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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Утвердження незалежності Української держави, 

становлення її громадянського суспільства, формування національної 

свідомості відбувається в умовах бурхливого зростання інтересу до історичного 

минулого. Осмислення попередніх етапів історичного розвитку українського 

народу забезпечує неперервність державотворчих традицій та процесу  

національної консолідації. У цьому контексті важливе значення має вивчення 

діяльності українського національно-визвольного руху, зокрема, збройної 

боротьби Української Повстанської Армії (УПА) у 40–50-х рр. ХХ ст. 

Висвітлення цього питання в цілому неможливе без вивчення та аналізу 

діяльності армії в окремих регіонах, зокрема на Тернопільщині, так, як це 

зроблено у дослідженнях діяльності УПА на Волині, Закерзонні, Львівщині та 

ін. Наукове вивчення військово-територіальної одиниці УПА, воєнної округи 

(ВО) “Лисоня”, її діяльності поєднує в собі декілька аспектів науково-

пізнавального й методологічного характеру, які виводять такі дослідження за 

рамки звичайної краєзнавчої роботи та вводять в один із різновидів 

мікроісторії, яка є необхідною засадою та підґрунтям для провадження 

узагальнюючих досліджень з історії національно-визвольного руху. 

Діяльність УПА відбувалася в складних воєнно-політичних і соціально-

економічних умовах, була втіленням ідеї здобуття Української держави, 

джерелом, з якого наступні покоління перейняли досвід та сили для подальшої 

боротьби за її створення, утвердження національної свідомості, свободи 

особистості та свободи інших поневолених народів. Боротьба УПА була 

логічним продовженням національно-визвольної боротьби за волю і 

незалежність на території галицької і подільської частини України, яку 

започаткували у ХХ ст. стрільці Галицької Армії, Військо УНР, члени 

Української Військової Організації (УВО) та Організації Українських 

Націоналістів (ОУН). З огляду на це особливої актуальності набуває 

дослідження з організації та багатогранної діяльності “Лисоні” як однієї із 

найпотужніших воєнних округ УПА. Воно має й значне наукове, теоретичне і 

пізнавальне значення. Також діяльність УПА на Тернопільщині вимагає 

ґрунтовного й аргументованого дослідження, оскільки наукове осмислення 

основних аспектів функціонування УПА на цій території є важливим та 

актуальним завданням української історіографії. 

Зв’язок дисертаційної роботи з науковими темами. Дисертаційне 

дослідження здійснено в рамках наукової теми, яку розробляє кафедра 

політичних наук Київського національного університету будівництва і 

архітектури “Державотворення та політика регіонального розвитку в Україні” 

(№ 0115U001628). 

Метою дослідження є об’єктивне висвітлення основних особливостей 

організації, становлення та діяльності воєнної округи УПА “Лисоня” на базі 

широкого аналізу архівних джерел, опублікованих документів, спогадів 

учасників національно-визвольного руху, із врахування наукових досягнень 

попередників. 
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Досягнення мети передбачає розв’язання наступних завдань: 

– вивчити ступінь наукової розробки проблеми та джерельну базу 

дослідження; 

– деталізувати організаційно-територіальний поділ ОУН; 

– розкрити причини виникнення і розвитку збройних формувань 

УНС і УПА; 

– дослідити структурну побудову та керівний склад військового 

штабу воєнної округи “Лисоня”; 

– виявити військово-територіальний устрій та структуру відділів 

УПА; 

– проаналізувати підготовку підстаршинського складу та 

формування спеціальних військових підрозділів УПА; 

– простежити діяльність повстанської армії в умовах німецького 

режиму; 

– висвітлити протистояння з польським підпіллям; 

– охарактеризувати боротьбу ОУН і відділів УПА з Червоною 

армією, радянською адміністрацією та військами НКВС у 

1944 р.; 

– проаналізувати дії повстанської армії проти радянського 

репресивно-карального апарату в 1945–1946 рр.; 

– висвітлити хід розформування відділів УПА; 

– розкрити військовий напрям діяльності збройного підпілля ОУН 

з другої половини 1940-х рр. 

Об’єктом дослідження є національно-визвольний рух 1940–1960-х рр. на 

території Поділля. 

Предметом дослідження є формування та діяльність військової мережі 

ОУН (1943–1945), груп УНС (1943), відділів УПА (1943–1947) та частково 

збройного підпілля (із 1947), що діяли на території воєнної округи УПА 

“Лисоня”. 

Територіальні межі дослідження охоплюють регіони, пов’язані із 

діяльністю ВО 3 “Лисоня” – Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку і окремі 

райони сусідніх областей. 

Хронологічні рамки дослідження визначені організацією та діяльністю 

підрозділів ВО УПА “Лисоня”, а саме 1943–1947 рр. – від часу створення 

перших відділів повстанської армії та третьої воєнної округи УПА “Лисоня” до 

фактичного розформування підрозділів УПА на цій території. В окремих 

випадках перейдено за встановлені хронологічні та географічні межі. 

Методологічну основу дослідження становить сукупність загально-

наукових принципів та методів пізнання, спрямованих на об’єктивне, всебічне 

висвітлення фактів, подій та явищ. Це принципи науковості, об’єктивності, 

історизму, системності, а також методи: логічно-аналітичний, проблемно-

хронологічний, порівняльно-історичний, класифікації, періодизації, 

статистичний метод та метод комплексного підходу. Було також використано 

методи зіставлення, синтезу й систематизації використаних джерел, емпірико-

теоретичний метод практичного вивчення. Їх цілеспрямоване і комплексне 
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застосування сприяло всебічному аналізу конкретної проблеми історичного 

дослідження. Застосовуються і міжпредметні методи вивчення джерел у 

поєднанні із їхньою зовнішньою та внутрішньою критикою. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає у: 

1) комплексному дослідженні однієї з найбільших за територією воєнних округ 

УПА; 2) відтворенні організаційно-територіального поділу Тернопільської 

області/Подільського краю ОУН та військово-територіального устрою і 

структури третьої воєнної округи “Лисоня”, визначенні основних причин і 

особливостей їх реорганізацій; 3) висвітленні нових фактів функціонування 

повстанських відділів, що розширюють масштаби діяльності груп УНС, 

формувань УПА, військової мережі ОУН і підпілля на території ВО 3 “Лисоня”; 

4) уведенні до наукового обігу нових архівних матеріалів, які не були 

предметом наукового аналізу; 5) виявленні, ідентифікації та розшифруванні 

декількох десятків псевдонімів представників командного складу УПА; 

6) формулюванні низки теоретичних положень, висновків та узагальнень, у 

яких міститься оцінка ролі та значення діяльності відділів УПА воєнної округи 

“Лисоня”. 

Подальшого розвитку отримало вивчення структурної побудови відділів 

УПА, діяльності військової (організаційно-мобілізаційної) референтури ОУН та 

окремі аспекти збройної боротьби відділів повстанської армії з німецьким і 

радянським режимами та польськими підрозділами Армії Крайової. 

Уточнено дані означеної проблематики, щодо 1) найменування відділів та 

воєнної округи; 2) командного (старшинського і підстаршинського) складу; 

3) реорганізації підпілля ОУН та відділів повстанської армії; 4) підрахунку 

чисельності формувань УПА на досліджуваній території. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні 

систематизованого та узагальненого фактичного матеріалу, висновків і положень у 

науково-дослідницькій (розробка фундаментальних праць з новітньої історії 

України), навчальній (при підготовці спеціальних курсів у вишах, для написання 

підручників з проблем українського національно-визвольного руху, при підготовці 

окремих семінарських занять), політичній (проблеми реабілітації та визнання на 

державному рівні ветеранів ОУН та УПА), краєзнавчій (для написання історії 

населених пунктів, висвітлення діяльності учасників підпілля, створення музейних 

експозицій) сферах, а також для утвердження національної пам’яті українського 

народу. 

Апробація результатів дисертації. Найважливіші положення та висновки 

дисертації викладені у доповідях на міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних наукових конференціях. Зокрема, Міжнародній науково-

практичній конференції “Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і 

світу” (від найдавніших часів до сьогодення) (Тернопіль, 20–21 квітня 2012 р.), 

Всеукраїнській науковій конференції “Актуальні проблеми вивчення 

українського визвольного руху 1920–50-х рр.” (Дніпропетровськ, 15–16 червня 

2012 р.), Міжнародній науковій конференції “Українська Повстанська Армія в 

контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної 

Європи” (Львів, 27–28 вересня 2012 р.), науково-краєзнавчій конференції 
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“Боєздатна армія поневоленого народу” (До 70-річчя створення Української 

Повстанської Армії) (Тернопіль, 13 грудня 2012 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції “Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і 

світу” (від найдавніших часів до сьогодення) (Тернопіль, 26 квітня 2013 р.), 

Міжнародній науковій конференції “Проблеми дослідження українського 

визвольного руху 1920–1950-х рр.” (Львів, 25 жовтня 2013 р.), 75-й науково-

практичній конференції Київського Національного Університету Будівництва і 

Архітектури (Київ, 15–18 квітня 2014 р.), Міжнародній науковій конференція 

“Проблеми дослідження українського визвольного руху середини ХХ століття” 

(Львів, 14 листопада 2014 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

“Український визвольний рух (перша половина ХХ ст.): краєзнавчі контексти” 

(Дрогобич, 24 квітня 2015 р.), наукових конференціях молодих вчених, 

аспірантів та студентів КНУБА (2011, 2012, 2013, 2014 рр.). 

Публікації. За матеріалами досліджень опубліковано 7 статей у фахових 

виданнях, визначених переліком ДАК Міністерства освіти і науки України та 

одна у закордонному науковому виданні. Також видано 10 статей і праць, які 

додатково відображають результати проведеного дослідження. 

Структура дисертаційного дослідження, визначена метою та завданням, 

складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку умовних скорочень, 

списку використаної літератури і джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертаційного дослідження – 238 сторінок, з них – 185 сторінок основного 

тексту, перелік літератури і джерел складається з 42 сторінок 

(419 найменувань), додатки становлять 8 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У “Вступі” обґрунтовано вибір теми, її актуальність, визначено об’єкт та 

предмет дослідження, хронологічні й географічні межі, сформульовано основну 

мету та завдання, окреслено наукову новизну і практичне значення 

роботи, зв’язок із науковими програмами, подано відомості щодо апробації 

результатів дослідження. 

У першому розділі “Історіографія, джерела та методологія 

дослідження” проаналізовано історіографію, визначено архівну і 

документальну базу, що була покладена в основу дослідження, обґрунтовано 

його методологію. Зважаючи на специфіку дослідження окресленої теми, 

проаналізовані історіографічні напрацювання групуються умовно на три блоки. 

Праці, написані у 1940–1950 рр. учасниками збройної боротьби, 

виділяємо в окремий блок, оскільки їх автори як члени ОУН 

підпорядковувалися керівництву підпілля в Україні й відстоювали його ідейні 

позиції. Серед них виокремлюємо статті, нариси і праці М. Фарила, 

В. Чижевського, В. Сидора1, у яких автори торкалися організації та бойової 

діяльності УПА на території Тернопільщини. На основі досліджень цих та 

                                                 
1 Горський М. Історія Української Народної Самооборони в Галичині, її цілі і завдання / [Михайло Фарило]. – 

[б. м.: б. в.], 1944. – 3 с.; Чижевський В. Організація військової праці ОУН / Василь Чижевський. – [б. м.: б. в.], 

1948. – 132 с.; В[ишитий] В. Хронологія Української Повстанчої Армії, частина І: (Х.1942–ХІІ.1943) / [Василь 

Сидор]. – [б. м.: б. в.], 1949. – 34 с. 
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інших авторів виникли тематичні напрямки вивчення військової історії УПА у 

краю. 

Дослідження, які присвячені третій воєнній окрузі, відносимо у другий 

блок. У ньому ж розглядаємо праці, що висвітлюють окремі аспекти діяльності 

УПА і збройного підпілля на території ВО “Лисоня”, а також біографічні 

напрацювання про керівний склад УПА чи провідників ОУН, які діяли у межах 

цієї військово-територіальної одиниці. Першим ґрунтовним дослідженням 

історії діяльності третьої воєнної округи УПА був нарис Л. Шанковського2. 

Вагомим дослідженням ВО “Лисоня” можна вважати працю Є. Штендери3. На 

значно вищому науковому рівні діяльність воєнної округи висвітлена у 

довідниках П. Содоля4. Також, вивченням діяльності ВО “Лисоня” займалася 

Г. Стародубець5. 

Дослідження, які частково торкаються проблем, пов’язаних із збройною 

боротьбою на території Тернопільської області/Подільського краю ОУН, 

фактично є найбільшим блоком у розгляді історіографії. Серед них 

виокремлюємо праці Ф. Полянського, В. Старки6 та ін. Збройне протистояння 

між українським і польським підпіллям на території ВО “Лисоня” розглядали 

дослідники В. Ханас, С. Ткачов7. У цей блок увійшли і узагальнюючі праці, 

зокрема, А. Кентія, І. Патриляка8 та ін. У них подаються окремі факти із 

військової діяльності відділів УПА ВО “Лисоня”, проте детального розгляду 

цієї проблематики немає. 

Опрацьовані джерела поділяємо на три основні групи. Комплекс 

документів, що зберігаються в архівах різних рівнів, становить першу групу. У 

другу групу увійшов масив опублікованих матеріалів, до яких входять 

документи державних органів влади, репресивно-карального апарату, а також 

структур ОУН і УПА. Третю – становлять спогади безпосередніх учасників 

подій, надруковані у підпільній, радянській та сучасній пресі. 

                                                 
2 Шанковський Л. УПА на Підгаєччині (Причинки до історії В.О. ч. ІІІ “Лисоня”) / Лев Шанковський // 

Підгаєцька земля: історико-мемуарний збірник. Детройт: Головний комітет Підгайчан, 1980. – С. 229–292. 
3 Штендера Є. Збірник про третю Подільську воєнну округу УПА “Лисоня” / Євген Штендера // Літопис 

Української Повстанської Армії. Т.12: Третя Подільська воєнна округа УПА “Лисоня”. Документи й матеріали / 

упоряд. Є. Штендера. – Торонто, 1989. – С. 7–16. 
4 Содоль П. Українська Повстанча Армія, 1943–49. Довідник / Петро Содоль. – Нью-Йорк: Пролог, 1994. – 

199 с.; Його ж. Українська Повстанча Армія, 1943–49. Довідник ІІ / Петро Содоль. – Нью-Йорк: Пролог, 1995. – 

295 с. 
5 Стародубець Г. Український національно-визвольний рух на Тернопільщині у 1940-х роках / Галина 

Стародубець // Тернопільщина. Історія міст і сіл: у 3-х томах. Т. 1. – Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2014. – 

С. 209–224. 
6 Полянський Ф. І. Німецький окупаційний режим і рух Опору на Тернопіллі (1941–1944 рр.): автореф. дис… 

канд. іст. наук: 07.00.01 / Федір Іванович Полянський; Львів. нац. ун-т імені І. Франка. – Львів,  2009. – 22 с.; 

Старка В. В. Рух опору в Галичині в 1941–1944 рр.: автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Володимир 

Васильович Старка; Львів. нац. ун-т імені І. Франка. – Львів,  2006. – 21 с. 
7 Ханас В. Хто пожав “Бурю?” Армія Крайова на Тернопіллі 1941–1945 рр. / Олег Гайдай, Богдан Хаварівський, 

Володимир Ханас. – Тернопіль, 1996. – 176 с.; Ткачов С. Польсько-український трансфер населення 1944–

1946 рр. Виселення поляків з Тернопілля / Сергій Ткачов. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. – 216 с. 
8 Кентій А. Українська Повстанська Армія в 1944–1945 рр. / Анатолій Кентій; Інститут історії України НАН 

України. – Київ, 1999. – 219 с.; Патриляк І. Перемога або смерть: український визвольний рух 1939–1960 роках / 

Іван Патриляк / Центр дослідження визвольного руху. – Харків: “Клуб сімейного дозвілля”; Львів: “Часопис”, 

2015. – 512 с. 
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Значна частина оригіналів документів ОУН та УПА і радянських органів 

репресивно-карального апарату зберігається у 2, 5, 13, 65, 73 фондах Галузевого 

державного архіву Служби безпеки України; 3833, 3834, 3836, 3837, 3838 

фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 

України; П-1, Р-3432, Р-3472 фондах Державного архіву Тернопільської 

області; 8, 9, 12 фондах Центру досліджень визвольного руху. 

У дисертації використано чимало документів, які опубліковані окремими 

книгами та тематичними збірниками. Документи і матеріали, що стосуються 

діяльності підпілля на Тернопіллі, містяться у ряді томів основної серії 

“Літопис Української Повстанської Армії”. Дванадцятий том основної серії і 

двадцятий том нової серії “Літопису” присвячені діяльності ВО 3 “Лисоня” та 

містять ряд цінних документів і матеріалів, які стосуються різнопланової 

діяльності УПА на цій території9. З-поміж інших видань слід виокремити 

публікації документів В. Сергійчука, Н. Мизака10. Важливими є збірники 

документів про УПА та збройне підпілля, які базуються на радянських і 

німецьких документах11. 

У окрему групу ввійшли спогади учасників та очевидців описуваних 

подій, які доповнюють зміст названих документів і матеріалів про діяльність 

ВО “Лисоня”. Серед з них слід відзначити мемуари М. Кліща, Я. Білинського12 

та ін. 

Для розкриття поставленої проблематики використано сукупність 

базових принципів і методів, що становлять відповідний інструментарій для 

історичного пізнання. У основу дослідження було покладено принципи 

науковості, об’єктивності, історизму і системності. Виконуючи конкретні 

науково-дослідницькі завдання, ми використовували такі спеціальні історичні 

методи, як: проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, діахронний, 

аналітико-типологічний, системно-структурний, ретроспективний, логічно-

аналітичний, а також метод систематизації і класифікації документальних 

фактів, аналізу документів та ін. 

У другому розділі “Формування третьої воєнної округи УПА 

«Лисоня»” проаналізовано процес створення ВО 3 “Лисоня”, її структуру, 

поділ та устрій. Встановлено організаційно-територіальний поділ ОУН, який 

існував у період функціонування ВО “Лисоня”. Охарактеризовано передумови 

                                                 
9 Літопис Української Повстанської Армії. – Т. 12: Третя Подільська воєнна округа УПА “Лисоня”. Документи 

й матеріали / упоряд. Євген Штендера. – Торонто, 1989. – 352 с.; Літопис УПА. Нова серія. – Т. 20: Воєнна 

Округа УПА “Лисоня”. Документи і матеріали. 1943–1952 / упоряд. Сергій Волянюк. – Київ–Торонто, 2012. – 

848 с. 
10 Сергійчук В. Український здвиг: Поділля. 1939–1955 / Володимир Сергійчук. – К.: Українська Видавнича 

Спілка, 2005. – 840 с.; Мизак Н. За тебе, свята Україно. Малокужелівський архів ОУН. Кн. 9 / Ігор Коваль, 

Нестор Мизак, Руслан Твердушкін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 496 с. 
11 “Особые папки” Сталіна та Молотова про національно-визвольну боротьбу на Західній Україні в 1944–1948 

рр. Збірник документів / Упоряд. Ярослав Дашкевич, Василь Кук. – Львів: Літ. Аген. “Піраміда”, 2010. – 594 с.; 

Україна в Другій Світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1944–1945): в 4 томах: 

Т. 4 / упоряд. В. Косик. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка; Інститут української 

археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАНУ, 2000. – 368 с. 
12 Кліщ М. Спогади повстанця / Микола Кліщ. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 162 с.; Білинський Я. Командирам, 

політвиховникам та стрільцям УПА бувшої групи Бистрого / Ярослав Білинський // Вільне Життя. – 1945. – 

3 квітня 
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створення УПА в Тернопільської області ОУН. Окреслено основні напрямки 

діяльності ОУН у військовій сфері, а також розкрито причини та умови 

формування перших регулярних збройних підрозділів Української Народної 

Самооборони. 

Перетворення підрозділів УНС на УПА в низових ланках підпілля 

Тернопільщини проходило протягом січня-березня 1944 р. Зимою 1943–

1944 рр. на основі УНС Тернопільської області була створена воєнна округа 

“Лисоня” з порядковим номером 3 (ІІІ, ВО 3 “Лисоня”). Формування штабу ВО 

почалося з грудня 1943 р. відповідно до наказів та інструкцій головного 

військового та крайового штабів. Керівні посади у штабі очолили члени ОУН. 

Основними причинами, які заважали формуванню, були передовсім брак 

військових кадрів і їх кваліфікаційно-організаційний рівень, підпільні умови 

діяльності та затяжний перехід німецько-радянського фронту, що тривав з 

березня до липня 1944 р. 

Територія діяльності УНС Тернопільської області та ВО 3 “Лисоня” у 

1943–1944 рр. співпадала з тереном, який охоплювала Тернопільська область 

ОУН. Військово-територіальний устрій ВО безпосередньо залежав від 

територіального поділу ОУН у регіоні. У процесі розбудови УПА військова 

референтура ОУН фактично реформувалася у організаційно-мобілізаційну 

референтуру. 

У підрозділах УПА, які поділялися на рої, чоти, сотні та курені, діяла 

функційна система старшинства. У відділах УПА були такі функційні посади 

командирів – ройовий, чотовий, сотенний, курінний, командир загону і вище – 

командир ВО, начальник (керівник) відділу штабу, тощо. Функційний склад 

включав політвиховників, бунчужних, ад’ютантів, санітарів, фельдшерів, 

лікарів, інтендантів, зброярів, вишкільників і т. п. Обласному військовому 

референту так як і командиру ВО 3 “Лисоня” в області підпорядковувалася уся 

воєнна робота і збройні відділи відповідно. 

Для внутрішнього поділу ВО “Лисоня” восени 1944 р. було введено 

відтинки (групи), а влітку 1945 р. тактичні відтинки. 

У роботі також проаналізовано кадровий (старшинський і 

підстаршинський) потенціал “Лисоні”, процес підготовки молодшого 

командного складу (підстаршин) та створення спеціальний військових 

формувань. 

У третьому розділі “Військова та пропагандистська діяльність відділів 

УПА ВО 3 «Лисоня» у другій половині 1943–1944 рр.” розкрито 

функціонування та діяльність відділів УПА у період найбільшого розгортання, 

коли боротьбу вели численні відділи повстанської армії та самооборони при 

підтримці організаційної мережі та допомозі більшості місцевого населення. 

Висвітлено діяльність відділів УПА, самооборонних кущових відділів 

(СКВ) та військової референтури ОУН в умовах німецького режиму на 

території Тернопільщини. Третя воєнна округа, порівняно з іншими, 

розвивалася слабше й повільніше. Особливістю її розбудови було те, що під час 

формування перших відділів УПА на цій території зупинився німецько-

радянський фронт. Його стабілізація упродовж кількох місяців на лінії між 
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річками Стрипа і Серет призвела до поділу території ВО на дві фактично рівні 

частини. Через відсутність лісових масивів створені у Тернопільщині та 

Чортківщині відділи УПА передислокувалися на територію Бережанської 

округи, де діяли та проходили подальше військове навчання. Упродовж першої 

половини 1944 р. відділи УПА, боївки ОУН та СКВ провели ряд акцій, сутичок 

та боїв проти німецьких частин. 

Простежено розгортання військового конфлікту між українським та 

польським підпільними рухами, що мав місце у 1944–1945 рр. на території ВО. 

Протистояння досягло свого апогею з наближенням фронту на початку 1944 р. 

Однак слід відзначити, що зупинення фронтової лінії у березні-квітні 1944 р. та 

її стабілізація упродовж травня-липня цього ж року привели до зменшення 

масштабів українсько-польського протистояння. З радянською окупацією 

території ВО “Лисоня” польське підпілля, що діяло на цих теренах, виступило 

разом із новою владою проти відділів УПА та ОУН, офіційно вступаючи у 

створені НКВС винищувальні батальйони та групи самооборони. У 1945 р. 

завдяки переговорному процесу між польським та українським підпіллям було 

домовлено про співпрацю у боротьбі проти радянського тоталітарного режиму. 

Як наслідок, на Тернопільщині спостерігалося лояльне ставлення поляків до 

українського підпілля, а частина бойовиків АК долучилася до місцевих боївок 

ОУН, з якими спільно проводили збройні акції. 

Проаналізовано основні напрямки боротьби відділів УПА ВО “Лисоня” 

проти радянської репресивно-каральної системи у 1944 р. Починаючи з осені 

1943 р., у звітах підпілля фіксується поява радянських партизанських загонів. 

Навесні-влітку 1944 р. у радянській прифронтовій смузі знаходилася значна 

кількість військ, тому діяльність підпілля, а тим більше відділів повстанської 

армії, була обмежена. На цій території при формуванні відділів УПА 

представники штабу ВО не брали участі. Ймовірно, у цих процесах були 

заангажовані представники місцевих проводів ОУН, зокрема, організаційно-

мобілізаційної референтури. Новостворені відділи УПА впродовж квітня-

травня 1944 р. мали сутички і бої з підрозділами НКВС та ЧА. Однак через 

відсутність належного військового вишколу зазнали значних втрат у лінійному 

та командному складі, тому в квітні-травні 1944 р. припинили існування як 

військові одиниці УПА. У перших числах серпня на засіданні обласного 

проводу ОУН Тернопільщини прийнято рішення, щоб всі чоловіки, які уникали 

мобілізації до Червоної армії, вступили в збройне підпілля. У зв’язку з цим 

було віддано наказ про формування нових відділів УПА. Варто зауважити, що 

на першу половину осені 1944 р. припадає найбільш активний період 

формування та діяльності відділів у ВО “Лисоня”. Протягом другої половини 

1944 р. ними були проведені значні рейдові та бойові операції, зокрема, 

наступи на райцентри радянської адміністрації. 

У четвертому розділі “Завершальний етап військового спротиву 

відділів УПА ВО 3 “Лисоня” радянській репресивно-каральній системі” 
висвітлено зміни, яких зазнали УПА та підпілля ОУН у структурі, тактиці, 

формах та методах боротьби з радянською владою. 
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Взимку 1944–1945 рр. деякі сотні УПА були розділені на менші частини 

та відправлені у лісові території округи, а тому їх діяльність була доволі 

обмеженою. У зв’язку з реорганізацією підрозділи УПА відтепер діяли також 

під керівництвом територіальних провідників ОУН, отримуючи основні 

завдання від військового командування. Усім районним провідникам ОУН було 

віддано наказ – зміцнити місцеві самооборонні відділи, за рахунок яких 

відтепер поповнялися відділи УПА. Зі створенням Подільського краю ОУН у 

ВО 3 “Лисоня” разом із новими територіями було передано нові підрозділи 

УПА. Наказом штабу ВО від 30 січня 1945 р. всі сотні об’єднувалися у чотири 

курені УПА, які відповідали також поділу ВО на групи. Військовим штабом із 

1945 р. відправлялися відділи і на терени, які були передані із УПА-Південь, з 

метою розбудови на нових територіях баз підпілля, закріплення у них 

військових одиниць та проведення військово-пропагандистської діяльності. 

У липні-серпні 1945 р. відділи УПА бойово-політичну роботу проводити 

лише чотами, кожна з яких отримала район базування та діяльності. Чоти 

ставали основними бойовими одиницями УПА. Однак, починаючи з другої 

половини 1945 р., досить складно відрізнити діяльність відділів УПА від 

територіальних боївок ОУН. У першу чергу це пов’язано із браком документів, 

зокрема звітів відділів УПА та підпілля ОУН. Проте впродовж 1945 р. відділи 

УПА провели ряд значних збройних зіткнень із підрозділами НКВС, 

винищувальними батальйонами, групами самооборони. Діючи спільно з 

боївками ОУН, було організовано ряд операцій у районних центрах. 

У зв’язку із виборами до Верховної Ради СРСР та масштабною 

протиповстанською акцією, що тривала з січня до квітня 1946 р., у більшості 

сільських населених пунктів Тернопільщини були розквартировані гарнізони 

військ НКВС чисельністю від 20 до 100 бійців. Ця велика блокада на території 

Західної України прискорила перехід УПА від партизансько-повстанської 

діяльності до підпільної. Значна частина відділів УПА, що діяла протягом 

осені-зими 1945 р., на кінець цієї блокади (весна 1946 р.), ймовірно, не 

відновилась. Незважаючи на втрати у командному та лінійному складі, 

підвідділи сотень упродовж першої половини 1946 р. проводили військову та 

пропагандистську діяльність. Навесні-влітку 1946 р. командування тактичних 

відтинків “Північ” і “Південь” та військовий штаб ВО “Лисоня” проводили 

активний вишкіл стрілецтва самооборонних кущових відділів та перевишкіл 

діючих відділів УПА. 

Втрати, різке скорочення чисельності внаслідок облав і т. зв. “велика 

зимова блокада” 1945–1946 рр. прискорили перехід УПА у лави збройного 

підпілля. Нестача зброї та припасів до неї також не сприяла активному веденню 

партизансько-диверсійних дій. Зважаючи на ці обставини та враховуючи 

невизначеність міжнародної ситуації, командування УПА прийняло рішення 

про розформування відділів УПА. У ВО “Лисоня” протягом літа-осені 1946 р. 

більшість підрозділів були розформовані, а вояки влилися до лав збройного 

підпілля ОУН. Частину старшин з відділів переведено на працю у службу 

безпеки ОУН. Переважно вояки УПА з відділів передавалися у боївки різних 

територіальних проводів ОУН. Деякі підстаршини і старшини очолили окремі 
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референтури ОУН. Незважаючи на це, рештки відділів і надалі проводили 

військово-диверсійну діяльність. 

Із розформуванням та демобілізацією у 1947 р. останніх підрозділів УПА, 

що діяли на території Подільського краю ОУН, військова діяльність підпілля не 

припинилася. Починаючи із 1948 р., від імені УПА, а саме ВО 3 “Лисоня”, 

провід ОУН “Поділля” вирішував питання про нагородження підпільників та 

підвищення їх в ступенях. Діяльність організованого збройного підпілля у 

Подільському краї ОУН визначалася основними напрямками – військовим і 

пропагандистським. 

У висновках подано підсумки здійсненого дослідження і викладено 

основні його результати, які зводяться до наступного: 

1. Досліджувана тема не знайшла належного висвітлення у наукових 

працях та не стала предметом вивчення. У науковій літературі знайшли 

відображення лише окремі її аспекти. У дисертації проаналізовано широку 

джерельну базу різних за походженням і змістом документів і матеріалів. 

Відзначаємо, що документи, які стосуються УПА на Тернопільщині, практично 

не публікувалися, а переважна більшість тих, що надруковані, стосуються 

територіальної мережі ОУН. 

2. У дослідженні деталізовано організаційно-територіальний поділ ОУН, 

який існував у період функціонування ВО 3 “Лисоня”. У 1943–1944 рр. 

Тернопільська область ОУН складалася з трьох округ – Бережанської, 

Тернопільської і Чортківської. До кожної округи входило чотири-п’ять повітів. 

Організаційний поділ на нижчі організаційно-територіальні одиниці ОУН 

(райони і підрайони) був не скрізь однаковий, що зумовлено формами та 

методами діяльності підпілля. Орієнтовно такий поділ ОУН на Тернопіллі 

існував до реорганізації мережі підпілля у кінці 1944 – на початку 1945 рр. Тоді 

на базі Тернопільської області ОУН було створено Подільський край, до якого 

було приєднано території колишніх Вінницької та Кам’янець-Подільської 

областей ОУН. Влітку 1945 р. Подільський край складався з трьох округ: 

Тернопільська – 17 районів у трьох надрайонах; Чортківсько-Бережанська – 

21 район у чотирьох надрайонах; у Кам’янець-Подільській окрузі від поділу на 

райони і нижчі територіальні одиниці поділу ОУН, ймовірно, відмовилися. У 

1949 р. ОУН активно розбудовувала бази на території центральної України, у 

зв’язку з чим в Подільському краї було створено ще дві округи: Кременецька 

округа ОУН складалася, ймовірно, двох надрайонів. На території Вінниччини 

розбудовували округу, в якій діяло кілька груп повстанців. 

3. Доведено, що створення відділів УПА на території Тернопільщини 

підсумувало багатий військовий досвід ОУН. Впродовж 1942–1943 рр. 

військова референтура ОУН заклала початки мілітаризації підпільної мережі 

ОУН на Тернопільщині. Внаслідок цього було започатковано утворення 

військових команд, які зайнялися підготовкою членства та симпатиків ОУН до 

збройного спротиву німецькому режиму. Оголошення мобілізації до дивізії 

СС “Галичина”, рейд радянських партизан С. Ковпака та діяльність польського 

підпілля пришвидшили процес створення перших вишкільних відділів, які у 

липні 1943 р. отримали назву Українська Народна Самооборона. На Тернопіллі 
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перші збройні вишкільні підрозділи УНС почали активно формуватися з осені 

1943 р. 

4. З’ясовано, що взимку 1943–1944 рр. на основі УНС Тернопільської 

області було створено третю воєнну округу УПА “Лисоня”, керівництво якою 

здійснювалося через військовий штаб. Доведено, що формування військового 

штабу ВО почалося у грудні 1943 р. Посаду начальника (шефа) штабу прийняв 

В. Якубовський, якому упродовж 1943–1947 рр. підпорядковувалися керівники 

основних відділів: оперативного (І) – І. Лютий; розвідчого (ІІ) – І. Яцишин; 

тилу (постачання) (ІІІ) – ймовірно, Д. Пархуць; організаційно-персонального 

(ІV) – Д. Росоловський, І. Яцишин; політвиховного (VІ) – І. Гуменюк, 

І. Сказінський. Фактично всі члени штабу ВО 3 “Лисоня” брали участь у 

керівництві військовими підрозділами армії чи займали інші функційні посади 

в підпіллі. Майже всі керівники відділів штабу мали значний досвід роботи на 

відповідальних посадах в ОУН та проходили організаційні військові вишколи. 

Основними причинами, які заважали формуванню штабу ВО 3 “Лисоня”, були, 

передусім, брак військових кадрів і їх кваліфікаційно-організаційний рівень, 

підпільні умови діяльності та затяжний перехід німецько-радянського фронту в 

1944 р. 

5. Встановлено, що воєнна округа УПА “Лисоня” розбудовувалася на 

основі мережі ОУН, зокрема її військової (організаційно-мобілізаційної) 

референтури. Обласному військовому референту так як і командиру ВО 

“Лисоня” в області підпорядковувалася уся воєнна робота і збройні відділи 

відповідно. Військово-територіальний поділ ВО 3 “Лисоня” напряму залежав 

від організаційно-територіального розмежування мережі ОУН. Згодом, у 

1944 р., для внутрішнього поділу ВО було введено відтинки (групи), які були не 

стільки структурними одиницями поділу воєнної округи, а визначеними 

територіями для дій відділів УПА. Влітку 1945 р. групи замінили на тактичні 

відтинки, що територіально співпадали з округами ОУН. У 1945–1947 рр. на 

території ВО “Лисоня” діяли два ТВ УПА: “Північ” – Тернопільська округа і 

“Південь” – Чортківсько-Бережанська округа. На території Кам’янець-

Подільської округи ОУН тактичний відтинок, ймовірно, не був створений. У 

підрозділах УПА, які поділялися на рої, чоти, сотні та курені, діяла функційна 

система старшинства. 

6. Доведено, що упродовж всієї діяльності ВО 3 “Лисоня” на одному з 

основних місць стояло кадрове питання. Розгортання повстанських відділів 

загострило проблему підготовки власних старшинських і підстаршинських 

кадрів, тому штаб ВО у перші місяці 1944 р. організував школу підстаршин. 

Вишколи, організовані й проведені військовими референтурами ОУН різних 

територіальних одиниць, давали загальні базові військові знання, але для 

командирів середньої ланки цих вмінь та навичок було замало. У ВО “Лисоня” 

протягом 1944–1945 рр. було проведено, ймовірно, шість курсів підстаршин. 

Командуванням ВО та мережею ОУН готувалися спеціалізовані кадри для УПА 

– медичний персонал, політвиховники, радисти. Також планувалося 

формування окремих спеціальних підрозділів, однак цього реалізувати не 

вдалося. 
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7. Розкрито діяльність повстанських підрозділів проти німецького 

режиму. Осінньо-зимовий період 1943–1944 рр. для військових підрозділів ВО 

3 “Лисоня” був означений невеликими оборонними акціями проти німців, тому 

цей період командуванням використано для зміцнення та подальшої розбудови 

повстанських відділів. Групи УНС та відділи УПА, перебуваючи у німецькій 

окупації, займалися інтенсивним військовим вишколом стрільців та проводили 

військово-пропагандистські рейди. Починаючи із весни 1944 р., бойові акції 

повстанці проводили доволі часто, однак переважали – оборонні. На середину 

липня 1944 р. у частині ВО “Лисоня”, яка була зайнята німецькими військами, 

знаходилося 6 сотень УПА з приблизною чисельністю – 1 тис. стрільців. У 

липні 1944 р. ці відділи перейшли фронтову лінію і залишилися на теренах, які 

входили в підпорядкування Тернопільської воєнної округи. 

8. Доведено, що активне польсько-українське протистояння на рівні 

політичних і військових представників двох народів мало місце під час 

німецької окупації. Значне загострення конфлікту між двома сторонами 

відбулося з приходом на Тернопільщину радянських партизан та наближенням 

фронту в лютому-березні 1944 р. Тоді ж відбулася активізація воюючих сторін: 

як польської – яка ставила за мету повернути Західну Україну під свій вплив, а 

у майбутньому до відновленої Польської держави, так і української – якій 

потрібен був надійний тил для побудови самостійної Української держави. З 

повною радянською окупацією краю польське підпілля виступило разом з 

новою владою проти відділів УПА та ОУН. У 1945 р., коли (Лондонська) 

Польща опинилася осторонь державотворчих процесів, керівництво Армії 

Крайової у регіоні було арештоване, а більшість польського населення 

виселено, між визвольними рухами було досягнуто ряду локальних 

домовленостей про спільні дії проти радянського тоталітарного режиму. 

9. Встановлено, що, починаючи з осені 1943 р., у звітах підпілля ОУН 

фіксується наповнення області червоними партизанами. Свого апогею цей 

процес набув перед наближенням фронту в лютому-березні 1944 р. Навесні-

влітку в радянській прифронтовій смузі знаходилася значна кількість військ, 

тому діяльність підпілля, а тим більше відділів повстанської армії, була 

обмежена. Однак на цій території впродовж квітня-червня 1944 р. було 

сформовано орієнтовно 13 сотень УПА з приблизною чисельністю – 1,5 тис. 

стрільців. На другу половину 1944 р. припадає найактивніший період 

формування та діяльності відділів УПА ВО “Лисоня”. У серпні-жовтні 1944 р. 

Тернопільська воєнна округа нараховувала більше 24 сотень УПА з 

приблизною чисельністю – 3,5–4 тис. стрільців. Сформовані одиниці УПА 

разом з мережею ОУН активно виступили проти Червоної армії, військ НКВС, 

партійного апарату та, виконуючи накази штабу ВО, проводили масштабні 

військово-політичні акції, серед яких наступи на райцентри радянської 

адміністрації та військово-пропагандистські рейди за межі ВО. Осінь та зима 

1944–1945 рр. позначились для відділів УПА та їх командного складу значними 

втратами, а чисельність стрільців і військових одиниць у порівнянні з початком 

осені 1944 р. зменшилась практично, удвічі. В таких умовах командування ВО 
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відмовилося від дій великими підрозділами УПА та прийняло рішення про 

зміну тактики у подальшій боротьбі. 

10. Встановлено, що упродовж 1945–1946 рр. відділи УПА ВО 3 “Лисоня” 

вели активну військово-пропагандистську діяльність проти радянської 

адміністрації та військ НКВС, згодом МВС. Взимку 1944–1945 рр. відділи 

УПА, відповідно до наказу УПА-Захід, із близьких до регулярних військових 

форм боротьби перейшли до повстансько-партизанських дій дрібними 

відділами. Упродовж 1945 р. командування ВО “Лисоня” зайнялося 

опануванням приєднаних територій із краю УПА-Південь, організувавши у ці 

терени рейди та передислокувавши на них відділи УПА. Влітку 1945 р. 

Подільській воєнній окрузі підпорядковувалося понад 12 відділів УПА 

загальною чисельністю близько 1,5 тис. вояків, проте у зв’язку з 

реорганізацією, проведеною в цей час, відділи УПА бойово-політичну роботу 

почали проводити лише чотами. Масштабна протиповстанська акція, що 

тривала з січня по квітень 1946 р. на території Західної України, прискорила 

перехід УПА від партизанської діяльності до підпільної, що вилилося у рішенні 

розформувати відділи ВО “Лисоня” та перевести їх у збройне підпілля. Перед 

демобілізацією, у травні-червні 1946 р., в підпорядкуванні командам тактичних 

відтинків перебувало приблизно 9–10 відділів УПА з чисельністю до 40–60 

стрільців кожний. Загалом в підрозділах УПА перебувало близько 400 

стрільців. 

11. З’ясовано та проаналізовано процес розформування відділів УПА на 

території ВО 3 “Лисоня”, який тривав з другої половини літа 1946 р. до початку 

осені 1947 р. Стрільці, підстаршини та старшини відділів УПА влилися до лав 

збройного підпілля, яке стало основною формою національно-визвольного руху 

спротиву в Україні. Посади, які займали колишні вояки у підпіллі, були різними 

і переважно залежали від освітнього та військового кваліфікаційного рівня. 

УГВР своїми рішеннями надала підпіллю певних ознак війська, тим самим 

продовживши збройну боротьбу проти радянської тоталітарної системи у руслі 

армії УПА. 

12. Доведено, що на території Подільського краю збройне підпілля, яке 

об’єднувало членів, кандидатів у члени і симпатиків ОУН та безпартійних 

патріотів (серед них були і демобілізовані стрільці, підстаршини та старшини 

УПА) проводило і військову роботу. Діяльність організованого збройного 

підпілля у Подільському краї визначалася основними напрямками – бойовим 

(військовим) і політичним (пропагандистським). Пропагандистська робота 

полягала у поширені друкованої літератури, в першу чергу листівок, брошур та 

періодичних видань. Бойова праця полягала у здійсненні терористичних актів, 

збройних акцій і зіткненнях під час проведення чекістсько-військових операцій. 

Однак масштаби підпільної діяльності та чисельність членів ОУН у 

Подільському краї в другій половині 1940-х рр. скорочувалися. Отже, збройна 

боротьба у Подільському краї організовано велася до загибелі усієї керівної 

ланки ОУН у 1952 р., а період збройного спротиву окремих осередків підпілля 

ОУН та повстанців-одинаків закінчився у 1960-х рр. 
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На основі проведеного дослідження можна запропонувати наступні 

рекомендації: 

– Історію ВО 3 “Лисоня” слід розглядати у контексті українського 

національно-визвольного руху ХХ ст. 

– Поглиблювати вивчення діяльності відділів УПА на Тернопільщині на 

основі документів, що зберігаються в архівосховищах України, Росії, Польщі, 

Німеччини та інших країн. 

– Забезпечити державне фінансування науково-дослідних проектів з 

вивчення історії національної боротьби українців. 

– Розробити державні програми з питань популяризації досліджень, що 

висвітлюють героїчну боротьбу за соборність, свободу та незалежність. 

– Посилити на державному рівні соціально-правове забезпечення борців 

за волю України. 

– Систематично проводити заходи, спрямовані на вшанування живих та 

полеглих героїв, пам’ятних місць та подій, пов’язаних з національно-

визвольними війнами та революціями. 
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АНОТАЦІЯ 

Волянюк С. Б. Створення та діяльність воєнної округи УПА 

“Лисоня”. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Науково-дослідний інститут 

Українознавства. – Київ, 2016. 

У дисертаційному дослідженні на основі аналізу архівних документів, 

опублікованих джерел та наукової літератури вперше здійснено комплексне 

вивчення історії становлення та боротьби відділів повстанської армії на теренах 

військово-територіальної одиниці УПА – ВО 3 “Лисоня”. 

Висвітлено військову діяльність воєнної округи УПА “Лисоня” проти 

німецького та радянського окупаційних режимів і польського підпілля. 

Відтворено структуру округи та підлеглих їй формувань, розкрито воєнний, 

організаційний, територіальний поділ та встановлено керівний склад груп УНС, 

відділів УПА та штабу ВО. З’ясовано особливості підготовки командного і 

функційного складу для відділів УПА, функціонування збройних підрозділів та 

розкрито процес розформування воєнної округи. 

Ключові слова: Український національно-визвольний рух, Українська 

Повстанська Армія, Організація Українських Націоналістів, структура підпілля, 

командний склад, воєнна округа “Лисоня”. 

 

ANNOTATION 

Volianiuk S. B. Creation and activity of the UPA’s military okruha 

“Lysonia”. – Manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of Candidate of Historical Sciences: 

specialization 07.00.01 – History of Ukraine. – Research Institute of Ukrainian 

Studies. Kyiv, 2016. 

In this thesis, based on the analyses of archival documents, published sources 

and scientific literature, for the first time it is made the comprehensive study of the 

history of formation and fighting of the rebel army divisions on the territory of 

military unit UPA – VO 3 “Lysonia”. 

It is covered the military activity of the UPA’s military okruha “Lysonia” 

against the German and Soviet occupation regimes and the Polish underground. It is 

reproduced the structure of the district and subordinate units, it is disclosed military, 

organizational, territorial division, it is defined the command of groups of the UNS, 

divisions of the UPA and the staff of the VO. In the thesis it is described the features 

of functional training and command structure for the UPA, the functioning of the 

armed forces and it is disclosed the disbandment process of military district. 
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АНОТАЦИЯ 

Волянюк С. Б. Создание и деятельность военной округи УПА 

“Лысоня”. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – история Украины. – Научно-исследовательский 

институт украиноведения. – Киев, 2016. 

В диссертационном исследовании на основе анализа архивных 

документов и материалов, опубликованных источников и научной литературы 

впервые осуществлено комплексное изучение истории становления и борьбы 

подразделений повстанческой армии на территории военно-территориальной 

единицы УПА – ВО 3 “Лысоня” в 1943–1947 гг. 

В работе изложен ход милитаризации сети ОУН на рубеже 1942–1943 гг. 

и проанализирован вклад военной (организационно-мобилизационной) 

референтуры Организации Украинских Националистов в создание и развитие 

вооруженных подразделений повстанческой армии на Тернопольщине. Зимой 

1943–1944 гг. из действующих частей Украинской Народной Самообороны 

Тернопольской области была создана военная округа УПА “Лысоня” под 

номером 3 (ІІІ, ВО 3 “Лысоня”). Формирование военного штаба ВО началось с 

декабря 1943 г. в соответствии с приказами и инструкциями главного военного 

и краевого штабов УПА. Преобразование подразделений УНС в УПА на этой 

территории проходило в январе-марте 1944 г. Под военно-политическим 

руководством ОУН и Украинской Главной Освободительной Рады (УГВР) 

отделы УПА вели массовую повстанческую партизанско-диверсионную борьбу 

за независимость Украины. 

В диссертации освещена военная деятельность ВО “Лысоня” – 

подразделений УПА, самооборонных кустовых отделов и войсковой 

референтуры ОУН в условиях немецкого и советского оккупационных режимов 

и обращено внимание на противостояние с польским подпольем. 

Воспроизведена структура округи и подчиненных ей формирований, раскрыто 

военное, организационное, территориальное деление и установлен 

руководящий состав групп УНС, отделов УПА и штаба ВО. Выяснены 

особенности подготовки командного и функционального состава для отделов 

УПА, функционирования вооруженных подразделений и раскрыт процесс 

расформирования военной округи, который проводился из средины лета 1946 

до начала осени 1947 гг. 

В работе показана военная деятельность вооруженного подполья ОУН 

Подольского края после расформирования отделов повстанческой армии в 

1947–1952 гг., дана характеристика дальнейшего участия стрелков, подстаршин 

и старшин УПА в вооруженном подполье. Освещены отдельные очаги 

вооруженного сопротивления подполья ОУН и повстанцев-одиночек, которые 
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прекратились на территории, которую охватывала третья военная округа УПА 

“Лысоня”, в средине 1960-х гг. 

Военные подразделения военной округи УПА “Лысоня” были одними из 

составляющих национально-освободительной борьбы, которую вел украинский 

народ у ХХ в. с крупнейшими военными и государственными формированиями 

в Восточной Европе. 

Ключевые слова: Украинское национально-освободительное движение, 

Украинская Повстанческая Армия, Организация Украинских Националистов, 

структура подполья, командный состав, военная округа “Лысоня”. 
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