .цимoвoro зaвiсoю
вдaЛoся )t(ивиМи BиpBaTися з oтoЧеннЯ l  BTекти
(PiвнeнcькuЙ кpасзнсtвuЙ LttузеЙ. ОcoбuсmuЙ сtpхiв o.
[енuщука. _ Сnp' Зotu. Л. 7-l4).

Hеyстiйнений вiддiл УПA, який бyв нa пoстoТ у селi
Чепeлi Бpo.Цiвськoгo paйoнy нa ЛьвiвЩинi' влapив пo З-х
нiмцях, щo пpиТхaли y це селo. o.цин нiмеuь бyв
пopaнений i йoгo пiзнirue пoвстaнцi вiДлyстили. Pеrптa
двoх yтекЛи (PiвненcькuЙ кpсtсзнавчuЙ лtузеЙ.
ОcoбucmuЙ apхiв О' flенuщука. _ Сnp' Зoul. Л._6).

Hеyстiйнeнa бoiвкa УПA нaпЕLпa нa нiмецький ПaTрyЛЬ
y сeлi Бopшiвкa Пеpeмиulля}IсЬкoгo paЙoнy ЛьвiвськoТ
oблaстi. oдин нiмець бyв пopaнeниЙ, a oдин вбитий.
Пoвстaнцi вiдiйrлли лo лiоy (PiвнeнcькuЙ кpасзнавaЙ
музеЙ. oсoбucmцЙ аpхiв o.,\енuщука._Сnp' Зoul. Л. 9).

Сoтня ..Пiскoвoгo'', якa булa нa пoстoТ y лiсi бiля с.
Пеpевoлovнe Бyськorrэ paйoнy нa Львiвшtинi, бyлa oтovенa
фaшистaми з yсiх стopiн. Зaв'язaвся rrсopстoкий
крoвoпpoлитниilбiй, який тpивaв мafuке цiлий День' Hiмцi
викopистaли aвiaцiю i oбстpiлювали лiс з пaнциpникiв.
якi стoяли нa зaгriзнiй дopoзi. Жеpтви бyли з oбoх стopiн.
кiлькiсть жеpтв нeвi.цoмa. Пoвстaнцям BдЕrлoся BиpвaтисЬ
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з oтoченttя (PiвненcькuЙ кpасзнавaЙ лlузeЙ. ocoбucmaЙ
аpхiв 0. !енuщуксl. _ Сnp. 2705 ЛБ)'

Bеснoю |944 - гo кyлеMетнa чеpгa г iтлepiвuя
сМеpTелЬнo скoсилa бiля PaДвaнецЬкoгo лiсy (пoблизy с.
Paдвaнцi Pa.цехiвськoгo p-нy ЛьвiвськoТ oбл. - o. Д.)
сoтеннoгo ...(oвбyrпa', (сoтенний - Caвнyк Пaвлo, |922 p.
н., с. Кoпитiв Coкальськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi _
o. Д ), якoМy нe paз ДoвoдилoсЬ Bстyпaти y збpoйнi
сyтиЧки з кapaлЬHиМи зaгoнaMи фarшистiв, якi гpaбyвaли
я<ител i в П p ибyхсlкя ( B сt ul кi в I в а н. С o кttл ь i П p u бу эtс ctcя.
- Л.' 2000. * С. l35).

Coтня ..Пoлтaвцiв'' пiд кoМaнДo}o ..Maксимa'' пoблизy
зaмкy Свipж ПepeмишляноЬкoгo paйoнy нa ЛьвiвЩинi
зyпиHилa i  poззбpoiлa нiмцiв, якi  iхaли ДвoМa
вaнтarкiвкaми iз селa Звip нa Бiбpкy (Пepeмишлянський
paйoн). Пiд чac цiсi aкцiТ oДин нiмець був вбитий i oдин
пopaнений, a pеIIIтa нiмцiв (16 нoлoвiк) зДaлИcЯ y пoлoн.
У пoвcтaнцiв пoстpaд€rлих нe бyлo. Aвтoмarпини бyли
пyшeнi пiл yкiс (PiвненcькuЙ кpсtсзнoвнuЙ лlузeЙ.
ОсoбucmuЙ аpхiв o. !енuщукtt. _ Сnp' 2697 ЛС - z).

Coтня . .Пoлтaвцiв ' '  п iд кoмaнДoro . .Maксимa, '  нa
aвтoшлЯхy Скoле - Тyхoлькa Cкoлiвськoгo paйoнy нa
Львiвщинi зyпинилa нiмeuькy aвтoкoлoнy i poззбpoiлa
нiмцiв. ПiД чaс цiсТ aкцii o.цин нiмець бyв вбитий i oдин
пopанений. У пoвстaнцiв пocтpa,цzlлих не бyлo. Пoвотaнцi
зaбpaли бaгaтo збpoi, aмyнiшii i хapнiв (PiвненcькuЙ
кpсtсзнавнuЙ музeЙ' oсoбucmuЙ аpхiв o' !eнuщука' _
Сnp' 2697 ЛС - ).

Miсцевa бoТвкa УПA вбилa нiмця y селi oсталoвинi
Пеpемиrплянськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi, який хoдив
пo хaтax i вигaняв людей кoпaти oкoпи .цЛя нiмцiв
(PiвнeнcькuЙ кpасзнавuЙ .uузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О,
[eнuщука. _ Спp. Зoul. Л. 9).

Coтrrя..Mа.гIинoвoгo'' (сoтенний - Кpaвuyк Map'ян, смт
Кpaснe ЛьвiвськoТoблagгi - o. !.) пpийнялa бiй з нiмцями
бiля БoгДaнiвки (Бyський p-н _ o. Д.) (Cmецuшuн
Яpoслсtв. Icmopiл Кpаснozo'_ Л, 2002. _ C. 59).
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Beснa' |944 p.

Bеснa, |944 p.

18.0б. 1944 р.

26.06.1944 p.

Пoвстaнцi .цекiлькa paзiв вЛaшToвyваJIи зaсi.цки нa
нiмцiв нa aвтoцIляxy Янiв (тепеp смт Iвaнo-Фpaнкoве) -
Жoвквa ЛьвiвоькoТ oблaстi. (i auiТ пpoBoДиЛися пoблизy
селa Млинки (тaкoгo сеЛa не виявленo) Явopiвськoгo
paйoнy. Пoвстaнцi зaбиpaли збpoю' пpoдtylсги i вiдпyскaли
пoлoltеtlиx ( Piв не нc ь кufr кp асз н ttв uЙ,ltуз eЙ. o co б u c mu Й
аpхiв o.,{енuщука. - Сnp.Зot,t,t, Л. I9-82).

Coтня ..Hедorryгoгo'', якaбyлa нa пoстoiy селi Ястpyбинi
Paдехiвськoгo paйoнy Львiвськoi oблaстi, пiДдaлaся
paптoвolvfy нaпaлy нiмцiв. Зaв'язaвся зaлeк,лиЙ бiй, в яrомy
зaГи}ryлo 16 пoвстaнцiв i 20 пoтpaпилo y пoлol]. Пiзнiruе
пoлoненi бyли звiльненi. Cеpел нiмцiв зaгинyлo 7 чoлoвiк.
Пoвстaнцi вiлстyпили (PiвнeнcькaЙ кpасзнaвaЙ "uузеЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв o. fieнuuцlкa' _ Сnp' Зoшь Л. 5-34).

1 8 неpвня 1944 p' сaмooбopoнa зMyсилa вiдсryпити
нiмеЦькy кapaлЬнy експе.цицiю в с. Tyvнe, пoв.
Пepeмишrляни (Львiвськa oблaсть _ o. [.). Hiмшi кгpaтили
бiля З0 вбитими i пopaненими, a yкpaТнЦi 2-х тяжкo
paнениx i 7 легкo paнel]их (УПА в свimлi doкуменmiв з
бopomьбu за Укpа|нcьку CалtocmiЙну Сoбopну flepwаву
1942-1950 pp. _ T 2. _ блtв, 1960. _ С. 39' 5I-58. Itumoванo
за: Grzеgorz Motуkа Ukrаinshсt pаrфzаnkа I942 - I960
I nstуtуt Stutliov Po litу cznу c h PА N oJi cin а ||lу dаw niczсt
Rуtm ||/arszawа 2006 s. 222).

У хoдi сyти.rки з бaн.цoro УПA (тaк нiмецькi oкупaнти
нzrзиBЕlли вiддiли УПА - o. .Ц.) нa пiвнiч вi.ц Микoлaсвa
(Львiвськa oблaсгь - o. !'.\ 29 бaндитiв yбитo, Зaхoпленo
25 0 пoлoнeни х, 2 rapмaти, бoепpипacи, pa,пi o пеpедagnч'
5 вaнтaжних aвтoмoбiлiв, вo3и i кoней. Pештa бaнли (тaк
нiмецькi oкyпaнти HaзиBaли пoвстaнцiв - o. Д.)
вiдсryпилa нa пiвнiчний cxiл (Кocaк B. Укpаiнtt nid чаc
[pуzo.i cвimoвoi вiЙнu. - Кuiв-Паpu'tс.Hьto Йopк-
Topoнmo, I992. - C, 695)'

29.30'repвня сoтня ..ГpoМa'' i ..Чopнoмopця'' (сoтенний
- Mельник oлeксaндp, |917 p. IJ.' житeлЬ с. Княлсe
Coкaльськoгo p-нy _ o. Д.) нaПaлИ нa пpикoр.цoнIry
нiмeцькy стaнцiю в Topнaх (тpeбa селo Topки
Paдеxiвськoгo paйoнy нa Львiвщинi - o' 

'ц') 
i знищив 16

30. 0б. 1944 p.

Чеpвeнь,44 p.

Чepвень,44 p.

Чеpвeнь, 44 p.

I{lMцlв' Bтpaти пapтизaнiв - 1 убитuЙ i l пopaнeний
(Кpula moльcькu il А. H ацioн IIл ьI'o-вt|lвoльнuЙ pух onopу
на Гopoхiвщuнi-Луцьк, I994. _С. 38; oУH-УПА в poкu
вiЙнu. -С. 360, Itumoванo: АнаmшiЙ фcнаueнкo. Hсtpod
збуpeнaЙ. _ К., 2002. _ с. s7).

З0 н.еpвня 1944 p. зaвзятий бiй з нiмцями звiв член
Кpaйoвoгo Пpoвoлy oУН Зaгaкaйлo Baсиль Iлькoвич.
l 9 l 6 p.н.,(..Жyк'', ..Бiлий'', ..Зелений'', ypoД'(eнець селa
Пoбyк CкoлiвсЬкoгo paйoнy нa Львiвщинi) y сeлi Bеpхне
Cиньoвидне (Cкoлiвський paйoн Львiвськoi oблaстi _ o.
,Ц.), знищив деB'ятьoх нaпaсникiв i caм пo геpoйсЬкi
зaги}IyB (PiвненcькuЙ кpасзнaвнuЙ лlузеЙ. ocoбacmuЙ
apхiв 0. !енaщуксъ _ Cnp. 3otл. 1-38; Лitnonuc УПА. -
T 24. - Topoнmo _ Львiв, 1995-1996. - С. 287-291:
Cкoлiвщuна. -Львiв, 1996. - С. 146)'

Piй ..Cнiх<кa'' iз сoтнi ,,ЯroДи', (сoтенний - Лyкaсевия
Мap'ян' м. Пepемиrшль, тeпеp ПoпьЩa) пoбЛизy с. liбpoвa
Coкaльськoгo p-нy Львiвськoi oблaстi poззбpoiЪ нiмеЦькy
кoЛoнy l BзяB y пoлoн сoлдaтiв, якиx вiдпpaвили пo
lсyp' еpськoмy зв' язlсy. Пoвстaнцям зaЛицI илaсЬ сaМoхoдкa.
Aкцiя пpoйrшлa без жepтв (PiвttенcькuЙ кpасзнавauЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. !енuщуксt. - Сnp. 2504 ЛП).

Coтня ..Емa'' ( кypiнний _ Пелип .[митpo Петpoви.r,
l910 p. н., пс. ..Ем'', .. €вшaн''' ypo.DкeнецЬ селa Гoлe
PaBське, Жoвкiвськoгo P-rry) пiдipвaлa зa.гIiзниv нy кoл i ю
бiля ст. Piчки нa х. Bepхнi Шаrrarпi, щo нeпo.цaлiк сeлa
Медве>кa (тeпep Пoльщa) i зyпинилa нiмeцький ешeлoll
iз paнeними. Зaв'язaвся бiй з oхopoнoro. Бyли вeликi
)кepтви сeprд нiмцiв. Зaгинyлo 5 пoвстaнЦiв, 5 пopaненo.
Пoвстaнцi зaхoпили бaгaтo збpoТ, пporyкгiв, ме.цикaментiв
i вiйськoвoi aмyнiцil (PiвненcькuЙ кpаезнaвaЙ музеЙ.
OcoбucmuЙ apхiв О. ,\енuulукa. - СnP. ЗoalЛ. 2I-7I).

Пoвстaнець _ Гaлaбaлa Baсиль Миxaйлoвин, 1921 p.
н.' ypoДжeнrць с. Biвня Cтpийськoгo p.нy ЛьвiвськoТ
oблaстi, зaгинyв y бolo з нiмe]lькими ol(yпaнтaми нa ryгopi
Глинкa мixс селaми Biвня _ Кaвсьlсo, цЬoгo х( тaки paйoнy
(CoлoвiЙ Фedip. ПoвcmанськuЙ J?'аpmuPoл02
CmpuЙщuнu,- CmpuЙ, 1999. - С, 37-38).

29-30.06.44 p.
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Чepвень' 44 p.

Чepвень, 44 p.
(на Tpiйuю)

Чеpвень' 44 p.

0б. 07. |944 p.

Biддiл УПA мaв зaпеклий бiй з нiмцямиy селi Cтaдниця
ПеpeмиrплянсЬкoгo paЙoнy Львiвськoi oблaстi. У цьoмy
бoro зaгинyв пoвстaнецЬ Липoвий Baсиль, пс. ..Baлroтa'',

iз селa Кнiселo Жидaчiвськoгo paйoнy (PiвнeнcькuЙ
кpaсзнсtв,luЙ tllузeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,{eнuuцtксь _

Cnp. 3oш. Л),

Biддiл УПA (бiля 50 нoлoвiк) МaB )кopстoкиЙ бiЙ з
нiмцями i ыlaсoвцями (poсiйськi tшoвiнiсти' якi слylкили
нiмuям). oкyпaнти пpиТхaли нa гpyзoBих aвтo iз мiстечкa
Hомиpiв Явopiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi. Ha
пpисiлкy Кapпи, щo пoблизy селa Cмoлин Явopiвськoго
paйoнy, нiмцi зненaцЬкa oтoчили i нaпaли нa вiддiл. У
pезyльтaтi цЬoгo бoю бaгaтo пoвстaнцiв пoтpaпилo y пoЛo}I
i, сеpeд них: Жигaйлo Baсиль, iз селa Кaм'янкa-Липник
Жoвкiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi, Юнкa Фелip
Пaнькoвиv, |925 p. н., iз сeЛa Cмoлин. CepеД пoвстaнЦiв
тaкoж бyли вeликi жеpтви (18 нoлoвiк). Toлi зaгинyЛI{:
Кoжaн Михaйлo, Кoлiевич, Чoбiтькo oлексa - вс i
ypoлженui селa ПoтeЛиЧ Жoвкiвоькoгo paйoнy; Пopaдa
oлексa Mикoлaйoвия, 1924 p. н., iз селa Cмoлин' Бyв
пopaнений Пелип Mихaйлo lвaнoвич' 1923 p. н., iз селa
Cмoлин. Crpeд нaпaдникiв бyли пopaнeнi, зa х(еpтви
нrвiдoмo (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ му3еЙ, ocoбucmцЙ
ttpхiв o.,\eнaщука. - Сnp. Soul. Л' I9-12' 51' 57' 58).

Hеyстiйненa сoтня зaв'язaлa 6iЙ з нiмцями нa хщopi
Плoокa пoблизy сeлa Любerцки ПеpeмишлянсЬкoгo
paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi. У pезyльтaтi бoro зaгинyлo
декiлЬкa пoвстaнцiв i ,  сеpед них [ул'a Миxaйлo
Гpигopoвин, iз сeлa Пpибин Пеpемиruлянськoгo paйoнy.
Зa irсещви y нiмuiв невiдoмo (PiвненcькuЙ кpасзнсtвuЙ
музeЙ. ocoбucmuЙ аpxiв О. !енuщуксt._ Cnp. 3ota. Л,
e).

6 липня |944 p. в селi Кaм'янкa (Cкoлiвський paйoн
Львiвськoi oблaстi  _ o. Д ) poзвiдники . .Кpyкa' '

poзгpol\,tl{ли тpи rriп,tецЬкi aвтa з сoл.цaтaМи i зaхoпили
oфiцеpa (Бopuc foIuxаЙлo. Hеcкopенa,\oлuнщuна
Лimo nac вaзвoл ь'ruх 3!||o2aны- I вaнo-Фpан кiвсь к, 2 00 2.
- С. 435).

07.07. 1944 p.

19. 07. 1944 p.

24.07.1944 p.

21 .07. 1944 p.

27.07.1944 p.

Пiд чaс pейдy пiд Cкoлем (Львiвськa oблaсть - o. .ц.)
кypiнь ..Piзyнa,' (кypiнний - A"дpyс"* Baсиль, l9l4, пс.
..Piзyн'', ..Гpегiт' ', ypo.ц)I(енець м. Cнятинa Iвaнo-
ФpaнкiвськoТ oблaстi - o. Д.), квapтиpyючи в с. Кaмiнцi
(Cкoлiвcький paйoн - o. .{.), зaхoпив y пoЛotl 7.v||' |944
p. нiмeцькe пaнциpнe aвтo i l2 вoякiв, зaбpaнo тя>ккy
збporo, a ii звiльненo.'.(Лimonuc УIIА. - T| I9. _ Львiв-
Topoнmo, 1992-1993. -С, I29).

l9 липня 44 p'у с. Cтapi Cтpiлиrua Жидaчiвськoгo
paйoнy Львiвськoi oблaстi вiдбyвся бiй пoвстaнцiв з
нiмцями (Паcmеpнак P. Hе вмpe Cлaва Геpotв. _
Пеpaпuulлянu, 2002).

Biддiл УПА poззбpoТв мa.Цяpськy Btulкy в с. Typ,е
(Cтapocaмбipcький paйoн ЛьвiвськoТ oблaстi _ o. .Ц.)
(Лimonuc УIIА. - T ] 9. _ Львiв-Topoнmo, I 992. _ С, 40).

Biддiл УПA нaпaв в Ждaннiй пoв. Caмбip (Львiвськa
oбл. - o. {.) нa нiмеuькy кoлoнy' шo вiдсryдд1a з фpoнry
нaЗaxiД. Poзгopiвся вaя<кий бiЙпpи вхситтi вaлскoiзбpor з
oбoх стopiн. Пo дoвгих зМaгaннях вopoгa вiдбитo. УПА
здoбyлa бaгaтo з6poТ (Лimonuc УПА' _ T. 19. _ Львiв-
Topoнmo, 1992. - С. 40; УПА в cвimлi doку'vенmiв з
бopomьбu зсt Укpа|iнcьtg CалtocmiЙну Сoбopну flеpcrcаву
1942-1950 pp. _ T 2. - блlв, I960. _ С. 61).

Hiмeцькa Baлкa'  пеpeхoдячи .rеpез селo Звiр
(Сaмбipський paйoн ЛьвiвськoТ oблaстi  _ o. Д.),
зaaтaкyвaЛa чaсти}ry пiдстaprцинськoi tцкoли пiд
кoмaндolo сoтeннoгo ..Кapмелюкa'' (близькo 40 voлoвiк),
якa, зaкiнtиBцIи l loпеprдHЬoгo Дня свoю пpaцю'
poзпyскaлa кypсaнтiв нa свoiтеpени. У дoвгомy Ball(кoМy
бotо пpи великих влaсниx )I(epтB.lх' нaнeсенo вopoгoвi
зHaчниx yтpaт. У цЬoмy жoрстoкoмy бoю зaгиHyлo пoнaд
16 нiмцiв i l8 пoвстaнцiв, aтaкoя< бyли сеpел пoвстaнцiв
пopaненi i, сеpел них: Cлoбoденюк Гpигopiй BaсильoвиЧ,
|926 p. tl. ' пс. ..Гpyшкa'' _ ypoдx(енeuь с. Зaгip,я
Poгaтинськoгo paйoHy lвaнo-ФpaнкiвськoТ oблaстi
(Лimonuc УIIА. _ T 19. _ Львiв-Topoнmo, I992-1993. -
С, 40; PiвнeнcькuЙ кpсtсзнавнuЙ'лtрeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв
О. leнuщ1tкь - Сnp. 2697 ЛC - z).
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28,07,1944 p.

30. 07. 1944 p.

Липень,44 p.

Липень' 44 p.

28. VII.  |944. у Бистpицi ( .{poгoбиuький paйoн
ЛьвiвськoТ oблaстi  _ o. Д.). . .  сoтня УПA пiд
кoМalr.ryвaнHям хopyн)I(oгo P. звeлaз нiмцями бiй, y якoмy
впaлo бiля 150 гiтлеpiвцiв. Здoбyтo З5 пiдвiл збpoi,
aмyнiuiТ, oдяry i xapяiь (Лimonuc УПА Hoва cеpiя. _T I.
_ Кuiв - Topoнmo, 1 995. - C. 16I).

30 липня 44 p.- чoтa УПА пiД кoмaндoю ..Ясьминa,' в
с. Кaльне (Скoлiвський paйoн ЛьвiвоькoТ oблaстi o. Д.)
poззбpoiлa 200 yгopuiв (Cкoлiвщuна. _ Львiв, 1996. _ С'
149-1 s0).

Кypiнь стapцIинсЬкoТ tшкoли..oлeнi'' зpoбив зaсiдкy нa
tшoсе пoблизy м. Скoлс Львiвськoi oбл., пo якoMy pyхaлaся
кoлoI{a вi ,Цстyпarovих нiмцiв. Пoпеpелy кoлoни
.Цемopалiзoвaне нiмецьке вiйськo гнaлo ..ясиp,': хyлoбy i
лtoДей. Ha сoбi сoл.цaIи тягJIи нaгpaбoвaне в селян. oбaбiч
бeзлa.цнoТ кoЛotlи йшлa oхopoнa з aвтoмaтaми
нaпoгoтoвi . . . .Лyнкo зaгpимкoтiв кyЛеМeT ..Гупaлa' '

(Beселoвський Iвaн Baсильoьич' 1927 p. н.' ypoД}кеtlецЬ
с. Лyки Caмбipськoгo p-tty ЛьвiвськoI oбл. - o. .ц.)
зaгpiскoтiли aвтoмaти. Cкoсили бoйoвy oxopoнy i гpyгry
нiмцiв. Шoсе вкpилoся тpyпoм. Лиrue oдиницi за-гrягли Й
лютo вiлстpiлюBulлися. Ta хyткo й вoни вкJIякJIи. Pештa
нiмuiв y пaнiцi втекла...Збiгалися з нaвкoлишнiх сiл лю.ци.
Зaбиpаrrи свoю хyлoбy. пoвepтaли нoлoвiкiв, Щo iх гнaли
дo Hiмeччини як paбiв (CеpziЙ Плачuнdа. Йшoв на
сJIеpmь за Укpаiну // Hацiя i ,\еpнcaвa. -2003, _ 28
нсoвmня ).

Coтня ...{нiстpa'' (сoтeнний - ypoлrкенець мiстa Киевa)
BлaцIryBaлa зaсiдIсy нa нiмцiв, якi пpиТхaли 5 фipaми' iз
пoвiтy Paдивнo (Пoльшa) i  пoвеpтaлисЯ нaзaД з
apeuIтoвaниМи лЮ.цЬМи y ближнiх селaх. I-{я aкuiя
вiдбyлaся непoд'aлiк селa Кoхaнiвки Явopiвськoгo paЙoнy
нa Львiвщинi. У peзyльтaтi невеликom бoю нiмцi BтекJIи,
aprпIтaнти 6yли звiльнeнi. Cеpел пoвстaнцiв бyв oлин
.loлoвiк пopaнений. Зa жepтви y нiмuiв не пoвiдoмляеться
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ лtузеЙ. oсoбucmuЙ аpхiв О.
[енuщука' _ Cnp' Зota. Л. I9-216).

Липень,44 p.

Липень,44 p.

Липень.44 p.

Липень, 44 p.

Лппeнь,44 p.

У бoю з нiмцями в с. Гpинiв (Пyстoмитiвський paйoн
ЛьвiвськoТ oблaстi) 3aгинyB Кpaйoвий Пpoвiлник
Ioнarfгвa _ Cкaскiв Яpoслaв (Лimonuc УIIА. - T. 12. _
Topoнmo, 1989. - С. 306).

Bиrцкiльнa гpyпa (10 .loлoвiк) iз стapшинськoТ rцкoли
..oлеtli'', пiддалaся нaпaдy нiмцiв бiля зa.rriзнoТ дopoги y
селi Bил<ня Cтинaвa(тепep Bepхrrя Cтинaвa) CтpийсЬкoгo
paйorтy нa Львiвщинi. Зaв,язaвся бiй. ПoвстaнrцМ Bдtlлoся
вiд нiмцiв, без rкещв, вiлipвaтиcя. Зaжеpтви y пpoтиBникa
невiдoмo (PiвненcькuЙ кpaсзнавuuil музеЙ. ocoбцcmuЙ
аpхiв О. !енuщука. _ Cnp. Зotll. Л. 14-60).

Hiмцi, зa дoнoсoм пoЛЯкa Геpa, влaшryвa.лrи зaсi.Цкy нa
uory УПA пoмiж пpисiлкaми oкiлки i Coлyги, непoдЕUIiк
сeЛищa Шклo Явopiвськoгo paйoнy нa Львiвщинi.
Зaв,язaвcя зaпeк.гIий бiЙ, якtlЙ тpивaв дeкiлькa гoдин. У
pезyльтaтi бoro нiмцi Bтpaтили 8 чoлoвiк..(вa пoвстaнцi
пoтpaпили y пoлoн i бyли poзcтpiлянi нiмuями в селi
Стapиui Явopiвськoгo paйoнy. Toлi зaгинyли: Жиннуp
Aндpiй iз селa l-{еryля i пoвстaнець Iвaн iз селa Бyнiв
Явopiвськoгo paйoнy. Пoвстaнцi вiдсryпили (Piвненcькutl
кpaсзнoвuЙ лlузeЙ. ОcoбacmllЙ аpхiв o. !енuuцlкa - Cnp.
Sotll. Л. 19-194).

Пoвстaнцi пiддaлися НaПaДу нiмцiв в ypoнишi
. .Moгилкa' ' ,  щo пoмiж сeлaMи Poкитнe i  Ясниськa
Явopiвськoгo paйoнy нa Львiвшlинi. У peзyльтaтi бoro
зaгинyлo двa пoвотaнui. Зa х<epтви y пpoтивникa не
пoвiдoмляeтьcя (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ twузeЙ.
ОcoбucmuЙ сtpхiв 0',{енuщуксt. - Cnp. Зoul. Л. 19-99).

Мiсцевa бoiЪкa УПA пiд кoМiшrдolо Джyфеpa Cтeпaнa
Cтепaнoвичa, уpoДl(eнця сeлa Пiдгopoдцi Скoлiвськoгo
paйoнy ЛьвiвськoТ oблaотi ,  I|уcTI4Лa пiд yкiс
вyзькoкoлiЙний пoтяг з нiмецькими oхopoнцяМи
(гaйлyкaми). Toлi зaгикyлo 12 нiмцiв. ф aкuiя вiлбулaся
в ypoнишi . .Чepeминa' '  пoблизy селa Пi.цгopoдцi
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музеЙ. ocoбцcmutt аpхiв o.
[енuu4lка. _ Сnp. Зoul. Л. 1-20).
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Липеньo 44 p.

Липень' 44 p.

Липень' 44 p.

Липень' 44 p.

Липень' 44 p.

Biддiл УПA мaв бiй з нiмцями y Бiбpськoмy (тепеp
Пepeмишлянський) paйoнi нa Львiвщинi. Bислiд бoю
нeвiдoмий (Piвнeнcькutl кpасзнaвuЙ мреЙ. ОcoбшcmaЙ
apхiв o.,[енuщука. _ Сnp. 3oul. Л. 5-64).

У липнi мiсяцi бiля с. Moнaстиpеuь (Жилaviвський
paйoн ЛьвiвськoТ oблaстi - o. Д ) вiддiл УПA poззбpoТв
гpугry нiмеuьких сoЛдaт. Нея<дaннo нaд'iiaлa дpугa гpуПa
нiмцiв i зaB'язaвся жopстoкий бiй. У цьoмy бoю зaгинyлo
дeкiлькayкpaiЪuiв (УПА в cвimлi Doку'ltеIlmiв 3 бopomьбu
з a Укp аi нc ь tg C аll ocmiЙ ну С o б op ну ! еpuсаву 1 9 4 2 - I 9 5 0
pp. _ T. 2. - бttв, 1 960. _ C.62' 69-70. Itamoвонo: Grzеgorz
Moфkа Ukroinshа partуzanka 1942 _ I 960 Instуtуt Stadiov
Poliфcznуch PАN oticina фdаwnicza Rуtm ||/аrszаwа
2006 s. 223).

У липнi 1944 p' в с. IсaТB paйoн Typкa (Львiвщинa - o.
Д.) УПА влaЩTув,Цa зaсiдкy нa вi.Цсryпaючиx нiмцiв.
Пiсля кopoткoгo бoЮ нiмецький кaпiтaн i l50 сoлдaтiв
зДaJIИcя в пoЛotl' Злoбyтo 29 фipмaнoк збpoi.'.(УПА в
cвimлi iloкуменmiв з бopomьбu за УкpаIнcьку
СаluocmiЙну Сoбopну !еpelcаву 1942-1950 pp. _ 7. 2. -
бмв' 1960. _ C.46-47' 49, 60. Цamoванo: Grzegorz Motуkо
Ukrаinska pаrtуzаnkа 1942 - I960 Instуtуt Stuсliov
Poliфcznуch PАN oJiсinа Wуdоwniczа Rуtm LYarszсtwо
200б s. 222).

Пoвотaнець _ Гpиuaй Iгop Mихaйлoвvtu, 1923 p. н.' пс.
.Тpицeнкo oлeг'', ypoдrкенецЬ с. .{oбpiвляни Cтpийськoгo
p-нy ЛьвiвсЬкoТ oбл.,  зaгинyB y бoю з нiМецЬкиМи
фarпистaми бiля сeлa Ci lе CaмбipсЬкoгo paйoнy
ЛьвiвськoT oблaстi (Coлoвiil Феdip. ПoвcmанcькuЙ
Jwаpmupoлo? CmpuЙщuнu.- СmpuЙ, I999. - С. 86).

Сoтня ..Чеpнякa'' (кoМaндиp бoТвки _ Педляк Mикoлa
Михaйлoвиv, iз селa Гвoз.цець Стapoсaмбipськoгo paйoнy
нa Львiвщинi) oбстpiлялa нiмeuькy oхopoнy зaлiзнoТ
,цopoги (бiля l5 ociб) пoблизy селa Ясениця-Зaмкoвa
CтapoсaмбipсЬкoгo paйoнy. У peзyльтaтi цiеТ aкцii бyлo
вбиm декiлькoх нiмецЬких oxopoнЦiв. Cеpе.Ц пoвстaнЦiв
}кеpтB не бyлo (PiвненськuЙ кpaсзнавaЙ музеЙ.
OсoбacmaЙ apхiв o. leнuщукa _ Сnp. 3otu. Л. 21-82).

Липeнь,44 p.

Липень' 44 p.

Липень' 44 p.

Липeнь' 44 p.

Miсцевa бoТвкa УПА (пеpшa гpyпa) зopгaнiзуBaлa
зaсiдкy нa нiмцiв нa aвтoцIляХy Пеpeмишль _ Жypaвиuя
(тепеp Пoльщa _ o. .ц.). Hiмцi iiaли вaнтaясiвкoю. У
pезyльтaтi цiсТ aкцii пoвстaнцi poззбpoiли нiмЦiв, якi
сyпpoвolDкyвzlли Baнт.Dt( i зaвoлo.цiли Beликo}o кiлькicтю
нiмецьких кolrсеpвiB (Кiнou,t M. У вupi эlcummя. -Лbвiв,
2002. _ С. 11)

Кypiнь ..Емa'' (кypiнний . Пeлип .П.митpo Петpoвин,
l9l0 p. н., пс. ..ЕМ'', ..eвЦ.laн'', ypoд)I(енeць селa ГoЛе
Paвське, Жoвкiвськoгo paйoнy нa Львiвц{инi) i, в тoмy
числi сoтня..ПеpеIvloги'', зaв'язали зaпекпий бiй з HiМцяMи
непoдaлiк сeлa ЯстpyбиЧi Рaдeхiвськoгo paйoнy нa
Львiвщинi. Hiмцi в пaнiui вiлсryпили. Жеpтв сepeд
пoвстaнцiв нe бyлo. 3a жepтви y пpoтиBникa нe
пoвi.цoмлястьcя (PiвненcькuЙ кpасзнсtвuЙ J}|РеЙ.
ОcoбucmuЙ сtpхiв o. ,\eнuш1уксt. _ Сnp, 3olu. Л. 2l-82).

Miсцевa бoТвкa УПA (лpyгa гpyпa) зopгaнiзувaлra зaсiлкy
нa нiмцiв нa aвтotllляху Пеpeмишль - Жypaвиuя (тепеp

Пoльrцa - o. Д.). Hiмцi iiaли вaнтaясiвкolo. У peзyльтaтi

цiс. i  aкцi i  пoвстaнцi poззбpoТли нiмЦiв, якi
сyпpoBo.ц}кyвutли BaHтaэк i зaвoлoдiли великolо к iл ькi стю
нiмeцькoТ i мa.Д,lpоькoТ збpoТ (мaдяpськi ..мaнлixеpи'', pyннi
гpaнaти ..MГ'' тa ..MI Г'', скopoстpiли, aвтoмaти)', ( Кi н аul
M. У вupi o!сummя, - Львiв, 2002. _ С. I I)

Coтнi ..Лисa'', ..Гpoмoвoгo', i ..opлa'', якi пеpебyвaли
нa пoстoi пoблизy селa Mикуruин, пoвiт Гpyбeruiв (тепеp

ПольЩa), зaв'Язaли жopстoкий бiй з вiдстyпaючolo
нiмrцькoto чaстинoю. У pезyльтaтi цiсТ aкцiТ кoлoнa
нiмeцьких aBтoмzlIIIиH бyлa спaлeнa (l larгo), бyли великi
)I(epтBи як сеpед нiмцiв' тaк i сеpeл пoвстaнцiв. Hiмцi
змiнили свiй мapшpyт i вiдiйrшли' a пoвстaнцi вiдiЙшли
нa Paвy-Pyськy. I-{им бoем кеpyвaB кypiнний..Гpoмoвий''
(PiвненcькuЙ 

'<pа€ЗнaвuЙ 
J||уЗeЙ. ocoбucmцЙ аpхiв o.

!енuщукa. _ Cnp, Зoш. Л. l6-87).

У липнi 1944 p', дo пrpr,цислoкaцiТ кypеня ..БoЙки'' B
Зелeнiвський лiс пiд с.  Coпiт (Cкoлiвський paйoн'

ЛьвiвськoТ oблagгi _ o. Д.), мiя< Oблазoм i p. Cтpий (пiд

пoлeм Пoлiнкaми) бyлo зIrиIIIeнo близькo l00 нiмцiв

lt2

Липень,44 p.
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Липeнь,44 p.

Липeнь,44 p.
(кiнeuь)

0б. 08. |944 p.

кapaJlЬнoгo зaгoнy' який йrпoв нa с. Coпiт. Пiсля бoro
pеrштa нiмцiв, бiля 2ОО oсiб, вiлсryпили нa хутip Кopoсти
с. Кpyrшельницi (Cкoлiвський paйoн - o. Д ). .Цвa днi
стoяли нiмцi пoки нe пoМеp пopaнений oфiцеp (Данiв 3.
Icmopiя canа Кpушanьнuцi. -Львiв, 1999' _ С. 73).

Кoмaндyвaння УПA виpiшилo poзкBapтиpyвaти
сTapII]инсЬкy tuкoлy,'oлeнi'' в гipськoмy селi Poя<aнкa
(Cкoлiвський paйoн Львiвськoi oблaстi). Кoли пepехoдили
бiля Marypи, дiЙtшлo Дo сyтиЧки poя пеprпoТ сoтнi з
нiмецьким пaтpyлеM. Bтpaти бyли з oбoх стopiн paненими,
a' Мo)ке' Й убитими (Бopuc MuхttЙлo. Hеcкopенсt
[oлuнщuнtl Лimоnuc вuтвoльIIuх Зл|аzaнb.- Iванo-
Фpанкiвcьк, 2002. - С. 458).

Сoтня ..Мaлинoвoгo'' (сoтeнний - Кpaвuyк Map,ян,
сеЛище Кpaсне Львiвськoi oблaстi - o. Д.) пpийнялa бiй з
нiмцями бiля гopи Кaмyли пoблизy Пiдгopoлишa
(Пеpемипlлянський paйoн Львiвськoi oблaстi - o' .ц.).
Coтнi дoвeлocя вiдбивaти нaступ нiмцiв, щo пpaгнyлИ
зaхoпити BеplIIинy гopи. Бiй зaBеpI!ився ПеpеМoгolo
yкpaiнських вoякiв (Сmецuutuн Яpocлав. Icmopiя
Кpacнozo._ Л, 2002. _ С. 59).

Coтня ..Чopнoти'' (Чaв'як Boлoдимиp) зaкBapтиpyBaЛa
в с. Ясiнцi Мaсьoвiй.(Typкiвський paйoн ЛьвiвськoТ
oблaстi _ o' .ц.). Poзвiдкa дoнеcлa, щo з с. Лaстiвки B нaшIy
стopoHy pyхa}oTЬся нiмцi.  Пoвстaнцi зрoбили
зaсiлкy....Нiмцi йruли Дopoгolo BзДoB)к piuки. Кoли вoни
пopiвнялись з пoвстaнцяМи, пo iх влapили. Hiмцi киHyлисЬ
пiл гopy. Зaлягли y вiвсi. Aлe скopo зД€lлися. iх бyлo кoлo
l 50 чoлoвiкiв. B бoю зaгинyлo l 5 нiмцiв. У нaс бyли тiльки
пopaненi...B бoю пoвстaнцi зaxoпили 45 вoзiв, бaгaтo
збpoт, o.цяг. Пoлoнeних ПoBeЛи дo iншoгo селa. Звi.цти
iх...вiдгryстил и (Л imonu с У IIА. - T. 1 9. - Л ь в iв- Top o н mo,
1992-1993. _ С. l4G147; Лimonuc УIIА' - T' 3. - Topoнmo,
1978. _ С. 87; Лimonuc УПА Hoва сеpiя. _ T. 1. - Кuiв -
Topoнmo, 1995. _ С. 113).

У пеprпих чисЛaх сеpпIrя |944 p. в paйoнi селaЯсeнкa -
Cте[uьo]вa, зa 6 км нa схi.ц вiл м. Typкa, .ЦpoгoбицькoТ
oблaстi (тепеp Львiвськa- o. !') сoтня..Piзyнa'' (rqypiнний

22.08.1944 p.

28.08.1944

Cepпень' 44 p.
(пoraтoк)

Cepпеньo 44 p.
(пoнатoк)

_ Aндpyсяк Baсиль'  l9 l4, пс. . .P iзyн' ' ,  . .Гpeгiт ' ' '

ypo,цженeцЬ м. Cнятинa lвaнo-ФpaнкiBсЬкoi oбЛaсTi - o.

[.) нaпaлa нa зaгiн нiмцiв i взялa y пoлoн Дo l00 нiмцiв,

бaгaтo збpoТ i пpoлyкгiв. Усiх пoлoнених' сеpeд яких бyлo

бaгaтo узбекiв, гpyзиt{ i  iнruих нaцioнaльнoстей,
poз,цягнyли i вiдпyстили (!oслiвний пеpеклa.ц aвтopa lз

poсiйськoi MoBи - О. Д,) Щimonuс УПА IIoва сepiя. - T.

9. _ Кцiв -Topонmo, 2007, - С. 295).

Повстaнцi спpобyвaли poззбpoiiи гpyпy МaДяp y селl

Ялинкyвaтa Cкoлiвськoгo paйoнy Львiвоькoi oбластi. Aле

Maдяpи BЧинили збpoйний сПpoтив i зaв'язaвся бiЙ' якиЙ

тpИBaB бiля двoх гo.Цин. Мaдяpiв poзбити нe в.цaлoся. Зa

)t(еpтBи не пoвiДoмляrTЬся (PiвненcькuЙ кpttсзttсtвuЙ

IwуlеЙ. oсoбucmuЙ аpхiв o. !енuщукtt._Сnp.7ot'u. Л. I).

Пoвстaнськa виrшкiльнa гpyпa (9 нoлoвiк) BлaшIryвaлa

зaсiлкy Ha гpyпy (бiля 50 oсiб) вiлсryпaючих нiмцiв y сeлi

Звip Caмбipськoгo paйoнy нa ЛьвiвЩинi. Зaв'язaвся бiй,

aлe невдoBЗi нiмцям нaдiйшлa пi .цмoгa i  пoвстaнцt

вiДступили. Зa жеpтви не пoвiдoмляетьcя (PiвненcькuЙ

кpсtсзнсtвuЙ .uузeЙ. ocoбuсmuЙ apхiв О. [енuLцука. - Сnp.

Зoul' Л. 19-I74; Xаpхanic P УПА - на zpсttti Dвoх cвimiв.

-Львiв, 2007. _ C. 33).

З пoчaткoм сеpпня кypiнь..Piзyнa', (rсypiнний - Aндpyсяк

Baсиль, |914, пc. . .P iзyн' ' ,  . .Гpегiт ' ' ,  ypo.ц)I(еt lецЬ М.

Снятинa Iвaнo-ФpaнкiвськoТ oблaстi - o. Д.) poззбpoТв y

о. Зубpиця (Typкiвський paйoн ЛьвiвськoТ oблaстi - o. fl'.)
кoлo 22О мa.цяpiв, 2.oх мaдяpiв убитo Й 7 paнениx, без

нaIIIих втpaт (Лimonuс УПА' _ T 19. _ Львiв-Topoнmo,
1992-1993. _ С, 130).

Кypiнь ..Piзyнa'' (rсypiнний _ Aнлpyсяк Baсиль, 1974, пc.
. .P iзyн' ' ,  . .Гpeгiт ' ' ,  ypo.цженeцЬ м. Cнятинa Iвaнo-

ФpaнкiвоькoТ oблaстi - o Д) пoвеpтaBся у нaпpямi

Зyбpиui (Typкiвський p-н Львiвськoi oбл. - o [ ). Tyт

Дiйrшлo дo пеpестpiлки з нiмцями i 2-гa чoтa ..Cлaвкa''

BTpaтилa зв'язoк з вi.ц..цiлoм (Лimoпuc УПА. _ 7: 19' _

Львiв-Topoнmo, 1992-1993. - С. 130).08. 08. 1944 p.
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Cеpпень' 44 p.

Cepпень' 44 p.

Cеpпень,44 p.

Cеpпень' 44 p.

Бoiвкa'' Чopнoгo'' (l2 нoлoвiк) пiддaлaся нaпa.ry зi
сTopoни нiмцiв пoблизy селa Лaстiвки Typкiвськoгo
paйoнy нa Львiвщинi. Зaв'язaвся ясopстoкий бiй, в якoмy
y пoвстaнuiв бyли я(eptBи. Hевдoвзi пoBстaнrUIIt4 нaдiйrплa
пiдмoгa i нiмцi бyли вi.aбитi. Зa я<eщви y пpoтивникa нa
пoвiдoмлястьcя ( Pi в н е н c ь кu Й кp aeз н а вu Й лlуз eЙ,
ocoбacmuЙ аpxiв О. ,{енuщ1lка. _ Cnp. Зota. Л, 14-22).

З пoчaткoм сеpпня куpiнь..Piзyнa'' (кypiнний _ Aндpyсяк
BaсиЛь, l9l4' пс. ..Piзyн'', ..Гpегiт' ', ypo,цжеtlецЬ м.
Снятинa Iвaнo-ФpaнкiвськoТ oблaстi _ o. .ц.) в ypoчищi
. .Poвинь' 'пoблизy с. Лaстiвкa (TypкiвськиЙ paйoн
Львiвськoi oблaстi) l -ura чoтa l -oТ coтнi зpoбилa зaсiдкy i
зaбPалa кoлo 30 вoзiв з кiньми, aмyнiцiеro, чaстинa нiмцiв
втеKIIa. Пеpел Цим бyв зaпеклий бiй, в якoму бyли жepтви
з oбoх cтopiн. Toлi y пoвстaнцiв зaгинyB сoтeнний,
ypoд'(еHeцЬ Caмбipськoгo paйoнy. Бaгaтo нiмцiв
пoтpaпилoy пoЛoн дo пoBстaнцiв. Oдин нiмeuький oфiuep,
iз пoлянкoю' якi пoтpапили y пoлo}l' вели себе бpyтальнo
i пoвстaнцi Тх poзстpiляли, peшrтa пoлoнених бyлa
вiлпyЩенa. Пoстaнцi зaхoпили бaгaтo збpoТ i aмyнiuii
(PiвненcькuЙ кpaсзнавuЙ музeЙ. OcoбucmaЙ аpхiв О,
\енuщуко. _ Сnp. Зolц. Л. 2; Лimonuc УПА' _ T. l9. -
Львiв-Topoнmo' I 992-1 993. - С. l 30).

Сoтня ..Iвaнкa'' oбстpiлялa нiмецькy вi.цстyпaroчy
uaсгинy y лiсi' пoблизy селa Любеrпки ПеpемиruлянсЬt(oгo
paйoнy Львiвськoi oблaстi. Hiмцi тaкo>к вiлкpили BoгoнЬ
У вiдпoвiдь. Жеpтв y пoвстaнцiв Hе бyлo. Зa жеpтви y
пpoтивникa невiдoмo (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ'vузеЙ.
ОcoбaсmaЙ apхiв О.,\енaщука. _ Cnp. 3oul. Л. 7).

3 пoчaткoм серпня |944 p. чoтa ..Cлaвкa'' з вiддiлy
..Piзyнa,' (кoмalrдиp зaгoнy _ Aнлpyсяк Baсиль, l 9l 4 p. н.,
пс. ..Piзyн'', ..Гpегiт,', м. Снятин Iвaнo-ФpaнкiвськoТ
oблaстi - o, /t.)' взялa в пoлoн кoлoнy tl iМецЬких
фoлькс.Цoй.repiв (пpивiлeйoвal{a чaсти Ha нaселенtlя B pory
якoТ е пpeдки нiмцi) y селi Ясiнкa Typкiвськoгo paйoнy
ЛьвiвськoТ oблaстi, якi вивoзили HaгpaбoBaне МaЙнo rta

Cеpпeнь' 44 p.
(кiнeшь)
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Пoльшry ( l 80 нoлoвiк, oбoз, aмyнiцilo, збpoю, бaгaтo кoнeЙ
i вoзiв, кoлo 50 yзбекiв. Нiмцiв звiлЬненo, a yзбекiв

пepедaнo CБ (Cлyжбa Безпеки - o. Д.). Гpaбiжники
в.rинили oпip. Зaв'язaвся жopстoкий бiЙ. У peзyльтaтi бoto
сеpед ttitvtцiB бyли вeликi жepтви. Бyли x<eщви i сepeл
пoвстaнцiB (Лimonuc УIIА' _ T. 19. - Львiв.Topoнmo'
I992-1993. _ C, 130; PiвнeнcькuЙ кpt|€ЗIraвuil музeЙ.
0coбцcmuЙ apхiв o. ,\eнuuуукa. - Сnp, Зoш. Л. 2-102).

Biддiл УПA, який знахoдився y сelIi Ясiнкa Typкiвськoгo
paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi, пiд.цaвся нaпaдy нiмцiв.
Зaв'язaвся зaпеклий бiй. У uьoму бoю бyли )кеpтви сеpе.ц
пoвстaнцiв. Toдi зaгинyЛи: кyлrМетник Янiв Iвaн

MикoлaЙoвич iз селa Cтpiльбинi CтapoсaмбipсЬкoгo
paйoнy i невiдoмиЙ зBepх}lик. 3a я<epтви y пpoтиBникa не

пoвi.цoмляетЬcЯ (PiвнеItськuЙ кpавнaвuЙ .I ' tутеЙ.

ocoбucmuЙ аpхiв О.,\енuщ1lка. - Сnp. 3oul. Л. 2-48).

Coтня ..Бypлaки'' ' мiлс селaми Княх<пiль i Мiхoвa

CтapoсaмбipсЬкoгo p-}ry нa Львiвщинi, нaпa,ra нa нiмецькy
вarrкy фip, з вi,псryпaюними нiмцями, y нaпpяМкy м. Cянoк
(тeпеp Пoльшa). У peзyльтaтi невeликoТ пеpеcтpiлки l8

нiмцiв здaлoся B пoлoн' oДин нiмець бyв пopaнений. Сеpед
пoBстaнцiB lкеpтв i гtoтеpпiлих не бyлo (PiвнeнськuЙ
кpасзновнuЙ totузеЙ. OcoбucmuЙ аpхiв o. !eнuщ1tка. -
Сnp. 2697 ЛС - а),

Coтня , ,Лиca' ,  зopгaнiзyвaлa зaсiдкy нa гpyпy

вiдстyпaюvих нiмцiв y селi Baсилiв, пoвiт Гpyбеrшiв (тепеp

Пoльщa). Бoro не бyлo, нiмЦi (бiля 30) зДaJIися y пoлotl.

Пoвстaнцi ii poззбpoiли, зaбpaли Baнт€Dк iз arгoмaшини i

вiдпyстили (PiвнeнcькaЙ'<pас3IIавцЙ l'уleЙ. ОcoбuсmшЙ
аpхiв o.,\еttuщука. 2 Сnp, Зolu. Л. I6.71)'

Coтня ..Лисa'' мaлa кopoткoтpив.lлtlЙ бtЙ з нiмцями У
селi Шaбельня (тепеp селa неМaс, теpитopiя вiйськoвoгo
пoлiгoнy) Жoвкiвськoгo p.нy нa Львiвщинi. Пoвстaнцi
вiдсryпили. Зa жeщви не пoвi.цoмляeтьcя (PiвненcькuЙ

кpас3''IlвuЙ JttузeЙ. ОcoбцcmaЙ apхiв o.,\eнuщуKa, Сnp.

Зoш. Л, 2I-1l7).

l l6
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Мiсцевa бoсвкa УПA oбсгpiлялa нiмцiв y лiсi, пoблизy
селa l{ебpiвкa Coкa.пьськoгo paЙoнy нa Львiвшинi, якi
пoвepтtшися дBoЬ,ra гpyзoBиI\,tи aвтoмaцIинaми iз гpaбyнкy
сeлa Жyжеляни Coкaльськoгo paйoнy. Зaв'язaвся бiй.
Hiмцi хyдoбy, нaгpaбoвaнe.цoбpo зaЛиЦlили i вiдотyпили.
Жеpтв y пoвотaнЦiв нe бyлo, зa жеpтBи y гpaбiжникiв
невi.цoмo (PiвненськuЙ кpавнсtвuЙ лtузеЙ, ocoбuсmuЙ
аpхiв o',{енuщуксt. _ Сnp. Зoul, Л, I6-79).

Biддiл УПA зaв'язaв бiй з вiдстyпaюЧoю нiмeцькoto
чaстинoю y лiсi, пoблшy селa Ястpyбиvi Paдexiвськoгo
paйoнy нa Львiвщинi.  Bислiд бoto невiдoмий
(PiвненcькuЙ кpaeзнавaЙ музеЙ. ocoбacmutl аplсiв О.
[eнuuцlкa - Cnp. 3otll. Л. 2I-55).

У сeлищi Шклo ЯвopiвсЬкoгo paйoнy нa Львiвщинi
зiйtцлися y кpoвaBoМy двoбoТ пpoпoгaндивний вiддiл iз
ЧиселЬниМ tliМецЬкиМ гapнiзoнoм, який стoяв y мiсцевiй
tпкoлi. Пoвстaнцi без л<еpтв вiдоryпили. Зa л<еpтви y
нiмцiв не пoвiдoмлЯс"rЬcЯ (PiвненcькuЙ кpасзнавuit
лtузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв O. [енuщука. _ Сnp. 3otll. Л.
r9-196).

Coтня .,Беpкyтa', пepестpiлa двi нiмецькi легкoвi
aBтоMauIиI{и пoблизy сeлa Paдвaнцi Paдехiвськoгo paйoнy
нa Львiвщинi.  Hiмцi спpoтиBy не poбили. Пoвстaнцi
збpoю, дoкyМeнти зaбpaли i вiлпyстилlt (PiвtrcнcькuЙ
кpасзнавuЙмузeЙ. ocoбucmuЙ apхiв o, [енuu41lка. 2 Сnp.
Зotll. Л. 2I-44).

Coтня ..Беpкyтa.' мaлaясopстoкий бiй з нiмuями y cелi
Paдвaнцi Paдехiвськoгo paйoнy нa Львiвц.(инi. Aле сили
бyли неpiвн i пoвcтaнцi вiдсryпили y лiс. Hiмui в глибинy
лiсa не пiшли. Hiмui y цьoмy бoro викopист€UIи тaнки. Зa
)I(еpтBи не пoвiдoмляrться (PiвненськuЙ кpасзнавuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О. [енuщука,- Сnp. Зotll' Л.
21-44).

Coтня ..Мaксимa', (сoтенний - вихoдець зi CхiднoТ
УкpaТни, Пoлтaвськa oблaсть) зopгaнiзyвaлa зaсiДrсy нa
нiмцiв, якi гнали нaгpaбoвaнy ЦДoбy дo сеЛищa Бiбpки
ПеpемиrшлянсЬкoгo paйoнy нa ЛьвiвЩинi. Ця aкцiя

вiлбyлaся пoблизy селa ЛюбеЦjки Пepемиtuлянськoгo
paйoнy. У peзyльтmi цiеТ зaсiдки нiмцi бyли poззбpoеннi,

a Цylloбa бyлa зaбpaнa i poзлaнa сeлянaм. Жeщв не бyлo

(PiвнeнcькuЙ кpaа'нaвaЙ музеГl. ocoбucпuЙ сtpхiв o.

[енuщукa. _ Сnp. 3oш. Л. 10-I).

Bсryпив у бiй piЙ (вiдлiлення) iз сoтнi Левa з нiмцями,

якi зaбиpaли Ц.Цoбу з Haгaчевa (ЯвopiвськиЙ paйoн

ЛьвiвськoТoблaсгi - aвт') i нaмaгaлиоя гнaги if Ha зaхiд..''

Хyлoбy вiдiбpали, тa вoяк пo к.гIичцi Coлевiй (Балaryш

!'митpo - сeлo Пpилбиvi Явopiвськoгo paйoнy нa- o..Ц.)

oдeрx(aB сеpйoзне пopaнеI{l]я в кoлiнo (Бубicь !,
Пpaлбuui. Кpiзь npuзtltу вiкiв. - Львiв, 2005. - с. 59).

Пiд чaо вiлстyпy нiмецькo-фa[-IистсЬких вiйськ зi

стopoни лiсy бiля селa BoЛя 3aдеpевeцькa (CтpийськиЙ

paйoн нa Львiвщинi - o. .ц') пpoлyнrrли пoстpiли i бyлo

вбитo o,цнoгo фalшистa (CoлoвiЙ Фedip. Пoвcпанcькutt

маpmapoлoz Сmp uЙщu н u.- СmpuЙ, 1 9 9 9. - С. I 4 8- I 4 9).

Пoвстaнцi BлaштyBaли зaсiдкy нa нiмцiв y селi

Haкoнечне-lI Явopiвськoгo paйoнy нaЛьвiвщинi, якi гнaли

Пoвстaнцi BлaцrтyвaЛи зaсiпкy нa нiмЦiв, якi гнaли

нaгpaбoвaнy хyлo6y. I-[я aкuiя вiлбyлaся y лiсi пoблизy селa

Кoхaнiвки Явopiвськoгo paйoнy нa ЛьвiвIцинi. Чaстинa

нiмецьких oхopol{цiв нaгpaбoвa}roгo бyлa знищенa' a

pештa втeклa. Пoвстaнцi xyлoбy poздaли людяM
-(PiвненcькuЙ 

кpъсl,|tlвuЙ музeЙ' oсoбucmuЙ ttpхiв o,

[енuщука. - Сnp. Зotll. Л. I9-166).
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Пoвgгaнцi пiдpвaпи пoтяг- дPrзи}Iy нa вi.Цтинкy Жoвквa-
Львiв , нa якiй iiaв кеpiвник . нiмець зaлiзничнoi стaнцiТ
Клепapiв нa Львiвщинi. У pезyльтaтi цiеi aкцii зaгинyлo 4
нiмЦi, paзoм iз нaчальникou (PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ
музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o, !енuщука. _ Сnp. 3oul. Л.
r 9-82).

У лiсi пoблизy кoлoнiТ Мoзбеpк (тепep селa нeмaе),
мiсцевa бoТвкa УПA poззбporлa грyпy нiмuiв i вiдпyсгилa.
Бoю i жepтв не бyлo (PiвttенcькuЙ кpосзнавaЙ лlузеЙ.
ocoбucmuЙ аprtв o. fieнauцlкa - Cnp. 3oal Л. I9-13s).

Пoвстaнцi нaПaлLl нa фiльвapoк (нiмеuьке кoЛerсгиBt|е
гoспoдapствo) пoблизy сeлa Moлo шкoвиvi Я вop i всЬкo гo
paйoнy нa Львiвщинi.  Бoю нe бyлo. oхopoнa бyлa
зaapецIтoвaнa i poззбpoснa, a пoтiм вiдпyщенa' Пoвстaнцi
зaбpaли двa бики, двi бoчки спиpтy (PiвненcькuЙ
кpасзнавuЙ twузеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o' [енuщуксt. - Сnp.
7oul.Л. I9-192).

Чoтa (6iля 30 voлoвiк) iз сoтнi ..Гpiзнoгo'' (сoтенний -
Гpень Mихaйлo Mиколaйoвия, 1924 p. н. iз сeлa Кpeхiв
Жoвкiвськoгo paйoнy нa Львiвшинi) oбстpiлялa, iз зaсiлки,
нiмцiв y сeлi Tpaвнисте (тeпеp вiйськoвий пoлiгoн)
Явopiвськoгo paйoнy нa ЛьвiвЩинi, якi iiaли нa гpyзoвoМy
aвтo. Cеpед пoвстaнцiв )кеpтв Hе бyлo. Aвтiвкa булa
спaленa. Зa rкepтви y нiмцiв не пoвiдoмлястЬсЯ
(PiвнeнcькuЙ кpасзнсtвuЙ музeЙ. oсoбucmuЙ аpхiв o.
!eнuщука. - Сnp'Зoш. Л, I9-I07 ).

Пoвcтaнцi пiД кoмaндoю paйoнoвoгo пpoвiдникa
..МедBе.ця'' (кoмaндиp -Лyuик Mихaйлo ypoДI(eнrцЬ сeJIa
Boлoсянкa Скoлiвськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi)
poззбpoiли вiдgгyпaroчий з фpoнry нiмeцький пiдpoздiл y
селi Boлoсянкa. Бoю i хсepтв не бyлo (PiвненcькшЙ
кpасзнавuЙ лtузеЙ. ocoбucmaЙ аprtв О. fleнuaцlка. _ Cnp
Зoш. Л. l-71)'

Hiмецькa Baлкa I{a гpyзoвиx aвтo i  фipмaнкaх з
нaгpaбoвaним мaйнoм вiдотyпaлa iз сeлищa Cтpiлки
Cтapoсaмбipськoгo paйoнy Львiвськoi сlблaстi нa мiстeчкo
Устpiв (тепеp Пoльщa). Тyт бyли, як вiйськoвi, тaк i

Лiтo' 1944 p.

Лiтo' 1944 p.

Лiтo' 1944 p.

Лiтo' 1944 p.

циBiЛЬнi нiмцi. B ypoнишi ..Киvapки'' нa цrгopi Хapвaги'

щo пoбЛизy сeла Mrшaнець Cтapoсaмбipськoгo paйoнy
ЛьвiвськoТ oблaстi, пoвстaнцi зopгaнiзyвaли зaсi.uкy. У
pезyльтaтi бoto, який тpивaв пoнa.цвi гoдиHи, нiмцi бyли
poзбитi, a .цoбpo i збpoю пoвстaнцi зaбpaли iз сoбoю.
Чaстинi нiмцiв вдaлoся yтeкти. Cеpел нiмuiв бyли вeликi
)кеpтви. У пoвстaнцiв жepтв не бyлo (PiвненськuЙ
кpасзнавuЙ luузeЙ. ocoбucmuЙ apхiв o. !енuщукa. - Сnp.
\otц. Л. 3-I0;Фoнd J|'у3ею БoЙкiвщuна. _ Сmpiлкu,
Львiвcькoi,2002. _ I5 cеpnня).

Пoвстaнцi poззбpoiли Biдстyпaючий з фpoнтy
нiМецЬкий пiдpoздiл y сeлi Bеpxня Poжaнкa Cкoлiвськoгo
paйoнy ЛьвiвськoT oблaстi .  Бoro i  жеpTB нe бyлo
(PiвнeнcькuЙ кpсtсзнавuй tltузеЙ. oсoбucmuЙ аpхiв o.

[eнuщуксt. _ Сnp. 3oш. Л. I).

БoТвкa УПA, якa пеpебyвaлa в Лiс i ,  пoблизу селa
Poдaтичi Гopo.uoЦькoгo paйoнy нa Львiвщинi, пi.пдaлaся
Haпaдy зi отopoни нiмцiв. Зaв'язaвся 6iй. Зa х(ерTBи
невiдoмo (PiвнeнcькaЙ кpасJнaвuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ
apхiв o. ,|енuuцlкь _ Сnp. ?otu. Л. I9-I40).

Бoiвкa CБ (Cлyя<бa Безпеки) ..Беpези,, i кyшoвoгo
..Гpoмoзвoди'' в'пaruryвали зaоiдкy нa нiмцiв, якi riали

фipмaнкaми iз селищa Шклo нa сеЛo Бepлихiв
Явopiвськoгo paйoнy нa Львiвцlинi. Цю aкцiro пoвстaнцi
тlpoBели пoблизу кoлoнiТ Moзбеpк (тепеp сеЛa неМaс), щo
недaлrкo селa Беpдихiв. Hiмцi бyли poззбpoсннi i
вiлпyЩенi. Бoю i жepтв не бyлo. Пoвстaнцi зaxoПили

,цекiлЬкa фip збpoТ (PiвненcькuЙ кpсtсзttовuЙ лlузеЙ.
ОcoбucmцЙ аpхiв o. leнuuцlкa - Cnp. 3oul. Л. l9-1 39).

Мiсцевa бoТвкa УПA зopгaнiзyвaЛa зaсi.uкy нa нiмцiв,
якi iхaпи нa гpyзoBиx aкгo пo aBтoцtляхy Paвa.Pyськa -

Львiв. Ця aкцiя вiдбyлaся B ypoЧищi ..БyЩинa'', щo пoблизy
селa Пили Жoвкiвськoгo paЙoнy ЛьвiвськoТ oблacтi. У
pезyльтaтi бoю зaгинyв пoBстaнецЬ iз селa .{oбpoсин
Жoвкiвськoгo paйoнy Лaпкевич Йocуtп Гнaтoвич.
Пoвотaнцi в iдстyпили. Зa лtеpтви y пpoтиBrrикa не

пoвiдoмлястьcя (PiвненcbкuЙ кpасзнавuЙ .uузeЙ.
ocoбucmuЙ сtpхiв 0. fleнutщtкa. _ Cnp. Зoц,l. Л' I9 -2б).

Лiтo' 1944 p.

t20 t2l



Лiтo' 1944 p.

Лiтo' 1944 p.

Лiтo' l944 p.

Лiтo' 1944 p.

Лiтo' l944 p.

Лiтo' 1944 p.

Пoвстaнець,Цaнилiв Миpoн Baсильoвич iз селa Bеpхнс
Bиоouьке Tркiвськoгo paйoнy Львiвоькoi oблaстi y сBoсMу
селi poззбpoiЪ гpyпy нiмецьких сoЛДaт (бiля l0 нoлoвiк).
(PiвнeнcькuЙ кpаСlt|авuЙ музеЙ. ОсoбucmuЙ сtpхiв o.
[енuщ1tкo. _ Сnp. 3oul. Л. 2-37).

Пoвстaнцi poззбpoТли вi .цстyпaючий з фpoнтy
нiмeцький пiдpoздiл y оелi Bepхня Рoясaнкa Cкoлiвськoгo
paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi .  Бoro i  жеpтв нe бyлo
(PiвненcькuЙ кpасзнавuЙ музeЙ. ocoбцcmuЙ apхiв О.
[енuщука. _ Сnp. Sota, Л. I-45).

Пoвстaнцi poззбpoТли вi .цстyпaючий з фpoнтy
нiмецький пiдpoз.пiл y селi Hия<ня Poя<aнкa Cкoлiвськoгo
paйoнy Львiвськoi oблacтi .  Бoю i  жеpтB не бyлo
(PiвненcькaЙ кpсtсзнавuЙ лlузeЙ. ОcoбucmuЙ сtpхiв O.
[eнuщука. _ Сnp. 1out. Л. I-45).

Пoвстaнцi poззбpoiли вiдстyпaюний з фpoнту
нiмецький пiдpoздiл, y сeлi Хaшoвaне CкoлiвсЬкoгo
paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi .  Бoro i  жеpтв нe бyлo
(Piвненcькurt кpасзнавuЙ лtузеЙ. ОcoбucmuЙ оpхiв o.
{eнuuцtка. - Сnp. Зoul. Л. I-45).

У чaс вiдстyпy фpoнтoвих нiмецьких вiйськ, якi
пеpебyBaли в peзepвi, в селi (КpyrпелЬниця Скoлiвськoгo
paйoнy на Львiвщинi _ o. Д.) бyлo викpaденo збpoю
юнaкaМи Iлькoм Cpyлевинем i  eвгенoм
Пiдгopoдецьким. .(!анiв З. Icmopiя canа Кpушutьпaцi.
-Львiв, 1999. _ C. 74).

У чaс вiдсryгry фpoнтoвих нiмецьких вiйськ пoблизy
селa (Кpyшeльниця Cкoлiвськoгo paйoнy нa Львiвщинi -
o. {.) пapтизaни вiДбиpaли y нiмцiв Ц,Цoбy i гнaли у
нaпpяМкy с. Пiдгopoлui... (Cкoлiвський paйoн _ o. Д )
(\анiв З. Icmopiя caш КpуtuutьншцL -Львiв, I999.1.74).

У селi Бepлиxiв Явopiвськoгo paйoнy нa Львiвщинi
невiдoмий пoвстaнецЬ зaстpелив кepiвникa фoлькс,цoйчiв
нa нiмецькiй кoлoнiТ, щo пoблизy cеЛa,Зa зHyщaння rra.ц
yкpaiЪсЬкиМи селянar\,Iи (Piв ненcькuЙ кpасзнавuЙ л,tузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o. !eнuщука. -Cnp. Зotll. Л. 19-137 ).

Лiтo' t944 p.

Лiтo' 1944 p.
(кiнеuь)

Лiтo' l944 p.
(кiнeuь)

Лiтo' 1944 p.

Biддiл ..Шyгaя'' (r<ypiнний - Кoтельницький Гpигopiй
BoлoДимиpoвиЧ, l908 p. н.' ypoд)кснець оеЛa Пiлгipui
Бpoлiвськoгo paйoнy Львiвськoi oблaстi) двiчi спpoбyвaв
пepейти лiнiю фpoнтy пoблизy селa Л}oбеЦIки
Пеpeмиrшлянськoгo paйoнy ЛьвiвcькoТ oблaстi' .Ц'вivi
зaв,язyвaвся бiЙ з rr iNrцями. Зa жеpтви нeвi .цoмo
(PiвнeнcькaЙ кpаeзнaвнuЙ музeЙ. ОсoбacmuЙ apxiв o.

[eнaщ1lксt, _ Сnp. 3oш. Л. 5-67).

Пoвстaнцi, iз зaсiдки, oбстpiляли гpyзoве aBтo з нiмцями
пoблизy селa Янчуlн (тепеp сеЛo Iвaнiвкa)
ПepемиtшляHсЬкoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi .  У
pезyльтaтi цiсТ aкцiТ бyв пopaнениit oДин нiмець. 3a
я(ePгви, з oбox стopiн, нeвiдoмo (Piвненcькatl кpавtrавuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. ,{енuщука. _ Сnp. ?out, Л.
8).

Miсцeвa бoiвкa УПA пiд кoМaHдoю Кoвaля Bacиляo
ypoдя(rнця оелa Бoлoтня Пepeмишля}lсЬкoгo paйoнy
ЛьвiвськoТ oбЛaстi, зopгaнiзyвaлa зaсiлкy нa гpyпy
нiмeцьких oфiuеpiв y лiсi, в ypoнишi ..Meжi Кypмaкoвa'',
щo пoблизy селa Бoлoтня. Aлe aкцiя бyлa не пi.цгoтoвленa
i кеpiвник бoiвки Кoваль буввбитиЙ, a pецITa пoвстaнцiв
poзбiглaся, Cepед нiмцiв )кrpтв не булo (PiвненcькuЙ
кpасзнaвuЙ мреЙ' ocoбucmuЙ аpхiв o. !енuuцlко. - Cnp.
7oul. Л. E).

Miсцевa бo.lЪкa УПA зopгaнiзyвaлa зaсiлrсy пpoти нiмЦiв
нa aBтorrjЛяхy, пoMiж сeлaми Ляuке (тепep селo ЧеpBoHе)
i Beликa BiльIIIaниця Зoлoчiвськoгo paйoнy нa Львiвщинi.
Пo лopoзi Тхaлo oДнe гpyзoве aвтo з нiмцями (бiля l0
uoлoвiк). Пoвстaнцi Bдapили пo вaнтФкiвцi, aвтoмaшинa
зуI|ИHИЛacЯ. Hiмцi в пaнiцi BтекЛи. Жеpтв не бyлo
(PiвненcькuЙ кpа€лItавuЙ luузеil. ocoбucmuЙ оpхio О.

[eнaщукa _ Cnp. Зoш. Л. 7-]4).

Hiмцi гнaлlи нaгpaбoвaнy ЦДoбy iз селa Poгiзнr нa сrЛo
Шyтoвa Явopiвськoгo paйoнy нa ЛЬBiвщинi. B ypovишi
. .ГaвDишкa' '  мiсцевa бoТвкa УПA влaштyBaлa нa

Лiтo' 1944 p.

122

Лiтo' l944 p.
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Лiтo' l944 p.

Лtтo,|944 p.

Лiтo'|944 p.
(кiнеuь)

? ,1944 p.

гpaбiх<никiв зaсiлкy. У peзyльтaтi цieТaкцii4-po нiмuiв бyлo
знищенo' a pецIтa BтеKпa. Пoвстaнцi збpoю, oлежy i ЦДoбy
зaбpaли. Зa я<еpтви y пoвстaнuiв не пoвiДoмляrться
(PiвнeнcькuЙ кpaсзнaвaЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв 0.
[eнuщ1lка- _ Сnp. 3oul. Л. 19-148).

Hiмцi стoяли y селi Кaлинiвкa Явopiвськoгo paйoкy нa
Львiвщинi. Пoвотaнцi i i oбстpiляли. Нiмцi втeкли. Зa
)t(еpтBи не пoвiдoмлястЬся (PiвненcькuЙ кpoсзнавuЙ
музеЙ' ocoбucmuй аpхiв o. fieнuщукa. - Cnp. Зota. Л.
I 9-1 52).

БoiЪкa УПA пiд кoмaн.цoю нaд(paйoнoBoгo..Хмapи'' в с.
Hиrr<не Bисoцьке Typкiвськoгo p-нy 

' 
нa oчaх y нiмцiв,

poзстpiлялa зaстyпникa rпефa пoлiuiТ . . ,{истpиктy

Гaличинa' '  i  йoгo вoдiя '  У цiй aкцiТ вiдзнaчився
..Cкpoмний' '  (Taнviй Миpoн !aнилoвиЧ, 1925 p. н.,
ypo.ц)I(еHецЬ селa Либoxopa TypкiвсЬкoгo p-нy)
(PiвнeнcькuЙ кpа€Зl|сlвuЙ "uузеЙ. ocoбucmuЙ сtpхiв o.
[енuщука' _ Cnp, 2672 ЛT).

Чma..Cлaвкa'' iз вiл.Цiлy ..Piзyнa'' (кypiнний _ Aндpyояк
Baсиль, l 9 l 4' пс. ..Piзyн'', ..Гpeгiт'', ypo.Ц)кеHець м. Cнятинa
lвaнo.ФpaнкiвсЬкoТ oблaстi - o. Д.) oбстpiлялa нiмецькi
вiйськa, щo пoсyвaлися пo лopoзi' Якa Bелa з селa Гoлoвське
(тpебa селo Гoлoвеське Typкiвськoгo paйoну ЛьвiвськoТ
oблacтi - o. Д.) нa с. Зyбpицro. Tа вopoгa Hе BДaJIoся
пpитpиMaти' тoМy щo тo бyлa oстaння лiнiя нiмецькoгo
фpoнry. Пo дoвгiй пеpeстpiлцi чoтa ..Cлaвкa'' вiдсryпилa
в нaпpямi нa Бaгoвaте (тpебa селo Бaгнyвaтe Typкiвськoгo
paйoнy - o. !'.) (Лimonac УIIА. _ T! I 9. - Львiв-Topoнmo,
1992-1993. - C. 73).

Кypiнь УПA .,Кpивoнiс-2,, ,  якиЙ 6aзувaBся Нa
Cтapoсaмбipщинi (Львiвоькa oблaсть _ o.Д.)' мaв вжкий
бiй з вeликим вiддiлoм нiмецькoi жaндapмеpiТ й пoлiцiТ.
Пoлiцai poзбiглися, пoкиI-IyвIxи збpoю' A жaндapми
вoювaли зaвзятo' але без yспiхy, i з великими втpaтaMи
пoBеptlyли в ,[poгoби.l ЛьвiвськoТ oблaстi' У uьoмy бoю
кypiнь тaкoх< юpaпв 26 voлoвiк yбитvlми i 20 пopaнениМи
(Бopac MuхаЙлo. Hеcкopeна ,{oлuнщuнa Лimonuc
в|tтвoльIruх ъI||azaнb.- Iвaнo-Фpанкiвcьк, 2002. - C. 409).

? ,1944 p.

? ,1944 p.

?,1944 p.

r7. 02. 1944 p.

20.02.1944 p.

Пoвотaнeць CтaxнiЙ Пaвлo Mихaйлoвин, 1925 p.н.
yрoДI(енець селa oлексиЧi Стpийськoгo paЙoнy ЛьвiвськoТ
oблagгi, зaги}IyB y бoю з нiмeцькими фaшиcтaми y лiсi
бiля сeлa Йoсипoвичi Cтpийськoгo paйoнy (CoлoвiЙ
Фedip. Пoвcmанcькurl Л'apmшpoлoz СmpaЙщaнa._
CmpaЙ, 1999. - С. 279).

Пoвстaнець Cryпaк МихaЙлo Михaйлoвин, 19l8 p. н.,
ypoд)кeнецЬ сeлa Hи)кнЯ Cтинaвa Стpийськoгo pайoнy
ЛьвiвськoТ oблaстi ,  зaгинyв y бoю з нiмецькими
зaгapбникaми пiд чaс oпepauii..Пaпip'' нa Гнiздичiвськiй
пaпepoвiй фaбpиui.  Бyлa зниЩенa вся фaшистськa
oхopoнa' вeсь пaпip з фaбpики зaбpaнo (СoлoвiЙ Фetip.
ПoвеmaнcькaЙ маpmupoлoz СmpuЙщuнu,- CmpaЙ,
1999. - C. 339).

Пoвстaнець Maзяк Mихaйлo Миxaйлoвин, l9l9 p. н.,
ypoДl(енrцЬ селa Дoбpяни Стpийськoгo paЙoнy ЛьвiвськoТ
oблaстi, BпaB y бoю з пoльськo-фaruистськoю бaндoю B
cвoсмy селi (Сoлoвiй Феdip. ПoвcmанcькuЙ маpmupoЛoz
СmpaЙщuнu.- СmpuЙ, I999. - С. 98).

,[onoвнення

Ha шIляхy мiж с. Cлoбiдкoro й Стpисм ЛьвiвськoТ oбл.
y pyкoпalrlrroМy 6oю з нiмецьким rкaндapгиoм зaгинyв член
oкрy)кHoгo прoвoдy oУH CтpийUIиttи _ . .Bapнaк' ' ,
. .Гaндхсa' '  (Poгoвський Baсиль, l910 p. н. '  iз
Tеpнoпiльщ ини ( Pi в н е н c ь кu Й кpа с3 Ir а вч u Й лtуз еЙ,
oaбaсmail аpхiв o. !енuщ1tкш- Cnp. 2771 P).

У бoro з нiмцями в с. Boлиця Кoмapевa Coкaльськoгo
p-нy нa Львiвщинi зaГИHуЛ|4 тPи пoвстaнцi, в тoмy нислi
..Гpoзa', (Piв нeнcь кuЙ кpасз нсtвvuй .\|у3еЙ, oco бucmuЙ
аpхiв О. fleнuuцtкш_ Cnp. 2771 P).

Пiд чaс рoззбporнHя нiмцiв пiд Mикoлa €BoM нa
Львiвщинi зaгинyB opгaнiзauiйний peфepент
Микoлarвськoгo пoвiтy ..Клiщ,' (Piвнeнcькaа кpo€ЗнавчuЙ
музеЙ, ocoбacmaЙ аpхiв o. .\енaщукa_ Cnp. 2771 P).

124

20.04.1944 p.
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Квiтень' 43 p.
(Beликдень)

Tpaвень' 43 p.

Bеснa,1943 p.

Aнтинiмецькi aкцii
Гaличина TеpнoпiльсЬкa oбЛaсть

1943 piк

Мiсцевa бoiЪкa УПА, якa пepeбyвarra y селi Bеpбoвi
Бepеrкaнcькoгo paйoнy TеpнoпiльськoТ oблaстi, бyлa
aтaкoвaнa нiмецькиМ пiдpoздiлoм' Пoвстaнцi вi.цстyпили.
Пiсля цьoгo нiмцi poзстpiляли гoспoдapя i гoспoдиню хaги
.Це пepебyвaли пoвgгaнцi. У uьoмy бoro зaгинyв тaкoж
пoвстaнецЬ Бeзпaльoк Baсиль iз селa Решнiвкa
Беpежaноькoгo paйoнy. Зa rкеpтви y нiмuiв невiдoмo
(PiвнeнськuЙ кpасзнавuЙ .музеЙ. oсoбuсmuй аpхiв o.
[енuщука - Cnp. Зolu. Л. 8).

Coтня . .Чiпa' '  (оoтенний - Зaгpeбельний Пaвлo,
ypoДжeнець с. Кoлoднe Збapaзькoгo paйoнy
TеpнoniльськoТ oблaстi) зрoбилa зaciдкy в ypoнишi
...(iльнe'', цo бiля с. Кoлo.цнe' нa нiмЦiв, якi пpиТхaли нa
гpyзoBoмy aвтo гpaбити Миpнe нaселення. У pезyльтaтi
бoro сepед пoвстaнцiв oдин чoЛoвiк зaгинyв i бyв
пopaнений poйoвий . .Mухa' '  (BoлoДимиpський Фoтiй
Mикoлaйoвия, |924 p. н. '  yрoДя(еHецЬ смT Bишнiвця
3бapaзькoгo paйoнy Tepнoпiльськoi oблaотi). Зa жещви y

фarпистiв нeвiдoмo (Piв не н cькaЙ кpасз нсlвu Й лlузeЙ.
ocoбuсmaЙ аpхiв 0' ,\енuщукa. _ Cnp. 2670 TКp.).

Мiсцевa бoiЪкa Кyшoвoгo вiдлiлy Caмooбopoни (КBс)'
я кoro кepyвaв ..Cвiясий'' (ypoлхсенеuь Tеpнoпiльшини),
зpoбилa зaсiдкy нa aвтol l lляхy бiля с. Caджiвки
Гyсятинськoгo paйoнy нa Tеpнoпiльщинi. Пo rшляхy iхал a
нiмецькa aвтoкoлoнa B нaпpяМкy Пpocкypoвa (тепеp м.
Хмельницький). Зaв'язaвcя жopстoкий бiй, в якoмy нiмui
бyли мaйже всi зницeннi' У пoвgгaнцiв хtеpтв не флo
(PiвнeнськuЙ кpасзнавauЙ музeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.
[eнuщука" - Cnp. 2697 ЛC - б).

Coтня . .Чiпa' ,  (сoтенний - Зaгpебельний Пaвлo,
ypoд'(енець о' Кoлoднe Збapaзькoгo paйoнy ) oбстpiлялa
гapнiзoн нiмцiв (лaтишiв), який стoяв y селi Зapyлля

Cеpпень' 43 p.

Cеpпень' 43 p.

Cеpпень' 43 p.

Лiтo' 1943 p.

Збapaзькoгo paйoнy TеpнoпiльськoТ oблaстi' Пiсля цьoгo
пoвстaнцi вiдiйшли. Зa ясеpтви y вopoгa пpи oбстpiлi
нeвiдoмo (PiвненcькuЙ кpaсзнавuЙ лlузeЙ. OcoбucmuЙ
apxiв o.,{енaщукa - Cnp. 2670 TКp.).

Coтня . .Чiпa' '  (сoтенний _ Зaгpебельний Пaвлo,
ypoджеHецЬ сeлa Кoлo.цне Збapaзькoгo paйoнy
Tepнoпiльськoi oблaстi) нaпaлa в сМт Bишнiвцi
Збapaзькoгo paйoнy нa нiмцiв, якi oхopoняли скЛaДи з
пpo.цyктaМи i  мaтеpiaлaми. У peзyльтaтi  цiеТ aкцiТ
пoвстaнцi взяли 4 фipмaнки лoбpa (сiль, Гaс' pyлoни
мaгеpii), яке зaBeзJIи B с. Лoзи i Бoлaки Збapaзькoгo paйoнy
й poзДaли лtoдяМ (PiвненськuЙ кpoсзнавuЙ лtузеЙ.
ОcoбucmuЙ apхiв О. ,[енuщука. _ Cnp. 2670 TКp.).

Micцевa бoТвкa Caмoмoбopoни зpoбилa нaпaд нa
МaсЛoзaвoд y оелi Cеникiвцi Tеpебoвлянськoгo paйoнy нa
Tepнoпiльщи нi, якиЙ oхopoнявся ..iстpебкaми'' . Oхopoнa
бyлa знеtшкo.uженa i пoвстaнui зaбpaли бaгaтo мaслa.цпя
пoтpеб пoвстaнцiв (PiвненcькuЙ кpасзнсtвuЙ лlузеЙ'
ОсoбucmuЙ аpхiв o. ,\енulцуксt. _ Сnp, 2230 TT).

Coтня . .Чiпa' '  (сoтенний - Зaгpебельний Пaвлo,
ypo.ц)кенецЬ сеЛo КoлoДне З6apaзькoгo paйoнy
TеpнoпiльськoТ oблaстi) зpoбилa зaсiдкy в с. Cвинюхи
Збapaзькoгo paйoнy нa нiмшiв, якi пpиiхали нaлpaбинякaх
(фipмaнки дЛя пеprвeзення cнoпiв) гpaбити Миpнe
нaсеJIeI{ня. 3aв'язaвся бiй, в peзyльтaгi якoгo, зaгинyлo бiля
l 5 гpaбiжникiв. У пoвстaнЦiв rкepтв не бyлo (PiвнeнcькuЙ
кpсtсзнавuЙ музeЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О, !eнuu4lка. _ Сnp.
2670 TКp.).

Мiсцевa бoТвкa Caмooбopoни вбилa 2-х фoльксдoйчiв
(пpивiлейoвaнa Чaстинa нaселeнI{я в poду якoТ с пpедки
нiмui) пoблизy селa Cтapa ЯгiльниЦя ЧopткiвсЬкoгo
paйoнy нa Tеpнoпiльuинi (PiвнеttcькuЙ кpасзнавuЙ
музеil. ОcoбacmaЙ аpхiв o.,{eнuuplк-Cnp. 2698 TM-б).

Miсцевa бoiвкa УПA знищилa в селищi Гумниоькa
(тепеp смт !pyжбa) TеpебoвлянсЬкoгo paйoнy нa
Tepнoпiльщинi 3-х нiмецькиx сoл.цaТ. Ha пpeвeликий жa.гIь
нiмецькi кapaтeлi зa цю aкцilo ..десяткyвaли'' селo

Липень' 43 p.
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Лiтo' 1943 p.
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Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.

09.09. 1943 p.

07. 11.1943 p.

15. 11. 1943 p.

(PiвнeнcькuЙ I<PасзIlавuЙ "|||у3еЙ. ОcoбucmuЙ сtpхiв o.
{енuщука. _ Сnp. 2б73 TT).

Ha Пiвднi TеpнoпiльЩини нiмецькi oкyпaнТи виBoзили
нaгpaбoвaнy YДoбу дo Hiменнинi. Пoвстaнцi нaпaли нa
еlIIелoн i вiДбили декiлькa вaгoнiв нaгpaбoвaнoгo. Хyлoбy
poзДilли пo лroдях. Toчне мiсцe i детaлi бoю встaнoвити
не вдzlлoся (PiвнeнcькuЙ кpасзнавuuЙ лlузеЙ. ОсoбucmuЙ
аpхiв o. [енuщука. _ Сnp. 3оt,tl. 1: 2-38).

Пoвстaнцi МzLпи зaпекJIий бiЙ з нiмцями y селi Кoлoднo
Збapазькoгo paйoнy нa Tеpнoпiльщинi. У pезyльтaтi цьoгo
бoro зaгинyв пoвстaнeцЬ _ Кoтoвич Baсиль, 1922 p. н.,
)кителЬ сeлa Бarпyки Крeменецькoгo paйoну
TеpнoпiльсьlсoТ oблaстi (PiвнeнcькuЙ кpосз навнu Й .uузе Й.
ОcoбucmuЙ аpхiв o. [енuщуксt. - Сnp. Зota' T' 2-96).

B с. КoлoДнo-Селиськo Bиruнiвецькoгo p-нy (тепеp
Збapaзький paйoн нa Tеpнoпiльшинi - aвт') мiсцевиЙ
вiддiл Сaмooбopoни oбстpiляв 9 rкoвтня гpyпy нiмeuькиx
гpaбiяtникiв, вбивпrи oДнoгo пoлЯкa й 1 paнивrпи. Pештa
кинyлaсь Дo втeнi (Лimonuc УПА' _ I: l._ Topoнmo, I995.
_ С. I9б).

..Aзapт'' - paйoнoвий гoспoдapний pефеpент oУH
Tеpнoпiльськoгo пoвiry, вбитиЙ HiMцяМи пiД чaс oблaBи в
сeлi PiзДвяни (Гaлицький paйoн нa Iвaнo.Фpaнкiвщинi -
aвт.).цня 7.XI. |943 p (Лimonuc УIIА. - T. 24, _ Topoнmо
- Львiв, l995-I996. _ C. 362; PiвнeнcькuЙ кpасзttсtвuЙ
музеЙ. ОcoбuсmuЙ аpхiв o. !енuщуксt'_ Сnp. 2728 P).

l5 листoпaдa 194З p. нa хyтopi Mикoлaiвкa бiля с.
Блищaнки (Зaлiщицький paйoн нa Tеpнoпiльщинi - o. Д.)
нiмцi неспoдiвaнo нaпaЛи нa Дев'ятьoх стpiльuiв
Сaмooбopoни. B бoю зaгинyли чoтиpи стpiльui ,  a з
нiмeцькoТ стopoни oдин ( Muзак H, За mебe cвяmа
Укpаiнo' _ Чеpнiвцi' 2002. _ С. 99).

24 лиcтoлaДa l 943 poкy oдин з poiв бoТвки (стaниця с.
Ябrryнiв Гyсятинськoгo paйoнy Тepнoпiльськoi oблaстi -
o. .{.) сyпpoвoД)кyвaв пoBстaноЬкий вiддiл, шlo з селa
Кoбилoвoлoки (Гyсятинський paйoн - o. .ц.) з BеликиМ

24. l l.1943 p.

25.11.1943 p.

25. 11. 1943 p.

26. rr. 1943 p.

oбoзoM нaпpaBлявся y Чopткiвоький тepeн. У
Яблyнiвськoмy лiсi вiллiл (бiля 50 стpiльuiв) бyв paптoвo
aтaкoвaний нiмецьким кapaЛьниМ Зaгoнoм, який
нapaхoвyвaв бiльrшe 300 сoлдaтiв. Biд нiмецькoгo
кyлeмeтнoгo вoгtIIо впaли тpи стpiльui, кiлькoх бyлo
пopaненo. Hе мaючи зМoги poзгopнyтисЬ дo бoю, вiддiл
paзoМ з бoйoвикaми, щo дoбpе знали лiсoвиЙ мacив,
змytшений бyв вiдcтyпити. Bесь oбoз пoпaв y pyки нiмцiв...
(ЦДАBoB i УУ: Ф. 3833. _ on. ]. _ Сnp' I34. _ Аpк. 69;
Ссtвка БoeЙан. Зaбуma не )||а€.ry'o пpава _ T, 2000. _ C.
s6).

24 лиcтoпaДa нiмцi HaПaлИ нa yкpaiнський вiддiл в
кiлькoстi 50 нoлoвiк y лiсi, в paйoнi Кoпищенцiв (мolкливo
Кoпининцiв TepнoпiльськoТ oблaстi - o. ,ц.). Укpaiнui
вiдcтупили, втpaтиBIIIи пpи цЬoMy 3-х вбитих (УПА в
свimлi Фoкуменmiв з бopomьбa за Укpаtнcьку
СалtocmiЙну Сoбopну lepжсtву 1942-1950 pp. _ T 2. -
блlв' I960. _ С. 20' 28-32. I]umoванo Зсl: Grzegorz Moфktt
Ukrаiпskа pаrtуzаnkа ]942 _ 1960 Instуtуt Studiov
Poliфcznуch PАN oJiеinа Wуdаwniczа Rуtm LУаrszawа
2006 s. 220).

...Bopoг (нiмеuькi ol(yпaнти - o. .ц.) пoхoвaв кoлo l60
тpyпiв i пiд с. МикoлaiЪкa, пoв. Зaлiщики (Tеpнoпiльщинa
- o. Д.) (Укpаiнcька Пoвcmaнська Аplliя. Лебеdь M.,
1987._С. I5)

Пoвстaнцi мaли бiЙ з нiмецькими oкyпaнтaMи B с.
Гoлiгpaди, пoв. Зaлiщики (TеpнoпiлЬщинa - o. .ц )
(Укpaiнcька Пoвcmанcька Аpл,tiя. Лeбedь M., 1987. _ C.
1s)

26 лиcтoпaД,a ...в МaЙДaнi (Гyсятинський paйoн
TеpнoпiльоькoТ oблaстi - o. Д.) бyлo вбитo гiтлepiвськoгo
пiдстaprпинy (,{av'ян Г €вzен Пoлomнюк _ ,,oЙzeн,, //
IЦлях nеpelvoztt' I993. _ 4 apуDня).

Hiмцi нaпа.пи нa гpyпy пoвстaнцiв y с. МикoлaiЪцi (тaке
селo tlе виявJIеI.lo' Tеpнoпiльщинia- o. Д'.) (ЦДАBoB i
УУ: Ф, 3833' _ Оn. 1. _ Cnp. 132. - Аpк' 33).

24. rr.1943 p.
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ЛистoпаД,43 P.
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Листoпaд,43р.

Oсiнь, |943 p.

Oсiнь, 1943 p.

Oсiнь, 1943 p.

oсiнь, l943 p.

Ha вiйськoвy гpyrry iз 47 пoвстaнцiв, якa пepебyвaлa в
лiсi, мiж КoбилoвoлoкaМи i Яблyневим (Tеpeбoвлянщинa)
(Tеpнoпiльськa oблaсть - o. Д.), нaПaЛo 300 нiмцiв. Усi
пoвстaнцi poзбiглися нe oбopoняIоlиcь (IIIАBОB i УУ:
Ф. 3833. _ on. 1. _ СnP. 132. - Аpк. 33. Itumoванo:
АнamoлiЙ фcнаaенкo. Hаpod збуpенuЙ. _К., 2002. - С.
120).

Hiмeцькa шyшпoлiцiя неспoДiвaнo нaскoчилa нa тaбip
..Кoкa' '  (сoтенний, ypoд)I(eнrцЬ с. Cлoв'ятин
Беpеrкaнськoгo paйoнy Tеpнoпiльськoi oблaстi - o. .ц.) й
йoгo poзбилa (теpен Беpет<aноЬкoГo р-нy - o. {.). Bтpaтив
вiн тoдi 8 вoякiв ( Лimonuc УПА. - T. l2. _ Topoнmo,
1989. - С' 244).

Мicцевa бoiЪкa УПA напaлa нa нiмецьке гoспo,цapствo
(лiгeнrпaфт) y селi Caпoгiв Бopщiвськoгo paйoнy нa
Tepнoпiльщинi, який oхopotIявся пoЛякaМи. o.цнoгo
oхopoнця бyлo вбитo, a pештa вTекJIa. Пoвотaнцi зaбpaли
все нaгpaбoвaне збiжrкя i poзлaли оеляHaМ (PiвненcькuЙ
кpасзнавuЙ лlузeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв o. fleнuщука. - Cttp.
3оlu. Л-17-84).

Мiсцевa бorЪкa УПA пiд кеpiвництвoм ..Бaдьopoгo''

пеpeстpiлa в ypoнищi ..Boлoвa Гopa'', щo мiя< селaми Гai
Шляхeцькi i  Чистилiв Tеpнoпiльськoгo paйoнy
TepнoпiльськoТ oблaстi, Двoх гестaпiвuiв, якi Тхaли нa
Tеpнoпiль' i знищилa iх (PiвнeнськuЙ кpасзнсtвuuЙ музeЙ.
oсoбucmuЙ аpхiв О.,\енuщука. - Cnp. 2б97 ЛC - в).

Мiсцевa бoТвкa Сaмooбopoни iз с iл Кyлpинui i
Геpмaкiвкa БopЩiвськoгo paЙoнy Tеpнoпiльськoi oблaстi
нaпaлa I{a пpикopдoнний пoст (зoльгеruyтц) в селi Hивpa
БopЩiвськoгo paйoЕry нa Tеpнoпiльшинi, який oхopoнявсЯ
вЛaсoBцяMи' вихiдцями з КaBкaзy. Bлaсoвцi здaлиcя бeз
бoro i iх бyлo poззбpoенo (PiвненcькuЙ кpaсзнсtвнuЙ
музеЙ. ocoбucmuil аpхiв o.,\енuщука. - Сnp. 2 5 1 1 2 TБ').

Мiсцeвa бoiвкa . .Емa' '  (ypoдженець с. Biстpя
Мoнaстиpиськoгo p-нy нa Tеpнoпiльщинi, нe плyтaти iз
сoтеtltlиМ ..ЕМoм'' зi Львiвщини - o Д.) нa aBтoIlJляху'
мiж селaми Кoмapiвкa i Bepбкa МoнaотиpисЬкoгo paйoнy,

Oсiньo 1943 p.

oсiнь, |943 p.

16.12.1943 p.

oбстpiлялa нiмeцькy aЕтoкoлoнy. У pезyльтaтi цiеТ aкцiТ
бyлo вбитo двoх нiмцiв. Зa жеpтви y пoвстaнцiв невiДoмo
(PiвненcькuЙ кpасзнавнuЙ,vузеЙ. ocoбucmuЙ apхiв o.
[енuщука. _ Сnp. 2698 TM - а).

Coтня ..Кoкa'' (сoтенний, ypoдх(енeцЬ с. Слoв'ятин
Беpеrкaнськoгo paйoнy Tеpнoпiльськoi oблaстi - o. Д.)
poзбилa.. .к iлькa нiмецьких фiльвapкiв (нiмeцьке
кoлеKгиBне гoспoдapствo - o. Д ) i poзмiстилa пo сеЛaх
зaбpaнy хyлoбy тa збirr<яся (тepен Бepеrкaнськoгo paйoнy -
o. Д,.) (Лimonuc УПА. _ T' 1 2. _ Topoнmo, 1989. - С. 244).

Miсцевa бoТвкa CaмooбоpoнИ HaПaЛa нa спиpтзaBoд
(гypaльнro) в Зoлoтникiвськoмy paйoнi (тeпеp
Tepeбoвлянський) нa Tepнoпiльшинi' oхopoнa втеклa i
пoвстaнцi зaбpaли з сoбoro бaгaтo спиpry. Бoto не бyлo
(Piвнeнcькuil кpttсзнавvuЙ .uузeЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o.

[eнuщука. _ Сnp. 2б22 TT).

Пеpшe бoйoве хpеЦeнHя ..Сipi Boвки'' (кypiнний -
Хaмvyк Петpo, l9 l9 p. н.,  пc. . .Бистpий' ' ,  с.  Bеликi
Чopнoкiнцi Чopткiвськoгo p-нy Тepнoпiльськoi oблaстi -
o. !.) oлеpжaли 16 гpyДня 1943 poкy в бoto з нiмцями
6iля с. Кopoстятин (Moнaстиpиський рaйoн
ТеpнoпiльськoТ oблaстi _ o. .ц.) Toгo ж сaМoгo .цня o гoд'
9-iЙ нiмцi HaПaлу| нa тaбip мoлo.цoi, ще невиrпкoленoТ й
не цiлкoм oзбpoенoi сoтнi. Здaвaлoсь, щo МoлoДi pекpyти.
пoвстaнцi пiд нaпopoм лoбpe oзбpoeних i виtшкoлених
нiмцiв poзбiжaться. Aлe вoни зaНЯЛИ oбopoнy й плянoвo
з бoсм oпyстили тaбip. Ha пoлi бoю лишIилoся тpьoх
paнених пoвстaнцiв, яких нiмцi вiдшyкaли в кyшaх i
пoстpiляли. I-{им бoем кoMaн.цyBaв uoт. ...(oвбytп''. К-p
,,БиcrpиЙ'',який не бpaв yЧacти B бoro, пpибyвtuи дo сoтнi,
пoвiв iТ в Haсryп. Hiмцi ' не спoдiвaвшисЬ тoгo. пaнiчнo
BтeкJIи з лiсy, зa.пиtпa}oчи нa пoлi бoro кiлькoх yбитих i
paнeних. Пoвстaнцi пo-BoяцЬки пoхopollили свoТх тpьoх
лpyзiв: ..LLIyMa'', ..МaксиMa'', il ,,Зaxapя,' (TДА: Ф. P _

3432. _ on. 1. _ Сnp. 34; Савка Бozdан. Забуmu нe мa€Jуto
npавсl - T., 2000. _ С.86; Лimonuc УIIА. _ T. 12. _

Topoнmo, I989. _ С. 27-28).

oсiнь, |943 p.
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18.12,1943 p,

18. 12. 1943 p.

30. 12.1943 p.

Гpyлeнь,43 p.

Гpулень,43 p.

l8 гpyлня 1943 porсy гeстaпo пеpевoДиЛo в мiстенlсy
Cтpyсiв Tеpебoвельськorо пoвiry (Tеpнoпiльськa oблaсть
- o. Д.) apeцIти yкрaihцiв. oдин з пiдoзpiлих, дiяч oУH
B. Кapoль, пovaв вiлстpiлroвaтися i втiк вiд гестaпiвцiв.
Toдi гестaпiвцi пiдпaлили йoгo хary, в якiй згopiлa йoгo
сестpaтa ще 9 сyсiднiх гoсIIoдapстB. Tим чaсoм B. Кapoль
зiбpaв гpyпy oзбpo €ниx xЛoпцiв i пoвiв l{aотyп I{a
гестaпiвцiв. Boни зaxoвaлИcЯ Ha пoлiuiйнy стaницю i
звiдти бopoнилися'  a пepeд вечopoМ вi ,цстyпили,
хoвaloчисЬ зa yкpaihськими зaкJraдникaми (Л imоna c УПА.
- T l2. - Topoнmo, 1989. - C. 30s).

Бiй пoвстaнцiв з нiмецькиMи oкyпaнтaми пiд с.
Кoмapiвкoro пoв. Бyнaн (Tеpнoпiльшинa - o. .( .)
( Укpаiнc ькa П o вc mан c ь ка Аpлl iя. Л e б ed ь M, I g 8 7. -С. I 5 )

30 гpyлня 1943 p. пiдчaс oблaви нiмецькoi ДивiзiТ нa
yкpaiЪських пoвстaнцiв B oкoлицях сiл lвaнкiв, Cкa-пa'
Мyrпкaтiвкa i т' д. БopщiвсЬкoгo пoв. (Tеpнoпiльщинa -
aвт.) зaгинyли.. вiд нiмецьких pyк: Гpevyхa Iвaн, -
poзстpiляний, Пекyляк Iвaн, - кинений rкивцем B oгoнь...
(Лimonuc УПА. _ T, 24. _ Topoнmo _Львiв, Ig95-I996. -
C. 3б2; PiвненcькuЙ кpаeзнсtвuЙ ltlузеЙ. ЙcoбucmuЙ аpхiв
o. [енuщука. - Сnp. 272s P).

Miсцевa бoiЪкa Сaмooбopoни зpoбилa зaсiдкy y лiсi,
непoдaлiк стaнцiТ Iвaне -Пyстe Бopшiвськoгo paЙoнy
TеpнoпiльськoТ oблaстi. Пo дopoзi iз селиЩa Mельниця -
ПoДiльськa БopЩiвськoгo paйoнy нa стaнцiю Тxaли кiньми
Ha сaняx тpи нiмui iз пpикopДoннoТ слyrкби (кoмaнлa
..зoльгеluyтц''). Hiмцi бyли пoбитi, a збpoю пoвстaнцi
зa6paли ( P i в н е н c ь к u Й кp сl сз н aв н u Й ltlуз е Й. o co б u c m u Й
аpxiв О..{eнaщ1lкa - Cnp. 25I12 TБ,).

Мiсцевa бoТвкa Caмooбopoни iз с iл Кyдpинцi i
Геpмaкiвкa Бopшiвсьlогo paйoнy TepнoпiльськoТ oблagгi.
пiд кoмaндoto ..Зеленoгo,' (iз сслa Геpмaкiвки) зaB'язa.пa
бiй з пoлякaми i нiмцями нa пoльськiЙ кoлoнii, пoблvlч
цих сiл. У peзyльтaтi цьoгo бoю бyлo знищенo l7 пoлякiв
i oдин нiмeць' a oдин нiмець був взятиЙ в пoлoн. Cсpед
пoвстaнцiв 

'(еpтB 
Ilе 6улo (PiвнeнcькaЙ кpaсзнавчaЙ

мрeй. ocoбuсmuЙ аpiв o.fleнuщукь _Сnp, 25112 TБ.).

Гpyлень' 43 p.

Грyлень' 43 p.

Гpyдeнь' 43 p.

Зима' l943 p.

Biдoмий фaкг, кoли гестaпo пpивeзЛo y лiкapню (м.
Кoпиvинцi, тепеp Гyсяти}lськoгo paйoнy TеpнoпiльськoТ
oблacтi  -  o. Д.) пopaI{енoгo сoтникa . .Toпoлю' ' ,

пpистaBивrци дo Hьoгo oхopoнy' Пeтpo Чалий (лiкap
КoпичиницькoТ мiськoТлiкapнi - o. .Ц.) пiд.гIiкoвyе йoгo, a
згoДoМ спpия€ втeнi) (Сttвка Бozdaн. Забуmu Irе Juас.||o
npaва - T., 2000. _ C. 7б).

Пepш.ra збpoйнa сщиuкa вiддiлry пoвстaнцiB iз гoлoвнoТ
бaзи TpeгьoТ ПoдiльськoТ B i Йськoвoi oкpyги ..Лисoня'' пiд
кoМaндolo ..oстaпa'' ( сoтенний - oмeлян Пoльoвий) з
нiмцями вiдбулacя в гpylнi 1943 poкy. Hiмцi вивoзили
дpoвa iз ypoчищa..Ксьoн.цзoвa.{oлинa'', щo пoблизy оелa
Tpoстянeць Беpеясaнськoгo paйoнy нa Tеpнoпiльщинi, i
пoвстaнцi зaB'язaли 3 ниМи бiй. 3a вислiд бoю нeвiдoмo
(PiвненcькuЙ кpаeзнавuЙ музеЙ. ocoбцcmuЙ аpхiв o.
,Qенaщукo. _ Сnp. 2742 TБ).

lpyгa збpoйнa оyтичкa вiддiлy пoBстaнцiB iз гoлoвнoТ
бaзи Tpетьoi ПoдiльськoТ BiйсьrсoвoТ oкpyги ..Лисoня', пi.ц
кoMaн.цoto ..oстaпa'' ( сoтенний _ oмелян Пoльoвий) з
нiмцями, вiлбyлaся в гpyлнi 1943 poкy. Hiмцi вивoзили
дpoвa iз ypoнищa..БapaHoBе'', Щo пoблизy селa ТpoстянeЦь
Бepежaнськoгo paЙoнy нa Tеpнoпiльцинi i пoвстaнцi
зaв,Язa!Ш| з ними бiй. У uьoмy бoю зaгинyлo двa нiмцi.
Пiсля цьoгo бoю нiмцi в селo i блияснi лiси не пoявлялиоя
(PiвненcькuЙ кpaвнсtвuЙ .I||у3еЙ. ОcoбцcmuЙ аpхiв o,
fleнauцlкtь - Cnp. 2742 TБ).

Мiсцевa бoiвкa УПA (5 нoлoвiк) пiд кoмaндoю
Boйтoвичa Бoгдaнa i Жмypкa lвaнa (oбилвa ypoля<енui
сeлa Haстaсiв TеpнoпiльсЬкoгo paЙoнy TеpнoпiльськoТ
oблaстi) зaхoпили y свo€t\,ly селi в пoлoн вiмецькoгo
фaшистa Кyбiвa, який кеpyвaв кoмiсiеlо пo oблiкy
виpoбництBa нa Tеpнoпiльшинi i зaбpaпи з сoбoю в лiс
([opoarcoвcькaЙ Butoduлtup. Tiнi cipuх кotloн _ T, 1998.
_ С. 82).

Узимr<y |943 p. четBepo lliдпiльникiв с. Haгipяни (щeбa
сeлo Haгopяни Зaлiщицькoгo paйoнy нa Tepнoпiльlцинi _

|з2

Зимa' 1943 p.
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Зимa' 1943 p.

?,1943 p.

?, 1943 p.

?,1943 p.

?, 1943 p.

o. .(.) виpitшили poззбpoiти,цвoх нiмeцьких пoлiцaТв' щo
бешкегyвaли y селi...Iвaн Бiдoнкo...кpикнyв: ..Pyки вгopy!''.
Пoлiцaй пi,цняв pyки' a пoтiм блискaBичF{o BистpeЛив з
гвинтiвки Й зaбив Бiдoчкa (Muзaк H. 3а mебе свяmа
Укpа|iнo. _ Чеpнiвцi' 2002. - С. 98).

Miсцевa бoТвкa УПA poззбpoТлa в с.  КoлoДне
Збapaзькoгo paйoнy нa Tepнoпiльщинi невеликy гpyпy
нiмцiв (PiвненcькuЙ кpасзнавнuЙ музеЙ. ocoбucmuЙ
сtpxiв О. [енuщука. _ Сnp. 2699 TЗ).

Miсцевa бoТвкa Caмooбopoни зниu.(илa кepiвника
нiмецькoгo гoспo.цapствa у селi PoсoхyватеЦь
Пiдвoлoниськoгo paйoнy нa Tеpнoпiль щинi ( Piв нeн с ь кu Й
кpасзнaвuuЙ ttlузеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв О. !енuщукa. -
Cnp.2622 TT)

Пoвстaнцi мaли бiЙ з нiмцями y селi Гoлiгpaли
(Чopткiвський paЙoн нa,Tеpнoпiльщинi - o. Д.\ (Mсtк
(Muхальuуф Б. Biльна Укpаtна _ сеIIc lrаlaozo )rсummя.
- Tеpнoniль, 2001. _ С. 27).

Пoвстaнцi мaли бiЙ з нiмцями y селi МикoлaТвкa
(Чopткiвський paйoн нa TеpнoпiльЩинi _ o. !.) (I|Iак
(Muхальнуfl Б. Biльна Укpаtнсt _ cеIrc trаu|ozo uсummя.
_ Tеpнoniль, 2001. _ С' 27).

Пoвстaнцi мaли бiЙ з нiмцями y селi Кopoлiвкa
(Чopткiвський paйoн нa Tepнoпiльщинi - o. Д'.) (Mсtк
(Muхаltьнуф Б. Biльна Укpаtна _ cеIrc наu|o?o Jrсummя.
_ Tepнoniль, 200l. _ С' 27).

..Пpoвiдник CБ (Clryжбa Бeзпеки - o.Д ) Mихa.rьнyк -
..Кpилaтий'', тa пpoвiдник..Юнaцтвa'' Чopпiтa -..Mеткий'',

?,1943 p.

?,1943p.
(кiнeuь)

?,1943 p.
(кiнeuь)

29.01.1944 p.

Bикoнaли aтeнтaт нa КpaйuгaвтMaнa в Чopткoвi
(Tеpнoпiльшинa - o. Д'.) (Mак (MuхanьнуQ Б. Biльна
Укp аiн а - с е Ir c н а u| o zo er u mmя. - Tеp lro n iл ь' 2 0 0 1. С. 2 7).

Бiй пoвстaнцiв з нiмцями, пiд кoмaндoro . ,Чoпa' ' ,

пoблизy сeлa Paкoвець Збapaзькoгo paйoнy нa
TepнoпiльЩинi. Bислiд aкцiТ неBi,цoMиЙ (PiвненcькuЙ
кpасзнавauЙ .музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О. !енuшцlка, -

Сnp. Зota. T, 3-58).

flвa бoйoвики oУH з с. .(oвжaнки (Tеpнoпiльський
paйoн TepнoпiльськoТ oблaстi _ o' Д.) зaбpaли в якiйсь
мoлoнapнi мaолo й, кoли в)ке вiд'iздили, пoпaли нa
нiмецькУ пoлiцiro. B пеpестpiлui oби.цвa бyли paненi в
нoги. iх тpимaJIи y llIпитaJIi в Tеpнoпoлi пiд вapтoto. Бoiвкa
iх викpaлa зi rппитaлro..'(Лimonuc УIIА. _ T. 12. _

Topонmo, 1989. - C. 256).

Бoйoвики УHC (УкpaТнськoТ HapoднoТ Сaмooбopoни)
Tернoпiльськoгo пoвiry .цекiл ькa paз ypя,ц)I(yв€lлa зaсlДки
нa нiмцiв бiля Мцraнця нa цjoсе Tеpнoпiль-Зaлoiкцi.
Пoдiбнa гpyпa .Цiялa тaкo}к ...Ha пiвнiч в Залoзeцькoмy
paйoнi, в oкoлицях Блiх iЗarroзецьких ГaТв, шoб poзлoбщи
збporo й oдяг (Лimonuc УПА. - T, 12' _ Topoнmo, 1989. -
С' 256).

1944 piк

Coтня..Сoкoлa'' iз гpyпи ..Сaблюкa'' (кypiнний - Кaчaн
ocтaп Гpигopoвин, 1910 p. н. ypo.фкeнецЬ сeлa Teолyгiв
Pa.цивилiвськoгo paйoнy PiвнeноькoТ oблaстi) мaлa
кopoткий бiй з нiмцями в с' Бoкiв (Беpеrкaнський paйoн
TеpнoпiльськoТ oблaотi  -  o. .ц ') '  якi  нaiхaли нa
мarпинaх'..Пoвотaнцi вбили 5 нiмaкiв i кiлькoх paнили
(Лimonuc УПА. Hoва cеpiя' - T. 8. _ Кutв _ Topoнmo,
2006. _ С. 520).

Мiсцевa бoТвкa УПА poззбpoiлa гpyпy нiмцiв' якi
пеpeбyвaли нa пoльсЬкoмy фiльвapкy (нiмeuькe
кoлекTивнr гoспoдapствo), пoблизy сeлищa Toвсте
Зaлiщицькoгo paйoнy нa Tеpнoпiльщинi. Пoвстaнцi

?,1943 p.

|з4

Civeнь, 1944p.
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Ciяень, |944p.

08. 02. 1944 p.

15.02. 1944 p.

16.02.1944 p.

зaбpaли збpoю i дpyкapськy МaЩиrry без сдинoгo пocтpiлry
(PiвнeнcькuЙ кpaeзнaвuЙ музeЙ. ОсoбucmuЙ apхiв o.
[енuщ1tкь - Cnp. Зotu. Л. I9-28).

Мiсцeвoю бoТвкoю c.Увиcлa (Гyсятинський paйoн - o,
.{.) в сiuнi 1944 potсy нa шoсе мiл< Увислoto i Хлoпiвкoю
(Гycятинcький paйoн - o. Д.) бyв зaтpимaний i
poззбpoсний вeликий тpaнспopт NlaIIIин' з якoгo зняли бiля
сoтн i нiмецьких кyлeметiв системи ..Кoльт'', бaгaтo i нruoТ
збpol тa aмyнiцiТ .цo неТ. Bзятo бyлo i piзнe
oбмyнлиpyвaння' пpoДyкти (Cавко Бoеdсtн' Зaбуmu не
|}lасJvo nPава - T, 2000. _ С. 106).

8 лютoгo бyв бiй ..IOнaкiв' ' з нiмцями y селi Кociв
Чopткiвськoгo paйoнy нa Tеpt loпiлЬtциl.| i .  Cеpел
пoвстaнцiв бyлo пopaненo 3-х чoлoвiк (Mак (Maхальuук)
Б. Biльttсt Укpalна - ceнc наI||o2o )Icammя. _ Tеpнoniль,
200I. - С. 27).

Hс,цiльним дoсвiткoм l 5 лютoгo |944 p, чoтa ..Pенa'' iз
coтнi . .Бистpoгo' '  (сoтенний _ Белiнський Яpoслaв
Михaйлoвич, |920 p' н., с. Toвстeнькe Чopткiвськoгo
paйoнy TepнoпiльськoТ oблaстi _ o. f .) вийrплa нa пoстiй
.цo с. Caдки (Затriщицький paЙoн нa Tеpнoпiльщинi - o.
.Ц.). Стpiльцi зyпинилися....бiля цвиHтapя.... Змyнeнi
yпiсти ,цpitltaли y хaтaх. Пpoте iх вiдпoчинoк не бyв
дoBгoтpиBaлим. Збoкy с iл Бypaкiвкa - Кorдилiвцi
(Зaлiшиuький paйoн _ o' Д.) Ha сeлo pyхaлacЬ кoЛoнa
нiмцiв...Упiвui з кpaйнiх хaт вiдкpили вoгoнь. Hiмцi
Ilочaли oбстpiлroвaти oселi. У пеpестpiлцi зaгинyв
кyлеМeтник УПA. Бyлo yбитo лeкiлькa нiмцiв. Чoтa
lЦвидtФ вiдiйшлa (Muзaк H. За mебe cвяmа Укpаiнo. _
Чеpнiвцi, 2002. _ С' 99).

К-p Caбruoк (кypiнний - Кaчaн oстaп Гpигopoвин, l 9 l 0
p. н., iз сeлa TeсJryгiв Paдивилiвськoгo p-}ry PiвненськoТ
oблaстi - o. Д.) нa чoлi сoтнi Coкoлa, пiЦ.Ioв нa мiсце де
пpиiхaли нiмцi y с. Фipлеiв (Беpe>кaнський paйoн - o.
,(.)... Пoмимo тoгo' знищеHo ще кiлЬкa 'цесяткiв нiм.
висrrylкникiв тa злiквiдoвaнo oдин МoтoциKпЬ, a нa нЬoМy
2-ox нiмцiв тa oднoгo yзбекa взЯтo в лoлoн (Лimonuс УПА.
IIoвa cepiл. - T 8. - КuIв - Topoнmo, 2006. _ C. 522).

17.02.1944 p.

21.02.1944 p.

2r. 02.1944 p-

27.02.1944 p.

22.02.1944 p.

Coтня . .Caблroкa' '  (кypiнний _ Кaчaн oстaп
Гpигopoвиu, l9l0 p. н., iз сеЛa Tеслyгiв Paдивилiвоькoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi - o. Д.) мaлa бi|t у c.
Пoгpeбинськi (мorкливo оeлo Пoгpебiвкa Poгaтинськoгo
paйoнy lвaнo-ФpaнкiBсЬкoТ o6лaстi - o. Д.) (ЦДАBoB i
УУ: Ф.3833. - Оn 1. - Cnp. 46. - Аpк I03).

21 лютoгo Яблyнiвськa бoiЬкa (с. Ябrryнiв, Гyсятинський
paйoн TepнoпiльсьюТoблagтi _ o..(.) Cтепaнa Hoвiцьlсoгo
(..Хopa'') тa Tyлopiвськa (с. TyлopiB' тепер Фелopiвкa,
Гyсятинськoгo paйoнy _ o. Д ) .(митpa Cнirypa (..Дyбa'')
б iля сeлa Пaпipня (Гyсятинський paйoн - o. Д.)
зaатaкyBzlли нiмeцький зaгiн. Bбитo чoтиpьoх нiпlцiв, двoх
rпyЦмaнiв зaбpaли З сoбoю' B бoю вiдзнaнились бpaти
Яциrцинi - Iвaн тa Cтепaн (сини Михaйлa)' Hoвiшький
Cтeпaн, Пapoвий I'вaн, Poгaтинський Baсиль, Пepепeлroк
МихaЙлo, Iвaн ЖypaвaпЬтa iншi '.' (Cавкo Бozdан.3абуmu
11е J|tа€J|lo npава _ Т:' 2000. - C. 68).

2 l лютoгo |944 p' в с. Мapинiвкa paйoн Чoщкoвa (тaкoгo
селa не виявлеHo * o. Д.) стpiльui з вiддiлy УПA вбили
нiмця - кеpiвникa фiльвapкy (нiмеЦькe кoлeктивнe
гoспoдapствo _ o. Д'.) (УrIА в свimлi doкуaeнmiв з
б op o mь б u з а У кp а:t н с ь tу С а'v o c miЙ ну C o б op ну,\ epж а ву
1942-1950 pp. - T. 2. - бмв, 1960. _ C. 33; I-|umoвaнo за:
Grzеgorz Motуha Ukrаinskа pаrtуzаnkа I942 _ l960
Instуtуt Studiov Politуcznусh PАN oficinа Wуdаwniczа
Rуtm LУаrszawа 2006 s. 220).

2l лютoгo в Чopткoвi (Tepнoпiльськa oблaсть _ o. Д.)
був в6итиЙ нiмецький кoмiсap кoмпaнiТ..Кpi пo,, (G rzegorz
Motуkа Ukrainskapartуzаnkа 1942 _ 1960 InstуlуtS|udiov
Poliфcznуch PАN oticinа LYуdаwniczсt Rу|m |l|lаrszсtwа
2006 s. 222).

22 лютoro l 944 p. yкpaiнцi вбили пoльськoгo сrrРкбoвця
i voтиpьoх нiмцiв нa фiльвapкy (нiмеЦьке кoлективне
пoсIroдapствo _ o. [.) Псapи (мoя<ливo Tepнoпiльщинa. _

o. fl',) (GrzеgorzMoцka Ukrаinskаparфzanka 1942_ I960
Instуtуt Studiov Politуcznусh PАN oficinа Wуdqwniсzа
Rуtm LУаrszаwа 2006 s. 220).

lз6 131



02. 03. 1944 p.

05. 03. 1944 p.

11. 03. 1944 p.

2 бepeзня |944 p. y с.  Mе'rищiв пoв. Беpежaни
(Tеpнoпiльcькa oблaстЬ - o. Д.) в бoto з УПА зaгинyлo 2
tliмцi (УПА в cвimлi Doкуменmiв з бopomьбu зa
УкpaiнcьtE СаlllocmiЙну Сoбopну,\epalcaву I 942- I 9 50 pp.
_ T, 2. _ бllв' 19б0. - C. 34-35 

' 
37' 5I-53. Цumoванo за:

Grzеgorz Motуka Ukrаinskа pаrtуzаnkа I942 _ I9б0
Instуtуt Studiov Politуcznуch PАN oJicinа Wуdоwпiczа
Rуtm |Vаrszаwa 200б s. 227),

5 беpeзня |944 p. вiдстyпaючi нiмцi oстaннiй paз
зДlЙcllилt,l нaпaд lra с. Caдки (Зaлiщицький paйoн нa
Tеpнoпiльщинi - aвт.). Стежa УПA чисельнiстю шiсть
стpiльцiв встyIIилa y бiЙ з нaпaдникaми' У бoю впaлo Двa
нiмцi, .roтиpи пopaнеHo. Збoкy yпiстiв oдину6итиЙ, oдин
пopaнений (ЦДАBoBУ: Ф. 3833. - Cn. 1. - Сnp. I57. -
Аpк 25-26. I]umoванo за: CеpziЙнук B. УкpаiнcькuЙ
зdвaz IIoiliлля 1939-1945. _ T. И - КaIв' 2005. _ С. 106;
Muзак H. Зa meбе свяmа Укpаiнo. _ Чepнiвцi, 2002.С'99).

1 1 беpeзня 1944 poку нiмецькi l]]yЦМaни з фaбpики
тюTюнy в Hoвiй Ягoльницi (тpебa с. Hoвa Ягiльниця
Чopткiвськoгo paйoнy TepнoпiльськoТ oбл. _ o. Д.)' З
дoпoмirкними вiддiлaми rпyuпoлiuiТ i лiтaкoм, нaпaли нa
сeлo Cтapa Ягoльниця (тpeбa с. Cтaрa Ягiльниця
Чopткiвськoгo paйoнy - o. Д.). Boни мa'rи iнфopмaцiТ, щo
в селi квapтиpyютЬ ПoBсTaнцi, але не опoдiвaлися, щo тaМ
цiлa сoтня УПA пiд кoм. ..Bеселoгo''. LЦуЦмaни llor{aли
пaлити селo' a лiтaк скидaв зaпaльнi бoмби нa
гoспoдapствa. Coтня УПA виpyшилa пpoти нaпaсникiв i
пo двoгoдинI{oМy бotо ii poзiгнaлa, ЗaB.цaючи Тм вeликих
втpaт. Пpoте згopiлa тpетинa селa (103 гoспoдapствa) i
цивiльне нaсeЛrнHЯ мaлo великi BTpaти- 1 16 yбитих i lЗ4
paнeних' бo шyuмaни бeзпopa.пнo стpiляли цивiлiв i
вкид.lли гpaнaти дo хaг l пиBIlицЬ' Дe xoвЕшися сeляни.
Шyuмaнiв зaгиI|уIlo 42, a вoякiв УПA 9. Bтpaги пoвстaнЦiв
бyли вiд кyлеl\{етнoгo вoгнIo з лiтaкa, щo oбстpiлЮвaв
(Лimonuc УIIА. _ T 12. _ Topoнmo, I989. _ C' 3I 2; Muзак
H. За mебе cвяmа УКPаilro' - Чеpнiвцi, 2002. - C. 99;
It!АBoBУ: Ф. 3833. - Сn. 1. - Cnp. 157' - Аpк. 25-26.
Itumовaнo зa: CepeiЙнук B. УкpalнcькuЙ зdвuz Пodiлля
1939-1945. - T И _ КaIв' 2005. - С. 106).

12.03 .1944 p.

18. 03. 1944 p.

21.03.1944p.

27.03.1944 p.

25. 03. 1944 p.

|2 6epeзня 1944 p. y с. Лaruкiвui пoв. Tеpебoвля (тpебa
сeлo лaскiвui, TеpнoпiлЬщинa - o. Д.) poззбpoенo
мaдяpський пiдвiддiл' [вoх мa,Цяp бyлo вбитo, l5
зaхoпленo y пoлoнi пiзнiПIr вiдrryщенi (УПА в cвittuli
doкуlvенmiв з бopomьбu за УкpаIнcьку Са-uocmiЙну
Coбopну,\epнcаву l942-1950 pp. - T 2. - бltlв, 1960. - C.
37; Цumoванo за: Grzegorz Moфkа Ukrаinskа pаrtуzankа
1942 - 1960 Insфtуt Studiov Politуcznусh PАN oficinа
Wуdаwniczа Rуtm ||аrszаwа 2006 s. 278).

Чopнoкiнeцькa бoТвкa (бoiЪкa iз с. Bеликi Чopнoкiншi
Чopткiвськoгo paйoнy Tеpнoпiльськoi oблaстi - o. Д.)
вбилa вiсьмoх нiмЦiв, якi зaТхaли в це селo дЛя чеpгoвoгo
гpaбyнкy (Савка Бoedсtн. Забуmu Irе,t|а€Л|o npава - T,
2000. - c. 56).

Мiс цевa бoiЪкa УПA зaв' язaлa зaпекпий бiй з мaдяpaми
(бiля 50 uoлoвiк) в селi Лaскiвцi Tеpебoвлянськoгo paйoнy
TеpнoпiльськoТ oблaстi, якi нaпеpе.Цoлнi бyли poззбpoенi
пoBстaнцяМи, нeпoдaлiк цЬoгo сeлa. У pезyльтaтi бoю
зaгинyлo 5 пoвстaнцiв i, в тoмy vислi Пoпepенний Микoлa
iз сrлa Лaскiвцi. Cepел мaляp тaкoяс бyли жepтBи, :lJIе
кiлькiсть ix невiдoмa (PiвненcькuЙ l<pаст'tавuЙ ltlузеЙ.
ocoбucmuЙ аpхiв o.,Qeнuщука. _ Cnp. 2132 PЗ).

БoТвкa сiльськoТ Caмooбopoни oбстpiлялa в oкoлицях
Бщaнa (Tеpнoпiльськa oблaсть-o. [.) мa.Цяpськi вiйськa.
Сили були нepiвнi i бoТвкa вiлcтупилa лo лiсy. У uьoмy
бoIo зaгинyв Baсилик Мaксим, ypoдженець с. Copoки
БyvaЦькoгo p-нy TеpнoпiльськoТ oблaстi, пiлpaйoнoвий
звеpхник, пс. ..Cмoлa'', ..!нiпpo'' (Лimonuc УIIА. - T, 12.
_ Topoнmo, 1989. - C. 279).

25 6epeзня |944 p. лo с. Блишaнкa (Зaлiшиuький paйoн
TсpнoпiльськoТ oблaстi _ o. Д.) yвiйrшлa гpyпa нiмЦiв.

фpomoвикiв. Tщ квaщиpyBaли вoяки креня...''Бистpoгo''
(кypiнний _ Хaмнyк Петpo, l9 l9 p. H.,  о. Bеликi
Чopнoкiнui Чopткiвськoгo p-нy Tеpнoпiльськoi oбл. - o.
.( ' ) . . .Упiсти пoчaли oтoчyвaти нiмцiв, якi  в iдкpили
безлaлнy стpiлянинy й пopoзбiгaлися. iх лeгкo yсiх
злoв}tли (Muзак H. 3a meбe cвяma Укpаiнo. _ Чеpнiвцi,
2002._С.102).

138 |з9



26.03.1944 p.

Бeрeзень' 44 p.

Бepезeнь,44 р.

Беpезень,44 p.

26 бepeзня |944 p. в с. Лaпшин (Беpелсaнський paйoн
нa Tеpнoпiльщинi -  o. Д.). . . .гpyпa нiмцiв пpиiхaлa
зaapсцIтoByвaти селян. У цей чaс в селi бyлa гpyпa CБ
(Cлyжбa Бeзпеки - o. Д.), якolo ксpyвaв ..Oкyнь''

(rcмaнлиp бoiЪки _ Гalryшкa Пeгpo' iз с. Лaпruин _ o.
[.). fliйtплo дo сгpiлянини' в pезyльтaтi якoТ,4-x нiмцiв
бyлo вбитo, pеIцтa втекJIa (Лimonuс HеcкopенoiУкpttiнu.
_ T 2. _Львiв, 1997. _ С. 551; УПА в cвimлi doкулlенmiв
з бopotпьбu за Укpаiнcьку СаlпocmiЙну Coбopну
[eperаву I942-1950 pp.-T 2. -блtв, 1960. -С.39' 51-58.
Itumoвaнo зa: Grzegorz Motуkа Ukrаinskа pаrtуzаnkа
1942 - 1960 Instуtуt Studiov Politусznуcll PАN oJicina
|Ууdawniczа Rуtm |Уarszawа 2006 s. 222).

Ha вiддiл УПA, який стoяв y с' Бoкiв Берeясaнькoгo
paйoнy нa Тepнoпiльщинi. нaпaли нiмцi, цo пpиiiали з
I вaнo.Фpaнкi вщини. Зaв' язaвcя кopoткoтpи в aлиЙ бiЙ
пoблизy сeлa. У Цьoмy бoю вiдзнaчився пoвстaнецЬ
..Cтpiлa'', який вбив нiмeцькoгo oфiцеpa. Жеpтв y
пoвстaнцiв не бyлo. Пoвстaнцi BiДcryп|4Л|4 iз-за силoвoi
пrpевaги нaпaдникiв (PiвнeнськuЙ кpасзнсtвuЙ лtузеЙ,
ocoбucmцЙ аpхiв o.,[eнuщукa. - Сnp. 2694 TП).

Biдсryпarova .pynu 
'i'ui, 

зaв,язaлaбiй з бoТвкoю
..Шyлякa' '  (нoтoвий - Cтепaнvyк Петpo lвaнoвин,
ypoдженець сеЛa з.цoвбиця 3дoлбyнiвсЬкoгo paйoнy
Piвненськoi oблaстi - o. Д.)' iз сoтнi ..Typa'', y сeлi
Пaпipниuя нa Tеpнoпiльщинi (мolкливo оeлo Пaпipня
Гyсятинськoгo paйoнy Тepнoпiльськoi oблaстi - o. .ц.). y
pезyльтaтi бoю гpyпa воя бyлa зниЩен a (ПoвcmонcькalИu
cmеcrкаI|a. Сnoeаdu вoякa УПА. - Беpiluuiв' 2001).

У беpезнi 1944 poкy piЙ бoТвки, кеpoвaний Iвaнoм
Haпaдieм ..Явopoм'' (бoiвкa селa Ябrryнiв Гyсятинськoгo
paйoнy Tepнoпiльськoi oблaстi _ o. Д.), здiйснив нaпaд
нa великий нiмeцький oбoз. Зaбpaли велиI(y кiлькiсть
збpoТ, aмyнiцiТ. Пpи нaпaдi вiдзнaчилиcь бoйoвики
Mиxaйлo Tимниruин, lвaн Пyстельник (Cавка БozDан.
Забуmu нe ]Иаeмo npaва _ T' 2000. _ C. 57).

Бepезeнь,44 p.
(кiнеuь)

Беpезень' 44 p.
(кiнець)

Беpезень' 44 p.
(кiнeuь)

24.04. 1944 p.

У с. Чopнoгopa (Tеpнoпiльщинa) (тaкoгo сeлa не
вияBлrнo - o. Д.) бoТвкa ..Шyлякa'', iз сoтнi ..Typa'',

(voтoвий _ Cтепaннyк Петpo lвaнoвиЧ, ypoдженeцЬ сеЛa
Здoвбиця Злoлбyнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi -
o. .{.) взялa y пoлot{ нiмецькoгo кoмен,цaнтa i знищилa,
зaбpaвши збpolo (Пoвcma,Icbкll.|||lt сmеяtкаlv|u. С n oz аdu
вoякu УIIА. _ Бepduuiв, 200l),

У с. Блищaнкa (Зa.rriщицький paйoн ТepнoпiльськoТ
oблaстi _ o. .(.) гpyпa..lUyлякa''o iз ссrгнi ..Typa''' (voтoвий
- Степaн.lyк Петpo IвaнoвиЧ' ypoд)кеl{ець оелa Здoвбиця
Злoлбyнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi - o. Д.)
зaR'Язaлa бiй з вiлсryпaloчими нiмцями. Нiмeцькa гpyп
бyлa зниЩeнa. lз нarших втpaги нев,цoмi (Пoвcmaнcькulltu
cmа!скаJ||'u. СnozаОu вoякu УПА, _ Бepduнiв' 2001)'

У с. Лиоичники (3aпiщицький paйoн Tepнoпiльськoi
oблacтi - o. Д.) гpyпa ..lllyлякa'' (нmoвий _ Cтeпaнuyк
Пeтpo IвaнoвиЧ, уpoд)кенeць селa Здoвбиця
Здoлбyнiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaстi _ o. fl.), iз
сoтнi ..Typa'', poззбpo.lлa пoлiцeйcькy нiMецЬкy ЧacтLltlу'
збpoю зaбpaли, a пoЛiцaТ бyли знищeнi (Пoвcmaнcькuмu
cmеc'сKаJl|u. Сnozаlu вoякu УПА. - Бepduuiв, 2001).

24 квiтня 1944 p. сoтня ..Cipi Boвки'' (сoтeнниЙ
..Бистpий''- Бeлiноький Яpoслaв Mихaйлoвич, l920 p. н.,
с. Тoвстеньке Чoщкiвськorо p.нy Tepнoпiльськoi oблaстi
- o. .ц.) yвiйrплa в 3arypинськi лiси нa ПiДгaeччинi
(пoблизy селa Зaтypин Беpежaнськoгo paйoну нa
Tеpнoпiльшинi - o.,Ц.) де мaли кpyпний бiй з нiмецькими
вiйськoвими чagгинaми...Hiмцiв пiдгryстили.ry)кe бЛизькo
i вiдкpили BoIDI{Ь. Чеpeз хвилинy зel\,tля стaлa сiporo вiл
тpyпiв в Мyндиpaх. Бiй тpивaB дo зaхoдy
сoнця...CмеpтелЬнo пopaнe ниi,l 6ув кyлеMrтник ..Бyк'' i в
lпoкy стpiлerь .,Кoзap,' (Muзaк H. 3а mебe cвяma УкpаIнo.
- Чеpнiвцi, 2002. - C. 100-101).

28 квiтня 1944 p, B с. HoBий Bеpбiв Бepежaнськoгo p.
нy (Tеpнoпiльськa oблaсть - o' Д.) чoтa УПА вбилa 5-
нiмЦiв, a 3-х взялa y пoЛotl. Toгo xс сzlмoгo.цttя poззбpoi.лa
Iraстyпttих 15 нiмцiв, якi пpиiiaли.цo сeЛa' i вiлгryсгилa
пiсля цьoгo (УПА в свimлi Doкуменmiв 3 бopomьбu 3а
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Квiтeнь' 44 p.
(пoнатoк)

Квiтень' 44 p.
(кiнеuь)

Квiтень' 44 p.
(кiнець)

Tpaвeнь' 44 p.

Укpatнcьlу СаlloсmiЙну Сoбopну,\еpclсаву l 94 2- I 9 50 pp.
_ T. 2. - бlvlв, 1960' _ C. 46-49' 60. Itumoванo зо: Grzеgorz
Motуka Ukrаinskаpaфzanhа 1942 _ 1960 Insфtуt Studiov
Poliцcalуch PАN oficina фdаwniсzа Rуtm |Уаrszаwсt
2006 s. 222).

Ha пovaткy квiтня |944 p. Дo c. Лиcичt{ики
(Зaлiщицький paйoн TеpнoпiльськoТ oблaстi _ o. Д.)
yвiйшлa гpyпa вiдcтyпa}oчиx пoлiцистiв зi CxiднoТ
УкpaТни...Iх oтoчили вoяки вiддiлy УПA ..Бистpoгo''...

(сoтснний - Белiнський Яpoслaв Mихaйлoвич, 1920 p. н.'
с. Toвстеньке Чopткiвськoгo p.нy TеpнoпiльськoТ oблaстi
- o. .ц.) тa члени тepeнoвoi сiтки oУH... Без жoднoro
пoстpiлy бyлa poззбpo€нa yся гpупa (Muзaк H' За mебе
cвяmа Укpаiнo. _ Чеpнiвцi, 2002, _ С. I02)'

У вeликoднy п'ятницю 1944 potч зdiхыlи в c. Ciльце
Бoжикiвське (тспеp селo Ciльце Беpежaнськoгo paйoнy
Tepнoпiльськoi oблaстi _ o. Д.).цвa нiмецькi BaгoBoзи нa

ryсеницях, з зенiтlсoro й r<yхнею. Coтня ..Кoкa,'(сoтенний,

ypoджеHецЬ с. Слoв'ятин Беpeжaнськoгo paйoнy - o Д )
зрoбилa зaсiдlсy ...нa poзлopiжлсi нe,цалeкo селa. Hiмцi нe
спoдiва.гtися тaм зaсiдки, не бyли гoтoвi .цo бoro тa вiдpaзy
пiднеоли pyки. Harui зa6paли пoтpiбне Тм мaйнo, a нiмцiв
вiдпycтили... (Лimonac УIIА. _ T I2. _ Topoнmo, 1989. _

c.246).

Biддiл УHC (Укpaiноькoi Hapo.lнoi Caмooбopoни) мaв
бiй з нiмцями бiля с. Pозгaдiв Збopiвськoгo paйoнy
Tepнoпiльськoi oблaстi. У цьoмy бoю зaгинyлo декiлЬкa
пoвстaнцiв i сеpeд них _,{aлик BacиЛь, ypo.ЩкeнeцЬ с.
Poзraдiв (Лimonuc УПА.-T. 1 2._Topoнma, I989. _ C. 288).

Biддiл УHC (УкpaiЪськoi HapoлнoТ Сaмooбopoни) пiд
кoмaндoro ..Гotпи'' (кoмaндиp вiллiлy - Питльoвaний Iвaн)
мaв бiй з нiмцями в с. Poзгaдiв Збopiвськoгo paЙoнy
TеpнoпiльоькoТ oблaстi. У цьoмy бoю зaгинyB пoвстaнець
.(якiв Baсиль , |922 p. н., ypo.ц)|(еHецЬ с. Гpaбiвцi
Збopiвськoгo (тaкoгo селa не виявлeнo' МoжЛивo
БopЩiвоькoгo paйoнy _ o. Д.) paйoнy (Лimonuc УIIА. -
T' 1 2. - Topoнmo, 1989. - C. 290).

Bеснa, |944 p.

Beснa, |944 p.

25.06.1944 p.

Bеонoro |944 p пoвстaнцi Haпaли нa нiмцiв, якi

знaхoдилиcЯ y лiоi, пoблизy х. Лoзи, щo бiля о. Бoжикiв
Беpежaнськoгo paйoнy нa Tеpнoпiльщинi. У peзyльтaтi

пepестpiлки нiмцi бyли poзбитi, a пoвстaнцi зaвoлoДiли
Beликoto кiлькiстю збpoТ. Hiмцi пoнeсли знaннi втpaти y

живiй силi. Зa жepгви y пoBстaнцiв невiдoмo (PiвненcькuЙ

кpасзнaвaЙ лtузеЙ. ocoбucmцЙ apхiв o. [енutщtка" _ Cnp.

2695 TБ-z).

Haвеснi |944 p. в iддiл Caмooбopoни (с '  Пенopнa
За,пiщицький paйoн TеpнoпiльськoТ oблacтi - o. .Ц.) бpaв
yчaстЬ y poззбpoеннi yгopськoгo зaгoнy' щo вiдстyпaв з

фpoнтy й нaмaгaвся пpoйти чrpез p' .{нiстеp бiля с.

Устечкo (Зaлiшиuький paйoн - o.Д ) (Muзак H. 3а meбе

cвяma УкpаIнo. _ Чepнiвцi,2002. - C. 97).

oдним з вrЛикиx бoiЪ, який yопirпнo пpoвiв..БисгpиЙ''
(кypiнний - Хaмнyк Пeтpo, l9 l9 p. н.,  с.  Bеликi

Чopнoкiнцi Чopткiвськoгo p-нy TеpнoпiльськoТ oбл. - o.

Д.), бyв бiй з нiмцями, МaдяpaМи тa влaсoBrUlMи' силolo

3000 сoлдaт, бiля с. Зaтуpин нa Пiдгaсччинi (тeпеp

Беpежaнський p-н TеpнoпiльськoТ oбл. _ o Д.) 25 нepвня

1944 porсy. 3 нiмeцькoТ стopoни в бoro бpaли yчaстЬ Taнки
..тигpи'', тaнкетки' aщилеpiя, лiтaки. Бyв бiй..., зa всiмa

пpaвилaМи пapтизaнсЬкoТ бopoтьби, вмiлo i клaоичнo

opгaнiзoвaниv| - 12 гo,циrr y фopмi кpyгoвoi oбopoни, 5

гoдин y фopмi мaневpoвих бoТв. Bopoг вrгpaгив близькo

300 чoлoвiк в 6итих,бaгaтo пopaнених. Bтpaти ..Бистpoгo''

_ 4 вбитиx, |2 лopaнeних. У бoю вiдзнaчилися чoти
,,СIlЧa,' i ..Maкapa'' (T,ЦА : Ф. P. - 3 4 3 2. - on. I. _ C np. 3 4 ;
Лucoня, Лucoня, ?opа 

'|а 
кpoвi // СвoбoDа. _ 1992. - 6

чepв. - С. 5; Cавка БozDсtн. \абуma t!е Jцa€мo npова _ T:,

2000. - C. 88 ; Лimonac УIIА. - T 1 2. - Topoнmo, I 989. -

С.30).

З нaблиясeнням фpoнry Чepез с. Устечкo (ЗaлiщицькиЙ

paЙoн Tеpнoпiльсьrоi oблaстi _ o. Д.) вiдсryпaлlи yгopськi

сoлдсги, i.дyни нa кoнях i вeлoсипе,цax. Бiля 20 бiйцiв УПA

зpoбили зaсaдy в ypoнишi ..Кpщий Bивiз'' - зa стapиМ
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Лiтo' 1944 p.

?,1944 p,

?,1944 p.

?,1944p.

Мoстoм чеpeз p..(нiстеp... [o yпiвцiв пiдiйшoв пoлкoвник
з сoлДaтoм' який знaв пo-yкpaiЪськi, й yтoннили виMoги:
oфiцеpaм збpoю зaлиularШ|' a coЛДaTt4 ЗДaлИ. Пoвстaнцi
oтpимiulи чoтиpи l(yлеMети i двa вoзи кapaбiнiв (Muзок
H. 3а meбe cвяmа Укpаiнo. _ Чеpнiвцi, 2002. _ С. I02).

Улiткy l943 p. Cлyжбa безпеки oУH poззбpoiha y
Toвстoмy (Зaлiщицький paйoн нa Tеpнoпiльщинi - o. Д )
бiля шiснaдцяти вoякiв-yгopЦiв, щ9 oХopoняли телефoннy
лiнilо вiд Устенкa (3шiшиuький paйон _ o. д.) дo Cка,чaтa
(Пiлвoлoниський paЙoн TеpнoпiльоькoТ oблaстi - o. [.)...
Пiдпiльники зaбpaли збpoю тa oбмyндиpyвaння (Muзак
H. 3а mебе cвяmа Укpaiнo. - Чepнiвцi, 2002. _ С. 99).

Зiнoвiй Bеpбиuький Н.,  1909 p. y с.  Блищaнкa
(Зaлiщицький paйoн нa Tеpнoпiльщинi -  o. .ц.) -
пi.цпiльник oУH - зaгинyв у 1944 p. в пеpестpiлui з
нiмeцькими ol(yпaHтaМи y с. Coсyлiвкa Чopткiвськoгo
пoвiry (Tеpнoлiльщинa - O . Д.) (Muзttк H. За mебе свяma
Укpalнo. _ Чеpнiвцi, 2002. _ С. I 21).

Ha пoнaткy 1944 p. пi .цпiльники y Toвстoмy
(3aлiщицькиЙ paЙoн нa Tеpнoпiльщинi _ o. .ц.)
зaсTpелили шефa кoлoни пoлiтичних бiженцiв зi СхiднoТ
Укpaiни...й зaбpши вiд ньoгo пiстoля (Muзак H' За mебе
cвяma Укpatнo. - Чеpнiвцi, 2002. _ С' 98).

Член oУH з |942poкуN1ихaйлo LЦacткiв (Гyсятинський
paйoнy Тepнoпiльcькoi oблacгi - o. .ц.) poзкaзyвaв' щo
пiд vaс oднiеТ з oпеpauiй вiн з тoвapиrшеrи викpaв y нiмцiв
15 aвтoмaтiв i oдин lсyлемeт (Савкa Бoedан. Зaбуmu нe
мa€мo пpaвa - T, 2000. _ С. 57).

Гpyпa..Caблюкa'' (кypiнний - Кaчaн oстaп Гpигopoвин,
l910 p. н., iз с.Tеclryгiв PaдивилiвсЬкoгo p.нy) пpoвeлa..
aкцiro нa фiльвapoк в с. .{aнильue (Беpеrrсaнський p-н - o.
!.)... 3гинyв нaцr oдиH пoBстaнeцЬ Xoмa (Лimonuс УIIА.
Hoвa cеpiя. _ T E. - Кaiв _ Topoнmo, 2006, - C.52l).

Липень' 43 p.

01.12.1943 p.

22.12. 1943 p.

22. 12.1943 p.

1943 p.

Беpезeнь' 44 p.

.Il'oпoвнення

Бiля с. Зapуlля Bиruнeвeцькoгo [Bишнiвеuькoгo] p-нy
пepе.ц я(ниBaми бyлo зaбитo .цBoх }riмeцьких вис.rryл<никiв
(пoлякiв - o.Д.)..' (Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T, l1. _

Кuiв _ Topoнmo, 2007. _ С. 553).

B с. Mycypiвuяx [Myсopiвцяx] Bишневeцькoгo

[Bиrпнiвецькoгo] p-нy irпли в poзвiлrсy пiд гpaниuю лpyзi
Явip тa Беpезa. Пo них нiмцi вiдкpили вoгoнЬ' €rЛе дpyзяM
вдzlJloся вте!сти (Лimonuc УПА. Hoвtt cеpiя, - T 1 1' _ Кuiв
_ Topoнmо, 2007. - C. 538).

Кoзaки з нiмцями в числi l5 oсiб, Тдyчи дo B.
Кyнининeць (Збapaзький p.н), стpiнyли двoх пoвстaнцiв,
якi iхали B тoмy нaпpяI\,tкy. B сyтинui...стpiльЦi впaли вiл
вopoжих кyль, ф i pмaнa зaбpaлI4 )КI4BИм...(Л i tn, У П А. H o в а
cepiя' _ T' I1. _ Кaiв _ Topoнmo, 2007. - C. 556-557).

B с. МyсypyвецЬ [Мyсopiвui] Bиrцневецькoгo

[Bиrпнiвeцькoгo] p-ry нiмaки спaлили oд}Iy хary пpичoмy
пoвстaнцi зЛoBиЛи oднoгo нiмaкa i yзбекa... (Лimonuc
УПА. H oва сepiя. -T I I. _Кuiiв _Topoнmo, 200 7. _ С. 5 5 7).

Tpи нiмеuькi сoлдaти пpийrпли iз мiстечкa Пoмopяни
Зoлoчiвськoгo p-Hy ЛьвiвськoТ oбл. в с.  Жaбиня
Збopiвоькoгo p-нy TеpнoпiльськoТ oбл. i пoчaли гpaбувaти
селян' Мiсцевa бoТвкa сaМooбopoни нaпaЛa Ha
гpaбiжникiв i poззбpoiлa Тх, пiсля чoгo вiдпyстилa
(PiвненcькuЙ кpaсзнaвaЙ музеЙ. ocoбucmuЙ сtpхiв О.

[eнuщукa _ Cnp. 2770 T3).

Miсцевi бoТвки УПA Кoзiвськoгo тa Збopiвськoгo p-нy
TеpнoпiльськoТ oбл. зopгaнiзyвaли зaсi.Цкy нa нiмеuькy
aвтoкoлotly' якa везлa oзбpoсння нa фpoнт. Бiля с. Гoдiв i
Юзeфiвкa (тепеp Йoсипiвкa) Збopiвськoгo p-ry пoвстaнцi
oбстpiляли кoлoнy; якa зyпиI{илaся. Hiмцi пoвискaкyB€rли
i зaйняли oбopoнy. Зaв'язaвся бiй. Hевдoвзi нiмцi пiдняли
бiлий пpaпop i зДaлиcя' Пoвстaнцi poззбpoi.ли нiмцiв i
вiдпyстили. У pезyльтaтi цьoгo бoro бyлo .цeкiлькa
пopaнeниx з oбoх стopiн (PiвненськuЙ кpaaнaвuЙJ||yзеЙ.
ocoбucmuЙ apхiв o.,{eнuщука. _ Cnp. 2770 TЗ).

01.02. 1944 p.
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21.02. L944p.

2s.07.1942 p,

19.08. 1942 p.

28.01.1943 p.

Paнкoм 2l лютoгo дoнrсеIlo' щo в пpиЛягaroчиЙ Дo
сeлa (Cлoв'ятин Беpелсaнський paйoн TеpнoпiльськoТ
oблacгi _ o. !.) лiс пpиiiaлo 6 нiмцiв пo дpoвa. Pirшeнo
ii пepелoвити. У вислiдi oдItoгo нiмця бyлo вбитo,
oдtloгo paнеIro i взятo B пoлoн' maннiм вдaлoся ыгiкги
(Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T 8. _ КuIв - Topoнmo,
2006. - c. s23-524).

Aнтинiмецькi акцii
Cхцнa Укpailпa

25 луlпня 1942poку в слaвнiй стoлицi Укpa.iЪи Кисвi
ДвoМa пoотpiлaми з pyки aгенТa гесгaпo oбipвaнo
Мoлoде, пoвне бoевoТ peвoлюцiйнoi енеpгiТ i чиtly )киття
нeвToМнoгo бopЦя зa незaлeжнiсть i  сoбopнiсть
УкpaТнськoТ деp)кaBи, Кpaсвoгo Пpoвiдникa oУН нa
CУЗ Mиpoнa _ Анлpiя.'.(!А СБУ: Ф. 13. - Cnp' 376. _
T. 32. - Аpк. 57. Itumoвaнo за: СеpziЙuук B.
УкpаiнcькuЙ зdвaz. Hаddнinpянщuнa I 94 1 - 1 94 5. _ T,
И - Кatв, 2005. _ C. 79)'

19 сеpпня |942p. бyльбiвськi бoiвки вЧинили HaПaД
нa Шепетiвський зaлiзниuний вyзoл' вивaнтaжили i
вивезли лo лiсy 4 ешелoни piзнoмaнiтнoгo мaйнa i
звiльнили 2 ещелoни людей, яких везли нa пpимусoвi
poбoти дo Hiмеччини ({зьoбак B. B. omаман Tаpac
Бульба - Бopoвець. - Кuiв, 1995. _ C. 32).

1943 piк

У м. КipoвoгpaДi зв'язкoвий Гpиць, зi Стpийщини
(Львiвськa oблaстЬ - o. Д.) (пс. ..Бoженкo'' 

',,МaлиЙ,,),Зaв'язaB бiй з нiмецькиMи )кilндaplr4aми i зaгинyв, пеpед
тим yбив двoх I]IуцМaI]iв (Лimonuc УIIА, - T. 24. _
Topoнmo _Львiв, 1995-199б. _ C. 362; ЦДАBoBУ: Ф.
3833. _ Сtъ I. - Cnp. 3a _ Аpк I4-15. Ilamoванo зa:
СеpziЙtук B. УкpaiнськuЙ зdвuz. HаdОнinpянщaна
]941-1945. _ T. И _ Кuiв, 2005. - C. 284).

Беpезень' 43 p.

11.04. 1943 p.

19.04.1943 p.

28.04.1943 p.

Бiй пiдпiльнoi гpyпи oУH з нiмецькиMи )I(aндapМalr{и
в сeлi Bеpбкa (тепеp оелo Бiлецькe) Лятинiвськiй oкpyзi
Кaм'янeць-ПoДiльсЬкoi oбл. (тpебa Лeгиviвський paйoн
ХмельницькoТ oблaстi _ o. Д.). У цЬoпfy бoю зaгинyв
oкpyлсниЙ пpoBiдник Ляти.tiвськoТ oкpyги ..Хoлoдний''

_ lIIимaнський Baсиль, ypoд)I(eнецЬ Залiщицькoгo
paйoнy TepнoпiльськoТ oбл acri (Лimonuс УПА. _ T 24.
- Topoнmo _Львiв, 1995.1996. _ С. 362; PiвненcькuЙ
кpасзнавuЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ сtpхiв О. [eнuщуксt, _

Сnp. 2728 P).

З пoлiй, щo мaли мiсце в квiтнi 1943 P., ДУ)ке
гoлoсним y Кaм'янеЦь-Пo.цiльськiй oблaстi бyв
пpoтинiмeцький вистyп бaтaльйoнy yкpaТнсЬких
..rпyЦмaнiв',, щo сToяB y Яpмoлинuях (смт Яpмoлинui
ХмельницькoТ oблaстi - o. Д.). Бaтaльйoн пеpебив y
нoчi з l0 / 1l квiтня свoiх стapцrин i pyruив нa пiвнiч
нa з' с.цнaння з УП А (Л ев IШ ан кoв с ь кu Й. I cmopiя У ПА.
_ Biннinеz, I953, _ C. 32).

Пoвстaнцi, iз Хoлмськoгo тaктичнoгo вiдтинкy,
пpoBели бiй з нiмецьltoю вiйськoвoto нaстинoю. Bopoг
BтpaтиB кiлькaнaдцять сoлдaтiв убитlлмvl i, знauнo
бiльrпe, palreниМи. Bпaлo й 6 нarцих пoвстaнЦiв, в тoмy
числi чoтoвиЙ ..Кapмелtoк'' (Укpаiн c ь кa П oвcmанc ька
Аpл,tiя. БoЙoвi diI УIIА зtt 1943-1950 pp. - Ч. 2., 1960.
_ С. 42-43. Цumoванo за: Xвuлi Сmpuя. - CmpuЙ,
199s).

Бiй пiдпiльнoТгpyпи oУH з нiмецькoro пoлiuiею (бiля
20 oсiб) в селi Кyяви (тaкoгo селa не BияBЛенo _ o. Д.)
Кaм,янeць-ПoдiЛьсЬкiй oбл. (тепep Хмельницькa
oблaсть - o. Д.). У uьoмy бoю зaгинyв ..Петpенкo'',
..Зелeний'' - Пaвyк Aнлpiй' 1912 p. н., ypoд)кеHецЬ
Явopiвськoгo paйoнy ЛьвiвскoТ oблaстi, oкpyжний
пpoвiдник oУH в Кaм'янeць- ПoдiльськiЙ oбл.
(Лimonuc УПА. _ T 24. - Topoнmo _Львiв, 1995.I996.
_ С, 362; PiвненcькuЙ кpасзнсtвuЙ музeЙ. ocoбucmuЙ
apхiв o. [енuu1))ка. _ Cnp, 2728 P).
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Квiтень' 43 p.

Квiтень' 43 p.

Квiтень' 43 p.

Квiтень' 43 p.

Ha .roтy УПA ..Cвoгo'' (iз КopеЦькoгo paйoнy
PiвнeнськoТ oблaстi - o. Д.)' якa бyлa y сeлi Bеликий
Пpaвyтин (Cлaвyтський paйoн нa Хмельниччинi - o. Д.)
Il€lп:lли нiмцi, яких бyлo близькo 50 чoлoвiк. Зaв'язaвся
бiй. I тoдi бyло вбиm 2-x нiмeцькиx oфiuеpiв i 5 сoлдaт,
дeкiлькoх булo пopaнeнo. У цьoмy бoю зaгинyли
пoвgгaнцi: стpiлець Климнyк Baсиль Кopнiйoвиv, 1925
p. н., iз с. Зa.пiзниця (Кopеuький paйoн - o. Д.)' lllyльгa
Микoлa (Piвненщинa), . .Iскpa' '  (Cхiлнa УкpaТнa),
..Чopнoтa'' (Xapкiвшинa) (фцькaЙ Mцкoлo Гoлzoфtt' -
Piвнe' 1996. _ С. 70).

У лiсi пoблизy сeлa Pyлня Яpyнськoгo paйoнy нa
Житoмиpщинi нiмцi oбcтpiляли xвoстoвy чaстиtly lryре}lЯ
..Гop.Цiенкa' '  (сoтенний _ Bpoтнoвський Гopлiй
Кoстянтинoвин, м. Piвнe) дe сaме знaхoдилaсЯ сoTtlя
..Oqгroкa''. Зaв,язaвся бiй, в якoмy зaгиHyB пoвстaнець iз
селa opeстiв Здoлбyнiвськoгo paйoнy нa Piвненщинi _

Tpauyк !митpo Mикoлaйoвин, |921 p. н. Зa жеpтви y
вopoгa нeвiдoмo. Пoвстaнцi пirдли далi свoТм мapпrpщoм
(PiвнeнcькaЙ кpасзнaвuЙ lпузeЙ. ocoбucmuЙ оpхiв o.
[енuuцlка. _Сnp. Зout. P 42-4).

B цепетiвських лiсaх (Хмельнишбкa oбл. _ o.

,{.) . . . 'yкpaТнськi  пoвстaнцi здoбyли нiмецький
тpaнспopтoвий пoiЪд з aмyнiuiеro (Лimonac УIIА. - T' 5.
_ Topoнmo, 1984. C. 20).

Biддiл УПA пirцoв y Бepeзлiвський p-н (тeпep
Cлaвyтський paйoн нa Хмельниччинi _ o '  Д')
ШепsтiвськoТ oкpyги. Taм вiн МaB сyтичкy з нiмцями пiд
Бepез,uoвoм. Hiмцi мали 7- убитпx, pештa poзбiглися

(Лeв IЦанкoвcькaЙ. Icmopiя УIIА. _ Biннineе, 1953. _

C. 32; Ц,ЦАBoB i УУ: Ф. 3837. - on. I. - cnp. 8. _ сlpк.
4).

УПA poзiбpaлo зa:Iiзниuнy кoлirо дoвхсинoю 4 км нa
лiнiТ Hoвoгpaл _ Boлинський (Житoмиpшинa - o. .Ц. ) -

Bесна,1943 p.

Bеснa, 1943 p.

Bеснa, |943 p,

Шrпетiвкa (Xмельниччинa _ o. Д,.) (CepеiЙчук B. oУII-
УПА в poкu вiЙнu. Hoвi doкуменmu. _ К.' I996. - C. 76.

Coтня ..Гop.Цieнка'' (сoтeнний _ Bpoтнoвський Гopлiй

Кoстянтинoвич, м. Piвне - o' Д.) мшa6iЙ з нiмцями нa
пеpепpaвi чеpeз кoлиtIIнЮ пoльськo-poсiйськy гpaницIo
(тепеp гpaниця мiж Piвнeнськoю i Житoмиpськolо
oблaстями _ o. .ц.). У цьoмy бoю бyлa пiдбитa oднa
aBтoмaцIинa i  вбитo чотиpи нiмецьких oфiuеpи
(Piвненcька СПУ B oбopoнi вoлi. _ Piвне, 1 995. - С. 22).

Haвеснi l943 p....нaлeгiли в селo Пoвiть (КoбpинськиЙ
paйoн, Белapyсь _ o. Д.) нiмцi з пoлiцaями' Рoзпoчaли
хarIaTИ всiх мoлoдих...I в oднiЙ iз хaт Тм нa oнi пoтpaпилa
бiльшoвицькa листiвкa _ oдpaзy ж пiшлo зa Boгнем
селянсЬке пoМerшкaння. Якpiв тy пoжeжy пoбaчили хлoпцi

з УПA, якi нa тoй uaо пepебyвали в недaJIекоMy Леликoвi.
Хoч i не бaгaтo ix бyлo _ якиЙсь десятoк _ oдpaзy ж

opгaнiзyвaли зaсiлкy i в.Цapили пo кapaтeлях, кoли тi

пoвеpTzrлисЯ з Пoвiтi...УкpaТнськi пoвстaнцi yбили aж 19.

Hезвarкaючи нa пiдкpiплення' яке нaДiйшлo нa виpyчкy
oкyпaнтaшr' yпiвцi зyмiли пpoтpиМaтися кiлькa гoдин - arк

пoки нiмцi змyrпeнi бyли втiкaти Дo нaйближчoгo
paйцентpy !ивинa. Пiсля бoю yкpaТнськi пoвстaнцi
пpивсзли дo Пoвiтi дBoх пoлеглих пoбprгимiв (ЦДАBО

Укpаiнu: Ф.3833._on. 1.-Сnp, I9l. -Аpк 4. Ilumoванo

за: CepziЙuук B, УкpаiнcькuЙ зdвuz. Boлuнь I939-I955.
_ К.' 2005. - C. 840).

У бoю з нiмцями сoтнi . .Гop.Цi €нкa' '  (сoтенниЙ -

BpoтнoвськиЙ Гop.aiй Кoстянтинoвиv, м. Piвнe - o. Д.)
нa ЖитoмиpЩинi в МaлинсЬкoмy paйoнi, поблизy селa

Bишневинi, зaгинyв пoвотaнецЬ _ ..Гpеuкa'', ypoдженецЬ

селa Глинськ 3Дoлбyнiвcькoгo paЙoнy PiвненсьrоТ oблagгi
(PiвненcькaЙ кpaсзнaвauЙ лtреЙ. ocoбacmaЙ аpхiв o.

[енuuуlка^ - Cnp. 1721 P; Piвнeнcькa CIIУ. B oбopoнi
вoлi, _ Piвне, 1995. - C. 22)'

Tpaвень' 43 p.
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Bеснa, 1943 p.

Чеpвень' 43 p.

Чеpвень,43 p.

Чеpвень,43 p.

Чepвень,43 p.

Чеpвень' 43 p.

Coтня ..Гop,Цiснкa'' (сoтeнний _ Bpmнoвський Гopлiй
Кoстянтинoвин, м. Piвнe - o. .(.) мaлa бiй з нiмцями нa
Житoмиpшинi. У uьoмy бoю бyлo пopaненo чoтoBoгo
..Левaднoгo'' з Кpемeнця (Piвнeнcька CПУ. B oбopoнi
вani. _ Piвне, 1995' _ С. 22).

Biддiл . .Кpyкa' '  (УПA-..ПiвлеttЬ' ' ,кypiнн иЙ Iвaн
КлимиIшинo с. Bеpещaки, Лaнoвецький paйoн'
Tеpнoпiльшинa - o.{.) зaв'язaB бiй з нiмцями y лiсi
пoблизy мiста Cлaвyтa нa Хмельниччинi. У шьoмy бoю
зaгиHyли пoвgгaнцi: Beликий Федip, l91I p'н.' с. Baнлсyлiв
Лaнoвецькoгo p-нy TepнoпiльськoТ oбл.; Tкaнyк Mикoла,
l92-l p.н., с. Мoлoтькiв ЛaнoвeцЬкoгo p.нy TеpнoпiльcькoТ
oбл.; Hiкoньнyк Пeтpo, |922 р.н.,  с.  Moлoтькiв
Лaнoвсцькoгo p-нy TеpнoпiльськoТ oбл. (lАTo: Ф.P_
3472._ on. I.- Cпp. 53._ С. 2, 3).

МiсцeвиЙ пoвстaнський вiддiл в Aнлpyшiвськoмy p-нi
(Житoмиpшинa - o. fl.) мaв двi сyтинки з нiмецькoю
пoлiцiею (Лeв lЦанкoвcькuЙ. Icmopiя УIIА. - Biннinеz,
r9s3. - c. 47).

Haйбiльrцoю пеpeмoгoto нaд Bopoгaми BслaBилaся
УПA.Пiвдень' кoли ....1Т вiддiли пiд кoмaндoro Oмелянa
Гpaбuя (..Бaтькa'') знищили бiля Житoмиpa нiмецьку
пoлiцiйнy цIкoлy' Toдi зaгинyлo близькo 260 нaцистiв
(CmаpoDубeць Г. M. oУH (б) в укpсttнсько.му
нсtцioнanьнo-вaтвoлbllol|у pуci нсt Boлuнi в poкu lpуеoi
свimoвoi вiЙнu (I941 _ I9a3 pp). - T, 2002, _ С. I10).

Мicцeвi пoвстaнцi (Бepез.aiвський i Aнпpyruiвський
paЙoни нa ЖитoмиpЩинi - o. .{.) ...пpoвели двa бoТ з
нiмцями...(B oлoduЛlup,\м umpу к. -Boнu бopoлucя зa
вoлlo Укpalнu. _T 3. _Луцьк, 2006. _ С. I0l).

У ' rеpвнi 194З p. в бoю з HiMцЯми в p-нi  Cтoлин
(Белapyсь - o.Д.) зaгинyв poйoвий o.Xмapa'' (!АPО: Ф.
P - 30. - on. 2, - Cnp. 80._ Аpк' 1).

У неpвнi 1943 p, гpyпa yкpaТнcЬкI{х пoвстaнцiв
нaскoчилa нa вiл.пiл CC, кoтpий гpaбyвaв нa Кoбpиньщинi
(Бе.гlapyсь _ o. .ц.) ЦДoбy. Пiд чaс uiеi збpoйнoТ сyтички

01. 07. 1943 p.

17. 01.1943 p.

19.07. 1943 p.

19.07. 1943 p.

бyлo вбитo l5 гiтлepiвuiв, a l0 вaяскo пopaнеHo.
ГoспoДapям пoвеpщrгo пoнaд l00 гoлiB ryдoби, aдля УПA
здoбyтo бaгaтo збpoТ тa aмyнiuiТ, якy poзбiгaю.rись
пoкинyли есесiвцi (ЦДАBo Укpаiнu: Ф. 3833. _ on. 1. _

Cnp. 191. - Аpк. 4, Itumoванo за: CеpziЙuук B.
Укpаiнcькutl зdвuz. Boлuнь 1939.1955. _ К,, 2005. - C.
840).

Бiй пiдпiльнoi гpyпи oУH з нiмецькoro пoлiцi €ю в с.
Знaменiвкa HoвoмoскoвсЬкoгo paйoнy нa

.[нiпpoпетpoвщинi. Toлi зaгинyв opгaнiзaтop oУH

..Пегpo'', ..Bopoн,' (Лimonac УIIА. - T, 24. _ Topoнmo -
Львiв, 1995-199б. _ C. 362).

У тoмy )к оaМoМy paйoнi (Яpyнський paйoн , тепеp
Hoвoгpaш-Boлинський нa ЖитoмиpЩинi - o. .Ц.) нiмui
пpoбyвaли ЗacтуПИTL4 пoBстaнцяМ дopory пiд с. Жoлoбнo
( тpeбa селo Жoлoбне HoвoгpaД-BoлинсЬкoгo paйoнy -
o.Д.), де втpaтили 45 вoякiв yбитиМи a пoвiDкнy кiлькiсть
pa}rениx. [вa гpyзoвих aBтa пoBqтaнцi зaбpaли зi сoбoю
(Лeв IIIанкoвcькllЙ. Icmopiя УПА. _ Biннinez, 1953. _ С.
48; Biльнa Укpaiнa - чuaю 8' I943. _ вepеcень ; Лimonuс
УПА. _ T. 2. _ Topoнmo, I999. _ С. I34).

19 липня нiмui пpoбувaJlи зaтpиМaти пoвстaнrliв при

.IloпoМoзi ..tl.IуЦМaнiв'', aле цi в пaнiЦi, poз6iглиcь (Лев
IЦанкoвcькuЙ. Icmopiя УПА' - Biннinеz, 1953. _ С, 48).

l9 липня |943 p. бiля с. B'юнoк paйoн МapнлевськиЙ
(мoжливo ЧepBoнoapмiЙсЬкиЙ p-н -o. [) нaЖитoмиpЩинi

дiйшлo .цo ,цBoх бoТв сoтнi ..Гop.Цiенкa'' (сoтенний _

Bpoтнoвський Гopлiй Кoстянтинoвия, м. Рiвне _ o. Д.) з
жaн.пapмepiсro. Hiмцi мaли пott€ul 30 (зa iнruимИ ДaHИм|А
близькo 50 вбитими i пopaненими - o. Д.) (Grzеgorz
Mоtу kсt IJ krаinskа partуzankа I 94 2 - 1 960 Instуtуt Studiov
Politуcznуch PАN oticina |4tуdаwnicza Rуtm LУаrszаwа
2006 s. 269; Biльна Укptliно. - чuano 8, I943. _ веpeсеtlb).

20 лvlпня недaлrкo Шведоькo[ Бy'uи (Hoвoгpaл-
Boлиноький paйoн нa ЖитoмиpЩинi - o. Д.) пpийшлo
знoвy дo бoro з мaдяpaми (Лeв lllанкoвcькufr. Icmopiя
УПА. _ Biннinez, 1953. - C. 48).

Чеpвень' 43 p.

150

20.07.1943 p.
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21.07.1943 p.

22.07.1943 p.

23.07. I 943 p.

23.07.1943 p.

Haсryпнoгo.Цня пiд Янyц.lпoлeм (Hoвoгpa,ц-Boлинський
paйoн нa Житoмиpщинi _ o. Д ) МaДЯpИ Дiстaли
...пpoЧyxaнa ) (Лев lЦанкoвcькuЙ. Icmopiя УIIА. _
Biннinez, 1953. - C. 48).

Ha rпляry Paдoмиtдль _ Кoнеpевo (тpебa селo Кovеpiв
Pa.цoмишльськoгo paйoнy ЖитoмиpськoТ oблaстi - o. Д.)
пoвстaнцi зpoбили зaсiдкy нa нiмеЦькy кoлoнy aвтoМaшIиI{.
Злoбщo Мarllинoвi пiстoлi й xapui. Bбитo o.цнoгo нiмaкa
тa двi жiнки фoльксдoйнepки (пpивiлейoвaнa чaстиIla
I{aселенI{я якa в сBoel\4y poдy N4a€. пpелкiв нiмцiв - o. Д.).
3 пoлoнeними нiмецькими BoякaМи пpoве.ценo
пpoпaгaн,цивнy гyтipкy й ix в iдпyщено (Лев
IЦсlнкoвcькuЙ. Icmopiя УIIА. - Biннinez, I953' - С. 48;
ЦДАBОBУ: Ф. 3833. _ Сn. I. - Сnp. 3а. _ Аpк 12-14.
Itumoвaнo за: СеpeiЙuук B. УкpаiнcькuЙ зdвue.
Hаddнinpянщuна l94I-1945' _ T' И _ Кuiв, 2005.- C. 279).

2З лtlлня бyв бiй сoтнi ..Гop.Цiснкa,' (сoтенний -
Bpoтнoвський Гopлiй Кoстянтинoвия, м. Piвне _ o. Д.) з
нiмцями й шyЦмaнaми в м. Кoтельня (Кopoстенський
paйoн Житoмиpськoi oблaстi - o.,ц.). Пo вoporкiй стopoнi
бyлo 33 вбитих, a 2З пoпulo B пoлott' Чaстинa втекЛa.
Пoвотaнцi здoбyли збpoю, aмyнiuiro й agгoмarшини' У
пoвстaнцiв зaгиI{yB poзвiдник - ..Cтpиryнкo'' (Лimonuc
УIIА. _ T' 2. - Topoнmo, 1999. - С. I53;PiвненськuЙ
кpaeзнавuuЙ llузеЙ. ocoбucmuЙ сtpхiв О. [eнuщука. _
Cnp. 3ota. T 1-47, Зout. P. 18-34; Лев IIIсtнкoвcькaЙ.
Icmopiя УПА. _ Biннinez, 1953. - С. 48; УПА в cвimлi
iloкуменmiв з бopomьбu за Укpаiнcьку СомocmiЙну
Coбopну,\еpctcаву 1942-1950 pp. _ T. 2. _ бltв, l 960. - С.
l6. Itumoванo за: Grzegorz Motуka Ukrаinskа pаr|tzаnkсt
1942 - 1960 Instуtуt Studiov Politуcznуch PАN oJicinа
I|уdаwniczа Rуtm ||аrszаwа 2006 s. 269).

Тoгo ж дня (2З. 07 - o'.Ц.) бiля ст. Iвaниця, нa цIляхy
Хвacтiв-Житoмиp (тpебa м. Фagгiв - o. Д.) бyлa сщиvкa
сoтнi ..Гopлi €нкa'' (сoтrнний - Bpoтнoвський Гopлiй
Кoстянтинoвин, м. Piвне - o. Д.) в якiй зaгинyлo 2
нiмeцькиx сгaprпин i 3 вoякiв (Лeв IIIанкoвськaЙ. Icmopiя
УIIА. _ Biннinеz, 1953. _ C. 48; ДА СБУ' Ф: 13. - on.
376 - Сnp. 66 _Л. 9).

_ T 2. _ Topoнпo, 1999. _ с. 645-646).

Haйбiльший бiй сoтнi . .Гopлiснкa' '  (сoтенний -

жaнлapмеpiТ iз м. B'язoвеuь ( Чеpвoнoapмiйський paйoн

ЖитoмиpоькoТ oблaтi  o. Д.) ' . .У зaвзятoмy

кiлькaгoдиннoмy бoю, нiмцiв poзгpoМлеHo .цoщeнry. Boни

втpaтили пoнaд сoтHю вбитими (83), вalккoпopaнeними
(5i й пoлoнeними (8). Злoбyтo тpoфеi: 94 кpiсiв, 15

МaшиHoвих пiстoлeй, 8 Iqyлеметiв, бaгaтo гpaнaт й великy

кiлькiсть aмунiuiТ. У пoвстaнцiB тaкo)к бyли жepтви

(Лimonuc УПА Hoва cеpiя. _ T I. _ Кuiв _'Topoнmo,

1 gg5. - С. 49; PiвнeнcькuЙ кpaсзнавuЙ музeЙ. oсoбucmuЙ

аpхiв o. ,!eнuщукtt. _ Сnp. Зoul. P, 
-4-2-4; 

Лев

IЦo"*ou,u*uЙ. Icmopiя УIIА. - Biннineе, 1953. _ C. 48;

Лimonuс УПА. Hoва cеpiя. - T 2, I999, - c. 646).

спpoвaд)I(ений нa cтaницю. Ha стaницi бyв неpгoвим ст.

пoлiцaи Гporyл.... Гpoсyл вЗяв пеpеглянyги пoщфель... B

u,o'y 'o".нтi 
пoчaв зa,Цеpжaний стpiляти. Знялaся

стpiлянинa, пiд чaс якoТ вaжкo paненo с. п. Чеpникa в

25.07.1943 P.

25.07.1943 p.

28.01.1943 p.
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Липень,43 p.

Липeнь,43 p.

Липень,43 p.

Липень'1943 p.

>кивiт. . . . ,  бyв paнeний легкo Гpoсyл.. . .пpибyли
зaaляpМoвaнi пoлiцaТ, oкpy)кили стaницro... 'Пoлiцiя
yвiйrплa .цo кiмнaти. Пoчaвся дoпит.'.Жaн.цaPM ,цoбив
paненoгo тpЬoМa пoстpiлaми в гpyДи (It[АBoBУ: Ф'
3833. _ Сn. I. _ Сnp. 3сt. - Аpк. I4-15. Itumoваtto За:
CеpeiЙaук B. УкpаiнcькuЙ 30вu2. Hаоdltinpянщuна 1 941-
I945. _ T И _ Кu.iв, 2005. _ С. 284)'

B м-цi липнi 194З p, в бoю з нiмцями в oкoлицi Cлaвyти
( Хмельницькa oблaсть - o. !.) гине пoBсTaнецЬ сЛ. п. .цГ.
Bopovyк Бopиc,1922 p.н.' iз селa Сaвниui КpеменецЬкoгo
p-нy Tepнoпiльськoi oбл' ([АTo : Ф. P- 3 4 7 2.- o n. l._ С np.
s0.- c. 3).

Cлiлyю.lий бiй бyв пiд Мaйхapiвкoro (тaкoгo селa нe
Bиявленo' Житoмиpшинa - o. Д.), де нiмui (жaнлapмеpiя
з фoльксдoйuaми - пpивiлейoвaнa чaстинa нaсеЛeння, якa
B сBo€My po.цy Мaлa пpедкiв нiмшiв) ДBapaзИ нaстyпaли..
Bopoгaвiдбитo. Haш oДин paнений, y вoрoгa.цBoх paнених
(ЦДАBoBУ: Ф. 3833. - Сn. 1. - Сnp' 3а. - Аpк. 12-14.
I.|umoванo за: СеpziЙнук B. УкpсtiнcькuЙ зDвuz.
Hаddнinpянщuна l941-1945. _ T' И _ Кu.iв, 2005' - С.
278).

Бiй y лiсi бiля Яrryrпевин (тaкoгo селa не виявленo - o'
,ц.), 15 км. вiД Житoмиpa. !'oбyтo: 1 кpiс мaляpський i
бaгaтo aмyнiцii. Bтpaт )кo.цtlих. Bopoгa булo 44 мaдяpи, l
Maдяpa paнеHo' зaбpaнo в пoлoн тa злiквiДoвaнo
(Il[АBoBУ: Ф. 3833. _ Cn. 1. - Cnp. 3сt' - Аpк. 12-14.
Itumoванo за: СepziЙнук B. Укpсt.tнcькuЙ зDвuz.
HаDdнinpянщuна I94l-I945. _ T И _ Кutв, 2005' - С.
278).

B с. Cлoбoдищe (Беp.Цинiвоький paйoн нaЖитoмиpЩинi
_ o. Д.) злiквi ,цoвaнo гoЛoBy фoльксдoй.repa
(пpивiлейoвaнaчaс^ГИНaНacеленHя' якa B сBoсMy poдry Мaлa
пpедкiв нiмцiв - o '  Д ) (6нa бaх<aння мiсцевoгo
нaселення...) (ЦДАBОBУ: Ф. 3833' - Сn. l. - Сnp. 3а. _
Аpк 12-14. Itumoвaнo зtt: СеpziЙнук B. УкpаiнcькuЙ
зdвuz. Hаddнinpянщuна 194I-l945' - T! И _ Кu'tв, 2005'
- С. 278).

Липень,1943 p

Липень,1943 р.

Липень'1943 p.

02.08. 1943 p.

04. 08. 1943 p.

Бiй з мaдяpaми кoлo с. Гpебiвки (мoжливo оелo Гpaбiвкa
Житoмиpськoгo paйoнy - o. .{.). Hе лoбщo нiнoгo, Мaдяpи
Bi.цстуnили. Bтpaт влaсних не бyлo (ЦДАBoBУ: Ф.3833'
_ Сn. 1. _ Сnp. 3а. - Аpк. 1 2-14. Itumoвaнo за: СеpziЙuук
B. УкpаiнcькuЙ зDвuz. HсtdЙнinpянщuна 1941-1945. - T'
V. - Кuiв, 2005. - С. 278).

fleкiлькa вiддiлiв УПA (бiля 300 нoлoвiк) iз ШIyмськoi
oкpyги (Тepнoпiльшинa) мaли жopстoкий бiй з нiмцями,
y лiсi, непoлaлiк мiстa |з,яcлaьa ХмельницькoТ oблaстi.
Bиолiд бoro невiдoмий (PiвнeнcькuЙ кpoсзнавauЙ музeЙ,
ocoбuсmuЙ аpхiв О.,\енuщуксt. - Сnp. Зotll. T' l-47)'

. .Блaкитний' '  (кoмaнДиp - .(aнилroк Mихaйлo,
ypoдя(rнецЬ Кpем'янеvнини Tеpнoпiльськoi oблaстi - o.

.Ц.) невеличкиМ зaгoнoм (бiля 60 voлoвiк) пoвepтaвся з
pейДy нa Cxiд нa Кpем'янеччинy. Бiля Cлaвyти
(ХмельниЦькa oбЛ. - o. Д.) lх oтoЧили нiмцi i стaвся бiй'
Haшi знищили 2 aвтo i втpaтили 5-oх пoвстaнцiв, iз них
..Бaйлa'' - кepiвник oднiсi iз гpyп' якa бyлa y склaдi зaгoнy
..Блaкитнoгo,' (!анuлtoк MuхсtЙлo (БлакumнuЙ).
ПoвсmанcькaЙ заnucнuк - К.' l993. _ С. I61).

Ha пoлi слaBи' Bикoнyrouи opгaнiзaцiйнi дopyЧення'
зги}lyЛи B pя.цaх УПA - тaкi лpyзi: l/ Кoстiв Стeпaн -
..oмелькo'', лiт 33, Пеpeмишrляни (Львiвшинa _ o. Д.)'
згинyB y пepестpiлцi з нiм. пoлiцiеro в днi 2 лилня 4З p,
бiля Pyжинa (Житoмирщинa - o. Д.). . . .oстaннЬo
opгaнiзaтop пoвстaнчих гpyп нa пiвДенних теpeн€rх oкpyги
(!АPo: Ф. P _ 30. _ on. 2. _ Cnp. 41. _ Аpк. 16).

Ha пoлi слaBи' викoнytouи opгaнiзaцiйнi .цopyчrння,
згинyли B pя.цaх УПA ..- тaкi дpузi: Пaвлo - ..Iскpa'' _

Pa.цехiвщинa (Львiвськa oблaсть - o. Д.)'_ oкpyя<ний
пpoвiдник TpoянiвськoТ oкpyги (ЖитoмиpшИНa -

aвт.). . . oстaннЬo зaсTyпник кoMaн.цaнтa гpyпи, злoвлeний
з пepeлoмaнoЮ нoГoЮ в дopoзi Дo лiчницi - poзстpiляний
гестaпoм в Беpлиневi в днi 4 липня 4З p. (!АPО: Ф. P. _

30. _ Оn' 2' _ Сnp. 41. - Аpк. 16)'
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0б. 08. 1943 p.

14. 08. 1943 p.

30.08. 1943 p.

Cеpпень,43 p.

6. vIII.  4З p. пiд чaс пеpестpiлки з нiмeцькими
кapaгеляМи y с. I-(aпiвui (Пoлiлля - Toмaпlпiльський paйoн
Biнничинa _ o. Д.) ЗaгиHyв Пaвлo Bитpикyrп, l 91 9 p. н.,
iз с. Hиpкiв (Зaлiщицький paйoн Теpнoпiльщинa - o. .Ц.)
(Maзaк H. За mебe cвяmа Укpаillo. _ Чepнiвцi, 2002. _
С.97) '

Hевi.цoмий вiддiл УПА зaв,яЗaв бiй з нiмцями в с.
Кaщенцi Бiлoгipськoгo p-нy ХмельницЬкoт oбл. У цьoмy
бoю зaгинyли пoвстaнцi: flзьoбa laнилo Moкpинoви.r,
|922 p.н., с. lllкpoбoтiвкa Шyмськoгo p-нy Tepнoпiльськoi
oбл';  Mapтинюк Федoт Зaхapoвиu, l909 p.н.,  с.
l lJкpoбoтiвкa Шyмськoгo p.tty TеpнoпiльськoТ oбл.;
Cтецюк oлeксaндp Гpигopoвич,1922 p.н., с. LLIкpoбoтiвкa
] Яцloк Пилlцл Гpигopoвиu, 1912 p. н., с. LШкpoбoтiвкa
(ДАTo: Ф.P_ 3472._ on. 1.- Сnp. 60._ С. 10).

30' VIII. |94З p. в с. Кyлинui (Житoмиpшинa) вiдцiл
..Лeвa'' зyстpiвся з нiМцяМи, яких бyлo 8 мaшин i 2
тaнкетки. Бiй тpивaв 2 гoДини. Бyлo вбитo 4-х нiмцiвi,
poзбитo 2 aвтa, пolllкo.Щкеt{o тaнкеткy. Iз нaших BTpaт Hе
бyлo. Здoбyтo бaгaтo збpoТ (Лimonuc УПА. Hoвtt сepiя -
T! 2. * Topoнmo, 1999. - С. 648).

Неyстiйнений вiддiл УПA peйдyюvи пo Схiднiй УкpaТнi
знищив rr iМецЬкy ясaндapмеpiю в селi Ляхiвцi нa
Хмeльниччинi i вбили пpи цЬoмy нaчaлЬникa paйoнy. Бiй
бyв зaпeклий' вopoг втpaтиB 1'9 вбитих i бyли пopaненi.
Cepед пoвстaнцiв бyлo вбитo 5-ть чoлoвiк i  2-oх
пopaнe}rих. Пoвстaнцi' тoгo )l( .цня' зaхoпили зеprroскJla.ц
i зеpнo poЗ.ц€rли лю.цяM. Heзaбapoм нiMцяМ нaдiйtllЛa
пiдтpимкa i повстaнцi бyли oттouеннi. Aле Тм вдaлoся
Bиpвaтися з oтoчення без х<еpтв (PiвненcькuЙ
кpасзнавнuй J.4у3eЙ. oсoбucmuЙ аpхiв o. ,{eнuщука' _
Cnp. Зoul. P. 2-89).

Biддiл . . .{oвбeнкa' '  (кypiнний - Зoлoтнroк Iвaн
Мaтвiйoвич' l905 p. н. '  ypoДя{енецЬ сeлa Бpoдiв

Cерпень' 43 р.

Cеpпень' 43 p.

Cеpпень, 43 p.

Cеpпень' 43 p.

oстpoзькoгo paйoну PiвненськoТ oблaстi) мaв бiй з
нiмцями пoблизy селa Кaм'янкa Cлaвyтськoгo paйoнy нa
Хмельниччинi. Жеpтв y пoвстaнцiв не бyлo (PiвнeнcькuЙ
кpсtсзнавauЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ аpхiв o. [eнuщука. _
Сnp. Зolu. P 25-54),

Paйoнoвий oУH Сoлoнянськoгo paйoнy (тепеp
Кpивopiзький paйoн - o. Д ) нa !нiпpoпетpoвщинi -
..Чopнoяpенкo Шypa'', po.цoМ з Кaм'янськoгo' - зaгинyB
вiд кyлi зaпpoдaнцЯ-tпyцМal]a в сеpпнi 194З p. бiля c.
Кpиштoфopoвa (тепеp селиtцe Хpистoфopiвкa
Кpивopiзькoгo paйoнy - o' Д.) (Лimonuc УПА. _ T, 24. -
Topoнmo _Львiв, l995-199б. _ С. 362; PiвненcькuЙ
кpасзнавuЙ лlузеЙ. ОсoбuсmuЙ аpхiв o. !eнuщука. _ Cnp.
2728 P).

Сoтня Boлинця (сoтeнний - Яценюк, Piненщинa - o.
!.) y Cтopoжiвськoмy лiсi (Житoмиpщинa) мaлa вaжкий
бiй з мaдяpськo-нiмецькoro чaстиtloю ' в якoМy зaГинyв
oДин чoлoвiк _ сл. п. ГaнДжa ... (Piвненcька ctl iлксt
nu cl,.IwеIrlruКiв Укp аiн u. Пoвc mанc ькuЙ pух o m&M аtIа
Tаpаca Бульбu - Бopoвця. _ Piвпe, I998. _ С' 25; IЦуляк
( IЦ mул ь)К d ан o в u u) o. B i'll' я пp сtвd u'_P i в н e, l 9 9 3. С. 2 7 ).

З Aндpyrпiвки (Житoмиpшинa_ o.l{.) вислaпи нiмeцькi
гa.ци в нaпpямi Котельнi свiй вiддiл нa Baнтa)кних
Maшинaх, Щoб тaм зниtцити вiддiл УПA. Зaв'язaвся бiй.
Hiмory poзбитo. Ha пoлi бoro лиrшилa ..вищa paсa'' 13
тpyпiв' 5 пoлoнених тa l0 тяжкo pаненtlих. Пoвстaнцi
здoбули збporo, aмyнiuiю тa вaнтФl{tly мaшиrry (Лimonuc
УIIА. _ T| 2. _ Topoнmo, l999. _ С. I32).

Кypiнь ..Heryсa'' (кypiнний - oлеськiв Сеpгiй, l918 p.
н.) yрoД)кенеtlЬ сrлa Haзaвизiв Haдвipнянськoгo paйoну
Iвaнo-ФpaнкiвськoТ oблaстi) i сoтня ..Лeвa'' (сoтенний _

Бiлaн Iвaн Фе.Цopoвин, 1920 p. н.' ypo.цженець сeлa Бyгpин
Гoщaнськогo paйoнy PiвненсЬкoi oблaстi), якi стoяли в оeлi
Cимoни eмiльчинськoгo paйoнy нa ЖитoмиpЩинi,
пiДДaлися нaпaДy нiмецькoгo пiлpoзлiлy. Зaв'язaвся
зaпeклий 6iil, якиiцTpI4BaB) з дoовiткy ,цo сaмoТ нoui. Бyли
я(еpтви y пoвстaнцiв i сеpел них _ кypiнний ..Heryс''. 3a
я(rpтви y пpoтивникa нeвiДoмo (PiвнeнcькuЙ кpасзнавнuЙ

Cepпень, 43 p.
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Cеpпень' 43 p.

Лiтo' t943 p.

Лiтo' 1943 p.
(кiнеuь)

музeЙ. oсoбacmuЙ apхiв o.,\енuщука. _ Cnp. Зotll. P,
3r-26).

Coтня ..ЛеBa'' (оoтенний - Бiлaн Iвaн Фе.Цopoвин, |920
p. н.' ypoд)кенецЬ селa Бyгpин Гoщaнськoгo paйoнy
Piвненськoi oблaстi), iз lсypeня ..Bеpещaки'' (кypiнний _
Bopoбeuь Фeлip, ypo.цл(eнецЬ сrлa Гopoя<aнкa
МoнaстиpеЦькoгo paЙoнy TеpнoпiльськoТ oблaстi - o. !.),
нaпаJIa нa влaсoвцiв (poсiйськi tшoвiнiсти, щo с.пy)l(или
нiмцям), якi стoяли в paйцентpi Чepвoнoapмiйськ нa
ЖитoмиpЩинi. Пiсля невeликoк) бorо, влaсoвЦi зДulиcя
B пoлo}l (бiля 80 oсiб). !екiлькa влaсoвцiв бyлo вбитo.
Cеpeд пoвотaнЦiв жеpтв нe бyлo. Пoвстaнцi зaхoпиЛи
бaгaгo збpo.i., хapviв i aмунiuil (PiвнeнськuЙ кpсtсзнавauЙ
музеЙ. ОcoбacmaЙ apхiв О.,\eнuщ1lка. - Сnp. 3out. P
3 l -2б).

У с. Haбppк (ХoлмЩинa, тeпеp Пoльшa _ o. .(.) лiйшлo
дo бoю вiллiлy УПA ..Boвки''... (кypiнний _ Лyкaсевин
Map'ян, 1922p. н., пс. ..Ягoдa'', ..Чеpник'', ypoДкeнеЦЬ M.
Пеpемишля, тепеp ПoльЩa - o' Д.)' якoмy нa .цoпoМoгy
пoспiли ще Biд..цiЛи Гpoмoвoгo й Гoлyбa пpoти нiмeцькoТ
кoлoни. У uьoмy бoю пoвgгaнцi зaхoпили тpи нiмеuькi
тaнки' aлr Bтpaтили пoнaд 50 вoякiв (Iсmopiя
Укpаiнcькozo BiЙcька I917 _ 1945 pp. _ Bud-вo ,,Свicm,,'

-Львiв, l996. _ С. 57I).

Biддiл ..Гopлiснкa'' (цypiнниЙ - Bpoтнoвський Гopлiй
Кogгянтинoвиu, м. Piвне _ o. Д.) мaв бiй з мalиpaми нa
ЖитoмиpЩинi. Miсце бoтo не визнaчel{e. Maдяpи бyли
пoвнiстю poзбитi, Чaстинa пoтpaпилa y пoлoн. Cеpед
пoвстaнцiв бyли тaкoж лсеpтви, i сrpeд них пoвотaнeць iз
селa БpaнiB Кopеuькoгo p-try нa Piвненщинi. Пoвстaнцi
зaбрaли бaгaтo збpoi (PiвненcькaЙ кpaсзнавvuЙ lvtузеЙ,
ocoбucmuЙ аpхiв o,.{енuщукa, cnp. Зou|, P' 42-4).

Бiй сoтнi ..Тyрa'' з нiмцями бiля с. Жукiв Беpeзiвськoгo
paйoнy нa Хмельничvинi. Bтpaти були з oбoх стopiн
(Пoвсmaнcькu.t'u cmе?rскаI'a. Cnozаdu вoякu УПА. _
Бepdauiв' 2001).

Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Бiй вiддiлy ..Кpyкa'' (кypiнниЙ _ Iвaн Клим|4LI]И|1, c.
BrpеЩaки, Лaнoвецький p-н, TepнoпiльЩинa _ o.Д.) з
нiмцями й кoзaкaми (шaсoвцi - poсiйськi шloвiнiсти, якi
cлу)кИЛИ нitt4цяМ _ o. Д.) пoблизy сeЛa Плy)кне
(Iзяслaвський paйoн нa ХМельниччинi - o. Д.). .Цo нiмцiв
пoтpaпиB в пoлoн l пoвcтaнeць, який бyв poзстpiляний
(Лimonac УIIА. Hoва cepiя _ T| 2. - Topoнmo, 1999. _ с.
343).

BiдДiл ..Гop.пiенкa'' (кypiнний _ Bpoтнoвський Гopлiй
Кoстянтинoвиv, м. Piвне _ o. ,ц.) мaв бiй з нiМецькиМи
oкyпaHTaMи, якi пpи.riaли гpaбити ]\4иpне нaселення' в
Бiлouеpкiвськoмy paйoнi нa КиiЪщинi. У peзyльтaтi бoю
нiмui бyли poзбитi,.raстинi нiмцiв вдaлoсяyгelсги. B шьoмy
бoю зaгинyв пoвстaнецЬ iз селa.(aнинiв КopeЦькoгo
paйoнy нa Piвненщинi (пpiзвише не Bстaнoвлeнo).
Пoвстaнцi зaхoПИЛИ дBa нiMецьких aвтo (PiвненcькuЙ
кpaсзнавauЙ лtузeЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О.,Qенuaцlкa 2
Cnp.3oul. Р' 424).

Coтня ..Левa'' (сoтенний - Бiлaн Iвaн Федopoвия, 192О
p. H., ypoдя(eнrцЬ сеЛa Бyгpин ГoЩaнськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi) зaB'язалa бiй з нiмцями в сeлi
Сyхoвoля Hoвoгpa.п _ Boлинськoгo paйoнy нa
ЖитoмиpЩинi, якi iхaли iз Кopuя нa Житoмиp. Пiд чaс
пepесгpiлки бyли спaленi вopoя<i aBтoмaшини. Жepтв y
пoвстaнцiв не бyЛo (Piвненcькuil кpасзнавuuЙ музeЙ.
ocoбucmuЙ сtpхiв o. [енuщука. _ Cnp. Зotu. Р' 33-31).

Coтня . .opликa' '  (сoтенний _ Гopyн Baсиль
Cильвестpoвич' ypoдх(еrrець селa Лaскiв Boлoлимиp.
Boлинськoгo paйoнy BoлинськoТ oблaстi) Haпaлa нa
oхopoнy заЛiзничнoгo rr,toсry чеpeз piнкy Зaxiдний Бyг y
сeлi Гopoдoк пoв. Xoлм (тепеp Пoльшa). Hiмцi
викopистaJlи y цьoNry бoю бpoнeпoiЗл. B pезультaтi цiсТ
aкцiТ бyЛo вбитo l  н iмця i  двoх пopaнеI{o. Cеpед
пoвстaнцiв )кеpтв нe бyлo. Пoвстaнцям пiдipвaти Moстa
Itе вд.lлoся i вoни вiдсryлllли (Piвнeнcbl{uЙ кpаС3навaЙ
муеЙ. OсoбucmцЙ оpхiв o.,\енuщукa. _Сnp. 1oul. Boл'
I 2-102).

Лiтo' 1943 p.
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Лiтo' 1943 p.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' l943 p.

Лiтo' 1943 p.

Лiтo' 1943 p.

Кypiнь..Квaтиpeнкa'' пpoвiв зaпelgrий бiй з вipменським
пiдpoздiлoм нiмецькoi пoлiцiТ нa Житoмиpшинi. Чaстинa
вipменiв здaлaся y пoлolr, a чaстинa пеpeйrшлa дo
пoвстaнцiB, perштa poзбiглaся. Зa )кеpтви сеpел вipмeнiв
нeвiдoмo, Cеpед пoвстaнцiв жеpтв не бyлo (PiвненcькuЙ
кpавнaвнuЙ лtузeЙ. ОcoбucmuЙ apхiв o.,\eпuщ1lка. -
Cnp. 3out. P 33-53).

Пoвстaнцi нaлaлуl нaнiмцiв, якi пpиiiaли гpaбити селo
Бoзoк (пoв. Хoлм, тепep Пoльцa - o. Д.). Гpaбiжники
пoвеpтЕЦIися нtBa.ц з нaгpaбoвaнoю ryлoбoro. У pезyльaтi
цiеТ aкцii xyдoбa бyлa вiлбитa. B шьoмy бoю зaгинyв
IIoвстaнецЬ Мельнинyк Maксим i Кoтoвcький Йoсип,
oбидвa ypoдженцi селa Бoзoк. Зa жеpтви y гpaбiжникiв
нeвiдoмo (PiвненcькuЙ кpaсзнaвauЙ музеЙ. ocoбucmaЙ
аpхiв o. [eнuщука. - Сnp. 2023 BX-б).

При пoвеpнeннi нa Piвнeншинy вiд.Цiл ..Гoр.п'iенкa''

(кypiнний _ Bpoтнoвський Гopлiй Кoстянтинoвин, м.
Piвнe _ o. l{.) мaв бiй з нeвеликolо гpyпoro нiмцiв нa
ЖитoмиpЩинi. Уpeзyльтaтi бoю в нiмцiв був o.Цин чoлoвiк
вбитий. Cepeд пoвстaнuiв rкерв нe бyлo (PiвненcькuЙ
кpсtсзнавнuЙ музеЙ, ocoбucmuЙ аpxiв О.,\eнuщука. -
Cnp. Sout P 32-24).

Coтня Гopлiенкa'' (кypiнний _ Bpoтнoвський Гopлiй
Кocтянтинoвин, м. Piвне - o. .('.) нaпa;ra нa нiмцiв пoблизy
м. Кopoстеня (Житoмиpшинa). Пoвстaнцям Bдaлoся
зipвaти пoтяг i зaхoпити бaгaтo oдeяti i пpo.uyкгiв. У цьoмy
бoro зaгинyлo бiля l0 нiмцiв. Cеpед пoвстaнцiв )кеpTB не
булo (PiвнeнcькuЙ кpaeзнавuuЙ lпузeЙ. ocoбacmuЙ аpхiв
o.,{eнuщука. _ Cnp. 3ota. P 32-24),

Кypiнь ..Квaтиpенкa'' мaв жopстoкий бiй з нiмцями в
селi Кyлiши eмiльчинськoгo paйoкy нa ЖитoмиpЩинi.
Cеpед пoвстaншiв жеpтв не бyлo. Зa жеpтви y нiмuiв
невiдoмo. Пoвотaнцi зaхoпили чиМaлo збpo[тa вiйськoвoi
aмyнiuii (PiвненcькuЙ кpaсзнавuuil лtузеЙ. ocoбacmuЙ
аpхiв o.,[енuщука. - Сnp. Зotl,t. P 3I-53).

Biддiл Гop.Цiенкa'' (кypiнний - Bpoтнoвський Гopлiй
Кoстянтинoвин, м. Piвнe _ o. Д.) Bo ..Tютroнник'' MaB

06.09. 1943 p.

09. 09. 1943 p.

10.09.43. p.

13. 09. 1943 p.

бiй зi шкoлolo lкaн.ЦapмepiТ в м. Кopoстень
(Житoмиpшинa - aвт.), кoли iз сoтнi нiмцiв зaгинyлo-3,
взятo B пoлoн.8 iвaл<rо-пopaнrниx.S' Здoбyгo 8 rсyлемeтiв
i 94 гвинтiвки (Лimonuc УПА. Hoва cеpiл _ T. 2. _

Topoнmo, I999. - C, 644).

{ня 6. lХ. 43 p. вiддiл Maксa (сoтенний - Cкopyпський
Maксим Aнтoнoвин, l9l5 p. н., с. Aнтoнiвui Шyмськoго
paЙoнy TеpнoпiльськoТ oблaстi - o. Д ) знищиB кoЛгoсп
(нiмеuькё дep)I(aвнr гoспo.цapстBo - o. Д ) в с' ,Ц'oвтски
Aннoпiльськoгo(тpебa ГaннoпiльськиЙ _ О. [.) paйoнy
(тeпep Cлaвщський paйoн ХмельницькoТ oблaстi _ o. [.)
тaнiмецький кoмбaйн. Збiжлся рoзд.rли нaceлeнню (P!А.

Ф: P, 30. _ Оn, 2, _ Cnp. 4I' - аpк. 7)'

oлесь.Iopкo (Baсиль Гapaлa) нap. l9 l8, Зaмo.toк,
Жoвкiвщинa (Львiвшинa _ o. ! ' . ) , . . .пpoвiлник
Кpивopiзькo.i oкpyги (!'нiпрoпетpoщинa - o. Д')....Bпaв
вiп кyлi гестaпiвськoгo aгентa 9 вepесня...1943 poкy пpи
poзpoблювaннi плaнiв визBoлеltttя apeштoвaних дpyзiв
([А СБУ: Ф. 13. - СПP. 376. - T 32. _ Аpк. I00' 10l.
I-|amoванo за: CеpziЙaук B. УкpаIнcькuЙ зdвtlz.
Hаddнinpянщurш 194I-1945' _ T И - Кц.iв,2005'_ С. 295).

1o ' 9. 4з p' aкuiя сoтнi Мaксa (сoтeнний - Cкopyпський
Мaксим AнтoнoвиЧ, l9l5 p. н., с. Aнтoнiвui LЦyмськoгo
paйoнy TepнoпiльськoТ oблaстi  _ o. Д.) пo пoлoсi
пoЛьсЬкo-сoвeтсЬкoго кopдoнy ( Бepез,Цiвський paйoн нa
Хмельниччинi _ o..Ц.). Cпaленo l3 кoлгoспiв (нiмеЦьких

гoспoдapcтB _ aвт.) ([АPo: Ф, P-30. _ on. 2. - cnp. I5. _

аpк. 1, mаJп llcе, Сnp. 41. _ Аpк 7.а).

{ня t3. IХ. вiлбyвся l{aпaд Haших стpiльuiв нa селo
Bеликy Paнy (PaлoмицrльськиЙ paйoн нa ЖитoмиpЩинi
_ o. Д.),  в якiм булo 24-ox нiмцiв. Пo кopoткiй
пеpестpiльЦi здoбyтo 2 кyлемети ..,(ьoхтяpoвa''..., l1
кpiciв..., 2 дecятки,l кpiс..Мaвзep'', l .MП'',2 пiстoлi, 5
гpaнaт ' |0502 шт.нaбoiв... (Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. -
T 2. _ Topoнmo, 1999. _ C. 650).

Iliеi нoнi бoiЪкa CБ (Crгylкбa Безпeки _ o. Д.) cпaлилa
кoлгoсп (нiмецькe гoспoдapстBo _ o. .{.)в Taтapiвui

Лiтo' l943 p.
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Bеpесень' 43 p.

Bеpесeнь,43 p.

Bеpесень,43 p.

Bеpeсень' 43 p.

Bеpесень' 43 p.

Беpездiвськoгo paйoнy (тепеp Cлaвyтський paйoн
ХмельницькoТ oблaстi - o. Д'') (ЦАPo: Ф. P. _ 30. - cn. 2.
_ cnp. l5. - аpк II-13. IlumoвQlro За: CepeiЙuук B.
Пulякu на Bututti у poкu Оpуzoi cвimoвot вiЙнu. - КuIв,
2003. - c. 266).

Biддiл УПA мaв бiй з МaДяpa|ДИ зa 15 км вiд Житoмиpa,
в лiсi бiля Янytпевa. Iз нaших Bтpaт не бyлo, a МaДяpИ
Bтpaтили - 44 чoлoвiки (Лimonuc УIIА. Hoвa сеpiя. - T!
2. Topoнmo, 1999. _ С. 645-646).

Бiй (вiдлilгy УПA - o. Д.) з нiмецькoю жaндapмеpiсю i
фoльксДoйчaми (пpиBiлейoвaнa чaстинa Haселення, якa
Maс y свoeмy poлy пpелкiв нiмцiв - o. Д.). Bopoг нa нaс
нaсryпаB двiчi i aтaки бyлo вiдбитo. У нaс l paнeний
(Лimonuc УIIА. _ T| 2. _ Topoнmo' 1999. _ С. 645-б46).

Бiй з мaдяpaми (гpyпи ..Tютюнник'' _ aвт.) нa ст. Cтепкry
(.{yнaсвеЦькиЙ pailoн нa Хмельниччинi - o. Д.). Bopoг
вiдсryпив, iз нaших я(еpтB tlе булo (Лimonuc УПА. _ T, 2'
- Topoнmo, I999. _ С. б45-646).

Haйбiльшa сyгичкa (вiллiлy УПA. - o. Д.) з нiмцями.
Bopoгa бyлo l30 лytп - вiн нaстyпaв' (l5 хсaндapмiв, 20
пoлiцaТв тa сoтня вишкiльнa фoльксдoйчеpiв -
пpивiлейoвaнa чaстинa нaселення якa Мaс y свorмy poДy
пpе.Цкiв нiмцiв) вiлбyлacь бiля с. Устинiвки Янoвeцькoгo
paйoнy (Житoмиpшинa - O. .{.), вopoг Bтpaтив 83 oсiб (з
пoлiцaями i фoлькслoйчaми Bключнo). З.uoбyтo: 5
кyлeмeгiв, пoнaд 60 кpiсiв, l5 пiстoлiв тa.цBi МaцJинoвi
пiстoлi, бaгaтo aмyнiцii. [з нarцих 2- paнених (Лimonuc
УПА. Hoва cepiя, _ T' 2. Topottmo' 1999. - C, 645-646;
It[АBoBУ: Ф. 3833. _ Сn. I. _ Cпp. 3-. - Аpк. 12-14.
Itumoвaнo 3a: СepziЙчук B. УкpаIнcькuЙ тDвuZ.
Eaddнinpян щuнa 1 94 1 - I 94 5. _ T И _ Кuiв, 2 00 5._ С. 2 79).

Coтня..Левa'' (сoтeнний - Iвaн Лень) малa бiй з нiмцями
нa Житoмиpщинi. Дe здoбyлa бaгaтo збpoi i aмyнiuii
(Лimonuc УПА. Hoвtl cеpiя _ T 2. _ Topoнmo' I999. _ С.
648).

03. 10. 1943 p.

06. 10 1943 p.

14.10.1943 p.

15. 10. 1943 p.

Caмooбopoннa гpyпa yкpaТнських сaмoотiйникiв
oлaнoByс оTaницеto нiмeцькoT пoлiцiТ в Лiтинi
(Biннининa)' BизBoля€ в'язнiв i зaбиpaе 300 pyrпниuь
(Лебidь M. Укpalнcькa lloвcmaнcька Аwiя.' I987. _ С.
r s).

B с. Пoвчинaх Яpyнськoгo paйoнy (тепеp Hoвoгpaл.
Boлинський paйoн ЖитoмиpськoТ oблaстi _ o. л.) опaленo
(пoвстaнuями _ o. .(.) vaстинy кoЛгoспy (нiмeuьке
гoспoдapстBo - o.Д.) (ЦДАГОУ: Ф. 62. - on. I. _ Cnp.
I 299. _ Аptс 1 14. \amoвaнo зa: СеpеiЙuук B. УкpсliнcькaЙ
зdвuz. Boлuнь I939-1955' - К., 2005..- C, 207).

!ня, 14.X. 194З p. лaнкa УПA (5 нoл.) Cмiшкo,
Tapaс'oлiвeць, Лoмoвик, Гpaнiт пpиТхaли B сеЛo
Ceми луби Гoлoвaнi вськoгo paйoнy (К i po вoгpaлськoТ
oбл.)....Tiльки хлoпцi poзмiсгилися пpиiiaлa Мaшинa iз
}I(aндapМaМи i пoлiцaями в силi 30 чoлoвiк. oбсryпили
хaтy i пoтoмy пpoвipивrши .цoкyMeнти y пoвстанЦiв в
нiмецьких фopмax, a i в цивiльнoмy жaндapми зaбpaли Тх
нa МaшиHy i вiд,iхaли дo Гoлoвaнiвськa.... B ГoлoBaHiвськy
пpи висi.Цaннi з мarцини двoх пoBстaнЦiв кинyли гpaнaти
нa виciдaroчих я<aндapмiв i пoлiцaiЪ. Bибyх гpанaт вбив l
пoлiцaя, 1l  пoлiцaТв 

'  
тpЬoх нiмцiв i  2 пoвстaнцiв,

пopaненo. 3 пoвстaнцi втiклo, a двoх paнених пoпaЛисЬ 3
нaшoю лiтеpaTypoю в pyки нiмцiв (Смirшкo i oлiвeць, aбo
Лoмoвик, пIe нe ствrpдя(eнo). Biд двoх paнених нiмцi
нiчoгo нe .цoBiдaлися.'.Мимo кaryвaнь хлoпцi MoвЧaли.
3вipськi кaTyвaнrrя - виPиBaння нiгтiв, piзaння пaсiв, ii
не злot\,t[tлo. (Boни зaгинyли гepoйськoю сMеpтю - o. Д.)
(!АPo: Ф' P _ 30, _ on, 2. - Сnp. 33. _ Аpк. 79).

l5. Х. l94з p. гpyпa УПA в силi 6-х сoтенЬ звoдять бiЙ
з нiмцями бiля с. Мoгилiвкa нa ruляхy Звягeль. Кopoсгeнь
(ЖитoмиpшИнa _ o. Д.) (ЛeбiDь M. Укpаiнcькa
Пoвcmанcька Аpuiя., I 987. _ C. I 5).

Кypiнь..Heryсa,'(r<ypiнний - oлеськiв Cеpгiй, 19l8 p.
н.' ypoДI(енецЬ селa Haзaвизiв Haдвipнянськoгo paйoнy
lвaнo-ФpaнкiвськoТ oблaстi - o. Д.) нaлaв нa нiмецький
гapнiзoн y мiстенкy Бaparпi (eмiль.rинськoгo paйoнy
ЖитoмиpськoТ oблaстi _ o. Д.)' який cкгIaдaвся з нiмцiв i

t62

11.10.1943 p.

t63



20. 10. 1943 p.

20. 10. 1943 p.

22. |0.1943 р.

кoзaкiв, в кiлькoстi l 50 чoлoвiк. З нarпoТ сгopoни бyв цiлiй
кypiнь. Бiй тpивaв 14 гoдин. Пiсля .цoвгoтpивa.пoгo бoro
пoвстaнцi здoбyвaюTь йoгo. Bopoг BтpaтиB 2О вбитими, a
пoЛoвинy зЕlЛoги paнениМи (24). У цьoмy бoro зaгинyлo
чoтиpи пoвстaнцi, o.цин iз них _ IqyлeМетник iз cелa Гyбкiв
Беpезнiвcькoгo paйoнy нa PiвненшIинl (PiвнeнcькuЙ
кpсtсзнавuЙ лlузeЙ. ОcoбuсmuЙ аpхiв О. flatuщуксь 2 Сnp.
125l P,Зoul '  P I8-34;ЛimonucУПА Hoвсtсеpiя.-T. 1.-
Кuiв - Topoнmo, 1995. _ С. 113; Лimonuc УIIА - T. 2. _

Topoнmo, I999. - С. 142 ).

Гpyпa УПА .. .  зpoбилa нaскoк нa станцiю пoлiцi i
(нiмeuькy - o. ,ц') в Лiтинi (Biнниvинa - o. Д,.) Лев
lЦaнкoвcькuЙ. Icmоpiя УПА. - Biннinеz, 1953' - С. 52)'

Coтня ..Бистpoгo' '  (оoтeнний - Бeлiнський Яpoслaв
Mихaйлoвич' 192О p. н., с. Toвстeньке ЧopткiвсЬкoГo p-
нy ТеpнoпiльськoТ oбл. -  o. ,ц.) BзяЛa BeЛике

фoлькс.цoйчepсЬкe селo B'язoвець (Бiлoгipський p.н
ХмельницькoТ oбл. - o. Д.), де вбили бiльrпе 100 нiмцiв
(Савка Бozdан' 3абуmu Irе .Mа€л|o npaв{I - T', 2000' -
С.l4l; Лев ЦIанкoвcькuЙ. Icmopiя УПА. - Biннinеz,
1953. - С. 50).

Coтня ..Bеликaнa'' (сoтeнний - Кoндpaсь МихaЙлo, |912
p. н', Кpеменeцький p-н TepнoпiльcькoТ oбл' o. Д.)
ЗуIlИHИЛacЬ нa пoстiй в с. Пoпiльцi Кpaсилiвськoгo p-ну
(тpебa сеЛo Пoпiвцi Boлoчиський paйoн ХMелЬrrиЦькoТ
oблaстi - o. .ц.). B пepедпo,тyлHевих гoдинaХ пpoлyHали
стрiли 3 кyлеMетa i кpiсiв. Як виявилoся пiзнiшlе, це
.. 'пoвстaнсЬкa зaстaвa (voтa ..Пaлiя' '  - Кyvмa Петpo
Tpoхимoвиu, |92з p. н.,  ypoД)кeнецЬ селa Poгiзнe
fleмидiвськoгo paйoнy PiвненськoТ oблaотi - o. !.), сoтнi
. .Beликaнa' ' ,  кypеI]я . .Гopлiснкa' '  (кypiнний
Bpoтнoвський ГopлiЙ Кoстянтинoвич, М. PiBне), poЗбилa
нiмеЦьку aвтoМaшиl ly i  вбилa пoвiтoвoгo ляндвipтa
(теpитopiальний нaмiсник - o Д ) тa дBoх iнurих нiмuiв,
якi iха.ltи.цo кoлгoогry (нiмецЬке гoспoдapстBo - фiлЬBapoк
_ o..ц.)' щoб звiдти взяти Щo-небyДь ... Пoвcтaнцi здoбyли
oднoгo aвтoMaтa' тpи кpiси, тpи пiстoлi тa тpи великi
вaлiзи з нaгpaбoвaним мaйнoм, яке пoвстaнцi зapaз тaки
poзд€lли yбoгиM кoлгoспHикaМ. Чеpез гoдиIry пpиiл<дrкaс

23.10.1943 p.

з paЙцентpy oдHa МaIIIинa з Miлiцie}o, з нaмipoм

ДoвiДaтись, Щo стaЛoся з ляндвipтoм' Пoвстaнцi зpoбили

зaсiДкy i злoвили жиBиМи кiлЬкoх мiлiuioнеpiв, a peштa

втiкли дo paйorry. B 12 гoдинi пpиТхaЛo B сeлo l0

aBтoMaцIин, зaпoвнeних нiмцями i фoльксдoй.lеpaми
(пpивiлeйoвaнa Чaстинa нaсeлення' B poдy якoТ с пpе.цки

нiмцi - o. .(.). Boни Bигpyзилися i пoчaли }Iaсryп нa нaш

вiдДiл.....Poзпoчaвся зaвзятий бiй. oднaк, пoBстaнцi скopo

вi.цбили нaсryп нiмцiв i poзпovaли кoнтpнaсryп. Hiмцi

BiДcryflИIlИзaгopбoк. Бiй тpивaв лo сaМoгo Bечopa i нiмцiв

y селo тaки не Дoпyщенo...Hiмaки пpипиниЛи l.iaсryп нa

пoвстaнчi сTaнoвищa, пiлiбpaпи свoiх вбитих тa paнeних

i в iд ' iхaли B нaпpяМкy м. Пpoскypoвa (тепеp м.

Хмельницький - o. [.) i  Зв'ягеля (тепep м. Hoвoгpa.l-

Boлинський - o. Д.). З нaшoТ стopo}lи стpaт не бyлo
(Tuщенкo oлeе. Гуpбu: квimень I944-zo. _ Piвне, 2005.

С. 98; фцькuЙ Muкoлсь Гoлeoфа. _ Piвне, I99б. - С. l00)'

Biддiл ..Bеликaнa', (сoтенний _ КoнДpaсь Mихaйлo,
1912 p. н., КpeменеЦький p-н TepнoпiльськoТ oбл. * o.

fl.) пеpемyueний цiлoнiчниМ МaршеМ' дoхoДив Дo llloсe'

Iцo й.це з ПpoскypoBa (тепеp м. Хмельницький - o. [.) нa

Нoвoгрaд.BoлинськиЙ' Tyт вiн зyстpiв чoтири

aBтoМaII]ини з нiмецьким вiйськoм' якe нaмaгaЛoся

cпиtIити пpoсyвaння вiлдiлy Bпеpeд. LI-{е нe зiйtuлo сoнЦе,

як в)кe зaв,язaвcя бiй. Пoвстaнцi кинyлись нa нiмцiв.

Пеprпим yДapoМ poзбили oДнy нiмецькy aвтoМaцIиtty.

Нiмцi пoпaли в пaнiкy i скoчили нa oстaвrui aвтoМaшини

тa втrкли зa не.цaлeкий гopбoк i  звiдти пoЧaли

oботpiлювaти.. . .в iддiл з мiнoметa i  гapмaтки.. . .

Пi .цпaливцrи Мoстa'  в iддiл пoпpяMyBaв B стopoHy

лiсy.. .Нiмцi. . . .poзпoчaли пoгoню зa вiддiлoм. Biддiл

вoгнeм пpимyси в Bopoгa зaл ишlити Да-лIьш i пеpеслi.шyвaння

i,  в i .Цв'язaвшись вi .ц вopoгa'  yвiйшoв y глибинy лiсy

(Tuщенкo oлez. Гуpбu: квimeнь I944-zo. - Piвнe, 2005. -

С.9u.

27 жoвтня |94З p. нa зaлiзнo,цopoжнoМy вiдтинку
Шепетiвкa _ Кoзятин (Хмельницькa i Biнницькa oблaстi.
_ o Д.) нiмeцькi oфiueри хoтiли poззбpoihи двoх членiв
oУH. Дiйrдлo.цo бoю, B якoМу o.цин нiмeць був вбитиЙ, a

,цpyгий пopaнeний. oдин iз членiв oУH BискoчиB iз пoтягa
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Жoвтень,43 p.

}I(oвтень, 43 р.

Жoвтeнь,43 p.
(кiнеuь)

i втiк, a дpyгий пoмеp Biд paн (УПА в cвimлi Doку.uенmiв
з бopomьбu за Укpаtнcьку Ссt.uoсmiЙну Coбopну
[epcкаву 1942-1950 pp. _ I: 2. - бмв, 1960. - C. 26.
Itumoванo за: Grzеgorz Motуkа Ukrаinskа pаrtуzапkа
1942 _ 1960 Insффt Stuсliov Polit.уcznуclt PАN oJicinсt
Wусlоwniczа Rуtm |illаrsutwа 200б s. 206).

!вi сoтнi Гopдiенкa (кypiнний _ Bpoтнoвський Гopлiй
Кoотянтинoви..I, м. Piвне - o. Д ) вели бiй з нiмaкaми зa
Tеoфiпoлем (Хмeльниv. lинa - o. ! .)  (вислiд бoю
невiдoмий) ([АPo: Ф. P - 30. _ on. 2' - Сnp. 32. _ Аpк.
б7-68' ItumoваIro За: СepziЙнук B. УкpаiнcькuЙ зdвuz.
Boлuнь 1939-1955. - К., 2005. _ С. 262).

28. 10. в нoчi спaлeнo (пoвстaнцями - o. Д.)
кiлiкieвський кoлгoсп (селo КиликiiЪ Cлaвщськoгo paйoнy
нa Хмельниччинi - o. Д') (ДАPo: Ф' P 30. - Оn. 2. _
Сnp. 16. _Аpк. 237).

Бaндеpiвцi 31 л<oвтня з бoсМ в кiлькoстi З00 чoлoвiк
зaйrшли в Мaлy Гpaбницro (тpебa селo Мaлa Гopбaпra
Hoвoгpaд - Boлинськoгo paйoнy нa ЖитoмиpЩинi _ o.
!.) i спaлили i], вiдсryпивrши зa piнкy Слуя (Лimoпuc
УIIА. Hoва cеpiя _ T' 4. - Кuiв - Topoнmo, 2002' _ С'
109. [ocлiвнuЙ nеpеклаD авmop{l з pociЙськoi 'uoвlt)'

!вa кypенi Bo . .Troтюнник' '  (пiл чaс pей.цy нa
ЖитoмиpЩинy - o. Д.) мaли бoТ з нiмецькими
пiлpoз.Цiлaми в rкoвтнi 4З p. (Лimonuc УПА' Hoвa сеpiя -
T, 2. _ Topoнmo, 1990. _ C. XюI- tlеpеDлtова).

Бiй вiддiлy УПA з нiмецькoю пoлiцiею нa
Aндpyrпiвщинi (Aндpyrпiвський paйoн ЖитoмиpськoТ
oблaстi - o. Д.) ДBapaзИ. Bтpaт зi оTopottи пoвстaнЦiв не
булo (Лimonuc УПА. Hoва сеpiя. - T. 2. _ Topoнmo, 1999'
- С. 654).

Лaтишi с. Кiлiкiсвa (Cлaвщський p.н ХмельницЬкoi oбЛ.
_ o. .ц.) виiiaли в м. Cидилки (тpебa с. CyДилкiв - o. ,ц.)
Шепетiвськoгo p-}ry, везЛи з оoбo}o oДнoгo yбитoгo в бoю
в TpoстинЦi цЬoгo )к p.нy. Бiй був з нarпими пoвсTaнцяМи
(ДАPo: Ф. P 30. _ on. 2. _ Сnp. I6. _ Аpк. 237).

06. 11. 1943 p.

21. 11. 1943 p.

28.11.1943 p.

Листoпад,43 р.

ЛистoпaД,43 p.
(пoнaтoк)

6. ХI. вiдiл Кopyтa знищив Aннoпoль (тprбa Гaннoпiль,
Cлaвyтcький p-н - o. fl.) - злoбyтo медикaменти i piзнe
мaйнo (сiль, oдяг i взyття) (Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. -
T, 2' - Topoнmo, I999. _ С. 347).

!ня27 ' ХI. (вiддiл..Гopлiенкa'' пi.ц кoмaнДoю coтеннoгo
,,Яpeми', - o. Д )' пoпaBrrIи B oкpyження в paйoнi Кyпель
(тaкoгo сеЛa не Bиявленo' Tеoфiпoльський paйoн нa
Хмeльниччинa- o..Ц')' лpиЙняв з нiмaкaми oДнoДенниЙ
бiй. B бoro з.цoб}тo l фiнкy, 3 кpiси, 3 пiстoлi, aмyнiцiro
дo MП' спirле}lo З aвтoмarпини,вбитo пoнaд 30 нiмакiв -

oбiйrплoся без влaсниx втpaт КopистaюЧи з нoчi, вiддiл
ПpopвaBся з oкpy)I(ення ([АPО: Ф. - P. 30. _ on. 2. _ Спp.
б5. _ Аpк. 13. Itumoванo за: СеpziЙuук B' УкpсtiнськuЙ
зDвuz. Boлuнь I939-l955. _ К'' 2005. - С. 3 I8).

Пеpeслiдyвaний вopoгoм (вiддiл . .Гopлiснкa' '  п iл
кoМaнДoю сoтеннoгo ..Яpеми'' - o. .ц.)' дня 28. ХI. мyсiв
знoвy пpийняти бiЙ в селi Зapyлля (Tеoфiпoльський p-н
нa Хмельниччинi -  o. Д.) '  пpи пеpеТзлi шoсе
Cтapoкoстянтинiв - Пpoскypiв (ДАPo: Ф. _ Р' 30. _ on.
2' - Сnp. 65. - Аpк. 13. Цumoваtlo за: СepziЙuук B'
УкpсtiнськuЙ зdвцe. Boлuнь 1939-1955. _ К., 2005. - С.
318).

Пoблизy м. ГopoлниЦя нa ЖитoмиpЩинi пiд нaс pейлу
нa Cхiл кypiнь ..Квaтиpенкa'' oтoчив нiмецьке yкpiпленнЯ.
У pезyльтaтi бoю yкpiплeння зaхoпити Hе B.цaЛoоя, aЛе

Цлoбу i кoнi пoвстaнцi зaбpали. Cеpeд пoвстaнцiв зaгинyв
сoтенний, який пitпoв нa Пеpегoвopи дo нiмЦiв, i вoни йoгo
poзсTpiляли. Зa жеpтви y пpoтиBникa неBl.цoMo
(PiвненськuЙ кpсtсзнавuuЙ музеЙ. ОcoбuсmuЙ аpхiв o.

[енuщуксt, сnp' Зoul. 23-1).

Biддiл Кpoпиви (кypiнний - Пpouroк Baсиль,
ypo,цженецЬ селa Гopoдилoвинi,  тепеp селa нrМa € '
Сoкaльськoгo paйoнy ЛьвiвськoТ oблaстi - o. .(.), iз гpyпи
Енея )... (Житoмищинa- o.Д.), пoпaв нa нiмецЬкy зaсiдкy,

де бyв paнений. Бyлo чoTиpЬoх ъбитllми... (ДАPО: Ф. _ P'
30, - on. 2. _ Сnp. 65. - Аpк. I 3' Цumoванo за: СеpziЙvук
B. Укpa|iнcькuЙ 3oвa2. Boлuнь 1939-1955' _ К., 2005. -

С' 317-318).
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Лисгoпaд,43p.
(пovaтoк)

Листoпад,43p.

oсiнь, 1943 p.

oсiнь, l943 p.

oсiнь, I943 р.
(пiзня)

oсiнь, |943 p.
(пiзня)

Coтня Бyльби (вiддiл ..Кpoпиви'', гpyпa..Енея'' - o. Д.)
звелa бiй з нiмецькими IIIyцМaнaМи (пiд нaс BиMapuJy нa
Житoмиpшикy _ aвт.) ([АPo: Ф. - P 30. - on. 2. - Cnp,
65. _ Аpк 13. Itamованo зa: CepziЙuук B. УкpаiнcькuЙ
зdвuz. Boлaнь 1939-1 955. _ К,, 2005. _ C. 3 I s).

Чoтa loвбyшa (iз сoтнi ..Бистpoгo'' вiддiлy ..КpoпиBи''

ryпи 
..Енея'' - o. Д.) зBелa тpи бoТ з нiмцями i мaляpaми

(пiл uaс вимapЩy нa Хмельничнинy - o. !,) (!АPo: Ф. _
P' 30. - oп. 2. - Сnp. 65. _ Аpк. 13. Itumoванo 3a:
C еpziЙuу к B. Укp аtн cь кu Й зd в uе. B oл a н ь 1 9 3 9- t 9 5 5' - К.,
2005. - С. 318,,

Чoтa ..l l-Iyлякa'' iз сoтнi ,,TУpa'' Maлa сy.rиЧкy з
нiмецькими пoлiцaями y c. Зеленнe (!yнaевешький paйoн
Хмельницькoi oблaстi  -  o. Д.) Жеpтв не бyлo
(Пoвсmанcькl|!уIu cmеilсl<пJ''ц, СnоzаЙu вoякu УПА. -
Беpduuiв' 200I).

Кypiнь ..Бистpoгo'' тpиМaв зaпеклий бiй з нiмцями нa
Biнничинi. Тхалa кoлoнa iз тpьoх вaнтaжних aвтoМaшин з
нiмцями. У peзyльтaгi бorо нiмцi бyли пoвнiстro poзбитi.
Лиtце декiлькoм нiмцям вдaJloся yтelсги' a o,цин нrMrцЬ
пеpейшroв Дo пoвстaнцiв. Cеpед пoвстaнцiв жepтв не бyлo
(PiвненcькuЙ кpавнавauЙ музеЙ. ocoбuсmuЙ аpхiв o.
[енuuqlка. _ Cnp. 1oul. 7: 2. -93).

Чoтa ..Lllyлякa'' iз сoтнi ..Typa'', якa булa нa
Хмельниччинi з iдеoлoгiчним pейдoм y селi Бaлин
(.(yнaевецькиЙ paЙoн - o. Д.),  вбилa нiмецькoгo
кoмrн.цaнтa i мoтoцикЛicтa, збporo зaбpaлa
(Пoвcmaнcькaлta cmснcка.Dau. Сnozаdu вoякu УПА. _
Беpdaaiв' 2001).

КpyпниЙ бiЙ УПA з нiмцями y Гpaбiвоькoмy лiоi
(Хмельниvнинa). Бiй тpивaв цiлy нiv. Зa rrсeщви нeвiдoмo
(IroвctnанcькuJ|'ц cmеilcкаJ||u. Cnozadu вoякu УПА. -
Беpduнiв' 2001).

l. XIl. кypiнь ,,Яceнd' (rсypiнний - Cвиgryн Микoлa,
19|2 p. н., ypoд)кrнець сeпa opаiв PaлехiвсЬкoгo paйoнy
нa Львiвщинi - o.Д.) спaлив y селi Кyневi (Iзяслaвоький

05. l2 .1943 p.

06.12.1943 p.

06.12 .1943 p.

r7.r2.1943 p.

24. 12.1943 p.

paЙoн нa Хмeльниччинi - o. Д.) бyДинки, пpизrraчelri для
кBapтиpyвarr}rя нiмцiв (Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T 2.
_ Topoнmo, 1 999. - С. 357).

Гpyлень 43 p. -  в с.  МaнyчинeцЬ (с. Maнavин
Boлoчиськoгo p-tly _ o. Д.) _ бyли oбстpiлянi нiмцями,
якi стoяли y цьoМy селi' сoтнi ..Бистpoгo'', ...(oвбyrua'' i
чoти ..oДисeя,'. Зaв,язaлaсЬ пеpeстpiлкa. Бyлo 2-oе
пopaненo зi стopoни пoвgгaнцiв (Лimonac УПА. Hoва
cеpiя. - T! 2. _ Topoнmo, 1999. _ C. 393)'

Чoтa iз оoтнi ...{oвбyrшa' стpiнyлa нiмцiв i tпyЦмaнiв
(нeпoлaлiк селa Maнaчин Boлoчиськoгo paйoнy нa

Хмельниччинi -  o. [ .) ,  якi  йtшли пpoти ниx'  Чoтa
oбстpiлялa Тх i цi вiдстyпили, втpaтиBIIIи чoтиpЬoх
rшyЦмaнiвтaтpьoх нiмaкiв в6итими (Лimonuc УПА. Hoва
cepiя. _ T 2. _ Topoнmo, 1999. - C. 394).

6. хII' 43 p. - бiй вiддiлy ..oдиоeя'' пoблизy с. Tepнiвкa
(Хмельнинvинa) (селo Тapнaвкa Iзяслaвськoгo paйoнy _

o. Д.). Пoвстaнцi вiдgтyпили B нaпpяМl(y с. oстaпкoBeцЬ
( ймoвipнo Гopo.пouький paйoн - o. Д.). B бoro бyлo
BтpaчеI{o 2-х люДeЙ (Лimonuc УПА. Hoвсt cеpiя. - T 2. -
Topoнmo, 1999. - С, 395).

Чoтa . .Cтепa' '  нaскoчилa нa мiстечкo Aнt loпiлЬ
(Cлaвщський paйoн XмельницькoТ oблaстi - o. Д.)
(Лimonuc УПА. Hoвa cepiя' _ T. 2. - Topoнmo' 1999. _

С.506-507).

24. х||. Бaгькo (кoмaндиp вiддirry - o. Д.) нaскoчив
нiччю нa нiмецьr<y зaсiлIсy (нaтеpенaх Лiти}lсЬкoгo paйorry
Biнницькoi oблaстi _ o. Д')' в якiй зaгинyв гepoйськoю
сМepтю дpyг Aнтoн (rпeф штaбy УПA - ..Пiвдень'' - o.
['') (Лimonuс УПА. Hoвсl cеpiя. - T' 8. _ КuIв - Topoнmo'
2006. - С. 503; Савкa Бozdан. Зaбупa нe л'а€J||o npавll -
T., 2000. _ С. 142).

Гpyпa Caблroкa (кypiнний - Кaчaн Oстaп Гpигopoвин,
l9l0 p. н.' ypoд)кенeцЬ селa Tеслyгiв Paдивилiвськoгo
paйoкy Piвненськoi oблacтi) бyлa oбcтpiлянa, iз зaсi.цки,
IIIyцМaнaМи в селi зaгинui...(.(еpaя<нянcький paйoн

01.12.1943 p.

r68

25.12.1943 p.

r69



Гpyлень,43 p.
(пoнатoк)

Гpyлeнь' 43 p.
(пoнaток)

Гpyлeнь' 43 p.
(пoяaтoк)

Гpулень' 43 p.
(пoнaтoк)

ХмельницьyoТ oблaстi - o. .ц.). Пoвcтaнцi втiкли...
(Лimonuc УПА. Hoвa cepiя. _ T' 8. _ Кuiв - Topонmo,
2006. -c. s10).

Кypiнь ..Бистpoгo'' (кypiнний - Белiнський Ярocлaв
Миxaйлoвич, 192О p. н., с. Toвстенькe Чopткiвськoгo
paйoнy TеpнoпiльськoТ oблaстi . o. Д ) зaв'язaв бiй з
нiмцями i  rшyЦмaнaми пoблизy с. o. (нaзвa селa
нepoзбipливa, Biнниvинa - o. .ц.). У вислiдi бoю...пaде
тpyпoМ 4 tпyЦмaни тa oДин нiмaк. Здoбyтo l фiнкa, лвa
кoнi, 6 кpiсiв, oдин пiстoль, 2 диcки дo кyль тa двiстi шryк
aмyнцiТ (Лimonuc УПА, Hoвсt cepiя. - T: 8' _ Кuiв _
Tоpoнmo,2006. _ С' 502).

Пiзнo внovi, дoiЗДжaючи в селo Кpивouинцi (тaкoгo селa
нe BияBЛeнo' Biнницькa oблaсть- o. !.), нiмui i шуuмaни,
якi стoять y Цьoмy селi, зaсипaютЬ нaс (кypiнь..Биотpoгo''
- кypiнний _ Белiнський Яpoслaв Михaйлoвич, 1920 p.
н., с. Toвстеньке ЧopткiвсЬкoгo paйoнy TepнoпiльськoТ
oблaстi - o. !.) гpaдoм свiтляних кryль. Bтpaт y нaс неМae...
(Лimonuс УПА. Hoва сеpiя' _ T| 8' - Кutв _ Topoнmo,
2006. - С. 502).

Кypiнь ..Бистpoгo,' (кypiнний - Белiнський Яpoслaв
Михaйлoвич 

' |920 p. н., с. Toвстенькe ЧopткiвсЬкoГo p-
Hy TеptloпiлЬськoТ oбл. - o. Д.) poззбpoТв двoх шyцмaнiв
гIoблизy с. Сеpнiв (Biннининa - o. Д.) (Лimoпuc УПА.
Hoва cеpiя. - T! 8. _ Кuiв _ Topoнmo, 200б' _ С. 502)'

Кypiнь ..Бистpoгo'' (кypiнний - Белiнський Яpoслaв
Mихaйлoвич' 192О p' н', с. ToBстенькe ЧopткiвоЬкoгo
paйoнy TepнoпiльськoТ oблaстi _ o. Д.) зaв'язaв бiй з
Мaдяpськo}o зaJllзнoДopo)кнoro oхopoнoю в с. Hoвa Гyтa
Летичiвськoгo paйoнy Хмeльницькoi oблaстi. Bбитo
кiлЬкoх мaляpiв з мiнoметa (Лimoпuc УПА. Hoва сеpiя. _
T. 8. _ Кu.iв - Topoнmo, 2006. - С. 502).

Piй пiд кoMaндoю пpoв. ..Гoлyбa'' iз кypеня ..Бистpoгo''
(кypiнний - Белiнський Яpoслaв Mихaйлoвич ,192О p. н.,
с. ТoвстеtIЬке Чopткiвськoгo paйoнy TеpнoпiльоькoТ
oблaстi _ o. Д.) зaв'язaв бiй з нiмцями, якi iхaли lra тpЬoх
МaIциI{aх пoблизy селa Лисoгipкa (Лiтиноький paЙoн

Гpyлень, 43 p.

Гpулeнь. 43 p.

?,1943 p.

?,1943 p.

BiнницькoТ oблaстi - o. Д.) Бyлa poзбитa oДнa Мaшинa.
[вi втеклo. Peui, щo oцiлили нa мarпинi, зaбpaнo з сoбoro
(Лimonuc УПА. Hoва cеpiя. _ T, 8. - Кutв - Topoнmo,
2006. - c. s03).

Biддiл . .Кpyкa' '  (кypiнний - Iвaн Климиrшин' с.
Bеpeщaки, Лaнoвецький p.н, TеpнoпiлЬtцинa _ o.Д.) бyв
aтaкoвaний великиMи сИЛa|iИ нiмцiв бiля селa Iвaнкiвцi
(тpебa селo Iвaнкiв БopЩiвськoгo paйoнy нa
TеpнoпiльЩинi - o. Д.). Зaзнaвrпи втpaт, куpiнь BИpBaBcЯ
З oтoчення i пirпoв лaлIi в pейд беpегoм Збpyяa (Ссtвкtt
Бozdаtt. Забуmu не J||oсxro npавtl - T.' 2000. - С. 142; Лев
IIIttнкoвcькuЙ' Iсmopiя УПА. - Biннinez, 1953. - C. 52).

Гpyлень 4З p. -  в iддiл BПЖ (Biйськoвo-Пoльoвoi
ЖaнлapмepiТ* o..ц.) Bo ..Бoryн'' УПA *..Пiвдень'' гpyпи
,.ЕItеЯ,'(кoмaндиp гpyпи - oлiйник Петpo, пс. ..Poмaн'''
. .Сepгiй ' ' , , ,ЕнeЙ' ' ,  ypo.ц)кенeцЬ оелa MoлoДниче
Жидaнiвськoгo paйoнy нa Львiвщинi - o. .ц.) poззбpoТв
l4 uryuмaнiв (нiмеuькi пoлiцiянти - o. .ц.), вiд якиx бyлa
вiлiбpaнa збpoя: 14 кpiсiв, нaбoi 250 tлт (Лimotluc УПА.
Hoва cеpiя. - T. 2. - Topoнmo, 1999' - С. 386).

УкpaТнськi  пoвстaнцi Декiлькa paзiв пi .Цpивaли
зaлiзнoдopo>кнi мoсти y мiстi Слaвyтa нa Хмельнинvинi,
щo пеpеtrrкoД)кaлo нiмцям ПepекиДaти вiйськa i
пеpеBoзити збpoю й вiйоькoвy aмyнiцiro нa фpoнт
(PiвнеttcькuЙ кpсtсзнавнuЙ лtузеЙ. ОcoбuсmuЙ аpхiв О.
flенuщукtt. - Cnp' Зoul. 1: 1-10).

Biддiл УПA, пpи pейлi нa Схiдну УкpaТнy, пoблизy м.
CтapoкoстянтинoBa нa Х мел ьн ич чин i, нежДaн нo зyстpi вся
з нiмeцькotо aBToкoлoнoro. Зaв'язaвся запеклий бiй.
Пoвстaнцi в iдстyпили. Bислiд бoю невiдoмий
(PiвнeнcькuЙ кpсtсзнавнuЙ музeй. oсoбuсmuЙ аpхiв o.
[eнuщука. _ Сnp. Зoul. P 26-74).

Biддiл УПA нa voлi з ..Шyлякoм'' (к-p _ Степaннyк
Псгpo, iз с. Здoвбиця З,Цoлбyнiвськoгo p-try нa PiвненЩин1
_ o.Д ) вбив нiмецькoгo кoМенДaнтa пpи в'iЪдi в с. Бa,чин
(fiyнarвеuький p.н Хмeльницькoi oбл. - o. 'ц.) (Muзак H.
За meбе свяmа Укpаiнo. - Чеpнiвцi, 2002' - С. I0l)'

Гpyлень' 43 p.
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?, 1943 p.

?' 1943 р.

?,1943 p.

?, 1943 p.

?, 1943 p.

Biддiл УПА мaв бiй з нiмцями (гpyпa бiля l5 voлoвiк)
пoблизy мiстaПoлoннoгo нa Хмельниччинi. У цЬoМy бoЮ
з:rги}Iyли пoвстaнцi: oвсiroк Baсиль lвaнoвиv, 192| p. н.'
Кpyглик Mикoлa Йoсипoвиv, |92| p' н., Кyлiкoвський
Boлoдимиp Петpoвиv, Hесгеpнyк M ихaйлo oлексiйoвич
_ всi ypoдженцi селa Cпaсiв З.Цoлбyнiвськoгo paйoнy нa
Piвнeнщинi (PiвненськuЙ кpnсзнавнuЙ музеЙ.
ОcoбucmuЙ аpхiв О. [енaщуксt. - Cnp. 837 n 1664 PЗ,
3ora. P 24-l).

Ha Пoлiссi, в Житoмиpi,....пapтизaни (пoвстaнui _ o.
fl.)....зyмiли пеpехoпити вaнaя(нy МaII]инy (нiмеuькy - o.
!.) з мyкoю (flеЙuакiвськuЙ lzop. Ялtнuця. -Львiв, I994'
_С. 109).

У бoю з нiмецькими oкyпaнтaМи в Хмельницькiй
oблaстi  зaгиHyв пoвстaнецЬ iз селa.{еpмaнь.I
Здoлбyнiвськoгo paйoнy Piвненськoi oблaстi - Михaйлo,
пс. ..Нeчaй'' (PiвненcькuЙ кpttсзнавчaЙ музеЙ.
OcoбacmaЙ аpxiв o. leнuaцlкa _ Сnp. Soul. P. 2-12).

HеyстiйнeниЙ вiддiл УПA пpoвiв жopстoкий i
кpoвoпpoлитниЙ бiЙ з нiмцями в Cлaвутськoмy paйoнi
нa Хмельниччинi. У пoвqгaнцiв бyли rкещви i сеpеД них:
Tикальський Iвaн Фpaнцoвин, |920 p. н. i Киpивyк lвaн
Гpигopoвиv, '|921 p. н. - oбидвa ypoдлсeнцi селa Bеликi
.{е.uepкaли Шyмськoгo paйoнy нa Tеpнoпiльщинi. 3a
)кеpтBи y пpoтивникa невiдoмo (PiвнeнcькuЙ
кpасзнавнuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ сtpхiв o. !енuщукa, сnp.
3our. T. 2-32).

Кoлo Яснoгopoдa, paйoн Poмaнiв (тепep .{зepжинський
paйoн нa ЖитoмиpЩинi - o.Д.), зaгiн УПA poзбив тaбip
eвaкyЙoвaниx з Лiвoбepеяtжя CC-iв, здoбyвaюни oдяц
вз)rггя' збpoю тa aмyнiцiro (Лimonuc УПА Hoва cepiя. _
T 1. _ Кuiв _ Topoнmo, 1995. - C, I13).

?,1943 p.

?,1943 p.

?,1943 p.

?,1943 p.

?,1943 p.

Tpи uoти iз сoтнi ..Caблюкa'' (кypiнний - Кaчaн ocтaп
Гpигopoвиu, l9 l0 p. н. '  ypoдх(eнецЬ сeлa Teслyгiв
Paдивилiвськoгo paйoнy Piвнeнськoi oблaстi) пiл
кoп/taндolo ..Ме,цведя'' бyли oтoueннi нiмцями y селишi
Лiтин нa Biнничинi.  У pезyльтaтi  зaпеклoгo бoto
пoвстaнцЯM вдЕrлoся Bиpвaтися з oтoЧеtlня lз великиMи
BтpaтaN,{и в живiй силi. ПopaнeниМ y цЬoмy бoю бyв
пoвстaнецЬ iз селa Кoстянець ,(yбенськoгo paйoнy
PiвненськoТ oблaстi _ Мaтвiйuyк Михaйлo Aгaфoнoвин,
l 9I 6 p. н., пс. ..I-[егЛa', (PiвненcькuЙ кpoсзнaвнuЙ музeЙ.
ОcoбacmaЙ аpхiв О.,QенuщукtL _ Cnp. 1820 PД).

Coтня . .Hедoлi ' '  (сoтeнний - Tpoхимиyк Cтепaн
Климeнтiйoвин, l909 p. н., с. Tyнин Гoщaнськoгo p-нy
Piвнeнськoi oбл.) пpи peйдi нa тepени CхiднoТ УкpaiЪи
малa бiй з нiмцями y Biнниuькiй oблacтi' BислiД бoю
невiдoмий ( Pi в не нc ь кu Й кp ttсз н сt внu Й муз еЙ. o co б u cmu Й
сlpхiв o. ,\eнuщукtt. - Сnp. 3oul' P 3-26),

Ha шляry, шIo йде зi 3вягeля.Дo Кopoстeня, бiля сeлa
Moгилiвки (Жиmмиpшинa- o. [.) пoхiднa кoлoнa зaгoнy
УПA зaaтaкyвалa нiмецькi aвтa. Пoвстaнцi з.цoбyли 3 aвтa,
нaвaнтaя<енi великoю кiлькiстю лент дo кyлеMетa'
пoлiцiйними МyндиpaМи. Бiлизнoю, tпкipoю тa гoтoвиM
взyттяМ. Hiмецькi Haпaсники..' пaн iч нo втiкllп (Л imonu c
УПА Hoвa cepiя. - T' I, - Кuiв _ Topoнmo, 1995._ C. I I 2).

Biддiл ..Бисгpoгo', мaв бiй з нiмецькo-фallистсЬкиМи
oкyпaнтaМи нa Biнничинi, в якoмy зaгинyв пoBстaнецЬ
I-{юx opлiй (..Фpизiеp''), |92О p.н., iз селa Haпaдiвцi
Лaнoвецькoгo p-Hy Ha Tеp}ioпiлЬЩ|1t|i (,цАTo: Ф. P_
3472.- on. 1'_ Cnp. 53.- С. 4).

Biддiл ..Явoprнкa'' ( кoмaнлиp _ Tимoфiй Бaсюк, с.
Бopсyки Лaнoвецький paйoн, TеpнoпiльЩинa - o..( ) мaв
бiй з нiмецькo-фaшистськиMи ol(yпaнтaN,tи нaтеpенaх СУЗ
( Cхiднo-УкpaiЪськi Землi - o.Д ). У Цьoмy бoro зaГинyв
пoвстaнeць Гpивac Лapioн (..Ка.пинкa,'), iз селa Бopсyки
Лaнoвецькoгo P-нy Ha Теplroпiльuпнi ([АTo: Ф.P-
3472.- on l._ Сnp. 53.- C. 4).
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01. 0r. 1944 p.

09. 01. 1944 p.

20.01. 1944 p.

1944 p.

l сiчня 1944 poку кypiнь ..Бистpoгo', (кypiнний -
Бе.гriнський Яpoслaв Mиxaйлoвин, l 920 P. н., C. Тbвgгеньке
Чoщкiвськoгo p.нy TеpнoпiльськoТ oбл. - O. fl.) poззбpoТв
кoзaкiв, Якi  слyжили нiмцям, y сeлi Микyлинui
(Лiтинський paЙoн BiнtlицЬкoТ oблaстi - o. Д')' Злoбyтo
19 кpiсiв, 2 кyлемети, 1 пiстoль, ojlнy тисячy aмyнiuiТ тa
кiлькa гpaнaг. Кoзaкiв зaбpaли з сoбoю (Лimonuc УПА.
Hoвa cеpiя. - T E. _ Кaiв - Topoнmo, 2006. _ C. 504).

Кypiнь..Caблюкa'' (кypiнний - Кaчaн oстaп Гpигopoвин'
19l0 p. н., ypoд)I(енeцЬ селa Tеслyгiв Paдивилiвськoгo
paйoну PiвненcькoТ oблaстi) poзбив нiмцiв бiля селa
Лисoгipки (Лiтинський paйoн BiнницькoТ oблaстi _ o. {.),
пoлoнивlllи iiнiй цrтaб, уЗЯл|4 BeлИ|<у кiлькiсть збpoi: 7
кyлемeтiв, 2 мiнoмети. l0 кpiс iв,  500 гpaнaт, 3
paдioaпapaти, 8000 нaбoТв, l3 легких кyлеметiв тa бaгaтo
iнruoгo вiйськoвoгo мaЙнa. Hiмцi втpaтили 35 вбитих. У
yьoмy бoю BiдзHaЧиBся сoтенний ..!oвбyrп'' (ДАPo. Ф:
P _ 30. - on. 2. _ cnp. 32. - аpк. I 48; Савксt Бozйaн. 1aбуmu
IIе J}|a€мo npава - T:' 2000. - C. I42; Лimonuc УПА. Hoвtt
cepiл. _ T' 8. _ Кцtв _ Topoнmo, 2006. _ C. 504)

Гpyпa.,Caблюкa'' (кypiнний _ Кaчaн oстaп Гpигopoвиu,
1910 p. н.' ypoд)I(енець селa Tеслyгiв Paдивилiвськoгo
paйoнy PiвненськoТ oблaстi) poзбилa нiмецьКy aвтoкoлo}ly
Bеpмaxтa в чиcлi l80 чoлoвiк, якi iiали з Пpoскypoвa
(тeпep м. Хмeльницький _ o. Д.) пoблизy селa Петpaшriв
Biнькoвeцькoгo paйoнy (XмельницькoT oблaстi _ o. Д )
Зaмiтившlи Тx пoвстaнЦi пoчaли пeprшi нaстyпaти. B
зaпеклoМy бoю нiмцiв p03битo. Злoбyтo: l  легкy
aвтoМarllину,2 кyлемeти' 2 тис. шryк aмyнiuii i дpiбнi pe.li.
Hiмцi сгpaтили кiлькaнaдцять вбитими (30) i paненими.
oлнoгo paненoгo B3ятo B пoлoн... Haшi кгpaти _ 2 вбитих,
l  легкo paнеI{ий. Бiй тpивaв вiд 9.30 дo l3 гoдини
(Лimonuc УПА. Hoво сеpiя' _ T 8, - Кu.iв _ Topoнmo,
200б. _ С. 506).

Coтня ..,{oвбyшa'' 
, iз гpyпи ..Caблroкa'' (кypiнний *

Кaчaн oстaп Гpигopoвив, 1910 p. н.' ypoджеI{ецЬ селa

24.01.1944 p.

Tеслyгiв Pa,цивилiвоькoгo p-нy PiвнснськoТ oблaстi),
зaв,язaлa зaвзятий бiй з нiмrцми, якi пpи.liа-гrи rpaбtlти
сеЛo Пиpoгiвкa (Biнькoвецький paйoн ХмельницЬкoi
o6лagгi - o. Д.) в силi кoлo 200 чoлoвiк. Ha.Цoпoмory
сoтнi пpийrплa чoтa iз сoтнi ..Coкoлa'' нa чoлi з чoтoвиМ
..Гpiнvенкoм''... Пo кopoткoМy Чaci гroвстaнцi зaйняли
МaЙже цiле селo...Hiмцi зaпaлили кiлькa бyлинкiв i пiл
ocлoнoю диMy пoч.lли вихo.цити зi села...зaлиIllаючи нa
пoлi бoro З7 в6итих, кiлькoх пiдiбpaли }Ia мaшини.
Пoвстaнцi зaкидilли Тx гpaнaтaми. Бaгaтo пoпaJlилoсЬ
живцеМ y пirлaючих бyлинкaх....HaЩi Bтpaти 2 вбитиx
(втoмy числi чoт. . .Aнгел' ' )  тa дBoх легкo paнених'
Пoлеглих пoвстaнцiв свяTкoBo пoхopoHенo нa мiоuевoмy
клaдoвиlцi. Здoбyтo: 1 чeський кyлеМет i 47 лoвних
|rBraзИHiB,1 непoвtlих Мaгzвинiв дo ...Цixгяpa',, 6 л oливи.'.i
iншrих лpiбних pечей (ДАPo. Ф: P _ 30, _ on. 2. _ cnp. 32.
_ apк. I48; Лimonuc УПА. Hoва cepiя. _ T 8. - Кuiв _

Topoнmo, 200б. - С. 506, 51 5).

Hе мaючи зМoги пеpебpaтисЬ нa Boлинь з oгля.цy нa
силЬне скyпЧeння нiмецьких вiйськ, paнкoм Дtlя 24 ciчня

[я] (гpyпa ..Caблtoкa'' - o. Д.) зaтpимaBся в с. Кaнiвкa
(Boлovиський paйoн ХмельницькoТ oблaстi - o. Д.).
.{oвiдaвrшись пpo нaс' в гoд. l0.20 пpибулo 4 aвтoмaruини
нiмцiв i ПoЧaли нaстyп. Пepruий нacтyп вiдбитo. Hiмцi
пiдтягкyли бiльruy сиJry oкoлo 800 чoлoвiк, oкpyжили зi
Bсiх cтopiн Ta пoч.UIи .цpyгий нaстyп. Cпpoвa,Цили тaкoж
2 тaнкетки i гapмаги. Я (..Caблroк'' - кypiнний Кa.raн
oстaп Гpигopoвин, l910 p. н., ypoджеHецЬ сeлa Tеслугiв
Paдивилiвськoгo paЙoнy PiвненськoТ oблaстi - o. Д.)
пpимytuений бyв вiлсryпити. Hiмцi aтpdtуlлИ нa пoлi бoю
102 ь6итимll (нaселення пoдaе 170) i невiдoмo скiльки
paнениМи. Нarпi втpaти _ 4 в6итиx i 2 paнених. Бiй тpивaв
вiд 10.20 Дo 16.30 пoдини (ДАPo. Ф: P. _ 30. _ on. 2. -
cnp. 32. - аpк 148; Лimanac УПА. Hoвa cеpiя. _ T| 8. -
Кu.tв - Topoнmo, 2006. _ С. 507).

Biддiл ..Caблюкa'' (rсypiнний _ Кaчaн oстaп Гpигopoвин,
l9l0 p. н.' ypoдx(еHець сrлa Tеслyгiв Pa.цивилiвськoгo
paйoнy Piвнeнськoi oблaстi)...oп|4HIIBIЯ в oтoченнi
нiмaкi...He бauуни кpaцoгo вихoДy з пoгaнoТсиryaцiТ, к.p
Caблюк дaе н:lк.L:! зaдеp)кaтись в с. Кaнiвкa (BoлoЧисЬкиЙ

20. 01. 1944 p.
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24.01.1944 p.
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06.02. 1944p.

11-18.02.44 p.

22.02.1944 p,

paйoн ХмелЬHицЬкo.i oблaстi - o. 'ц.)....зi стopoни
Boлoчиськa пpибyлo 4 arгoмarцини нiмцiв' poзсипaлись i
пoчaли нaсryпaти...Чaстинa нiмцiв yвipвалaсь y селo. Ha
зyсгpiн нiмцям пirцoв ссrгникCoкiл зi свoсIо чoтoю, pецIтa
вiйськa з нaкaзy к-pa Caблroкa зaЙнялa стaнoBищa нa
гopбi. . . .Чaстинa вiйськa оoTникa f loвбyrшa пoчaЛa
oбхoдити нiмцiв з Лiвoгo кpилa. 3чинилaсь стpaшнa
тpiскoтня скopoстpiлiв...Кoмaндиp дaв liaк.r:l вiлсryпити..
Bтpaти пo нarцiЙ сгopoнi 4 вбптими, a нiмaкiв 222 (ue iз
)I(еpтвaМи paнiшrньoгo бoю, l02 чoлoвiки _ o. Д.)
(Лimonuc УПА. Hoва cеpiя, _ T 8, - Кuiв _ Topoнmo,
200б. _ С.590-508' 55l).

Bиu.lкiльнa гpyпa пiд lомaндoto ..Cвятoслaвa'' (r<oмaндиp
- oфiцеp сoвeтськoТ apмiТ _ o. .{.) зaв'язaл a зaлелиЙ бiЙ з
нiмцями нa Biнничинi. Cepeл пoвстaнцiв бyлo вeликi
)кеpтви i сepeд них: ..CBятoслaв'', кyлеметник ..Мapкo,,,

кyлеМетl{ик ..Bлoдкo'', пoBстaнець ..Бypевiй',. Пopaненi
бyли: нaлpaйoнoвий..ПетpyсЬ'',..Iopкoo' тa iншi пoвgгaнцi.
Бyли вeликi )I(еpтви y нiмuiв (Mак Б, BLцьнсt Укpсtiна _
ceнс lrаu,lozo xrсummя. _ Tepнoniль, 200I. - C. 2l-23),

B нiч з l7 нa l8 ц. м. викoнaнo aкцito нaвислylкникiв
(теpен CхiднoТ Укpaiни _ o. .(.). Aкuiя бyлa б вдauнa, кoли
б не oдин випaдoк' спpaвдi cyмний. Пiд чaс aкцiТ вaжкo
пopaненo чoт. oстaпa сoтнi Coкoлa. Aвтoмaшинa нiмaкiв
нaд'iхaлa paнiшe нiяс oстaп з чoтoro зaйняв стaнoвище.
\rtяпlццy ц9ц1кoд)кeнo' paнeнo кiлькox нiмцiв, шtе зДoбщи
iТ нe вспiли. Нaд'iхали ще .цвi мaцrини i стpiльЦi, не Мatoчи
чoтoвoгo' вiдсryпили. Bислyrкникiв знищeнo пoBaжнe
числo. Як пiзнiше пoдar.Io' бyлo вбитими 4.po нiмцiв i 7-
po B€Dккopaнениx (Лimonuс УПА. Hoва cepiя,-T. 8. _ Кuiв
- Topoнtno, 2006. - с. 523).

Coт. Coкiл звiтyвaв: . .Hiмцi в числi l50 людей
пpиiЪддaли для лiквiдaцiТ нaс (пoвgгaнцiв' щo зyпиI{илисЬ
нa пoстiй y селi Кaльне Беpeжaнськoгo paйoнy
TеpнoпiльськoТ oблaстi _ o. Д.). Пoвстaнцi зyстpiли iх
вoгнеМ i пiсля oднoгoдин}Iol пepeстpiлки нiмцi пaнiннo
вивтiкали. Bбитo кiлькoх нiмцiв. Haur стpiлеuЬ лrгкo
paнeнпit..'(Лimonac УIIА. Hoва cеpiя, _ T, E, _ Кaiв _
Topoнtno, 2006. - С. 524).

Беpезeнь' 44 p.
(пoнaтoк)

19.04.1944 p.

r7.06.1944 p.

rr. 07. 1944 p.

Липeнь' 44 p.

Гpyпa..Caблroкa' (кypiнний - Кaчaн ogгaп Гpигopoвин,
l9l0 p. tl. ' ypo,ц)кенецЬ сеЛa Tеслyгiв Paдивилiвськoгo
paйoнy Piвненськoi oблaстi - o. Д') мaлa сильний бiй з
нiмaкaми бiля сeлa LЦляхoвi Кopиveнцi ( мoжливo
ХмельницькoТ oблaстi - o. Д.) B цьoмy бoto пoвстaнцi
втpaтили 30 чoлoвiк ...(Лimonac УIIА. Hoва cеpiя. _ T. 8.
- Кuiв _ Topoнmо, 2006' _ С. 538).

!ня 19.IV. нiмцi пеpеIIIкoдили (зaв'язaли бiй - o. !.)' в
Лaщoвi (ХoлмЩинa_ o. !'.), пеpемoжцяМ 6oю в Пocaдoвi
(вiддiли УПA , якi poзбили пoлЬсЬI(y AК нa Xoлмщинi -
o. !.), пpoйти пoзa p. Гуяву (Лев lЦанкoвcькuЙ' Icmopiя
УПА. - Biннinez, 1953. _ с. 72).

Biддiл..Гoлoбeнкa'' звiв вaжкий бiй з нiмцями пoблизy
м. Хoлм (Пoльщa) зa l9 кM вiд ньoгo. Пoвcтaнцi змyценi
були вiлсryпити (Гopdiснкo M. З Boлuнcькuх i Пoлi,cькuх
peЙDiв УIIА. - Topoнmo, I959. - С. ?).

Пpиблизнo 1 00-200 yкpaiнських бaндитiв-нaцioнaлiстiв
(тaк нiмецькi oкyпaнTи н€LзиBIUIи вiддiли УПA - o. Д.) зa
l0 км нa пiвдень-зaхiд вiл Гpyбеrшoвa (тепep Пoльщa- o

.II'.) вvинили Haпa.ц нa пolxyкoвy кoмaндy пoлiцii безпеки i
СД'. Бaгaгьох бaн.цитiв (пoвстaнцiв - o.,ц.) убитo (Кocaк
Boлodulиup, Укpсt.iна в flpуziЙ cвimoвiЙ вiЙнi у
doку,ltенmах. _ Львiв, 2000. - С. 144).

Biддiл УПA ..Boвки'' Bo ..Бyг'' пiд кoМilндoю ..Чepникa''

(кyрiнний Лyкaсевин Map,ян, |922 p. н., пс. ..Чеptlик'',
,.ЯгoДa',, ypoд)I(еHецЬ м. ПеpемиIпль' тепеp Пoльщa)
зtr!нaв великиx Bтpaт y бoto пoблизy мiстечкa Haбpylt<
(XолмЩинa, тепеp Пoльщa) пpoти нiмецькoТ тaнкoвoТ

диBiзii, якy сoтIIя не хoтiлa ..пpoгryстити''. У цьoму бoro
пoBстaнцi з.lхoпили 3 нiмeцькi тa}Iки, aJIе r\,tilли пoнaд 50
вoякiв УПA УбИT|4N|И (ЗавeDнюк B' Укpа.tнcькi zеpoi
вuЗвoЛblruху||аeань (19I7.I950). - Tepнoniль, 2004. _ С.
395; Лев lllаltкoвcb'<uЙ. Icmopiя УIIА. _ Biннinee' I953.

- С. 81).
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Лiтo' 1944 p.

Лiтo'7944 p.

08.09. 1943p.

13.09. 1943 p.

04.12.1943 p.

Coтня ..Хoми'', якa знaхoдилaсЬ нa вiлпo'lинIсy y лiсi
пoблизy селa Пaсiки (пoв. Гpyбеrпiв, тепеp Пoльщa),
пi,ц.дaлaся нaпaДy нiмцiв. У pезyльтaгi бoю жещв сеpед
пoвстaнцiв не бyлo, Зa жеpтви сеpед нaпaдникiв невiдoмo
(PiвненcькuЙ кpасзнавнuЙ музеЙ. ОcoбucmuЙ apхiв О.
{енaщукa _ Сnp. Sottl. Boл. 1 2-I E5).

Сoтня ..ГpoмoBoгo'' зopгaнiзyвaлa зaоiДкy нa нiмцiв
пoблизy селa Cтapе Cелo нa Хoлмщинi (тепеp Пoльщa).
У peзyльтaтi запeкJroгo бoro нiмцi вi,цсryпили. Hiмцi y
uьoмy бoю виIФpиcтtlли aвiaцiю. Жещв y пoвстaнцiв не
бyлo, лише бyв пopaнений poйoвий ..BoBк''. Зa жеpтви y
пpoтивникa невiдoмo. Пoвстaнцi зaхoпиЛи чиМaЛo
пpoдyктiв i вiдiйцrли у лic (PiвнeнcькuЙ кpaсзнавuЙ
музеЙ. ocoбucmuЙ аpхiв О- ,[енuщука. _ Сnp. 3otll, Л.
21-115).

floпoвнення

Тхалo l4 мaшIин нiмакiв з Кopuя (Piвненщинa - o. Д.)
дo Гopo.Цницi (Житoмиpськa oблaстЬ _ o. Д.).
Пiд'ikджaючи пiд с. Лyницi, пеpшa MaшиHa нaскoЧилa
нa мiнy' Maцrинa пoлетiлa в пoвiтpя paзoМ 3 нiмaкaмi
(Лimonuc УПА. Hoвq cеpiя. _ T II. _ КuIв _ Topoнmo,
2007 - c. 345).

Бolвкa CБ (Cлyжбa Бeзпеки _ o. Д ) i ruтaфетнa в
Кiлiкiевi [КиликiiЪ] (Cлaвyтський paйoн ХмeльниЦькoТ
oбпaстi _ o. .[.) зaбpaли лiкapя з poдиI{o}o, iнстpyмeнтaми
тa мeдикaментaми для ЧХ (Чеpвoний Хpест - o. Д.)
(Лimonuc УПА. Hoва сеpiя. _ T II. - КuIв - Topoнmo,
2007 _ С. 627).

Haдpaйoнoвa пoлiцiя в кiлькogгi l 5 oсiб yзбpoснa B oдин
l(yЛеMет' фiнrсy тa мaшин-пiстoлЬ' pеIIIтa кpiси, .Цесятки
тa гpaнaти. Хoдили B зaсi.цкy нa yзбекiв в с. .(oвжки,
Гaннoпoльський [Гaннопiльський] p-н. БiЙ тpивaв
недoвгlo' yзбеки пoвтiкaгlи. Oди н oф i шеp лиrши вcя вбvlтиЙ,
oднoгo взятo B пoлotl, злoбщo кpiсa тa дeякi вiйськoвi piнi
(Лimonuc УПА. Hoва cepiя' _ T Il. - Кuiв _ Topoнmo,
2007. _C.535-53б).

зBЕPхники УIIA'
якI зAгиIIУЛи У БoЯх 3 нIMЕцЬкиМи OкУпAIITAMи

Бiлан
Iвдн
Фе.Цopoвиu

Булaвський
вaсилЬ
Tихoнoвич

Гopoбeuь
Mикoла
?

Гpалa
Bасиль
?

.ll'aнилloк
Cтепан
?

Загaкайлo
Baсиль
Iлькoвич

Зaтoвканroк
Cильвестp
?

gД Coтенний, пс. ..Лeв''. 3aгинyв y бoю з с. Бyгpин,
нiмцями в с. Пpyски Гoщaнськoгo p-tly ГoЩaнський,
PiвненськoТo6лaстi25. '|| .1943p. Piвненськa

9||1 Пoлiтвихoвник УПA - . .ПiвденЬ' ' ,  пс. с.  БaciвКyт,
. .Мaксим' ' .  Зaгинyв y бoro з нiмeцькимиPiвненський,
oкyпaнтaMи бiля с. Гpялки .Ц'yбенськoгo p-нy PiBненсЬкa
Piвненськoi oблaстi мiж20-2З сеpпня |943 p.

? Кypiнний, пс. ..CЛaвкo''. Зaгинyв y бoю з с. Бiлoпiль,
tliп,tцяrvtи (зagгpeлився) B лiсi пoблизy с. 3aвидiв Лoкaнинськ.,
lвaничiвоькoгo paйoнy Boлинськoi oблaстi Boлинськa
влiткy l943 p.

l9 l8 Пpoвiпник КpивopiзькoТ oкpyги, пс. с.  Зaмoнoк,
..oлecЬ'' ' ..Юpкo''. Зaгинyв вiд кyлi )lbвкiвський,
гестaпiвськoгo aгeнтa 9. 09. 1943 p. Львiвськa

? Coтeнний. Зaгинyв y бoю з нiмцями в с. ?,
Хpoм'якiв Кiвеpuiвськoгo р.Hy BoлинськoТ Кiвеpuiвськ.,
oблaстi в 1943 p. Boлинськa

l9lб Член Кpaйoвoгo Пpoвo.пy oУH, пс. ..Жyк'', с. Пoбyк,
. .БiЛиЙ' ' ,  . .Зелений' ' .  Зaгинyв y бoю з Cкoлiвський
нiМецЬкиМи oкyпarrTaми B с. Bеpxнс p-н, Львiвськa
Cин ьoвиднe Cкoлiвськo гo p-нy Л ьвiвcькoi oблaсть
oблaстi 30.06.l944 p.

? Кoмaндиp вiддiлy, по. ..Птarцкa''. Зaгинyв y с. Пoлoнкa,

бoro з нiмецЬкиМи oкyпaнтaми в ypoнишi Лyuький,
..Кaсeнь'' Кoзинськoгo (тeпep Pаливи.rriвський) Boлинськa
p-нy PiвнeнсЬкo.f oблaстi у сiннi 1944 p,
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Iвахiв
Bасиль
Гpигopoвиv

Кaчинський
Cеpгiй
?

Кoвальський
Ioлiян
?

Кopсyн
BoлoДимиp
Mихaйлoвич

Кoстемський
Степaн
Cepгiйoвиv

Кyпяиrшин
oлексiй
Киpилoвиv

Mиpoн
{митpo
?

Hiкoлaйvyк
Hикoдим
.|

1908 Biйськoвий peфеpeнт Кpaйoвoгo ПpoBoдy
oУH нa Пiвнiчнo-Зaхi'цних yкpaiнських
зeмляx (ПЗУЗ), пс. ..Сoнap'', ..CoМ''. Зaгинyв
y бoro з нiмецькими oI(yпaIIтaМи в с. Чopния<
Maнeвицькoгo p-нy BoлинськoТ oблaстi l 3.
05. 1943 p.

? Кoмaндиp вiддiлy, пс. ..oстaп'', ..IBaн''.

Зaгинyв y бoю з нiмцями в селицi opлсiв
Piвненськoro p-нy PiвненськoТoftIacгi l l. 03.
|94З p.

? НaчaлЬник tilтaбy УПA, пс. ..Гapпyн'''

Зaгинyв y бoю з нiмецькими ol$/пaнтaМи в
с. Чopниж Maнeвицькoгo p-кy BoлинськoТ
oблaстi  l3.05. 1943 p.

|92з Coтeнний, пс. ..Бoryн''. Зaгинyв y бoю з
нlМeцькиМи oкyпaнтaМи в сeлищi Cтeпaнь
Capненськoгo p-нy Piвненськoi oблaстi 10.
04.1943 p.

1922 Coтенний, пс. ..Haвicний'?. Зaгинyв y бoю
з нiмeцькo-фall-tистсЬкиМи oкyпaнтaми пiд
vaс зaciдки нa aвтoIIJляхy Piвне-Лyuьк
пoблизy с. [еpeв'янe Piвненськoгo p-нy
PiвненськoТ облaстi y сiuнi |944 p.

1916 Coтeнний, пс. .,бедpишкo''. Зaгинyв y бoю
з нiмцями (пoмеp вiд paн) нa xyтopi oзipui
пoблизy с. Кaнoничi BoлoДимиpецькoюp-t{y
Piвненськo.i oблaстi 15' |2.1943 p.

? Кpaйoвий Пpoвiдник oУH Ha схiднo-
УкpaiЪських зeМJU|х' пс. ..Aндpiй'', ..opлик''.

Зaгинув вiд aгентiв нiмецькoгo гестaпo в М.
Киевi 25. 07. |942 p.

сЛoдусirьн4
Пеpeмишл.,
Львiвськa

с. Пiддyбцi,
ЛyЦький,
Boлинськa

Га.пичинa

с.Oпapипси,
Paщ,вllltiвськ,

Piвненськa

c.Клeвaнь-[,
Piвненський,
Piвненськa

с. Гopoдець,
Boлoш,rмиp.,
Piвнeнськa

2

Oлеськiв
Cеpгiй
?

oниrпкевич
Tapaс
?

Пaвyк
Aндpiй
?

Пaнасloк

Iвaн
Bасильoвич

Пеpегiйняк
Гpигopiй
?

Paдюк
Mитpoфан
I

Poгoвський
Baсиль
2

Caвнyк
Пaвлo
?

19l8 Кypiнний, пс. ..Hеryс,,. Зaгинyв y бoю з с.Haзaвизiв,
нiмецькими oкyпaнтaми пoблизy селa Haлвipнян.,
Cимoни eмiльчинськoгo p-Hy ЖитoмиpськoТ l.Фpанкiвсысa
oблaстi в сеpпнi |94З p.

Cотенний, Пc.,,ГuЙЙДa''. Зaгинyв y бoю з ?,
? нiмцями й пoлякaми нa кoлoнiТ oстpiв Cola.пьсью,tй,

Сoкaльськoгo p.нy ЛьвiвоькoТ oблaстi 23. 03. Львiвськa
1943 p.

? oкpyх<ний Пpoвiлник Кaм'янець- ?
ПoдiльськoТ(Tепеp ХМелЬницькa) oбЛaстi, пс. Явopiвський,
..Петpенкo',, ..Зелений''. 3aгинyв y бoю з Львiвськa
нiмцями в сeлi Кyяви (тaке селo не виявлeнo)
ХмельницькoТ oблaстi 28.04. |94З p.

1912 Coтeнний, пс. ..Беpезa''. Зaгинyв y бoю з с.Пi.Цвисoке,
нiМцяМи в с. Пiдвисoке PaДивилiвсЬкoгo p- Paдивилiв.,
нy PiвненськoТ oблaстi y гpyДtti 1943 p. Piвнeнськa

l910 Coтенний, пс. ..Кopoбкa'', ..,{oвбешкa''. Cт. Угpинiв,
Зaгинyв y бoro з нiмецькими oкyпaнтaMи Кaлyський,
пoблизy смт Bисoцьк .[yбpoвиuькoгo p-нy I.Фpaнкiвськa
Piвненськoi oблaстi 22.02. 1943 p.

? CoтeнниЙ, пc. ..Бypевiй'' ' Cхoплений i ?
poзстpiляний нiмцями, кoли пiшoв нa
пеpeгoBopи, пoблизy оMт Гopo.Цнишя
Hoвoгpaл.BoлинсЬкoГo paйoнy ЖитoмиpськoТ
oблaстi в листoпaдi 1943 p.

l9 l0 oкpyжний Пpoвiдник Cтpийшини, пс. Tеpнoпiлля
..Bapнaк'', ..ГaндЯ(a''. Зaгинyв y pyкoПaцJHoМy
бoю з нiмeцЬким )кaндapмoм мiж сeЛaМи
Cлoбiдкa i м. CтpиЙ нaЛьвiвщинi 11 .02.1944

1922 Coтенний, пс. ...{oвбyrп''. Зaгинyв y бoю з с. Кoпитiв'
н iмцями в лiс i  пoблизy с. PaдвaHцi Coкaльський,
Paдехiвськoгo p-нy ЛьвiвськoТ oблaстi веснoto Львiвськa
1944 p.

2 Coтенний, пс...КoтляpeвськиЙ''.Зaгинyв с.Кouиpiвка"
y бoю з нiмцями в ypoнищi . .Cеpeдня lUyмський,
Пaсiкa'' y Мoнaстиpськoмy лiсi Шyмоькoгo Tеpнoпiльськa
p-нy Tеpнoпiльськoi oблaстi влiткy 194З p.
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Coтeнний. Зaгинyв y бoю з нiмецькими

oкyпaнтaми в о. Poзничi МaневиЦькoгo p-нy

Boлинськoi oблacтi Boсrни l943 p.

Кoмaндиp вiддiлy. Зaгинyв y бoю з

нiмецькими oкyпaнтaми в с. Poзничt

Maневицькoгo p-нy BoлинськoТ oблaстi в l 943

p.

Coтенний. Пiд чaс зaпекrroгo бoю з нiмцями

пoблизy с. oзepo BoлoдимирецЬкoгop-tly
Piвненськoi oблaстi пoтpaпив y пoлoн l дoЛя

нeвi.цoмa.

Сoтенний. Зaгинyв у бoro 3 нiMцяMи

(зaстpелився y безвиxiлнoмy стaнoвишi) нa

гopi Дiл пoблизу с. Hелiл1л.a

Cтapoсaмбipськoгo p-нy Львiвськoi oблagгi 30.

11. |94З p.

Кoмaнлиp вишкiльнoТ гpyпи' сoтенниЙ.

Зaгинyв y бoю з нiмецькими oкTпaнтaMи Ha

Biнничинi 6.02.1944p'

Coтенний. Зaгинyв y бoю з нiмецькими

oкyпaнтaМи в с. Лiтoгoщa Poжt,lщенськoгo p-

нy Boлинськoi oблaстi вoсеI{!l l943 p.

Coтенний, Iсypiнь..Piзyнa''' 3aгинyв y бoю з

нiмцями в ypoчиIцi ..Poвинь'' пoблизу с.

Лaстiвкa Typкiвськoгo p-нy ЛьвiвськoТ oблaстi

y сеpпнi 
.l944p.

Гaличинa
Cкaськiв
Яpoслaв
?

Cнятецький
Cемен
?

I{инкo
Пaвлo
Mаксимoвllч

[IIкiтaк
Aнтiн
?

lIIyм
oлексiй
Панaсoвич

?
Федip
(Гaлюлa)

..Atiтotl''

..Бистpий''

? Кpaйoвий Пpoвiдник ЮнaЦтвa, пс. Львiвськa
..Mopяк''. Зaгинyв y бoю з нiмцями в с.
Гpинiв ПyстoмитiвсЬкoгo p.нy ЛьвiвськoТ
oблaстi y липнi |944 p.

? Aд'ютaнт штaбy УПA, пс. ..Cipкo''. Галичинa
Зaгинув y бoro з нiмeцькими oкyпaнтaМи B
с. Чopниlк Мaневицькoгo p-нy BoлинськoТ
oблagгi l3.05. 1943 p.

1921 Coтeнний, пс. ..I-[игaн''. Зaгинув y бoю з с. Biльгip,
нiмецькими oкyпaнтaми в с. Янкевиui (тепеp ГoЩaнський,
с.Iвaнинi)Кoстoпiльськoгop.нyPiвненськoТ Piвнeнськa
oблaстi Boсени 1943 p.

,|9|7 КypiнниЙ, пc. ..oМелян''. Зaгинyв y бoro з с. Бopиня,
нiмцямl,t нa гopi !iл пoблизy с. Heдiльнa Typкiвський,
Cтapoсaмбipськoгo p.нy ЛьвiвськoТ oблaстi Львiвськa
з0. l l .1943p.

l919 Кoмaнлиp ПiвденнoТoкpyги Bo..Typiв' ', с. Шaйнo
пс' ..Boвчaк''. Зaгинyв y бopoтьбi з нiмецькo- (Жуpaвлинe),

фaшистськиМи oкyпaнтaми пoблизy с' КoвeлIьський,
Лyкoвиui lвaничiвськoгo p-нy BoлинськoТ Boлинськa
oблaстi 20.03. |944 p.

? Coтенний. Зaгинyв y бoю з нiмцями i о. Oблaпи,
пoлякaМи пoблизу с. Гpaбoве Кoвельський,
Любoмльськoгo p-нy BoлинськoТoблaстi Boлинськa
Boсеtlи |9aЗ p.

? Шеф штaбy УПA - ..ПiвДeнь''. Зaгинув у ?
бoю з нiмцями в Лiтинськoмy p-нi
BiнницькoТ oблaстi 24.12.194З p.

CoтенниЙ. Зaгинyв y бoю з нiмцями ?
(зaстpeлився y безвихiл'нoмy стaновиЩi) нa
гopi Дiл пoблизy с. Heдi.r lьнa
Cтapoсaмбipськoгo p-нy ЛьвiвськoТ oблaстi
30. I  l .  1943 p.

..БoгДaн''

..Лев''

..OДItopoг'' ?

..opлeнкo''

..CBятoслaB'' ?

..ЧернiЙ''

,|

I

,)

,)

,|
I

,

с. Гoлибiси,
КoвоtьськиЙ,
Boлиноькa

2,
Cамбфшийъ
Львiвськa
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Iмвнний IIoкA)кчиIt

..Aзapт'', paйoнoвий гoспoдapuиЙ l28

..Aнгел'', чoтoвиЙ l75

..Aндpiснкo'', вiн ltсе ..Бoгдaн,',..Бoryн''

l5
..Aндpiй'', вiн ясе ..Миpoн'', Кpaйoвий
Пpoвiлник 146
A'дpy""* Baсиль (..Piзyн'o, ..Гpегiт''),

кypiнний 28,29,31, з4, З6,40,47, 48,
5з '  54'  62, 68, l09'  l  l5,  116, |24
..Aнтoн'', шеф штaбy УПA-..Пiвдень''
169
., БaЙ дa,,, l<у piнttиЙ 7 4
,,БaЙДa,,, кepiвник гpyпи l55
Бa.пaryrш flмитpo (..Сoлевiй''), l 19
Бaсюк Tимoфiй (.Явopенкo''),
кoМal{Диp вiддiлу 17З
БaтиЙ7
..Бaтькo'', Див. Гpaбець oме.rtян
Безпaльoк Baсиль l26
..Бей-Typ'', бу лaвниЙ 62
БелeЙлoвич Iвaн l5
Белiнський Яpoслaв Mиxaйлoвич
(.,БиcтpиЙ',), сoтенний |З6, | 4|, 1 42,
164, 168, |69, 170, 17З, |74
..Беpезa'', кoМaндиp бoiЪки l2l
..Беpезa'' 145
..БepеЗa,', 

див. Федик Boлoдимиp
Бepезинcький Ю. 13
..Бepкyг'', сoтенний l l8
,,БиcTpиЙ',, lч piнниЙ, 6 4
,,Биcfpl4iл',, див. Хaмнyк Петpo
,,Бl4cTpиЙ,', сoт eннцЙ 7 4
,,БиcтpиЙ'', див. Белiнський Яpoслaв
Михaйлoвич
Бiдoчкo Iвaн l34
Бiдюк Пeтpo Гaвpилoвия, кyp'еp 80
Бiлaс Baсиль l3
..Бiлий'', див. Зaгaкaйлo Baсиль
[лькoвич

Бiлaн Iвaн Федopoви.l (..Лeв''),
сoтенниЙ l57, l58, l59
Бiлинський Йoсип Яpoслaвoвиu,
кoМaнДиp бoТвки 69
..Бiлий'', .цив. .цoлiЦlняк lopiй
..БЛaгиЙ,,, сoтенний з6, 41, 44, 45
..Блaкитний'', 

див. .[aнилtoк Mихaйлo
..Бoгдaн'', лив. ..Aндpiснкo'' l 5
Бoryн 9
..Бoryн'', .Цив'..Aндpiснкo'' l 5
..Бoжeнкo,', вiн >кe..MалиЙ" 146
Бoйиук Iвaн 9
..Бopoвий'', сoтенний 66
Бopуля А,7
Бoropaк Bacиль9
Бpих Iвaн Фе.цopoвич 82
..Бpoлягa'', див. Кaпaлo Iвaн
Бpюхoвиui, м. 7l
Бyлyлиu Пегpo Гнaгoвин (...{oвбyrп',)
74
..Бyй'yp'', див. сyслиHeuь .(митpo..Бyк'' l4l
..Бyльбa,', сoтeнний l 68
,,БуpeвiЙ,'176

Бypлин Cтeпaн (..Шpaм''), сoтенний 49
..Бypлaкa'', сoтенний l 17
..Бypлaкa'', лив. lopaс Пeтpo
Буpундa7
Бщинський Cтепaн (..Гopiх''),
кoмaliДиp бoТвки 59
Бyткoвський lвaн l5
Бyuяк Петpo Микoлaйoвич 8l
Бyнкo Юpiй Baсильoвич 36
..BaлЮтa'', Див. Липoвий Bacиль
Bapениця B. 9
..Bapнaк'', див. Poгoвський Baсиль
Bapяниця Яpoслaв Iвaнoвич 59
Baсилик Мaксим (..СМoлa'', ..[нiпpo''),

пiдpaйoнoвий l39

Baсилькiв Cемeн, кoмarrДиp бoiЪки 64
Bеликий Федip l50
Bepбиuький Зiнoвiй
..Bеpещaкa'', диB. Bopoбeць Фелip l5
..B еp1Цник'', бу лaвниЙ 62
,,BeceЛvlЙ'', сoтенний 1 3 8
Bесeлoвський I вaн Baсильoвич
(..Гyпa,ro''), кyлеметник l 10
Bисoчaн Cемен 8, 9
Bитpикyш Пaвлo 156
Biльrцинський Бoгдaн (..opел'')'
кoп,{aндиp вiддiлУ 61' l 13
..Biкгopiя'' 63
Biтoвcький Д'. 1l
Biтpaк Микoлa27
Bлaлислaв 8
..Bлoдкo'' l76
..Boвк'', poйoвий 178
Boйтoвич Бoгдaн l33
..BoлинeцЬ'' ',цив. Яцeнюк
Boлинський Baсилькo 6
Boлoдимиp Яpoслaвoвиv 6
Boлoдимиpський Фoтiй Mикoлaйoвич
(..Myхa,) l26
Boлorцин Aвryстин 14
Bopoбеuь Федip (..Bepeшaкa''),
куpiнний l5,158
Bopoневський Яpoслaв, poйoвий l02
,.Bopoн'', вiн же ..Петpo'' l5l
Bopo.lyк Бopис l54
Bpoтнoвський Гopлiй Кoстянтинoвич
(..Гop.Цieнкo''), кypiнний l48, 149, l50'
151, 152, 153, 158, 159, 160, 164, 166'
167
Гaйдap Iвaн Tpoхимoвиv 91
Гаrraбa.пa Baсиль Mиxaйлoвич 107
,.Г aлaЙДa'', див. oни шкeвин Tapaс
Га.печкo Coфiя 10
Гaлицький laнилo 6
Галyшrкa Псгpo (..oкyнь''), кoмaн.Циp
бoiвки l40
ГalryЩинський М. l0

..ГalиаJliя'', r<ypiнний 50, 64

..Гама.чiя''. сoтеt|IJий 87

..ГaМaJriя'', хopyнrкий 88
Гaнджa l57
..Гaндrr<a''' див. PoгoBсЬкий BaсилЬ
Гaнжa I. 8
Гapaлa Baсиль (..oлесь'', ..IOpкo''),

oкpyx(ний Пpoвiдник l6l
Гax .I|'митpo (..Cкyбa''), coтeНH|4Й 29,

зЗ, з5, 47
Гемпep 7l
Геp l l l
Гiтлeр 16
..ГЛуxиЙ,,, Д'ив. ГyЛюк Boлoдимиp
Гнaтишин Миxaйлo вaсильoвич 8l
..Гoлyб',, чoтoвий 87
..Гoлyб'', Пpoвiдник l70
..Гoлyб'', кoМaн.Ilиp вiлдiлy 158
*Гorтyб., диB. сисyн Iвaн Cеpгiйoвин
Гoлувнa T. 13
..Гoнтa'', сmeнний l00
..Гoнтa''. .цив. ПитльoвaниЙ |вaн
..Гoнтa'', кoМaндиp бolЪки l00
..Гopлieн кo'', див. Bpoтt|oBсЬкий
Гopлiй Кogгянтинoвич
..Гopiх'', див. Бyтинський Cтeпaн
Гopyк C. 1.l
Гopyн Baсиль Cильвестpoвин
(..opлик''), сoтeнний l 59
Гpaбеuь oмeлян (..Бaтькo''), кoМa}rДиp
вiддiлy l50' l69
..Гpaд''' див. Цмoць Кoстянтин
..Гpегiт'', див. Aндpyсяк Baсиль
Гpeмeн27
Гpeнaх Boлoдимиp 76
Гpень Михaйлo Mикoлaйoвич
(..Гpiзний''), сoтeнний 1 20
..Гpеvкa'' l49
Гpеuyxa lвaн 132
Гpивaс Лapioн (..Кaлинкa'') l73
Гpинeвин Baсиль Baсильoвич 66
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Гpинiшaк Лyкa (..!oвбyrш''), сoтенний
27, з2, 40, 42, 56
Гpиuaй Iгop Mихaйлoвиv (..ГpиЦeнкo
oлег'') l 12
..Гpицeнкo oлег'', див. Гpицaй lгoр
Михaйлoвич
..Гpiзний'', 

див. Гpeнь Mихaйлo
Mикoлaйoвич
..ГpiзниЙ'', чoтoвий 56
Гpiнaх Boлoдимиp 79
..ГpiнЧeнкo'', чoтoвий l 75
..Гpoзa'' l25
..ГpoМ'', сoтeнний l06
..Гpoмoвий'', сoтенний 1l3. l58
..Гpoмoзвo.Ц'', кyшoвий 12 l
Гpoсyл l53
..Гpyшкa'', 

див. CлoбoДенюк Гpигopiй
Baсильoвич
Гpyщaк Baсиль Aнтoнoвич 26
Гуйн К. l l
Гyк Baсиль Микoлaйoвич 82
Гyлroк Boлoлимиp (..Глyхий''),
сoтенний 70, 7 |, 86, 87' 92
..Гyпaлo',, 

див. Bесeлoвський Iвaн
Baсильoвич
..Гyuyл'' 15
Гyrптaк Iвaн 83
laлик вacиль 142
{aнилишин !митpo l3
,{aнилiв Миpoн Bacильoвич 122
.(aнилюк Mиxaйлo (..Блaкитний,,),
кoмaндиp вiддiлy l55
.{aнилloк Haзap (..Пepебийнiс''),
сoтeнний 48
Дaшкевич P. l2
..!жмiль'', сoтeнний 48
Джyфеp Cтепaн Степaнoвич ll1
...(звiннyк'' l5
flзьoбa flaнилo Мoкpинoвин l 56,,Дvlp', 

, coтeннпЙ 65, 73
.{iryсь Петpo Микoлaйoвич (..Лeв''),
пoвgтaнeць 96

ДiдyшoкЯpoслaB' кoмaндиp бoiвки 98
!митеpкo Aннa 10
.(митpиrпин Михaйлo, кoMaндир
бoiвкуl79
!митpo7
..{нiпpo'', 

див. Baсилик Maксим
..[нiстеp'', сoтенниЙ l 02, l l0
..!oвбенкo'', 

див. Зoлoтнюк Iвaн
Мaтвiйoвич
..!oвбyrш'', coтeнниЙ 1 7 5
..!oвбyrл,', чoтoвий l3l, l68, l69
...(oвбyrп'', .Цив. Caвнyк Пaвлo
...(oвбyrш'', кoмaндиp бoiЪки 97
..,(oвбyrп,', див. Гpинiшaк Лyкa
. 
!oвбyrп'', лив. БyДyлиv Петpo

Гнrгoвич
loвбyrп oлексa 9
..Дoвгий'' 63
.Дoлirпнiй Baсиль 57
!oлirпняк Юpiй (..Бiлий,'), зoтoвиЙ 26'
JJ
..Дoн'', сoтeнний 34
.Ц'paгиpyк (Бopдrок) М. 9
lpeбoт Йoсиф Mикoлaйoвич 82
.(poзДовський Пилип Cтепaнoвич
(..Дyб'')' кoМaнДиp бoiвки l01
,.!уб',29
.,Дуб,', див. lpoзлoвський Пилип
Cтепaнoвич
,.Дуб',, див. Cнiryp !митpo
.Ц'yлa Миxaйлo Гpигopoвиv l08
.{yДин Микoлa (..3aлiзняк''), сoтенний
102
,, 
ДУ|la,',.цив. MaТвський fl митpo

,(yнeuь Teoдop 83
!якiвBacиль |42
..ЕМ'', диB. Пелип !митpo Пeтpoвин..Еней'', див. oлiйник П.
..eBЦIaн,', див. Пелип !митpo
Петpoвиv
Жигaйлo Baсиль 108
ЖинuypAнлpiй l l l

Жмypкo lвaн 1ЗЗ
..Жyк'', пoвстaHецЬ 26
..Жyк'', кyлeмегник 87
..Жyк'', див. Зaгal@йлo Baсиль Iлькoвич
..)I(yлiк',, див. слoбoденroк Гpигopiй
Baсильoвич
Жypaвель lвaн 137
..ЖуpaвеЛь'', сoтенI{ий, п iзнi шe
кypiнний 5l ,53,56
Жypaкoвський M. l3
Зaгaкaйлo Baсиль Iлькoвич (..Жyк'',
..Бiлий'', ..ЗелениЙ'') l07
.ЗeлeниЙ'', див. Пaвyк Aндpiй
ЗaгpeбeльниЙ Пaвлo (..Чiп''), сoтeнний
126
ЗaДopoжний Петpo Iвaнoвин
(,.Cмеpекa''), кoМaндиp бoТвки 75
..Зa,tiзHяк'', лив !уlин Микoлa
Зaтхeй Петpo Iлькoвин (..Пyгaн''),
HaДpaЙoНoBLli| 77
..3aхap,', пoвстaнeць l3l
..Зелений''. див. Зaгaкaйлo Baсиль Iльк.
..3oв'',.цив. Cидop B. 15
Зoлoтнtок [вaн Maтвiйoвич
(..floвбeнкo''), кypiнний l 56
..Зpyб''' ,цив. MaiBсЬкий [митpo
..Iвaнкo'', сoтенний 1 16
Iнoкентiй 7
.,Icкpa,,29
..Iскpa'' l48
..Iскpa'', Пpoвi.пник l 55
..Кaлинкa'', див. ГpиBaс Лapioн
Капалo Iвaн (..Бpo.Цягa), voтoвий с. 28
Кapaвaнськи Й Яpocлaв' сoтенний l 03
,,КapиЙ,,74
..КapMeлюк'', сoтенний l 09
..КapМеЛюк'', чoтoьvtil 1 4]
Кapoль B. 132
Кapпa Iвaн l03
Кaсян.ryк Йoсип 65
Кaтaмaй Baсиль .['митpoвиv 40

Кaчaн oqгaп Гpигopoви.l (..Caблюк''),
кypiнний 1з5,,|З6, |з7, 1 44, | 69' 17 з'
174,175, r77
..Квaтиpeнкo'', кypiнний |60' 167
Киpи.lyк Iвaн Гpигopoвlцч |72
..КлиМ Caвyp'', .цив. Клячкiвський

.Ц,митpo
Климишин Iвaн (..Кpyк''), кypiнний
150, l7 l
Климпyrш !. l4
Климнyк Baсиль Кopнiйoвин 148
..Клiщ'' l25
Клячкiвський !митpo (..Клим
Сaву p'',,,Пaнac'',..Moсyp'') l 5
Кoбилиrш Лyк'ян 9, l0
Кoвaленкo I. l6
Кoвaль Iвaн Mихaйлoвич (..Кpyк''),
кoМaнДиp бoТвки l0l
Кoвaль Cтепaн (..Кoсaн''), сoтеннlrй
85
..КoваlIь'', див. Кyк Baсиль l5
Кoвarrь Baсиль l23
Кoвaль.tyк Псгpo lлькoвин 82
КoвпaкC.15
Кoжaн Михaйлo l08
..КoЗaк'', lч piнниil 62
..Кoзaк'', coтeнниЙ 27, 30
..Кoзaк'', пoBстaнецЬ l 4 1
..Кoк'', оoтенний \з|' |42
Кoлiевич l08
Кoлoдзiнський Михaйлo l 4
..КoЛЬцoв''' сoтенний 4 l
Кo нaшreвич-C aГar4ДaЧHИЙ П етpo 8
КoнДpaсь Mихaйлo (..Bеликaн''),
сoтенний 164
..КoHик'', чoтoвий 39
Кoнoвaлець eвген l2
..КoнpaД'', лив. Cилop B.
..Кopсaк'', с0тeнI{ий 70
..Кopyг'', кoмarrдиp вiддiлy l67
Кopнaк fiмитpo Oлексaн.Цpoвин 93
.,Кoсap'', .циB. MaТвсЬкий .(митpo
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Кoстiв Iвaн Петpoвиu (..Cкaкyн'') 56
Кoстiв Cтепaн (..oмелькo'') l55
..КoсaЧ'', .цив. Кoвaль Cтeпaн
Кoссaк Гpиць 1l
Кoсоaк Зiнoвiй l3
Кmсльницький Гpигopiй Boлoдимиp.
(..Шyгaй''), кypiнний
88'92'  |2з
Кoтик Mихaйлo (..Хмapa'')' кoМaндиp
бoiЪки 89
Кoтик Юлiaн 77
Кoтoвич Baсиль 128
Кoтян 7
Кpaвс Aнтoн 12
..Кpaвс''o див. Cидop B. l5
Кpaвнyк Map'ян (..Мaлинoвий''),
сoтeннний 72,87'  l05'  l l4
..Креryл'', лив. Cилop B. l5
Кpивoнoс Мaксим 8
,.Кpигa,'27
..Кpилaтий'', Див. Mихaльнyк
..Кpoпивa'', .Цив. ПpoЦlок Baсиль
Кpyглик Mикoлa Йocипoвич |72
Кpyк Гpигopiй 99
..Крyк'',.Цив. Кoвaль Iвaн Mихaйлoвич
..Кpyк''' лив. Шrypмaк Михaйлo
oлeксiйoвич
..Кpyк'', кoмaндиp вiддiлy l08
..Кpyк'', див. Климишин Iвaн
Кyбiв l33
Кyзь lpинa l0
Кyзьмa Iвaн 60
Кyзьмa Cтепaн 60
Кyк B. l5
Кyлiкoвський Boлoдимиp Петpoвиv
t72
..Кypгaн'', див. МaiЪськиЙ .(митpo
Кypeмсa 7
Кyхap Федip, кol\4aндиp бoТвки 70
Кyvaбоький B. 1 l
Кyvмa Петpo Tpoхимoвиv (..Палiй'')
164

Лaпкeвич Йocиrl Гнaтoвич 12l
ЛaтorцинськиЙ oлексiй l 04
..Лев'', сoтеннtцЙ |19
.,Лeв,', дl4B. Лeнь Iвaн
..Лев'', див. Бiлaн Iвaн Федopoвич
..ЛeB'', див. Дiдyсь Пeтpo
Микoлaйoвич
,, ЛeьaдниЙ',' чoтoвий l 50
Левицький Кoсть 1 l, l 2
Лемик Mикoлa l3
..Лемitш'', див. Кyк Baсиль l5
Ленiн l9
Лeнь Iвaн (..Лeв''), coтенниЙ 162
Линдa oстaп 15
., ЛипеЙ',' кypiнний 29, з0, З6
Липoвий BaсилЬ (..Baлютa,') l08
.,Лиc,, ,  сoтенний 65, l0 l ,  1|3,117
..Лнc,,, нотoвий,87
,, Лt,tc'', див. Лихoпaтеp Boлoлимиp
Лиxoпaгеp B oлo.циIvlиp Iвaнoвич
(..Лис'')' poйoвий l00
..Лiоoвик'', див. Cидop B. 15
..Лyг'' ' див. Юpaс Михaйлo lвaнович
Лyкaсевин Мap'ян (..Яг0дa'',
..Чеpник''), кypiнний 44, 45, 107, l58,
177
Лyuик Михaйлo (..Mедвiдь''),
paйoнoвий l20
Лyuький oлексaндp l5
Мазypкевин БoгДaн (..Улaс'') 57
Мaзяк Mиxaйлo Mихaйлoвич l25
Мaйлoв o. l3
..MaйЧеHкo'', .цив. МaiBський flмитpo
МaТвський !митpo (..Coнap'',
..MaЙЧlнкo'', ..Tapaс'', ., 

Думa,',
..Кoсap'',
..3pyб'', ..Кypгaн'') 58
..Maкс'', див. Cкopyпський Мaксим
Антoнoвич
..MaксиМ'', оoтенний 48, l05, l18
..Мaксим'', пoвcтaнець l 3 l
..Мaксим'', див. Maпинoвський Петpo

Maксимoвич Cтaх Фелopoвич 66
*МaлиЙ,', Bitt же ..Бoя<енкo'' 1 46
..Мaлинoвий'', див. Кpaвнyк Map'ян
Малинoвський Пgгpo (..Maксим''),
пoвстaHецЬ 98
МaнДpик Boлoдимиp 72
Maндpик Iвaн, кoмaндиp бo.iвки72
..Mapкo'' l76
Мap,гинюк Фелoт Зaхapoвич 156
МaтвiТв Микoлa вaсильoвич 83
Мaтвiйнyк Миxaйлo Aгaфoнoви,r l73
..Ме.цвiДь'', див. Кyк Baсиль l5
..Mедвiдь'', див. Лyuик михaЙлo
..Mедвiдь'', кoN,tal{,циp бoТвки l 73
Мекелитa .Ц,aнилo Пeтpoвиu 74

Mельник 
^. 

1| '  12
Mельник oлексaндp (..ЧopнoМ opецЬ''),
сoтeнний l06
Мельникoвич.Ц.opкo 52
Mельниuyк Maксим 160
..Mеткий'', див. Чopпiтa
Микиткa oсип 11
..Миpoн'', вiн >ке ..Aн,Дpiй'',

КpaйoвийПpовiдник l46
Михaйлишин Пaвлинa l0
M ихальuук (..Кpилaтий''),
ПpoвiлникСБ l34
Mицa lvlихaйлo Пeтpoвиv 70
..Moдeст'', див. Цмoць Кoстянтин
..МoнеTa',, сoтенний 75
Мopoз Poмaн, стaничний 58
..Мoсyp',,.Цив. Клячкiвський !митpo l 5

Мoшaк C. l3
Мopoзенкo Cтaнiслaв 8
..Мoрoзeнкo'', сoтенний 9(r

Mypaвйoв М. 12
Мухa7
..Мухa'''див. Boлoдимиpський Фoтiй

МикoлaЙoвич
Mюллеp 72
Haзap Iьaн72
Hаливaйlо.Дем'ян 7

Haливaйкo Ceвepин 7
Haпaдiй Iвaн (..Явip''), poйoвий -l40

..Hеryс'',,циB. oлeсЬкiв Сеpгiй

..Hедoбитий'', сoтеHHиЙ 35, 54

..HeдoлyгиЙ'', оoтенний l 06

Hестеpнyк Mихaйлo oлекоiйoвич
172
,,НeчaЙ'' |.12
Hiкoннyк Петpo l50
Hoвaкiвськa Стефaнiя l 0

Hoвiцький Cтепaн (..Хop'')' кoмaнДиp
бoTвки l37
oвоiюк Baсиль |вaнoвvlч 172
,, oДиceЙ',' чoтoвий l 69
..oЛег''o булaвниЙ 62
..oлeг'', чoтoв|4Й 94
..oлег'', кoмaндиp бoiЪки 98
..oлесь'', див. Гapaдa Baсиль
oлеськiв Cеpгi й (..Hеryс''), кypirrний
157,163
oлiйник Baсиль 98
oлiйник Петpo (..Poмaн'', ..Cepгiй'',

..Еней'')' кoMaHдиp УПA - ..Пiвдень''

' t5,167,168,171
..oмeлян''. див. Шкiтaк Aнтiн
oниrшкевич Мирoслaв (,.opест''),

кypiнний 96
oниrш кевич Tapaс (..Гaлaйлa'')'
сoтенний 87,89'  99, l00
..opел'', Див. BiЛьшинський Бoгдaн

opишевський Ян 7
..opлeнкo'', coт eннvlil 7 4
.,opлик'', див. I.opyн Еlaсиль
Cильвестpoвин
oсмoмисл Яpoслaв 6
..ogгaп,'' див. Пoльoвий oмелян
..oстaп''' чoтosиЙ 176
..ogгюк'', сoтенний 148
Пaвyк Aндpiй (..Зелeний'',
..Петpенкo''), oкpyжний Пpoвiдник
147
Пaгалiс 74
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,,ПaлiЙ'', Див. Кyvмa Пeтpo
..Пaнaс'', Див. Клячкiвський,{митpo
t\

п-aнтiв Iвaн (..Явip,,), сoтeнний 68, 69
Пapoвий Iвaн 137
Пaсryrпин Iвaн Пeтpoвин 46
ПеДляк Микoлa Михaйлoвич l l2
Пекyляк |вaн 1З2
Пелип !митpo Пeтpoвиv (..Ем'',
..e вшaн',)' сoтенний 58,67,96' 1o7
Пелип Михaйлo Iвaнoвич l08
..Пеpeмoгa'', сoтенний l l3
Пеpепeлюк МиxaЙлo 137
..Петpенкo',, чoтoвий 28
..Петpeнкo'', 

див. Пaвyк Aндpiй
..Петpo'', вiн rке ..Bopoн'' 15l
..Пeтpуcь,'176

Пeтpyrпевиv Свгeн 1l
Пивoвap Я.82
Литльoвaний Iвaн (..Гoнтa''), сoтенн ий
142
Пiдвисoцькa oльгa I0
П iдгopoлецьк иЙ Свгeн 1 22
Пiкa !митpo Mихaйлoвич 70
..Пiскoвий'', сoтенний 8l, l04
Пoвopoзник oлексiй 104
Пoгpiбний Яpoслaв 40
..Пoeт', 63
Пoльoвий oмелян (..oстaп''), куpiнний
l5'  32. 13з
Пoпеpevний Микoлa 139
Пopaлa oлeксa Микoлaйoвич l08
..Пpибиrлин'', 

.циB. ЩеpбaHoBич
Baсиль aбo flмитpo
Пpouюк Baсиль (..Кpoпивa''),
кypiнний 167,168
Пpoць Гpигopiй Киpилoвия 42
..Пyгav'', 

див. Зaтxeй Петpo Iлькoвич
77
Пустельник Iвaн l40
Pевaй Ю. l4
Pись Гpигopiй 99

..Pись'', див. Cлoбoдeнroк Гpигopiй

..Piзyн'', Див. AнДpyсяк Baсиль
Poгaтинський Bacиль |З7
Poгoвcький Baоиль (..Bapнaк,',
..Гaн.ц>кa''), oкpyжний Пpoвiдник 1 25
Poжaнкoвський Т. 10
Poмaн Mстислaвoвич 6
..Poмaн'', Див. oлiйник Петpo
..Poмaннyк'' 74
..Poстислaв Bитлитий,,,див. сиДoр B.
..Сaблloк'', сoтeнний 86
Caвiч 9l
Сaвчaк Cтепaн 8З
Caвнyк Пaвлo (..!oвбyш,,), сoтенний
105
Caвнyк Poмaн 68
..CaДкo'', куpiнниЙ76
Свисryн Микoлa (..Ясен',)' куp,iнний
168
..Cвiжий'', кoМaнДиp 6oiвки 126
.,СвiЙ'',чoтoвий 148
Святицький Baсиль 33
..Святoслaв'', куpiнний 37, 176
..Cepгiй'', лив. oлiйник Петpo
си.цop B' (..LlJeлест'', ..Конpaд',,
..Кpaвс'', ..Зoв'', ..Лiсoвик'', .,Poстислaв

BиrлитиЙ'',..Кpеryл'') 1 5, 46
Cисyн Iвaн Cеpгiйoвин (,.Гoлyб''),
кoмaнДиp бoТвки 60, 69
Сiяк Стефaнiя t 0
..Cкaкyн'' ' див. Кoстiв Iвaн Пeтpoвиv
Cкaськiв Яpoслaв, Кpaйoвий
Пpoвiдник l l l
..Скyнь'', лив. Га.пyrпкa Петpo
Cкopyпський Maксим Aнтoнoвич
(..Мaксим''), сoтенний 161
..Cкpoмний'', 

Див. Taнчiй Mиpoн
.Цaнилoвич
..Cкyбa,', Див. Гaх flмитpo..Cлaвкo'', чoтoвий 115' 116' 124
..Слaвкo',, бу лaвниЙ 62

Cлoбoдeнroк Гpигopiй Baсильoвич
(,. Яcтpуб',,..Жyлi к' ', ..Pись'',
..Гpyrпкa''), сoтенний 77 ' |09
..Смеpекa'', див. Зaлopoжний Петpo
Iвaнoвич
..Смoлa'', .цив. Baсилик Maксим
Снiryp {митpo (..Дyб'')' кoМaн.циp
бo.iвки 1З7
..Cнirккo'', poйoвий l07
..Coкiл, ' ,  сoтенний |з6'  175,176
..Сoлевiй'', див' Бaлaryrп !митpo
..Сoнap'', Див. МaiBський ДМитpo
Cpулевин Iлькo 122
Cтaлiн 19
..СтapиЙ,,, див. Toпopiвський Пaвлo
Cтapик B. l3
Cтaхнiй Mихaйлo Mихaйлoвич l25
..Стеблo'', .цив. Tимчaк Iвaн
..Cтеп',' чoтoвий 169
Степaнiв oленa l0
Стeлaнuyк Петpo Iвaнoвиu (..lIJyляк,')'
чoтoвий |40'  141'  168'  17 |
..Cтепoвий'', кrypiнний 35, 54
..Cтепoвий'' ' нaдpaйoнoвий pефеpент
81
Стецroк oлексaндp Гpигopoвиu 156
..Cтpигyнкo'' l52
..Стpiлa, '140

Cryпaк михaйлo михaЙлoвич l25
..Сypмav.' ' див. Шпaк Федip
Сyолинeць [митpo (..Бyйтyp',)'
кoМaндиp вiддiлy 6l
Cухий Микoлa 68
Сyrшкo P. 11, 12
Taнчiй Mиpoн .{aнилoвин
(..Скpoмний''), пoвстaнець 98' |24
,,T apac'',.цив. Мaiвоький {митpo
..Tapaс Чyпpинкa',, див. Шyxевин
Poмaн 15
,.Tapac'', кoМaндиp бoТвки 73
Tикaльський Iвaн Фpaнцoвlач |72

Tимчaк Iвaн (..Стеблo''), кoмaндиp
бoТвки 79, 88
Tимчиrпин Mихaйлo l40
Tкaяyк Микoлa 150
Toпилкo |вaн92
..Toпoля''' сoтенний 1 33
Toпopi вський Пaвлo (..Стapий''),
кoMaн.циp бoТвки,65
Tpaнyк !митpo Микoлaйoвич 148
Tpoхимнyк Степaн Климентiйoвич
(..Heлoля''), кypiнний 17З
..Tуp'', лив. LШyхевиu Poмaн l5
..Тyp'', сoтенний 14О, l4l, l 58, l 68
Улaлиil Mстислaв 6
..У.Дapник'', див Чopнiй Якiв
..Улaс,'' лив. Maзypкевич БoгДaн
ФеДик Boлoлимиp (..Беpезa'')'
HaДpaйoНoBl4r4 97
Федiв Пaвлo Mихaйлoвич 36
Фiлiпoвський Гpигopiй Cеменoвич
82
Фoкшей Aнтoн 54
Фpaнкo Петpo 10
Фрaнкo Tapaс l0
..Фpизiсp',, лив. I-{rox opлiй
Хaмнук Петpo (..Бистpий''), кypiнний
l31, l39'  l4з
Хapauкo 9
Хapинa Яpocлaв 7З
..Хapкiв' ', вiн же ..Хмapa,' 15
..Хмapa''. лив. ..Хapкiв' ' l5
,,Xмapa'', кoМaндиp бoiвки 78
''Хмapa'', .цив. Кoтик Mихайлo
..Хмapa''' нaдpaЙo нoвиЙ 1 24
..Хмapa'' ' poйoвий l50
Хмeльницький Бoгдaн 8
Хмельницький Tимoфiй 9
..Хoлoдний''. Див. ШимaнськиЙ
Baсиль
.,Xoмa', |44
..Хoмa'', сoтенний 178
Хoмиcяк Aнтoн 85
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Хoмiв Миxaйлo 79
ХoM'як Бoгдaн Пaнтелеймoнoвич 59
Хoм'як Яpoслaв 59
..Хop'', див. Hoвiцький Степaн
Хopкo Iвaн, coтeнниЙ 9.7
..ХpyЩ'', кoмaнДиp бoТвки 98
Цмoць Кoстянтин (..Гpaд''..Мoдeст'',
..Юpa'') 58
I-lюх opлiй (..Фpизiеp'') l73
Чaв' як Boлo.Цимиp (..Чopнoтa''),
сoтенний l14
Чaлий Петpo 133
..Чеpeмou.l'', coтeнrulЙ 7 3
..Чеpнeuь'' 29
..Чеpник'', 

див. Лyкaсевиv Map,ян..Чepник'', poЙoвиЙ 62
..Чepник'', HaдpaйoнoBий l 53..Чiп'', Див. Зaгpeбeльний Пaвлo
Чмoлa I. 12
Чoбiтькo Oлексa l08
..Чopний''' кoмaндиp бoТвк+t64,78, l l6
Чopнiй Якiв, ..УДapник'' l5
..Чopнoбpивий'' 28
..Чopнoтa'', 

див. Чaв'як BoлoДимир
..Чopнoтa'', булaвниЙ 62
..Чopнoтa'' l48
..Чopнoяpeнкo Lllypa'', paЙoнoвиЙ 1 57
Чopпiтa (..Мeткий'.), Пpoвiдник
IOнaцтвa l34
..Чoп'', кoМaндиp бoiЪки lЗ5
..Чyмaк'', poЙoвиЙ 29
..Чyмaк'', кoМa}rдиp бoiЪки 97
L[Iaсткiв Mиxaйлo l44
..ШlЛест'', 

див. Cидop Baсиль
Шене 69
lllимaнський Baсиль (..Xoлoдний''),
oкpyжний Пpoвiлник l47
ll]кiтaк Aнтiн (..oмелян''), кypiнний
14
Lllмaндa Bacиль 82
Шпaк Фeдip (..фpмa,r''), 

'ryщoBий 
87..Шpaм'', 

лив. Бypлин Cтeпaн

IIIrypмaк Михaйлo oлeксiйoвич
(..Кpyк'') 63
..Шyгaй'', 

див. Кoтельн иЦькиЙ
Гpигopiй Boлo.Цимиpoвиv
..Шyляк'', .цив. Cтeпaнчyк Петpo
Iвaнoвич
Шyльгa Mикoлa l48
..Шyм'', сoтенний 90, 1o2
..ШyM'', пoвстaнець l3l
IIlyхевин Poмaн (..Tapaс Чyпpинкa'',
"Typ") 15,58
IJ-{еpбaнoвин Baсиль aбo !митpo
(..Пpибиruин'') 6l
}oнкa Федip Пaнькoвич l08
..IОpa'', 

див. I-{мoць Кoстянтин
IOpaс Михaйлo Iвaнoвич (..Лyг'') 80
Iopaс Петpo (..Бypлaкa''), кoМaндиp
бoТвки 80
..[opкo,', 

див. Гapaдa Baсиль
..[opкo'', 

.цив...Кoвaль'' l 5
..topкo'' l76
.,Явip'', Див. Пaнтiв Iвaн
.Явip'i, 

див. Haпa.цiй Iвaн
..Явip'' l45
..Явopенкo'', 

див. Бaсюк Tимoфiй
Явчiй Микoлa Мapкoвиv 82
.. ЯгoДa'',.uив. Лyкaсевин Map'ян
Янiв lвaн Михaйлoвич' кyЛеMетник
117
..Яpемa'' l5
..Яpeмa'', coтeнниЙ | 67
,,Яceн'',.Цив. Свистyн Mикoлa 168,. Яcтpуб,', див. Cлoбoденюк Гpигopi й
Baсильoвич
,, Я cт pу б,,, бу лaвнvliа 62
,, Яcтpуб'', сoтенний 96
Яcькiв73
..ЯсьMiн'', сoтенний 46,52, 11o
Яценюк (..BoлинеЦь''), сoтенний l57
ЯЦиulннIвaн |37
ЯЦиulин Стeлaн 7З7
Яцюк Пилип Гpигopoвиv l56

ГвoгpдolчниЙ пoкAжчик

Aвстpo - Угopшинa 9, l l
AнлpiТвкa, Бyський p-н, с. l01
Aндpyrцiвкa, смт l57
AнлpyшiвськиЙ, p-rr l50, l66
Aнтoнiвцi, rшyмський p-н, с. l6l
Aфpикa 16
Бaгнyвaте, TypкiвськиЙ p-н, c. 124
Бaлин, flyнaсвеЦький p-н, с. l68
Бaндзiн, Coкальський p-н, с. 96
..Бapaнoвe'', с. Tpoстянець,
Беperкaнський p-н, yp. l33
Бapaшri, eмiльчинський p-н, о. l63
Бaruyки, Кpеменецький p.н, с. l28
Беpлинiв, м'  l2
Бepлихiв, Явopiвський p-н, с. 70
Беpeгiвський, p-н 56
Беpежaни, м. l l
Беpея<aнськиЙ' p.н 28, |26, |3 |, |з3'
l35'  l36'  l38'  l40, 14|, |42, 14з, |46'
l /o

Беpeзлiв, Cлaвyтський p-н, с. l48
БеpезДiвський (тепep Слaвyтський), p-
н l50'  16l '  162
Бepeзiвськиli' p-н l58
Бepезiв Bиlкнiй, Haдвipнянський p-н,
с. 30
Беpезiв Cеpелнiй, Кoсiвський p-н, с. 33,
36
БеpезнiвськиЙ,p-н 164
Бepeстейський, миp l 1
Беpестeцькa, 6итвa9
Бepeсте,rкo, Гopoхiвський p-н, м. 8l
Бepдихiв, Явopiвський p-н' c. |2|' |22
БеpДинiвськиЙ,p-н 154
Беpлин, Бpoлiвський p.н, с. 75
Бесapaбiя l8
Бслapyоь 149,150
Биcтpиця, lpoгoбицЬкий p-н, с.68, 1 l0

Бистpиця, Ha,пвipнянський p-н, с. 40
Биткiв, Haдвipнянськиiт p.н, c|\!|T 42 '
Бiбpкa, Пеpемишлянський p-н, смт
105. П8
Бiбpський (Пеpeмиrплянcький), p-н
112
..Бiлa'', о. Хвaгiв, БyськиЙ p-н, yp. 69
Бiлецьке (кoлшнe с. Bepбкa),
Лeтичiвський, p-н c. |47
Бiлi oолaви, Haдвipнянський p-н, с.
JJ

Бiлoбepiзк4 Bеpхoвинський p-н, с. 54
Бiлoгipський, p-н |56. 164
БiлoгopЩa, Пyстoмитiвський p-н, с.
t5
Бiльшriв, Галицький p-н, с. 38
Бiльl'uiвцi, Галицький p-н, с. 38, 40
Бipки, Жoвкiвський p-н, с. 70
..Бipки'', с. Cинькoвичi, Жoвкiвський
p-н' yp. 68
Блищaнкa,3алiщицький p.н, с. l28,
139, r44
Блiх, Зaлoзeuький (Збopiвський) p-н,
с. l35
Бoвrпiв, Гаrrицький p-н' с. 38
Бoгдaнiвкa, Бyський p-н, c.72,705
Бoгopo.Цнaнський, p-н 29, 46, 48
БoДaки, 3бapaзький p-н, c, 1.27
Бoднapiв, Кalryський p-н, c' 1 5, З9, 42
Бorкикiв, БеpежaнськиЙ p-н, c. |4З
Бoзoк' Хoлмшинa (тrпеp Пoльщa), с.
1б0
Бoкiв, Бepеясaнcький p-н, с. l35, l40
Бoлeхiв, .(oлинський p-Н, |,л, 62
Бoлoтtlя, ПеpемиIшлянський p-н, c.
|2з
Бoлoхiв, Кaпyський p-H, c. з4, З7, з8,
46
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Бopaтин, Бpoдiвський p-н, с. 88, 9l
Бopем'яни, Львiвськa oбл., о. 65
Бopининi, ЖиДaчiвськиЙ p-н, c. 82
Бopиня, Typкiвський p-н, c,74
Бopислaв, м. l1' l3
Бopсyки, Лaнoвецький p-н, c, |73
Бopтники, Жидaчiвськиtl p-н, c. 42
Бopщiвкa, Пеpeмиruлянський p-н, с.
r04
Бopшiвський , p-н |З2, 142, |7 1
Бopятин, Coкaльський p-н, с. 93, 95
Бoянинi, Coкa,rьський p-н, 67
Бpaнiв, Кopецький p-н, с. l58
Бparшaвщинa,9
Бpиньзa l-{еpкoвнa, с. 64
Бpoди, м.8l ,83
Бpoдiв, oстpoзький p-н, c.157
Бpoдiвський, p-н 59'  60,66,75,76'
80, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
10з. |04.12з
Бpoдки' Пyстoмитiвоький p-н, с. 73
Бporпнiв, Poя<нятiвський p-н, с. 5 l
Бpyоилiвський, пpopив l 1
Бpязa, Див. Кoзaкiвкa
Бyбниця, !oлинський p.н, c. 21
Бyгpин, Гoщaнський p-н, с. l57, 158'
159
Бyясaни, Coкальський p-н, с. 99
Бyкaвинa, ЖидaviвськиЙ p-н, c. 82
Бyкoвинa 7, 8, 9, |0, || ,  12, l4,  l5,  l8
Бyнiв, Явopiвський p-н, с.1 l l
Бypaкiвкa, Зaлiщицький p-н, с. 136
Бypкyъ Bеpхoвинський p-н, c.52,54
Бyськ, м. 11
Бyський, p-н
|5, 60, 64, 66, 69, 70,72, 7З, 80, 8 l, 85,
87,90,101, 102, 104
Бщини, Coкальський p-н, c. 7 4, 87, 89,
9з
Бyuaцький, p-н l39
Бyvaцький, пoвiт 132
Бyuaн, м. l39

..Бyщини'', с. Пили, Жoвкiвський p-н,
уp.12|
Baльки, с. Мapaщaнкa, Бyський p-н,
х.90
Baн.цзiн, Coкaльський p-н, фiльвapoк
94
Baнrкyлiв, Лaнoвeцький p-н, с' 150
Bap'яrк, Сoкaльський p-н, с. 58
Baсилiв, пoвiт Грyбеrпiв (тепеp
Пoльщa), с. l 17
Beлдiяс, див. Шев.lенкoве
Bеликa Bишенькa (тeпеp селa немaс),
Явopiвський p-н, с. l01
Bеликa BiльrпaниЦя, Зoлoнiвський p-
н, c.  |2З
Bеликa Paчa, PaДoмиrпльський p-н, с.
161
Beликa Сyrпиця, Стapoсaмбipський p-
н, с. 8З
Bеликий Кyнинеuь, ЗбapaзькиЙ p-н, с.
145
Beликий Пpaвyтин, Cлaвyтський p-н,
с. l48
Bеликi Дeдеpкaли, LLIyмський p-н, с.
172
Beликi Moсти, Сoкa.льський p-н. сMТ
77, 87
Bеликi ЧoPнoкiнцi, Чopткiвоький p-н,
с. l31,139,143
Bepбiв, БеpеrкaнськиЙ p-н, c. 126
Bеpбкa (тeпep с. Бiлeцьке),
Лeтичiвський p-н, c. 147
Bepещaки, Лaнoвецький p-н, с. 150,
'159. \71
Bеpинь, MикoлaiвськиЙ p-н, с. 1 3, 68,
69
Bеpхнс Bисoцьке' Typкiвський p-н. с.
77,97, 122
Bepxнe Cиньoви,цне' Cкoлiвський p-н,
смт 58, 78' 107
Bеpхнi Шалarпi, с. Piнки (тeпep
Пoльщa), х. l07

Bеpхня, Кaпyський p-н, c.44
Bepхня Poжaнкa' Cкoлiвоький p-н, с.
61,62, 1r4, 12r,  122
Bеpхня Cтинaвa (кoлиtпне с. Bи)кня
Стинaвa), Стpийський p-н, с. l l l
Bеpхoвинський, p-н З5, 54
Bигo.Цa,.{oлинський p-н, сMт 39
Bижниця, м. l0
Bиrкня Стинaвa, диB. BеpхtIя Стинaвa
Bиrпневинi, Малинський p-н, с. l49
Bиtпнiвеuь, Збapaзький p-н, смт l26
Bиrпнiвецький (тeпep Збapазький), p-
н 128,145
Bиpiв, Кaм'янськo-БyзькиЙ p-н, c. 7 5
Bиспa, Poгaтинський p-н, c.77
BитвиЦя, !oлинський p-н, c.52,56
Biвня, СтpийсЬкий p-н, c.8З,107
Biжoмля, Явopiвський p-н, с. 98
Biльхiвкa, PorкнятiвськиЙ p-н, c. З2
Biльшaниця, Явopiвський p-н, c.67
Biнниuя, м. 9
Biнницькa, oбл. l56, 1 '6З,164,165' 168'
169,170, |7з,174' |76
BiнькoвецькиЙ,p-н 174
Biцинь, див. Cмеpeкiвкa
Boв.lyхiвськa, oпеpaцiя 1 2
Boлинськa, oбл.64' 159
Boлинь 7'8 '9,12,14'80
Boлиця Кoмapiвськa, Coкальський p.н,
c.98,125
BoлoДимиp-BoлинсЬкий, p-н l59
Boлocянкa, Скoлiвський p-:н, с, 7 ф |2g
Boлoчиський, p-н 1'64, |69, |75
Boля' Cтapoоaмбipський p-н, с. 102
Boля Bисoцькa, ЖoвкiвськиЙ p-н, c. 97
Boля Жoвтaнськa, Кaм' янськo-Бyзький
p-H, c.7з
Boля ЗaлеpевeцЬкa, Cтpийський p-н' с.
l l9
Boля Pa.цвaнецькa' сoкaJIЬський p-н, с.
95
Bopoняки, Зoлoчiвський p-н, c.94

Bopo;rгa, Haдвipнянський p-н' смт 48
B'юнoк' Mapvлевоький p-н, о. l5l
B'язoвець, ЧеpвoнoapмiйсЬкий p-н' с.
153
B'язoвець, Бiлoгipський p-н, с. 164
..Гaвpиrпкa'', с. Poгiзне, Явopiвоький
p-н,уp. |2З
ГaТ.{yбiвськi, Бpoдiвський p.н, c. 79
ГaТ.Цiткoвецькi, БpoлiвськиЙ p-н' c.
76
ГaТ Cмoлeнськi, БpoлiвськиЙ p-н, c.
104
ГaТ Стapoбpiдськi, Бpoлiвський p-н,
с. 93
Гaлицький' p-н 26, з8, З9, 40, 5 5, |28
Галиv, м. 6' 39' 55
Гaличинa7 ' 8' 9, 11, 12, |З, 14' |5,
t1atL+

Гaннiвцi, Галицький p-н, с. 55
Гaннoпiль, Cлaвyтський p-н, смт l67,
169
Гaннoпiльський (тепеp Cлaв1тський),
p-н l6 l ,  l78
Гвoздeць, Стapoсaмбipський p-н' с.
112
Ген. Гyбepнiя l8
Гeнepa;lкoмiсapiят 2|
Гepмaкiвкa, БopшiвськиЙ p-н, c. |З2
Гiйче, Жoвкiвоький p-н, c.64
Глинкa, с. Кaвcькo, Cтpийоький p-н,
х.107
Глинськ,
Глинське, Р.t l ;  c.97
Глoдoои, ХмелiвськиЙ (tепep
Hoвoyкpaiнський) p-н, о. l53
Гrryxiв, Сoкaльський p-н, 9. 9l
Глyrпин, ьрdЪоькиfi prd' с:.'6б
Гнiздич iвськ a, фaбpикa 1 25
Гoвеpлa, гopa 48
Гoдиня, Moстиський p-н, c. 7 6
Гoдiв, Збopiвський p-н. с. l45
Гoлe Paвcьке. .цив. Рaвське
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гoлiгpади, Чoplxiвсъхtlfi р-н, с. 129, гpy6€цriв (трп€р пoльщa), Itoвiт | 1З, ,цo6PoсиIr, жовкiвськиt Рн, с. 121 )кпroмиp' м. l 1' l50' 152' 1 54, l 59'
lз4 " |77'|,|8 дo6piни, стpиfiськиn Fн, с. l25 |72
гoловшriвсьц н. 16з гp)шiвIir' Бoropoдчaliськиf, Pн, с. 48 ,цoвr€' дpоmбицьхlrfi p-н' с. 78 жrroi',lpcьха' 06л. l48' l49' l5о'
гoлo!аIiiвський' p-н 16з гy6кiц БеP€звiвсьхtй p.tl, с. 164 дoвJкaнкa теpнoпiльськtlf, Рп, с. l з5 l5 l , l 52, l5з, l54 l55' 156 l57, l58'
гФIoв€сь!(е' туpкi!оьшrf, РIr, с. l24 гy(tr, с. кoхltliвI(а, явopiвсЬк.n p-н, дoвжхи, слaErlcъкиЙ p.н, с' 161, l78 l59, 160' 16l 

' 
l 62' 16з, 166' 167' I 68,

гoловчaнI€' piч. 1 l x. l 02 ,цoли8a' м' 28, з9 |72, 1'78
г0л}6иця, БpoдiвсъкrI р.н, с.90 гyм€нець, пyсrюм}rгiBсьIoiй p-н, с.59 Дoл||||.Ьк||''p-|126'27,з6, з8, з9,46, ]киmмщськIiл, p.н |55
гop6!dв' сoк!льськtй p-в, о. 72, 86 гyмнись|ta' Бyський p.н, с. I 02 48' 50, 51 , 52, 56' 51 ' 62,6з )кмсpинха, й. l l
гopillя€' Cтийcьхиf, Рн, с. з6 гyхнПсьх!' диE. дрyх6a дo ашiв, сoxдльськиa Pн, с. 96 я(oвiФэ' м. 12, 73' 89' 106, l20
гopqдсNrкя' м. з7' 54 гуt'o.Гoi{opa' x. l0 ,цopoгoчIrн, x.6 жoвхiвсьxиfr,p45a'59,60,64'66'
гopoденкiвсьxrm, Fп 14' з7 гyсiпц м.7 , ДpигaEfl'', с. Реx€tiвцi, зoлoчiвсъюrй 67,68,70''||,1a'a0'E|'96'97'|07'
ГoрoдшoBичi (т €пФ селa немaе), гyсятI, lнськIrй' p.н 126,128, l3з,|36, p.я,yp.9l l08, l13, l l7, l20' l2I '16l
соmльський p.fi, с. l б7 |З'7 , 140, 144 дpoгoбицькa (т€пеp Львiвсьхa)' oбл )l(orraнцi, кaм'явсьx!-Бузькrrй p-я, с'
гopoдliиця, м. 167, l78 гyга, с. tlивицi, Pа,цеxiвський p-н, x. ll4 7з, l00
гopoдoк' xoлмrцинa(т€пФ гIoльurа)' 99 дрom6ицький, Рн 59, 67, 68' 7l, 74, )t(oлo6не' нoвoФaд.вoлrrнсьюrn p.я'
c.l59 гугaБабiнсьtй'Paд€'{i!сьIсrйPцс.95 78,109, tlo с. 15l
гopqдo&x.lз гугaБpiдсьltэ, Бpoдiвсь{flй Рн, с.88 .цpoф6ич, м. ll )i(opнI,lсь!€' явopiвськ}rй p-н, с.87,
гoPодох, явopiвський p.н, с. 64 Гyцiсью (тспep се''la немaе)' дpy]i6a (IФлиulн€ с. гумниcька)' 92
Гopoдoцьк}rл (львiдсьlа 06л.)' p-н 6I, Бpoдiвськил p-tl' с' 80 T€pо6oвляноький р.н, с. 127 жyжеляtlи, сoкалъсЬкий p.в, с. i18
12| гyчвъ piч. I77 .цyбенський, p.н 81, l73 

'(yкiв, 
Беpeзiвський p.н' с. l58

гopoдotlъкий (xмельнлцька oбл')' p. двншнr, БсpфIоясьIмй p-|r, с. 1,и дyбiвлянп, с. 86 жyлин, стP!йськи! p.н' с' 8t
я 169 дapниrrьxил' тaбiр 12 дyб,ияи' саnrбiрсьtrй p+, сlfr 86 )(ypaв'ц! (теп€p пoльща)' с. l t 3
гФожalfiа'мoнaстnpоьюrйРн'с.l5',цаtrl,вi&кopецькийРн'с.l59 "д}6poва", с. oбJD.шlик' IваIrо. }gpПпrн, с. стрaтиц Poгaгивський
l58 демtrдiвсьxий, p-н 164 Фpaн|dвськa 06л,' уP,30 p-н,x.26
гopoндa, MyкачiвськI,tй p-н, с, I0 Дем'янiв, гялицький p.н' с' з8 ..,Цy6poЕа',, м' )bдopiв, )кидачiвський зaвaдiв' жoвкiвоЬкий p.н, с' 70' 7l
гoшiв' .цoлияськи' p-tt' с. 52 Деpaж]i'нсьIfl,iй, p.н 169 p-н, yp' 80 зaзадк& калyсr,х'й p.н, с. 45
IЪщанський'p.н€.157,l58,l59'17з д€pмaнЬl, здoл6yнiвсьxий p-н, с. 1?2 .цyбpoвa' c' Гiйче, )(oвкiвський Рн, х. зnзидчe' Paдеxiвський P.в, с.79
грGбiвtФ (мo'rлиro с. Гpsбiвxа), дсPяiв, к.м'янсью-БузькrlЛ prr' о. 64 зasiй' кал}ськиfi Р!r' с. зl' з6
жrrro*иPсьIo{a p-ц о. l55 |a д]дIiби, стpийсьмй p.ц с. 8з заIиgцi' деpцнянський Рн, с. 169
гpaбiвx4 кялyсьxt{й Рц с. з6,46 .цpвияrч, чopткiвськ!й Pц, с. l0 ,цщаf,, piч. 6 зaгip'i, PoгsтинсЬв{й p.tl, с. 77' l09
гpaбiвськиЛ' лiс t 68 . Дзвiнiв'', с' кpиве, скoлiвськиfi p.в, ,цуlrа€вецький, p-н | 62, 168 зaдвip'я, Бyсь rJril p-|1, c''7З
фaбiEцi, Iванo.Фpaнкiвсьшй p-н, с. W. 6l евpoв 8' |6,17,2,|,22 "зaдяiй Бip'', с' Б}тини' сoка.ъсью{fi
50 дпвIrн, Бorаpyсь' м. l49 €мiльчинcьк'й' p.я l57, 160, 16з p.н' yp' 9з
гPa6iвцi, з6opiвоьхий Рц с. l42 ,цiбpoва, сox'льськяfi Ря, с. |0? }Gб'с' кoоiвсьxl{й p-н, с. t 0, 29, з5,37, зal(apпsгг' 9' ll' 12' 14
"гp.бсльх''', с. яблyвiвкa' Бyсьюrt p- дЬ' mpa74 52'5з'54 зaлaнiв BелихIrf,, PoгaгиIrсыgiй p.в'
н'yp. r02 дiлrпв' }r.27 }aбиня, зGopiBсьIqй p-Ц с. l45 с. ll
гpиmpiв, Poгaгияський p-s' c. 42 "дiльне'', с . кoлoдяе' збapaзький p. )кa&rя (тtпсp с."!a нсмa€)' Дoлtдlськиfi зaлижвя (IФЛt{IЦн€ сслo Jьшки)'
гpинiв' пусroмпriвський p-н' о' l1l ||'уp. |26 p-н,с.з2,5l сoк',rьсьюrй р-н, c' 67
гpивiвцi' Tлуi{.цъкиfi p.н, с. 50 Дмгц'iв, Pqд€xiвський р-I', с. 98 )каpкiв, Бpoдiвський р.н, с. 76' 90 зaлiзниця, кop.цький Рн, с. 148
гpiнafi' с. гal,цy6iвськi' Бpoдiвсьюrй днiпpопстpoвськ4обл.151,l57,16l )l(цsнa, сai'6ipсьIoй лolir c. l09 зrлiцrt{rьIgй, Fя l28' lз3' lз5,lз6'
F||'х.79 днiсг€p, piq. 8, 55' 14з ;кgдnчiвGький' p-E 15' 42' 77, 80, 82, |зa'1З9,14|' |42'|4з' |44' 147'|56

дoбpiвJшяП, стpdсьхIrй p-Ц с. ll2 Eз, E5' 92, t08' l09, ll2, l7l з.лiщшФвdL пoliт l29
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За;loжцi, м. 135
3aлозецький (тепеp Збopiвський), p-
н l35
3aлoзецькi Гai, Збopiвський p-н, с. l 35
3а.пot<oть,,{poгoбицькиЙ p-н, c. 7 |
3aмoнoк, Жoвкiвський p-н, с. l6l
..Зapiкa'', с. Пpистaнь, Жoвкiвський p-
н' yp. 78
Зapyддя, Bиrпнi вецькиЙ (тепеp
Збapaзький) p.н, с. l45
Зapyддя, Збapaзький p-н, c. |26
ЗapудДя, ТеoфiпoльськltЙ p-н, c' 1 67
Зapyддя, Жoвкiвський p.н, с. 60
Зaпopilслся, м. l l
Зaпopiзькa Ciн 8
3arypин, Бepежaноький p-н, с. 14l, 143
Зaхiдний Бyц piv. 159
Зaхiдньo -Укpaiнськi землi (ЗУЗ) l 8,
21,22
Зaшкiв, Жoвкiвський p-н, c. |2,70
Збapaж, м. l5
Збapaзькa, oблoгa 8
Збapaзький, p-н 126, |27, |28, |з4,
l3s,145
3бopiв, м' l5
Збopiвcький, p.н l35, |з7' |42, |45
Збpy.l, piн. 12, 171
Звip' Caмбipський p.н' c,74, |05, |09,
115
Звягeль, див. Hoвoгpa.Ц-Boлинський
3.ЦoвбиЦя, 3,цoлбyнiвський p-н, с. l 40,
1А1
lт l

3дoлбyнiвськиЙ, p-н 1 40, 1 4|, 1 48, 149,
t72
3еленa, Haлвipнянський p-н, c' 40'56
Зелен.tе, flyнaевецький p-н, с. l68
3емлянк4 Poхснятiвський p-н, с. 51
Зiбoвкa, Жoвкiвоький p.н, c.7З
Знaмeнiвкц Hoвoмoскoвський p-н, с.
t5 l
Зoзyлi, 3oлoчiвоький p-н, с. 98

..Зoлoтa Пoлянa'', с. Bиспa,
Poгaгинський p.н' yp. 77,103
3oлoтникiвськиЙ (Tеpебoвляноький),
p-н. l3 l31
Зoлoяiв, м. |2,76,98
Зoлoчiвський, p-н 73, 7 4, 79, 90, 9 l,
94,98, l03'  104, |2з '145
..Зoлoтa Пoлянa'', с. MеЛЬнa,
Poгaтинський p-н, yp. 55
Зyбpишя, Typкiвоький р-н, с. 78, l 15,
124
Iвaне-Пyсте, Бopшiвський p-н, c' 132
Iвaниця' стaнцiя l52
Iвaничi, смт 70
IвaничiвськиЙ, p-н 64
Iвaнкiв, Бopшiвський p.н, c. |З2,.|71
Iвaнiвкa (кoлиtшне Янuин),
ПеpeмишлянcькиЙ p-н, c. 12З
Iвaнo-ФpaнкiBсЬк' м. |2, 13,26,41,47 ,
48,49
Iвaнo-Фpaнкiвськa' oбл. 8' 10, 1 l '12,
14, ,|5,26 -57 

'  60'  62,6з '  68,.17 
'  
97,

l03, l09'  l l5 '  l  l6,  724,|28,|з7, |40'
157
Iвaнo-Фpaнкiвський, р.н 33, 40, 49, 50,
53, 54
Iвaнo-Фpaнкoве (кoлиlшнс омт Я rriв),
Явopiвський р.н' сМт |02' 106
Iзяслaв, м' l55
Iзяслaвський' p-н l59, 168' l69
Iлькoвинi, CoкaльськиЙ p-н, с. 84
IсaТв, TypкiвськиЙ p-н, c. 172
Йoсипiвкa (кoлиtпнс с. Юськiвшi),
Бyський p-н, с. 80
Иoсипiвкa (кoлиruнс селo
Юзeфiвкa),ЗбopiBсЬкий p-н, с' 145
Йoсипoвичi, CщийськиЙ p-н, c. |25
Кaвськo, Стpийський p-н, с. 107
Кaпинiвкa, ЯвopiвськиЙ p-н, c. |24
Калкa, диB. кaЛЬчик
Кalгyський, p-н 1 5, З|, з4' з6, з7, з9,
40,42,43, 44,45,46

Кaлryш, м.41'42,4З
Кальнa, .{oлинський p-н' c. З4, З6' 52
КaлЬне, CкoлiвськиЙ p-н, с. l l0
Кa.гIьне, Беpеlкaнськи|l p-н, c' 176
Кальчик (Кaлкa), pi.t. 6
Кaм'янець-ПoдiлЬсЬкa (тепеp
Хмельницькa), oбл. 147, |48
Кaм'янкa, Poгaтинський p-н, с. 50
кaM'янкa, Cлaвyтський p-н, 1 57
Кaм'янкa, Cкoлiвський p-н; с. 62, 108,
r09
Кaм'янкa-БузЬкa (кoлиIцнr КaМ'янкa-
Cтpyмилoвa), м. 73
Кaм' янкa-Липник Жoвкiвський p-н, с.
108
Кaм'я нкa-CтpyМиJroBa' .цив. Кaм' янкa-
Бyзькa
Кaм'янoбpi.Ц, Явopiвський p-н' с. 90
Кам'янське. с. l57
Кaм'янськo.Бyзький, p-н 65, 73, 7 5, 7 6,
78,96,100, 101
Кaмyлa' гopa l l4
Кaнiвкa, BoлoчиськиЙ p-н, с. l75
Кapiв, Сoкальський p-н, с. 95
Кapпaти,8, l l ,35'  50'  60
Кapпaтськa Укpaiнa I4, l8
..Кapпaтськa Сiч,' 14
Кapпи, с. Cмoлин Явopiвський p-н, х.
108
Кaфa, тeпеp Фeo,Цoсiя, м. 8
Кaщенцi, Бiлoгipський p-н, с. l56
КeлaничL c.27
Келени.li, Мiжгipський p-н, с' 14
..КeЦapoвe'', с. Жapкiв, Бpoлiвський p-
н'  уp. 76
Кийдaнцi, КoлoмийськиЙ p-н, c. 27
КиiЪ, м. 7' 12' 21' |02, ||0' 146
КиликiТв, слaвyтсЬкиЙ p-н, с. l66, l78
..Киuapки',, с. Mrпaнець,
Cтapoсaмбipський p-н, р' |21
Кiнarцiв, Гaлицький p.н, с. 40
Кipoвoгpaл, м. l46

Кipoвoгpa.Цськa, oбл' l53' 163
Кнiceлo, Жидaчiвський p.н' с. l08
Княже, Coка,rьський p.н, c' 59,67,
106
Княхспiль, Cтapoсaмбipський p-н, с.
117
Клeкoтiв, Бpoлiвський p-н, с. 93
Клeпapiв, Львiвськa oбл.,c. |20
Клiщiвнa, Poгaтинський p-н' с. 49
Кoбилoвoлoки, Гyсятинський p-н, с.
129,130
Кoблo, Cтapoсaмбipський p-н, .с 102
Кoбpинський, p-н l49' 150
Кoвпин, Бpoлiвський p-н, c.75
Кoзaкiвкa' .[oлинський p.н, c' 27, 56
Кoзaкiвкa (кoлиrпне с. Бpязa)'
Cкoлiвський p-н,5l ,63
Кoзiвський, p-н l45
Кoзятин. м.12. |65
кoлoдне, Збapaзький p-н, c. 126, 127 ,
128,1з4
Кoлoмийський, p-н 8, 27, з0, 4|, 42,
51
Кoлoмия' м.7,9,12,29,зз '  5з '  57
Кoмapiв, Coкальський p-н, о. 90' 98
Кoмapiвка, Бyvauький пoвiт, с. lЗ2
Кoмapне, Гopoлoшький p-н, Львiвськa
oбл., с. 6l
Кoнюхи, Кoзiвський p-н' с. 1 l
..Кoнroхи''' о. Bиpiв, Кaм'яноькo-
Бyзький p.н' yp. 75
Кoнюшки, CaмбipськиЙ p-н, c. 71
Кoпaнки, Кaлyський p-н, c. 42,45
Кoпияинцi, Гyсятинcький p-н, м. 729,
l  -)J

Кoпитiв, Сoкaльський p-н, с. l05
Кopеuь, м. l59, 178
КopеЦький, p-н 148' 159
..Кopoлeвa Гopa,', с. Cтpaлu,
Явopiвський p.н, yp. l02
Кopoлiвкa' Чopткiвський p-н, с. 134
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Кopoпvик, с. Cнoвинi, Зoлoviвський p-
н, х.  91
КopoстенськиЙ , p-н |52
Кopoстень, м. l60, |6з, |73
Кopoсти, с. Кpyrшельниця,
Cкoлiвський p-н. х' 1l4
Кopoстишiв, м. l53
Кopoстятин, Мoнaстиpиський p-н, с.
131
Кopvин, Pa.цехiвський p-н, с. 99
..Кopvyнoк'', с. Кapiв, Coка.ltьський p-
н' yp. 95
Кoсiв '  м.54
Кoсiв, Чopткiвський p.н, с. l36
КociвськиЙ, p-н l0, 26, 29, 33, з5, 37,
46,52,54
Кoсмau, м.29'З0
Кoсмau, Кoсiвський p-н, c. 35, 36' 47
Кoсгянeць, .(yбенський p-н' c. 173
Кoтельня, КopoстенськиЙ p-н, м' 152,
15',1
Кoти, Явopiвський p.н, с. 70
Кoxaнiвкa, Явopiвський p-н, с. l02,
103, l l0,  l l9
Кovеpiв, P4дoмиrпльскиЙ p-н, c. 152
КorшrшIiвцi, 3aлiщицький p-н, о. l 36
Кpaкoвeць, Явopiвський p-н, м. l5,
102, r19
Кpaснe, Бyський p-н' смт |5,72'87,
105, l l4
Кpaсне' Typкiвоький p-н, с. 69
Кpемeнець, м. l50
КpeмeнецькиЙ, p-н |28, |54, |55' |64
Кpехiв, Жoвкiвcький p-н, с. l20
Кpивe, CкoлiвськиЙ p-н, с' 61
Кpивr Пoле, Hадвipнянський p-н, с.48
Кpивкa, Typкiвський p-н, c' 69
Кpивopiзький, p-н l57, l6l
Кpивovинui, Biнницькa oбл., c. |70
Кpим,oбл'7,22
Кpимське Хaнcтвo 8
Кpистинoпiль, див. ЧrpвoHoгpaд

Кpиxiвцi, Iвaнo-Фpaнкiвський p-н, с.
49
Кpиrптoфopiв (тепеp с.
Хpисгoфopi вкa), Кpивopiзький p-н, с.
157
Кpoпивник, !oлинський p-н, c.34, 52
Кpoпивник, Кarryський p-н, c.44
..Кpyтий Bивiз'', с. Усгevкo,
Зa.пiщицький p-н, yp. l43
Кpyшeльниця, Cкoлiвський p-н, с. 1 l4,
t22
..Ксьoндзoвa 

[oл|4Нa'', с. Tpoстянeuь,
Беpех<aнський p-н, yp. l33
Кyлpинцi, Бopшiвcький p-н, c. 1З2
.КyлaiЪ Лic',, с. Гopбкiв, Coкaльський
p-н,уp.72
Кyлинцi, Житoмиpськa oбл., с. 156
Кyлинкiв, Coкальський p-н, c. 7 5, 87,
r00
Кyлirпи, eмiльчинський p-н, с. 160
Кyльчицi, Caмбipський p-н, с. 8
Кyнин, Жoвкiвський p-н, c.96
Кyнiв, IзЯолaвський p-н, с. l68
Кyпель, TеoфiпoльськиЙ p-н, c' 167
Кypaтiв, пoлoнинa 30
..Кypivкa'', смт Пoмopяни,
Зoлoчiвський p-н, уp. 7 4
Кyти, БyськиЙp-н,c.64
Кщи, Кoсiвський p.н, cмт 54
..Кщики'', c. oглядiв, Paдехiвський p-
н,уp.94
Куяви, c. |47
Лaндepiвкa, с. 28
Лaнoвецький, p.н 150, 159,171,17з
Лaпшин, Беpеясaнський p-н, с' l40
Лaскiв, Boлoлимиp.Boлинський p-н,
с '  l59
Лaокiвцi, Tеpeбoвлянський p-н, с. 1 39
Лaстiвкa, Typкiвський p-н, о.68' 116
Лaщiв, Хoлмшин4 Пoльщa, с. l77
Леликiв, Белapyсь, с 149
Лемкiвщинa 15

Лgгичiвський' p-н |47, |70
Лeruнiв, Бpoдiвський p-н, с. 88
Либoхopa, Cкoлiвоький p-н, с. 6з, 98,
t24
Липa, {oлинський p-н, с. 62
Липiвкa, Poгaтинський p-н' c. 48
., ЛИr|К|4',, с. нoвoстaвцi, Paдехiвський
p-н, yp. 78, 88
Липoвиця, Poлснятiвськиil p-н, c. 28
Лисa, гopaЗ2
ЛисеЦь, Iвaнo-Фpaнкiвський p-H, смт
49
Лиcияниу, Зaлiщицький p-н, с. l4l,
142
Лисiвкa, Бoгоpoдчaнський p-н, с. 48
Лисoгipкa, Лiтинський p-н' c. |70, |74
Лисoня, гopa l1
Лиcryня, гopa 54
Лiмниця, pi.l. 15' 55
Лiнелiв, с.4 l
Лiтин, м. 163' 164,17з
Лiтинський, p-н l69, |70, |74
Лirпня, Coкaльський p-н, с. 58
Лoзи, ЗбapaзькиЙ p-н, c. 127
Лoзи, c. Бorкикiв, Беpeжaнський p-н, х.
|4з
Лoпaтa, гopa 63
Лyки, Сaмбipський p.н, с. 110
Лyuьки, Coкaльський p-н, с. l00
Лyvиui, Hoвoгpaл-Boлинський p-н, смт
178
Любaчiвщинa l5
Лroбешкa, ПеpемиruлянськиЙ p-н, с.
108, l16, l t8
Лютa, гopa З4
Ляндeстpoй, Кalryський пoвiц кoлoнiя
З6
Ляхiвцi, Хмельницькa oбл., о' 156
Ляцке, див. Чеpвoне
Ляпrки, див. 3aлиrкня
Ляrпкiв, Pa.цeхiвський p-н, с. 78

Львiв, м.7'8,|0 '  l l ,  l3,  l5,58'  66'
7з'
86,120,121
Львiвськa, oбл. l 1, |2, |3, |5' 27, 28,
34, 42, 46, 58-125, 146, 147, I 55, 161,
167, 168, l7l
Мarypa, гopa 34
Maйдaн, Гyсятинський p-н, c. |29
Maйдaн, Typкiвський p-н, c. 6l
..Maйдaнек''' кoнцтaбip 65
Мaйхapiвкa l54
Maкiвк4 ropa l l
Ма;Ia Гopбarпa, Нoвoгpa.Ц-
Boлинський p-н, с. 166
Mалa Гopoлсaнкa, MикoлaiЪський p-
н'  c.94
Maлa oзиминa, Сaмбipський p-н, с.
97
Maлинський, p-н l49, |5з' |62
МaльuиЦi, Явopiвський p-H, c.97
Мaневицький' p-н l5
Mapaщaнк4 Бyський p-t{, о. 90
Mapинiвкa, Чoщкiвський p-н, с. l37
Mapiшескy, пoлoнинa 4l
Mapкiвцi, Iвaнo.Фpaнкiвський p-н, с.
54
Мaцoшин, Жoвкiвський p-н, с. 80
Ме,цвежa (тeпеp Пoльпta)' с. 107
Mежигipui, Гaлицький p-|t, c.26
Меясиpiння (кoлишнe Пapхa.r),
Coкaльський p-t|,c.77
..Мехсi Кypмaкoвa'', с. Бoлoтня,
Пepемиtшлянський p.н' уp. |2З
Мельнa, Poгaгинський p-н' с. 55
Meльниця.ПoдiлЬсЬкa' Бopшiвський
p-н, смт l32
Мепищiв, Бepежaнський p-н, с. l38
MикoлaiЪ, м. 13, 84, |06' |25
MикoлaiЪкa' ЧoщкiвськиЙ p-н, c. 729,
|з4
МикoлaiЪкa, с. Блищaнкa,
Зaлiщицький p-н, х. l28
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MикoлaТвський, p-н 68, 69
Микyлинui, Лiтинський p-н,c. |74
Mикyлиuин, Haдвipнянськlаtrt p-н, c.
15'  з0
Микyrпин, пoвiт Гpyбerпiв, Пoльщa, с.
113
МиЛятин, I вaничiвськи il p-н, c, 64
Mислiв, Кalryський p-н, c. 40,44
Мbrсгipський, p-ll |4
Miхoвa, Стapoсaмбipський p-н, с. 91,
117
Mлинки, Явopiвський p-н, с. 106
..Moгилкa'', с. Poкитне, Явopiвський p-
н'yp. l l l
Moгилiвкa, c. |6З,17З
Moзбepк (тeпеp сeJIa нeмa€), Львiвськa
oбл., с. l20
Moлдaвiя,9
Мoлoдин'rе, Жидaчiвский p-H, с. l5,
85,171
Мoлoц.tкoвичi, Явopiвський p-н, с. l20
Moлoтiв, Жидauiвський p-н, с. 8l
Moлoтькiв, Лaнoвeцький p-н, l50
Moнaстиpець, Жидaviвський p-н, с.
112
Мoнaстиpиський, p-н, 15, l31, 158
Мoнaотиpoк, Зoлoчiвський p-н, с. 98
Мoptпин, Стpийський p-н, смт 8 l
Moсквa, м. 8' 16' l8
Мoстиськa, м. 75
Мoстиський, p-н 76
Movapки, пoлoнинa 30
Mукaяeве, м. l0
Myсopiвцi, Збapaзький p-н, о. 145
Myшкaтiвкa, Бopшiвоький p-н, l32
Мrшaнa' ГopoдoЦький p-н' Львiвськa
oбл., с. 60
Мrшaнeць, Збopiвський p-н, с. l35
Mrпaнець, Cтapoсaмбipський p.н, с.
121
Haбpyж, Хoлмщинa (тeпеp Пoльщa),
c.  1,58, 177

Haгaчiв, Явopiвський p-н, с. l03, ll9
Haгopяни, Зarriщицький p-н, с. l33
Haдвipнянський, p-н 8, l5,30, зз,36,
40'  5з '  56, |57
Haднiпpянськa Укpaiнa 14
Haзaвизiв, Haдвipнянський p-н, с. l57
Haквaшa, Бpo,Цiвський p-н, c,76
Haкoнevнe-I, Явoрiвський p-н, с. l5
Haкoнечне-II, Явopiвський p-н, c. 69,
П9
Haпaдiвцi, Лaнoвецький p-н, c, 17З
Haстaсiв, Tеpнoпiльський p-н, с. 133
Недiльня, Cтapoсaмбip cькиЙ p-н, c. 7 4
Heмиpiв, Явopiвський p-н, смт l08
Hивицi, Paдeхiвський p-н, c. 87, 94, 99
Hижнс Bисoцькe, Typкiвський p-н, с.
124
Hижне Cинсвидне, CкoлiвськиЙ p.н,
c.28
Ния<ня Poясaнкa, Cкoлiвський p-н, с.
122
Hиrкня Cтинaвa, Cтpийський p.н, с.
125
Hиpкiв, Зaлiщицький р-н' l56
Hiкoпoль, м. 11
Нiмeччинa 16'  l  8,  20, 22,2з '  128, 146
Hoвa Гyтa, Летичiвський p-н' с. l70
Hoвa Ягiльниця, Чopткiвський p-н, с.
r38
Hoвий Bеpбiв, Беpея<aнcький p-н, с.
l4l
Hoвий Miзyнь, floлинський p-н, с. 39
Hoвий Яpиuiв, Кaм'яtIськo-Бyзький p-
н, c.78
Hoвi Cтpiлищa, Жидaviвський p-н,
cмт 77
Hoвoгpa.п-Boлинський (кoлиtuне м.
Звягель), м. 148, 16З, |65, |7з
Hoвoгpa.Ц-Bo ЛинcькиЙ, p-н l 5 1, l 52,
159,166,178
Hoвoмoскoвський, p-н 15l
Hoвoсiлки, Зoлoчiвський p-н, с. l04

Hoвoстaвцi, Pa.цехiвський p-н, с. 78,
79,87,88,89
Hoвoтaнець, м. 9
oблaз, Хyстський p-н' с. ll3
oглядiв, Paдeхiвський p-tl, c' 94, 99
oдесa, м. 1l '  12
oдеcькa oбл. l 8
oкiлки, смт Шклo, ЯвopiBський p-н, х.
l l l
oлексинi, Cтpийський p.н, с. l25
oлеськo, Бyський p-н, смт 60
oлешiв, TлyмaЦький p-t|, c.29
oпiльське, Coкaльоькиl-t p-н, с. 93
opлiв, Paлeхiвський p.н, с. l68
Opестiв, ЗлoлбyнiвськиЙ p-н, c. |48
opиrueв, с. 7
opiв, Cкoлiвський p-н, с. 7l
oстaлoвинi, Пepемиurлянський p-н, с.
9s,105
oстaпкoвець. c. |69
oстpiв, Сoкaльський p-н, с. 89
oстpoзькиЙ, p-н l57
oтиня, Кoлoмийський p-н, смт 8
Пaвлiвкa, lвaнo-Фpaнкiвський p-н, с.
27
Пaпipня, Гyсятинський p-Н, c. 1з7, 140
Пapхau, див. Межиpiння
Пaоiки, пoвiт Гpyбеrпiв (тепеp Пoльщa,
с. 178
Пaцикiв, с.44
Пеняки, Бpo.uiвський p-н, с. 89, 90
Пеpевoлoнне, Бyський p-н, с. 8l, 104
Пеpeв'ятинi, Сoка,чьський p-н, c. 97
Пеpегiнськe, Poя<нятiвський p-н' смт
з2.53
Пеpемилки, Жoвкiвський p.н, с. 66
Пepемишляни' м.86' l55
Пepемишлянський, p.н 1з, 46, 60, 7з,
84, 92, 9з, 97'  10з, l04, l05, 106, 108,
||2,|14'  1 l6 '  118'  119'12з
Пеpeмишль, м'  |2,44, ||з '  |58, |77
Пepемиtшльщинa9, |5

Пеpеспa, Coкальський p-tl, c.72
Петpaшriв, Biнькoвецькиil p-н, c. 174
Пеveнiжин, м. l2
Пеvopнa, Зaлiщицький p-н, c. 14З
Пили, Жoвкiвський p-н, c.97, 121'
Пилявецькa, битвa 8
Пиpoгiвкa, BiнькoвецькиЙ p-н' c. 17 5
ПiдбaтиiЪ, Paдeхiвський p-н, с. 88
Пiдбеpeжяся, .{oлинський p-н, с. 38
Пiлбyж, {poгoбишькиЙ p-н, c.71
Пiдвoлoчиський, p.н |з4, |44
ПiдгaЙцi, м. l l
Пiдгaйчики, Зoлoчiвський p-н, c. 79
Пiдгipцi, Бpoлiвський p-н, с. 88, 92,
104,123
Пiлгip'я (кoлиurне с. Угopui),
Зoлoчiвський p-н, с. 90, 93
Пiдopoдище, Пepемиtплянський p-н,
с. 114
Пiлгopoлui, Скoлiвський p-н, о. 1l1'
122
Пiдкамiнь, Бpoлiвський p-н, смт 59
Пiш iски' Кaм'янсьtо-Бyзький p-н, с.
65
Плoскa, с. Лroбeшкa,
Пеpемишrлянський p-н, х. 108
П.гryжне, Iзяслaвський p.н, с. 159
Пнiв, Haпвipнянський p-н, с. 8
Пoвнинe, Hoвoгpaп-Boлинський p-н,
с. 163
Пoгopiлеuь, Poлснятiвськr,lй p-н, с. 5l
Пoгpебiвкa, Poгaтинський p-н, c. 49,
lз6
Пoбyкaни, Бyський p-н, с.90' l02
Пo6yк, Cкoлiвський p-н, с. l07
Пoвiть, Кoбpинський p.н, с. 149
Пoдiлля 7,8, 14
Пoдyсiв, Пеpемиtuлян cъкиЙ p-н, c. 46
Пo.пyсiльнa, Пеpемиrшлянський p-н,
с. 60
Пoз,Цимиp, Pa,цеxiвcький p-н, с. 99
Пot<yтгя 7
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Пoлiccя 772
Пoлoнне, м. l72
Пoлтaвa, м. 2l
Пoлтaвськa' ofu. 12, l18
Пoляни, Пyсгoмитiвський p.н, с. 66
Пoляниця, пoлoнинa З0
Пoляниця' .[oлинський p-н, с. 50, 5l,
56
Пoльщa,7'|2,13, l5 '  l07,1l0, l13,
120, 158, 159, 160, 177, 179
Пoмopяни, Зoлoчiвський p-н, смт l45
Пoникoвиця, Бpoдiвський p.н, c. 7 5
Пoпiвцi, Бpoлiвський p-н, с. 59, 60
Пoпiвцi, Boлoчиський p-н, с. 164
Пoсaдiв, Хoлмщинa (тепеp Пoльщa),
c. 177
Пoсi.l, Кaлгyський p-н, о. 3l, 36
Пoтелиu, Жoвкiвоький p-н, с. 81, l08
ПoтiiЪоький (тeпep Paдoмиtшльський),
p-н 153
Пoтo.lищe, Гopoдeнкiвськиil p-н, c. |4
Пpaгa, м. l4
Пpибин, Пеpемиtllлянський p-н, с. l08
Пpикapпaтгя 8' 9' l3
Пpилбиvi, Явopiвcький p-н' с. 70, l l9
Пpистaнь, Сoкaльcький p-н, о. 99
Пpистaнь, Жoвкiвський p-н, с' 78
Пpoскypiв, див. Хмельницький
Пpyсинь, Coкaльський p-н, с. 100
Пcapи, фiльвapoк l37
ПyкaсiвЦi, Гaлицький p-н, с. 39, 55
Пyстыlьники, о. Hивицi, Pa.цехiвський
p.н, х. 94
Пyстoмитiвський, p-н с. 59, 65, 66, 86,
94, l l l
Путiлa _ Cтopoнeць (тепеp Пщилa),
сMт 9
Paвa-Pyськa, Жoвкiвоький p-t|, N|' |2,
68'  89'  1|з '  12|
Paвське, Жoвкiвоький p-н, с.58,67 '96,
107,113

Paдвaнцi, Paдехiвський p.н, с. 95, 99,
105, I l8
Paдехiвський, p.н 65, 69, 7 8' 79, 87'
88, 89, 94, 95, 98, 99, 105, 106, 1 18,
155.168
PaдивилiвськI4v|, p-Н 103, l35, l з6,
|з7, |44'  169, |7З'  1,74'  175'  177
Pa.Цивнo, Пoльщa' пoвiт l l0
Paдoмипrль, м. l52
Pa.цoмиruльський, p.н 152' 153' 16l
Paдянський Coюз 2l
Pал<нiв, Бpoдiвський p-н, с. 82
Paкoвeць, Збapaзький p.н, с. l35
Paфaйлiв, Бepeгiвський p-н, с. 56
Paхiв, с. Бiлi oслaви, Ha.пвipнянський
p-н, х. 33
Pеклиншi, Coкaльський p.н, с. 58
Pемeзiвцi, Зoлoчiвський p-н, с. 90, 9l,
94
Peменiв, Кaм'янськo.Бyзький p-н, с.
78
Pеrпнiвкa, Бepeя<aнськиЙ p-н, c. |26
Pим, м.23
Piвне, м. |48,|49,150, l5 l ,  152'|5з '
158, rs9,160,164,166
Piвненськa, oбл. 26'88'  103'  l  з5, 136,
137, 140, t4t,  144, 148, 149, 1 57, 158,
|59, |64, 169, 172, 17з 

'  
|7 4, 17 5 ,  |77 '

178
Piздвяни, Галицький p-н, с. 128
Pivки (тeпep Пoльшa), с. l07
Poгaгин, м.7,86
Poгaтинський, p-н l5, 26, 42, 48, 49'
50,55, 60,77, r03, 109, 137
Poгiзне, Явopiвський p-н, c, 72З
Poдaтичi, ГopoдoцькиЙ p-|1, c. 721.
PorкнятiвськиЙ, p-н 32, 45, 46, 51,
s? {? {к
Poзгaдiв, Збopiвський p-н, c.742
Poздoл, Микoлa.lЪськиЙp-н, смт 69
Poзгинкa, ,(oлинський p-н, c.34
Poкитнe' Явopiвський p-н, с. ll l

Рoмaнiв, Пеpемиtшлян cькиЙ p-н, c. 97
Poмaнiвський (тепеp [зеpltсинський),
p-н |72
Poсoхaн, Typкiвський p-н, с. 6l
PoсoryвaгеЦь, ПiДвoлoчиcький p-н, l34
Pyдaнцi, Кaм'янськo-Бyзький p-н, с.
101
PyДeнкa, Paдехiвський p-н, с. 78
PyДкa, CoкaлЬсЬкиЙ p.н, c. 81
PуДники, Maневицький p-н, с. 15
PyДня, Яpyнський p-н, с. 148
Рpкин, м. 155
Pyмyнiя l0, 12
Pyсь 6
Pясне-Пoльське, ЯBopiвоЬкиЙ p-н, c. 7 О
Pясне-Pyське, Явopiвський p-Н, c. 64
Сaвvинi, КpеменеЦькиЙ p-н, c. |54
Caджiвкa, Гyсятиноький p-н, c. |26
сaдки, Зaлiщицький p-н, с. l36, 138
Caмбipський, p-н 8, 64, 7 |, 7 4,.18, 86,
97,109, l l0,1 l6
Cвинroxи, 3бapaзькиЙ p-н, c. 727
Cвидник, Typкiвський p-н, с. 68
Cвитaзiв, Coкaльcький p-н, с. 84
Cвiplк, Пеpемишлян cькиiа p-н, c. 97,
10s
Cвiнa, piв. З2
..Cвятoслaв'', Cкoлiвський p-н, yp. 61
Cебенiв' СoкaльськиЙ p-н, с. 65
Ceлець, Coкальський p-н, c. 77' 99
Cелeць (кoлиrДнr с. Cелeшь-Бeнькiв),
Кaм'янськo.Бyський p-н, c. 7 6' 96
Ceлиськa, Пеpемиruлянський p-н, с. 84
Сeлиськo, Пycтoмитiвський p-н, с. 65
Селищa, Iвaнo-Фpaнкiвськa oбл., о. 45
Cемеuiв, .(oлинський p-н, с. 39
Сeмиду6и, Гoлoвaнiвський p-н, с. l63
Ceникiвцi, TepебoвлянськиЙ p-н, c. 127
Cеpнiв, Biнницькa oбл., с. 170
Сибip |2
Cивкa-Кalryськa, КaлyськиЙ p-н, c. 4З
Cимoни, eмiльчинськl,lЙ p-н' c. |57

Ciле, Caмбipський p-н, с. 112
Ciльце (кoлиrпне с. Ciльцe
Бoясикiвськe), БеpeясaнськиЙ p-н, с.
142
Cкaлa, Бopшiвський пoвiт' с. l32
Скалaт, Пiдвoлoчиськl,tЙ p-н, c' |44
Cкoле, м. l5,  6 l  ,62,105' 109'  l  10
Cкoлiвський, p-н 27, 28' 46, 61, 62'
64,7 1,74,78, 105, 107, 108, 109, 1 10,
11з, |14,1|5, |20, |21,122
Скoлiвськi Бeскиди 1l
Cлaвщц м. l50, |54,|55,|71
Cлaвщський' p-н l48, |57 , |67, |62'
166,167, 169, 172, 178
Cлoбiдкa' Cтpийоький p-н, c.125
Cлoбoдa' Гaлицький p-IJ, с. 39
Cлoбoдa-Бiльrцiвцiвськa, Гaлицький
p-н, о. 38
Cлoбoдa-Бoлехiвськa, {oлинський p-
н, c '  34,48'  52
Cлoбoдa-Heбилiвськa,
PoжнятiвськиЙ p-н, c. 45
Cлoбoдищe, Бep.Цинiвський, p-н l 54
Cлoв'ятин, Бepея<aнський p-н, с. l 3 l ,
142.146
Cмеpекiвкa (кoлиrпнe о. Biuинь),
Пеpемипrлянський p-н, с. 93
Cмoлин, Явopiвський p-н, с. 108
Cнiдaвкa, кoсiвський p.н, c' 54
Cнoвичi, 3oлoчiвський p-н, c. 9|' 92
Cнятин, м. 7, 28, 29, з|, з4, з6, 40'
4,7 , 48, 5з, 54, 62, 68, 109, ||5, ||7 

'
124
Cнятинський, p-н 39
Coкaль, м. 12, 100
Coкaльський, p-н 58, 59,64,65'66'
67, 72, 7 4, 7 5, 77, 78, 81, 84, 86, 87,
89, 90, 9З, 94, 95, 96, 97, 98,99, 100,
105,107,125,167
Coкiл, c. Coкoлiвкa' Бyський p-н, х.
70
Coкoлiвкa, Бyський p-н, с. 70
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Сoкoлiвкa, Бpoдiвський p-н, с. 82
Coкoля, Бyський p-н, c.66,73
Coлoвiй, Пepемиrплянський p-н' с. 13
Coлoнкa, Пyотoмитiвський p-н, с. 86
Coлoнянський (тепеp Кpивopiзький),
p-н l57
Сoлoтвин, Бoгopoднaнський p-н, смт
46
Сo.lryги, смт Шклo' Явopiвський p-н,
х. 11l
Сoлyки, Явopiвський p-н, c. 79, 85
Coлyкiв, .{oлинський p-н, с. 57
Сопiт, Скoлiвський p-н, c. 64, 78, 11З
Copoки, Бyнaцький p-н, с. 139
Coоyлiвкa, Чopткiвський p-н, c. 144
Cпaс, Poжнятiвський p-н, с.52,56
Спaciв, ЗдoлбyнiвськиЙ p-н, c. 172
Cпpиня, Caмбipський p-н, c. 7 4
CтaДниця, Пеpемишлянський p.н. с.
108
Cтaнiслaвчик, Бpoлiвський p-н, с. 88
Стaнкiвiцi, !oлинський p.н, с. 56
СтapaГутa, c,29
Cтapa Ягiльниця, Чopткiвський р-н, с.
127 '  1з8
Cтapе Селo, Хoлмщинa (тeпep
Пoльщa), с. l78
Cтapий Maйлaн, с. Hивицi,
Pa.цехiвський p-н, х. 99
Стapий Miзyнь,,{oлинський p-н, с. 39
СтapиЙ Caмбip, м.69
Стapий Яpиviв, Кaм'яноькo-Бyзький
p-н, с. 78
Cтapинi, Явopiвський p-н, с. l l l
Стapi Cтpiлищa, Жидaчiвський p-н, с.
109
Стapoкocтянтинiв, м' | 67' |7 1
Cтapoсaмбipський, p-н 7 4, 8З, 9\, 1 02,
109, 112, 1t'7,120, 124
Степoк, {yнaевецькиЙ p-н, c. 162
Cтiнкa' Iвaнo-Фpaнкiвоький p-н, c. 27
Cтoвбa' гopa46

Cтoлин, Белapyсь, м. 150
Стopoжiвський' Житoмиpськa oбл.,
лlс l)/

Cтopoнa' lpoгoбицький p-н, с. 67, 68,
74
СтpaДн, Явopiвський p-н, с. 

.l02

Cтpaтин, Poгaтинський p-н, c, 26, 49
Cтpeптiв, Кaм'янськo-Бyзький p-н, с.
75
Cтpий, м. 10, l1,7з,34,92, |25
Cтpий, piн.83, 1l3
Cтpийський' p-н 81, 8з, 107, 111, 112,
119,125,146
Стpiлки, Стapoсaмбip cькиЙ p-н, c. 7 4,
120
Стpiльбиui, Стapoсaмбipський p-н,
117
Стpoбиvoве, Мyкaнiвський p-н, с. 10
Cтpoнятин, Жoвкiвський p-н, с. 59
Стpyсiв, TеpебoвлянськиЙ p-н, c' \З2
Сyлилкiв, Шепетiвський p-н, с' l66
Cyкiль, !oлинський p-н, c' 62
Cyлятиui; ЖиДaчiвcькиЙ p-н, c.92
Сyхoвoля' Hoвoгpaл-Boлинський p-н,
с.159
Сyхoдiл' PoжнятiвськиЙ p-н, c.28
Схiд l6,  \7 '18'22
Cхiднa Maпoпoльrцa 12
Схiдньо-УкpaТнськi зeм лi 22
Сянoк. м. 9
Tapнaвкa, Iзяслaвський p-н, о. 169
Tapниця, гopa 30,31
Tapтaкiв, Coкaльський p-н, c.72
Taтapiв, c.29
Тaтapiвцi, Слaвyтський p-н, с. 16l
Tейсapiв, Жидaнiвський p-н, с.81
Tеoфiпoль' м. l66
TeoфiпoльськиЙ, p-н 1 67
Tеpeбeжi, Бyський p-н, с. 66
Tepeбiнь, с. Cелець Бeнькiвоький,
Кaм'янськo-Бyзький p-н., х. 76
Tеpeбoвля, м. 8

Tepeбoвлянський, p-н |27, |з0, |з9
Tеpнoпiль, м. |2, |35
Tеpнoпiльськa oбл. 8, l0, l 1, l 3, 1 5, 28'
126-144, 146, 147, 150, 154, 155, 156,
l58, 159, 16|, 164, 170, 17l . ,  |72, |1З,
174,176
Теpнoпiльськ|4Й, p-H l33, l 35
Tисiв,.{oлинський p-н, c. 50, 51, 56, 62
Tесrryгiв, Pa.цивилiвськИй p-Н, с. l35,
1З6' 1з7 '  144'  |69, |74, |75'  |77
Tисмениця, Iвaнo-ФpaнкiBоЬкий p-н,
омт l2,5З
Tисменичaни, Ha.Цвipнянський p-н, с.

ily'auo*"й, p-н 29,50
Toвсте, Залiщицький p-н' сMT |з5,144
Toвстeньке, Чopткiвський p-н, с. l36,
141, 142, 164,170,174
Toмarпiвець, КaпyськиЙ p-н, с. 43
Toмarппiльський, p-н l 56
Toпoльниця, Стapoоaмбipcький p.н, с.
74
Тoпopiв, бyський p-н, с. 85' 87
Topки, PaДeхiвський p-н' о. l06
Tpaвнисте (тeпеp селa неМaс)'
Явopiвський p-н, c. 7 1. 12О
Tpoстянeць' БеpежaнськиЙ p-н, c.27 '
lз3
Tpoстянець' Cлaвyтоький p-н, с. l66
Tpoянiвськa, oкpyгa l 55
Tpипiлля l2
TpyскaвеЦь, м. l3
Tpyхaнiв, Скoлiвський p-н, c. 27
Tyлopiв, див. Фeдopiвкa
Typеняинa 8
Typ'е, Стapoсaмбipський p-н, с. l09
Typинкa, Жoвкiвський p-н, с' 68
Typкa, м'  6з,114
Typкестaн l2
Typкiвоький, p-н 61, 68, 69, 7 4' 77, 78,
97,98, 112, 114, I 15, 116, l l7,  122, 124
Tyхoлькa, Cкoлiвський p-н, о. 105

Тyнин, Гoщaнський p-н, смт 173
Tyuне, Пеpемиrшлянський p-н, с. l 03,
r06
Увислa, Гусятинський p-н, с. 136
Угнiв, Сoкaльський р-н, м.90' l00
Угopui' див. ПiДгip'я
УгopЩинa 1|, 12, 18, з9, 41'
Унiв, Пepемишлянський p.н, c.92
УiкгopoД, м. l4
УкpaТнa 8,9, 11'  12,20'21,2з,25,
1\8, 144, 146, |48'  171 '  1.7з
Устeчкo, За.лri щицький p-н, с. 1 4З' 1 44
Устинiвкa, мaлинський p-н' с. l53,
162
v
Устpiв, Пoльщa, м. l20
Фaстiв, м. 12, 152
Фелopiвкa (кoлиrшнe о. Tyлopiв),
Гyсятинський p-н, c. 1З7
ФеoДoсiя, м. 8
ФеpлaТв, Беpежaнський p-н, с.33' 136
Фyльшteс, с' Кoхaнiвкa, Явopiвський
p-н'  х.  l03
Хapкiв, м.2l
Хapкiвськa, oбл. 148
ХaЩoвaнe, Скoлiвський p-н, c. 122
Хвaтiв, Буський p.н, о. 60, 69' 104
Хеpсoн, м. l l
Хиpiв, Cтapoсaмбipський p-н, м. 69,
8з
Хитpейки, Жoвкiвський p-н, с. 78
Хиrшeвинi, Гopo.пoшькиЙ p-н,
Львiвськa oбл.' с. l5
Хлiбичин, Cнятинський p-н' c. З9
Хлiвнaни, Сoкaльський p-н, с. 7 5' 78
Хлoпiвкa, Гyсятиноький p-н, с. 136
Хмелiвський (тепеp Бoбpинеuький),
p-н 153
Хмельницькa oбл. 9, 147 ' 148.' 149'
150, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161,
762, 164, 1 65, 166, 167, 1 68, 1 69, 170,
' t71,172,175,178
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Хмельницький (кoлицrне м.
Пpoсtсypiв)' м, 126, 165, |67 

' 
174

Хoдoвичi, Cщийський p-н, с. 83
Хoдopiв, Жидaнiвський p-н, м. 42,80'
83, 85
Хoлм (тепep Пoльщa), м. l77
Хoлмщинa |5, 1,47, l58' 1 59, 160, 177,
178
Хoтимиp, Tлyмauький p-н, c' 29
Хmин, м.8
Хpиплин, Iвaнo.Фpaнкiвський p.н, с.
зз '  49
Хpистoфopiвкa (кoлишrне с.
Кpиштoфopiв), Кpивopiзькиil p-н, c.
157
Хyщ м. l4
Хyстський, p-н ll3
I-(aпiвкa, Toмaшпiльський p-н, с. l56
I{apиuин, м. 12
..I-{винтap,', с. Cтpептiв, Кaм'янськo.
Бyзький p-н, yp. 75
I-[ебpiвкa, Coкальський p-н, с. 118
..I{етryхи'', с. Пiд.гliски, Кaм'янськo-
Бyзький p-н' yp. 65
I-{еpкoвнa',[oлинський p-н, с. 56' 63
I-[еryля, Явopiвоький p.н' с. 1l1
..I.[loхiB'', с. opiв. Cкoлiвський p-н, yp.
7l
Чепелi, Бpoдiвський p-н, с.89, 104
Чеpвoне (кoлишrнс Ляuкe),
3oлoчiвський p-н, c. 12З
Чepвoнoapмiйськ, м. l58
Чepвoнoapмiйський, p-н l51, 153
Чеpвoнoгpaд (кoлиt'шнс м.
Кpисгинoпiль), м. 87
..Чеpеil,tинa'', с. Пiдгopoдцi,
CкoлiвськиЙ p-н, yp. 1 l l
Чepeмoшнa, Bеpхoвинський p-н, с. 35
ЧеpнiвеЦькa, oбл.8' 9, l0
Чepнiвцi, м. l1, 48
Чеpнятин, Гopo.Ценкiвсь киЙ p-н, c. 37
Чехiя 48

Чехocлoвaчинa |2, |4
Чopний Лic 29, з2, з4,35, 36, 5 1, 55
Чopнoгipський, хpебет 48
Чopнoгopa, yp. 32
Чopнoгopа' Tеpнoпiльськa oбл., с. 1 4 l
Чopткiв, м. l35'  137
Чopткiвський , нacTуП |2
ЧoщкiвськиЙ, p-н 10, |27'729,|з|,
1З4, 1з6'  1 з7'  lз8, |з9, 1 4|,  |42, 14з,
144,164,169,174
LЦaбeльня (тeпеp сeлa немaе),
Жoвкiвcький p-н, .с l17
ШIapпaнui, Coкшlьський p.н' с. 64
Швeдськa Бyдa, Hoвoгpa.a-
Boлинський p.н, с. l5l
Шевченкoве (кoлиruне с. Bелдiж),
.['oлиноький p-н, c. 26, З2
Шeпeтiвкa, м. |49,165
Шепетiвський, залiзни.rний вyзoл l 46
ШIeпgтiвський' p.н 166
IITю19, Явopiвський p-н' смт 70, 1 18,
t2r
Шкpoб9тiвкa, Шyмський p-н, с' 156
Шляхoвi Кopиненцi (ХмельниЦькa
oбл.)' c. |77
Шниpiв, Бpo.ЦiвськиЙ p-н' с. 103
llJнypiв, Бpoлiвський p-н, с. 83
Шпикoлoси, Зoлoчiвський p.н, с. 93,
94' 10з
ll lyмський, p.н l55, |6|' |72
lЦщoвa, Явopiвський p-н, c, |23
Щиpець, Пциpмитiвський p-н, смт 59
Ilypoвинi, Paдехiвоький p-H, с. 65
Юзефiвкa (тепеp с. Йoсипiвкa),
Збopiвський p-н' с. l45
Юськiвцi, див. Йoсипiвкa
Ябiryнiв, Гyсятинський p-н, о. l28,
|з0'  137 '  |40
Яблyнiв, Кoсiвcький p-н, c. 26, 33
Ябrryнiвкa, Бyоький p-н, c. |02
Явipник, пoлoнинa 30
Явopiв, м. 90' l19

Явopiвський, p-н l 5, 64, 69, 7 0' 7 |' '79,
85,87,90, 92,97,98, l0 l ,  l02'  l0з '  106'
It0, l l l, l l8, П9, 120, 121, 122, 123,
147
..Явopiвськi Coснини''' м. Явopiв, yp.
90
Ялинкyвaт4 Cкoлiвський p-н, с. ll5
Ямниця, Iвaнo-Фpaнкiвський p-н, с' 40
Янiв, див. Iвaнo-Фpaнкoве
Янiвський (тепеp Мaлинський ), p-н
r62
Янiвський, пoлirон 15
Яrтyшевинi l54
Янyrпiв, Житoмиpськa oбл., c. 162
Янyruпoлe, Hoвoгpaл-Boлинський p-н,
с.752
Яннин, див. Iвaнiвкa
Яpемua, Haдвipнянськиil p-н, смт 36
Яpиviвкa, p. 73
ЯpмoлинЦi, cмт 147
Яpoслaвщинa l5
Яpyнcький (тепep Hoвoгpaл-
Boлинський ),  p-н 148' l5 l '  l63
Яpнiвui, Збopiвський p-н, с. 15
Ясeниця-Зaмкoвa, Cтapoсaмбipський
p-н, c. 112
Ясенiв, Бpo.Цiвський p-н, с. 80, 82' 85
Ясeнкa-Cтецьoвa, Typкiвський p-н, с.
tt4
Ясiнкa-Мaсьoвa, Typкiвський p-н, с.
114,116,117
Яcниcькa,Явopiвський p-н, с. 70' l l l
Яснoгopoд, .{зepжинськиЙ p-н, c' 172
Ястpyбиui, Paдехiвський p-н, с. 69, 80'
95, 106, l lз ,  l18

208 209



списoк скoPoЧЕHЬ I пoзtIAчЕIIЬ

бл,tв - бeз вкaзання лlicця вudання,
вud-вo - вudавнuцmвo,
вuЗв - вuЗвoльнllх,
в m. ч. - в moл,tу нucлi,
de.- dpуz,
эаzаd. - заzаdкoвttх,
з'D|сIZ' - зIvtаzань'
iлt' - tl'teнL
к-p - кoманdup,
кoл - кoлoнiя,
o6л. - oблаcmь,
oбcm. - oбcmавuнах'
on.- onuc,
o - ocпp'в'
noв - noвinl,
noлim. - noлimuчнoi',

( )-авmopськавcmавка
|f - авtпopcька вcmавка

nс. - ncевooнi^4,

Pp - poкIв,
p, - plк'
piч. -piчка,
p-н. - pайoн'
p/н - piк наpodэreння,
c. - cелo'
cЛlm - ceлull!е rv'lськoеo munу,
cm. - cmанцIя,
m-вo - moваpucmвo'
укp. - укpаIнcькui,
уч. - учаcнuк'
уp, - уpoчulце'
фop*.- фopлlувань,
х' - хуmlp'
чл. -.Ulен,

? - невido,uа iнфopлtаl1iя.

AвpввIдтуpд
BoП - Biддiл oсoбливoгo Пpизнaнeння
BПЖ - Biйськoвo-rroлЬoвa жaндaprvrеpiя
ДАBo . lepхtaвний apхiв Bолинськoi oблaстi
ДAPo. flеpжaвний apxiв Piвнeнськoi oблaстi
ДA сБУ - flеpжaвний apхiв слyжби безпеки УкpaТни
ДATo - {еpжaвний apхiв Теpнoпiльськoi oблaстi
ЗУЗ - Зaхiднo-УкpaТнськi Землi
HКBfl _ Hapoлний кoмicapiaг внypiшнiх спpaв
o. Д.. - oлексaндp ДениЩyк
oУH - opгaнiзaцiя УкрaiнсЬких Haцioналiстiв
ПзУз - Пiвнiчнo-Зa,хiлнi УкpaiЪськi Землi
УBo - УкpaiнсЬкa BiйсЬкoвa opгaнiзauiя
УHДo . УкpaiЪське }raцioнaльнo-демoкptrгичне oб'€J(нaння
УHPA - УкpaТнськa Hapo.пнo-PевoЛюцiйнa AрMiя
УHP - Укpaiнськa Hapo.aнa Peспyблiкa
УПA - Укpaiнськa Пoвстaнськa Apмiя
УЧХ - Укpaiнський Чеpвoний Хpест
LlДABoB iУУ - I-{ентpaльниЙдеpжaвний apxiв вицIих opГaнlв влаДи jyпpaвлiння
Укpaiни

цДAГoУ . I-{ентpaльний держaвний apхiв гpoмaаських oб,eднaнь Укpaiни
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OпексaнtP
[енищyк'
icmopuк-ёocлidнuк

н aцio напьнo - в lf, 3 в o l|bнo е o
pуху в УtсPаi:Ili

nepiodу 1918-1960 pP.,
Kаваnlep opёeна

,,За заcпуeu,, III cmуneня'

JJapoдився 3 6epeзня 1948 poкy
l lв с. фyшвиця-I PiвнeнсЬкoгo
paйoнy PЬнeнськoi oблaстi в 6iднiй
сeпянськiй сiм"i. B 1977 poцi зaкiнчив
oдeський vreдиvний iнститyъ
пiкyвaльний фaкyльтет. !o 1998 poкy
пPaцюBaB лiкapeм тePaПeBToМ
i peнтгенoлoгoм B сiльськiй мiсцeвoстi
нa Piвненпlинi.

oкpiм фaхoвoi po6oти пaн
Oлeксaндp ПPaцюr кo)кHy вiпьнy
хBvIIЛД:ну,y вихiднi i святкoвi
днi нaд iстopiсю визвoльнoi
бopoтьби сBoгo кpaю, o6'ilкдх<aюни
BeJIoсипеtoм тисячi сiл, вe.цe PoзМoBи
з бeзпoсеpeднiми rtaсникilми
нaцioнaльнo-BизBoЛьниx 3мaгaIIь'

PeтеIIьнo фiксyс нa пaпepi
всe пoбaчене i пo.ryте.

Haпpyхсенa пpaця yПPoдoBх(
oстaннiх 40 poкiв дaлa вiдpaднi

Peзy/IЬTaTи - виЙlllлo y свiт 18 тoмiв
..КHигa Пaм'ятi iСлaви Boлинi''
(Piвненськa oблaсть), tBa ToМи кIIиIи
..3лoчини ПoЛьсЬких lпoвiнiстiв
нa Boпинi'' (тoм I _ PЬнeнськa
i тoм II - Boпинськa облaстi),
двa тoми..Бopoтьбa УПA
пPoти нiмецькиx oкyпaнтiв''
(тoм I - Boлинь, тoм II - Гaличинa
тa Cхiднa Укpaiнa). Aвтop вiддae
lx нa сyД читaчeвi, yсй гpомaдськoстi,
як в Укpaiнi, тaк i 3a кoPtolroМ.

У 2oo5 poцi зa вaгoмий oco6иcтиil
в}Ieсoк y нaцioнaль}Ie тa tеpх(aвIre
вiдpoдх<eння Укpaiни, сaмoвiддaнiсть
y бopoтьбi 3a yтBePркeнIrя
iдeaлЬ Cвoбoди i Heзaлeхснoстi,
aктиBIIy lPoМaдсЬкy дiяльнiсть,
oпeксaндp,{енищyк нaгopoркeний
Пpeзидeнтoм Укpaiни B'Ющeнкoм
oPteIIoМ,, Зa зacлуtи'' III стyпeня.


