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КВШ – Крайовий військовий штаб
к-р – командир
МВС – Міністерство внутрішніх справ [СРСР]
НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ [СРСР]
ОВК – Окружна військова команда
ОіСУЗ – Осередні і східні українські землі
ОУН – Організація Українських Націоналістів
ПВК – Повітова військова команда
ПК – Подільський Край
СБ ОУН – Служба безпеки Організації Українських Націоналістів
СКВ – Самооборонний кущовий відділ
СС – (SS – Schutzstaffeln) Охоронні загони [Німеччина]
СУЗ – Східні українські землі
ТВ – Тактичний відтинок
УГВР – Українська Головна Визвольна Рада
УНС – Українська Народна Самооборона
УПА – Українська Повстанська Армія
УЧХ – Український Червоний Хрест
ЧА – Червона армія [СРСР]
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ВСТУП
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

забезпечує неперервність державотворчих традицій та процесу

народу

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 військовотериторіальної 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 соціальноекономічних 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
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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).
Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Київського національного
університету будівництва і архітектури (протокол № 15 від 22 лютого 2013 р.).
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.
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.;

6

–

проаналізувати дії повстанської армії проти радянського репресивнокарального 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
УНС та УПА, які в різний період підпорядковувалися третій воєнній окрузі
“Лисоня”. Це території Тернопільської області ОУН та Подільського краю ОУН. У
Тернопільську область ОУН в 1943–1944 рр. входило більшість районів
Тернопільської обл. (без північних районів) за радянським поділом 1939 р. та
колишні Рогатинський і Перемишлянський повіти воєводств польської держави. Зі
структурною реорганізацією підпілля та створенням Подільського краю ОУН з
1945 р. межі охоплюють території Тернопільської, Кам’янець-Подільської і
Вінницької областей за адміністративно-територіальним устроєм УРСР цих років.
Хронологічні рамки дослідження визначені організацією та діяльністю
підрозділів ВО УПА “Лисоня”, а саме 1943–1947 рр. – від часу створення перших
збройних підрозділів повстанської армії та створення третьої воєнної округи УПА
“Лисоня” до фактичного розформування підрозділів УПА на цій території. Хоч
рішення про поетапне розформування УПА було прийняте у 1946 р., а придушення
організованого збройного спротиву відбулося у 1950-х рр., організаційні клітини
підпілля та окремі повстанці діяли на цих територіях до середини 1960-х років, а
останні повстанці вийшли із підпілля лише після відновлення незалежності України.
Для простеження окремих тенденцій у боротьбі відділів УПА та підпілля проти
репресивно-каральних систем в окремих випадках перейдено за встановлені
хронологічні та географічні межі.
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Методологічну основу дослідження становить сукупність загальнонаукових
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 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)
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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 “Боєздатна армія поневоленого народу” (До 70річчя 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
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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.

10

РОЗДІЛ 1
ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Стан наукової розробки теми
Тема діяльності Української Повстанської Армії попри значне зацікавлення
громадськості і суспільства належить до тих, які є недостатньо вивчені в історичній
науці. Насамперед це пов’язано зі значним періодом бездержавності України, через
що вітчизняній історіографії залишилися у спадок спотворені картини і кліше
радянської пропаганди. На даний час історіографія діяльності УПА є доволі
широкою, проте окремих досліджень, присвячених Тернопільщині, вкрай мало, а ті,
що є, не дають відповіді на поставлені питання та не вирішують наукові проблеми.
Зазвичай, при розгляді проблем, пов’язаних із національно-визвольним рухом,
історики вдаються до поширеної практики групування виданих досліджень за
національною ознакою чи громадянством автора або за місцем створення праці. Так,
більшість дослідників виокремлює українську, радянську, діаспорну, зарубіжну
історіографії тощо. Деякі історики, досліджуючи питання діяльності національновизвольного руху ОУН та УПА, застосовували власні методологічні підходи до
історіографії. Висвітлюючи явище українського інтегрального націоналізму,
Олександр Зайцев виокремлює чотири концепції, згідно яких згаданий рух був: 1)
формою

самовираження

буржуазного

нації;

націоналізму;

3)

2)

екстремістською

українським

формою

фашизмом;

4)

українського
інтегральним

націоналізмом недержавної нації [314, с. 19]. Польський історик Гжегож Мотика
виділяє чотири історіографічні напрямки: ревізіоністи, традиціоналісти, історики
українського походження, позанауковий напрям [398, с. 11–28]. Історик Ігор
Саківський класифікує дослідників і їх праці за підходами до даної проблеми та
їхніми оцінками, таким чином виділяючи чотири напрями: 1) апологетичний; 2)
негативістський; 3) об’єктивно-позитивний; 4) об’єктивно-нейтральний [373, с. 271].
Беззаперечним є той факт, що підходи до класифікації історіографії
потребують значного переосмислення у сучасній науці. Враховуючи, що діяльність
ОУН і УПА на Тернопіллі в період німецької, а згодом радянської окупації, не
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привертала значної уваги дослідників, більшість праць майже не торкаються
військової діяльності у цьому регіоні. У зв’язку з цим праці істориків на основі
проблемно-хронологічного підходу слід розглядати за появою у логічній
послідовності, даючи їм належну фахово-історичну оцінку. Таким чином, основною
метою при розгляді даного питання вбачаємо подати історіографічний огляд,
присвячений проблемі діяльності ОУН та УПА на території цього регіону, піддавши
критичному аналізу наявні праці. Для цього слід охарактеризувати підхід до
групування історіографічного доробку, який використовуємо у даному дослідженні.
Так праці, що були написані у 1940–1950 рр. безпосередніми учасниками
збройної боротьби, за нашим підходом виділяємо в окремий блок, оскільки їх
автори, як члени ОУН, підпорядковувалися керівництву підпілля в Україні і
відстоювали його ідейні позиції. На основі досліджень цих авторів виникли
тематичні напрямки вивчення військової історії УПА в краї.
Дослідження, які присвячені діяльності третьої воєнної округи, відносимо у
другий блок. У ньому розглядаємо праці, що висвітлюють окремі аспекти діяльності
УПА і збройного підпілля на території ВО 3 “Лисоня”, а також біографічні
напрацювання про керівний склад УПА чи провідників ОУН, які діяли у межах цієї
військово-територіальної одиниці.
У третій відносимо дослідження, які частково торкаються проблем, пов’язаних
із українським національно-визвольним рухом на території Тернопільської
області/Подільського краю ОУН і є суттєвим доповненням щодо основного,
другого, блоку.
Насамперед

слід

охарактеризувати

дослідження,

які

були

написані

безпосередніми учасниками подій і торкалися організації та бойової діяльності
УПА. У праці Миколи Лебедя (1946 р.) описувані події охоплюють переважно
період німецької окупації і не виходять за межі 1944 р. [330]. Подібні хронологічні
рамки дослідження історії УПА стосуються роботи Василя Сидора (1949 р.) [291].
Однак у них приділено увагу становленню збройних груп УНС і відділів УПА на
території Тернопільщини та їх антинімецькій діяльності. Василь Сидор подає
обставини створення перших груп УНС, зокрема набір добровольців до сотень
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“Трембіта [1]”, “Трембіта [2]”, “Сіроманці”, висвітлює їх вишкіл та діяльність [291,
с. 12, 31–33]. На причинах створення підрозділів УНС та їх збройних діях, зокрема
на Тернопільщині, акцентує увагу М. Лебедь [330, с. 48–49, 66, 70]. Історію
формування народної самооборони у Галичині, її основні цілі та завдання
висвітлюють у нарисах Юрій Довбущук (1943 р.) та Михайло Фарило (1944 р.) [307;
313]. Обмежена початком 1944 р. і праця ОУН “Книга фактів…” (1947 р.), за
редакцією Володимира-Ігоря Порендовського, у якій зібрано дані, що стосуються
німецького, радянського (партизанського) та польського терору, зокрема і на
території Тернопільщини [162, с. 42–43, 45–46, 48].
У статтях Осипа Дяківа [191, с. 283–291, 325–356, 437–447] і Петра Федуна
[211, с. 187–194, 215–232, 343–378] йдеться про розгортання і діяльність відділів
УПА та вклад ОУН у їх розбудову. У них автори також подають діяльність
декількох командирів та відділів із ВО “Лисоня” як кращі зразки діяльності УПА.
Приміром, у 10–11 числах журналу “Ідея і Чин” (1946 р.) О. Дяків, пишучи про
рейди повстанських відділів, подавав діяльність чоти під командуванням “Андрія” із
сотні “Сірі Вовки”, яка у червні 1945 р. провела рейд територіями Кам’янецьПодільської округи ОУН; сотні “Сіроманці” під командуванням Степана Коваля
(“Косач”), яка упродовж серпня-вересня 1945 р. проводила рейд у Кременецький
надрайон та ін. [191, с. 284–286]. Петро Федун у праці “Шлях активної, збройної
боротьби проти окупантів – єдиноправильний шлях до національного визволення”
(1947 р.) торкався діяльності к-ра куреня УПА Дмитра Карпенка (“Лютий”,
“Яструб”), а також окреслював період найбільших бойових успіхів відділів УПА,
зазначаючи бої та акції, проведені на території ВО “Лисоня” – бої біля сіл Унів і
Пнятин Перемишлянського р-ну куреня “Яструба”, штурм райцентру Пробіжна
чотою з сотні “Сірі Вовки” та ін. [211, с. 220, 223].
У працях Василя Чижевського (1948 р.), Петра Мірчука (1953 р.), Лева
Шанковського (1953 р.) та Івана Бутковського (1954 р.) йдеться в загальному про
організацію, структуру та діяльність збройних відділів повстанської армії [288; 341;
386; 388]. Проте, у них присутній розгляд подій, пов’язаних із ВО “Лисоня”. Василь
Чижевський, описуючи військову діяльність ОУН 1941–1945 рр., звертає увагу на
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формування Тернопільської обласної військової команди ОУН, яка взимку 1943–
1944 рр. переформувалася у військовий штаб воєнної округи. Також у цій праці
подано дані про створення відділів УНС, їх передислокацію у Галичині, підкреслено
важливу роль вояків Дружин українських націоналістів (ДУН) в організації
повстанських відділів та, що найголовніше, висвітлено діяльність командирів
“Лемка” (Корнафель – к-р сотні “Сірі Вовки”), “Бондаренка” (Володимир
Якубовський – к-р куреня), “Крука” (Богдан Федик – к-р куреня, групи/відтинку),
“Кока” (Іван Юхнович – к-р сотні “Лісовики”), “Яструба” (Д. Карпенко), “Максима”
(к-р сотні “Полтавці”), “Довбні” (Іван Кедюлич – к-р ТВ) та першого командира
УНС Тернопільщини і воєнної округи “Остапа”-“Очерета” (Омелян Польовий –
командував куренем та загоном УПА) [386, с. 1–4, 13–15, 21, 48, 70, 80, 86, 94, 104].
У загальній праці Петра Мірчука, де висвітлено процес створення і діяльності
УПА, щодо Тернопільщини подано кілька важливих згадок. Чи не вперше
зазначено, що у військовому відношенні територія “Тернопільщини по Дністер”
становить воєнну округу під криптонімом “Лисоня” [341, с. 234]. У тексті
висвітлено інформацію про декілька облав військ НКВС та успішних операцій
відділів УПА воєнної округи, зокрема рейди у Буковинську і Кам’янець-Подільську
округи ОУН, штурм райцентру Великий Глибочок і операції збройного підпілля у
краї [341, с. 110–112, 124–125, 127–128]. Також згадано декілька підрозділів (сотні
“Полтавці”, “Чорноморці”, “Сірі Вовки”, “Бурлаки”, “Сіроманці”, “Орли” [341, с.
106–109, 111–112, 117–118, 127]) та старшин (Яромир Олесницький (“Ярий”, лікар
Бережанської округи ОУН), “Яструб” (Д. Карпенко), “Максим” (к-р сотні), “Сич”
(Іван Кульчицький – к-р сотні “Чорноморці”), “Борис” (Зенон-Остап Голуб’як –
окружний провідник Кам’янець-Подільщини), “Крук” (Б. Федик), “Бистрий” (Петро
Хамчук – к-р чоти, сотні, куреня, ТВ) [341, с. 55, 109, 111, 117–118, 246, 250, 255])
УПА, які діяли в структурі “Лисоні”. Поряд з цим автор допустився ряду хиб. Так, за
даними П. Мірчука штабу ВО 3 “Лисоня” підпорядковувалося лише 6 відділів УПА
(“Холодноярці”, “Бурлаки”, “Лісовики”, “Рубачі”, “Буйні” та к-ра “Голки”), які у
праці названі куренями [341, с. 245]. Натомість, сотню “Сірі Вовки” автор відносить
до Буковинського куреня УПА ВО 4 “Говерля”, а відділи “Сіроманці”, “Полтавці” та
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“Чорноморці” – називає куренями окремого призначення, які підпорядкувались
КВШ УПА-Захід [341, с. 246–248]. Відділ “Сіроманці”, за даними П. Мірчука, після
участі в бою біля с. Гурби (квітень 1944 р.) переданий із УПА-Південь у склад УПАЗахід, що також не відповідає дійсності [341, с. 106]. У праці допущено ряд
помилок,

які

стосуються

старшинського

складу

“Лисоні”.

Для прикладу,

командиром Тернопільської воєнної округи УПА названий майор “В. Грім”, к-р
сотні “Орли” – хорунжий Кіт (“Коц”) названий під псевдо “Код”, Дмитро
Росоловський (“Чугайстир”) та к-р “Максим” подані як сотенний “Рубачів” та
курінний “Сіроманців” відповідно, Дмитра Карпенка подано організатором
“чужонаціональних” відділів при УПА [341, с. 111, 118, 245, 250, 255] та ін.
У монографічному виданні “Історія Українського Війська” Лев Шанковський
у розділі, присвяченому УПА, розвиває положення, викладені у англомовній книзі
“The Ukrainian Insurgent Army”, виданій 1950 р., і торкається діяльності відділів
повстанської армії на Тернопіллі [388; 397]. Зокрема, автор подає відомості про
облави німецьких військ [388, с. 711], військ НКВС [388, с. 726, 730, 737–738, 754–
755], воєнно-політичну і пропагандистську діяльність відділів УПА “Холодноярці”,
“Сіроманці”,

“Полтавці”,

“Сірі

Вовки”,

“Бурлаки”,

“Лісовики”,

“Орли”

“Чорноморці”, к-ра “Голки”, “Гайдамаки”, “Буйні” [388, с. 711, 726, 731–732, 734–
737, 740, 752, 758–759, 766] і штурми районних центрів [388, с. 725, 737, 739, 744,
759] на Тернопільщині у 1944–1946 рр. Також у праці згадано діяльність старшин
“Лисоні” – “Остапа” (О. Польовий), “Яструба” (Д. Карпенко), “Максима” (к-р сотні),
“Бистрого” (П. Хамчук), “Сича” (І. Кульчицький), “Бая” (Михайло Осовський – к-р
чоти у сотні “Лісовики”), “Крука” (Б. Федик), “Ясьміна” (Володимир Верещинський
– к-р сотні “Гайдамаки”), “Гордія” (Степан Маркіза – к-р сотні “Буйні”), Теодозії
Підгайної (“Дарка”, машиністка ВШВО), “Чорного” (Василь Шепета – к-р ТВ),
Юліана Сердюка (“Ярема”, політвиховник ТВ), Володимира Якубовського
(“Бондаренко”, нач. штабу ВО) і Осипа Безпалка (“Остап”, провідник ПК) [388,
с. 726, 730–732, 734, 736, 738, 745, 752, 759–760, 765, 806–807, 809]. Проте, так як і у
праці П. Мірчука, у даній роботі автор неправильно подав псевдонім к-ра сотні
“Орли”, а також помилково зазначає, що сотні “Буйні” і к-ра “Голки” діяли у 1945 р.
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[388, с. 736–738, 759–760]. Не відповідає дійсності й те, що у тексті Л. Шанковський
пише про курінь Івана Климишина (“Крук”) із УПА-Південь як про відділ ВО 3
“Лисоня” у 1943–1945 рр., називаючи його найстаршою одиницею воєнної округи.
Автор також помилково вважає, що “Крук” (Іван Климишин) діяв спільно з
місцевими відділами у Підгаєччині, Бучаччині, Копичинеччині, мав базу в
Чортківщині, звідки проводив рейди у Кам’янець-Подільську і Буковинську округи
ОУН. При цьому сотню “Сірі Вовки” називає спецвідділом з цього куреня [388, с.
711, 735, 739–740, 745]. Ймовірно, Л. Шанковський помилково поєднав кілька
біографій старшин (курінного “Бистрого” (П. Хамчук) з Чортківщини, к-ра
Кам’янець-Подільської групи “Бистрого” (Ярослав Білинський), к-ра куреня і
групи/відтинку “Крука” (Б. Федик) з Бережанщини і, мабуть, “Крука” (Ярослав
Почигайло) – к-ра сотні “Лісовики”) в одну.
У статті Івана Бутковського “Організаційна структура УПА в час німецької
окупації” подано інформацію про військовий устрій УПА, зокрема зазначено, що у
західний край ОУН входило 8 областей ОУН, серед яких Тернопільська у поділі
УПА формувала воєнну округу, яка від командування УПА-Захід отримала
порядковий номер ІІІ (три) [288, с. 2].
Основним недоліком перерахованих праць є те, що автори не змогли, із
зрозумілих причин, використати весь наявний документальний матеріал, а тому
багато питань ними не взято до уваги та не висвітлено. Варто також підкреслити, що
деякі з вищезазначених нами хиб, через відсутність розвитку тематичних
досліджень, простежуються і в сучасних наукових, популярних та краєзнавчих
працях з історії збройної боротьби на Тернопільщині.
Питання, присвячені комплексному вивченню діяльності ВО 3 “Лисоня”
упродовж ХХ та ХХІ ст., піднімало ряд дослідників історії національно-визвольного
руху. Першим ґрунтовним дослідженням був нарис Л. Шанковського про “причинки
до історії В.О. ч. III «Лисоня»” (1980 р.), для написання якого автор збирав
матеріали з усіх доступних йому джерел та учасників підпілля, переважно активних
під час німецької окупації [389]. У ньому автор висвітлив процес розгортання
місцевих відділів УПА, їх структуру і старшинський склад та подав проведену ними
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воєнну діяльність. Проте йому так і не вдалося виправити помилки, відзначені нами
у аналізі праці 1953 р., а також правильно ідентифікувати сотенних командирів
“Лисоні” і виявити підпорядковані їй сотні. Приміром, у нарисі автор пише про
Бережанську сотню “під назвою «Холодний Яр» під командою хор. Мартина
Мізерного”, зазначаючи, що він паралельно виконував обов’язки ад’ютанта штабу
ВО [389, с. 258]. Враховуючи, що М. Мізерний користувався псевдонімом “Рен”,
про що було відомо на еміграції, та ніколи не діяв у ВО “Лисоня”, вважаємо, що
малася на увазі Бережанська сотня “Холодноярці”, якою коротко командував Василь
Нирка (“Рен”). Схожа інтерпретація стосується і “сотні О[сипа] Безпалька[, яка]
стала Відділом Особливого Призначення (ВОП) «Лисоні»” [389, с. 259]. Мабуть, Л.
Шанковський, відштовхуючись від псевдоніма О. Безпалка – “Остап”, мав на увазі
сотню (підстаршинську школу), яку ідентифікували за псевдонімом к-ра воєнної
округи О. Польового (“Остап”). За таким же підходом автор О. Безпалка ідентифікує
як першого командира ВО 3 “Лисоня” [389, с. 263], що не відповідає дійсності,
оскільки він на зламі 1943–1944 рр. займався розбудовою УПА у Наддніпрянщині.
Також у нарисі помилково подаються, як місцеві, такі відділи УПА: Бережанська
сотня під командою “Олега”, Тернопільська сотня під командою пор. “Бродяги”,
Тернопільська міська (“атентатна”) сотня, технічно-будівельна сотня та ін. [389, с.
256, 258]. При цьому деякі справжні відділи ВО 3 “Лисоня” (“Сіроманці” та “Орли”)
названо куренями, що складаються з кількох сотень [389, с. 244–245, 257]. У тексті
згадано значну кількість старшин ВО “Лисоня”, про яких на даний час не виявлено
жодної

інформації,

серед

них

хорунжі

“Талай”,

“Жмудин”

(литовської

національності), сотник Богдан Кривонос та ін. [389, с. 257–259, 262]. Можна
зробити припущення, що псевдонім “Жмудин” слід відчитувати як “Жулик”,
оскільки у ВО “Лисоня” на керівних посадах діяв к-р УПА Іван Матвіїв (“Жулик”).
У статті І. Тернопільський (1983 р.) на основі праць П. Мірчука,
Л. Шанковського та за власними даними подає узагальнення щодо дій ОУН і УПА
на Тернопіллі [381]. Зокрема, автор підкреслює, що підрозділи УПА ВО “Лисоня”,
які формувалися із добровольців Тернопільщини та Рогатинщини, до кінця 1947 р.
провели 253 бої і сутички із ворогом. Автор, роблячи поклики на праці
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Л. Шанковського та П. Мірчука, робить ті ж хиби, що й вони. Проте, ним наведено 8
центрів, довкола яких концентрувалися відділи УПА та підпільна сітка ОУН, що
проводили збройну боротьбу. У цьому дослідженні І. Тернопільський наводить
військово-територіальний устрій ВО “Лисоня”, помилково зазначаючи її поділ на
три тактичні відтинки під криптонімами “Зборів”, “Серет” та “Стрипа”, проте не
подає територій, які вони охоплювали. Із тексту можна зробити висновок, що
криптонім відтинку “Серет” відповідав Тернопільському ТВ, командування якого
загинуло в 1952 р. [381, с. 123–125].
Вагомим дослідженням ВО 3 “Лисоня” можна вважати праці Євгена
Штендери. У вступній статті до 11 тому “Літопису Української Повстанської Армії”
(1985 р.) на основі підпільних матеріалів досить детально висвітлено процес
створення збройних відділів на території Тернопільської округи ОУН [390]. Автор
подає загальну картину функціонування відділів у Зборівському та Тернопільському
повітах, висвітлює рейди відділів УПА в інші воєнні округи в 1943–1944 рр. та
називає цифронім Тернопільського тактичного відтинку. Слід відзначити, що це
перше дослідження, що ґрунтується на широкому спектрі підпільних документів, у
якому обґрунтовано доведено, що розформування відділів УПА в окрузі відбулося у
1947 р. У вступній статті до 12 тому “Літопису Української Повстанської Армії”
(1989 р.) Є. Штендера на основі широкого аналізу документів підпілля висвітлює
територіальні межі ВО “Лисоня”, вказує керівний склад, структуру військового
штабу та спростовує частину помилкових даних, які поширилися в еміграційних
колах через праці Л. Шанковського та П. Мірчука [391]. Попри проведену велику
дослідницьку

роботу,

автор

допустився

ряду

серйозних

хиб.

Наприклад,

Є. Штендера подає, що навесні 1945 р. “Лисоня” була поділена на 5 тактичних
відтинків УПА (Бережанський, Бучацький, Кам’янець-Подільський, Тернопільський
і Чортківський), яким було присвоєно номери від 15 до 19. Хоч у тексті і
зазначається, що немає детальних даних про криптоніми і керівний склад ТВ,
стверджуємо, що подані дані не відповідають дійсності. Також автор помилково
зазначає, що Тернопільський ТВ УПА мав криптонім “«Серет» І” та робить хибне
припущення, що Чортківський ТВ УПА мав криптонім “«Серет» II” [391, с. 8].
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Історик

Мирослав

Ханас

тезово

характеризує

діяльність

УПА

на

Тернопільщині використовуючи відомі праці П. Мірчука, Л. Шанковського та
І. Тернопільського (1993 р.). Як наслідок, допускається значних прогалин, які мають
місце у перерахованих дослідників [384, с.110–111].
На значно вищому науковому рівні діяльність ВО 3 “Лисоня” висвітлена у
довідниках Петра Содоля (1994 р. і 1995 р.) [375; 376]. У них автор подає реєстр
командирів від чотових та почту сотень до вищих керівників; короткі біографічні
довідки працівників військового штабу ВО, командирів груп, тактичних відтинків та
куренів; реєстр друкованих видань виданих підпільними друкарнями (періодика та
брошури); структуру “Лисоні” у різні періоди її діяльності. Однак варто відзначити,
що автор допустив ряд неточностей, зокрема через те, що користувався працями, які
охарактеризовані вище, найвагоміші з них стосуються територіального поділу
підпілля у краї [376, с. 177, 190].
Помилки, які були допущені у перелічених дослідженнях, зокрема, ті які
пов’язані із поділом третьої ВО на тактичні відтинки, ввійшли у пізніші публікації
присвячені військовій діяльності УПА на Тернопіллі.
Історіографія періоду незалежності завдяки так званій “документальній
революції” 1990-их рр. змогла суттєво збагатити джерельну базу дослідження теми
українського національно-визвольного руху. Однак введення до наукового обігу, в
першу чергу саме документів радянського режиму, не сприяло якісному та
об’єктивному

розгляду

діяльності

збройної

боротьби

ОУН

та

УПА

на

Тернопільщині. Так, Галина Стародубець у тематичному розгляді діяльності
збройного підпілля в області (2010 р.) подає загальний аналіз подій 40-х – початку
50-х рр. ХХ ст., що мали місце на Тернопільщині, зокрема розкриває комплекс
заходів організованих і проведених радянським режимом на зламі 1945–1946 рр., які
називалися в підпіллі “великою блокадою”. Також автор характеризує повстанський
рух як масовий і всенародний і при цьому зазначає, що основною організовуючою
силою виступала ОУН [377]. Проте при висвітленні означених подій допускається
цілого ряду історичних та методологічних помилок. Приміром, автор пише:
“Радянські офіційні джерела, датовані першою половиною 1944 року, містять
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інформацію про локальні збройні акції, здійснювані підрозділами УПА-Захід. Для
прикладу, за даними Тернопільського обкому КП(б)У станом на 1 червня 1944 року
в квітні-травні на території області було відмічено ряд нападів «бандгруп» УПА на
дрібні військові підрозділи й окремих бійців Червоної Армії. Проте такого роду
акції не носили масового характеру, а були, швидше, локальним явищем. Перед
повстанським рухом стояло більш реальне завдання – зберегти потенціал свого
запілля перед небезпекою його фізичного, якщо не знищення, то відчутного
знекровлення” [377, c.11–12]. Однак, вважаємо за необхідне зазначити, що 1944 рік
– це період стрімкого збільшення чисельності повстанської армії на усіх територіях,
зокрема і на Тернопільщині. Тут варто підкреслити, що перша половина 1944 р. – це
період швидкого збільшення відділів УПА на території ВО “Лисоня” і, як наслідок,
збільшення їх активності. Хоч “Лисоня” упродовж березня-липня 1944 р. була
розділена фронтом на дві рівнозначні частини, її відділи проводили військові
операції як оборонного, так і наступального характеру. У Бережанській окрузі ОУН
на кінець весни 1944 р. дислокувалося 7 сотень УПА, які проводили активні збройні
акції проти німецьких підрозділів, радянських партизан та підрозділів ЧА.
Упродовж квітня-червня 1944 р. на території Тернопільської області ОУН, зайнятій
радянськими військами, було сформовано орієнтовно 13 сотень УПА, які проводили
значні бойові зіткнення як з підрозділами внутрішніх військ НКВС і “Смерш”, так і
з ЧА. Також активну діяльність вели відділи повстанської армії з країв УПА-Північ
та УПА-Південь на Кременеччині та суміжних з Тернопільщиною територіях.
Акцентування уваги на завдання збереження потенціалу “запілля перед небезпекою
його фізичного, якщо не знищення, то відчутного знекровлення” ставилося
керівництвом збройного руху у більш пізній період діяльності. Висвітлюючи
організаційну структуру підпілля в першій половині 1944 р., автор вживає
словосполучення “бандерівська ОУН” [377, с. 14]. Чим обумовлене вживання цієї
назви станом на 1944 р., нам невідомо. Тим паче, що ОУН Андрія Мельника у
1944 р. вже не відігравала помітної ролі у військово-політичній діяльності
українського підпілля області. Остання виявлена нами згадка, що стосується
помітнішої військово-політичної діяльності ОУН Андрія Мельника на Тернопіллі,
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відноситься до осені 1943 р. Так, у звіті із Бережанської округи ОУН від 5 листопада
1943 р. зазначається: “В лісах між Липицею Гор[ішньою], Тростянцем і
Слав’ятином примістилася мельниківська партизанка, числом около 100 чоловік, яка
наразі сидить тихо і тільки збирає в терені харчові припаси. В зв’язку з тим в с.
Мечищів створили вони організаційну сітку. Станичним назначили Ткача (поганий
тип). На село назначили контингент матерії і харчів та загрозили карою смерти.
Люди мали це здати до 3. Х., год. 4-та пополудні” [3, арк. 46]. Як і для всіх
попередніх праць, каменем спотикання для дослідження Г. Стародубець стали
характерні хиби у структурі і організаційно-територіальному поділі підпілля,
зокрема і військово-територіальному устрої УПА [377, с. 16, 19–20, 27–28].
Практично не відрізняється дослідження Г. Стародубець і від більш сучасного,
яке опубліковане, як стаття до загальної історії Тернопільської області у
енциклопедичному тритомнику “Тернопільщина. Історія міст і сіл” (2014 р.) [378]. У
ньому автор вкотре повторює ряд означених попередньо помилок, а також
продовжує створювати історичні міфи на кшталт отримання ступеня полковника кром ВО 3 “Лисоня” О. Польовим; приписування посади командира воєнної округи
В. Якубовському; підпорядкування штабові цієї округи 18 сотень УПА, та ін. [378,
с. 217–218]. Характеризуючи напрацювання Г. Стародубець, можна дійти висновку,
що основним об’єктом цих досліджень є боротьба радянської карально-репресивної
системи проти українського підпілля.
Варто зазначити, що значна частина публікацій, які присвячені діяльності
визвольного руху, належить переважно історикам-краєзнавцям. Ці напрацювання не
охоплюють всієї території діяльності ВО 3 “Лисоня”, а стосуються окремих регіонів.
Нестором Мизаком розкривається діяльність підпілля ОУН та підрозділів УПА на
терені Борщівського, Чортківського, Заліщицького, Бучацького повітів, Козівського
району, а також спільно із Василем Горбатюком опрацьовано діяльність ОУН та
УПА у Кам’янець-Подільщині [332; 333; 334; 335; 336; 337; 406]. На основі
документів з архівів радянських спецслужб Юлія Польова вивчала функціонування
Кам’янець-Подільської округи ОУН на поч. 1950-х рр. [363]. Діяльність підпілля на
території Вінничини в 1940–1950 рр. подано у спільній праці Василя Гурина,
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Костянтина Завальнюка, Олександра Петренка і Тетяни Стецюк [308]. Богдан Савка
висвітлює діяльність українського підпілля на теренах Чортківщини, Гусятинщини
та Копичинеччини [371; 372]. Василь Буртник подає нарис національно-визвольної
боротьби на території колишнього Теребовлянського повіту [217]. Петро
Твардовський і Василь Савчук розглядають діяльність ОУН та УПА на території
Підгаєччини та Бережанщини [214; 265]. Про боротьбу повстанців на ГалицькоВолинському прикордонні, а саме на межі Зборівського, Бродівського та
Золочівського повітів розповідає Степан Ґоляш [227]. Територія Зборівщини
представлена книгами пам’яті та збірником “Зборівщина: історія і сьогодення:
Історико-краєзнавчий нарис”, який уклав Михайло Бігус [235; 254; 255].
Збаражщина, Монастирищина та Підволочищина представлена районними книгами
пам’яті [231; 232; 248; 270]. Повстанський рух на території Рогатинщини
охарактеризовано у праці Василя Мельника [246] та добірці газет “Повстанець” за
1990-ті – 2000-ні роки – органу Рогатинської районної управи Братства ОУН і УПА.
Роман Пастернак висвітлює діяльність ОУН та УПА на території Перемишлянщини
[260; 261; 262; 263; 264]. Діяльність українських повстанців на території
Тернопільщини і Скалатщини розглядається у публікаціях Володимира Ханаса,
Михайла Ханаса, І. Тернопільського та ін. [233; 381; 384].
Варто виокремити праці, що стосуються окремих аспектів діяльності УПА та
підпілля ОУН у краї. Для прикладу, припинення функціонування Подільського
крайового проводу ОУН висвітлював Ігор Марчук, проте відомості, які подані у
його статті, містять деякі неточності і прогалини [331]. Діяльність крайового
осередку пропаганди Подільського краю у об’ємній статті подав Володимир Мороз,
йому ж належить і розвідка, присвячена сотні УПА “Сіроманці” під час рейду
територією ВО 2 “Буг” у 1944 р. [342; 346]. Варто зазначити, що відомості про рейди
та бої цієї сотні, починаючи із 1940-х рр., протягом тривалого часу не сходили зі
шпальт підпільних газет та часописів: у друкованому органі ВО 2 “Буг” –
“Стрілецькі вісті” починаючи з травня 1944 р. (рік І, ч. 5, 7–8, 14, 15–16, рік ІІ, ч. 2–
3, 5, 6) висвітлюється боротьба сотні на теренах Львівщини проти підрозділів
Вермахту, ЧА та АК; повідомляються короткі відомості про полеглих на полі бою;
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подаються псевдоніми стрільців, котрі були відзначені командуванням, а також
публікуються статті та вірші, присвячені цій сотні [188]. У неперіодичному виданні
Станіславського тактичного відтинку – “Чорний Ліс” надруковано поему про похід
сотні на Львівщину, тощо [166, с. 11–113]. Фрагментарно діяльність референтури СБ
ОУН на Тернопільщині розглядається у вступній статті до 43 тому “Літопису
Української Повстанської Армії” Петра Потічного [174, с. 7–22].
Протягом останніх років було видано цілий ряд біографічних нарисів про
командирів УПА та провідників ОУН, які діяли на території Тернопілля. Серед них
слід згадати нариси про Василя Шепету [234], Петра Хамчука [338], Омеляна
Польового [279; 368], Галину Дидик [259; 357], Ярослава Почигайла [250], Павла
Мигаля [251], Мирослава Котовича [249], Івана Прокопишина, Василя Бея [351],
Григорія Ґоляша [280, с. 225–238; 287; 312], Володимира Зобківа [246, с. 103–107],
Степана Коваля [242; 268], Олексія Домчука [267], Осипа Безпалка [275], ЗенонаОстапа Голуб’яка [416] та ін.
Дослідження, які частково торкаються проблем, пов’язаних із збройною
боротьбою на території Тернопільської області/Подільського краю ОУН, фактично є
найбільшим блоком у нашому розгляді історіографії. Він охоплює узагальнюючі
праці істориків визвольного руху. Приміром, у дисертаційному дослідженні Федора
Полянського, який висвітлював німецький окупаційний режим і рух опору на
Тернопіллі 1941–1944 рр., окремо згадано і про розгортання відділів УПА на
території галицької частини Тернопільщини [409], а у пізніших статтях подано
репресивну діяльність німецької адміністрації і військових частин щодо місцевого
населення, націоналістичного підпілля та боротьбу проти відділів УНС, а згодом
УПА [364; 365; 366]. Відомості про діяльність окупаційних режимів, зокрема і на
Тернопільщині подавали у своїх дослідженнях Костянтин Бондаренко, Михайло
Нагірняк та ін. [404; 408]. Окремо рух опору в Галичині у 1941–1944 рр.
охарактеризував у дисертаційному дослідженні Володимир Старка [410]. Історики
Олег Клименко та Сергій Ткачов, досліджуючи проблеми співпраці місцевого
населення Тернопільщини та Чортківщини із німецьким окупаційним режимом у
1941–1944 рр., звертали увагу на стосунки між німецькою адміністрацією з одного
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боку та підпіллям ОУН і збройними відділами УНС і УПА з іншого, висвітлювали
впливи ОУН на українців в рядах поліції та інших військових підрозділах,
сформованих з місцевого населення тощо [325; 326; 413]. Цінною для встановлення
територіального поділу підпілля є праця Олександра Семеніва, у якій автор
розкриває фронтові військові операції 1944 р. на території Тернопільщини. У даній
праці також подаються факти взаємовідносин місцевого населення та українського
підпілля із червоноармійцями [374]. Етнонаціональна політика ОУН та УПА
висвітлена, частково і на Тернопільщині, у праці Василя Деревінського “Ставлення
ОУН (б) і УПА до сусідніх народів та національних меншин” [311]. Питання
пропагандистської діяльності підпілля, зокрема на Тернопіллі, висвітлювала у своїй
монографії Олександра Стасюк [379]. У дослідженні Олега Клименка “Бофони:
грошові документи ОУН і УПА” розкрито історію створення та фінансовогосподарську роль грошових документів підпілля – бофонів, чимало з яких
виготовлялися і розповсюджувалися у межах ВО 3 “Лисоня” [285; 405]. Діяльність
друкарень ОУН, зокрема на Тернопільщині, охарактеризовано у працях Олександра
Іщука і Наталії Ніколаєвої [318; 353].
Період діяльності УПА-Захід і збройного підпілля у 1942–1960 рр. намагався
висвітлити у дисертаційному дослідженні Н. Мизак [407], що згодом ввійшло в
основу окремої наукової монографія [339]. Проте у своїй праці автор допустився
цілого ряду історичних і методологічних помилок, зокрема тих, які стосуються
періоду

розгортання

збройної

боротьби

на

Тернопільщині,

структури,

командування, військово-територіального устрою, чисельності УПА в цьому регіоні
та ін. [339, с. 89, 93–95, 97, 99–101, 121, 126–129, 140]. Для прикладу, один із
періодів (квітень-червень 1944 р.) формування відділів УПА на території
Тернопільщини зайнятій радянськими військами у праці охарактеризовано так:
“Тернопільська область залишилася розділена навпіл. У південно-східній частині її
залишилося збройне підпілля ОУН, яке потребувало реорганізації. Зв’язкові через
лінії фронту інформували, що радянська влада у Борщівському, Чортківському,
Заліщицькому та інших районах масово призиває населення на фронт. Водночас
провокатори, перевдягнуті на провідників ОУН, у ряді місць краю зібрали велику
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кількість молоді, під маркою до УПА, й вивели їх під оперативний удар фронтової
«Смерш»” [339, с. 100]. Не піддавши об’єктивному аналізу виданий наявний
історичний

матеріал,

Н.

Мизак

наново

переопублікував

хиби

припущені

Л. Шанковським про діяльність “Тернопільської атентатної сотні”, наказ ГВШ УПА
у 1947 р. щодо ліквідації ВО 3 “Лисоня” та ін. [339, с. 100, 129]. Варто зазначити, що
у цій монографії військова діяльність відділів УПА ВО “Лисоня” обмежена літом
1945 р. Подальший період діяльності повстанської армії та процес розформування
УПА на цій території у дослідженні не поданий.
Збройне протистояння між українським і польським підпіллям, а саме УПА і
АК, на території ВО 3 “Лисоня” розглядали дослідники Олег Гайдай, Богдан
Хаварівський, Володимир Ханас [385], Сергій Ткачов [383], Ґжеґож Мотика [352],
Ігор Ільюшин [316], Володимир В’ятрович [304] та Юрій Телеховський [380].
Участь колишніх вояків ДУН, дивізії “Галичина” та інших українських
підрозділів німецької армії у відділах ВО “Лисоня” частково висвітлена у працях
Н. Мизака [332; 333; 334; 335; 337], Мирослава Кальби [320], Романа Колісника
[328], Майкла Мельника [399] та Андрія Боляновського [283; 284].
Висвітлення радянською історіографією визвольної боротьби ОУН та УПА
носило гостро публіцистичний характер. Положення та висновки радянської
історіографії щодо діяльності ОУН і УПА тенденційні. Національно-визвольна
боротьба українського народу в 1940–1950 рр. на Тернопільщині розглядається
лише епізодично, подаються провокаційні, неправдиві та вирвані із контексту
окремих документів відомості, що стосуються військової діяльності підрозділів
УПА та підпілля ОУН [197; 309; 362]. У радянській історіографії, за визначенням
Анатолія Русначенка, “було чимало сторінок, але не було науки, не було правди”
[370, c. 7]. Із сучасних досліджень виданих у Росії можемо виділити праці Джеффрі
Бурдса, Олександра Гогуна [286; 306].
В узагальнюючих монографіях з історії ОУН та УПА Петра Содоля [402],
Юрія Киричука [323; 324], Володимира Косика [329], Енріка Мартінеза Кодо [394],
Юрія Крохмалюка [396], Ґжеґожа Мотики [400], Анатолія Кентія [321; 322],
Анатолія Русначенка [370], Євгена Пінака, Пітера Аббота [392], Томаса Найжела
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[401], Олександра Статієва [403], Джона Армстронга [393], Сергія Ткаченка [382],
Івана Патриляка [360] та ін. подаються окремі факти із військової діяльності відділів
УПА ВО 3 “Лисоня”, проте детального розгляду цієї проблематики немає. Це ж
стосується і колективної монографії робочої групи істориків спеціальної урядової
комісії з дослідження питань діяльності ОУН і УПА [354].
Огляд історіографії дозволяє дійти висновку, що діяльність ВО 3 “Лисоня” не
знайшла належного висвітлення у наукових працях та не стала предметом
комплексного наукового дослідження, чим і зумовлене звернення автора до цієї
теми. У науковій літературі знайшли відображення лише окремі її аспекти. Підходи
до класифікації історіографії на даний час потребують значного переосмислення у
сучасній науці. Більш придатним для належного висвітлення історії воєнної округи
УПА “Лисоня” може слугувати запропоноване нами групування історіографії, яке
використано у даному дослідженні. За ним, праці, що були написані у 1940–1950 рр.
безпосередніми учасниками збройної боротьби, складають окремий блок. На основі
них виникли тематичні напрямки вивчення військової історії збройного руху.
Дослідження, які присвячені діяльності ВО 3 “Лисоня” відносимо у другий блок,
який є базовим для нашого дослідження. У ньому також розглядаємо праці, що
висвітлюють окремі аспекти діяльності УПА і збройного підпілля, а також
біографічні напрацювання, які присвячені керівному складу УПА чи провідникам
ОУН на означеній території. У третій потрапили дослідження, які частково
торкаються проблем пов’язаних із українським національно-визвольним рухом на
території Тернопільської області/Подільського краю ОУН і є суттєвим доповненням,
щодо основного, другого, блоку.
1.2. Джерельна база
При написанні дисертаційного дослідження використано об’ємну джерельну
базу різних за походженням і змістом документів і матеріалів. Опрацьовані джерела
поділяємо на три основні групи. Широкий 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,
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репресивно-карального апарату, а також підпільних і повстанських структур.
Третю – становлять спогади безпосередніх учасників подій, надруковані у
підпільній, радянській та сучасній пресі.
Значна кількість документів, що використовується під час дослідження,
вводиться у науковий обіг вперше. Слід зауважити, що при вивченні знайдених
матеріалів виникало чимало труднощів, передусім пов’язаних із особливостями
діяльності визвольного руху.
У Галузевому державному архіві Служби безпеки України (ГДА СБУ)
зберігається одна з найбільших колекцій документів з історії Організації
Українських Націоналістів (ОУН) та Української Повстанської Армії (УПА). Це
десятки тисяч архівних кримінальних справ на реабілітованих та не реабілітованих
підпільників ОУН і УПА, вилучені матеріали підпілля, статистичні дані щодо
наслідків протистояння між ОУН і УПА та радянською владою, особові справи на
співробітників радянських каральних органів, які брали участь у боротьбі з
підпіллям, матеріали таємного діловодства органів безпеки (доповідні записки,
спеціальні повідомлення, рапорти, довідки і т. п.), тисячі фотографій, агентурні
справи з матеріалами оперативної розробки підпілля, службові посібники КДБ
УРСР та КДБ СРСР з узагальненням досвіду боротьби проти українського
визвольного руху, тощо [319, с. 87–88].
Значна частина оригіналів документів ОУН та УПА і радянських органів
репресивно-карального апарату зберігається у справі № 372 (103 томи) під назвою
“Збірник документів про структуру та характер антирадянської діяльності
«Організації Українських Націоналістів – ОУН» та «Української Повстанської Армії
– УПА» про методи та заходи агентурно-оперативної роботи органів державної
безпеки України з ліквідації організованого підпілля ОУН і озброєних банд УПА на
території республіки в період 1944–1954 рр.” та у додатках до неї – справах № 376
(88 томів) та № 398 (51 том) з фонду 13 ГДА СБУ (Колекція друкованих видань КДБ
УРСР). У справах містяться оригінали та копії документів щодо українського
визвольного руху та оперативно-розшукової діяльності радянських каральних
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органів у 1944–1954 рр. Дослідники історії українського визвольного руху 1940–
1950-х рр. активно розробляють матеріали цих справ [319, с. 87–88].
У дослідженні також використано документи справ з фондів 2 – Управління 2Н МДБ УРСР та оперативно-розшукових відділів МДБ і відділу управління ББ
МВС, 16 – Секретаріат ГПУ-КГБ УРСР, 73 – УКДБ в Тернопільській області. (1944–
1967). Важливою групою джерел стали архівно-кримінальні та оперативнорозшукові справи на керівників ОУН та командирів УПА із фондів 5 – Кримінальні
справи на осіб, які перебувають на оперативно-довідковому обліку і 65 –
Оперативно-розшукові справи на осіб, які перебувають на оперативно-довідковому
обліку. Використано також документи з архіву Управління Служби безпеки України
у Тернопільській та Львівській областях.
У Центральному державному архіві вищих органів влади та управління
України (ЦДАВОУ) під час наукового пошуку автором опрацьовано фонди, у яких
зберігається частина документів, присвячених боротьбі УПА на Тернопільщині:
3833 – Крайовий провід ОУН на Західноукраїнських землях у 1941–1947 рр.; 3834 –
Львівський обласний провід ОУН на Західноукраїнських землях; 3836 – З’єднання
західних груп Української Повстанської Армії – УПА-Захід; 3837 – З’єднання
південних груп Української Повстанської Армії – УПА-Південь; 3838 – З’єднання
північних груп Української повстанської армії – УПА-Північ”.
Значний масив джерел походить з фондів Державного Архіву Тернопільської
області (ДАТО), зокрема фонди П-1 – Тернопільський обласний комітет Компартії
України (1941–1953 рр.); Р-3432 –Колекція документів і матеріалів про визвольні
змагання ОУН і УПА; Р-3472 – Колекція документів і матеріалів Служби Безпеки
ОУН і УПА на Тернопільщині (Озернянський архів); та документи, передані
Володимиром Мармусом, із віднайденого у Білецькому лісі на Чортківщині
підпільного архіву (фонд не описаний, перебуває на реставрації).
Крім

фондів

державних

архівів,

також

використано

матеріали,

що

зберігаються у архіві Центру досліджень визвольного руху (ЦДВР), зокрема фонд 8
– Архів документів підпілля ОУН “Запорожець”; фонд 9 – Збірка документів
Миколи Лебедя; фонд 12 – Збірка документів з різних колекцій, зібраних ЦДВР; та

28

збірки із нововіднайдених архівів у Бережанському та Козівському р-нах (не
описані, перебувають на реставрації).
За слушною заувагою Георгія Папакіна вважаємо, що дослідники певних
історичних періодів не заглиблюються у спеціальні джерелознавчі аспекти, тим
самим упускаючи історію створення різних архівних збірок [358, с. 10]. “Крім того,
варто усвідомити і завжди пам’ятати, – пише Г. Папакін, – про значні відмінності
між складом документів, створених у процесі діяльності повстанської мережі або
партійно-радянських інституцій, що поборювали її під час Другої світової війни й у
повоєнне десятиліття, та вмістом сформованих упродовж 40-х – 70-х років ХХ ст.
архівних фондів, які через різні історичні обставини нині об’єднують в собі
документи різної провенієнції” [358, с. 10].
У дослідженні використано чимало документів, які опубліковані окремими
книгами та тематичними збірниками. Першими такі видання здійснювали
Закордонні Частини ОУН (ЗЧ ОУН) у серії “Бібліотека Українського Підпільника”,
яка була започаткована у 1955 р. У ній друкувалися програмні пропагандистські
документи та праці ідеологів і теоретиків націоналізму. У преамбулі до збірників
зазначалося, що прибуток від продажу книжок призначався на фінансування
видань, які потрібні “краю”, та наголошувалося, що вони публікуються і для
користування збройного підпілля в Україні. Так у першій книзі (1955 р.)
опубліковано важливі матеріали постанов Великих Зборів, конференцій та
декларацій ОУН [157]. У третю (1956 р.) – увійшли документи і матеріали УГВР,
зокрема постанова Президії УГВР про перше нагородження “найвищим орденом
хоробрости” – Золотим Хрестом бойової заслуги І кл. – Дмитра Карпенка (“Лютий”,
“Яструб”) – командира куреня УПА ВО 3 “Лисоня” [158, с. 16]. У цій ж серії
підготовлено збірник “УПА в світлі документів з боротьби за Українську
Самостійну Соборну Державу. 1942–1950 рр.”, який видано у двох частинах (збірка
документів – 1957 р. і бойові дії УПА – 1960 р. [159; 160]). У них помістили
офіційні документи, статті та спогади про діяльність і організаційну структуру
УПА, зокрема передруковано вісті з радіостанції УПА, отримані у Західній Європі
1945 р. [159, с. 228], дані про рейд частини УПА у Хорватії [159, с. 240], а щодо
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Тернопільщини – статтю Володимира-Ігора Порендовського, у якій на основі
повстанського звіту, описано штурм 21 січня 1945 р. двома чотами сотні “Бурлаки”
райцентру Великий Глибочок [159, с. 277–278; 220]. Також упорядкували на основі
всіх підпільних документів, якими володіли ЗЧ ОУН, підбірку боїв УПА та
збройного підпілля у 1943–1950 рр. Значна частина боїв була проведена на території
воєнної округи “Лисоня” її відділами.
Слід наголосити, що документи, які стосуються УПА на Тернопіллі,
практично не публікувалися, а переважна більшість тих, що опубліковані,
стосуються територіальної мережі ОУН. Так Володимир Сергійчук опублікував
низку підпільних звітів, які стосуються Тернопільської області/Подільського краю
ОУН [205; 206]. Нестор Мизак оприлюднив архівні матеріали Борщівського району
ОУН, які походять із архіву, що віднайшли у с. Бабинці Борщівського р-ну [333,
с. 306–398], а спільно з Ігорем Ковалем і Русланом Твердушкіним видали окремою
публікацією виявлений у лісі біля с. Мала Кужелівка Дунаївецького р-ну
Хмельницької обл. архів збройного підпілля, у якому частина матеріалів стосується
діяльності на Тернопільщині [195].
Документи і матеріали, що стосуються діяльності підпілля на Тернопіллі,
містяться у ряді томів основної серії “Літопис Української Повстанської Армії”,
зокрема діяльність референтури СБ ОУН у краю представлена у 43, 44 та 46, а
підпільної сітки у 11, 49 та 50 томах цієї серії [169; 174; 175; 176; 177; 178]. У 8 та 18
томах нової серії “Літопису УПА” опубліковано значну кількість звітів про
соціально-економічний стан та діяльність повстанських підрозділів у Кам’янецьПодільській окрузі ОУН [185; 192]. Окремі документи і матеріали підрозділів УПА
та військового штабу ВО були опубліковані у 46 і 49 томах основної серії та у 12 і
18 томах нової серії [176, с. 804–805; 177, с. 676, 680–684; 187, с. 475–510; 192,
с. 198–199, 532–534, 863–866]. Короткі біографічні дані про значну частину вояків,
підстаршин, старшин ВО “Лисоня” та збройного підпілля Тернопільської округи
подано у 11 томі “Літопису Української Повстанської Армії” [169, с. 11–12, 18, 21,
41–42, 50, 52, 86–87, 125–126, 156].
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12 том основної серії і 20 том нової серії “Літопису” присвячені діяльності ВО
3 “Лисоня” та містять ряд цінних документів і матеріалів командира та військового
штабу ВО за 1944–1950 рр., звітно-інформаційні документи відділів УПА,
організаційно-мобілізаційної (військової) референтури ОУН за 1943–1947 рр., які
стосуються різнопланової діяльності УПА на території воєнної округи [170; 193].
Відомості, що стосуються діяльності ВО 3 “Лисоня”, містяться також у ряді
інших томів цього видання. Зокрема, значний масив документів радянських органів
влади і управлінь представлено у 3, 4, 5, 6 та 7 томах нової серії “Літопису УПА”
[180; 181; 182; 183; 184], а у 9 та 15 томах цієї ж серії представлено витяги з
архівних кримінальних справ на заарештованих і засуджених органами радянської
влади членів ОУН і УПА [186; 189]. Безумовно, подані у цих томах документи та
матеріали, що стосуються Тернопілля, є цінними історичними джерелами для
вивчення функціонування підпільного руху ОУН та діяльності підрозділів УПА.
Проте дані, які подані у радянських партійно-державних звітах та документах, не
завжди відповідають достовірності, мають значні неточності та перебільшення.
Оригінальні матеріали, документи та спогади увійшли до двох збірників
“Літопис нескореної України” [164; 165].
Важливими є збірники документів про УПА та збройне підпілля, які
базуються на радянських документах. Так, значний масив інформації щодо
Тернопільщини міститься у документах з фонду під назвою “Особые папки” у
Державному архіві Російської Федерації. Інформацію про боротьбу повстанців
України та дії радянських органів проти них відбирав та особисто представляв
Йосипові Сталіну нарком внутрішніх справ Лаврентій Берія. Документи з цього
фонду в окреме видання упорядкували Ярослав Дашкевич та Василь Кук [198].
Документи, що висвітлюють боротьбу органів НКВС-МВС СРСР зі збройними
формування українського підпілля 1940-х – 1950-х років, зібрано у збірник, який
видала об’єднана редакція МВС Росії [196]. Алфавітний журнал обліку
співробітників НКВС-НКДБ і радянського партактиву знищених і поранених у
боротьбі з українськими повстанцями за 1945 р. та окремі, обкраяні витяги з
оперативних зведень головного управління боротьби з бандитизмом (ГУББ) НКВС-
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МВС СРСР, які зберігаються у Державному архів Російської Федерації представлені
у

московському

збірнику

“Повседневность

террора…”

[199].

Двотомник

“Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны”,
анонсований як перше наукове видання в Росії, що міститиме більше 500
документів, присвячених діяльності українських націоналістів, побачив світ у
2012 р. в Москві. Невелика частина опублікованих документів стосується діяльності
УПА та ОУН і на Тернопільщині, проте переважно є републікованими з українських
тематичних збірників або ж походять з українських архівів [209; 210].
Збірку німецьких документів, які свідчать про боротьбу УПА уклав Тарас
Гунчак [167; 168]. Чотирьохтомник німецьких документів упорядкував Володимир
Косик у збірці “Україна в Другій світовій війні у документах”. Цінні матеріали,
присвячені діяльності УПА ВО “Лисоня”, подано у 4 томі цього зібрання [208].
На сьогодні опубліковано значну кількість спогадів, що доповнюють зміст
названих документів і матеріалів про діяльність ВО 3 “Лисоня”. Серед
найважливіших з них слід відзначити мемуари: к-ра сотні Михайла Неболи [170,
с. 141–180], к-ра сотні

Костянтина Гіммельрайха [243], фармацевта УЧХ

Чортківської округи Івана Швака [172, с. 270–274], стрільця сотні “Бурлаки” Івана
Фанги [277], Скалатського (Збаразького) надрайонного провідника Іллі Оберишина
[258], стрільця сотні “Сіроманці” Богдана Допіри [229], радиста загону к-ра
“Остапа” Петра Кекіша [239; 240], ройового сотні “Рубачі” Миколи Кліща [241],
кулеметника сотні “Полтавці” Олексія Трача [266; 272], ройового сотень “Сірі
Вовки” і “Лісовики” Михайла Ковби [236], стрільця сотні “Чорноморці” Михайла
Бугери [216], к-ра ВО “Лисоня” Омеляна Польового [226; 239, с. 132–135], ройового
сотні “Сірі Вовки” “Леся Козка”, підпільника “О. Світлана” [195, с. 231–236, 370–
372], стрільця сотні “Буйні” Івана Джоджика [228], підпільника “Чада” [278], члена
ОУН Богдана Когута [165, с. 459–484] та ін.
У радянській періодиці публікувалися тенденційні матеріали переважно із
сильним ідеологічним навантаженням, проте у пошуку нам вдалося виявити
декілька вартісних для дослідження статей, які можна прирівняти до спогадів. Це
зокрема – “До редакції районної газети «Вільна праця», просимо надрукувати в
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газеті нашого листа «Учасникам груп українсько-німецьких націоналістів «ЯбкоДністр», «Каліни», «Борис», «Орлик»” [230], Г. Атаманчука “Прокляття підлим
бандитам” [212], уповноваженого ЦК КП(б)У Міщенка “Правда про УПА” [247],
Р. Василенка “Обдурені приходять з повинною” [218], присутнього “На зборах в
с. Мечищів” [253], Машури “Бандерівські мокриці будуть розчавлені” [245],
П. Баришполя “Страхітливий злочин кривавих катів, підісланих людожером
Гітлером” [213], М. Хоружевського “Собаці – собача й смерть” [276], Ярослава
Білинського “Командирам, політвиховникам та стрільцям УПА бувшої групи
Бистрого” [215], Северина Пуцентела “До редакції газети «Вільне життя» прошу
цього листа надрукувати в газеті» [269], вчителя Романа Кравчука “Розправа” про
знищення старшин УПА “Гордієнка” (Іван Яцишин) та “Довбні” (Іван Кедюлич)
[238] та ін.
Наявний огляд засвідчує доволі велику джерельну базу даного дослідження. Її
виявлення, систематизація та аналіз забезпечили достатньо репрезентативну
документальну основу для висвітлення даної означеної проблеми.
1.3. Методологія дослідження
Українська Повстанська Армія як військове формування, породжене під час
Другої

світової

війни,

не

вписується

у

межі

утвердженого

трактування

партизанського руху ні за своєю сутністю, ні за характером. До цих пір діяльність
УПА залишається унікальним явищем у практиці партизанської війни світової
історії. Щоб сповна розкрити тему поставленого дослідження, слід використати
сукупність базових принципів і методів, що становлять відповідний інструментарій
для історичного пізнання.
Військові дії УПА слід розглядати як повстанські – такі, які самостійно веде
бездержавна нація за здобуття своєї незалежності і які є прийнятними у формах
боротьби з окупаційними військами. Тому теоретико-методологічна основа та
термінологія повинні відповідати цим засадам і, відповідно, бути пристосованими
до такого роду дослідження. Для окреслення теми цієї проблематики серед
найприйнятніших у використанні є терміни “національно-визвольна боротьба”,
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“визвольний рух”, “збройне підпілля”, а щодо військових підрозділів – “УНС”,
“УПА”, “СКВ”, “боївка”.
У контексті наповнення сучасної науки гуманістичним змістом серед низки
наукових дисциплін, зокрема історичних, посилюється інтерес до конкретних подій,
людей, індивідуального і колективного виміру оцінки результатів. Під впливом цих
тенденцій в історіографії відбувається корекція методологічних засад пізнання
історичного процесу, що головним чином зосереджується навколо осмислення ролі
й взаємодії національно-визвольного руху в цілому і окремих його утворень
зокрема. Відповідно, в методологічних конструкціях історичного пізнання
відбувається поступовий перехід від однозначного розуміння явища, жорстко
детермінованого суспільними відносинами і соціально-історичними обставинами до
ширшого і глибшого.
Виходячи зі стану наукової розробки поставленої проблеми та особливостей
джерельної бази, характеру теми дисертації, мети й завдань, у даному дослідженні
було використано ряд наукових принципів і методів. Їх урахування та опрацювання
під час написання дисертаційної роботи дало змогу обрати найоптимальніші з них.
В основу дослідження було покладено використання загальноприйнятих принципів
науковості, історизму, об’єктивності і системності.
Принцип науковості забезпечив розкриття причино-наслідкових зв’язків
подій і процесів, які пов’язані з історією ВО 3 “Лисоня”. Його застосування
забезпечило включення науково перевірених даних, які відповідають сучасному
рівню дослідження і розвитку історичної науки.
Принцип об’єктивності дав змогу неупереджено поглянути на вивчення та
аналіз військово-політичних процесів в Україні у ХХ ст. Такий підхід надав
можливість автору здійснити критичний аналіз напрацювань попередників, які
досліджували окремі аспекти широкої діяльності ВО 3 “Лисоня”, що сприяло
відходу від особистих суспільно-політичних позицій та світоглядних орієнтирів.
Надмірна політизація та замовчування діяльності українського визвольного руху в
радянський час унеможливлювали об’єктивне висвітлення діяльності УПА.
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В контексті сучасних підходів автор керувався принципом історизму у його
загальноцивілізаційному вимірі, що в свою чергу, вимагає розглядати різноманітні
явища та події із військово-політичної історії воєнної округи “Лисоня” у
хронологічному порядку, в їх історичному взаємозв’язку. Також цей принцип
дозволив, враховуючи уявлення того часу і, також, існуючі закони та традиції,
оцінити причини діяльності Української Повстанської Армії і дати їм загальну
оцінку в контексті суспільного розвитку українського народу ХХ ст. Цей принцип є
фундаментальним. Відповідно до нього, відділи УПА – як складову українського
визвольного руху – не можна розглядати відірвано від подій у просторі і часі. Тут
слід простежувати закономірну стадію розвитку і трансформації визвольного руху
від пасивного спротиву до активної боротьби.
Системність – як принцип цілісності й багатоаспектності зв’язків у розкритті
об’єкта, спрямовувалася автором дисертації на ретельне вивчення та оцінку
діяльності УПА в контексті громадсько-політичного й суспільного розвитку як
органічної складової національно-визвольного руху. Також системність відіграє
важливу роль у розкритті інституалізаційних особливостей ВО “Лисоня”.
Виконуючи конкретні науково-дослідницькі завдання, ми використовували
такі спеціальні історичні методи, як: проблемно-хронологічний, порівняльноісторичний,

діахронний,

аналітико-типологічний,

системно-структурний,

ретроспективний, логічно-аналітичний, а також метод

систематизації і

класифікації документальних фактів, аналізу документів та ін.
За допомогою проблемно-хронологічного методу вдалося послідовно у часі й
просторі розкрити головні чинники формування ВО 3 “Лисоня” як військовотериторіальної одиниці УПА, показати її вплив на військово-політичне життя
Тернопілля. Аналітично-типологічний метод дав змогу виявити і проаналізувати
основні напрямки й пріоритети діяльності УПА, її зміст, проблеми, головні
особливості

на

(порівняльння)

тлі

подій

забезпечив

означеного

періоду.

конкретизацію

мети

Метод
і

компаративістики

завдань

дослідження,

простеження основних напрямків суспільно-політичного процесу в Україні, на
Тернопільщині зокрема, у результаті чого при аналізі національно-визвольного руху
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виявлено не лише одиничні особливі, а й загальні факти, що повторюються в різних
регіонах означеного періоду, де діяла УПА. Цей метод дав змогу порівняти подібні
дані, факти, події, врахувати просторові рамки зіставлених суспільно-політичних
процесів, уникнути односторонніх оцінок та перебільшення значимості окремих
подій і явищ.
Метод періодизації (діахронний) допоміг розкрити специфіку національновизвольного руху, його становлення й розвиток, показати якісні зміни в ході подій
та явищ, що вивчаються в суспільно-політичному просторі, їх форми і зміст.
Застосування цього методу дало змогу дослідити головні етапи у формуванні та
діяльності УПА.
Системно-структурний метод зорієнтував автора на розкриття цілісності
процесів

суспільно-політичного

розвитку

визвольного

руху,

взаємодії

і

взаємопроникнення окремих напрямків військової, політичної та пропагандистської
діяльності ОУН і УПА в контексті творення нації і держави. Особливість
дослідження змушує користуватися цим методом, оскільки існує потреба
реконструювати управлінську вертикаль у військово-територіальних одиницях УПА
(групах, тактичних відтинках, воєнній окрузі, тощо).
Квантитативний (кількісний) та статистичний методи використовувалися
при опрацюванні таблиць, статистичних звітів, гарантували вірогідність даних і
допомогли зробити на основі аналізу історичних відомостей нецифрового змісту
аргументовані

висновки.

Логічно-аналітичний

у

поєднанні

з

методом

систематизації надали можливість у процесі дослідження подати матеріал,
висвітлений в дисертації, у логічній послідовності, класифікувавши однорідні події,
явища, досліджувані документи, а також здійснити їх детальний аналіз.
Важливим при використанні методу систематизації був глибокий аналіз
суспільних та історичних систем, виокремлення механізмів їх функціонування й
розвитку, де необхідним виступав синтез внутрішніх процесів, що відображаються у
єдності одиничних і особливих факторів, а також загальних явищ. У сукупності
компоненти суспільно-історичних систем, функціонуючи та розвиваючись у синтезі
неповторності й індивідуальності подій, різноманітних процесів і ситуацій, своїм
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внутрішнім характером розкривають різноманітність пов’язаних із діяльністю
людей

відносин.

Це

відображає,

у

свою

чергу,

причинно-функціональну

взаємопов’язаність історичних подій у їх системності, а також відображає
структурність та місце в ієрархії систем.
Ретроспективний метод, що був використаний в дисертаційній роботі, дав
можливість виокремити певні закономірності історичних подій, визначити їхні
причинно-наслідкові зв’язки, що у сукупності при реконструкції трансформацій у
суспільстві здійснили вплив на багатогранну діяльність воєнної округи.
Під

час

опрацювання

суспільно-політичних

фактів автор

використав

загальнонаукові методи індукції і дедукції, аналізу та синтезу. Аналіз застосований
на всіх етапах даного дослідження. За його допомогою відбувся певний поділ
багатоаспектної військово-політичної та пропагандистської діяльності ОУН, її
військової референтури, відділів УНС і УПА, що дало змогу встановити
найістотніші відмінності й риси. За допомогою методу синтезу були зроблені
теоретичні

висновки

та

узагальнення.

Таке

комплексне

застосування

методологічних засад сприяло уникненню заполітизованих оцінок охопленої
кількості різноманітних джерел для досягнення достовірних результатів.
Історико-генетичний метод дозволив простежити початки формування
збройних підрозділів ОУН і УПА на Тернопіллі, їх зв’язок із попередніми
військовими формуваннями. Фактологічний метод поділяється на два субметоди:
документальний та вторинний. За допомогою документального субметоду була
проведена робота з архівними матеріалами, їхнім опрацюванням, вторинний
субметод використовувався у роботі з науковою літературою нашої теми.
Адаптаційний метод розглядає політичні і територіальні явища, які
перебувають у тісному взаємозв’язку з географічними умовами місця свого
виникнення, розвитку і закінчення. Даний метод відіграв важливу роль у розкритті
теми, зважаючи на її специфіку та географічну локалізацію.
Метод

територіального

структурування

використовувався

під

час

упорядкування територіального і хронологічного існування структур у конкретних
просторово-часових умовах. Поряд з методом територіального структурування
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використовувався картографічний метод. За його допомогою було встановлено
локалізацію територіальних структур ОУН і УПА відповідно до адміністративного
поділу того часу. Архонтологічний метод використовувався під час дослідження
найважливіших керівних посад в ієрархії військових, організаційно-мобілізаційних
референтур ОУН, груп УНС, підрозділів УПА та підпілля загалом. Ідеографічний
метод використовувався при послідовному описі подій у історії ВО УПА “Лисоня”
на основі фактів. При написанні дослідження актуальною виявилась проблема
достовірності джерел з історії національно-визвольного руху як радянського,
німецького і польського, так і повстанського походження. Тому в кожному
конкретному випадку роботи з джерелом перевірялося, чи відповідає інформація,
подана у документі, історичним реаліям, використовуючи при цьому методи
зовнішньої наукової критики джерел та герменевтичні підходи до історичних
пам’яток.
Метод

комплексного

підходу

полягає

у

можливості

сумування

та

узагальнення у єдиному – комплексному показнику всієї сукупності факторів, що
впливають на формування змістовності у цьому дослідженні. Завдяки цьому методу
вдалося враховувати всі без винятку дані про окремі події, процеси, пов’язані з
діяльністю ВО УПА “Лисоня”. У дослідженні також були використані методи
зіставлення й систематизації використаних джерел, емпірико-теоретичого методу
практичного вивчення, архівної евристики та ін.
Використання сукупності наукових принципів і методів стало важливою
умовою для досягнення окреслених мети й завдань, посприяло висвітленню змісту і
напрямків діяльності ВО 3 “Лисоня” у Тернопільській області/Подільському краї
ОУН означеного періоду. При застосуванні різноманітного набору принципів та
методів, а також сукупності прийомів наукового дослідження, як властивої
особливості сучасної методології, здійснено намагання уникнути суб’єктивізму та
упередженості в отриманні результатів.
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РОЗДІЛ 2
ФОРМУВАННЯ ТРЕТЬОЇ ВОЄННОЇ ОКРУГИ УПА “ЛИСОНЯ”
2.1. Організаційно-територіальний поділ підпілля ОУН
У історії українського національно-визвольного руху діяльність УПА не
можливо розглядати без комплексного дослідження організаційно-територіального
поділу ОУН, який залишається найменш з’ясованим, зокрема і на Тернопільщині.
Складність висвітлення пов’язана з особливостями підпільної роботи, а також
недостатньою кількістю джерельної бази. Край ЗУЗ ОУН в другій половині 1943 р.
був найбільш структурно розвиненим в організації. У складі ЗУЗ діяли Дрогобицька,
Львівська, Перемиська, Станіславівська, Тернопільська, Холмська, Чернівецька
області та м. Львів, як окрема область ОУН [187, с. 26; 194, с. 132; 315, с. 119].
Тернопільську область ОУН у складі ЗУЗ сформували у 1940 р. внаслідок
перебудови мережі підпілля відповідно до адміністративно-територіального поділу
УРСР [347, с. 116]. У області входили округи, які ОУН почала створювати у 1930-х
рр. під час існування ІІ Речі Посполитої. Округи складалися з повітів (в межах,
близьких до повітів польської держави). Мережа ОУН Тернопільської області
станом

на

1943

р.

була

пристосована

до

німецького

адміністративно-

територіального устрою і складалася з трьох округ – Бережанської, Тернопільської
та Чортківської [376, с. 189]. Кожна округа включала у себе чотири-п’ять повітів.
Повіт охоплював своєю діяльністю три-чотири райони. Район поділявся на тричотири підрайони. Підрайон складався з чотирьох-п’яти сіл, де діяли станиці ОУН,
які у свою чергу в селах могли ділитися на звена [65, арк. 13–14].
Відповідно до німецького поділу дистрикту “Галичина” від 29 березня 1942 р.
у Бережанську округу ввійшли колишні польські повіти Бережани, Підгайці та
Рогатин; колишні повіти Тернопіль, Скалат, Теребовля, Збараж, Зборів ввійшли у
Тернопільську округу; до Чортківської округи ввійшли колишні повіти Борщів,
Бучач, Чортків, Копичинці та Заліщики [237, с. 3; 326, с. 14–15; 355, с. 19].
Адміністративний поділ повітів ОУН, які входили у Тернопільську область
ОУН був не скрізь однаковий. На зламі 1943–1944 рр., за звітами підпілля, до
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Чортківської

округи

входили

Борщівський,

Бучацький,

Заліщицький,

Копичинецький та Чортківський повіти [53, с. 371]. Збаразький, Скалатський,
Теребовлянський та Тернопільський відносилися до Тернопільської округи. У
Бережанську округу входили повіти Бережани, Зборів, Перемишляни, Підгайці та
Рогатин [177, с.71–79]. Слід зазначити, що у документах підпілля за 1943–1944 р.
повіти у Бережанській окрузі ОУН іменуються також надрайонами [13, арк. 73].
Німецько-радянський фронт у березні-квітні 1944 р. зупинився на території
області по руслах річок Восушка і Стрипа [374, с. 84]. Внаслідок цього у квітнілипні мережа ОУН опинилася розділена на дві рівні частини. У радянській зоні
опинилися Тернопільська та Чортківська округи, а у німецькій – Бережанська, до
якої було приєднано відрізаний фронтом Бучацький повіт. До кінця вересня 1944 р.
він входив у склад Бережанської округи [177, с. 134–152].
Чортківська окружна провідниця жіночої сітки ОУН Мирослава Юрчинська
(“Іскра”, “Махно”) 1 серпня 1944 р. звітувала: “Фронт, який здержався… був цілий
час гальмою всякої нашої діяльності” [177, с. 114]. Найвищим організаційним
зверхником

з обласного проводу для всіх членів ОУН, які перебували на цій

території, був референт СБ Василь Ґоянюк (“Максим”). Втративши зв’язок з
обласним проводом, “Максим”, для налагодження функціонування підпілля у
частині занятій радянськими військами, підпорядкувався на кілька місяців (травеньсерпень 1944 р.) Василю Куку (“Коваль”, “Леміш”) – провіднику ОУН ОіСУЗ [186,
с. 215–216]. У березні-квітні 1944 р. Збаразький повіт було включено до краю ОУН
ОіСУЗ [76, арк. 164–165; 151, арк. 3]. Після відновлення зв’язку між обласним
проводом ОУН та “Максимом”, ймовірно, восени 1944 р. до Тернопільської округи
приєднали Копичинецький повіт [24, арк. 113].
Значною проблемою для дослідження є встановлення територіального
охоплення нижчих організаційно-територіальних одиниць ОУН – районів і
підрайонів. У більшій мірі це пов’язано з браком джерел та накладанням змін у
адміністративному устрої різних держав, під якими знаходився край. Для прикладу,
за спогадами писаря повітового проводу ОУН Зборівщини Ярослава Чорного
(“Славко”), повітовому проводу в 1943–1944 рр. підпорядковувались чотири райони
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– Зборівський, Залозецький, Озерянський та Поморянський, які у свою чергу
поділялися на 12 підрайонів [235, с. 89–92]. Натомість Ілярій Сказінський (“Крига”)
свідчив про три райони – Зборів, Поморяни і Залізці [46, арк. 114]. Розташування
німецько-радянського фронту в березні-липні 1944 р. на території повіту призвело
до дезорганізації структур підпілля та порушення організаційних зв’язків.
На початку 1943 р., за даними Заліщицького повітового провідника ОУН
Євгена Липового (“Макар”, “Олесь”), повіт було поділено на три райони, кожен з
яких поділявся на три підрайони. При цьому “Олесь” зазначав, що мережа Юнацтва
ОУН у повіті поділялася на чотири райони. За його ж даними, у Теребовлянський
повіт входили 3 райони [174, с. 444, 452, 460, 462].
Відомо, що у 1943–1944 рр. Перемишлянський повіт складався з трьох
районів, а з 20 березня 1944 р. з двох, оскільки район ч. 3 – Глинянський передали
Золочівській окрузі Львівської області ОУН [9, арк. 17].
Заступник повітового референта пропаганди ОУН Підгаєччини Анна Мудар
(“Могила”, “Мотря”) подавала, що у другій половині 1944 р. повіт поділявся на три
райони, до яких належали села між трьома річками – Стрипою, Коропцем і Золотою
Липою. Від назв рік райони отримали свої назви [82, арк. 277].
Такий організаційно-територіальний поділ ОУН на Тернопіллі існував
орієнтовно до реорганізації мережі підпілля, що відбулася у кінці 1944 – початку
1945 рр. Тоді на базі Тернопільської області ОУН було створено Подільський край
(ПК) ОУН [170, с. 7]. Через значні кадрові втрати та надмірну кількість керівних
ланок (територіальні проводи, референтури) ОУН виникла потреба змінити
організаційний устрій територій та структуру керівництва. Рішення щодо
реорганізації краю ЗУЗ було прийняте, ймовірно, в листопаді 1944 р. Проводом
ОУН. У результаті переформатування відбулися зміни у поділах країв і областей.
Області ОУН як організаційно-територіальні одиниці ліквідовувалися. Окружні
проводи підпорядковувалися напряму крайовому, що дозволило централізувати
роботу ОУН. Повіти ОУН також ліквідовувалися, а замість них впроваджувалися
надрайони ОУН, які охоплювали більше число районів, зокрема останні почали
відповідати офіційному радянському адміністративному поділу. Райони поділялися
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на кущі, які об’єднували найнижчі адміністративно-територіальні одиниці ОУН –
станиці. У зв’язку з цією реорганізацією структури зменшилась необхідність у
керівних кадрах ОУН, що тим самим дозволило підсилити слабші проводи та
поширити організаційну діяльність на нові, неохоплені ОУН території [53, арк. 226–
228; 24, арк. 4; 65, арк. 13–15; 315, с. 119–120, 122].
До Подільського краю було приєднано території колишнього краю ОіСУЗ:
Вінницьку та Кам’янець-Подільську області ОУН, які сформували Кам’янецьПодільську округу [49, арк. 94]. Із встановленням радянської адміністрації у 1944 р.
на ОіСУЗ організаційна мережа ОУН, як така, перестала існувати, а значна частина
підпільних кадрів перейшла на працю в ОУН ЗУЗ або ж на еміграцію. На
східноукраїнських землях залишилися окремо діючі підпільні групи або ж одиничні
законспіровані члени ОУН [192, с. 777].
На початку 1945 р. у с. Настасів Тернопільського р-ну Подільський крайовий
провідник ОУН Іван Шанайда (“Данило”, “Степанович”) провів нараду, яка тривала
кілька днів, з окружними провідниками новосформованого краю. Серед присутніх
був колишній обласний провідник ОУН Кам’янець-Подільщини Зенон-Остап
Голуб’як (“Борис”, “Корж”), якого, ймовірно, на цьому засіданні призначили
окружним провідником [49, арк. 93–94]. Наприкінці 1944 р. Кам’янець-Подільська
область ОУН складалася з п’яти округ на базі яких на початку 1945 р. розпочали
створювати надрайони [45, арк. 39–40; 110, арк. 2]. Проте, через значні кадрові
втрати (зокрема, загинув і сам З.-О. Голуб’як), провід ПК провів реорганізацію
Кам’янець-Подільської округи, відповідно до якої, вочевидь, було створено чотири
надрайони: Дунаївецький, Кам’янець-Подільський, Проскурівський та Вінницький
[193, с. 49, 675]. У квітні 1945 р. члени Проводу ОУН Роман Шухевич та Василь Кук
у с. Криве Козівського району зустрічалися з крайовим провідником Іваном
Шанайдою, який ознайомив їх з проблематикою краю, в тому числі з умовами
організаційної праці у Кам’янець-Подільщині [280, с. 209]. Із лютого 1945 р. у
Тернопільську округу також увійшли північні райони, які були об’єднані у
Кременецький надрайон та райони колишнього Збаразького повіту, які відносилися
до Скалатського надрайону [177, с. 234–253]. Отож, на початок весни 1945 р.
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Подільський край складався з чотирьох округ ОУН: Бережанської, Тернопільської,
Чортківської та Кам’янець-Подільської [376, с. 190].
Слід зазначити, що окремими територіальними одиницями поділу ОУН були
міста. Відповідно до інструкції про організацію роботи військової розвідки від
12 лютого 1944 р. окружне місто (Тернопіль, Чортків і ін.) в організаційному поділі
виступало як окремий повіт, а повітові міста (Теребовля, Бучач, Заліщики і ін.) – на
рівні з районом. Інші містечка у повіті (Микулинці, Козова, Товсте і ін.) входили в
склад районів на рівні зі станицями [28, арк. 79]. Як співвідносилися обласні міста та
райцентри з територіальними одиницями ОУН у ПК на даний момент не з’ясовано,
хоч ланки підпілля упродовж другої половини 1940-х рр. діяли у містах.
У другій половині весни 1945 р. у ПК ОУН було проведено реорганізацію, за
якою розформували Бережанську округу. Наказ про реорганізацію території
Бережанщини, за свідченнями Анни Мудар, надійшов у першій половині березня
1945 р. [82, арк. 277]. До травня 1945 р. Поморянський район ОУН зі Зборівського
повіту, а також територія Рогатинського і Перемишлянського повітів були передані
до Львівського краю [187, с. 28, 598, 601]. Колишні Бережанський та Підгаєцький
повіти об’єднали у Бережанський надрайон, який спільно з Чортківським,
Теребовлянським

і

Бучацьким

надрайонами

ввійшов

у

новосформовану

Чортківсько-Бережанську округу. Райони повіту Зборів ввійшли до Тернопільського
надрайону [55, арк. 269–270; 89, арк. 311–314; 94, арк. 164; 177, с. 295–312].
Таким чином, з літа 1945 р. Подільський край ОУН складався з трьох округ. У
Тернопільську округу ОУН увійшли 17 районів, які об’єднувалися у три
надрайони – Кременецький (райони: Вишнівець, Великі Дедеркали, Кременець,
Ланівці, Почаїв, Шумськ), Тернопільський (райони: Великі Бірки, Великий
Глибочок, Залізці, Зборів, Козлів, Микулинці) та Скалатський (райони: Гримайлів,
Збараж, Нове Село, Підволочиськ, Скалат) [178, с. 93–161].
У Чортківсько-Бережанську округу ввійшов 21 район. Їх об’єднали у чотири
надрайони: Чортків (райони: Борщів, Заліщики, Мельниця-Подільська, СкалаПодільська, Товсте, Чортків), Теребовля (райони: Білобожниця, Буданів, Гусятин,
Копичинці, Пробіжна, Струсів, Теребовля), Бучач (райони: Бучач, Золотий Потік,
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Коропець, Монастириськ) та Бережани (райони: Бережани, Золотники, Козова,
Підгайці) [46, арк. 224; 68, арк. 6; 82, арк. 277; 178, с. 248–262].
У Кам’янець-Подільській окрузі від поділу на надрайони, райони і нижчі
територіальні одиниці поділу ОУН, ймовірно, відмовилися. У листі від 29 жовтня
1945 р. до провідника Кам’янець-Подільської округи Григорія Левчука (“Гомін“,
“Жван”, “Чугор”) Василь Бей (“Улас”) ставив завдання закріпитися на СУЗ двоматрьома малими групами, які повинні “основно пізнати терен, врости у нього, пізнати
середовище та виділити з нього співзвучний нам елемент, працюючи над ним” [192,
с. 863]. Також В. Бей вказував, що притримуватися у Кам’янець-Подільській окрузі
поділу території на організаційні одиниці – надрайони і зв’язувати цим поділом у
роботі членів підпілля є непрактично, враховуючи складність умов ведення
підпільної

діяльності

[192,

с.

863–865].

Групи,

які

діяли

на

СУЗ

та

підпорядковувалися ПК, при повному розгортанні організаційної роботи можуть
рахуватися як надрайонні проводи ОУН [100, арк. 14]. Приміром, Проскурівському
надрайонному провіднику Івану Щикульському (“Рубач”, “Чародій”) станом на
1946 р.

підпорядковувалися

“Левко” – референт

пропаганди,

Юрій

Сенів

(“Костенко”) – військовий референт та 5 бойовиків. Їхня база знаходилася у
Гримайлівському районі Тернопільської області, а діяли вони у Сатанівському
районі Кам’янець-Подільщини, хоч за Проскурівським надрайоном закріплювалися
північні райони (Волочиськ, Проскурів, Чорний Острів) Кам’янець-Подільської
округи [122, арк. 15–17, 92; 123, арк. 34–35]. На зламі 1948–1949 рр. чисельність
членів ОУН, які діяли у Кам’янець-Подільській окрузі, становили 20 осіб. Якщо й
врахувати прихильників і симпатиків націоналістичного підпілля на цій території, то
в порівняні з Тернопільською областю, це мізер [94, арк. 164].
Поділ на три округи у ПК проіснував до чергової реорганізації мережі
підпілля, що настала у 1949 р. Тоді ОУН активно розбудовувала бази на території
центральної України, у зв’язку з чим ПК зазнав значних змін [298, с. 263]. Так,
улітку 1949 р., ймовірно в липні, з Чортківсько-Бережанської округи до
Тернопільської

передано

райони – Бережани,

Золотники,

Козова,

Підгайці

(Бережанський надрайон), Струсів та Теребовля, внаслідок чого округа стала
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називатися

Чортківською,

а

колишній

Теребовлянський

надрайон

став

Копичинецьким [46, арк. 232–233]. Таким чином, у Чортківській окрузі залишилося
15 районів, зведених у три надрайони: Бучач (райони: Бучач, Золотий Потік,
Коропець, Монастириськ), Копичинці (райони: Білобожниця, Буданів, Гусятин,
Копичинці, Пробіжна) та Чортків (райони: Борщів, Заліщики, Мельниця-Подільська,
Скала-Подільська, Товсте, Чортків) [68, арк. 6; 100, арк. 63, 76].
Тернопільська округа також включала 15 районів, об’єднаних у три
надрайони: Бережанський (райони: Бережани, Залізці, Зборів, Золотники, Козова,
Підгайці), Тернопільський (райони: Великі Бірки, Великий Глибочок, Козлів,
Микулинці, Струсів) та Скалатський (райони: Гримайлів, Підволочиськ, Скалат,
Теребовля) [100, арк. 63].
На основі Кременецького надрайону в другій половині 1949 р. створили
Кременецьку округу ОУН, повстанці якої освоювали суміжні райони Кам’янецьПодільщини, оскільки відповідно до завдань Проводу ОУН підпілля активно
рушило на Схід. У підпорядкуванні окружному проводу перебувало, ймовірно, два
надрайонні проводи. Кременецький надрайон складався з 8 районів: Великі
Дедеркали, Вишнівець, Збараж, Кременець, Ланівці, Нове Село, Почаїв і Шумськ
[100, арк. 63]. Останній район, ймовірно, повернули до Кременеччини, оскільки з
1948 р. він входив до окремої Рівненської округи [190, с. 601]. На території
Теофіпольського, Базалійського, Антонінського, Білогірського та Красилівського
районів Камянець-Подільщини діяла група під керівництвом “Арсена”, який
користувався правами надрайонного провідника [184, с. 463; 206, с. 643–649]. До
цього надрайону – Білогірського, ймовірно, входили й інші північні райони
Кам’янець-Подільської області. Для діяльності на цих територіях провід ПК ОУН
запланував розгорнути діяльність п’яти груп, формування яких почалося з 1950 р.
[100, арк. 78–80].
У Кам’янець-Подільській окрузі з підпільників сформували три групи, які
ідентифікувалися

як

надрайони:

Кам’янець-Подільський,

Дунаївецький

та

Віньковецький. Також, за даними В. Бея, передбачалося створення для діяльності у
цій окрузі ще двох груп [100, арк. 77–78; 363, с. 177–178].
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З червня 1949 р. крайовий провід “Поділля” поставив завдання – розгорнути
діяльність на території Вінницької області, де розпочали формувати округу ОУН.
Подібно як у Кам’янець-Подільській окрузі, у Вінниччині діяли групи, що
користувалися правами надрайонних проводів. Розбудовою округи керував
провідник ПК В. Бей, якому в області підпорядковувалися дві групи. Також, за
свідченнями В. Бея, на весну 1951 р. передбачалося перекидання ще двох-трьох груп
з Кам’янець-Подільщини [100, арк. 14–16, 55, 59, 80–81].
Необхідно підкреслити, що при організації мережі підпілля ОУН у
центральних

областях

України

не

ставилося

завдання

зберегти

систему

організаційного поділу ОУН, яка діяла у західних областях, а ставилося завдання
швидкого ознайомлення та освоєння нової території та подальшого закріплення на
ній. Згодом, при успішному розгортанні підпілля, всі організаційно-структурні
одиниці ОУН могли б бути розбудовані та введені у діяльність. Ймовірно, це була
остання масштабна реорганізація підпільної мережі ОУН на території ПК, який з
літа 1950 р. паралельно використовував криптонім “Дніпро” [100, арк. 15, 17].
Таким чином, відтворення організаційного поділу територій Тернопільської
обл./Подільського краю на даний час залишається непростим завданням. Форми та
методи боротьби мережі підпілля вносили значні корективи як у структуру ОУН,
так і у організаційно-адміністративний устрій краю, в результаті чого підпіллям
вироблялася оптимальна система керування над проводами різної ланки. Однак
крайовий провід “Поділля”, відповідно до завдань Проводу ОУН, проводив активну
розбудову мережі ОУН, зокрема і на території центральної України, незважаючи на
скорочення чисельності підпілля.
2.2. Передумови створення УПА в Тернопільської області ОУН
Створення відділів УПА на території Тернопільщини підсумувало багатий
військовий досвід ОУН, що включав у себе військовий вишкіл членів та симпатиків,
розвідку, збір і зберігання зброї та спорядження, облік придатного до військової
служби населення та ін.
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Протягом 1938–1939 рр., у зв’язку з подіями у Карпатській Україні та
підготовкою до майбутньої війни, підпільники проходили теоретичний і практичний
військовий вишкіл у навчальних таборах, що були організовані у важкодоступних
лісових місцевостях. Члени ОУН Тернопільщини виступили організованою силою у
подіях німецько-польської та радянсько-польської війни 1939 р. Відповідно до
рішення крайової екзекутиви ОУН ЗУЗ місцеві керівники та проводи ОУН
розпочали повстання проти ІІ Речі Посполитої. У цей період найбільш активні
повстанські дії тривали у Бережанській окрузі. Після вступу ЧА на територію
Західної України, діяльність повстанських відділів було звужено до самооборони сіл
та здобуття і нагромадження зброї для майбутньої діяльності [340, с. 596–598; 347,
с. 92, 94; 369, с. 145–159].
Зі встановленням радянської влади члени ОУН розпочали підготовку до
повстання проти СРСР. Так 18 грудня 1939 р. розпочалося збройне повстання на
Збаражщині, яке очолив повітовий провідник Михайло Данилевич. Також була
спроба повстання на Чортківщині, але внаслідок репресивних контрзаходів НКВС
його було зірвано, а 128 причетних до цієї події осіб заарештовано. Організатори
повстань у Збаражщині і Чортківщині планували поширити їх на інші округи ОУН,
проте НКВС запобігло збройним виступам [347, с. 118].
На початку війни між ІІІ Рейхом та Радянським Союзом активну участь у
військових подіях червня-липня 1941 р. взяли члени ОУН, які виконували накази
Проводу ОУН щодо загального повстання у краї та проголошення Акту відновлення
Державної Незалежності. Попри те, що загальне повстання не було розгорнуте в
запланованих перед війною масштабах у зв’язку з відступом Червоної армії з
території ЗУЗ, члени ОУН продемонстрували рішучість націоналістичного руху в
боротьбі за досягнення кінцевої мети – створення Української держави. У результаті
діяльності ОУН в Тернопільській області було сформовано обласну управу та
розпочато процес створення Української Національної Революційної Армії (УНРА),
основою якої стали реорганізовані за військовим зразком створені стихійно
партизансько-повстанські відділи [359, с. 182–187].
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За всю проведену організаційну працю, зокрема і у військовому напрямку,
відповідав обласний провідник ОУН. У червні 1940 р. провідником Тернопільської
(“Східної”) області ОУН призначено Костянтина Вальчика (“Олько”, “Сум”), який
на цій посаді перебував до кінця осені [204, с. 151–152]. Цього ж року обласний
провід очолив Юліан Гуляк (“Марко Токар”) і перебував на посаді до приходу
німецьких військ у 1941 р. [80, арк. 58; 335, с. 138–139, 155]. Його наступниками
були Василь Охримович, який у 1941 р. коротко очолював обласну управу та
І. Шанайда (“Данило”, “Нестор”), який перебував на цій посаді до створення ПК у
1944 р. [64, арк. 192; 150; 206, с. 57–64].
Поряд із обласним провідником військово-вишкільними справами керував
військовий референт. У 1941 р. обов’язки військового референта обласного проводу
виконував Григорій Ґоляш (“Бей”, “Бульба”, “Шолом”) [189, с. 272], згодом його
замінив Василь Івахів (“Рос”, “Сонар”), який організував у смт Поморяни
Золочівського р-ну Львівської обл. підстаршинську школу, шефом якої призначили
працівника крайової військової референтури ОУН Осипа Карачевського (“Свобода”,
“Юзик). Упродовж 1942 р. обласну військову референтуру очолювали Лука Лис
(“Срібний”) та Осип Баран (“Юрко”) [386, с. 1–4].
З другої половини 1942 р. на охоплених мережею ОУН територіях розпочався
процес мілітаризації організації, зокрема такий процес був започаткований і в
Тернопільській області ОУН [361, с. 632]. Так, військовий референт Заліщицького
повіту Володимир Балацко (“Вудвуд”, “Люшня”) свідчив, що влітку 1942 р.
військовий референт ОУН Чортківської округи “Пацюк”, зібравши збори, призначав
повітових військових референтів, ставив перед ними завдання для організації
майбутньої воєнної діяльності серед мережі підпілля. Основними серед них були: а)
створити військову сітку з метою організації збройного спротиву німецькій, а
згодом радянській арміям, б) взяти на облік все військове майно (зброя,
обмундирування, продукти харчування), що знаходиться на території повіту, в)
розбудувати окремі зв’язкові лінії, взяти на облік всі засоби зв’язку (телефонні
апарати, радіоприймачі тощо), г) укласти мобілізаційні реєстри чоловічого
населення повіту від 1893 по 1923 рр. народження. Також на цьому засіданні
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призначеним повітовим військовим референтам дано розпорядження – створити
“повітові воєнні комендатури” ОУН. Виконуючи дані завдання, “Люшня” створив
ПВК, у яку входили заступник коменданта – Богдан Оробчук (“Полтава”),
квартирмейстер (начальник господарчого відділу) – Григорій Дзюба (“Крук”) та
мобілізаційний – Павло Полегнюк (“Орел”), який виконував обов’язки керівника
зв’язку. Діяльність ПВК на межі 1942–1943 рр. перевіряли військові референти
окружного проводу – “Марко” та обласного – “Яр” [120, арк. 89–94].
У 1943 р. під керівництвом військового референта обласного проводу ОУН
Дмитра Росоловського (“Чугайстир”, “Чубенко”) у Бережанській, Тернопільській і
Чортківській округах почали створювати ПВК, які діяли як військові референтури
повітових проводів ОУН та керувалися військовими референтами [297, с. 27–28].
Військовий інструктор Тернопільської ПВК Володимир Качунь (“Бульба”,
“Сич”) свідчив, що ОУН з початком протинімецького спротиву розпочала готувати
військові кадри. У ПВК залучалися люди з воєнною освітою, проводилися
спеціалізовані

військові

вишколи

з

членами

і

симпатиками

підпілля.

У

Тернопільську ПВК, яку очолював Ярослав Курилас (“Кармазин”, “Чорнота”),
входили його заступник – Петро Герій (“Крук”), мобілізаційний – Лев Макогін
(“Богданко”), зброяр – Степан Маркіза (“Гордій”, “Тур”) і керівник зв’язку – Антон
Андрусишин (“Вихор”). До вишколу членів військових команд на Тернопільщині
залучили інструктора “Шума” (ймовірно, з окружної військової референтури), який
провів восьмиденний вишкіл на хут. Доли біля с. Купчинці Козівського р-ну. На
вишколі для інструкторів ПВК Тернопільщини викладали такі дисципліни як
зброєзнавство, топографію, теренознавство, діяльності родів військ, побудова армії
та виклад військових вправ. Після закінчення вишколу інструкторам доручено
проводити такі ж вишколи з районними та підрайонними військовиками. Володимир
Качунь провів за тією програмою вишколи на хуторах с. Драгоманівка Козівського
р-ну, у с. Кип’ячка Тернопільського р-ну та селах Людвиківка (сучасне с. Дворіччя)
і Кривки Теребовлянського р-ну [175, с. 269, 277].
Наприкінці лютого 1943 р. військова референтура Підгаєцького повіту
організувала двотижневий воєнний вишкіл, який проходив у Мужилівському лісі.
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Кращих курсантів було відібрано для праці у військовій сітці. Так, Микола Кліщ
(“Яр”)

після

проходження

цього

вишколу

був

призначений

підрайонним

військовиком в обов’язки якого входило проводити воєнний теоретичний вишкіл по
станицях та практичний вишкіл у лісах та полях [155; 241, с. 14].
Перехід українського визвольного руху на ЗУЗ до збройної боротьби проти
німецьких

окупантів

розпочався

навесні

1943 р.

Відповідно

до

рішень

ІІІ Конференції ОУН її мережа активізувала військову роботу [179, с. Х]. У травні
ОУН ЗУЗ розпочала створення у Галичині військових формувань, які в червні-липні
1943 р. отримали назву Українська Народна Самооборона (УНС). Новоутворені
збройні відділи на доручення Голови Бюро Проводу ОУН Романа Шухевича очолив
Олександр Луцький (“Андрієнко”, “Беркут”). У липні 1943 р. на нараді обласних
провідників ОУН ЗУЗ “Беркут” доручив Тернопільському обласному провіднику
Івану Шанайді провести мобілізацію членів ОУН, які можуть служити у війську, а
також сформувати курінь чисельністю до 400 осіб. При цьому необхідно було
забезпечити новобранцям достатню кількість уніформ, харчування, озброєння і
направити їх у місця вишколу та формування підрозділів [186, с. 335–336].
Член військового штабу ОУН на ЗУЗ Лука Павлишин (“Наборовський”)
подавав, що військова референтура на середину 1943 р. оперувала даними, за якими
у Тернопільській області ОУН нараховувалося 6 550 членів ОУН, серед яких 2 785
військових. Розглядаючи ситуацію у повітах слід зазначити, що кадри не були
розміщені рівномірно. Приміром, у Тернопільському повіті названо 200 членів ОУН
і 20 військовиків, у Рогатинському повіті – 1500 членів ОУН і 150 військовиків.
Найбільш чисельним був Бережанський – у ньому нараховувалось 5 тис. оунівців і
2,5 тис. військових. Найменша кількість, 50 членів ОУН і 5 військовиків,
знаходилася у Збаразькому повіті. Для повноти картини слід подати чисельність і у
інших повітах, про які є дані: Борщівський – 250 і 20, Заліщицький – 150 і 15,
Зборівський – 100 і 15, Скалатський – 250 і 20, Теребовлянський – 200 і 20 та
Чортківський – 200 і 20 [57, арк. 445–446].
Поряд із рішеннями, які були прийняті на ІІІ Конференції ОУН, значним
поштовхом до розгортання збройних дій на території ЗУЗ стало оголошення
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28 квітня 1943 р. німецькою адміністрацією в генерал-губернаторстві початку
агіткампанії з набору добровольців у дивізію “Галичина”. Частина членів ОУН,
незважаючи на рішення Проводу ОУН про засудження та бойкот цієї акції, цілком
відкрито проявляли своє позитивне ставлення до створення дивізії. Проведення
мобілізації серед населення і до інших військово-господарчих та допоміжних частин
вермахту могло значно зменшити кадровий потенціал повстанського руху на цих
територіях. Також одним із каталізаторів утворення військових підрозділів УНС
став початок військового рейду загону радянських партизан під командуванням
Сидора Ковпака, які отримали завдання закріпитися у Карпатах. Ці події
прискорили організацію у Галичині регулярних військових. Щоб не привертати
увагу і дезорієнтувати німецький режим у генерал-губернаторстві, ці відділи,
створені з членів ОУН, виступали під назвою Українська Народна Самооборона
(УНС) [294, с. 18–19; 375, с. 19–20].
На відміну від прилеглих лісових територій Волині та регіону Карпатських
гір, значна частина Тернопільської області ОУН була менш придатна до
повстансько-вишкільних дій. Тому протягом кінця літа-осені 1943 р. підрозділи, які
створювалися та діяли в області за чисельністю не перевищували чот (як правило,
15–40

осіб).

Основна

ж

маса

мобілізованого

контингенту

відходила

до

вищеназваних регіонів на вишкіл [193, с. 45].
Перша у Галичині вишкільна сотня УНС “Трембіта” була організована у
травні 1943 р. у Стратинських лісах Бережанської округи ОУН. Очолив сотню к-р
“Чмелик”, який згідно наказу керівництва у червні 1943 р. вивів сотню в Долинщину
[291, с. 12]. Добровольці з Рогатинщини 12 червня 1943 р. вирушили на вишкіл у
Карпати, де ввійшли до групи УНС, на основі якої 30 червня сформували сотню
“Сіроманці” [187, с. 475]. Протягом червня-серпня 1943 р. повітовий провід
Підгаєччини організовував новобранців для куреня УНС “Гайдамаки” [203, с. 48–
50]. Станичний с. Квіткове Бережанського р-ну Андрій Галайбіда (“Бір”) згадував:
“Впродовж року кілька разів приходили згори накази, щоб відрядити певну кількість
добровольців до УПА на Волині чи до УНС в Карпати. Треба було їх підшукати й
належно озброїти та забезпечити всім конечним” [170, с. 244]. Сотенний Олексій
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Шніцер (“Богун”, “Меч”) на допиті свідчив, що у червні 1943 р. його і ще трьох
українських поліцаїв захопила в полон боївка ОУН та відправила у Підгаєччину.
Таким чином він став членом ОУН, а у вересні 1943 р. із 35–40 добровольцями
відправився для проходження військового навчання у Карпати [132, арк. 3, 4, 29].
Із Тернопільської округи ОУН для проходження вишколу в Карпатах Юліаном
Кручовим (ймовірно, працівником військової референтури) з початком літа 1943 р.
готувалися із числа членів та прихильників ОУН добровольці в УНС. Так, Лука
Жабич (“Чорноморець”) згадував, що у с. Багатківці Теребовлянського р-ну з 37
добровольців із Тернопільської та Бережанської округ було сформовано чоту та
відправлено на вишкіл УНС в Карпати. Туди ж скеровано чоту під керівництвом кра “Оріха” (“Горіха”) з Чортківської округи [170, с. 212, 216]. Петро Кульчицький
(“Гринак”) згадував, що 17 червня 1943 р. з Теребовлянського повіту він вирушив на
вишкіл УНС в Карпати [114]. Ці добровольці з Тернопільщини у Долинщині
сформували сотню “Трембіта [2]” під командування “Чорнобривого” [291, с. 12].
Поряд з цим, упродовж 1943 р. багато членів підпілля в організованому
порядку відійшли до УПА на Волинь. Зокрема, у липні 1943 р. провідниками ОУН
Копичинецького повіту біля м. Хоростків Гусятинського р-ну комплектувалася
група з 50 добровольців, які відправлялися на Волинь у діючі підрозділи УПА [372,
с. 58]. У жовтні 1943 р. працівник КП ЗУЗ ОУН Павло Басараб (“Бом”, “Шугай”)
організував добровольців біля с. Вербів на Підгаєччині та почав проводити з ними
військовий вишкіл. Група у цей час складалася з трьох роїв і творила самостійну
чоту. Згодом провідники із Золотниківського р-ну Антон Кушнірина (“Воробко”) та
Петро Шкафаровський (“Чорнота”) набрали до цієї групи ще добровольців і станом
на 1 листопада 1943 р. було створено із трьох чот військову сотню, яка на чолі із
Дмитром Ґоєм (“Шум”) була відправлена в УПА на Волинь-Полісся [274, с. 139–
140]. За свідченнями Андрія Голубовича (“Долоня”, “Хижак”), приблизно, в січні
1944 р. біля с. Загір’я та ближніх хуторів Зборівського р-ну на Волинь була
переведена сотня повстанців з Галичини – біля 130 стрільців, яку передано
районному провіднику в Кременецькому надрайоні “Зимному” [82, арк. 10].
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У Тернопільській області ОУН формувалися і місцеві відділи, які в
майбутньому

стали

основою

регулярних

відділів

ВО

“Лисоня”.

Проте,

командування УНС, усвідомлюючи слабкість старшинського, підстаршинського та
лінійного складу новоутворених підрозділів, малу охопленість територій, поставило
за мету підняти рівень їх військової підготовки. Орієнтовно, у жовтні 1943 р. видано
наказ, за яким ставилось завдання розширити територіальну діяльність та збільшити
кількісний

склад

стрілецтва

і

старшин.

З

цією

метою

на

Тернопілля

передислоковано сотню УНС “Сіроманці” к-ра Дмитра Карпенка (“Лютий”,
“Яструб”). Обласному провіднику ОУН дано доручення створити два курені
загальною чисельністю до тисячі осіб. Командиром УНС в Тернопільській області
ОУН призначено Омеляна Польового (“Остап”) [186, с. 338–339]. Ймовірно, тоді ж
відбувся поділ на військову та організаційно-мобілізаційну референтури в
обласному проводі. Слід підкреслити, що обласна військова команда ОУН упродовж
другої половини 1943 р. була одночайно й командуванням УНС в Тернопільщині.
Відповідно до цих рішень в округах почався процес формування груп УНС, а
подекуди й реорганізації мережі ОУН. Для прикладу, у Бережанській окрузі
впродовж вересня-жовтня 1943 р. проходив процес організації і формування сотні
УНС “Орли”, яку очолив, ймовірно, Василь Галущак (“Клич”). Сотня квартирувала
у лісовому таборі біля с. Луковище Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл.
[177, с. 683; 265, с. 18, 283–284, 430, 432; 385, с. 174]. Орієнтовно, наприкінці 1943 р.
у Бережанщині формувалася сотня “Бурлаки” під командуванням Василя Шепети
(“Чорного”) [170, с. 144–145]. У листопаді на окружній конференції ОУН прийнято
рішення: перетворити територіальні організаційні проводи в окружний і повітові
штаби; розформувати існуючу військову мережу від повітів до станиць; передати всі
організаційні зв’язки різних референтур комендантам зв’язку при військовій сітці;
господарчу референтуру ОУН та інтендантуру при військовій сітці об’єднати у одну
інтендантську службу. В результаті реорганізації здібніших районних військовиків
залучено до праці у ПВК, а всіх інших призначено інструкторами із перевишколу
членів підпілля [13, арк. 73–74]. Командир сотні УНС “Сіроманці” “Яструб”
6 листопада у с. Слов’ятин Бережанського р-ну підпорядкувався окружному
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військовому референту Володимиру Якубовському (“Бондаренко”, “Стрийський”).
“Бондаренко” наказав військовому референту Рогатинського повіту Михайлу Вовку
(“Нечай”) розбудувати у лісовому масиві біля сіл Яглуш і Дички Рогатинського р-ну
табір. Туди 17 листопада передислокувалася сотня для проходження подальшого
вишколу та отримання від ПВК озброєння. Перебуваючи у Рогатинщині, сотня
“Сіроманці” зазнала реорганізації, згідно з якою 20 листопада 1943 р. спільно з
сотнею “Орли” утворили курінь УНС, який очолив “Яструб”. Командування над
сотнею “Сіроманці” прийняв Григорій Ковальчук (“Ворон”). У командний склад
сотні входили бунчужний – “Красний”, інтендант – “Чубатий” та троє чотових –
Степан Коцкович (“Льонський”, “Явір”), Іван Матвіїв (“Жулик”, “Левко”) і “Окунь”.
Командиром

сотні

“Орли”

замість

“Клича”

призначено

Кота

(“Коц”),

а

вишкільником – Степана Коваля (“Косач”), яких перевели із “Сіроманців” [187,
с. 480–481]. У грудні 1943 – січні 1944 рр. “Сіроманці” та “Орли” квартирували у
лісових таборах та проводили воєнний вишкіл. На Різдвяні свята до сотні “Ворона”
прибув командир УНС “Беркут” в супроводі провідників Рогатинського та
Перемишлянського повітів. 7 січня він оглянув повстанський табір та виступив
перед стрільцями. Варто зазначити, що населення довколишніх сіл, не без сприяння
мережі ОУН, яка проводила святкові збірки, повстанцям прислало значну кількість
подарунків [13, арк. 91; 187, с. 481].
Подібно процес формування УНС розгортався в інших округах ОУН.
Тернопільський окружний провідник ОУН Мотиль (“Мороз”, “Січовик”) влітку
1943 р. поставив завдання – створити групу УНС. На нараді повітовим провідникам
було доручено організувати добровольців, а основний масив роботи зі створення
групи перейшов на військову референтуру, яку в Тернопільській окрузі очолював
Ілярій Лютий (“Дяченко”, “Роман”). Військовий інтендант

та паралельно

господарчий референт округи Єфрем Бойко (“Буря”) забезпечував добровольців
воєнною екіпіровкою та постачанням харчів, а “Роман” – зайнявся військовим
вишколом. Відповідальним за організацію відділу було призначено організаційного
референта округи Ярослава Бабія (“Богдан”, “Шах”) [108, арк. 5; 169, с. 55; 224,
с. 6]. Після проведеної підготовки на збірний пункт до с. Велика Лука

54

Тернопільського р-ну 7 листопада прибули перші добровольці з повітів Скалат,
Тернопіль та Збараж. Загальна чисельність групи нараховувала близько 40 стрільців.
У с. Кобиловолоки Теребовлянського р-ну до групи приєдналися добровольці з
Теребовлянського повіту. Уночі з 10 на 11 листопада “Роман” вивів добровольців
(більше 50 стр.) у ліс, де з них було організовано групу УНС, яку очолив к-р “Гроза”
(“Сад”, “Охрим”). Бунчужним було призначено “Максима”, а всіх стрільців звели у
одну чоту, яку очолив “Жук”. Ця група УНС складалася із 4 роїв, які очолювали кри “Орленко”, “Боженко”, “Хмара” та “Кардинюк”. Командир чоти та ройові
“Боженко” і “Хмара” походили із СУЗ [108, арк. 5–7]. Припускаємо, що ройовий
“Орленко” – це Володимир Шевчук, “Хмара” – Дмитро Удовенко, а “Боженко” –
Анатолій Рак [117, арк. 9]. Теоретичні заняття проводив інструктор “Залізняк”.
Побудовою таборових жител-колиб керував “Крук” [108, арк. 7–8]. Зв’язковим між
командиром групи та ОВК було призначено “Рекса” [115].
Група УНС протягом листопада 1943 р. поділялася на 2 частини, щоб
проводити вишкіл та одночасно розбудовувати табір [108, арк. 7–8]. Згодом “Грозу”
було знято з командування. Групою тимчасово керував “Крук”, який у грудні
1943 р. перевів стрільців через сс. Лозівка (хутір), Глещава, Ілавче, Сороцьке
Теребовлянського р-ну в с. Козівка Тернопільського р-ну, де командиром
призначили Степана Маркізу (“Гордій”, “Тур”) [108, арк. 9–10; 169, с. 50]. У цьому
селі підрозділ провів першу половину січня 1944 р., зокрема Різдвяні свята, під час
яких була присутня делегація від окружного проводу Тернопільщини. У відділ
прибули “Роман”, Емілія Дудар (“Лискавка”) – референт жіночої сітки ОУН в
Тернопільській окрузі, Іван Комар (“Олесь”) – повітовий провідник і Василь Білоган
(“Зелений”, “Зот”) – господарчий або організаційний референт повіту. “Лискавка”
привезла із собою святкові пакунки для вояків із різними дрібницями, які зібрала
жіноча сітка [108, арк. 11].
Окружний

провідник

Чортківщини

“Володимир”

(ймовірно,

Михайло

Чайковський) восени 1943 р. віддав наказ про формування груп УНС [326, с. 79].
Микола Скринчук (“Хмель”) свідчив, що за дорученням “Гната”-“Юрія” –
повітового провідника ОУН Борщівщини (за іншими даними члена окружного
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проводу [6, арк. 30; 174, с. 465]), на початку жовтня 1943 р. на чолі 12 добровольців
відправився в ліс біля с. Росохач Чортківського р-ну для вступу у групу УНС.
Прибувши на місце, “Хмель” підпорядкувався командирові окружної боївки
“Гайдамаку” – Петру Хамчуку (“Бистрий”, “Рубай-Гад”), якому “Володимир”
доручив сформувати чоту УНС [127, арк. 13, 22]. Іван Богуцький згадував, що у
підрозділ П. Хамчука, який квартирував у с. Сосулівка Чортківського р-ну, вступив
разом з підпільниками із с. Городок Заліщицького р-ну на Покрову – 14 жовтня
1943 р. [338, с. 31]. У Росохацькому лісі на чолі 30–35 стрільців чотовий “Бистрий”
проводив військовий вишкіл. Група була розділена на три рої, якими командували
Іван Кульчицький (“Сич”), “Соловій” та “Хмель”. На початку грудня 1943 р. чота
передислокувалася у лісовий масив між селами Яргорів, Криниця та Лазарівка
Монастириського р-ну, де було збудовано табір для зимування. За час перебування у
Монастириському р-ні, відповідно до розпорядження окружного провідника
“Володимира”, П. Хамчуку підпорядкувалася чота к-ра “Ясеня”, яка формувалася у
Чортківському повіті. Оскільки чисельний склад підрозділу зріс до 60 стрільців,
“Бистрий” передав обов’язки чотового “Сичу” та очолив новосформовану сотню,
якій присвоєно назву “Сірі Вовки” [127, арк. 13, 23]. У грудні 1943 р. чотами у сотні
керували “Сич”, “Ясень” та, ймовірно “Довбуш” [107, арк. 1; 127, арк. 13, 23]. У
другій половині грудня 1943 р. до сотні, яка рейдувала лівим берегом р. Дністер у
Бучацькому та Заліщицькому повітах, долучилося 15 стрільців з чоти к-ра “Карого”.
Упродовж листопада-грудня 1943 р. у сотню “Сірі Вовки” вливалися й інші невеликі
групи добровольців, внаслідок чого шляхом реорганізації проведеної на поч. січня
1944 р. створено три чоти. Першу чоту очолив “Сич”, другу – “Вихор”, третю –
“Ясень”. Командира “Хмеля” призначено писарем у підрозділі. Під час перебування
сотні 19 січня 1944 р. у с. Шутроминці Заліщицького р-ну командиром “Сірих
Вовків” призначено Корнафеля (“Лемко”), котрий прибув у відділ зі своїм
заступником Василем Ниркою (“Рен”) [127, арк. 13, 24]. У перші місяці 1944 р.
частину

окружної

Української

Народної

передислокували у Бучацький повіт [6, арк. 30].

Самооборони

–

35

стрільців,

56

Військовий референт обласного проводу ОУН та командир УНС на Тернопіллі
О. Польовий згадував, що станом на початок 1944 р. було сформовано шість сотень,
а ще дві перебували у стадії організації. Повстанський рух поширився з північногозаходу на усю південно-східну частину області та частину Кам’янець-Подільщини і
Проскурівщини [226, с. 2]. За нашими підрахунками в області, у продовж осені-зими
1943 р., діяло, орієнтовно, вісім більших груп (чот і сотень) УНС, які стали основою
для майбутніх відділів УПА.
Слід зазначити, що поряд із формуванням груп УНС на Тернопільщині робили
спроби організувати свої збройні підрозділи інші течії українського визвольного
руху. Приміром, Збаразький повітовий провід у звіті за грудень 1943 р. відзначав
активність представників Союзу Гетьманців-Державників (СГД), яких на території
повіту очолював Василь Хома (“Грушка”). Хоч вони не мали значного впливу на
населення, однак охопили своєю діяльністю кілька сіл. Повітовий провідник “В’юн”
у звіті зазначав: “21. ХІ. група гетьманців напала на молочарню в Добромірці і
забрала масло. Це свідчить, що вони починають рухатися” [3, арк. 68]. У
політичному звіті з Тернопільської області ОУН від 15 грудня 1943 р. також
повідомлялося про діяльність підпілля підпорядкованого Андрію Мельнику –
ОУН (м) – “мельниківці”: “[Вони з]айнялися організуванням якоїсь «Української
організації Смерті». В цьому не мають майже жодної піддержки зі сторони
українського населення. Стягають з терена своїх недобитків” [3, арк. 79]. У
Рогатинщині звіти ОУН фіксували, що у грудні 1943 р. члени ОУН (м) отримали
інструкції, щодо діяльності в новій радянській окупації, а 17 грудня станичні їхньої
організації дістали доручення підготовити по одному чоловіку, які повинні були
відійти на чотимісячний військовий курс [13, арк. 145]. Варто підкреслити, що у
жовтні 1943 р. провідники ОУН (м) намагалися організувати у лісах між селами
Слов’ятин, Тростянець Бережанського р-ну і Липецею Горішньою Рогатинського рну свій відділ, проте вже у листопаді-грудні 1943 р. даних про нього у звітах не
фіксується [3, арк. 46].
Враховуючи успішні дії УПА на території Волині та південного Полісся
упродовж 1943 р., Провід ОУН 5 грудня 1943 р. розглянув питання про переведення
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усіх воєнних підрозділів створених ОУН в УПА. За пропозицією Р. Шухевича
прийнято рішення – розширити дії повстанської армії на територію Галичини та
сформувати на базі УНС військово-територіальну одиницю – УПА-Захід, тим самим
розпочати формувати у краю відділи УПА [87, арк. 94; 343, с. 214].
Таким чином, упродовж 1942–1943 рр. військова референтура заклала початки
мілітаризації підпільної мережі ОУН на Тернопільщині. Внаслідок цього було
започатковано утворення окружних та повітових військових команд, які зайнялися
підготовкою членства та симпатиків Організації до збройного спротиву німецькому
режиму. Оголошення мобілізації до дивізії СС “Галичина” та рейд радянських
партизан С. Ковпака пришвидшили процес створення перших вишкільних відділів,
які у червні-липні 1943 р. отримали назву Українська Народна Самооборона. На
Тернопіллі перші збройні вишкільні підрозділи УНС та боївки ОУН почали активно
формуватися з другої половини осені 1943 р. Це ж констатував у 1945 р. ВШВО
“Лисоня”, зазначивши: “Осінь і зима 1943 року – це час початків творення відділів
УПА на терені «Лисоня». В селах творилися рої, виходили у ліс де організовувалися
в чоти й сотні” [170, с. 27]. Реорганізація військового командування та
передислокація сотні УНС “Сіроманці” прискорила процес розгортання військових
вишкільних відділів, які стали основою регулярних підрозділів УПА. Виходячи з
цього, період розбудови УНС в Тернопільській області був доволі короткий та
тривав упродовж кількох місяців осінньо-зимового періоду 1943–1944 рр.
2.3. Структурна побудова та кадровий склад військового штабу ВО 3 “Лисоня”
Взимку 1943–1944 рр. на основі УНС Тернопільської області була створена
воєнна округа “Лисоня” з порядковим номером 3 (ІІІ, ВО 3 “Лисоня”), яку під
псевдо “Остап” очолював обласний військовий референт О. Польовий [295, с. 151].
Слід зазначити, що для ідентифікації воєнної округи у документах підпілля інколи
фігурує число 5 (V) [24, арк. 113; 88, арк. 127], а поряд із назвою “Лисоня”
зафіксовано випадки вживання криптоніму “Поділля” та “Дніпро” [15, арк. 31; 21,
арк. 2; 93, арк. 125; 100, арк. 17]. Ймовірно, це пов’язано із нанесенням криптонімів і
порядкового числа області та краю на воєнну округу.
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Інструкція організаційно-персонального (ІV) відділу КВШ УПА-Захід ч. 1 від
1 лютого 1944 р. визначала основні засади праці та підпорядкування командирів
воєнних округ не тільки КВШ у військових справах, а й обласним провідникам ОУН
– у політичних, теренових та взаємовідносинах з іншими референтурами [87,
арк. 98]. У наказі ІV відділу КВШ УПА-Захід ч. 2 від 1 лютого 1944 р. зазначалося,
що від 23 січня 1944 р. впроваджується схема побудови ВШВО з розбудовою шести
основних

відділів.

Окремі

відділи

штабу

очолюють

їх

начальники,

які

підпорядковуються начальникові штабу (нач. шт.). Командир ВО може мати при
собі ад’ютанта та спеціальний відділ інспекторів чи відпоручників [87, арк. 95, 98].
Згідно інструкції КВШ УПА-Захід ч. 2 від 6 лютого 1944 р., організація ВШВО,
його відділів, підвідділів та відтинків повинна завершитися 30 квітня 1944 р. Для
реалізації цього завдання рекомендувалося залучити з мережі ОУН усіх військових
та вибрати між ними відповідних фахівців [87, арк. 100].
Як зазначалося, командиром ВО 3 “Лисоня” став О. Польовий. До введення у
склад Тернопільського обласного проводу він, під пс. “Шахай”, з травня 1943 р.
командував вишкільним куренем УНС “Кривоніс І” у Дрогобицькій області ОУН. У
члени ОУН вступив у 1932 р., служив у польській армії у 1936–1938 рр., упродовж
вересня-листопада 1939 р. – провідник повітової екзекутиви Зборівщини. Восени
перейшов у німецьку зону окупації і за наказом ОУН до квітня 1940 р. навчався у
німецькій поліційно-розвідувальній школі в м. Закопане (сучасна Польща), а згодом,
у 1940–1941 рр., очолював канцелярію (штаб ОУН у м. Краків) колишніх
політичних в’язнів в Українському комітеті допомоги біженцям і полоненим. Для
здобуття вишколу та військового досвіду у травні 1941 р. направлений у “Легіон ім.
Степана Бандери” (“Спеціальний відділ «Нахтігаль»”) ДУН. Після розформування
ДУН служив у 201 батальйоні охоронної поліції в Білорусії, де здобув перший
підстаршинський ступінь – старший десятник. Після демобілізації в кінці 1942 р. від
проводу ОУН у батальйоні одержав старшинський ступінь четар (хорунжий).
Повернувшись у Зборівщину на початку 1943 р., Омелян, за його ж спогадами, був
призначений військовим референтом ОУН в Тернопільській обл. Згодом посадові
обов’язки передав Д. Росоловському, оскільки Провід ОУН залучив його до
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розбудови УНС у Дрогобиччині. Очоливши ВО 3 “Лисоня”, О. Польовий починає
формувати військовий штаб воєнної округи, де в першу чергу використав членів
обласної та окружних військових команд, які очолили одні з найважливіших відділів
ВШВО. Про створення УПА в області, підготовку стрільців та бойові дії проти
німецьких частин, а також про плани подальшої діяльності О. Польовий, як
військовий референт обласного проводу та командир “Лисоні”, звітував навесні
1944 р. у с. Тростянець Бережанського р-ну на засіданні обласного проводу ОУН
Тернопільщини [297, с. 17–18, 20–22, 25–26, 34].
Для охорони обласного проводу та ВШВО, які практично упродовж німецької
окупації діяли разом, у Бережанській окрузі ОУН було створено відділ під
командуванням “Володька”. Згодом охорону здійснювала, ймовірно, сотня
“Холодноярці”, у яку влився відділ “Володька” [26, арк. 22; 56, арк. 332; 169, с. 125].
Посаду начальника (шефа) штабу ВО прийняв Володимир Якубовський
(“Бондаренко”, “Стрийський”), який навчався у кадетській школі у Варшаві та
закінчив її зі ступенем підхорунжого [176, с. 804]. У повстанському некролозі В.
Якубовського зазначалося, що він продовжив навчання “у летунській школі, по
відбутті якої був приділений як підпоручник-пілот до летунського полку у Львові.
По однорічній службі його усунено з війська тому, що не хотів, мимо категоричних
домагань

польського

військового

командування,

змінити

української

національності” [110, арк. 3]. За іншими даними, під час німецько-польської війни
1939 р. В. Якубовський перебував на посаді коменданта військового аеродрому в
м. Познань, а після закінчення військових дій повернувся у м. Залізці Зборівського
р-ну, де легалізувався перед радянською адміністрацією та влаштувався у місцеве
поштове відділення [297, с. 31]. У 1942 р. його призначено членом ПВК Зборівщини,
а в 1943 – окружним військовим референтом Бережанщини [169, с. 126]. У
цитованому повідомлені про смерть зазначається, що посаду начальника штабу (нач.
шт.) ВО “Лисоня” “Бондаренко” прийняв у грудні 1943 р. Проте з аналізу
тогочасних документів відомо, що наприкінці січня 1944 р. ВШВО організував
підстаршинську школу під його командуванням, а перебування на посаді окружного
військового референта фіксується ще у березні. Ідентифікація В. Якубовського як
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члена штабу в документах фіксується з початком квітня 1944 р. Тому можна
припустити, що у згаданий період (грудень-березень) ВШВО “Лисоня” тільки
формувався, а посаду нач. шт. запропоновано “Бондаренкові” [63, арк. 176, 183,
203]. У протоколах допиту О. Польовий зазначав, що обов’язки шефа штабу ВО
виконував Ілярій Лютий (“Дяченко”, “Роман”) [133, арк. 36]. Очевидно, це могло
бути якраз в перші місяці 1944 р.
У наказі організаційно-персонального (ІV) відділу ГВШ УПА ч. 2 від
18 грудня 1943 р. зазначалася важливість оперативних відділів штабів, тому
начальникам оперативних (І) відділів не дозволялося займати одночасно функцій у
мережі підпілля ОУН [55, арк. 128; 85, арк. 217]. Цей відділ ВШВО “Лисоня” очолив
І. Лютий, колишній (під)старшина польської армії. Після проголошення Акту
відновлення Української держави у Львові 30 червня 1941 р. він брав участь в
організації підстаршинської школи у Поморянах. Ймовірно, у 1941 р. районний
провідник ОУН Перемишлянщини, а наприкінці 1942 р. призначений повітовим
військовим референтом Зборівщини [170, с. 149, 295–296; 226, с. 2]. У свідченнях
Ілярія Сказінського зазначається, що “Дяченко” на початку 1943 р. виконував
обов’язки районного провідника ОУН Поморянщини [46, арк. 117]. У 1943 р.
І. Лютий

виконував

обов’язки

окружного

військового

референта

ОУН

Тернопільщини. Згідно з даними, поданими у протоколі допиту Євгена Липового,
переведення “Дяченка” у склад обласної військової команди відбулося наприкінці
грудня 1943 р. [174, с. 460, 464]. У історії сотні “Буйні” зазначалося, що І. Лютий у
складі делегації від окружного проводу в січні 1944 р. вітав з Різдвяними святами
стрільців у с. Козівка Тернопільського р-ну, а кінці квітня цього ж року очолив
курінь у складі сотень “Орли”, “Буйні” та “Рубачі” [108, арк. 11–12; 128, арк. 33]. Як
співробітник штабу І. Лютий в документах фігурує з початку квітня 1944 р. [187,
с. 482]. Варто зауважити, що к-р УНС (згодом УПА-Захід) О. Луцький у свідченнях
зазначав посаду “Дяченка” як начальника політвиховного відділу ВШВО [186,
с. 364], а згаданий І. Сказінський подавав “Романа” як такого, що відав
інтендантською службою у штабі ВО та виконував обов’язки “референта по
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забезпеченні і озброєнні відділів УПА” [46, арк. 160]. Питання про функції “Романа”
у штабі через брак джерел на даний час залишається відкритим.
Начальником розвідчого (ІІ) відділу призначений Іван Яцишин (“Беркут”,
“Гордієнко”), який командував бойовою групою ОУН на Бережанщині під час
повстання проти Польщі у вересневій війни 1939 р. [133, арк. 36; 226, с. 2; 347,
с. 104]. У протоколі допиту Михайла Польового зазначається, що І. Яцишин у
1939 р. легалізувався перед радянською адміністрацією та займався за дорученням
райспоживспілки м. Бережани організацією маслозаводу, а також продовжував
виконувати обов’язки станичного провідника ОУН у с. Лісники Бережанського р-ну.
З початком арештів членів ОУН “Беркут” таємно переходить кордон та зупиняється
в м. Краків. З початком німецько-радянської війни у 1941 р. перебуває при
німецьких військових частинах як перекладач. Дійшов з німецькою армією до
м. Кременчук Полтавської обл., звільнений зі служби, а у кінці 1942 р. прибув у
м. Бережани. У червні 1943 р. обіймав посаду провідника ОУН в м. Бережани,
згодом очолив розвідчу референтуру обласного проводу ОУН Тернопільщини [56,
арк. 230]. Слід зазначити, що у 1939 р. І. Яцишин подав документи для вступу на
заочну форму навчання у медичний факультет Львівського Державного Університет
ім. І. Франка, проте, ймовірно, через переслідування членів ОУН та участь в
розбудові підпілля, не навчався [348, с. 190]. Член Тернопільської ПВК В. Качунь
свідчив, що у с. Миролюбівка Тернопільського р-ну в десятих числах лютого 1944 р.
зустрічався з обласним провідником розвідки “Гордієнком”, від якого одержав
інструкції на час стабілізації фронту. У свідченнях В. Качуня є згадка, що у лютому
1944 р. у зв’язку із наближенням фронту в Тернопільській окрузі мала відбутися
“обласна конференція військовиків”, однак через швидке наближення фронтової
лінії її не вдалося провести [175, с. 269]. Слід зазначити, що військова розвідка
розбудовувалась на основі військової сітки, яка існувала в ОУН, а керівники
розвідки у територіальних одиницях (округа, повіт, район) входили у склад
військової (організаційно-мобілізаційної) референтури відповідних проводів. Вона
активно співпрацювала зі СБ ОУН, організаційним активом, симпатиками та
юнацтвом. У створюваних військових відділах діяла законспірована внутрішня
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військова розвідка, а для забезпечення діяльності цих відділів, зокрема подання
розвідчих даних, діяла зовнішня військова розвідка. У підпорядкуванні розвідчої
сітки перебувала і військова жандармерія, яка створювалася при кожній повітовій
військовій команді (10 осіб), як її охорона, екзекутивний відділ, а вразі початку
активних воєнних дій повинна стати військовою польовою жандармерією у
повстанській армії [28, арк. 79–81].
У інструкції КВШ УПА-Захід ч. 2 від 6 лютого 1944 р. особливу увагу
звернуто на забезпечення повстанських відділів зброєю, амуніцією до неї, харчами,
спорядженням, організовуванням власних майстерень, верстатів та фабрик шкіри,
мила і т. п., що покладалося на штабний відділу тилу (ІІІ). Так, для реалізації цього
завдання керівнику відділу рекомендувалося залучити фахових молодих людей із
господарських установ (магазинерів, кооперативних організаторів). У інструкції
також

закликалося

до

активної

співпраці

з

господарськими

референтами

територіальних проводів [87, арк. 99–100]. Відділ тилу (постачання) (ІІІ) ВШВО
“Лисоня”, за спогадом О. Польового, перебрав “Шершень” – колишній вчитель [226,
с. 2]. Можна припустити, що мається на увазі уродженець с. Лучинці Рогатинського
р-ну Івано-Франківської обл. Дмитро Пархуць (“Шершень”), який у міжвоєнний
період закінчив гімназію і працював вчителем у Рогатинській торгівельній школі, де
розбудовував мережу ОУН. Згодом вступив на навчання у Ягелонський університет
(м. Краків), де очолив правничу секцію Української студентської громади. У 1941 р.
повернувся в Рогатинщину і продовжував працювати відповідно до завдань ОУН. У
вересні 1945 р., при переході р. Гнила Липа біля с. Бабухів Рогатинського р-ну, його
важко поранено, через що він згодом помер [246, с. 494–495, 501–502; 257, с. 24].
Начальником організаційно-персонального (ІV) відділу ВШВО призначено
обласного організаційно-мобілізаційного референта ОУН Тернопільщини Дмитра
Росоловського (“Чубенко”, “Чугайстир”), який походив з с. Чесники Рогатинського
р-ну Івано-Франківської обл. Наприкінці 1930-х років він став членом Юнацтва
ОУН [186, с. 364, 646; 226, с. 2; 411]. Військовий референт ОУН ЗУЗ Л. Павлишин у
спогаді, критикуючи антивійськову діяльність крайового проводу, наводить дані, що
стосуються, ймовірно, “Чугайстра”: “Не дивно, що військове навчання велося
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погано. Обласним Тернопільським військовиком, наприклад, був призначений
хлопець, що мав двадцять один рік і не служив ще у жодному війську” [281, с. 92].
Політично-виховна робота у ВО “Лисоня” до травня 1944 р., виходячи зі
звітів, не велася на належному рівні, проте зі створенням політвиховного (VІ)
відділу при ВШ його члени приступили до розгортання політвиховного апарату.
Розбудовувати

політвиховний

відділ

доручено

Бережанському

окружному

референту пропаганди ОУН Іванові Гуменюку (“Архип”, “Сум”), який у травні
1944 р. приступив до виконання обов’язків [14, арк. 6; 46, арк. 148, 161–162; 111,
арк. 33, 100]. Загалом, встановити структуру і кадровий склад політвиховного
відділу ВШВО “Лисоня”, так, як і обласного осередку пропаганди ОУН
Тернопільщини, є досить складно через брак джерел. Відомо, що обласним
референтом пропаганди Тернопільщини до лютого 1944 р. був Василь Хомин
(“Борис”). Після його загибелі цей пост коротко зайняв, ймовірно, Бережанський
окружний референт пропаганди “Архип” [7, арк. 14; 111, арк. 33, 100]. Проте на
крайовій конференції пропагандистів 14–16 травня, у якій брали участь
представники обласних референтур пропаганди, ймовірно, “Архипа” призначили
начальником політвиховного (VІ) відділу ВШВО “Лисоня”, а Йосипа Поздика
(“Євген”, “Дем’ян”) – Тернопільським обласним референтом пропаганди. Вже у
кінці травня 1944 р. вони фігурують на цих посадах у списку розсилки видань
крайового осередку пропаганди ЗУЗ [70, арк. 159; 350, с. 26]. Перебуваючи на
слідстві О. Польовий свідчив, що в час його керівництва “Лисонею” VІ відділ
ВШВО очолював “Сум” [133, арк. 36]. На цій посаді І. Гуменюк організував школу
(курси) політвиховників для УПА, яка тривала з червня по липень 1944 р., а згодом,
у вересні, організував випуск військово-політичного часопису “Голос УПА” [14,
арк. 6–8, 24]. Петро Кекіш (“Роман”) згадував, що на Бережанщині при штабі
О. Польового діяли спільно обласна референтура пропаганди та військова –
політвиховна [240, с. 34–35].
На працю, ймовірно, в політвиховний відділ ВШВО з окружного осередку
пропаганди Бережанщини у квітні-травні 1944 р. перейшов “Рух”, який із кінця
1943 р. активно співпрацював із групами УНС. Зокрема, у звіті про внутрішньо-
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організаційні справи за листопад 1943 р. з Бережанської округи Петро Бойко
(“Федір”) подавав, що ряд пропагандистів, серед них і “Рух”, який викладав
політвиховні теми у сотні “Орли”, “з посвятою беруться до праці так, що це
причиняється до їх захворіння” [5, арк. 53; 13, арк. 75]. Ймовірно, це Микола Бартків
(“Рух”) із с. Волощина Бережанського р-ну, який у 1939–1941 рр. перебував у
підпіллі. З цього часу член ОУН [265, с. 122–123; 376, с. 148].
Радисткою при штабі ВО 3 “Лисоня” працювала Надія Романишин (“Оксана”).
Оскільки розбудовувати власну службу радіозв’язку в УПА через значні витрати і
складність використання в умовах підпілля відмовилися, “Оксана” з жовтня 1944 р.
виконувала роль секретаря, працюючи на друкарській машинці [46, арк. 171].
За згаданою інструкцією КВШ УПА-Захід ч. 2 від 6 лютого 1944 р. – такі
відділи штабу, як розвідчий, тилу, організаційно-мобілізаційний та вишкільний
треба розбудувати, оскільки вони можуть мати у своєму складі ще підвідділи та
відтинки: розвідчий – більшовицький, польський, німецький, український,
господарчий та політичний відтинки; відділ тилу – озброєння, виряду, харчовий,
транспорту, санітарний, ветеринарний і механічно-технічний; організаційномобілізаційний відділ – організаційний, персональний, мобілізаційний та зв’язку;
вишкільний – піхоти, кавалерії, артилерії (легкої, протитанкової, протиповітряної),
зв’язку, видавничий і тиловий [87, арк. 100]. Але чи проводилася розбудова даних
відділів на практиці на даний час невідомо, адже основними причинами, які
заважали формуванню ВШВО, були, передовсім, підпільні умови діяльності,
постійні переміщення членів штабу, брак військових кадрів та різкий і водночас
затяжний перехід німецько-радянського фронту з березня по липень 1944 р.
Не виявлено даних щодо вишкільного (V) відділу ВШВО. Попри всю
організаційну діяльність цього відділу, невідомо, хто саме керував ним та
переліченими підвідділами. Відомо, що штаб ВО 3 “Лисоня” пробував організувати
артилерійські, кінні відділи та підрозділ бронемашин, а також відомо, що у продовж
1944–1945 рр. відбувалися випуски підстаршинських шкіл. Можливо, що через
нестачу старшин, ці посади були вакантними або об’єднувалися під спільним
керівництвом іншими членами штабу, що дозволялося інструкціями ГВШ та КВШ
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УПА-Захід [303, с. 322]. Необхідно зазначити, що усі члени ВШВО “Лисоня” брали
участь у керівництві військовими підрозділами армії.
Незважаючи на проведену організаційну та військову діяльність на території
“Лисоні”, обласний провід ОУН у звіті від 5 вересня 1944 р. констатував: “Військова
справа у ВО – “Дніпро” не поставлена на належному рівні” [21, арк. 2].
Роботу ВШВО “Лисоня” та діяльність обласного проводу ОУН у жовтнілистопаді 1944 р. перевіряли крайовий провідник ОУН ЗУЗ Роман Кравчук
(“Петро”), військовий референт цього проводу та командир УПА-Захід Василь
Сидор (“Конрад”, “Шелест”) і керівник політвиховного відділу КВШ УПА-Захід
Петро Федун (“Волянський”). Зокрема двоє останніх 3 жовтня 1944 р. приймали
присягу відділів УПА на вірність Україні у Слов’ятинському лісі. А в листопаді
1944 р. провідників референтур обласного проводу викликали на нараду у ліс
поблизу с. Криве Козівського р-ну. Нарада відбувалася упродовж трьох днів за
участю представників крайового проводу ОУН. Військову референтуру ОУН
області та командування ВО “Лисоня” на зібранні представляв В. Якубовський,
адже О. Польовий перебував в цей час на лікуванні і чекав подальших розпоряджень
командування УПА-Захід, оскільки “Шелест” відсторонив його від обов’язків
командира ВО [63, арк. 196, 213, 220; 88, арк. 107; 133, арк. 35, 93; 135, арк. 98–103].
У 1945 р. ВШВО зазнав значних змін. Командування воєнною округою
прийняв колишній Тернопільський обласний, а від кінця 1944 р. провідник ПК ОУН
Іван Шанайда під пс. “Степанович”, “Степанівський” [148, арк. 10, 18]. Як
зазначається у некролозі, І. Шанайда “перейшов величний ріст – Він від 17 років
член Організації, 1935 р. районовий провідник ОУН Бережанщини, в 1940 р.
повітовий Скалатщини, в 1941 р. окружний Тернопільщини, в 1942 р. Обласний
Тернопільської Області і врешті, в 1944 р. Краєвий Провідник [Подільського краю]”
[116, арк. 168 а]. Підписуючи документи Подільської ВО “Лисоня” “Степанович”,
ймовірно, не виконував обов’язків військового референта крайового проводу.
Фактично усією військовою працею у краї керував нач. шт. В. Якубовський. Так
приміром, колишні сотенні та курінні командири (Олексій Шніцер, Володимир
Верещинський, Микола Скринчук, Григорій Ковальчук та ін.) на слідстві прямо

66

вказували, що воєнною округою та військовими справами з осені 1944 р. керував
В. Якубовський. Зрештою, член штабу І. Сказінський також свідчив про це та
зазначав, що звіти він відправляв І. Шанайді, а той вже В. Якубовському [46,
арк. 148, 176].
Начальника оперативного (І) відділу ВШВО І. Лютого після невдалого
наступу на районний центр Козова 28 серпня 1944 р., де він отримав поранення,
розгрому 8 вересня куреня новобранців під с. Вулька Бережанського р-ну та
отримання провокаційного листа від НКВС, звільнили від обов’язків курінного, а
згодом, ймовірно, і з УПА [83, арк. 56; 89, арк. 285; 170, с. 151–155]. У повстанських
документах І. Лютий як працівник штабу ще фіксується восени-навесні 1944–
1945 рр. На початку весни виконував обов’язки курінного, проте наприкінці березня
1945 р. передав командування Богдану Федику (“Крук”) [63, арк. 179–180]. Омелян
Польовий згадував, що “Роман” у квітні 1945 р. був учасником наради, яка
відбувалася у с. Бишки Козівського р-ну за участі командира УПА-Захід В. Сидора,
командира ВО “Буг” Василя Левковича (“Вороний”, “Чернець”) та членів штабу ВО
“Лисоня” [151, арк. 4–5]. Ймовірно, після цієї наради І. Лютого звільнено з УПА.
Відтак він повернувся додому, де переховувався та, ймовірно, діяв у підпіллі
Поморянського р-ну, а 23 серпня 1950 р. загинув у бою під час облави на
с. Смереківка Перемишлянського р-ну Львівської обл. [46, арк. 117; 47, арк. 192–
193; 193, с. 697]. Натомість, радянські слідчі органи у 1950 р. вважали І. Лютого
довіреною особою В. Кука [99, арк. 234].
У спогадах Омеляна Польового ведеться мова й про Григорія Ґоляша (“Бей”,
“Модест”) як члена ВШВО “Лисоня” [151, арк. 4–5]. У протоколі допиту Г. Ґоляш
свідчив, що, дезертирувавши з дивізії СС “Галичина”, влітку 1944 р. приїхав у
с. Бишки Козівського р-ну, де у вересні відновив зв’язок з обласним провідником
Тернопільщини І. Шанайдою, який “доручив [йому] вести військову підготовку”, а
навесні 1945 р. призначив організаційним референтом обласного проводу [189,
с. 272–273]. За свідченнями Галини Дидик, “Бей” у першій половині 1945 р.
виконував обов’язки господарчого референта ПК [136, арк. 130–131, 167]. Наразі не
виявлено документів, які могли б підтвердити чи спростувати твердження про
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членство Г. Ґоляша у ВШВО. Хоча підстави залучити його до цієї праці були – крім
служби в дивізії СС “Галичина” та польській армії, саме він під псевдо “Тарас
Бульба” у вересні 1939 р. керував кількатисячним протипольським повстанням ОУН
у Бережанщині [287, с. 4; 340, с. 591, 596–597, 668].
Наказом УПА-Захід ч. 12 від 28 квітня 1945 р. у всіх воєнних округах
розформовано розвідчий (ІІ) і тиловий (ІІІ) відділи військових штабів [20, арк. 2].
Керівник

організаційно-персонального

(ІV)

(мобілізаційного)

відділу

Д. Росоловський відповідно до наказу ВО “Лисоня” від 30 січня 1945 р. одержав
доручення

очолити

третю

групу

військ

згідно

з

внутрішнім

військово-

територіальним устроєм ВО [12, арк. 6 а]. Однак, на той час “Чубенко” вже загинув
(у бою 24 січня 1945 р. під час облави у с. Козівка Тернопільського р-ну). Тому,
тимчасово всі посади обійняв його заступник “Касян”, а з 13 лютого виконувачем
обов’язків начальника ІV відділу ВШ призначили І. Яцишина [24, арк. 76; 28,
арк. 380; 53, арк. 229; 169, с. 11]. Вже з 18 березня 1945 р. “Гордієнко” перебував на
новій посаді [24, арк. 77–78, 87; 93, арк. 125]. Про діяльність “Гордієнка” та
особисту зустріч з ним у с. Великі Чорнокінці Чортківського р-ну залишив спогад
Костянтин Гіммельрайх (“Кий”), якого призначили командиром “над колишнім
загоном”

Ярослава

Білинського

(“Бистрий”,

“Сумний”):

“Цей

начальник

мобілізаційного відділу… відразу поінформував мене, що з решток загону
«Бистрого» навряд чи вдасться сформувати бодай порядну сотню” [243, с. 222].
При “Гордієнкові” постійно перебував його ад’ютант “Юнак”, який 25 серпня
1945 р. загинув у Слов’ятинському лісі [32, арк. 29; 65, арк. 93].
Починаючи з травня 1945 р. І. Яцишин також виконував обов’язки командира
ТВ “Південь”, які 15 липня, відповідно до наказу ВО “Лисоня”, передав Івану
Матвіїву (“Жулик”, “Левко”) [24, арк. 87; 93, арк. 964]. 30 серпня 1945 р.
“Гордієнко” та колишній командир ТВ Іван Кедюлич (“Довбня”), якого слідчі НКВС
вважали членом штабу ВО “Лисоня”, потрапили в засідку біля с. Лісники
Бережанського р-ну, де й загинули [22, арк. 117; 65, арк. 48–49; 161, с. 446; 198,
с. 291; 238, с. 2]. З приводу І. Кедюлича існують відомості про те, що к-р УПА-Захід
В. Сидор направив його у 1945 р. в розпорядження В. Якубовського заступником
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[46, арк. 177]. Можливо, у вересні 1945 р. на посаду керівника організаційноперсонального (ІV) (мобілізаційного) відділу ВШВО після загибелі “Гордієнка”
призначений І. Матвіїв [128, арк. 18–19, 37–38]. Через брак документів питання
щодо членства “Довбні” та “Левка” у ВШВО залишаються відкритими.
Івана Гуменюка у жовтні 1944 р. переведено у політвиховний (VІ) відділ КВШ
УПА-Захід, а на його місце призначено І. Сказінського (“Богданович”, “Крига”),
який після проходження військового навчання з кінця липня 1944 р. добре
зарекомендував себе на посаді політвиховника в курені УПА та заступника
політвиховника ВО “Лисоня” [14, арк. 22; 46, арк. 25, 158; 88, арк. 110]. Відомо, що
І. Сказінський вступив у члени ОУН у лютому 1939 р. та виконував обов’язки
станичного у с. Мшана Зборівського р-ну. Із серпня 1941 р. до червня 1942 р. –
підрайонний провідник, а до кінця 1942 р. – організаційний референт районного
проводу Зборівщини. Із січня 1943 р. виконував обов’язки повітового пропагандиста
у Зборівщині. Від серпня цього ж року став заступником окружного референта
пропаганди Бережанщини, а згодом, із червня 1944 р., виконував обов’язки
окружного референта пропаганди. Протягом лютого-березня 1944 р. виступав із
доповідями у створеній підстаршинській школі [68, арк. 2–5; 46, арк. 22–25, 99, 111,
132]. У звіті Бережанського окружного осередку пропаганди є згадка: “з днем
22 серпня 1944 р. окр[ужний] провідник передав мені [“Світозару” (Микола
Шаблій)] тимчасову керму Окр[ужного] осеред[ку] пропаганди на місце тимчасово
неприсутнього дійсного її шефа др. Криги” [4, арк. 7].
Від початку 1945 р. секретарем (машиністкою) при командирові ВО та нач.
шт. В. Якубовському працювала Теодозія Гуляк, дівоче прізвище Підгайна
(“Дарка”), дружина Юліана Гуляка. Загинула у криївці під час облави 21 січня
1947 р. на хуторах с. Гаї Шляхтинецькі Тернопільського р-ну [169, с. 19]. Також
секретарем взимку 1945–1946 рр. при штабі ВО працював машиніст Подільського
крайового проводу ОУН Богдан Даньків (“Сокіл”). Загинув у 1946 р. потрапивши у
засідку в с. Саранчуки Бережанського р-ну [46, арк. 185–186; 111, арк. 78, 109].
У лютому 1945 р. співробітником штабу “Лисоні” призначили, ймовірно,
аптекаря при УЧХ Тернопільської області ОУН Григорія Друля (“Луговий”,
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“Славко”), який з другої половини 1944 р. займався забезпеченням відділів УПА
медичним персоналом та ліками [135, арк. 71–73, 75–81, 85; 376, с. 32]. Слід
зауважити, що, ймовірно, розбудова медичного відділу (Служби здоров’я) при штабі
ВО розпочалася з роботи тилового (ІІІ) відділу. У інструкції КВШ УПА-Захід ч. 2
від 6 лютого 1944 р. звернуто увагу на санітарні справи, зокрема господарчій
референтурі рекомендувалося забрати всі аптеки із українською обслугою: “Ні один
молодий лікар, фельдшер чи фармацевт не може емігрувати на чужі землі. Всіх
втягнути до праці при війську. На випадок спротиву забрати силою, а родину його
забезпечити”. Також в інструкції вказувалося, що варто організувати при ВШВО
кількох ветеринарів [73, арк. 419; 87, арк. 99–100]. Лікар ВО – “медик фельдшер”,
згідно санітарній інструкції служби здоров’я, відповідав за всю медичну роботу на
території воєнної округи [86, арк. 42–44]. Зі звіту ВО 3 “Лисоня” від 8 лютого
1945 р. відомо, що санітарний (медичний) відділ штабу для кожного відділу
розробив та розіслав книги стану ліків та обліку хворих [14, арк. 53]. Володимир
Андрухів (“Андрій”, “Тур”) стверджував, що обов’язки лікаря ВО “Лисоня”
виконував Костянтин Фенчин (“Каяфа”), якого 2 січня 1945 р. арештували
працівники НКВС [55, арк. 204]. Дані В. Андрухіва підтверджує у свідченнях Роман
Брунець (“Бродяга”) [125, арк. 7]. Щоправда, сам К. Фенчин при арешті вказав свою
посаду як “окружний шеф медицини ОУН” і “окружний референт охорони
здоров’я” [28, арк. 8; 29, арк. 83].
Варто підкреслити, що інструкцію у справі організації служби здоров’я для
відділів УПА “Лисоні” від 19 жовтня 1944 р. підписали лікар Богдан-Теодор Савка
(“Софрон”) та нач. штабу “Бондаренко” [12, арк. 7–8]. У наказі ГВШ УПА ч. 3 від
10 жовтня 1945 р. є згадка про присвоєння 31 серпня 1945 р. лікарю “Софрону”
старшинського ступеня сотника з локалізацією – ВО “Лисоня” [193, с. 142]. Доктор
“Софрон” восени 1944 р. був скерований з ВО 2 “Буг” у Бережанщину, де працював
викладачем на курсах лікарів. Тоді ж з’явилася за його підписом санітарна
інструкція ч. 1 від 11 жовтня 1944 р., яка призначалася для командирів воєнних
округ УПА [86, арк. 42–43]. Із 1945 р. він працював над створенням посібників з
медицини для УПА. Ці дані свідчать, що його перевели, мабуть, на посаду лікаря у
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КВШ УПА-Захід [187, с. 644–645]. Припускаємо, що обов’язки лікаря УПА-Захід і
ВО “Лисоня” “Софрон” міг суміщати. Теж можливо, що з розформуванням
референтур крайового проводу ЗУЗ, зокрема й УЧХ, його направили у
Тернопільщину, де він після Г. Друля, який потрапив у полон 2 травня 1945 р.,
очолив санітарний (медичний) відділ при ВШВО “Лисоня”.
З другої половини 1945 р., згідно з радянськими документами, почотом шефа
штабу ВО командував “Грабар”, переведений з польової жандармерії сотні “Сірі
Вовки” або куреня П. Хамчука. У липні 1946 р. вбитий підрозділом МВС у лісі біля
с. Тростянець Бережанського р-ну [34, арк. 40; 36, арк. 138–139].
Наприкінці 1945 р. – першій половині 1946 р. відділи ВО 3 “Лисоня” зазнали
значних втрат як у командному, так і в лінійному складі. Однією з причин була т. зв.
“Зимова блокада”, що тривала з січня по квітень 1946 р. та проводилась у зв’язку із
виборами до Верховної Ради СРСР [193, с. 67]. Поряд з цим, для виявлення та
ліквідації поодиноких членів ВШВО “Лисоня” та команд ТВ, заходами МВС в
Тернопільській обл. 3 січня 1946 р. заведено агентурно-розшукову справу під
криптонімом “Мертвецы” [37, арк. 10].
26 березня 1946 р. командир ВО “Лисоня” та провідник ПК І. Шанайда з
дружиною Юстиною загинули у криївці під час облави у с. Криве Козівського р-ну
[65, фото; 193, с. 650–652]. Новопризначений крайовий провідник “Поділля” Осип
Безпалко (“Андрій”, “Остап”), за відомими на сьогодні документами, не брав участь
у роботі ВШВО, а В. Якубовський накази штабу підписував сам, при цьому
зазначаючи попередню посаду – начальник (шеф) штабу ВО [93, арк. 536, 539, 546,
615]. Керівництво політвиховним (VІ) відділом штабу продовжував здійснювати
І. Сказінський [93, арк. 103–104; 46, арк. 25]. Посади зверхників інших відділів
ВШВО, очевидно, були вакантними.
З другої половини 1946 р. більшість підрозділів ВО “Лисоня” були
розформовані, а стрільці, підстаршини та старшини відділів (сотень, чот) УПА
вливалися до лав збройного підпілля. На 1947 р. згідно зі вже згаданою справою
“Мертвецы” у розшуку перебували к-р ТВ “Південь” П. Хамчук, нач. шт.
В. Якубовський та І. Сказінський [37, арк. 10].
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Паралельно з роботою у ВШВО І. Сказінський із серпня 1945 р. переведений у
співробітники крайового осередку пропаганди ПК, а з розформуванням відділів
УПА виконував окремі завдання організаційного референта крайового проводу
Івана Прокопишина (“Бурлан”, “Модест”) [46, арк. 27, 180–183]. За дорученням
І. Шанайди, В. Якубовського та І. Прокопишина з кінця осені 1945 р. займався
систематизуванням у хронологічному порядку діяльності УПА на території
Тернопілля [46, арк. 26, 186, 191; 68, арк. 5]. Таким чином, на основі денних наказів
та окремих звітів про бої та рейди відділів УПА створено низку історій військових
підрозділів повстанської армії та короткі описи боїв ВО “Лисоня”. Роботу над цим
проектом “Богданович” закінчив у 1947 р. [46, арк. 192]. У подальшому, з липнясерпня

1948 р.

до

жовтня

1949 р.,

працював

організаційним

референтом

Чортківської округи, а у жовтні 1949 р. очолив її [46, арк. 26, 31, 209–211; 376, с. 87].
При перебуванні на посаді у ВШВО при І. Сказінському діяв особистий ад’ютант
“Остап”, який загинув у бою 1 жовтня 1946 р. у с. Дрищів Бережанського р-ну [34,
арк. 137; 36, арк. 295].
У праці про причинки до історії УПА на Підгаєччині Л. Шанковський подає,
що фактично ВО “Лисоня” згідно з наказами ГВШ УПА перестала існувати
30 червня 1947 р. Інструкції для широкої реорганізації УПА й підпілля ОУН були
схвалені ще у травні 1945 р., але запланованих заходів неможливо було провести
[389, с. 264]. Цю тезу вважаємо помилковою, адже у наказах ГВШ УПА і КВШ
УПА-Захід рішення про ліквідацію ВО 3 “Лисоня” не виявлено. Можна
стверджувати, що діяльність відділів УПА та ВШВО “Лисоня” як самостійної
військової одиниці фактично припинилися влітку 1947 р., зі смертю 17 червня біля
с. Вівся Козівського р-ну, під час прориву з облави, В. Якубовського та 3 серпня у
с. Теляче Підгаєцького р-ну, під час бою у криївці, О. Безпалка [80, арк. 81; 110,
арк. 3]. У цей період розформовано та переведено у збройне підпілля останні відділи
УПА ВО 3 “Лисоня”, хоч функції політвиховника ВО І. Сказінський виконував до
серпня 1948 р. [46, арк. 25].
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У наказі Головного командира УПА ч. 5 від 14 жовтня 1952 р. формальними
командирами ВО “Лисоня” названі шеф штабу В. Якубовський та крайовий
провідник ПК О. Безпалко [86, арк. 208–209].
У некролозі О. Безпалка (“Остап”), виданого від імені ПК та ВО “Лисоня” хоч
і не зазначалася його участь у керівництві воєнної округи чи військовому штабі,
проте названо основні здобутки в організаційній та військовій сферах. З лютого
1940 р. на посаді окружного провідника ОУН Золочівщини О. Безпалко активно
розбудовував підпільну сітку ОУН [80, арк. 81]. У грудні 1939 – березні 1940 рр. він
перебував у Кракові та навчався у старшинській школі ОУН ім. Є. Коновальця [194,
с. 73]. З початком німецько-радянської війни у червні 1941 р. він, спільно з
похідними групами ОУН, дістався Кіровоградщини, де із 1942 р. призначений
обласним провідником. У 1943 р. його ввели у краєвий провід Південно-східних
українських земель (ПСУЗ). Влітку 1943 р. перебував на Донбасі, розбудовуючи
місцеву мережу ОУН [162, с. 36]. У другій половині 1943 р. він зайнявся
формуванням перших військових підрозділів УПА в Наддніпрянщині, а весною
1944 р. пройшов навчання з радіосправи при Румунській розвідці. 20 липня 1944 р.
О. Безпалко, разом із Василем Ільківим (“Горинь”), на парашутах приземлився
неподалік м. Умань. Богдан Чорномаз подає, що діяльність “Остапа” на Уманщині
фіксується ще осінню 1944 р. [98, арк. 26, 48, 53; 387, с. 118]. 17 жовтня 1944 р.
О. Безпалко вирушив, ймовірно, в Західну Україну [331, с. 204; 387, с. 118–120].
Необхідно зазначити, що О. Безпалко за розбудову підрозділів УПА та мережі ОУН
на території Центральної України отримав, ймовірно, від командування УПА
старшинський ступінь поручника, а радянські слідчі органи вважали його членом
проводу ОУН ЗУЗ [80, арк. 81; 98, арк. 17].
У наказі ГВШ УПА ч. 2 від 3 вересня 1949 р. зазначено, щоби з кінцем 1949 р.
тимчасово припинити діяльність усіх підвідділів і штабів УПА, а для введення
списків піднесених у ступенях та відзначених нагородами залишити представників
організаційно-персонального (мобілізаційного) відділу (ІV) ГВШ УПА [85,
арк. 271]. Відповідно, чи залишалися працівники організаційно-персонального
відділу у воєнних округах УПА, наразі не встановлено.
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Фактично з кінцем 1947 р. обов’язки командира ВО “Лисоня” виконував
провідник ПК Василь Бей (“Гулий”, “Улас”), який від червня 1945 р. очолював
крайову референтуру пропаганди ОУН ПК [100, арк. 5, 11]. З наявної інформації
відомо, що В. Бей у 1940 р. став членом Юнацтва ОУН у с. Литвинів Підгаєцького
р-ну, а у кінці 1941 р. – районним провідником Юнацтва у Підгаєцькому повіті. Із
січня до серпня 1942 р. був провідником “середньошкільного осередку юнацтва”,
після чого перейшов на нелегальне становище, де у підпіллі займав керівні посади
[100, арк. 10]. За неперевіреними даними, “Гулий” у 1941 р. проходив навчання у
підстаршинській школі ОУН в Поморянах [265, с. 299]. У протоколах допиту В. Бей
свідчив, що, перебуваючи у підпіллі, до серпня 1943 р. займав посаду
організаційного субреферента обласного Юнацтва ОУН Тернопільщини, а згодом,
до липня 1944 р., очолював Юнацтво в області [100, арк. 10]. За іншими
відомостями, з 1942 р. він почергово займав пост повітового провідника Юнацтва
Підгаєччини, а відтак окружного провідника Юнацтва Бережанщини [351, с. 246]. Із
розформуванням Юнацтва В. Бей перейшов на працю в обласний провід ОУН
Тернопільщини, де від серпня 1944 р. виконував обов’язки організаційного
референта. У кінці 1944 р. його призначили окружним провідником ОУН
Чортківщини, а в лютому 1945 р. – доручено прийняти під своє керівництво
референтуру пропаганди ПК, яку очолив із кінця травня-червня цього ж року [100,
арк. 4–5, 11; 346, с. 282, 291]. За даними І. Сказінського, “Улас” у 1944 р. перебував
у відділах УПА [46, арк. 73]. На посаді командира “Лисоні” та провідника ПК
перебував до свого арешту, 8 лютого 1951 р., оскільки останній відомий документ,
підписаний ним як командиром ВО, датований 23 грудня 1950 р. [93, арк. 613].
Підсумовуючи, слід зазначити, що розкриття питання кадрового складу
ВШВО “Лисоня” залишається доволі непростим завданням через недостатню
джерельну базу, зокрема малу кількість документів ОУН та УПА, що стосуються
теренів Тернопілля. Оскільки залишається низка прогалин, дана проблематика
потребує

подальшого

дослідження.

Керівництвом

підпілля

формуванню

і

налагодженню якісної роботи ВШВО було приділено значну увагу. У більшості
члени штабу мали значний досвід роботи на відповідальних посадах в ОУН та

74

проходили організаційні військові вишколи. Основними причинами, які заважали
формуванню ВШВО були, передусім, брак військових кадрів і їх кваліфікаційноорганізаційний рівень, підпільні умови діяльності та затяжний перехід німецькорадянського фронту, що тривав з березня по липень 1944 р. Ці причини внесли
значні зміни у структурно-кадрову побудову штабу ВО, у результаті яких
командування “Лисоні” змушене було пристосовуватися до реалій часу, щоб
організувати

повстансько-партизанську

діяльність

військово-територіальної

одиниці.
2.4. Військово-територіальний устрій воєнної округи, структура повстанських
відділів
На грудневому засіданні Проводу ОУН 1943 р. прийнято остаточне рішення
про розширення дії УПА на Галичину і, відповідно, формування на базі УНС УПАЗахід. Першим командиром новосформованої військово-територіальної одиниці став
О. Луцький, якого у березні 1944 р. замінив В. Сидор. Упродовж грудня-січня
тривали організаційні заходи, пов’язані зі створенням ГВШ та крайових військових
штабів, визначенням основних засад створення та діяльності УПА. За підписом
О. Луцького 20 січня 1944 р. видано наказ ч. 1, в якому зазначено: “Терен
військового діяння УНС називається УПА-Захід. Крім нової назви УПА-Захід
можна вживати і старої назви УНС”. У інструкціях та наступних наказах з січнялютого 1944 р. визначалися основні засади праці [343, с. 214–215; 349, с. 269–270].
Створення третьої воєнної округи “Лисоня” взимку 1943–1944 рр. та
перетворення підрозділів УНС на УПА в низових ланках підпілля Тернопільщини
завершилося навесні 1944 р. Територія діяльності УНС Тернопільської області та
ВО “Лисоня” співпадала з тереном, який охоплювала організаційно-територіальна
одиниця – Тернопільська область ОУН. Варто підкреслити, що мережа підпілля
ОУН, на терені якої створювалися чи діяли підрозділи УНС, а згодом УПА,
виконувала роль тилового забезпечення для збройних відділів повстанської армії.
Криптонім “Лисоня”, який ввели для назви третьої воєнної округи УПА-Захід,
обраний на честь гори Лисоня поблизу Бережан, в околицях якої у серпні-вересні
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1916 р. вели запеклі бої Українські Січові Стрільці, а в 1920–1930-х рр. та 1941–
1943 рр. українське населення проводило вшанування борців за волю України.
Воєнна округа УПА “Лисоня” розбудовувалася на основі мережі ОУН,
зокрема її військової (організаційно-мобілізаційної) референтури. Військова сітка в
області формувалася на основі організаційно-територіального поділу ОУН, тому в
першій половині 1944 р. ВО “Лисоня” для військово-територіального устрою
використовувала поділ організації. Працівники військових команд різних теренових
одиниць, поряд із стрільцями та командирами повстанської армії, могли бути
відзначені бойовими нагородами УПА та бути підвищеними у званнях [87, арк. 96].
У

процесі

розбудови

УПА

військова

референтура

ОУН

фактично

реформувалася в організаційно-мобілізаційну референтуру. Основними її функціями
були: військовий вишкіл членів і симпатиків ОУН; забезпечення зброєю,
боєприпасами і спорядженням; організація активної і пасивної самооборони
населення; створення при військових командах “рушникарських, піротехнічних,
телефонічних та ін. звен” [13, арк. 74; 187, с. 19]. Окружний організаційномобілізаційний референт підпорядковувався окружному провіднику ОУН і
командирові ВО УПА як військовому референтові обласного/крайового проводу.
Окремі

ділянки

праці

організаційно-мобілізаційної

референтури

курували

працівники відповідних відділів ВШВО. У структурі організаційно-мобілізаційної
референтури у 1944 р. сформовано відділ військової розвідки, що включав у себе
жандармерію та підпорядковувався керівникові розвідки ВШВО. У документах
працівники повітових і окружних організаційно-мобілізаційних референтур ОУН
1943–1945 рр. фігурують як працівники команд ТВ. Наказом УПА-Захід ч. 12 від
28 квітня 1945 р. організаційно-мобілізаційні референтури було ліквідовано, а їх
працівників розподілено по відділах УПА. Функції організаційно-мобілізаційних
референтів передано командирам ТВ [187, с. 19–20].
Ефективну співпрацю між УПА як фронтом та ОУН як запіллям забезпечував
командир

ВО,

який

одночасно

обіймав

пост

військового

референта

в

обласному/крайовому проводі ОУН і за посадою був зверхником для всіх членів
ОУН підзвітного терену у військових справах. Як військовому референтові
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обласного

проводу

ОУН

командиру

ВО

“Лисоня”

підпорядковувалися

і

самооборонні кущові відділи (СКВ), які проходили військовий вишкіл. Штабу ВО
не завжди було відомо про такі теренові підрозділи, адже вони створювалися з
ініціативи місцевих провідників і військових референтів ОУН [187, с. 19, 24]. Форма
організації СКВ дозволяла за мінімальної кількості кадрів добитися максимальної
їхньої рухливості. У кожному районі знаходилось від 2 до 5 СКВ чисельністю 30–35
стрільців кожен. Кущовий відділ, зазвичай, складався з 2–3 роїв, які дислокувалися
по селах району [186, с. 222–223]. Для прикладу, курінь Дмитра Карпенка (“Лютий”,
“Яструб”) у вересні-жовтні 1944 р. в своєму складі мав 3 сотні УПА і 2 теренові
самооборонні сотні, а організаційно-мобілізаційному референту Борщівського
повіту “Калині” протягом жовтня-листопада 1944 р. підпорядковувалися 11 СКВ
загальною чисельністю 405 стрільців [28, арк. 246; 187, с. 492].
Структурна побудова відділів УПА у ВО 3 “Лисоня” упродовж 1943–1947 рр.
була наступною: найнижчою військовою одиницею армії був рій – близько 10–15
лінійних стрільців, еквівалент відділення регулярної армії, хоча інколи нижчою
одиницею поділу рою була ланка, яка об’єднувала, як правило, 3–4 людини, які
виконували різні функції у рою чи чоті (для прикладу – ланка скоростріла
(кулемета), ланка гранатомета і т. д.). 3 (2–4) рої об’єднувалися і становили чоту.
Протягом 1945–1947 рр. чота могла називатись підвідділом чи піввідділом. Чота
була еквівалентом взводу регулярної армії; 3 (2–4) чоти становили сотню.
Починаючи із 1945 р., поряд із терміном “сотня” вживався термін “відділ”. Сотня
відповідала роті регулярної армії; 2–5 сотень могли об’єднуватись в курінь,
еквівалент батальйону в регулярній армії. Найвищою бойовою одиницею ВО
“Лисоня” був загін – еквівалент полку регулярної армії. Загін об’єднував у своєму
складі 2–3 курені.
Наказом ч. 2 ІV відділу ГВШ УПА від 18 грудня 1943 р. зазначалося, що: “до
часу остаточного оформлення справи старшинських ступнів – ГВШ вводить
окремим наказом на всіх теренах функційні старшинства”. Згодом інструкцією
ч. 3/11 ГВШ УПА про військові ступені і функції у повстанській армії від 19 грудня
1943 р. вказувалось, що усі здобуті ступні є тільки певним військовим цензусом
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(титулярним військовим ступнем), що сам по собі не управнює ще до ніяких
військових становищ чи функцій. До часу повного впорядкування цих справ –
старшинство опиратиметься на функційній системі [85, арк. 217–218; 305, с. 6–7].
У відділах УПА були такі функційні посади командирів – ройовий, чотовий,
сотенний, курінний, к-р загону і вище – к-р ВО, начальник (керівник) відділу штабу,
тощо. Функційний склад включав політвиховників, бунчужних, ад’ютантів,
санітарів, фельдшерів, лікарів, інтендантів, зброярів, вишкільників і т. п. [85,
арк. 218; 93, арк. 125].
Наказом ч. 8/44 від 25 вересня 1944 р. КВШ УПА-Захід дозволив розділити
ВО на тактичні відтинки (ТВ) для діяльності тактичних куренів [87, арк. 73]. На
території “Лисоні” такий розподіл було проведено у другій половині осені 1944 р. У
той час тактичні відтинки були не стільки структурними одиницями поділу воєнної
округи, а швидше визначеним тереном для дій певних відділів, і називалися групами
(не плутати з терміном “група” на означення з’єднання всіх відділів воєнної округи,
фактично – синонім ВО). Так відомо, що у другій половині 1944 р. Чортківська,
Тернопільська

та

Бережанська

округи

ОУН

у

військовому

відношенні

ідентифікувалися під цифронімами V/ІІІ, V/ІІ та V/І, причому, Бережанська група –
V/І, ймовірно, ділилась по лінії сучасного поділу між Тернопільською та ІваноФранківською областями на дві частини [24, арк. 113]. Відповідно до цього
розподілу, в кінці жовтня-листопаді 1944 р., у Чортківській окрузі діяли сотні “Сірі
Вовки” та “Чорноморці”, у Тернопільській – “Орли” і “Бурлаки”. Сотні “Лісовики”,
“Рубачі” і “Холодноярці” на території тернопільської частини Бережанської округи,
а “Сіроманці”, “Полтавці” та “Риболовці” на рогатинській стороні [24, арк. 113].
Починаючи із 1945 р., ВШВО “Лисоня” відправляє відділи УПА на території
Кам’янець-Подільської округи – терени, які були передані із ОіСУЗ до ПК з метою
розбудови на нових територіях баз підпілля та закріплення у них військових
одиниць. Про перепідпорядкування “сусідніх східних теренів” воєнній окрузі
“Лисоня” було повідомлено наказом ч. 9 КВШ УПА-Захід від 25 листопада 1944 р.
Зокрема, у ньому повідомлялося: “ВО 3 Лисоні підчиняються сусідні східні терени,
які належить перебрати” [14, арк. 4; 196, с. 235–238]. Відповідно до відомих на
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сьогодні документів, під цією назвою у КВШ УПА-Захід, ймовірно, мали на увазі
території генеральної округи (ГО) “22”, яку КВШ УПА-Південь розформовував.
Мабуть, поділ краю УПА-Південь був невідомий КВШ УПА-Захід, тому вжито таке
загальне означення. До складу ВО “Лисоня” передано більшу частину території цієї
ГО, а саме групи “22б” (Кам’янець-Подільщина) та “22в” (Вінничина), а з групи
“22а” – Кременецький надрайон та, ймовірно, Шепетівську округу.
Станом на початок 1945 р. усі сотні УПА наказом ВО “Лисоня” від 30 січня
1945 р. об’єднувалися у чотири групи/курені. Так 1-шу групу очолив “Будило”, 2-гу
групу – І. Матвіїв (“Левко”). Командиром 3-ї групи призначено Д. Росоловського,
але після смерті останнього, її очолив заступник – к-р “Касян”. 4-тою групою
керував П. Хамчук (“Бистрий”) [12, арк. 6 а; 28, арк. 380; 53, арк. 229].
Микола Скринчук свідчив, що воєнна округа у першій половині 1945 р.
складалася з чотирьох тактичних одиниць УПА – груп/куренів. Кожна тактична
одиниця (група) мала присвоєний номер, зокрема група, у яку входила його сотня,
мала номер 4. Кожен командир групи підпорядковувався командиру ВО. У кожну
групу входить 3–4 сотні (відділи) УПА, тим самим формуючи військову одиницю –
курінь. Заступником курінного призначався к-р першої сотні у групі. Крім цього, у
групі діє жандармерія у складі одного рою та рій розвідки. Курінному коменданту
жандармерії підпорядковувалися сотенні коменданти. Сотенній жандармерії, у свою
чергу, підпорядковувалися чотові працівники. Основна їхня функція, за даними
М. Скринчука, полягала у наведенні порядку в курені, сотні, чоті та виявлені
громадян, які мають зв’язок з органами НКВС, особливо під час рейдів.
Матеріальним забезпеченням куреня завідував груповий (курінний) інтендант,
якому підпорядкувалися сотенні і чотові інтенданти [127, арк. 35–36, 41–42].
Слід зазначити, що детальної інформації про реорганізацію ВО “Лисоня” на
зламі 1944–1945 рр. не виявлено, хоч цей поділ став основою для майбутньої більш
структурованої реорганізації воєнної округи на тактичні відтинки, яка відбулася у
1945 р. КВШ УПА-Захід на території діяльності “Лисоні” планував на основі груп
сформувати чотири відтинки УПА, присвоївши їм номери 16, 17, 18 та 19, які
повинні були створити власні команди (штаби), котрі б повторювали структуру
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поділу ВШВО. Проте, у зв’язку з реорганізацією Подільського краю ОУН,
створення тактичних відтинків не залежало від КВШ УПА-Захід, тому, станом на
літо 1945 р., на терені дій ВО 3 “Лисоня” фіксується діяльність двох тактичних
відтинків: “Південь” та “Північ”. Про поділ воєнної округи на два тактичні відтинки
у 1945–1946 рр. також свідчив і Володимир Верещинський (“Ясьмін”) [131, арк. 20–
22]. ТВ “Південь” охоплював новоутворену Чортківсько-Бережанську округу ОУН,
а очолювали його упродовж 1945–1947 рр. к-ри Богдан Федик (“Крук”) – до травня
1945 р., І. Яцишин (“Гордієнко”) – до серпня 1945 р., І. Матвіїв (“Левко”) – серпеньгрудень 1945 р. та у 1945–1947 рр. П. Хамчук (“Бистрий”) [24, арк. 87; 63, арк. 183;
223, с. 2; 251, с. 6]. Північний тактичний відтинок співпадав із Тернопільською
округою ОУН і очолювали його протягом 1945–1947 рр. к-ри І. Кедюлич (“Довбня”)
– до серпня 1945 р., Василь Шепета (“Чорний”) у 1945–1946 рр. та, ймовірно, к-р
“Козаченко” упродовж 1946–1947 рр. [34, арк. 176, 186; 36, арк. 368, 386; 163, с. 21].
За наказом штабу ВО “Лисоня” ч. 3 від 12 липня 1945 р. всі військові підрозділи
УПА підпорядковано окружним провідникам, а командири ТВ виконували при них
функції старшин для спеціальних доручень [93, арк. 964–965].
На території Кам’янець-Подільської округи ОУН тактичний відтинок,
ймовірно, не був створений, а організацією військових дій (як правило, рейдів)
займалися П. Хамчук – літо-осінь 1945 р. та Іван Щикульський (“Чародій”) у 1945–
1946 рр. [24, арк. 88 а; 192, с. 863–865].
15 серпня 1945 р. була проведена військова нарада командирів ВО “Лисоня” у
Слов’ятинському лісі під час якої до відома було доведено, ймовірно, рішення
Проводу ОУН та ГВШ УПА, згідно з яким відділи УПА рівня група-курінь
розформовувалися, а інші підпорядковувалися територіальним проводам ОУН [163,
с. 21; 317, с. 72–73]. Відповідно, усі чоти відділів УПА підпорядковувались
районним керівникам [131, арк. 22].
Такий військовий поділ ВО 3 “Лисоня” протривав до другої половини 1947 р.
Тоді останні відділи УПА на цих теренах припинили свою діяльність, а функції
обліку документів перебрала на себе мережа ОУН. З цього часу для ведення обліку
вояків УПА та членів підпілля в документації фіксується три номери для тактичних
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відтинків: 16 – Тернопільська округа – ТВ “Північ”, 17 – Чортківсько-Бережанська –
ТВ “Південь” та 18 – Кам’янець-Подільська округа [87, арк. 276; 93, арк. 521]. З
цього часу командирами тактичних відтинків вважалися окружні провідники ОУН.
Такий військово-територіальний устрій збройного підпілля проіснував до
чергової реорганізації мережі ОУН, що настала у 1949 р. Відтоді в округах ОУН по
напрямку військової роботи вводилися такі цифри та назви тактичних відтинків: 16
ТВ “Пшенишник” – Тернопільська округа; 17 ТВ “Стрипа” – Чортківська округа
ОУН; 18 ТВ “Дністер” – Кам’янець-Подільська округа ОУН; та 19 ТВ “Славута” –
Кременецька округа ОУН [87, арк. 281]. Новосформована Вінницька округа, для
якої керівництво ПК ввело криптонім “Буг”, окремого номеру та криптоніму по
воєнній лінії УПА, мабуть, не отримала, тому її малочисельне підпілля
ідентифікувалося у складі 18 ТВ “Дністер” [100, арк. 59, 74, 76–80].
Отже, воєнна округа УПА “Лисоня” розбудовувалася на основі мережі ОУН,
зокрема її військової (організаційно-мобілізаційної) референтури. Обласному
військовому референту так як і к-ру ВО 3 “Лисоня” в області підпорядковувалася
уся воєнна робота і збройні відділи відповідно. Військово-територіальний поділ ВО
“Лисоня” напряму залежав від організаційно-територіального розмежування мережі
ОУН. Згодом 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, котрі територіально співпадали з округами ОУН. У підрозділах УПА, які
поділялися на рої, чоти, сотні та курені, діяла функційна система старшинства.
2.5.

Підготовка

підстаршинського

(молодшого

командного)

складу

і

формування спеціальних військових одиниць
Організація Українських Націоналістів упродовж свого існування ставила
завдання – підготувати майбутні старшинські кадри для Українських збройних сил.
Значної актуальності цей процес набрав з початком бойових дій, досягши свого
апогею перед створенням власних воєнних одиниць. У військову мережу ОУН
залучалися всі військово підготовлені члени, що мали досвід служби у польській,
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радянській, чехословацькій, угорській, німецькій арміях та українських збройних
підрозділах, що діяли від 1939 р. під час Другої світової війни. Приміром, к-р ТВ
“Північ” І. Кедюлич – поручник чехословацької армії, у 1939 р. служив у
Карпатській Січі. У цьому формуванні служив і сотенний Михайло Небола
(“Голка”) [170, с. 167].
Однак, варто наголосити, що найбільше для розбудови відділів УПА на
Тернопільщині залучали вояків, підстаршин і старшин, які пройшли підготовку в
ДУН. Значна кількість ветеранів ДУН зайняли командні посади (чотові, сотенні,
курінні і ін.) у відділах повстанської армії. Серед них можна виділити: Степан
Коцкович (“Льонський”) – к-р чоти у сотні “Сіроманці” [229, с. 233]; Василь Нирка
(“Рен”) – к-р сотні, куреня [193, с. 720]; Кіт (“Коц”) – к-р сотні “Орли” [187, с. 477];
Корнафель (“Лемко”) – к-р сотні “Сірі Вовки” [386, с. 14]; Петро Рак (“Овоч”) – к-р
сотні “Буйні”, згодом “Холодноярці” [273, с. 220]; Григорій Лужецький (“Довбуш”)
– к-р чоти у сотні “Бурлаки” [193, с. 734]; Михайло Осовський (“Бай”) – к-р чоти у
сотні “Лісовики” [169, с. 12]; Семен Ґоляш (“Рубач”) – політвиховник у сотні к-ра
“Рена” [280, с. 53]; В. Шепета – к-р ТВ “Північ” [234, с. 16] та ін.
Частина легіонерів з ДУН у 1943–1944 рр. була залучена до праці у військових
командах різного рівня: Олекса Карпій (“Василь”, “Морозенко”) – інструктор,
комендант ПВК Перемишлянщини, згодом чотовий у сотні “Рубачі” [80, арк. 327];
Василь Королишин (“Довгий”, “Лис”, “Явір”) – військовий референт Бережанського
повіту [46, арк. 140–141; 125, арк. 7]; Петро Герій (“Крук”) – заступник повітового
військового референта Тернопільщини [169, с. 137]; Ярослав Процик (“Журавель”) –
працівник ПВК у Зборівщині [169, с. 93]; Андрій Свитак – (“Тирса”, “Беркут”) –
ймовірно, районний провідник ОУН Микулинеччини, згодом член надрайонної
референтури СБ ОУН Тернопільщини [169, с. 49]; Євген Лесів (“Карий”) – член
окружної боївки Чортківщини, згодом, ймовірно, к-р чоти УНС [174, с. 466, 510,
527], Петро Гапій (“Орлик”) – інструктор ПВК Теребовлянщини, ймовірно,
переведений у Бережанську округу [174, с. 527]; Б. Федик – окружний розвідчий
референт Бережанщини, к-р куреня (групи/відтинка) [63, арк. 183] та ін.
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Політвиховний (VІ) відділ ВШВО “Лисоня” у звіті за липень 1944 р.
констатував: “Майже загально дипломом політичної свідомості наших вояків є
приналежність до легійону. Хто був в ньому, дивиться на багато кращих від себе з
погордою хоч його товариші з інших армій можуть мати далеко більше знання
військове. Саме його перебування в легійоні вже заступає все і, на його думку, всяка
наука політична чи військова є зайва” [14, арк. 6–10].
Слід відзначити й те, що велика кількість старшин УПА служили у
військових, напіввійськових та допоміжних частинах при німецькій армії. Для
прикладу, к-р ТВ “Південь” П. Хамчук, перебуваючи у лавах ЧА, у 1941 р. потрапив
у німецький полон, з якого перейшов на службу в німецький допоміжний батальйон,
і перебував з ним у Білорусії [338, с. 15–16, 20–29]. Володимир Верещинський
(“Ясьмін”) – к-р сотні “Гайдамаки”, у 1938 р. мобілізований у Польську армію. Під
час німецько-польської війни 1939 р. потрапив у полон, з якого у 1942 р. перейшов у
охоронну поліцію на фабриці у Данцигу – веркшуц [131, арк. 15–16, 40]. Командир
чоти у сотні “Бурлаки” Михайло Пайкуш (“Чайка”) до УПА служив у Вермахті [170,
с. 145]. Роман Брунець (“Бродяга”) – член Бережанської окружної військової
команди, інструктор у підстаршинській школі та чотовий у сотні “Рубачі” у 1942 р.
був вивезений на роботу у Німеччину, де поступив на службу сторожем військових
магазинів [125, арк. 6]. Зв’язковий обласного проводу Іван Чабан (“Хмара”) у
1940 р. був мобілізований у ЧА, звідки у 1941 р. потрапив у полон. У 1942 р. взятий
у вермахт перекладачем [178, с. 64]. Теофіль Бедрій (“Блакитний”) – політвиховник
у сотні “Лісовики” і Яцусь Володимир (“Береза”) – інтендант та к-р рою у сотні
“Чорноморці” перейшли у лави УПА після служби в 10 танковій дивізії військ СС
“Фрундсберг” [124, арк. 3, 14, 20, 43; 193, с. 357]. Командир сотні “Сірі Вовки”
М. Скринчук у 1941 р. вступив в українську поліцію, а з формуванням 102
допоміжного батальйону продовжив службу в ньому [127, арк. 12–13] та багато ін.
Варто також акцентувати увагу і на службі вояків УПА у 14 гренадерській
дивізії військ СС “Галичина”. Зокрема у ній здобули вишкіл Микола Андрусишин
(“Орел”) – к-р почету шефа штабу ВО, Ярослав Галагура (“Шпак”) – вишкільник у
Залозеччині [169, с. 88, 99], Іван Гуменюк (“Шило”, “Чуприна”) – к-р рою у сотні
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“Костенка” [247, с. 2], Степан Лошний (“Доктор”, “Зенко”) – лікар Бережанського
надрайону [130, арк. 8], Яромир Олесницький (“Ярий”) – лікар Бережанської округи
[87, арк. 273; 172, с. 273], Роман Корбутяк (“Василь”, “Прут”) – політвиховник сотні
“Холодноярці” [150] та ін.
Також зазначимо, що у розбудові повстанської армії брали участь колишні
службовці української допоміжної поліції. Приміром, Микола Джус (“Явір”,
“Ярема”) став Буданівським районним референтом служби безпеки ОУН [112,
арк. 1; 174, с. 460–463, 527]. Олексій Шніцер (“Богун”, “Дзвінка”, “Меч”) очолив
сотню “Тигри” (“Риболовці”) [132, арк. 2–3], к-р “Шугай” – заступник сотенного та
певний час виконувач обов’язків сотенного у “Риболовцях” [125, арк. 11]. Михайло
Матушевський (“Вітер”, “Гарт”, “Чумак”) після поліції у сотні “Сірі Вовки” займав
посади ройового та чотового [121, арк.13]. Осип Бенедига (“Вірний”), Онуфрій
Наконечний (“Ростислав”) та Модест Федик (“Александр”) зайняли пости чотових у
сотні “Чорноморці”, а І. Щикульський (“Рубач”) став сотенним у ній [123, арк. 18,
25–28; 126, арк. 5, 12; 282, с. 10; 325, с. 413] та ін.
Окремо слід згадати солдатів з Червоної армії, які залишилися у 1941 р. на
території України, а з формуванням повстанської армії приєдналися до неї. Серед
них у ВО “Лисоня” служили: “Боднаренко” – інструктор та, мабуть, к-р чоти у
підстаршинській школі [155; 241, с. 30]; Григорій Ковальчук (“Ворон”) – к-р куреня
[128, арк. 10, 14, 29]; Костянтин Гіммельрайх (“Кий”) – к-р сотні [243, с. 13]; Сергій
Лисенко (“Святослав”) – член Чортківської окружної військової команди [17,
арк. 106]; Д. Карпенко (“Яструб”) – к-р куреня [187, с. 503]; Дмитро Хандій
(“Корнієнко”) – к-р сотні [32, арк. 47; 65, арк. 45–46] та ін.
Незважаючи на ці військові кадри, які мала у підпорядкуванні обласна
військова команда ОУН і, відповідно, ВШВО “Лисоня”, командного складу
середньої ланки в УПА було не достатньо. Розгортання відділів повстанської армії
загострило питання підготовки старшинських і підстаршинських кадрів, тому
військовий штаб ВО “Лисоня” у перші місяці 1944 р. зайнявся підготовкою
організації школи підстаршин. Найвищий ступінь, який мали право надавати у такій
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школі, був підстаршинський, проте абсольвенту – курсанту зазвичай призначали
відповідне функційне становище у відділах армії [375, с. 43].
Підстаршинську школу для підготовки молодшого командного складу УПА у
ВО “Лисоня” сформували у лісі Бережанського повіту, через що для цього закладу
закріпилася неформальна територіальна назва – “Бережанська”. Спеціально вириті
землянки, що слугували табором для школи, знаходилися за 9 км від с. Тростянець
Бережанського р-ну. Кандидатів у курсанти набирали з діючих у той час підрозділів
УНС та мережі підпілля ОУН, зокрема з юнацької та військової сітки. Навчання
тривало з 1 лютого до 8 березня 1944 р., а у другій декаді березня випускників
розділили по відділах УПА. Школа підстаршин була організована за принципом
сотні УПА – складалася з трьох чот, а кожна чота з трьох роїв. Заняттями керували
ройові, чотові та інструктори школи. Участь у навчанні брало близько сотні
курсантів [127, арк. 14, 25; 132, арк. 30; 137, арк. 5]. Фактичним організатором та
керівником школи був В. Якубовський [110, арк. 3]. З доповідями на виховну
тематику перед курсантами виступав І. Сказінський [46, арк. 132]. Командиром
першої чоти та одночасно заступником керівника школи призначено Б. Федика
(“Крук”). Другу чоту очолив В. Шепета (“Чорний”), а третю, ймовірно, Гнат Дуда
(“Блиск”). Навчальні дисципліни викладали кожен день по 8 годин, зокрема у школі
вивчали політичну, тактичну, вогневу, стройову, топографічну підготовку та
саперну справу [127, арк. 14, 25–26].
Командира сотні “Сірі Вовки” П. Хамчука (“Бистрий”), якого за невдалий
оборонний бій та необдуманий наступ 16 грудня 1943 р. біля с. Лазарівка
Монастириського р-ну, ймовірно, окружним проводом Чортківщини у другій
половині січня 1944 р. відправлено для вияснення ситуації у штаб ВО “Лисоня” [3,
арк. 84; 127, арк. 24]. Однак, під час вирішення цього питання, “Бистрого” залучили
до діяльності у школі, де він, як воєнний інструктор, зайнявся викладанням
топографії. Перед закінченням навчального курсу його призначили чотовим,
оскільки через хворобу к-р “Блиск” відправився на лікування [127, арк. 14, 26].
У квітні 1944 р. школу перенесли на присілок Кам’янка с. Мельна
Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл., де до переходу фронту відбулися,
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ймовірно, наступні два випуски. Навчання підстаршин перевіряли працівники штабу
ВО І. Лютий (“Роман”) і О. Польовий (“Остап”). Часом за псевдом О. Польового
школу ідентифікували як сотню к-ра “Остапа” [124, арк. 17; 132, арк. 4, 29]. На
Кам’янці школу охороняли сотні “Буйні” та “Рубачі”, які в цей час також займалися
військовою підготовкою стрільців [124, арк. 17]. Випускник школи Микола Кліщ
(“Мирон”, “Яр”) згадував: “Стодола, в якій розміщалася школа, була близько 15 м у
довжину, посередині – коридор, з обох боків був розділений дошками, а по одну і по
іншу сторони настелено соломи – це були наші ліжка” [155; 241, с. 30]. У командновикладацький склад закладу входили: керівник школи, який заразом виконував
обов’язки інструктора – поручник штабу ВО, чех за національністю (псевдоніма,
імені та прізвища не встановлено, у спогадах його називали просто “чех”);
інструктор і викладач військової тактики – “Боднаренко”; інструктор і керівник
практичних занять – Василь Гладун (“Чос”) [63, арк. 217; 124, арк. 17; 241, с. 30]. З
травня 1944 р. серед інструкторського складу підстаршинської школи працювали
Р. Брунець, О. Шніцер, к-р “Залізняк”, політвиховник Володимир Бревус
(“Володимир”, “Сергій”), ймовірно, Ярослав Хребтак (“Водопад”) та ін. [16, арк. 5,
8; 125, арк. 5, 132, арк. 4, 29].
“Програма занять – за спогадами курсанта Михайла Неболи (“Голка”) –
тривала від 6 год. вранці до 17 год. по обіді” [170, с. 148]. При мобілізації до
підстаршинської школи брали до уваги освіту, що згодом, в більшості, виявлялося
не практичним, оскільки курсанти не відповідали своїм завданням. На вишколах
було звернуто увагу на польову та вартову службу і володіння зброєю. Проте
помітні недоліки стосувалися практичної частини навчання – командування
військовими одиницями, користування картами, тощо [88, арк. 107, 110].
У другій половині липня 1944 р. було організовано новобранців, ймовірно, на
четвертий курс для школи підстаршин [124, арк. 17]. У документах УПА за серпеньвересень 1944 р. підстаршинську школу названо Вишкільною сотнею [16, арк. 3–5,
8]. Під час переходу фронту керівник школи та чота, якою командував “Морозенко”,
приєдналися до куреня І. Лютого [117, арк. 21; 124, арк. 17]. У звіті штабу ВО від 20
жовтня 1944 р. про цей курс повідомлялося, що підготовка кадрів у школі не була
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задовільною, оскільки важко було систематично проводити вишкіл. У зв’язку з цим
випуск здійснено без надання курсантам будь яких ступенів. Умови повстанськопартизанських дій не дозволяли провести іспити, а реальний стан справ вимагав,
щоб провести розподіл підстаршин по підрозділах армії та надати певні функції.
Таким чином, командуванню вдалося частково заповнити прогалини у командному
складі відділів УПА [88, арк. 110]. Підстаршинську школу, яка до перших чисел
вересня 1944 р. розташовувалась при курені, а згодом в загоні “Остапа”, після
переходу фронту очолював Василь Гладун (“Чос”) [63, арк. 204; 170, с. 34].
На початку осені 1944 р. штаб ВО “Лисоня” констатував: “З контигенту,
висланого… до УПА не вдалося зробити добрих старшин і підстаршин і на тому
зараз терплять відділи, яких немає кому очолити… Найбільш ділає на стрільців те,
коли командир боїться йти в бою. Тому при доборі старшин треба завжди
руководитись їхньою відвагою більше, ніж знаннями” [14, арк. 22–24].
У звіті організаційно-мобілізаційного референта Чортківської округи Олексія
Домчука (“Петренко”, “Старий”) зазначалося, що осінню 1944 р. в окрузі, на
території

повіту

“Лиман”,

проводився

“курс

підстаршин

на

командирів

самооборонних відділів”, у зв’язку з чим “Петренко” готував місце для нього, а
також підібрав на інструкторів двох підстаршин УПА: “Рубача” (ймовірно,
І. Щикульський) та “Пугача” [1, арк. 65–66]. Детальних даних про цю школу (курс)
на даний час не виявлено.
Курс школи підстаршин проводився навесні 1945 р. У кінці березня 1945 р. у
курені П. Хамчука створили підстаршинську школу, в якій навчалося близько 35
курсантів. Школа дислокувалася спільно з сотнею “Сірі Вовки”, оскільки була
прикріплена до неї. Керівником школи був призначений колишній чотовий з сотні
“Чорноморці” – к-р “Гордий” (“Гордій”) [127, арк. 17; 170, с. 66]. Ймовірно, що
інструкторами та викладачами у ній виступали старшини куреня і сотень.
Частково прогалину відсутності командирів середньої і нижчої ланки в УПА
було закрито випускниками підстаршинських шкіл, проте слід зазначити, що на
командні посади у відділах УПА також призначалися випускники крайової
(старшинської і підстаршинської) школи “Олені”, яка діяла упродовж 1944 р. в
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Карпатах. Так серед випускників цієї школи у відділах УПА та мережі ОУН на
Тернопільщині діяли: Володимир Николишин (“Титар”, “Чайка”) – працівник
крайової референтури СБ ОУН, згодом окружний провідник, “Арпад” – бунчужний
куреня, Осип Дяків (“Черник”) – к-р чоти у сотні к-ра “Голки”; Ізидор Провальний
(“Ігор”) – керівник відділу розвідки при Заліщицькій ПВК; Ярослав Качорівський
(“Дніпро”) – керівник відділу розвідки окружної військової референтури ОУН
Чортківщини; Михайло Мотиль (“Колос”, “Пластун”) – к-р чоти, згодом працівник
крайової референтури СБ ОУН; Ярослав Почигайло (“Боярин”, “Крук”) – к-р сотні
“Лісовики”, згодом провідник Копичинецького надрайону [193, с. 686, 692–694, 699,
701], “Дем’ян” – вишкільник у сотні “Риболовці”, згодом к-р розвідки у сотні
“Лісовики” [95, арк. 152, 154], Михайло Ковба (“Батурин”, “Лиска”, “Місько”) –
ройовий у сотні “Сірі Вовки”, згодом у сотні “Лісовики” [147, арк. 20–35] та ін.
Бережанський окружний провідник Михайло Хома (“Збуй”, “Юрко”) у серпні
1944 р. звітував: “Головна болячка відділів, це брак командного складу. Одному
сотенному доводиться нераз командувати двісті людьми. Про випускників з
юнацької старшинської школи, які прибули недавно до відділу ще важко
говорити...” [6, арк. 70].
Інколи члени підпілля могли закінчувати й інші військові навчальні курси
(школи) та долучатися до діяльності у мережі ОУН. Зокрема Василь Тимків свідчив,
що взимку 1944–1945 рр., після звільнення із сотні “Орли”, він, спільно з
Чортківським районним військовим референтом, упродовж 20 днів навчалися у
“міжповітовій школі військовиків” у Бродівських лісах, якою командував
“Боровий”, функції ройових у ній виконували районні військові референти [28,
арк. 130–131]. Теодор Цєпліцький (“Байда”), закінчивши у Карпатах підстаршинську
школу в 1944 р., залишився там на працю інструктором, а згодом повернувся у
Бережанщину, де став бойовиком у районній господарчій референтурі [149] та ін.
Також слід відмітити те, що ВШВО спільно із обласним проводом ОУН
Тернопільщини, організовував спеціалізовані курси для призначення фахівців на
функційні посади у лави УПА. Протягом 1944–1945 рр. стараннями обласної
референтури УЧХ Тернопільщини, яка розпочала активно діяти з березня 1944 р. під
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керівництвом Галини Дидик (“Анна”), були організовані курси, на яких готували
медичних сестер і санітарів для підпільної сітки ОУН та підрозділів УПА, а в жовтні
1944 р. були організовані курси, на яких готували майбутніх лікарів. Слід відмітити
те, що проводилися окремі санітарні курси для підрозділів УПА. Так, 25 листопада
1944 р. таке навчання організовано для куреня “Лютого”. Його провів, ймовірно,
курінний лікар “Дорошенко” та ін. [14, арк. 53; 135, арк. 71–73, 75–81, 85; 156].
Від

початку

створення

повстанської

армії

на

Тернопіллі

посади

політвиховників були здебільшого вакантними, а у перших створених сотнях їх було
призначено, ймовірно, лише у 1944 р. Щоб підготувати політвиховників для відділів
УПА, ВШВО організував школу (курси), на навчання у яку взято близько 30 осіб з
мережі ОУН [14, арк. 6, 9; 187, с. 482]. Упорядкувавши матеріали та отримавши
рекомендації від керівника політвиховного відділу КВШ УПА-Захід Петра Федуна
(“Волянський”) 15 червня 1944 р. розпочато політичне і військове навчання, яке
закінчилось 13 липня. Курсанти Ксенофонт Волошин (“Чад”), Йосиф Куць
(“Остап”) та Омелян Цимбалів (“Ілько”) достроково закінчили навчання, оскільки
були відправлені у рейд з відділами – “Холодноярці”, “Буйні” і “Рубачі” відповідно.
Про цей курс І. Гуменюк у звіті від 18 липня 1944 р. повідомляв: “Майже кожного
дня курсанти проводили дискусії на різні актуальні теми, серед яких найбільш
пекучими були справи поставлення політвиховної роботи та обговорення
морального, політичного та духовного рівня нашого вояцтва” [14, арк. 6–8].
Політвиховний відділ ВШВО планував організувати ще один випуск школи,
проте реалізувати його не вдалося у зв’язку з інтенсивними воєнними подіями. Тому
подальша праця VІ відділу, щодо підготовки виховників для УПА, була більш
індивідуальна. Ілярій Сказінський свідчив, що у січні 1945 р. він готувався до
проведення вишколу політвиховників для сотень УПА, для чого готував записи та
перечитував літературу. У другій половині лютого 1945 р. на хуторах біля с.
Гарбузів Зборівського р-ну проведено тижневий (пере) вишкіл для шести сотенних
політвиховників, які згодом роз’їхалися по своїх відділах [46, арк. 172–174].
Незважаючи на підпільні умови боротьби, ОУН розбудовувала власну службу
радіозв’язку. Упродовж 1943–1944 рр. систему радіозв’язку використовували у
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військових одиницях та штабах повстанської армії. У Тернопільській області ОУН
школу (курси) для підготовки радистів організували спочатку в лісовій околиці сіл
Тростянець та Квіткове Бережанського р-ну, а згодом перенесли у ліси біля с.
Мельна Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл., де вона діяла до переходу
німецько-радянського фронту в кінці липня 1944 р. [293, с. 402–403].
Даною школою завідував провідник “Холодний”, посаду якого радист
Михайло Осадца (“Василько”, “Рен”) подавав та ідентифікував, як шеф зв’язку
обласного проводу Тернопільщини Федір Королюс (“Холодний”) [65, арк. 8]. За
іншими даними, “Холодний” – це Степан Волощук (“Холодний”), який був
працівником обласної господарчої референтури [56, арк. 233]. Через недостатню
кількість джерел питання верифікації особи і посади “Холодного” залишається
відкритим. Керівником “радієвого курсу” – школи радистів і водночас викладачемінструктором було призначено радиста “Андрія”. Ще одним інструктором працював
“Ворон”. Біля с. Тростянець курсанти слухали теоретичні лекції, вивчали азбуку
Морзе, літерні та цифрові радіограми. Практичні заняття полягали у швидкості
запису змісту повідомлення з допомогою азбуки Морзе, який вибивав на апаратіключі інструктор. З переведенням курсантів на Рогатинщину, радисти поруч з
теорією розпочали ознайомлення з німецькою і радянською радіоапаратурою,
передавачами, їх схемами, шифрами та кодами [240, с. 9–10].
У червні 1944 р. розпочався новий курс радіошколи, який нараховував біля 30
хлопців та дівчат. Михайло Осадца, який також був учасником цього вишколу
свідчив, що у навчаннях брало участь близько 40 слухачів, зокрема серед них 10
дівчат. Після вивчення азбуки Морзе, теоретичні та практичні заняття чергувалися
[53, арк. 18–19; 239, с. 16–17]. Навчання у школі закінчилося, ймовірно, у кінці
липня 1944 р., після чого її розформовано, а курсантів-радистів направлено для
роботи в УПА та районні проводи ОУН. Питання, які пов’язані із функціонуванням
радіозв’язку між відділами УПА, на даний час залишаються відкритими,
малодослідженими та дискусійними у першу чергу через недостатню джерельну
базу. Проте з наявної інформації можна ствердити, що у відділах УПА ВО 3
“Лисоня” в кінці літа – на початку осені 1944 р. робилися спроби запровадити
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технічний зв’язок за допомогою радіоапаратури. Від спроби створити єдину мережу
радіозв’язку з відділами УПА згодом відмовилися через погане матеріальнотехнічне забезпечення, а також через складність використання радіоапаратури в
умовах підпілля. Деяких радистів залучили до організації радіослужби у вищих
організаційно-територіальних одиницях ОУН [240, с. 12; 293, с. 404].
У 1944–1945 рр. при окремих відділах УПА ВО 3 “Лисоня” командири почали
формування

кавалерійських

(кінних)

підрозділів.

При

переході

німецько-

радянського фронту в липні 1944 р. кінний підрозділ діяв при сотні “Орли” [14,
арк. 16]. У курені “Бистрого” у 1945 р. було створено кінну чоту, яка діяла
самостійно та відзначилася у кількох боях під особистим командуванням к-ра
куреня. За одними даними – цю чоту очолював к-р “Орлик”, за іншими – Антошків
Гаврило (“Вир”) [193, с. 57–58]. Проте слід зазначити, що, ймовірно, йдеться про
чоту Йосипа (Юська) Костюка (“Кармелюк”). Варто підкреслити, що у повстанській
армії коней використовували не тільки у кінних підрозділах, а й для потреб табору,
їх використовували зв’язкові, командири та ін. Для прикладу, в квітні 1944 р., перед
відправкою у ВО 2 “Буг”, для військово-польової жандармерії сотні “Сіроманці”
було організовано верхових коней [187, с. 482].
Можливо, командування ВО у 1944 р. також планувало створити і інші
спеціальні військові одиниці. Так, існують окремі згадки про підрозділ бронемашин,
який намагалися створити у серпні-вересні 1944 р. Згідно повстанського звіту, у
серпні 1944 р. було захоплено та передано куреневі “Романа” одну танкетку, яку
відправили у вишкільний табір біля с. Стратин Рогатинського р-ну [83, арк. 56].
Чотовий “Причепа” з сотні “Кубанці”, звітуючи про бій 26 серпня 1944 р., вказав,
що близько відділу повинна була проїжджати наша “моторизація” [16, арк. 2].
Відомості про існування такого підрозділу підтверджують спогади стрільця Івана
Кужди (“Лимана”) з сотні “Полтавці”, який із стрільцями своєї чоти готувався до
бою з танками, які наближалися до становища сотні, проте згодом було
повідомлено, що то ідуть повстанські танки в кількості 2 машини [154; 193, с. 58].
Ще одним дискусійним моментом є використання артилерії у ВО. У вересні
1944 р. в складі загону “Остапа” був створений мінометний рій під командуванням
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Йосипа Жука, який дислокувався при сотні “Лісовики” [164, 494–495; 239, с. 27, 29].
За даними М. Кліща, коли готували курінь “Бондаренка” у рейд, з поста сотенного
сотні “Буйні” зняли к-ра “Вовка” та відправили організувати артилерію за річкою
Стрипа, де було зібрано гармати. Згодом “Вовк” забрав собі на допомогу двох
ройових із сотні “Буйні”, які мали артилерійський вишкіл [155; 193, с. 58]. Питання
використання артилерії у підрозділах ВО 3 “Лисоня” не знайшло належного
висвітлення, оскільки цей тип зброї, ймовірно, не був зведений в окремі
артилерійські

батареї.

Проте

вивчення

артилерійських

систем

у

відділах

проводилося. Василь Стахів, що служив артилеристом у польському війську в 1930х рр., свідчив, що в березні 1944 р. біля с. Рогачин Бережанського р-ну проходив
спеціальну військову підготовку артилериста у таборі УПА, де згадував навички
біля гармати [101, арк. 16–17, 20]. У Нараївських лісах Бережанського р-ну в
середині серпня 1944 р. біля штабу куреня “Романа” знаходилося 2 гармати [27,
арк. 279]. Осінню 1944 р. при таборі сотні “Месники” у лісі біля с. Багатківці
Теребовлянського р-ну знаходилася 45 мм протитанкова гармата [26, арк. 169–171].
Таким чином, кадрове питання у повстанській армії стояло, практично, на
одному з основних місць. Розгортання УПА загострило проблему підготовки
власних старшинських і підстаршинських кадрів, тому ВШВО у перші місяці 1944 р.
організував школу підстаршин. Вишколи, організовані і проведені військовими
(організаційно-мобілізаційними)

референтурами

ОУН

різних

територіальних

одиниць, давали загальне базове військове знання, але для підготовки фахових
командирів середньої ланки цих вмінь та навичок було замало. У ВО “Лисоня”
протягом 1944 р. було проведено, ймовірно, чотири курси підстаршин. Восени
1944 р. у Чортківській окрузі проводився курс підстаршин для СКВ. Курс школи
підстаршин проводився, також, навесні 1945 р. при четвертій групі УПА.
Командуванням ВО, спільно з мережею ОУН, готувалися спеціалізовані кадри для
УПА – медичний персонал, політвиховники, радисти. Також планувалося
формування окремих спеціальних підрозділів (відділи легкої бронетехніки, кінноти
та артилерії), однак цього реалізувати не вдалося.
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РОЗДІЛ 3
ВІЙСЬКОВА ТА ПРОПАГАНДИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ВІДДІЛІВ УПА ВО 3 “ЛИСОНЯ” У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1943–1944 РР.
3.1. Збройний опір німецькому режиму
У 1943–1944 рр. Тернопільщина, в силу свого економіко-географічного
розташування, стала важливим елементом інфраструктури транспорту та зв’язку
нацистської Німеччини. Порівняно розгалужена система залізничних та шосейних
доріг, ліній телеграфічного та телефонного зв’язку стала характерною особливістю
Тернопілля.

З

моменту

встановлення

німецького

режиму

Бережанська,

Тернопільська і Чортківська округи стали складовими частинами “економічного
простору”, зокрема господарські можливості Тернопільщини, що під час ведення
війни з Радянським Союзом були основою функціонування ІІІ Рейху [374, с. 20]. Із
середини 1943 р. населення та частина української адміністрації під впливом ОУН
почали активно сприяти створенню матеріально-технічної бази для повстанського
руху. Так, у звіті за листопад 1943 р. зазначалося, що більшість війтів і солтисів по
селах стоять за націоналістами, а деякі навіть активно беруть участь у русі опору.
Слід зауважити, що за невиконання планів хлібоздачі, саботаж німецькі каральні
органи застосовували силу щодо населення ще до офіційного запровадження
надзвичайного стану, а соціально-економічна політика вплинула на поширення
антинімецьких настроїв і підтримку місцевим населенням учасників збройного
підпілля ОУН [325, с. 50–51; 326, с. 22, 25].
Протягом другої половини 1943 р. повстанці, із наказу проводу ОУН, зробили
ряд нападів на німецькі війська, гарнізони та склади з метою здобути
обмундирування, зброю, амуніцію та інші потрібні у підпіллі речі. Також
проводилися теракти проти представників німецького адміністративного та
господарського апарату у регіоні. Для прикладу, влітку 1943 р. боївка ОУН під
командуванням “Дзвінки” здійснила напад на жандармерію, крамницю та банк у
м. Борщів. Реквізувавши гроші та товар, відійшли. Згодом така ж сама операція була
проведена в с. Іване-Пусте Борщівського р-ну [332, с. 76]. Боївка ОУН із с. Стара

93

Ягільниця Чортківського р-ну знищила двох фольксдойчів [310, с. 127].
Самооборонна боївка у лісі біля станції с. Івано-Пусте знищила у грудні 1943 р.
“зольгешутц” команду [310, с. 132]. Взимку 1943 р. боївка ОУН в складі 5 чоловік
знищила у с. Настасів Тернопільського р-ну керівника комісії по обліку
виробництва у Тернопільському повіті [310, с. 133].
Підпілля ОУН намагалося також перешкодити німецьким воякам реквізувати
майно селян для армії чи провадити арешти оунівців. Так на початку вересня 1943 р.
боївка ОУН провела бій із німцями у с. Жилинці Борщівського р-ну. Причиною
сутички була спроба арештувати підпільників села та захопити підпільний архів
[332, с. 76]. У м. Струсів німецька жандармерія 14 листопада 1943 р. зробила облаву
на підпільників, внаслідок чого німецькі вояки вбили 2 жінок і дитину та
заарештували 5 осіб. Арештованих вели на цвинтар для того, щоб розстріляти.
Зібрані нашвидкоруч самооборонні боївки з сусідніх сіл розпочали бій з
облавниками, вбивши 6 німецьких жандармів, та визволили арештованих [139,
арк. 29; 160, с. 28; 177, с. 68].
Помітивши швидкий зріст активності підпілля у дистрикті “Галичина” та у
Тернопільській області ОУН зокрема, німецька влада проголосила військовий стан,
який вступав у дію із 10 жовтня 1943 р. З цього часу почалися прилюдні процеси
страт в’язнів за політичними мотивами та розстріли за ухиляння від певних
повинностей чи підозрою у співпраці з підпіллям. Так масові розстріли “сказаних на
смерть” німецькою адміністрацією мали місце 12 листопада – 5 осіб, 2 грудня – 10, 9
грудня – 6, 28 грудня – 10, 29 грудня – 8, 31 грудня 1943 р. – 30, 5 січня – 15, 17
січня – 38, 20 січня – 19 у Чортківській окрузі [17, арк. 106–110; 78, арк. 204; 177,
с. 70–71, 76], 2 січня – 54 особи, 15 січня – 8, 7–8 лютого – 42 у Тернопільській
окрузі [80, арк. 165; 177, с. 72; 325, с. 55] та ін.
Ці дії призвели до ще більшої радикалізації суспільства щодо німецького
режиму, як наслідок значна частина населення масово і активно включилася у
допомогу підпіллю, тим самим поповнюючи лави членів ОУН та підрозділів УНС і
УПА. Німецька адміністрація і підпорядковані їй силові структури, які перебували
на місцях, у відповідь намагалися знищити організаційні структури ОУН та створені
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підрозділи УНС, а тому починаючи із жовтня 1943 р. бойові акції проти них стають
масовими. Так 7 листопада 1943 р. під час облави у с. Різдвяне Теребовлянського рну знищений районний господарчий референт ОУН “Азарт”. Разом з ним загинули
районові військові референти, що приїхали у село для проведення наради [140,
арк. 20; 310, с. 128]. На хут. Миколаївка с. Лисичники Заліщицького р-ну
15 листопада 1943 р. німці несподівано атакували 9 стрільців з УНС. У бою
загинуло 4 повстанців та 1 німець [139, арк. 29; 160, с. 28]. У с. Гнильче
Підгаєцького р-ну 29 жовтня 1943 р. відділ німецького війська (32 чоловік)
проводив облаву на подвір’я господаря Михайла Борсука, в якого раніше стояла
група, що відходила в УНС. Господаря застрелили, а майно пограбували. При
цьому, в селі провели обшуки та арештували 5 людей [3, арк. 46]. На початку
жовтня 1943 р. у с. Іванків Борщівського р-ну потрапив у полон к-р групи УНС
“Степовий” (ймовірно, Сава Ющишин). 18 листопада 1943 р. у районі сіл Іванків,
Гуштинка, Бережанка і Трійця Борщівського р-ну німці провели облаву з метою
знищення особового складу його підрозділу [3, арк. 42, 61–62; 17, арк. 106–107; 139,
арк. 29; 153]. 23 листопада 1943 р. німецькі війська розпочали блокувати лісовий
масив між с. Кобиловолоки, Папірня і Яблунів у Копичинеччині, де формувалася та
перебувала на вишколі група к-ра “Грози”, а 24 листопада розпочали штурм.
Підрозділ, відбивши атаку ворога, відступив [3, арк. 61–62; 108, арк. 8–9; 160, с. 28].
16 грудня 1943 р. біля сіл Криниця та Лазарівка Монастириського р-ну німецькими
частинами була проведена облава на табір сотні “Сірі Вовки”. Чотовий к-р
“Довбуш”, який прийняв командування над сотнею, розпочав бій та, згодом, разом
із стрільцями, відступив [3, арк. 84; 107, арк. 1].
Підпілля ОУН звітувало, що у Борщівському повіті упродовж 15–20 листопада
1943 р. німці зміцнили залоги, збільшивши чисельність військ до 1000 солдат. У
околицях сіл Іванків, Скала-Подільська та Мушкатівка Борщівського р-ну ці відділи
з кінця грудня 1943 р. почали облаву на підпільників [140, арк. 20; 177, с. 68–69].
Німецький окупаційний режим для боротьби проти ОУН та відділів
повстанської армії на зламі 1943–1944 рр. використовував значні сили. Завдання з
охорони порядку та протистояння різним рухам опору ставилося перед німецькою
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жандармерією, шуцполіцією, спеціально сформованим поліцейським батальйоном
“Беккер” та підрозділами охорони кордону. Також у Тернопільщині дислокувалася
444 німецька охоронна дивізія. У розпорядженні німецької адміністрації на
Тернопільщині перебувала передислокована бригада польової поліції “Вільна
Кубань” та Українська допоміжна поліція, а з наближенням та стабілізацією
німецько-радянського фронту в 1944 р. і фронтові частини [325, с. 139–141, 291].
Враховуючи, що у Тернопільській області у другій половині 1943 р.
можливості для належної організації військової справи були доволі обмежені, ОУН
намагалася використовувати легальні українські структури для організаційної праці,
зокрема і у військовій ділянці. Таким чином, погляд організаційно-мобілізаційної
референтури було звернуто на структури, в яких існувала можливість підготувати
кадри для повстанських відділів. Зокрема значна увага адресувалася українській
допоміжній поліції, що у Бережанському, Тернопільському та Чортківському
крайсах комплектувалася з місцевого населення. За оцінками сучасних дослідників
Олега Клименка і Сергія Ткачова, чисельність української поліції в Тернопільському
та Чортківському крайсах складала на квітень 1942 р. 271 і 250 осіб відповідно [325,
с. 276; 326, с. 148]. Орієнтовно біля 250 поліцейських служило у станицях
Бережанського крайсу.
Організаційно-мобілізаційна (військова) референтура з числа членів і
симпатиків ОУН, що перебували у лавах поліції у 1943–1944 рр. призначала їх на
посади у військові команди різних теренових одиниць, а подекуди зайнялася
створенням окремої сітки ОУН серед поліцейських [14, арк. 2]. Так відомо про
формування у грудні 1943 р. такої мережі у Теребовлянському повіті, яку очолив
Микола Джус (“Явір”, “Ярема”) – комендант поліції у с. Глещава Теребовлянського
р-ну [174, с. 460–463, 527]. Референт СБ ОУН Гримайлівського р-ну Йосип Демчук
(“Стріла”) свідчив, що восени 1943 р. у своєму підпорядкуванні мав інформаторів з
числа прихильників у станицях поліції у смт Гримайлів та селах Красне і Товсте
Гусятинського р-ну [49, арк. 70–71]. У Зборівському повіті в березні 1944 р. поліція
припинила існування, а більшість її членів влилися у підпілля ОУН, забравши при
евакуації все поліційне майно і зброю [325, с. 304]. 5 лютого 1944 р. у с. Конюхи
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Козівського р-ну німці арештували 5 українських поліцаїв, ймовірно, за зв’язки з
підпіллям. При спробі втечі 3 загинули, а 2 поранених втекли. У звіті ОУН за
підписом І. Шанайди повідомлялося, що у с. Хмелиська Підволочиського р-ну через
пасивність жителів села радянські партизани захопили 5 українських поліцейських
на чолі з комендантом, які належали до структур підпілля. Під час ведення їх на
розстріл один поліцай утік [177, с. 74, 82].
Варто підкреслити, що при створенні УНС і УПА у військових командах ОУН
покладалися більше на місцевих членів та симпатиків, підготовлених власними
силами. Володимир-Ігор Порендовський зазначав, що восени 1943 р. на території
Тернопільської області ОУН інтенсивно почали створюватися нові повстанські
відділи: “Прямо на очах з сіл виходили повстанські рої, а в кількох днях лісного
таборування з них виходили цілі чоти та сотні” [162, с. 46]. Відділи УНС та УПА
взимку 1943–1944 рр. проходили інтенсивний вишкіл. Через свою слабкість та малу
чисельність уникали значних боїв та маневрували. За даними теоретика
повстанської боротьби Степана Фрасуляка (“Хмель”), повстанські підрозділи у той
час поділялися на два роди – вишкільні та бойові [203, с. 217].
Торкаючись підготовки повстанських відділів у Тернопільщині, члени ВШВО
“Лисоня” у звіті від 18 липня 1944 р. відзначали: “при вишколі найбільшу увагу
звертається на так зване “підривання і шпанування”, себто на зовнішну форму
стрільця, не звертаючи уваги на його вартість характеру та відданість Україні.
Духово-морал[ьна] споєність відділу дасть далеко більше, чим зовнішня форма і
цокання за каблуками” [14, арк. 10].
Зима 1943–1944 рр. на терені дій “Лисоні” була означена невеликими
оборонними акціями проти німців переформованих в УПА відділів УНС. Холодна
пора року не сприяла веденню повстансько-партизанських дій, тому звіти фіксують
поодинокі збройні сутички, проведені як підрозділами УПА, так і боївками ОУН.
Однак, цей період командуванням використано для зміцнення відділів УПА та їх
подальшої розбудови.
Сотня “Сірі Вовки” на чолі з “Лемком” у січні-березні 1944 р. продовжила
вишкіл та рейди повітами Чортківської округи, а чота “Рена” 5 березня 1944 р. мала
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коротку перестрілку з німецьким підрозділом у с. Садки Заліщицького р-ну [6,
арк. 25; 206, с. 106]. Діяльність “Лемка” у першому кварталі 1944 р. відзначає у
своїй праці В. Чижевський і подає, що він добре проводив підготовку та організацію
відділів УПА у Чортківщині, а керований ним підрозділ чисельно розгорнувся до
стану куреня та короткий час діяв у радянському тилу [386, с. 14, 48]. У момент
наступу Червоної армії сотенний “Лемко” загинув у с. Яргорів Монастириського рну. Через недостатню кількість документів з цього періоду неможливо визначити
точної дати, але, відштовхуючись від місця загибелі та дат боїв на німецькорадянському фронті, можна припустити, що це сталося в останніх числах березня
[127, арк. 17, 29; 374, додат. 6–8]. Стрілець “Сірих Вовків” Михайло Липовий
(“Крук”) зазначає, що сотня 27 березня з с. Лазарівка перейшла у Яргорів, де
сотенний загинув у бою з трьома диверсантами-парашутистами. За його ж спогадом,
“Лемка” перенесли у сусіднє с. Баранів, де похоронили на цвинтарі [334, с. 99].
Командир чоти “Рен”, як заступник “Лемка”, коротко очолив сотню, розділивши її
на чоти. А, орієнтовно, в останній декаді березня 1944 р. сотенним “Сірих Вовків”
наказом к-ра ВО “Лисоня” О. Польового наново призначено П. Хамчука. Близько
трьох тижнів квітня 1944 р. через значне скупчення німецьких військ сотня була
розквартирована по селах та ніякої діяльності не проводила [127, арк. 29, 31].
Організаційно-мобілізаційний референт ОУН Зборівського повіту Іван Далик
(“Скала”) у грудні 1943 р. створив з добровольців військовий підрозділ та почав
проводити вишкільні заняття. Федір Максимів свідчив, що 15 грудня 1943 р. він
приєднався до підрозділу “Скали”, з яким відбув у ліси біля с. Конюхи Козівського
р-ну. На хуторі Лісничівка, між Конюхами і Розгадовом Зборівського р-ну, к-р
“Скала” поділив добровольців на два рої та організував викладання військової
справи. У березні 1944 р. підрозділ мав переможну сутичку з німцями, проте у квітні
в ще одному бою втративши 4 стрільців, “Скала” розформував відділ [116, арк. 12–
13, 29–32]. Ймовірно, що ця група-чота належала до підрозділу Івана Питльованого
(“Ґонта”).
Для відділу Степана Маркізи (“Гордій”, “Тур”), якого призначили замість к-ра
“Грози”, під час святкування Різдва І. Лютий віддав наказ провести територією
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округи рейд, у який група вирушила відразу після закінчення свят. Рейд проходив
переважно по Тернопільському повіті і не мав збройних зіткнень із ворогом. У
десятих числах лютого, у зв’язку з конференцією, ймовірно, обласного проводу
ОУН в с. Драгоманівка Козівського р-ну, відділ “Гордія” виконував роль охорони.
2 рої з групи були розквартировані на хуторі Доли с. Купчинці, а решта відділу в
с. Настасів, відповідно Козівського та Тернопільського р-нів [302, с. 31]. Подальший
рейд підрозділу був у напрямі с. Нова Брикуля Теребовлянського р-ну, під час якого
відбувалося постійне поповнення новими добровольцями. Тоді із відділу відібрали 5
кандидатів до підстаршинської школи. Згодом підрозділ, збільшений до 100
стрільців, направили у Бережанський, а згодом у Рогатинський повіти для
проходження подальшої військової підготовки, оскільки Тернопільська округа, на
відмінну від Бережанської, не мала великих лісових масивів і тому була менш
придатною до повстансько-вишкільних дій. У Рогатинщині сотня “Гордія” отримала
криптонім “Буйні” (“Буйних”) [108, арк. 12; 137, арк. 5]. За свідченням ройового
Дмитра Удовенка (“Хмара”), відділ направили у лісовий табір біля с. Тростянець
Бережанського р-ну, де вояки до 20 березня 1944 р. проходили стрілецький вишкіл.
25 березня сотню поділили на 3 групи: 40 стрільців були демобілізовані, 20 стрільців
залишилося в таборі, очікуючи нових добровольців, а решту стрільців відправили у
Рогатинщину [117, арк. 10].
Курінь Д. Карпенка (“Лютий”, “Яструб”) у першому кварталі 1944 р., маючи
незначні зачіпні акції з німцями, продовжував дислокуватися у Рогатинському
повіті. Слід зазначити, що в дорозі на інспекцію сотень “Орли” і “Сіроманці”
13 лютого між селами Мельна і Липівка загинув обласний референт пропаганди
В. Хомин (“Борис”) [7, арк. 14]. У с. Черче Рогатинського р-ну 13 лютого 1944 р.
“українець ренегат” роззброїв і захопив у полон штабного лікаря у званні капітана
та його санітара. Члени підпільної сітки, забравши полонених, доставили їх у табір
сотні “Орли”, де командир “Коц”, з’ясувавши полоненим обставини їхнього
затримання та причину перебування у штабі сотні, обговорив ряд питань, які
торкаються німецько-українських відносин. Для того, щоб не допустити розстрілів
цивільного населення через цю подію, лікарів доставлено у м. Рогатин, де на зібрані
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20 лютого 1944 р. лікар заявив, що “українські партизани – це люди культурні та
військові” [78, арк. 154; 177, с. 78–79]. У кінці березня 1944 р. “Орлів” було
відправлено у пропагандистський рейд, який пройшов без сутичок з німецькими
частинами. Політвиховник відділу Василь Петришин (“Лев”), подаючи у власному
щоденнику ці події, записав: “Мої перебування в сотні «Орлів» були монотонні. Під
час рейду від 30 березня 1944 р. до половини червня нічого замітного і
переломового не заснувало в мойому житті. Станціонування по селах, безтурботне
життя, життя стрільців по селах, декілька малих акцій на пол[яків] та веселе
перебуття Великодних свят” [10, арк. 2].
Від кінця 1943 р. до квітня 1944 р. “Сіроманці” діяли у Рогатинському повіті,
перебуваючи біля сіл Яглуш і Дички Рогатинського р-ну. Сотня 16 лютого на дорозі
Рогатин-Перемишляни-Львів підірвала міст, при цьому розбивши дві автомашини,
та мала сутичку з німцями під с. Липівка Рогатинського р-ну. Дана акція
проводилася спільно з рейдуючим куренем Остапа Качана (“Саблюк”) з Вінницької
воєнної округи УПА-Південь, що проходив у січні-лютому рейдом по Тернопіллі.
Відділ “Саблюка” провів декілька успішних операцій проти німецьких частин у
Бережанській окрузі, а населення та мережа ОУН постійно надавали повстанцям
матеріальні ресурси та контингент добровольців для поповнення. “Сіроманці”
10 березня відбили німецьку облаву на с. Липівка, а на початку квітня отримали
наказ відійти у Львівську ВО “Буг” для захисту українського населення від
польських партизанських відділів та ліквідації загрози їхнього просування у
напрямку Львова. У рейд сотня вирушила під командуванням Д. Карпенка 17 квітня
1944 р. [185, с. 517–526; 187, с. 481–482; 301, с. 238; 342].
Слід зазначити, що упродовж першого кварталу 1944 р. відділи УПА, боївки
ОУН та СКВ провели ряд акцій, сутичок та боїв проти німецьких частин. Боївка
ОУН у січні 1944 р. роззброїла групу німецьких вояків біля смт Товсте
Заліщицького р-ну. Повстанці без пострілів забрали зброю та друкарську машинку
[310, с. 135–136]. Боївки ОУН 21 лютого 1944 р. атакували німецький загін біля
с. Папірня Теребовлянського р-ну. У бою знищено 4 німці, двох взяли у полон [177,
с. 83]. У ліс біля с. Тростянець Бережанського р-ну 22 лютого 1944 р. приїхало 150
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німецьких солдат і розстрільною наступали на присілок Діброва, де квартирував
курінь “Саблюка”. З флангу по наступаючих завдав удару “Бондаренко” з одним
роєм підстаршинської школи, внаслідок чого німецький відділ розпорошився та
відступив, втративши 8 вбитими та 4 раненими [177, с. 78; 185, с. 524]. У
м. Бережани 26 лютого підпільник розстріляв директора шпиталю, заступника
коменданта кріпо, члена зондерніста і солдата вермахту [177, с. 84]. У березні
1944 р. боївки ОУН із Козівського та Зборівського р-ну організували засідку на
німецьку автоколону, що везла озброєння на фронт. Біля с. Годів і Йосипівка
Зборівського р-ну повстанці зробили засідки. Обстрілявши колону, зупинили її та
почали бій. Невдовзі німці підняли білий прапор та здалися у полон. Повстанці
роззброїли їх та відпустили [310, с. 145]. У Рогатинському повіті 14 березня 1944 р.
відділ німців наступав на села Більшівці, Слобідка Більшівцівська і Бовшів
Галицького р-ну Івано-Франківської обл. Бовшівський СКВ почав наступати на
Слобідку, проте відступив, розібравши мости, тим самим зупинивши атаку і
прийнявши бій. СКВ с. Кінашева цього ж району почала наступ на Більшівці, щоб
відбити арештованих, яких вантажили у вагони. Проте, німецькі частини, підтримані
бронемашинами і легкими танками, змусили їх відступити [71, арк. 96; 78, арк. 155].
Відповідно до рішень першої конференції поневолених народів Сходу Європи
та Азії, що була проведена 21–22 листопада 1943 р. у с. Ляшівка Острозького р-ну
Рівненської обл., було сформовано Комітет поневолених народів, у чиї функції
входило формування національних повстанських відділів при УПА [244, с. 5].
Починаючи з кінця 1943 р. ці рішення почали вводити в життя і у ВО 3 “Лисоня”. Із
сотні “Сіроманці” в кінці листопада цього ж року за наказом ВШВО відійшли
“татари, грузини, узбеки і інші нацмени на Волинь” [187, с. 481]. У Бережанській
окрузі від імені ОУН та УПА велися переговори з “отаманом кабардинців”, якому
нібито підлягало біля 15 тис. вояків, розкинених по усій східній Галичині. У першій
половині лютого 1944 р. зі Зборівщини на територію УПА-Північ було відправлено
три сотні “східних народів”. Імовірно, що у Зборівському повіті формувалися
національні відділи, які направлялися з усіх воєнних округ УПА-Захід для
переправлення на Волинь [77, арк. 259]. Значна частина представників інших
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народів також залишалася в УПА на цій території, де перейшли в її лави. Так,
підпілля Скалатського повіту за січень-лютий 1944 р. звітувало, що грузини, мадяри,
татари та ін. щораз численніше переходять до УПА після прочитання повстанських
листівок та закликів [177, с. 72]. Наприкінці квітні 1944 р. під час встановлення
німецько-радянського фронту на території між річками Стрипа і Серет до частини,
якою командував В. Якубовський, влилося близько 60 узбеків і татар, 6 німецьких
кулеметників, один німецький офіцер (за національністю чех) і ін. [117, арк. 34]. З
німецької армії на початку літа 1944 р. дезертирував італієць, радіотехнік Джузеппе.
Будучи противником фашизму, він висловив готовність співпрацювати з підпіллям
до розвалу ІІІ Райху. Після перевірки його прикріплено до радіошколи. Мабуть, він
у серпні проживав у с. Демня Бережанського р-ну [27, арк. 278; 240, с. 50–51].
Поряд з організацією збройних відділів повстанської армії та їх військової
підготовки к-р ВО “Лисоня” О. Польовий, відповідно до рішення крайового проводу
(КП) ОУН ЗУЗ, організовував зв’язок із частинами дивізії СС “Галичина”, зокрема з
4 Галицьким поліційним полком, який перекинули з вишколу на територію
галицько-волинського прикордоння на Бродівщині та Збаражщині [8, арк. 42].
Частина другого та третій батальйони цього полку знаходились на території дій ВО
“Лисоня”. Стрільці, що перебували у цих підрозділах, прихильно ставилися до ОУН
і збройних відділів УПА [328, с. 214–215]. У дорученні КП ОУН ЗУЗ ч. 5 ВШВО
“Лисоня” від 29 лютого 1944 р. йшлося про те, що німецька адміністрація може
використати стрільців цих батальйонів для боротьби з партизанами, тому штабу ВО
було наказано налагодити зв’язок з підрозділами цього полку, збільшити з
допомогою цих частин збройні запаси підпілля, намагатися використати їх для
боротьби з радянським та польським партизанськими рухами, а також не допустити
до завчасного дезертирства, а в разі роззброєння чи виведення цього полку з
українських земель, їх слід “забрати в ліс” [8, арк. 42]. Із українцями, що служили,
ймовірно, у третьому батальйоні цього полку нав’язала контакт мережа ОУН на чолі
з повітовим провідником Збаражщини “Паливодою”, який у лютому 1944 р. провів з
ними ряд переговорів та організовував зустрічі з частинами повстанської армії, що
дислокувалися на Збаражщині [281, с. 133].
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Слід зазначити, що у перших місяцях 1944 р. через територію ВО “Лисоня”
відступали частини угорських збройних сил, які мали окремий пункт збору в
Галичині. Спочатку королівські війська виступали союзниками Німеччини, а після
окупації Угорщини вермахтом 18–19 березня 1944 р. перебували під повним
німецьким контролем [356, с. 209–215]. Підрозділи угорської королівської армії
відступали

південними

територіями

Тернопільщини через м.

Заліщики

у

подальшому шляху в Карпати. У звітах ОУН констатувалося: “Угорці зайняли
залізничний тор Біла Чортківська – Заліщики і стережуть кожну станцію та усі
мости (напр., в Базарі є їх 300). До німців наставлені вороже. Кажуть, що німці
роззброювали угорські частини біля Станиславова, тому вони зайняли лінію Чортків
– Заліщики, щоб їм німці не перешкоджали у відступі” [206, с. 108]. Враховуючи
доволі короткий період їхнього перебування на території ВО “Лисоня”, великих
зіткнень з ними не зафіксовано, проте боївки ОУН та СКВ мали ряд
короткотривалих сутичок, у яких поповняли свої запаси військовим майном. Такі
зіткнення фіксуються у Чортківській окрузі ОУН: 12 березня у с. Улашківці
Чортківського р-ну, 23 березня у с. Печорна Заліщицького р-ну, влітку в с. Устечко
цього ж району та в сусідніх населених пунктах округи [310, с. 139–144].
Про формування УПА, підготовку стрільців та бойові дії, а також про плани
подальшої діяльності повстанських підрозділів О. Польовий звітував навесні 1944 р.
у с. Тростянець Бережанського р-ну обласному провіднику І. Шанайді під час
наради обласного проводу [133, арк. 100–101].
Воєнна округа “Лисоня”, порівняно з іншими, розвивалася слабше й
повільніше. Особливістю її розбудови було те, що під час формування перших
відділів УПА на цій території у березні 1944 р. зупинився німецько-радянський
фронт. Його стабілізація упродовж кількох місяців на лінії річки Стрипа і на
відрізку Козова-Підкамінь між 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. З весни
1944 р. у цій окрузі почався інтенсивний процес створення нових сотень УПА. Так,
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при наближенні фронту в січні-лютому 1944 р. на базі спецвідділу ОУН
І. Питльованого, який з 1943 р. виконував функції зв’язку між Галичиною і
Волинню, сформувався курінь, який як військова одиниця у Бережанській окрузі
існував протягом досить короткого часу (лютий-березень). Ймовірно, що цей відділ
так і не був переданий ні до УНС, а ні до УПА, як і подібний йому спецвідділ к-ра
“Орла” на Львівщині [169, с. 86–87; 187, с. 576–578]. У березні 1944 р. заходами
В. Якубовського була створена сотня “Холодноярці”, яка дислокувалася у таборі
колишньої підстаршинської школи біля с. Тростянець Бережанського р-ну. Перший
командний склад у цей час був наступним: к-р сотні Б. Федик (“Крук”),
політвиховник – К. Волошин (“Чад”), бунчужний – Ярослав Курилас (“Кармазин”,
“Чорнота”), інтендант – “Рубан”, к-р першої чоти – Петро Рак (“Овоч”), другої –
Ярослав Стецький (“Сокіл”), третьої – Василь Паливага (“Кремінь”), якого після
поранення 14 березня замінив Микола Куфлинський (“Бурий”) [63, арк. 176]. У
березні 1944 р., старанням окружного провідника Бережанщини М. Хоми (“Збуй”,
“Юрко”), було організовану окружну боївку ОУН під командуванням Івана
Юхновича (“Кок”), яка знаходилася у с. Тростянець. На початку квітня, коли
чисельність боївки зросла до 50 бійців, В. Якубовський, доповнивши її командним
складом та збільшивши чисельно до 120 стрільців, реорганізував у сотню УПА,
присвоївши криптонім “Лісовики”. Сотенним надалі залишився “Кок”. Відділ
складався із трьох чот під командуванням “Богданка”, “Чарноти”-“Чорноти”
(ймовірно, Григорій Середа) та Михайла Осовського (“Бай”). Бунчужний сотні –
Василь Кулинич (“Месник”), інтендант – Лазар Гатлан (“Влодко”), к-р військовопольової жандармерії (ВПЖ) – “Орлик”. До кінця квітня сотня квартирувала у лісі
біля с. Слов’ятин Бережанського р-ну [63, арк. 203]. На початку травня 1944 р. із
сотень “Холодноярці”, “Лісовики” та “Бурлаки” утворено курінь к-ра “Бондаренка”,
який наприкінці червня вивів сотні у сусідній Рогатинський повіт.
Сотню “Буйні”, яка з кінця березня 1944 р. знаходилася на вишколі у лісовому
масиві біля сіл Яглуш і Дички Рогатинського р-ну, у другій половині квітня
відправлено на присілок с. Мельна – Кам’янку Рогатинського р-ну для проходження
подальшого вишколу та реорганізації. Командний склад сотні у травні-червні

104

1944 р.

виглядав так:

сотенний

“Вовк”

(“Бурлака”),

бунчужний

“Голота”

(“Красний”), інтендант “Кос”, командир 1 чоти – С. Маркіза (“Гордій”), 2 чоти –
“Максим”, 3 чоти – “Жук”. У травні спільно з сотнею “Рубачі” утворили курінь під
командуванням І. Лютого (“Роман”), заступником якого став “Вовк” [108, арк. 15].
Стрілець Іван Джоджик (“Гай”) у спогадах подає, що сотня на кінець весни 1944 р.
налічувала майже 200 стрільців [228, с. 28]. Сотню “Рубачі” у квітні очолив
Г. Ковальчук (“Ворон”). У свідченнях він подавав, що за наказом к-ра “Романа” був
залишений у Рогатинщині укомплектовувати нову сотню, стрільці якої походили, в
основному, з Тернопільщини [128, арк. 10, 16, 33]. У командний склад підрозділу
входили бунчужний В. Шевчук (“Орленко”), політвиховник О. Цимбалів (“Ілько”),
інтендант “Рибак” та чотові Броніслав Корчак (“Гамалія”, “Дзвін”), Р. Брунець
(“Бродяга”) та О. Карпій (“Василь”, “Морозенко”) [128, арк. 17, 20; 62, арк. 327].
На початку липня 1944 р., відповідно до наказу ВШВО “Лисоня”, І. Лютий з
добровольців у Перемишлянському повіті на присілку Плоска с. Любешка
Перемишлянського р-ну сформував сотню “Полтавці”. Очолив сотню “Максим”,
якого перевели з “Буйних”. На посаду політвиховника призначено Михайла
Наконечного (“Сидір”), бунчужний – Роман Супрун (“Нитка”), командири чот –
Василь Чопей (“Семен”), “Калина” і Михайло Петришин (“Листок”) [63, арк. 217]. У
першій половині літа, ймовірно, також на початку липня, з добровольців було
організовано сотню “Чорноморці”, яку очолив к-р “Клим”. Політвиховником сотні
призначений В. Петришин (“Лев”), інтендантом – Володимир Яцусь (“Береза”),
чотовими командирами: О. Бенедига (“Вірний”), к-р “Гордій” та М. Федик
(“Александр”) [4, арк. 5; 10, арк. 5–7, 124, арк. 17–18; 169, с. 30, 58; 282, с. 10].
У лісистій частині Бережанської округи ОУН навесні-влітку 1944 р.
зосередилася значна кількість сотень ВО “Лисоня”, що ускладнювало їх утримання
та діяльність. Тому КВШ УПА-Захід для вирішення цієї ситуації прийняв рішення
відправити три сотні на територію Перемиської ВО 6 “Сян”. Проте, з невідомих
причин, жодна із сотень не прибула, а тому КВШ у наказі УПА-Захід від 4 вересня
1944 р. домагався виясненя у цій справі від ВШВО “Лисоня” [8, арк. 66; 349, с. 276].
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Збільшення чисельності відділів УПА також пов’язане з масовою втечею
населення у ліси через фактично примусові мобілізації у вермахт, дивізії зброї СС,
різні допоміжні підрозділи німецької армії та примусові роботи, які відбувалися у
квітні-травні 1944 р. Звіти підпілля зазначали, що “великі ловлі людей”, практично
по 60–150 чоловік у віці від 18–35 років, відбулися у всіх селах округи [177, с. 100–
101]. Заступник референта СБ ОУН обласного проводу Дмитро Гавришків (“Гар”) у
повідомлені від 12 травня про ці події зазначав, що такі акції були проведені у
перших числах травня в один момент у повітах Зборів, Бережани та Перемишляни
[72, арк. 86–87; 78, арк. 169; 273, с. 203]. Такі ж акції у квітні німецькими військами
було проведено в Бучаччині [102, арк. 104].
Така поведінка привела до посилення боротьби між повстанськими відділами
та німецькими частинами, які за період квітня-липня 1944 р. провели ряд збройних
сутичок. У с. Вербів 28 квітня відбувся бій між підрозділом УПА та 11 німецькими
вояками, які мали зібрати населення на примусові роботи по відновленню дороги
Бережани-Перемишляни. Внаслідок бою у селі 2 німецьких солдат вбито, 2
поранено, 4 зі своїм командиром потрапило в полон [367, с. 69]. Німецька частина –
42 солдати, із с. Осталовичі Перемишлянського р-ну 4 травня 1944 р. обстрілювала з
гармат ліс. Відділ СКВ, що перебував на краю села, провів наступ, внаслідок якого
ворог відступив, залишивши 2 вбитих. 5 травня у с. Малий Полюхів цього ж району
німці, що прибули в село, почали грабувати населення. Відділ УПА розпочав з ними
бій в результаті якого 2 німців вбито, 3 поранено, 2 взято в полон, а 3 втекло [177,
с. 102–103]. Патруль сотні “Холодноярці” 7 червня мав сутичку з німцями, які
вантажили на авто дрова [63, арк. 177]. Сотня “Орли” у с. Кліщівна Рогатинського рну 27 червня провела бій з німецьким відділом, що наступав на їх табір. Втрати
німців становили 3 вбитих. Обласна боївка СБ Тернопільщини 29 червня біля
с. Погребиська Рогатинського р-ну провела успішний вихід з оточення, яке
організували 300 німецьких вояків. У результаті прориву німці відступили, маючи
втрати – 6 вбитими і кількох пораненими [142, арк. 14]. Близько 25 червня дві чоти
“Буйних” разом з двома чотами “Рубачів” зробили засідку на дорозі, що веде з
с. Липівка на м. Рогатин, якою мали б проїжджати німецькі війська. Проте розвідка,
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що перебувала в селі, повідомила повстанців, що німці пограбували село і
вирушають іншою дорогою. Тож повстанці перегрупувалися і перестріли їх з іншого
боку лісу, відкрили вогонь по автомашинах і мотоциклах. Бій тривав 2 години і
закінчився тим, що німці, під охороною танкетки, забрали вбитих і поранених на
авто і разом із награбованим відступили. У цьому бою брали участь близько 100
німців, 5 мотоциклістів-автоматників і одна танкетка [108, арк. 17–18]. “Буйні”,
спільно з сотнями “Рубачі” і “Холодноярці”, під командуванням курінного
В. Якубовського (“Бондаренко”), 8 липня 1944 р. відправилися у рейд територією
між Дрогобицькою та Станиславівською воєнними округами УПА для боротьби з
національними відділами, що діяли при німецьких військах [173, с. 71].
У зв’язку з масовими облавами у Бучаччині сотенний П. Хамчук (“Бистрий”,
“Гайдамак”) у другій половині квітня 1944 р. наново зібрав сотню у Яргорівських
лісах. Згодом, у квітні-травні, чисельний стан відділу зріс до 250 вояків, які були
розділені між п’ятьма чотами під командуванням “Ясеня”, І. Кульчицького (“Сич”),
М. Скринчука (“Хмель”), “Макара” – ймовірно, Івана Яцишина (“Макар”) і Миколи
Навізівського (“Бурлака”). Василь Нирка (“Рен”) став заступником “Бистрого”, а
“Хмель” у сотні паралельно виконував обов’язки воєнного інструктора [127,
арк. 14]. Сотня, квартируючи у Яргорівському лісі, наприкінці травня провела рейд
із Бучаччини по річці Золота Липа з метою поповнення та заготування харчів. Під
час рейду чисельність зросла до близько 300 стрільців. 25 червня у лісі біля
с. Затурин Підгаєцького р-ну позиції сотні були атаковані німецькими солдатами.
Бій, який тривав 12 годин у формі кругової оборони та 5 годин у формі маневрових
боїв, сотнею було виграно. За даними штабу ВО, втрати німців нараховували біля
200 вбитими, натомість повстанці втратили – 4 вбитими та 12 пораненими [170,
с. 30–31]. У 1945 р. штаб ВО 3 “Лисоня” зазначав, що це найбільший бій, який
провели підпорядковані йому підрозділи УПА з німецькими частинами [107, арк. 1–
2]. Після бою сотня, розділившись на дві частини під командуванням “Рена” і
“Бистрого”, вирушила у Вульчанські ліси на Бережанщині, де перебували до
середини літа, а з 13 липня, як дві сотні вирушили у Перемишлянщину. Біля
с. Свірж Перемишлянського р-ну 23 липня мали близько 5 сутичок з німцями, де
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завдали втрат у 17 солдат. Сотня втратила 1 вбитим [14, арк. 20]. Сотні “Бурлаки” і
“Полтавці” 23 липня у сутичці з німецьким підрозділом біля с. Мельна
Рогатинського р-ну захопили частину їхнього табору та взяли в полон кількох
військових [14, арк. 19, 21].
Протиборство відділів УПА, СКВ та боївок ОУН з німецькими частинами
часто фіксували у своїх звітах польські підпільники, проте цифри втрат у них,
зазвичай, були надто завищені. Так, для прикладу в тижневому зведенні від 6 липня
1944 р. повідомлялося: “Біля с. Завалів Підгаєцького повіту німецьке військо
випадково наштовхнулось на великий схрон української банди. Зав’язався важкий
бій, під час якого було вбито приблизно 40 німецьких солдатів і нібито аж 300
українців,

а

приблизно

200

арештовано.

У

Завалівських

лісах

облава

продовжується” [207, с. 153].
Слід зазначити, що німецькі частини у власній документації подають дані про
бойові зіткнення між своїми підрозділами та українським підпіллям. У документах
німецької групи військ “Північна Україна” від 20 квітня 1944 р. зазначалося, що у
тилу Вермахту значним регіоном базування відділів УПА є лісові масиви між
Підгайцями,

Бережанами,

с.

Нараїв

Бережанського

р-ну

та

м.

Бібрка

Перемишлянського р-ну [208, с. 55]. Командир СС і поліції у генерал-губернаторстві
17 травня 1944 р. зазначав, що з початком року кількість нападів на німецькі
частини, адміністрацію кожного місяця зростає і у квітні досягла 8 242 (за березень
фіксували 6 887, лютий – 6 452, січень 6 123). При цьому зауважив, що територія на
північ від м. Рогатин повністю опанована відділами УПА, де мобілізуються
добровольці та ведуться військові та політичні вишколи [208, с. 67]. Головне
командування військ “Північна Україна” оцінювало чисельність УПА та ОУН у
районі Рогатина приблизно на 3–5 тисяч вояків, а у липневих звітах повідомляло про
потужні відділи УПА, що перебувають у лісовому масиві між Бережанами та
Рогатином, зазначаючи місцем базування їхнього командування – ліси с. Стратин
Рогатинського р-ну, та акцентувало увагу на сутичці німецької розвідчої групи з
відділом УПА на північно-східному напрямку від Рогатина [208, с. 72, 134, 144].
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Станом на середину липня 1944 р. у частині ВО 3 “Лисоня”, яка була зайнята
німецькими військами, знаходилося шість сотень УПА (“Орли”, “Сірі Вовки”,
“Бурлаки”, “Лісовики”, “Полтавці” і “Чорноморці”) з приблизною чисельністю –
1 тис. стрільців, підстаршинська школа, СКВ та різного роду боївки і відділи ОУН.
Також слід відмітити, що 4 сотні (“Буйні”, “Рубачі”, “Холодноярці” і “Сіроманці”)
перебували у рейдах поза межами Бережанської округи та ВО 3 “Лисоня” зокрема.
За даними підпілля ОУН, німецькі частини намагалися знищувати одинокі
малі відділи УПА. У більшості випадків до таких відділів ставляться негативно,
інколи стараються вести переговори з командирами про взаємний ненапад. Такі
переговори пробували нав’язати керівництву УПА та ОУН практично у всіх повітах
[177, с. 104]. Бучацький ландкомісар Гоффер у березні 1944 р. намагався встановити
контакти з ОУН та погодився вийти на домовлену зустріч у ліс, проте через декілька
днів був евакуйований з Бучача у зв’язку із наступом ЧА [78, арк. 48]. На початку
травня 1944 р. німецькі частини, що перебували у Підгаєцькому та Бережанському
повіті, намагалися зв’язатися із ОУН, розклеюючи листи-афіші, у яких повідомляли,
що вбивство ними чотового сотні “Холодноярці” Василя Паливаги (“Кремінь”)
28 квітня 1944 р. у хаті-шпиталі с. Тростянець Бережанського р-ну – це прикра
помилка. Також закликали до призупинення антинімецьких акцій і пропонували
почати переговори. На цей лист дано відповідь – всі переговори вести із
провідником ОУН С. Бандерою та українським урядом, який заарештували німецькі
органи безпеки у 1941 р. [23, арк. 2–4; 86, арк. 101–103]. Окремий випадок, коли
повстанці виступили організаторами перемовин, мав місце у Поморянщині. У
Зборівському повіті в березні 1944 р. к-р спецвідділу ОУН І. Питльований (“Ґонта”)
зі старшинами відділу: І. Даликом (“Скала”) – організаційно-мобілізаційний
референт

ОУН

Зборівського

повіту,

бунчужний

у сотні

Дмитра Хандія

(“Корнієнко”); Богданом Олійником (“Морозенко”, “Змій”) – ймовірно, командир
сотні; за участі Зборівського повітового провідника Петра Романіва (“Микола”,
“Мур”) провели переговори з представниками німецької військової розвідки, на
яких “Ґонта” уклав договір. Мабуть, командуванням УПА “Ґонта” у цьому ж місяці
за порушення наказів Проводу ОУН та ГВШ УПА знятий з посади, а його
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спецвідділ розформований [86, арк. 96]. У листі від імені УПА з регіону ТернопільСкалат, за підписами командира групи “Охрима” та шефа штабу “Тараса”, до
німецьких військ у Галичині від 2 квітня 1944 р. ставилися перед Вермахтом вимоги
щодо співпраці з повстанською армією. Ймовірно, подальший процес налагодження
цього контакту не відбувся [167, с. 124–126; 86, арк. 98–99].
Зміна німецького окупаційного режиму на радянський для Бережанської
округи відбулася із початком Львівсько-Сандомирської наступальної операції
першого українського фронту. На Тернопільщині радянські війська 14 липня
розпочали наступ. Тим самим для відділів УПА, які діяли на території, зайнятій
німецькими частинами, поставили завдання перейти фронтову лінію та діяти проти
нового супротивника – радянської влади. У звіті ВШВО “Лисоня” за 1944 р.
зазначалося, що фронт відділи УПА переходили, відповідно до укладеного плану.
28 липня усі сотні, окрім тих, що перебували у рейдах, опинилися за фронтом.
“Перехід фронту в дечому відділи зрізничкував. Багато людей згубилось і
розбіглося, наприм[ір]: зі стану “Чорноморців” 180 [стрільців] остало 65, зі стану
“Полтавців” 165 остало 80 чол… В загальному помічається брак старшин і
підстаршин, які в критичних моментах не вміють собі дати ради з людьми… Лише
“Лісовики” та “Сірі Вовки” перейшли фронт в цілості, інші розчленувались на чоти і
рої та опісля подолучували” [88, арк. 106–112].
Отже, 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, які активно проводилося впродовж весни-літа 1944 р. Групи
УНС та відділи УПА, перебуваючи у німецькій окупації, займалися інтенсивним
військовим вишколом стрільців та проводили військово-пропагандистські рейди. До
боротьби з підпіллям ОУН та підрозділами УНС і УПА німецький режим залучав
різні силові структури, які перебували на місцях. Із весни 1944 р. різноманітні
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 і
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підстаршинська школа. У липні 1944 р. ці відділи перейшли німецько-радянську
фронтову лінію і продовжили оперувати на теренах, які входили в підпорядкування
Тернопільської воєнної округи.
3.2. Збройні дії проти польських військових формувань
На початковому етапі Другої світової війни з нападом німецьких і радянських
військ на Польщу українці, які проживали в Галичині та Волині, сприйняли це як
визволення з польського панування та побачили в цьому можливість для
відтворення української держави. Проте ця можливість на початку війни була
знівельована та розвела українців і поляків по протилежних воюючих сторонах.
Із розбудовою військових підрозділів УНС, передвісника УПА у Галичині,
навесні та влітку 1943 р. КП ЗУЗ ОУН, на відміну від території Волині, регулював та
контролював ситуацію. На ЗУЗ положення ОУН суттєво відрізнялося від
волинського, тому, що тут німецький окупаційний режим був м’якший. Також у
Галичині позиції ОУН були значно сильнішими, оскільки не мали сильної опозиції
на зразок УПА Т. Боровця чи відділів ОУН А. Мельника. Проте, як і на Волині, у
Галичині ситуацію докорінно змінили диверсійні загони червоної армії – партизани.
Зокрема поява партизанського з’єднання під командуванням С. Ковпака значно
активізувала діяльність польського та українського підпілля [200, с. 106–108].
Підготовлений українськими підпільниками звіт про ситуацію у Галичині за
серпень 1943 р. від 10 вересня 1943 р. подає цілий ряд польських політичних
організацій та їх збройних відділів, які діяли, зокрема, і на території Тернопільської
області. У ньому повідомлялося, що польські партизани у Швейківському лісі біля с.
Затурин Підгаєцького р-ну розмістили свій табір та тримають контакт із сусідніми
селами. Табір на 200 осіб містився також у лісах біля сіл Пужники і Комарівка
Монастириського та Бучацького р-нів відповідно. Польський партизанський загін,
спільно

з

єврейським

відділом,

активно

діяв

у

околицях

с.

Ганачів

Перемишлянського р-ну [89, арк. 71]. Активно діяли польські структури і в інших
повітах Тернопільської області ОУН.
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Загалом, структура поділу польського підпілля на території Тернопільської
області була розділена на 4 інспекторати, що відповідали приблизним поділам округ
дистрикту “Галичина”. Кожний інспекторат складався із 4–5 обвудів. Один обвуд
дорівнював адміністративному району. У Тернопільському інспектораті станом на
кінець літа 1943 р. діяло 3 компанії (сотні) АК. Чортківський або Південний
інспекторат на початку осені 1943 р. мав у своєму підпорядкуванні 5 компаній та
два окремих плютони (чоти), а на початок 1944 р. розгортався до 10 компаній [385,
с. 10, 14]. Таким чином, існування та діяльність польського підпілля з його
збройними формуваннями стимулювало та було однією з причин утворення боївок
ОУН, груп УНС, а згодом і відділів УПА.
Наказом КП ЗУЗ ОУН ч. 1 від 27 жовтня 1943 р. з приводу протипольських
акцій обласним, окружним та повітовим проводам зазначалося: “Категорично
припинити всякі протипольські виступи й акції, що являються відхиленням від
політичної лінії Організації, та не виеліміновують, а посиджують проти нас
другорядний фронт боротьби… Виконування зборонених актів трактуватиму, як
саботаж і провалювання політики ОУН… Виїмок становлять спецвідділи, що в
індивідуальних випадках стосують заходи ліквідації і то тільки за попередньою
апробатою Краєвого Провідника” [72, арк. 24].
Протистояння АК, як підпільної польської сили, та УПА, як репрезентанта
українського народу, на етнічних територіях досягло свого апогею на терені ВО 3
“Лисоня” з наближенням німецько-радянського фронту на початку 1944 р. У цей час
польське підпілля ув’язалося в боротьбу з українцями настільки, що їх головне
завдання – боротьба проти окупаційної влади, відійшло на другий план та
проводилось настільки погано, що можна вважати, що поляки змінили акценти
боротьби у визначенні головного ворога й майже не займались антинацистською
діяльністю. А коли підпілля й проводило якісь акції, то вони мали яскраво
виражений український підтекст. Операції проводилися лише у тих місцевостях, де
була велика концентрація українського населення і планувались так, щоб німецькі
окупанти сприйняли дії поляків за дії українців. Наслідком таких акцій були часті
розстріли німцями невинного українського населення, переважно інтелігенції, та
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винищення цілих сіл [385, с. 33–34]. Відповідно, збройні формування ОУН та УПА
розпочали проводити відплатні чи превентивні акції проти польського підпілля, а
відтак і польського населення, яке становило політичну, мобілізаційну і
господарську базу для польського підпілля, котре виступало проти українського
самостійницького руху. Також підпілля ОУН в кінці 1943 р. почало активно
втягувати у польсько-українське протистояння українську допоміжну поліцію,
проводячи з нею навіть спільні дії [325, с. 287–288].
Активні наступальні операції УПА на бази АК значно активізувалися, коли
польське підпілля почало проводити акції на українські села та співпрацювати з
радянськими партизанськими загонами. Так, військові формування поляків з осені
1943 р. проводили напади на: хутір Хатки біля с. Плебанівка Теребовлянського р-ну
– 19 жовтня 1943 р., с. Стриївка Збаразького р-ну – 21 жовтня 1943 р., колонію
Жорниська біля с. Лісники Бережанського р-ну – 3 квітня 1944 р., жителів с. Соколів
Теребовлянського р-ну – 16 січня 1944 р., с. Гнила Перемишлянського району – 25
березня 1944 р. та ін. [77, арк. 158, 209; 202, с. 970]. У надзвичайному звіті з
Чортківської округи ОУН за жовтень 1943 р. повідомлялося, що німецька поліція
веде “напружену роботу над викриттям осередків укр[аїнського] самостійницького
руху. В тій цілі використовують свою сітку донощиків і провокаторів, а також і
поляків. Ці останні відігравали у всіх німецьких акціях проти ОУН передову роль.
Грають її поки що дальше (мимо кількох заспокоюючих застриків)” [3, арк. 41].
Варто відзначити, що у Тернопільській області ОУН протистоянням з
польським підпіллям займалася мережа ОУН, відплатні чи превентивні акції
проводили теренові боївки ОУН та СБ, а у деяких випадках до акцій залучалися
відділи УПА. Найбільші бої відділи УПА вели у Бережанській окрузі, зокрема за
осередок польських збройних формувань у с. Ганачів Перемишлянського р-ну. Тут
впродовж лютого-квітня 1944 р. у боях з АК брали участь окремі підрозділи із
сотень “Сіроманці”, “Орли”, “Рубачі” та “Буйні” [193, с. 52–53]. Вважаємо за
потрібне розглянути випадок із с. Ганачів більш детально, оскільки в сучасній
історіографії події у цьому селі обростають звинувачувальними міфами. За
повідомленнями підпілля ОУН, польські партизани в кількості 200 осіб влітку
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1943 р. діяли проти українців в околицях сіл Ганачів і Свірж Перемишлянського рну, де мали свій табір. Спільно з ними діяв єврейський підрозділ у кількості 60
стрільців. У січні 1944 р. поляки в с. Ганачів приймали групу радянських партизанів
із загону полковника Дмитра Медведєва. У березні 1944 р. у селі біля костелу було
зведено бункери, які огороджувалися колючим дротом [200, с. 286, 338, 487, 689;
202, с. 934–935; 316, с. 284]. Сотня “Сіроманці” 3 лютого 1944 р., (а у “березні
1944 р. спільно з однією чотою сотні «Орли»”) вже проводила акції на с. Ганачів,
проте вони результату не дали [77, арк. 259; 187, с. 482]. Так, 10 квітня Д. Карпенко
на чолі сотень “Сіроманці”, “Рубачі” та однієї чоти з сотні “Буйні” провів наступ на
підрозділ АК у цьому селі. Згідно історії сотні “Буйних”, село оточили “і на знак
червоної ракети почали наступ. Поляки, видно, були приготовані на це, бо, коли
наша розстрільня показалась під селом, відкрили по ній сильний вогонь.
Незважаючи на те, наші чоти атакували зі всіх сторін. Вкоротці поляки побачили,
що не встояться, почали розбігатись, одні до костела, а інші до льохів. Щойно тоді
почалась погоня за ними і чистка. У висліді цієї акції спалене майже ціле село.
Залишилася тільки мала частина. Усіх бандитів стрінула заслужена кара… Не
здобутий залишився костел, в якому частина поляків забарикадувалась і
відстрілювалась” [108, арк. 13–14]. Втрати відділів УПА, згідно хроніки, були
мінімальними – 1 з “Сіроманців” вбитий та 1 легко поранений із “Буйних” [352,
с. 158; 108, арк. 14]. Проте, варто зазначити, що втрати можуть не відповідати
дійсності та бути заниженими. Отже, підрозділ АК не був знешкоджений УПА.
Згодом, 2 травня, німецькі війська провели пацифікацію цього села та остаточно
ліквідували відділ АК [352, с. 159].
Сотня “Сіроманці” також брала участь в акціях на польські села у
Рогатинському повіті –

на с. Людвиківка біля Бурштина Галицького р-ну –

17 лютого, Мелну і Підкамінь Рогатинського р-ну – 19 лютого. Сотня “Орли”
провела акцію на с. Фрага Рогатинського р-ну – 19 лютого 1944 р. [18, арк. 43–44]. А
у квітні 1944 р. “Орли” спільно з повітовою боївкою СБ ОУН у Перемишлянському
районі атакували села Біла – 1 квітня, Жидовичі (сучасне – с. Розсохи) – 14 квітня,
Глібовичі – 30 квітня та ін. [77, арк. 268]. У Бучацькому повіті Чортківської округи
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антипольські акції провела, ймовірно, сотня “Сірі Вовки” на села Криниця – 29
лютого та Завадівка Монастириського р-ну на початку березня 1944 р. [352, с. 156;
326, с. 84]. Варто зазначити, що до протипольських акцій УПА, так, як і до
протиукраїнських,

проведених

польськими

збройними

відділами,

німецька

адміністрація ставилися байдуже, особливо це стало помітно з наближенням
німецько-радянського фронту. Так у звіті з Тернопільської області ОУН від
26 вересня 1943 р. про події у Бучацькому повіті йшлося: “польські партизани
вимордували в звірський спосіб до 20 свідомих українців. Сила польських партизан
100 людей. Німці не реагують” [3, арк. 15]. Після акцій УПА на села Криниця та
Завадівка, німці, оглянувши села, набрали повні сани курей і від’їхали [78, арк. 48].
У дорученні окружного провідника ОУН Чортківщини “Енея” ч. 1 від
24 лютого 1944 р. повітовим проводам зазначалося: “Переводячи відплатні акції на
поляках звертаю ще раз увагу на те, що жінок та дітей вбивати не вільно. Не вільно
теж калічити – втинати руки, ноги, носи і т. д. За свідоме переступлення цього
наказу каратиметься дуже строго. Стисло придержуватися інструкцій – вдаряти там,
де це найбільше доцільно – не випускати керми з рук, не допустити, щоб вулиця
гуляла на наше конто. Акціями кермувати. Панувати над ситуацією. Після
проведення відплатних акцій вислати негайно протоколи, оперті на докладних даних
(чому і за що дану акцію переведено)” [72, арк. 78–79].
Слід підкреслити, що командування УПА та провід ОУН робили усе для того,
щоб контролювати ситуацію і не допускати самодіяльності окремих командирів чи
провідників щодо вирішення польського питання [292, с. 80]. Антипольська
спрямованість, ймовірно, стало однією з причин розформування у березні 1944 р.
спецвідділу ОУН (куреня) І. Питльованого (“Ґонта”) [86, арк. 110].
У

Тернопільській

окрузі

до

поляків

видавалися

листівки,

у

яких

пропонувалося припинити співпрацю з німецькою адміністрацією та радянськими
партизанами. У “Пересторозі польському населенню с. Таврова і до околичних сіл!”
від 11 березня 1944 р. повідомлялося: “В останніх тижнях запримічено тісну
співпрацю польського населення з більшовицькими партизанами, агентами і
червоною армією (Тернопільщина, Збараж, с. Садки б. Чорткова). З другої сторони з

115

німецькими окупантами і при помочі доносів стараються нищити українців. Кілька
разів перестерігали ми польське населення, щоб воно вплинуло на своїх політичних
керманичів… Всі наші заходи осталися на нічім. Щоб… опам’ятати… польських
політиків, доконуємо акт відплати” [143; 144]. Подібна пересторога у вигляді
“Комуніката” адресувалася 10 лютого 1944 р. польському населенню с. Грабівці
Борщівського повіту за арешт українців 10 листопада 1943 р. [77, арк. 219].
У інструкції організаційної референтури крайового кроводу ЗУЗ ОУН від 5
травня 1944 р., яка була переслана обласним проводом Тернопільщини у
Перемишлянський повіт, щодо проведення антипольських акції в Галичині
зазначалося: “З огляду на офіціяльну поставу польського уряду в справі співпраці з
совітами, треба поляків з наших земель усувати. Прошу це так розуміти: Давати
польському населенню доручення до кількох днів випровадитися на корінні
польські землі. Коли воно не виконає цього, тоді слати боївки, які мужчин будуть
ліквідувати, а хати і майно палити (розбирати). Ще раз звертаю при цьому увагу на
то, щоби поляків закликати до покинення земель, а доперва опісля ліквідувати, а не
навпаки. (Прошу на це звернути спеціяльну увагу). Зокрема проганяти з мішаних сіл
тих поляків, що не мають тенденції засимілюватися. Зате не рухати тих, що мають
українські родини і особливо не тяготіють до поляків, а держаться тільки релігією.
Ексмісійні

доручення

можна

дати

листівками

(льокальними)

без

нашого

офіціяльного підпису. В них підчеркнути поставу польського уряду і населення на
теренах, занятих більшовиками” [8, арк. 53]. Тернопільський обласний провід ОУН
для поляків видав 1 200 штук листівок “Польському населенню ЗахідноУкраїнських Земель до відома!” [77, арк. 94].
Проблема польсько-українських взаємин обговорювалася і на Великому Зборі
УГВР в липні 1944 р., де Р. Шухевич, виступаючи перед учасниками Збору, про
польське питання констатував, що на ЗУЗ польські підпільні організації не діяли
проти німців, а всеціло йшли проти українців, готуючи зміну влади у Галичині: “З
квітня 1944 р., коли польське правління почало співробітництво з більшовиками
(північна Тернопільщина, Збаражщина, де не було ніяких дій), поляки пішли на
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провокацію проти українців. Командування УПА віддало розпорядження виселити
поляків, якщо самі не переселяться. Удари продовжуються” [171, с. 460].
Зупинення німецько-радянської фронтової лінії у березні-квітні 1944 р. та
подальша її стабілізація упродовж травня-липня цього ж року привели до
зменшення масштабів українсько-польського протистояння. У німецькій зоні
окупації польські та українські формування, що знаходилися в тилу німецьких
військ, зайняли вичікувальну позицію. ВШВО віддав накази щодо ліквідації
активних осередків польського підпілля лише з початком радянського наступу на
фронті. Для прикладу, сотні “Орли” та “Сірі Вовки” перед переходом фронту в
липні

1944

р.

отримали

завдання

знищити

польське

містечко

Свірж

Перемишлянського р-ну. Згідно зі звітів сотень, це завдання виконали німці: “За те,
що ляхи з більшовицькими парашутистами обстрілювали німецькі авта на шляху –
німецькі літаки й піхота знищили Свірж майже зовсім” [14, арк. 16, 20]. Перед
переходом німецько-радянської фронтової лінії курінь (сотні “Холодноярці”,
“Буйні” та “Рубачі”) В. Якубовського від командування ВО отримав завдання –
провести акцію на с. Луковець Рогатинського р-ну, де базувався та проводив
антиукраїнські акції потужний відділ АК [63, арк. 177; 173, с. 71; 316, с. 300–301].
Наразі із виявлених документів неможливо встановити, чи була проведенна воєнна
операція

проти

цього підрозділу АК. У

“Хроніці сотні

«Холодноярці»”

повідомляється, що: “ціллю… було розігнати кубла польсько-большевицьких банд в
с. Лукавці Букачівського р-ну [але] тому, що коло с. Лукавець кватирувало багато
німців, курінь оминув село і подався за Дністер” [63, арк. 177].
З радянською окупацією території ВО 3 “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 (ВБ) та групи
самооборони. Польська самооборона, що діяла по селах, із приходом радянської
влади цілим складом переходила у склад винищувальних батальйонів [206, с. 121–
122]. У інформаційному звіті за серпень 1944 р. Бережанський окружний провідник
М. Хома інформував: “Поляки в деяких теренах (Бережанщина) активно ангажують
себе в протиукраїнському відтинку самостійно чи під покришкою міліції. Населення
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борониться…” [6, арк. 70]. Ця співпраця змусила провідників ОУН та командирів
УПА самостійно вирішувати питання боротьби із польськими військовими
формаціями, адже тепер вони ставали ідеологічними ворогами – “совєтами”. Варто
підкреслити, що КВШ УПА-Захід та ВШВО 3 “Лисоня” не схвалювали ініціативу
деяких місцевих провідників і командирів щодо їх дій проти поляків. Показовим
прикладом цього може слугувати послужний список курінного П. Хамчука
(“Бистрий”), якому на початку 1945 р. через “неполітичні протипольські акції”
затримували підвищення у званнях та відзначення нагородами [87, арк. 85].
Для ілюстрації радянсько-польської співпраці може слугувати оборона
українськими повстанцями села Вулька (зараз с. Волиця) із присілками у
Бережанському р-ні. Відповідно до інформаційного звіту з Бережанської округи від
25 серпня 1944 р., “більшовики і поляки (понад 150 осіб) обступили [23 серпня]
с. Вульку та почали обстрілювати зі скорострілів ліс [у який відступив СКВ]. Тим
часом підстаршинська школа, що стаціонувала недалеко Дібринова (Рогатинщина),
довідавшись про облаву в Вульці, пішла на поміч. В між часі самооборона
[с. Вулька] вийшла з ліса та посипала стрілами по більшовиках. Більшовики зараз
же від’їхали до Бережан, залишаючи самих поляків, які почали наступати на
[під]старшинську школу. Школа відступила не повідомляючи про це нікого. Поляки
обступили Корчунок (присілок Вульки), з якого відступила школа, та почали
грабувати та палити господарства. 8 господарств обороняла стежа самооборони.
Самооборона почала наступ на поляків, які зараз, забираючи все награбоване майно,
відступили аж під село Куряни… В час, коли був бій на Вульці… літаки
обстрілювали ліс, в якому стаціонувала самооборона” [5, арк. 98].
Дії польських ВБ були настільки широкі та відчутні, що повстанці
ототожнювали усе польське населення із цими військовими формуваннями. У наказі
командира УПА-Захід В. Сидора за липень 1944 р. зазначалося, що черговість
протипольських акцій повинна бути наступною: а) нищення бойової сили ворога, б)
активісти і сексоти, в) відплатні акції. А форми проведення були наступними: а)
з’єднана акція відділів на польські скупчення, б) непокоюча акція підвідділів, стеж і
т. д. Як і раніше, суворо заборонялось ліквідовувати жінок і дітей. В деяких
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випадках поляків закликали терміново покинути українські землі. Таким чином,
найбільші бої між польськими підрозділами на службі у радянської адміністрації та
УПА проводились у період від липня 1944 р. до квітня 1945 р. [385, с. 84].
Акції проти польських ВБ проводили по території усього розташування
військових відділів УПА. Найбільшими серед них були: 16 серпня 1944 р. у селі
Пановичі Підгаєцького р-ну (сотня “Сірі Вовки”, чота сотні “Орли”) [88, арк. 151;
170, с. 33]; 3 грудня 1944 р. у с. Чемеринці Перемишлянського р-ну (чота з сотні
“Риболовці”) [88, арк. 155; 170, с. 51]; 28 грудня 1944 р. у с. Лозова Тернопільського
р-ну (сотня “Бурлаки”) [88, арк. 156; 170, с. 54]; 2 лютого 1945 р. у с. Червоноград
Заліщицького р-ну (курінь “Бистрого”), 6 лютого 1945 р. с. Бариш Бучацького р-ну,
12 лютого 1945 р. с. Пужники Монастириського р-ну [88, арк. 157; 170, с. 56–57]; у
березні 1945 р. у с. Рогачин Бережанського р-ну (районна боївка СБ “Поета”) [175,
с. 373] та ін. У м. Чортків були розклеєні листівки ОУН українською мовою,
звернені до поляків, з погрозами: “Поляки. Втікайте скоріше за Сян, інакше буде
погано. Дам наказ хлопцям і вони Вас знищать. Даю строк до 1 серпня. Сотник УПА
Лобода” [383, с. 122]. Небезпека нападів з боку українського підпілля в деяких
випадках була приводом прискореного виїзду частини поляків.
Слід відзначити, що попри активність формувань УПА та підпілля ОУН,
питання польського самостійницького руху на Тернопільщині, так, як і в Галичині,
вирішилося внаслідок дій карально-репресивної системи Радянського Союзу. Від
літа 1944 р. на території Тернопільської обл. почався призов до 1-ї Польської армії в
СРСР під командуванням генерала З. Берлінга, внаслідок чого значно послабилася
мобілізаційна база польських збройних відділів. Лише на початку червня 1944 р., за
даними Тернопільського обкому КП(б)У, в цю армію було мобілізовано 11 713
військовозобов’язаних [385, с. 73–74]. Польські дослідники подають дані, що під час
мобілізації з весни до 17 червня 1944 р. з Тернопілля до Війська Польського взято 24
тис. поляків, а до кінця квітня 1945 р. – 40–45 тис. осіб [395, с. 21–51]. Унаслідок
угоди, підписаної між урядом УРСР і Польським Комітетом Національного
Визволення (ПКНВ) 9 вересня 1944 р. було введено у дію механізм реалізації
домовленостей щодо трансферу українського і польського населення між двома
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сателітами СРСР. За ним упродовж 1944–1946 рр. з території Тернопільської обл.
виселено 74 467 польські родини – 233 617 осіб [383, с. 92]. Таким чином
радянському режиму вдалося знищити господарську і мобілізаційну базу польського
підпілля. Арешти органами НКВС-НКДБ керівництва і значної частини вояків АК,
які були проведенні у 1944 р., призвели до знищення основних сил польського
підпілля в Україні. Унаслідок, останній командувач АК генерал Л. Окулицький
19 січня 1945 р. видав наказ про розформування підрозділів АК [316, с. 363].
У 1945 р. в обох націоналістичних рухах чітко простежується ідея
примирення. Внаслідок переговорного процесу між польським та українським
підпіллям домовлено про співпрацю щодо спільної боротьби проти радянського
тоталітарного режиму [380, с. 5]. На даний час неможливо точно визначити: чи у
результаті договорів, чи від обезголовлення керівників польського підпілля на
Тернопільщині спостерігалося лояльне ставлення поляків до ОУН та відділів УПА.
Частина поляків долучилася до місцевих боївок ОУН, з якими спільно проводили
збройні акції. Приміром, у боївці районного провідника, ймовірно, МельницеПодільського р-ну Івана Кондура (“Стефан”) взимку 1944–1945 рр. діяло кілька
поляків [25, арк. 215–216]. Арештованй Василь Недокус (“Борис”, “Іван”) свідчив,
що у його боївці діяли завербовані поляки: “у с. Новосілка [ймовірно, Заліщицького
р-ну] ми забрали 10 чоловік поляків. Із яких 5 осіб убили, а 5 – включили до себе у
боївку. Поляків вбивали самі поляки по наказу «Стефана»… після цього вони дали
слово прийняти українську національність і боротися за самостійну Україну. Зараз
вони знаходяться у боївці” [25, арк. 215]. У Чортківському р-ні в жовтні 1945 р.
боївка ОУН під керівництвом “Голуба” об’єдналася із групою поляків та здійснила
напад на с. Шидлівці Гусятинського р-ну, де із кооперативи було забрано майно.
Заарештований поляк І. Хігер на допиті розповів, що він повернувся додому, в с.
Залісся Чортківського р-ну, після демобілізації з польської армії з наміром забрати
свою родину й виїхати у Польщу. Однак в результаті спілкування з керівником
військової референтури районного Проводу ОУН “Смерекою” відмовився від цього
наміру і, на пропозицію останнього, обладнав у своїй домівці криївку для бойовиків
ОУН [380, с. 5].
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Таким чином, активне польсько-українське протистояння на рівні політичних і
військових представників двох народів мало місце під час німецької окупації на
території Тернопільської області ОУН. Значне загострення конфлікту між двома
сторонами відбулося з приходом на терени Тернопільщини радянських партизан та
наближенням німецько-радянського 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.
Стабілізація фронтової лінії у березні-липні 1944 р. на Тернопільщині привела
до зменшення масштабів українсько-польського протистояння, проте з повною
радянською окупацією польське підпілля виступило разом з новою владою проти
відділів УПА та ОУН, таким чином розв’язало новий етап польсько-українського
конфлікту.

У

1945

р.,

коли

(Лондонська)

Польща

опинилася

осторонь

державотворчих процесів, керівництво АК у регіоні було арештоване, а більшість
польського населення виселено, між визвольними рухами було досягнуто ряду
локальних домовленостей про спільні дії проти радянського тоталітарного режиму.
3.3. Діяльність проти радянської репресивно-каральної системи у 1944 р.
Українські націоналісти на території Тернопільської області ОУН у 1943–
1944 рр., під час існування німецького режиму, зіткнулися з радянськими
спецпідрозділами – партизанами, які діяли у тилу Вермахту. Загалом, під час війни
діяло три типи радянських спеціальних підрозділів, завдання яких були, в цілому,
однакові, але пріоритети виконання різними. Диверсійна діяльність покладалася на
Український штаб партизанського руху (УШПР), терористична – на НКВС-НКДБ,
розвідча – на розвідувальне управління і головне розвідувальне управління (РУГРУ) ЧА. При цьому другорядні задачі кожного із цих відомств повторювали
пріоритетні завдання інших структур, які займалися зафронтовою діяльністю. Також
слід відмітити існування “неорганізованих” партизан, які складалися з людей, що
опинилися у лісах чи підпіллі і які рятувалися від каральних акцій нацистів чи
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вивозу на примусові роботи у Німеччину. Такі партизанські групи не вели
документації, відзначалися крайньо низькими показниками розвідчої чи диверсійнотерористичної діяльності, а часто взагалі не проводили її [306, с. 23, 29–51].
У 1943 р. рейд Сумського з’єднання радянських партизан під командування
С. Ковпака став одним із каталізаторів створення військових підрозділів УНС і,
відповідно, розбудови військової (організаційно-мобілізаційної) референтури ОУН.
У першій половині липня 1943 р. партизани переходили територією Тернопільщини
у Карпати та провели кілька диверсій та боїв проти німецької жандармерії і
української

поліції

[219, с. 358–383; 306, с. 107–108; 325, с. 535–538].

Після

розгрому під Делятином, партизани, розділені на кілька груп, упродовж серпнявересня відступали територією Тернопільщини, переважно лісовими масивами
Бережанської округи. Мережа ОУН із цими та меншими групами мала перші
контакти, про що інформувала різні проводи ОУН [92, арк. 229–231]. Помічник
начальника штабу Сумського з’єднання Василь Войцехович згадував, що у серпнівересні 1943 р. їхня група просувалася територією Тернопільської області ОУН як
“сотня особливого призначення”, яка рухається на Київ: “Віддаємо категоричну
команду поховати ордени, медалі і зірки на кашкетах, при зустрічах з бандерівцями
росіянам і євреям бути як можна подалі від центру подій, ховатися за спини
українців. Хто погано знає мову, той взагалі не повинен розтуляти рота… Рухатися,
спираючись на розгалужене підпілля ОУН, набагато легше, ніж самотужки” [221,
с. 262–268]. Німецькі жандарми та українська поліція у серпні 1943 р. мали сутички
з відступаючими партизанами у Скалатському та Бучацькому повітах, зокрема, в
останньому півтора тижні дислокувалася група партизан під керівництвом Петра
Вершигори [219, с. 520; 326, с. 86–87]. Партизан Сумського з’єднання Володимир
Саратцев на допиті СБ ОУН, свідчачи про рейд С. Ковпака у Карпати, повідомляв,
що УПА “це є ті, які б’ються за Самостійну Україну і добре б’ються проти німців.
Був приказ Колпака не зачіпати українських повстанців… З УПА сутичок не хотіли
мати тому, що вони, мовляв, брати і на брата не будуть воювать…” [81, арк. 64].
Починаючи з осені 1943 р., у звітах підпілля ОУН дедалі частіше фіксується
поява інших радянських партизанських загонів, проте свого піку наповнення області
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партизанами набуло перед наближенням німецько-радянського фронту в 1944 р.
Надзвичайний звіт ОУН з Тернопільщини від 22 вересня 1943 р. повідомляв, що на
територію Борщівського повіту прибули радянські партизани близько 560 бійців та
пересуваються у Чортківщину [177, с. 69]. Зведення інформації про події у повітах –
“Вістки з Тернопільщини” від 10 січня 1944 р. повідомляли, що упродовж двох
тижнів грудня 1943 р. на терен Копичинеччини, Борщева та Заліщик висадилися
червоні партизани [177, с. 69]. 22 лютого у Збаразький повіт прибули частини
радянських партизан із загону ім. Котовського, які почали грабувати населення, а
згодом відійшли у Скалатщину, де продовжили грабежі та арешти людей за
співпрацю з адміністрацією чи підпіллям. Через ці дії німецькі підрозділи провели
акцію на села Саджівка і Красне Гусятинського р-ну, під час якої партизани
залишили села, а німці запалили Саджівку та відкрили вогонь по цивільних.
Внаслідок, спалено біля 40–50 господарств та вбито біля 15 селян. Чотирьох
партизанів у с. Біленівка Гусятинського р-ну підпільники захопили в полон [177,
с. 79–83]. У лісі біля с. Божиків Бережанського р-ну 21 березня 1944 р. було
десантовано 6 радянських парашутистів [177, с. 90–91]. У шифрограмі, надісланій
Тимофію Строкачу від 17 березня 1944 р. диверсант Ілля Старинов повідомляв: “У
звільнених районах Тернопільської області населення ховало частину худоби,
свиней, створивши таємні склади для банд націоналістів, які поки що пішли в
підпілля, ліси, на територію, яку займають німці… У четвертій війні воюю, проте
ніколи не натрапляв на таке вороже середовище, як у звільнених районах
Тернопільської області” [205, с. 32; 206, с. 81].
Наступальні дії ЧА на Тернопільщині, що мали місце у березні-квітні 1944 р.,
завершилися стабілізацією фронту, тому в тил Вермахту впродовж квітня-червня
1944 р. закидалися радянські диверсійні групи, члени яких у документах
українського підпілля названі “парашутистами” або “партизанами”. Про такі групи
члени ОУН повідомляли командування відділів УПА, які, у свою чергу, проводили
проти них військові операції. Також до радянських партизан повстанці зараховували
підрозділи ЧА, які внаслідок розгрому на фронті опинилися у лісах в німецькій зоні
окупації. Більші бої з такими групами мали сотні “Холодноярці” – 10 березня у лісі
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біля с. Тростянець та 20 березня у лісі біля присілка Молохів Бережанського р-ну
[63, арк. 176; 83, 356], “Буйні” та “Рубачі” – у травні в лісі біля присілка Камінка,
с. Мельна, Рогатинського р-ну [108, арк. 18–19] та ін. Сотня “Бурлаки” на присілку
Діброва-Слов’ятин 30 квітня 1944 р. захопила 2 льотчиків, літак яких був підбитий
німецькими військами під час бомбардування залізничної станції Потутори
Бережанського р-ну [146].
Командир розвідвзводу радянських партизан Василь Свирида свідчив, що
загін під командуванням Михайла Шукаєва, перебуваючи у Почаївщині у лютому
1944 р., отримав наказ перейти у Галичину. 10 березня 1944 р. їхня частина
перейшла у Зборівщину під смт Залізці Зборівського р-ну де увійшла у склад ЧА, як
підкріплення, а згодом їх відправили за фронтову лінію біля м. Підкамінь. У районі
сіл Смереківка Перемишлянського р-ну і Тростянець Зборівського р-ну 4 квітня
1944 р. групу В. Свиридова захопила УПА [92, арк. 236].
З радянського боку в прифронтовій смузі знаходилась значна кількість військ,
відповідно, діяльність підпілля, а тим більше відділів повстанської армії на цих
територія була дуже обмежена [88, арк. 107; 170, с. 8; 300, с. 311]. За даними
Олександра Семеніва, угрупування радянських військ на Тернопільщині у цей час
складало близько 500 тис. осіб, не враховуючи тилові служби, залізничні війська і
війська охорони тилу НКВС [374, с. 124].
У звіті Тернопільського окружного проводу зазначалося, що ЧА зайняла
територію округи у половині березня 1944 р. Згодом кількість її частин зросла, тому
ними був переповнений весь терен від Стрипи по Збруч [89, арк. 235]. Упродовж
березня-липня 1944 р. мережа ОУН в окрузі практично перестала існувати у зв’язку
із сильним “ударом більшовиків по Організації”. Також у березні 1944 р. почалась
масова мобілізація усього чоловічого населення у ЧА. Керівництво округи
констатувало – зв’язки були порвані, але у деяких формах порайонно діяли. Його
вдержували, переважно, жінки. Членів ОУН залишилось мало. Через доноси було
викрито майже усі криївки. Частину господарських магазинів округи викрили
більшовики, ще частину розбазарили селяни. Суттєвими були втрати у провідному
активі. Організовані в усіх повітах бойові групи зводили бої, але в кінцевому
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результаті були знищені НКВС та армійськими підрозділами. За висновком
окружного проводу мережу ОУН можна відновити та створити, якнайменше, одну
сотню УПА. Щоб піднести настрої серед населення окружний провід наполягав на
проведенні рейдів відділів УПА, а також на видавництві спеціальної листівки, в якій
би підкреслювалась важкість становища і жорстокість радянської влади [69, арк.
349; 89 арк. 237]. Подібна ситуація склалася і у Чортківській окрузі. У Борщівському
повіті звітували, що з приходом ЧА членів нижчих проводів ОУН охопила паніка.
Більшість з них зневірилася у боротьбі проти більшовизму. Провідні кадри себе не
виправдали – подавали приклади дезорганізації та панікерства [177, с. 109–110].
Тернопільська область ОУН фронтом була розчленована на рівнозначні по
територіях частини. У радянській опинилися Тернопільська та Чортківська округи.
Тоді ж командири рейдуючих підрозділів, що підпорядковувались КВШ УПАПівніч та УПА-Південь почали мобілізовувати населення з Чортківської та
Тернопільської округ. Радянська адміністрація у перших числах квітня відзначала,
що в селах Теребовлянського, Струсівського та Гримайлівського районів ведеться
активна робота зі створення підрозділів УПА та СКВ. Чоловіки масово переходять в
підпілля та переховуються від мобілізації у ЧА [102, арк. 34, 36]. Секретар
Тернопільського обласного комітету КП (б) України Іван Компанець 17 квітня
1944 р. звітував, що за останній час збільшилось число терористичних актів з боку
підпілля ОУН, а випадки вбивств офіцерів і червоноармійців є в кожному районі
області [102, арк. 56].
За твердженням Н. Мизака, к-р ВО 3 “Лисоня” О. Польовий (“Остап”) в квітнітравні 1944 р. перебував на території Борщівського повіту, де для координації дій
щодо формування нових підрозділів повстанської армії, провів ряд зустрічей з
керівниками організаційно-територіальних одиниць у ОіСУЗ [332, с. 109].
Враховуючи, що “Остап” протягом квітня 1944 р. знаходився разом із ВШВО
“Лисоня” в Бережанській окрузі, версію про його перебування на території
Борщівщини вважаємо помилковою. Мабуть, при формуванні відділів УПА в
Тернопільській та Чортківській округах представники штабу ВО “Лисоня” не брали
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участі. Ймовірно, у цих процесах були заангажовані представники місцевих
проводів ОУН, зокрема, організаційно-мобілізаційної референтури.
Зі вступом військ ЧА у Чортківській окрузі робилася ставка на організацію
СКВ, які мали б охороняти населення сіл від мобілізації, арештів та грабежів.
Провід Борщівського повіту констатував, що на час встановлення радянської
адміністрації були видані інструкції про створення самооборони сіл через розподіл
боєздатного населення на рої. Однак наказ про створення СКВ був проігнорований.
Окружний провідник Чортківщини “Еней” у квітні-травні 1944 р., щоб зберегти
людей, віддав наказ зібрати добровольців у лісових масивах округи та розпочав
створення підрозділів УПА [177, арк. 110, 115–116]. Органи радянської влади
відзначали, що у травні 1944 р. в південних районах області почали активізацію
своїх дій групи українського підпілля. У ніч на 1 травня 1944 р. на березі р. Серет
представник УПА “Шрамович” зібрав жителів сіл Милівці, Заболотівка, Улашківці,
Угринь, Росохач і Сосулівки Чортківського р-ну, перед якими поставив питання
зриву мобілізації в ЧА та організації боротьби проти більшовизму [103, арк. 6].
У лісі біля с. Голігради Заліщицького р-ну в другій половині квітня почали
формувати сотню “Голуба” (ймовірно, Петро Павлюк). У перших числах травня у
лісі біля с. Дуплиська Заліщицького р-ну було сформовано ще дві сотні під
командуванням “Лева” та “Черника” [107, арк. 1]. Григорій Завертяєв (“Щука”)
свідчив, що у квітні 1944 р. він переховувався у с. Милівці, з якого разом з
13 добровольцями 17 травня через с. Капустинці Чортківського р-ну вирушив на
збірний пункт формування УПА у ліс біля с. Ланівці Борщівського р-ну, де
з’єдналися з 18 добровольцями. Групу, яка складалася із 30 стрільців, очолював
“Бір”. Через декілька днів, 20 травня група увійшла в склад сотні “Голуба” [119,
арк. 37–39, 46–49]. Біля с. Цигани Борщівського р-ну окружний провідник “Еней”
організував сотню [177, с. 116].
На основі підпорядкованої Остапу-Зенону Голуб’яку (“Борис”, “Корж”) групи
(чоти) УПА з Кам’янець-Подільщини 16 квітня у лісі біля с. Сапогів Борщівського
р-ну створили з новобранців дві сотні під командуванням “Запорожця” та
Володимира Сидорчука (“Тополя”) [63, арк. 47]. У лісі біля с. Саджівка

126

Гусятинського р-ну “Борис”, ймовірно, доукомплектував нову сотню, яку і очолив
[49, арк. 82]. Він же очолив ці сотні як курінний.
У другій половині квітня 1944 р. в Циганському лісі та над річкою Серет у
Борщівському р-ні, на основі чоти УПА командира “Войводи” та добровольців
розпочалось формування сотні “Шуляка”, очолити яку призначено, ймовірно, Івана
Михальчука (“Шуляк”) [185, с. 391; 222, с. 6]. З 27 квітня в Циганському лісі почато
формування сотні Микити Мельничука (“Мельник”, “Тупий”) [119, арк. 11–12, 19].
Ярослав Білинський (“Бистрий”, “Сумний”) у кінці квітня 1944 р. із добровольців
Гусятинського та Копичинецького р-нів організував курінь у складі двох сотень під
командуванням Юрія Сеніва (“Костенко”) та “Батька” (ймовірно, Степан Машталяр)
[186, с. 184, 189].
Ці підрозділи впродовж квітня-травня 1944 р. мали сутички і бої з
підрозділами НКВС та ЧА. Серед більших з них слід відмітити бої сотень “Голуба”
(14 травня біля с. Голігради Заліщицького р-ну), “Лева” та “Черника” (15 травня
біля с. Дуплиська Заліщицького р-ну) [107, арк. 1], “Мельника”, “Голуба” і “Енея”
(21 травня біля с. Грабівці Борщівського р-ну) [119, арк. 11, 19], “Тополі” та
“Запорожця” (25 квітня біля с. Мушкатівка Борщівського р-ну; 27 квітня біля
с. Іванків Борщівського р-ну; в перших числах травня біля с. Сокиринці
Чортківського р-ну), куренів “Бистрого” та “Бориса” (17 травня у лісах між
с. Крутилів Гусятинського р-ну та смт Сатанів Городоцького р-ну, 22 травня у лісах
біля сіл Вищі Луб’янки – Шили Збаразького р-ну) [63, арк. 42–43, 47–49] та ін.
Новостворені відділи УПА і боївки ОУН знищували радянських функціонерів
та нападали на частини ЧА та НКВС. Так, в ночі з 13 на 14 травня на території
району Великий Глибочок невідома група повстанців двічі провела напади на
військові підрозділи 140 стрілецької дивізії. У Гримайлівському районі організовано
засідку на автомашину з червоноармійцями. Внаслідок перестрілки, одного
повстанця поранено, проте він, щоб не потрапити у полон, підірвав себе гранатою
[102, арк. 56, 76]. Під час облави на ліс між селами Мишковичі і Прошова
Тернопільського р-ну 27 травня 1944 р. війська ЧА при допомозі танків оточили
боївку (18 стрільців) повітового провідника Тернопільщини Івана Комара
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(“Шелест”). Унаслідок бою, прориву оточення і відступу повстанці, при втраті
3 бійців, знищили 7 солдат, у тому числі офіцера, та кількох поранили [5, арк. 24].
Тернопільський окружний провідник у звітах зазначав, що на території округи
відділів УПА не було, а повітові і окружні боївки ОУН за його розпорядженням
розформували, оскільки оперувати ними не було можливості. Організовані боївки
оперували по 5–6 стрільців з кулеметом. Більшою боївкою, яка діяла, була група СБ
“Хмари” [5, арк. 130–136].
Слід відзначити, що більшість сформованих відділів УПА підпорядковувались
керівництву військових і територіальних одиниць з ОіСУЗ і, відповідно,
відправлялися у Кам’янець-Подільщину та Вінниччину. Також, варто підкреслити,
що ці відділи не мали належного військового вишколу. Зазнавши значних втрат у
лінійному та командному складі в боях із радянськими військами у квітні-травні
1944 р., припинили існування як військові одиниці УПА. Мабуть, єдиним відділом,
який організовано відійшов на ОіСУЗ та діяв у травні-червні 1944 р. на Вінниччині
була сотня “Шуляка” [109, арк. 29; 222, с. 6]. Ще одна спроба організувати у
південних районах області з добровольців військову одиницю УПА в червні 1944 р.
також зазнала невдачі. У травні к-р “Микола” отримав наказ сформувати з
добровольців курінь у Борщівському р-ні, але не мав достатньої кількості зброї.
Після бойового зіткнення з підрозділом НКВС, 12 червня у районний відділ
Борщівського НКВС з’явився з повинною ройовий Михайло Ланюк. Після
інформаційної обробки, М. Ланюк 13 червня привів у РВ НКВС на добровільну явку
з повинною 22 стрільців, 14 червня – ще 14. Коли згаданих стрільців відпустили по
домівках, то в органи НКВС Борщівського р-ну 16 червня з’явилося 279 стрільців на
чолі з к-ром “Миколою”. Крім цього, у період з 13 до 19 червня добровільно
легалізувалися 533 особи, які переховувалися від мобілізації в ЧА [96, арк. 13].
Таким чином, впродовж квітня-червня 1944 р. на території Тернопільської області
ОУН, зайнятій ЧА, було сформовано орієнтовно 13 сотень УПА з приблизною
чисельністю 1,5 тис. стрільців, але, внаслідок значних облав, відсутності
підготовленого командного складу та малим відрізком вишкільної діяльності, у
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травні-червні вони були або розбиті у бойових зіткненнях, або припинили своє
існування через дезертирство.
Чортківська окружна провідниця жіночої сітки ОУН М. Юрчинська 1 серпня
1944 р. звітувала: “Ситуація, в якій знайшлося підпілля в цій окрузі, була прямо
жахлива… Окружні референти під проводом заступника окр. провідника…
[Григорія Батринчука] Гриця, рішили: розмістити всіх оставших по селах,
припинити всяку діяльність, яка звертала б на себе увагу… Всю теренову роботу
перебрала на себе сітка жіноча… Дуже багато до здеморалізовання населення
спричинилися деякі провідні одиниці, які або лишали терен… або… шукали собі
якоїсь легальної праці. Так жіноча сітка і юнаки стали одинокими силами, якими
можна було ще рухати терен” [177, с. 117–118].
Не краща ситуація була у Тернопільській окрузі. Окружний провід
констатував: “Вже з самою можливістю повороту більшовиків населення було
панічно застрашене. Майже вся інтелігенція емігрувала за німцями. Ті, що
залишилися очікували їхнього приходу. І дійсно перші місяці більшовицького
побуту були жахливі… На нас маси нарікали, чому ми не передбачили, що фронт
задержиться на Стрипі і чому, в свою чергу, не забрали загрожених чи не дозволили
йти з німцями. Ніхто не бачив вигляду на успішний розвиток нашої справи” [89,
арк. 236]. Тернопільський окружний провідник Ярослав Бабій (“Богдан”, “Шах”) у
листі від 9 серпня 1944 р. звітував, що всю роботу в терені проводив з власною
боївкою – 30 стрільців, з якою постійно рейдував. Окружний організаційномобілізаційний референт Петро П’яла (“Добриня”) після стабілізації фронту “кудись
пропав”, а окружний військовий інтендант Єфрем Бойко (“Буря”) замість виконання
своїх функції, перебував при УПА, згодом поширював панічні настрої [5, арк. 76].
У зайнятих радянською армією районах з керівництва обласного проводу
Тернопільщини залишився референт СБ Василь Ґоянюк (“Максим”), який за
посадою був найвищим організаційним зверхником для всіх членів ОУН, що
перебували на цій території. Втративши зв’язки з обласним проводом, який
знаходився у Бережанській окрузі, “Максим” із групою працівників СБ ОУН
(боївкою) дислокувався у Скалатському повіті, звідки організовував діяльність
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підпілля [5, арк. 76; 186, с. 215–216]. Повітовий референт СБ ОУН Тернопільщини
Йосип Демчук (“Луговий”, “Яструб”) свідчив, що у зв’язку з наступом ЧА та
стабілізацією фронтової лінії, виконувати свої обов’язки було неможливо. Тому до
середини

квітня

самостійно

переховувався

у

селах

Микулинецького

та

Золотницького р-нів, а згодом у Скалатщині вийшов на зв’язок з провідником
“Максимом” та увійшов у його групу. У травні, разом з боївкою В. Ґоянюка, у лісі
біля с. Саджівка Гусятинського р-ну влилися у підрозділи УПА під командуванням
“Бистрого” і “Бориса” [49, арк. 77–84]. Після бою у Збаражщині “Максим” прибув у
Шумщину, де у кінці травня – початку червня 1944 р. зустрівся з членом Проводу
ОУН, провідником ОУН ОіСУЗ і командиром УПА-Південь В. Куком (“Леміш”) та
командиром ВО “Богун” УПА-Північ Петром Олійником (“Еней”, “Роман”). Василь
Кук підпорядкував “Максима” собі та призначив обласним провідником частини
Тернопілля, яка з березня-квітня 1944 р. була опанованою радянською армією і
адміністрацією [186, с. 185, 196, 204, 214–216].
Таке становище ОУН і УПА на Тернопільщині існувало до кінця липня
1944 р., коли вся територія ВО “Лисоня” була зайнята радянськими військами.
Проте до відновлення зв’язків з обласним проводом ОУН та штабом ВО 3 “Лисоня”
керівництво підпілля Чортківської (виконував обов’язки окружного провідника
Григорій

Батринчук

(“Гриць”,

“Захар”,

“Кий”,

“Остап”),

організаційно-

мобілізаційний референт Олексій Домчук (“Петренко”, “Старий”) і Тернопільської
(окружний

провідник

Ярослав

Бабій

(“Богдан”,

“Шах”),

організаційно-

мобілізаційний референт “Бурлака”-“Вовк”) округ діяло у фарватері розпоряджень
та наказів із ОіСУЗ та КВШ УПА-Південь.
У ході першого етапу (14–27 липня 1944 р.) Львівсько-Сандомирської
наступальної операції ЧА відділи УПА, що перебували у Бережанській окрузі,
опинилися на території, зайнятій радянськими військами. Перехід фронту відділи
УПА здійснювали за вказівками штабу ВО “Лисоня”. Усі сотні, що перебували у
Бережанській окрузі, об’єднувалися у дві групи (не плутати з одиницею військовотериторіального поділу), які очолили О. Польовий (“Остап”) та І. Лютий (“Роман”),
перед якими поставили завдання – під час переходу фронтової лінії вийти у
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радянське запілля (тил). У групу, що формувалася біля присілка Кам’янка с. Мельна
Рогатинського

р-ну під

командуванням

“Остапа”, входили

сотні

“Орли”,

“Лісовики”, “Чорноморці”, підстаршинська школа, боївка повітового провідника
ОУН Перемишлянщини Андрія Какуна (“Грек”) з повітовими та районними
провідниками [14, арк. 13–16]. З цією групою переходив фронт інспектор КВШ
УПА-Захід Степан Новицький (“Вадим”, “Спец”) [297, с. 40].
Політвиховник сотні “Чорноморці” В. Петришин (“Лев”) згадував: “22/VІІ
минув у поготівлі однак зі свойого місця постою ми не рушились, наш військовий
штаб вів цілий час наради” [10, арк. 3]. 23 липня група була піддана бомбардуванню
радянськими літаками, внаслідок чого у “Лісовиків” були втрати – 5 вбитими та 3
поранено. У ніч з 23 на 24 липня група розпочала рейд. Сотня “Лісовики” вранці
24 липня зупинилася у лісі біля сіл Дички та Яглуш Рогатинського р-ну, викопавши
окопи, перебула без сутичок до вечора 27 липня. Частина сотні “Чорноморці”, яку
очолив к-р чоти Осип Бенедига (“Вірний”), відійшовши вперед, натрапила у лісі на
засідку більшовиків, де “Вірний” дістав поранення. Решта сотні “Чорноморці” із
своїм командиром перебувала із сотнею “Орли”. Через слабкий вишкіл серед
стрільців “Чорноморців” розпочалося дезертирство. Перебувши у лісі без харчів та
зв’язку з іншими відділами від 24 по 27 липня, стрільці з сотні самочинно покидали
лави чот. Згодом з тих, що залишилися, було створено одну чоту. 28 липня “Вірний”
із залишками чоти, об’єднавшись з другою чотою “Гордія” долучились до сотні
“Лісовики”, з якою спільно квартирували [14, арк. 13–16].
Основну частину групи очолив “Вадим”. Вона опинилася за с. Мельна у
колишньому таборі сотні “Сіроманці”, де ввечері 24 липня стежа (рій, імовірно з
сотні “Орли”) “Тихого” зіткнулася зі стежею радянської армії. Вночі група
перейшла в Дичківський ліс у табір сотні “Орли”, де зайняла кругову оборону. Чота
Ярослава Чорного (“Корінь”) разом із сотенним командиром “Орлів” “Коцом” була
відрізана більшовиками від усієї групи. Перша чота під командуванням “Змія” була
направлена на допомогу із завданням вступити в бій, якщо чота “Кореня” розпочне
прорив чи її розконспірують частини радянської армії. Вночі дві чоти об’єдналися та
вирушили у табір. Після двох днів очікування група вирушила в напрямку
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с. Кліщівна Рогатинського р-ну. Згодом туди ж прибула 3 чота із сотні “Орли” та к-р
“Чос” з підстаршинської школи [14, арк. 13–16].
У другу групу, яку очолював Ілярій Лютий (“Роман”), увійшли сотні
“Бурлаки” під командуванням Василя Шепети (“Чорний”) і “Полтавці” к-ра
“Максима”, які базувалися у лісі над присілком Кам’янка між селами Мельна
Рогатинського р-ну та Прибинь Перемишлянського р-ну. До групи було приєднано
одну чоту підстаршинської школи. 26 липня відділи перейшли в ліс біля с. Прибинь,
де, знаходячись під обстрілом артилерії фронтових частин, кватирували два дні.
Щоб не наражатися на зайві жертви, група залишила весь табір, коні і сідла і в ніч на
29 липня перейшла через відступаючі колони німців в ліс біля присілка Пилипці,
недалеко с. Мельна. Для того, щоб легше перейти фронтову лінію, групу було
розділено на сотні та чоти. Як наслідок – у сотні “Полтавці” збільшується число
дезертирів. К-р “Максим” звільнив 53 стрільців, реорганізував відділ та вийшов на
зв’язок з к-ром ВО О. Польовим. Дві чоти з сотні “Бурлаки” 2 серпня зібралася на
збірному пункті групи у лісничівці на присілку Голодівка біля с. Підгороддя
Рогатинського р-ну. Чота підстаршинської школи звідси відправилася продовжувати
вишкіл, а третя чота сотні “Бурлаки” в ході маршу заглибилась у Бережанщину і
6 серпня приєдналася до куреня [14, арк. 19, 21; 63, арк. 217].
Сотня

“Сірі

Вовки”

П.

Хамчука

(“Бистрий”)

переходила

фронт

у

Перемишлянському повіті. Знаходячись біля с. Свірж Перемишлянського р-ну
Львівської обл. 20 липня 1944 р., внаслідок обстрілів з літаків, прийнято рішення
вирушити у східному напрямку. За даними політвиховника сотні “Рода” – 23 липня
у лісах біля Перемишлян почався справжній перехід фронтової лінії [14, арк. 20].
Курінь В. Якубовського (“Бондаренко”) перейшов фронт у Долинщині, а 14
серпня, дійшовши до Дністра біля с. Которини Жидачівського р-ну Львівської обл.,
увечері на човнах форсував річку навпроти сіл Журавеньки та Козарі Рогатинського
р-ну. Сотня “Холодноярці” через с. Юнашків цього ж р-ну відправилися в ліси біля
с. Слов’ятин Бережанського р-ну. Штаб куреня, “Буйні” та “Рубачі” через села
Чернів, Помонята, Яглуш відправилися у ліс між селами Мельна Рогатинського р-ну
та Кореличами Перемишлянського р-ну, де з двадцятих чисел серпня квартирували з

132

новоствореною сотнею “Кубанці” і, згодом, передислокувалися у Тростянецький ліс
на Бережанщині, де 25 серпня “Бондаренко” прозвітував про завершення рейду [91,
арк. 218–219; 296, с. 105]. Сотня “Сіроманці”, перейшовши на Львівщині фронт, з
кінця серпня діяла у Перемишлянському повіті. Масштабна облава внутрішніх
військ НКВС, що тривала упродовж 6–9 вересня у цьому регіоні, змусила
Д. Карпенка (“Яструб”) вивести сотню під с. Кліщівна Рогатинського р-ну, де
12 вересня відзвітовано про рейд О. Польовому [187, с. 492; 229, с. 80–83, 89–91].
У

перших

числах

серпня

на

засіданні

обласного

проводу

ОУН

Тернопільщини, за участі Бережанського окружного провідника, прийнято рішення,
щоб всі чоловіки, які не пішли на мобілізацію до ЧА, перебували в збройному
підпіллі. У зв’язку з цим було віддано наказ про формування нових відділів УПА та
організацію СКВ. Варто зауважити, що це рішення не поширювалось на терени
Тернопільської та Чортківської округ, оскільки вони перебували в “особливо
жорстоких обставинах більшовицької окупації” [21, арк. 1–2].
У другій половині серпня, відповідно до інструкцій обласного проводу, у
Бережанській окрузі почали створювати СКВ, однак слабкість командного складу та
військового вишколу привели до реорганізації цих відділів у вересні. З кращих та
морально стійких членів СКВ почали формувати військові одиниці, які дорівнювали
чотам та сотням, підготовку яких здійснювали інструктори з УПА та організаційномобілізаційних референтур ОУН [177, с. 126–127]. Цим процесом у Бережанщині
керував окружний організаційно-мобілізаційний референт Іван Гаврилюк (“Гонта”,
“Ковбур”, “Яскравий”) [125, арк. 6, 8]. У Чортківській окрузі СКВ через брак людей
займали значно більші організаційно-адміністративні території, ніж передбачені
підрайони (кущі). Найсильніше діяли СКВ у Борщівському та Заліщицькому
повітах,

дещо

слабше,

щодо

кількості

та

якості,

у

Чортківському

та

Копичинецькому повітах. У Бучацькому повіті СКВ практично не діяли у зв’язку з
масовим вступом чоловічого населення у німецьку армію. У всіх СКВ не вистачало
керівного (комендантів та військових фахівців) складу [84, арк. 14].
Процес формування відділів, що почався у серпні 1944 р., відповідно до
розпоряджень

обласного

проводу

та

ВШВО,

не

торкався

мобілізації

у
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Тернопільській та Чортківській округах, проте місцеві керівники підпілля,
проявивши власну ініціативу, створювали самооборонні теренові підрозділи. Так,
військовий референт, ймовірно, Бучацького повіту “Горліс” у вересні-жовтні 1944 р.
організував сотню самооборони та присвоїв їй криптонім “ім. Токаря” [1, арк. 65–
66]. Зборівський повітовий організаційно-мобілізаційний референт Петро Чіп
(“Кармелюк”, “Ярослав”) після переходу фронту зайнявся організацією СКВ, а
згодом і сотні УПА, яку самостійно вишколював та очолив, провівши кілька
успішних бойових зіткнень [169, с. 105]. У Підгаєччині у вересні 1944 р. завершився
процес формування сотні “Тура” (це, ймовірно, провідник ОУН Золотниківського рну) [177, с. 138–139]. Організаційно-мобілізаційні референти Рогатинщини та
Перемишлянщини, Володимир Зобків (“Кос”) і Василь Проньків (“Довбня”), тоді ж
організували дві повітові теренові самооборонні сотні [170, с. 42]. У другій половині
вересня 1944 р. у Підгаєччині окружним проводом організована сотня “Месники”
під командуванням “Нечая” (ймовірно, це повітовий організаційно-мобілізаційний
референта ОУН Підгаєччини Володимир Безвушко) [26, арк. 169–170; 111, арк. 51,
104; 131, арк. 42].
У звіті ВШВО 3 “Лисоня”, за період з 20 липня до 20 жовтня 1944 р.
повідомлялося, що після переходу фронту сформовано 5 відділів УПА [88, арк. 107].
Так, у десятих числах серпня 1944 р. із добровольців куреня “Романа” у
Бережанщині було сформовано сотню Василя Нирки (“Рен”), якого перевели із
“Сірих Вовків”. Перебуваючи у лісі біля с. Конюхи Козівського р-ну в 20 числах
серпня (ймовірно, 24 серпня) з добровольців було створено ще одну сотню, яку
очолив “Крилатий” (ймовірно, Петро Чмир). У кінці серпня – початку вересня під
час перебування куреня “Романа” у лісі біля с. Нараїв Бережанського р-ну
сформовано третю сотню, яку очолив курінний бунчужний Михайло Небола
(“Голка”) [2, арк. 32; 5, арк. 122; 63, арк. 219]. Із новосформованих сотень у цьому ж
лісі було створено курінь, яким командував к-р першої сотні “Рен”. Курінь
“Романа”, який тепер нараховував лише дві сотні (“Полтавці” та “Бурлаки”),
перейшов квартирувати в іншу сторону лісового масиву – на хутір Пилипці біля
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с. Стратин Рогатинського р-ну [63, арк. 219; 87, арк. 277]. Ймовірно, курень “Рена”
при цьому далі підпорядковувався і наказам “Романа”.
У цей період також була створена сотня під командуванням к-ра “Козака” [88,
арк. 107]. Мабуть, це сотня “Кубанці”, яку комплектували, ймовірно, вихідцями з
Тернопільської округи у лісі між селами Мельна Рогатинського р-ну та Кореличами
Перемишлянського р-ну [91, арк. 218]. У загоні “Остапа” з двох чот добровольців,
які перебували при сотні “Лісовики”, 10 вересня 1944 р. було сформовано сотню
“Риболовці”, яку очолив Олексій Шніцер (“Богун”, “Дзвінка”, “Меч”). Відповідно
до перших денних наказів цієї сотні, командирами чот було призначено “Мороза”,
“Байденка”, а згодом “Залізняка”. У командний склад входили бунчужний Ярослав
Хребтак (“Водопад”), політвиховник Володимир Бревус (“Володимир”, “Сергій”),
інтендант “Білий” та інструктор Р. Брунець (“Бродяга”) [8, арк. 17–18; 11, арк. 114].
У середині вересня в командному складі проведено зміни – інтендантом став
“Гайок”, сотенним лікарем призначений “Доля”, командиром першої чоти –
“Байденко”, другої – “Залізняк”, а третю очолив “Славко” [63, арк. 211; 132, арк. 5].
У згаданому звіті ВО “Лисоня” зазначалося, що у вересні штабу підпорядкувалася
сотня “Гайдамаки” під командування Володимира Верещинського (“Ясьмін”), яка
після літньо-осінніх боїв 1944 р. нараховувала два рої [88, арк. 107]. Зібравши
добровольців у лісі біля с. Литвинів Підгаєцького р-ну Бережанський окружний
провід, за вказівками ВШВО, відправив їх у відділ “Ясьміна” [131, арк. 41–42, 56].
Варто зауважити, що на першу половину осені 1944 р. припадає найбільш
активний період формування та діяльності відділів у ВО 3 “Лисоня”. У цей час
Тернопільська воєнна округа нараховувала більше 24 сотень УПА. На підставі цього
можна зробити припущення, що загальна чисельність підрозділів, підпорядкованих
ВО, становила близько 3,5–4 тис. стрільців. У підрахунку не враховано стрільців
СКВ, відділів і боївок СБ ОУН, районних, повітових, окружних боївок, охорони і
почотів провідників референтур ОУН та ін.
Після переходу радянсько-німецького фронту на захід, військовий штаб ВО
“Лисоня” віддав наказ відділам УПА вирушати з військово-пропагандистськими
рейдами у східні території воєнної округи [88, арк. 106]. “Хоч би способом роїв –
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зазначалося в наказі КВШ УПА-Захід ч. 7 від 1 вересня 1944 р., у якому штабу ВО 3
“Лисоня” віддано розпорядження відправити відділи УПА у рейди на східну
Тернопільщину в регіон між річками Стрипа-Збруч – для привернення населенню
революційного підйому та призбирання матеріалів совітських знущань і руїни [слід
відправляти відділи]” [8, арк. 65].
Так, курінь І. Яцишина (“Гордієнко”) у складі сотень “Орли” і “Сірі Вовки”
10 серпня 1944 р. відправився в рейд із Рогатинщини через Підгаєччину, Бучаччину,
Чортківщину, Заліщичину, Борщівщину в Скалатщину, звідки повернувся назад у
Підгаєччину 30 вересня 1944 р. Під час рейду відділи провели до 5 збройних
сутичок. Курінь І. Лютого (“Роман”)

(сотні “Полтавці”, “Бурлаки”) 10 серпня

1944 р. вирушив у військово-пропагандистський рейд із Перемишлянщини через
Бережанщину, Зборівщину в Збаражщину, потім завернув через східну частину
Зборівщини, через Бережанщину в Рогатинщину, куди прибув 1 вересня. В ході
рейду повстанці провели 3 більших бої та обстріляли й захопили передмістя
м. Козова [88, 107–108] та ін. 12 вересня 1944 р. замість “Романа” курінним
призначили Д. Карпенка (“Яструба”). До куреня включено сотню “Сіроманці”, яку
очолив Степан Коваль (“Косач”), та дві сотні самооборони – В. Зобківа (“Кос”) і
В. Проньківа (“Довбня”) [187, с. 492].
У першій декаді вересня 1944 р. із сотень “Лісовики” І. Юхновича (“Кок”) та
“Чорноморці” к-ра “Жука” сформовано курінь під командуванням О. Польового
(“Остап”) і при якому перебувала підстаршинська школа ВО [63, арк. 204]. Через
декілька днів спільно з сотнями “Буйні” П. Рака (“Овоч”), “Холодноярці” Б. Федика
(“Крук”)

і

“Рубачі”

Г.

Ковальчука

(“Ворон”)

з

куреня

В. Якубовського

(“Бондаренка”) сформували загін – “загін Групи Лисоня” [63, арк. 178, 211].
Таким чином, більшість відділів були об’єднані у цих великих по чисельності
одиницях УПА – загін “Остапа” (6 сотень) і курінь “Яструба” (5 сотень; у деяких
матеріалах, цей курінь також названо загоном [107, арк. 7; 170, с. 42]), які провели
найбільші рейдові та бойові операції ВО 3 “Лисоня”.
Загін “Остапа” рейдував районами Бережани, Рогатин, Поморяни, Зборів,
Заложці, Почаїв, Зборів, Козова, Бережани, Рогатин та провів декілька боїв із
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військами НКВС. Курінь “Яструба” 15 вересня 1944 р. вирушив у рейд краєм
Перемишлянщини

і

Бібреччини

Львівської

області

та

на

кілька

днів

розквартирувався у Перемишлянщині, де провів 3 бої проти внутрішніх військ
НКВС, зокрема найбільший серед них – 30 вересня 1944 р. під с. Унів
Перемишлянського р-ну. У 1945 р. штаб ВО 3 “Лисоня” зазначав, що це найбільший
бій, який провели відділи Тернопільської ВО з частинами НКВС [170, с. 34–45].
Сформовані відділи УПА не мали доброго військового вишколу, а тому,
зазнавши важких втрат у боях із радянськими військами у серпні-жовтні 1944 р.,
були ліквідовані як військові одиниці. Сотня “Кубанці” 26 серпня була розбита у
бою біля с. Кореличі Перемишлянського р-ну [16, арк. 2], сотні “Рена”, “Голки” і
“Крилатого” зазнали розгрому 8 вересня у лісі біля с. Волиця Бережанського р-ну [5,
арк. 122; 83, арк. 56]. Загін “Остапа” на початку жовтня 1944 р. розформували на
сотні, перед якими поставили завдання закріпитися на нових теренах та підготувати
відділи до зими [63, арк. 179]. Штаб ВО у звіті від 20 жовтня 1944 р. констатував,
що відділ “Буйні” перестав існувати, частина сотні “Холодноярці” дезертирувала.
Залишки розбитих сотень переводили в існуючі відділи УПА та підпілля ОУН. У
жовтні сотню “Гайдамаки” за наказом В. Сидора відправлено у ВО 4 “Говерля”,
натомість на територію Тернопільської ВО прибула сотня “Верховинці” к-ра
“Горлоріза”, яку цього ж місяця розформували [88, арк. 107].
Протягом другої половини 1944 р. найбільші бої із військами НКВС на
території ВО “Лисоня” провели сотня “Полтавці” (29 грудня біля с. Мельна
Рогатинського р-ну) [107, арк. 7–8]; сотня “Тура” (22 вересня біля с. Маркова
Підгаєцького р-ну) [177, с. 138–139]; загін “Остапа” (17 вересня біля с. Поручин
Бережанського р-ну та 27 вересня під хутором Альбанівка Зборівського р-ну) [170,
с. 34–41], сотня “Орли” (1 листопада біля с. Слов’ятин Бережанського р-ну) [71,
арк. 133] та ін. Із успішних дій відділів УПА ВО 3 “Лисоня” слід відзначити
військово-пропагандистські рейди, що відбулися у жовтні-грудні 1944 р. до
Чернівецької округи ОУН – сотні “Сірі Вовки” та “Орли” під загальним
командуванням П. Хамчука (“Бистрий”) та Глинянщини Золочівської округи – чота
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під командуванням к-ра “Байденка” із сотні “Риболовці” [63, арк. 213; 170, с. 49–51;
195, с. 231–236].
У звіті за липень-жовтень 1944 р. КВШ УПА-Захід від 20 жовтня 1944 р.
вказувалося, що відділи УПА боїв з частинами ЧА не мали, а загальні втрати
Тернопільської ВО сягнули 105 вбитими і 167 пораненими [87, арк. 77]. Натомість
ВШВО “Лисоня”, за цей же період часу звітував: “Підчас рейдів відділів впало 97
вбитих стрільців, підстаршин і старшин і 113 ранених… Числа тих, що розбіглись і
дезертирували, ще не устійнено” [88, арк. 107].
Окремим випадком влаштування засідки та бою з ЧА стала операція 2 чот з
сотні “Холодноярці”, 1 чоти з “Лісовиків” та чоти із “Сірих Вовків” 18 серпня
1944 р. Відділи УПА організували засідку на лісовій дорозі між селами КвітковеСлов’ятин Бережанського р-ну в яку потрапив перший батальйон 1331 стрілецького
полку ЧА. Під час бою батальйон втратив біля 80 вбитих і біля 100 поранених.
Втрати відділів УПА становили 4 стрільці вбитими, 4 пораненими [16, арк. 7; 102,
арк. 126, 136]. У звіті КВШ УПА-Захід від 20 жовтня 1944 р. констатувалося, що
батальйон знищено через неперевірені дані розвідки і втрати подавалися у
25 відсотків від загальної чисельності батальйону [87, арк. 76].
Варто відзначити, що з другої половини 1944 р. відділи УПА і боївки ОУН,
часто діючи разом, проводили успішні наступи на райцентри радянської
адміністрації, знищуючи районні установи військ НКВС, військові комісаріати,
тюрми, фінансові установи тощо. Так, штурмувалися районні центри: Козова (28
серпня 1944 р. куренем “Романа”), Стрілиська Нові (16 грудня 1944 р. куренем
“Яструба”), Буданів (3 жовтня 1944 р.), Копичинці (28 серпня 1944 р.), Струсів (11
вересня 1944 р.), Більшівці (1 січня 1945 р. сотнею “Гайдамаки”), Великий Глубочок
(21 січня 1945 р. сотнею “Бурлаки”) та ін. [71, арк. 111, 262–263; 102, арк. 158; 131,
арк. 69–71; 170, с. 33, 51, 56; 206, с. 131–132; 220, с. 50–52].
Із створенням у липні 1944 р. УГВР, відділи УПА почали приймати присягу на
вірність Україні. Присягу вояка УПА на вірність Українському народу приймали 2
жовтня 1944 р. в слов’ятинському лісі сотні “Орли”, “Бурлаки”, “Гайдамаки”,
“Полтавці”, “Сіроманці”, “Риболовці”, “Рубачі” і частина “Сірих Вовків” перед к-

138

ром УПА-Захід В. Сидором та керівником політвиховного відділу КВШ УПА-Захід
П. Федуном [63, арк. 213, 220; 88, арк. 107; 164, с. 494; 187, с. 448]. Сотні
“Холодноярці”, “Лісовики”, “Верховинці” та основна частина сотні “Сірі Вовки”
складали присягу в пізніших числах жовтня на руки представників (відпоручників)
військового штабу ВО “Лисоня” [63, арк. 179; 175, с. 803–804].
Осінь та зима 1944–1945 рр. позначились для відділів УПА та їх командного
складу значними втратами. У вересні 1944 р. НКВС розстріляло у с. Вишнівчику
Перемишлянського р-ну к-ра сотні самооборони Андрія Марченка [90, арк. 165], 31
грудня 1944 р. біля с. Шумляни Підгаєцького р-ну загинув к-р сотні “Лісовики”
І. Юхнович, 29 грудня 1944 р. біля присілка Кам’янки с. Мельна Рогатинського р-ну
Івано-Франківської обл. загинув к-р сотні “Полтавці” “Максим”, 17 грудня 1944 р. у
смт Стрілища Нові Жидачівського р-ну Львівської обл. загинув к-р куреня
Д. Карпенко, 5 січня 1945 р. у с. Бабинці Борщівського р-ну загинув керівник
відділу розвідки окружної військової референтури ОУН Чортківщини Ярослав
Качорівський та ін. [193, с. 694, 697–698, 708]. Ряд командирів середньої ланки було
поранено. Напередодні реорганізації Тернопільської ВО чисельність стрільців і
військових одиниць, у порівняні з початком осені 1944 р., зменшилась, практично,
удвічі. У звіті ВШВО “Лисоня” за листопад 1944 р. подається, що у підпорядкуванні
воєнної округи перебувало 10 сотень УПА [24, арк. 113] з орієнтовною чисельністю
1–2 тис. стрільців.
Умови нового окупаційного режиму, а також зима змусили командування
УПА наприкінці 1944 р. – на початок 1945 р. змінити тактику. Від дій великими
відділами відмовилися, головною тактичною одиницею в УПА стала сотня, а для
проведення окремих акцій сотні могли об’єднуватися у курені. У звіті КВШ УПАЗахід від 20 жовтня 1944 р. йшлося: “Популярність відділів УПА та надії і завдання
покладувані на них Організацією і Народом фактично не оправдаються, якщо
справи не поправиться від коріня і радикально. За таку поправу вважається план на
зиму переданий дотепер групі Лисоня. Одною з його точок є тісніше зв’язання
відділів з тереном та розв’язка матеріального забезпечення” [87, арк. 76–77].
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Таким чином, незважаючи на досить складну військово-політичну ситуацію,
специфіку німецько-радянського фронту і регіональні особливості, що склалися на
Тернопіллі, можна ствердити, що ВО 3 “Лисоня” у 1944 р. стала повноцінною
військово-територіальною одиницею УПА. 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. Навеснівлітку в радянській прифронтовій смузі знаходилася значна кількість військ, тому
діяльність підпілля, а тим більше відділів повстанської армії, була обмежена. Однак,
на території ВО “Лисоня”, зайнятій ЧА, впродовж квітня-червня 1944 р. було
сформовано орієнтовно 13 сотень УПА з приблизною чисельністю – 1,5 тис.
стрільців. Внаслідок значних облав, відсутності підготовленого командного складу
та малим відрізком вишкільної діяльності, ці відділи у травні-червні припинили своє
існування як військові одиниці УПА.
На другу половину 1944 р. припадає найактивніший період формування та
діяльності відділів УПА ВО 3 “Лисоня”. Після липневого переходу німецькорадянського фронту штаб ВО, упорядкувавши підрозділи УПА, відправив їх у
військово-пропагандистські рейди та, одночасно, віддав наказ про створення нових.
У серпні-жовтні 1944 р. Тернопільська воєнна округа нараховувала більше 24 сотень
УПА з приблизною чисельністю – 3,5–4 тис. стрільців. Сформовані одиниці
повстанської армії разом з мережею ОУН активно виступили проти ЧА, військ
НКВС, партійного апарату та, виконуючи накази штабу ВО, проводили масштабні
військово-політичні акції, серед яких наступи на районні центри радянської
адміністрації та військово-пропагандистські рейди за межі “Лисоні”. Осінь та зима
1944–1945 рр. позначились для відділів УПА та їх командного складу значними
втратами, а чисельність стрільців і військових одиниць, у порівняні з початком осені
1944 р., зменшилась, практично, удвічі – 10 сотень УПА з орієнтовною чисельністю
1–2 тис. стрільців. В такій ситуації командування ВО відмовилося від дій великими
підрозділами УПА та прийняло рішення про зміну тактики у подальшій боротьбі.
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РОЗДІЛ 4
ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП ВІЙСЬКОВОГО СПРОТИВУ ВІДДІЛІВ УПА
ВО 3 “ЛИСОНЯ” РАДЯНСЬКІЙ РЕПРЕСИВНО-КАРАЛЬНІЙ СИСТЕМІ
4.1. Діяльність відділів УПА у 1945–1946 рр.
Зима 1944–1945 рр. стала несприятливим періодом для дій підрозділів ВО 3
“Лисоня”. Ймовірно, через складність здійснення реорганізації відділів УПА взимку,
вона була проведена на весні 1945 р. На зиму деякі сотні були розділені на менші
частини та відправлені у лісові території округи, а тому діяльність УПА була доволі
обмеженою. Як і в 1944 р., у Бережанській окрузі на зиму було сконцентровано
значну кількість підрозділів УПА – 6 сотень; ще по дві сотні перебували у
Тернопільській та Чортківській округах [24, арк. 113]. Для прикладу, сотню
“Риболовці” 17 листопада 1944 р. поділили на чоти, які квартирували окремо цілу
зиму: чота “Залізняка” у Підгаєцькому р-ні, чота “Байденка” у Перемишлянському
р-ні, а Дмитро Мостовий (“Зір”) з чотою у Рогатинському р-ні [63, арк. 214]. Сотня
“Сіроманці” також була поділена на чоти: чота Григорія Базарка (“Грицько”,
“Сокира”) у Ходорівщині, чота “Соловейка” у Рогатинщині, а чоти “Грабка” і
“Романа” перебували у Бібреччині. На початку січня 1945 р., у зв’язку із облавами,
чоти розділились на рої [187, с. 500–501]. Сотня “Полтавці” у складі двох чот
(Михайло Петришин (“Листок”) і “Калина”; за іншими даними чоти “Калини”,
“Чайки” та, ймовірно, “Мороза” (Ярослав Грабницький) дислокувалася у
Поморянщині і Перемишлянщині [63, арк. 221–222; 134, арк. 15]. Сотня “Сірі
Вовки” всю зиму перебувала у Заліщицькому і Товстенському р-нах [127, арк. 15].
“Бурлаки” зимували у криївках по селах Тернопільського повіту [170, с. 159–165].
У директиві, ймовірно, від 20 грудня 1944 р., к-ра ВО 3 “Лисоня” і провідника
ПК

І.

Шанайди

начальнику

організаційно-мобілізаційного

відділу

ВШВО

Д. Росоловському йшлося про те, щоб провести реорганізацію УПА, давши кожному
відділу завдання та закріпивши за ними територію базування і діяльності.
Підрозділи УПА відтепер діяли також під керівництвом територіальних провідників
ОУН, отримуючи основні завдання від військового командування. Також у
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директиві зазначалося, що УПА із регулярних військових форм боротьби
переходить на бойові партизансько-диверсійні дії [65, арк. 21]. Усім районним
провідникам ОУН було віддано наказ – зміцнити місцеві СКВ, за рахунок яких
відтепер будуть поповнюватися відділи УПА; створювати нові підрозділи було
заборонено [28, арк. 327; 60, арк. 297–310].
Зі створенням ПК реорганізації зазнала і ВО 3 “Лисоня”, у склад якої разом із
територіями було передано нові відділи УПА, що частково збільшило чисельний
склад стрілецтва. Наказом ВШВО від 30 січня 1945 р., в окрузі формувалися чотири
курені УПА, які відповідали також поділу на групи [12, арк. 6–6 а; 28, арк. 380; 53,
арк. 229].
Для прикладу, формування куреня під командуванням П. Хамчука (“Бистрий”)
відбулося у Чортківській окрузі у лютому 1945 р. На основі кадрового складу із
сотні “Сірі Вовки” було сформовано штаб куреня: заступник к-ра куреня
М. Скринчук (“Хмель”), який також командував “Сірими Вовками”; комендантом
жандармерії було призначено “Залізняка”; інтендантом – “Скобу”, політвиховником
куреня призначили, ймовірно, О. Куця (“Остап”), який одночасно був сотенним
політвиховником у “Чорноморцях” [126, арк. 13; 127, арк. 16, 19–20, 36]. Член
ВШВО І. Яцишин (“Гордієнко”) із сотенної жандармерії “Сірих Вовків” залишив
при собі “Острого” (згодом став заступником к-ра 3 групи (куреня) “Касяна”) і
“Кіндрата” (ймовірно, Григорій Поташник) [29, арк. 273; 127, арк. 160]. У сотні
“Сірі Вовки” чоти очолили М. Навізівський (“Бурлака”), М. Матушевський (“Вітер”,
“Гарт”, “Чумак”), “Вихор” (ймовірно, Іван Михайлюк) та “Андрій” [127, арк. 16;
195, с. 232]. Тоді ж, “Бистрому” було підпорядковано “Чорноморців”, сотенного
яких – “Жука” – забрав із собою “Гордієнко”. Натомість, к-ром сотні призначено
колишнього чотового “Сірих Вовків” І. Кульчицького (“Сич”). На посаду чотового у
“Чорноморцях” було направлено О. Наконечного (“Ростислав”) [28, арк. 380; 126,
арк. 13; 127, арк. 15]. У курінь також входила теренова сотня самооборони
Борщівського повіту під командуванням “Калини” [127, арк. 16, 42].
У Бережанській окрузі в курінь І. Лютого (“Роман”), якого у березні 1945 р.
замінив Б. Федик (“Крук”), входило три відділи. Сотня “Холодноярці” зиму
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перебувала розділена на чоти, рої і ланки по селах Козівського та Бережанського рнів. У перших числах квітня сотня у складі трьох чот (к-ри “Клим”, “Чай” і Йосиф
Йваночко (“Климко”) зібралася біля с. Мечищів Бережанського р-ну, де сотенний
П. Рак (“Овоч”) з курінним провели огляд стрільців [63, арк. 181]. Сотня “Лісовики”,
яку в другій половині січня 1945 р. очолив Ярослав Почигайло (“Боярин”, “Крук”),
дислокувалася у Підгаєччині та Монастирищині. “Крук” одразу ж зайнявся
реорганізацією сотні, яка складалася із трьох чот під командуванням Михайла
Барана (“Гор”), М. Осовського (“Бай”) і Івана Лужецького (“Когут”) [63, арк. 207–
208]. Сотня “Рубачі” під командуванням Б. Корчака (“Гамалія”, “Дзвін”) складалася
із трьох чот під командуванням “Тараса”, “Причепи” і Федора Максиміва
(“Дорошенко”, “Крутий”, “Найда”) [116, арк. 14–15].
Починаючи від кінця 1944 р., кількість військ НКВС у районах діяльності ВО
“Лисоня” постійно збільшувалася. Станом на квітень 1945 р., начальнику НКВС в
Тернопільській обл. підпорядковувалися: 20 бригада, 21 бригада і 18 бригада
внутрішніх військ [64, арк. 8–9]. Значною силою були також винищувальні
батальйони (ВБ, у народі – “стрибки”). Станом на травень 1945 р. у Тернопільській
обл. у 39 ВБ було 4806 осіб [64, арк. 70].
Протягом зими-весни 1945 р. ряд відділів та командирів у зв’язку із
розсекреченням криптонімів та псевд міняли їх на нові. Таким чином, “Сіроманці”
отримали нову назву для сотні – “Верховинці” [24, арк. 113]. У січні 1945 р.
криптонім сотні “Риболовці” змінено на “Тигри”, а псевдо сотенного О. Шніцера –
“Меч” на “Богун” [63, арк. 214]. У лютому 1945 р. криптонім сотні “Чорноморці”
замінили на “Опришки” [28, арк. 380], а командир куреня П. Хамчук у березні
1945 р. змінив свій псевдонім “Бистрий” на “Рубай-Гад” [29, арк. 205]. Слід
відмітити, що нові криптоніми і псевдоніми не приживалися серед повстанців.
Взимку із УПА-Південь у склад ВО 3 “Лисоня” передавалися залишки групи
Я. Білинського (“Бистрий”, “Сумний”), на основі яких протягом січня-лютого
1945 р. було створено новий відділ під командуванням Костянтина Гіммельрайха
(“Кий”) [243, с. 222–227], та ряд старшин – “Спартак”, “Запорожець”, “Голуб”,
“Нечай”, “Могила”, “Грім”, “Кравченко” та ін. Із інших воєнних округ УПА-Захід до
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“Лисоні” направили підрозділи “східняків” (складені із вихідців СУЗ) під
командуванням Миколи Савченка (“Байда”) і Миколи Омелюсіка (“Темра”,
“Шпак”). Внаслідок важких боїв під час рейду, відділи зазнали значних втрат.
Рештки очолив “Соловій”, який під керівництвом “Темри” вирушив у рейд до
Збруча. Чисельний стан становив 76 вояків. На Тернопільщину прибув відділ,
чисельністю 30 осіб, на чолі з “Дорошенком” (“Впертий”). У с. Чорнокінці
Чортківського р-ну в січні 1945 р. всі ці групи влилися до відділу під
командуванням “Кия” [349, с. 325–326]. У кінці грудня 1944 р. ВО 3 “Лисоня” знову
передали сотню “Гайдамаки”, яка складалася, ймовірно, з трьох чот, командирами
яких були Олексій Стасюк (“Синий”), “Тигир” та Гнат Сабат (“Малий”) [131,
арк. 68–69]. Таким чином, за нашими підрахунками, штабу ВО у січні 1945 р. було
підпорядковано до 14 сотень з приблизною чисельністю 1,5–2 тис. стрільців.
Внаслідок реорганізації структури УПА та ОУН взимку-навесні 1945 р. з
лісових територій Рогатинщини та Перемишлянщини, які відтепер передавалися до
ВО 2 “Буг” та Львівського краю ОУН, розпочалася передислокація відділів, що
тривала, практично, упродовж всього 1945 р. Незважаючи на те, що ці території
передавалася Львівському крую, відділи УПА, що підпорядковувалися “Лисоні”,
упродовж першої половини 1945 р. проводили тут активну військову діяльність.
Весною 1945 р. ВШВО 3 “Лисоня” був даний наказ командиру куреня
І. Матвіїву (“Левко”) приготувати до рейду в північні райони Тернопільщини сотні
“Сіроманці”, “Риболовці” та “Полтавці” [63, арк. 215]. “Риболовців” 14 березня
1945 р. було зібрано у сотню: на терені Перемишлянщини і Поморянщини чоти
“Байденка”, Михайла Шніцера (“Чумак”), якого згодом замінив “Лемко”, і
“Лісового”, які діяли під керівництвом заступника к-ра сотні “Шугая” у
підпорядкуванні к-ра куреня “Левка”. А сотенний О. Шніцер відправився у
Підгаєччину по чоту “Залізняка” [63, арк. 215]. Чоти “Сіроманців” С. Коваля
(“Косач”) і “Полтавців” Василя Чопея (“Семена”) у квітні 1945 р. також зібрано у
сотні [63, арк. 222; 187, с. 501].
16 квітня курінь окремими чотами із сотень розпочав рейд. Чота “Лемка” і
політвиховник “Сергій” із сотні “Риболовці” та дві чоти із сотні “Сіроманці”
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переходили через села Подусільна, Болотня, Перемишлянського р-ну, Краснопуща,
прис. Залужжя с. Поручин Бережанського р-ну в с. Конюхи Козівського р-ну. Під
час рейду організовували мітинги для населення, на яких виступав “Сергій”, а на
присілку Залужжя висипали полеглим повстанцям могилу. Вранці 21 квітня у
с. Конюхи чоту “Лемка” оточили підрозділи НКВС. Внаслідок бою 5 стрільців було
убито, а 7 пропало безвісті. У бою також загинув політвиховник “Сергій”. Через
значні облави у терені подальше просування відділів було припинено [63, арк. 215].
У спогаді кулеметник сотні “Полтавці” Олексій Трач (“Підкова”) зазначає, що
сотенний “Батурин” у другій половині квітня 1945 р. йшов рейдом до Збруча, проте
після боїв 3 травня 1945 р. було вирішено повернутися на Рогатинщину [272, с. 2].
Сотня “Сіроманці” 28 квітня 1945 р. знову була розділена на чоти і діяла на
території Рогатинщини [187, с. 502]. Командир куреня “Левко” на слідстві подавав,
що у червні-липні 1945 р., разом із охороною, перебував на КременеччиніЗбаражщині, де оглядав території для розміщення відділів УПА. Проте, внаслідок
облави, змушений був повернутися у Бережанщину [82, арк. 167; 134, арк. 15, 26]. У
записках штабу ВО 3 “Лисоня” зазначалося, що у Збаражщині повинні
дислокуватися дві чоти із сотні “Полтавці”, у Скалатщині – дві чоти із сотні
“Риболовці”, а в Кременеччині – сотня “Сіроманці” [24, арк. 81, 88].
У липні 1945 р. командування ВО “Лисоня” та ТВ “Північ” наказало сотням
“Сіроманці” і “Бурлаки” (к-р “Чалий”) направити чоти у північні райони
Тернопільської області для приготування та розбудови баз на зиму. Сотня
“Сіроманці” протягом серпня-вересня 1945 р. рейдувала в Кременецькому
надрайоні,

а

в

жовтні

перейшла

чотами

у

Козівський,

Бережанський,

Великоглибочецький та Заложцівський р-ни, де закріпилась на зиму. Чоти із сотні
“Бурлаки”, що діяли у Тернопільському надрайоні, зупинились на Залозеччині,
Збаражщині та Зборівщині. Згодом процес перекидання відділів у Кременецький
надрайон припинили у зв’язку з тим, що на цій території діяли підрозділи УПАПівдень [24, арк. 81; 75, арк. 232–234; 174, с. 1066–1067; 187, с. 502–503].
На території Кременецького надрайону 1945 р., ймовірно, робилися спроби
організувати нові відділи УПА з підпорядкуванням ВШВО 3 “Лисоня”. За даними
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радянських органів, у лісовому масиві Королівщина, на межі між Кременецьким і
Вишневецьким р-нами, 8 вересня 1945 р. виявлена криївка, у якій, внаслідок бою,
застрелився сотенний “Крига”, а політвиховник Олександр Уневич (“Сошенко”)
потрапив у полон [31, арк. 217; 32, арк. 46]. При них виявлено документи за
підписом нач. штабу ВО 3 “Лисоня” В. Якубовського, за якими їм обом присвоєно
старшинські ступені хорунжих і дано призначення на ці посади. Скеровувались вони
до командира ТВ “Північ” В. Шепети (“Чорний”) [65, арк. 46].
Військовим штабом ВО “Лисоня” із 1945 р. відправлялися відділи УПА на
терени, які були передані із ОіСУЗ до ПК, з метою розбудови на нових територіях
баз підпілля, закріплення у них військових одиниць та проведення військовопропагандистської діяльності. На слідстві Богдан Митроган (“Бодинський”) свідчив,
що дві чоти під командуванням Ярослава Мельника (“Сокіл”) і “Зенка” (ймовірно,
Теодор Коростіль) із сотні “Орли” у березні 1945 р. з Кобиловолоцького лісу
(Теребовлянський р-н) вирушили за Збруч [30, арк. 15–16]. Чота “Андрія” із сотні
“Сірі Вовки” у червні 1945 р. провела рейд територіями районів Дунаївці,
Солобківці і Ярмолинці Кам’янець-Подільської округи ОУН, під час якого
ліквідовувала місцевий партактив, сільських активістів, агентуру та нищила
кооперативи, майно яких роздавали селянам [75, арк. 232–234].
Підвідділи із сотень “Сірі Вовки”, “Сіроманці” та к-ра “Кия” влітку 1945 р.
мали провести рейди Кам’янець-Подільською округою, яку було розділено на
північну та південну частини. Зокрема, чоти к-рів “Карася” та “Чайки” з відділу к-ра
“Кия”, чоти к-рів “Бурлаки”, “Вихора” та Йосипа (Юська) Костюка (“Кармелюк”) з
відділу “Сірі Вовки” спрямовувались у рейд по теренах південної, а одна чота з
відділу “Сіроманці” та чота з відділу “Бурлаки” – по території північної частини
Кам’янець-Подільської округи [24, арк. 81, 88].
Упродовж серпня-вересня 1945 р. надрайонним провідникам Кам’янецьПодільщини передавалися окремі чоти з відділів, які базувалися у ЧортківськоБережанській та Тернопільській округах. Для прикладу, у Кам’янець-Подільську
округу були передані чоти к-рів “Кармелюка”, Ю. Сеніва (“Костенко”) та Д. Хандія
(“Корнієнко”) [122, арк. 91–92].
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Влітку-восени 1945 р. відділам ВО 3 “Лисоня” було надано кодові номери:
сотням – двозначні номери, а чотам – тризначні номери. На даний час не виявлено,
які номери яким сотням та чотам належали, хоч ми припускаємо, що сотні отримали
порядкові номери з 43 до 57 включно. Враховуючи, що під одним числом могли
перебувати кілька відділів, так як це зафіксовано у інших воєнних округах,
визначити, яку кількість відділів КВШ УПА-Захід передбачив для ВО 3 “Лисоня”
складно. Варто відзначити, що штаб ВО ще влітку-восени 1944 р. деяким
підрозділам УПА присвоював числові номери, проте дані цифроніми у відділах не
прижилися [16, арк. 12–13]. На літо 1945 р., за нашими підрахунками, у Подільській
воєнній окрузі УПА діяло понад 12 повстанських відділів, загальною чисельністю
близько 1,5 тис. вояків.
Відділи УПА протягом першої половини 1945 р. провели ряд успішних боїв з
підрозділами НКВС на усій території ВО “Лисоня”. Серед найбільших з них слід
виокремити бої підрозділів із сотень “Лісовики” – 5 квітня між Сільцем
Божиківським та Дібровою Слов’ятинською Бережанського р-ну [63, арк. 209; 175,
с. 805]; “Рубачі” – 25 березня у с. Городище Козівського р-ну [107, арк. 9];
“Бурлаки” – 13 січня на хуторах с. Мшанець Зборівського р-ну, 8 лютого – на шляху
Теребовля-Буданів, 29 квітня – у с. Остальці Теребовлянського р-ну [75, арк. 223;
258, с. 41]; куреня “Бистрого” – 14–15 березня у селах Худиївці та Гермаківка
Борщівського р-ну [170, с. 59]; “Гайдамаки” – 15 лютого біля с. Тростянець
Бережанського р-ну, 17 лютого – у с. Гнильче Підгаєцького р-ну [75, арк. 223–224];
“Холодноярці” – 4 травня у с. Куряни Бережанського р-ну знищили станицю ВБ, 12
липня – у лісі біля с. Мечищів цього ж району знищили ВБ [193, с. 562, 564] та ін.
Найбільшим збройним зіткненням відділів УПА проти радянських військ,
ймовірно, слід вважати бій куреня “Бистрого” 7 травня 1945 р. біля с. Сосулівка
Чортківського р-ну, де на Качуровій горі у Галилейському лісі перебували сотні
“Сірі Вовки” к-ра “Хмеля”, “Чорноморці” під командуванням І. Щикульського
(“Рубач”, “Чародій”), підстаршинська школа к-ра “Гордія”, окрема, ймовірно, кінна
чота к-ра “Кармелюка” та почет курінного. Курінь нараховував близько 350
стрільців. Сили ворога були представлені 281 полком військ НКВС, ВБ із Чорткова,
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двома танками та двома легкими літаками. Внаслідок бою, за даними УПА, було
знищено 1 літак та біля 100 вбитих і поранених у військах НКВС. Повстанці, за
даними ВШВО, у бою втратили 5 убитими та кількох пораненими. Інші цифри
наводить сотенний М. Скринчук (“Хмель”): підстаршинська школа (35 курсантів)
під час бою була, практично, повністю розгромлена, підрахувати втрати не мали
змоги, оскільки частина стрільців розбіглася, проте безпосередньо після бою курінь
нараховував біля 160 стрільців у своїх лавах [127, арк. 17, 21, 33–34; 170, с. 66–67].
Закінчення Другої світової війни вояки УПА сприйняли неоднозначно.
Політвиховний відділ ВШВО 3 “Лисоня” 8 серпня 1945 р. звітував: “Закінчення
війни на заході, на думку стрілецтва, зменшило наші перспективи… В зв’язку з тим
слабший морально елемент дезертирує з відділів, а навіть голоситься до
большевиків. У відділах лишається дійсно революційний елемент” [193, с. 381].
Керівник охорони курінного “Бистрого” Михайло Жаба (“Чабан”) свідчив, що після
закінчення німецько-радянської війни серед командирів УПА була надія на близьку
перспективу війни між СРСР та союзниками. Оголошення війни Японії керівництво
підпілля сприйняло з великою радістю, запевняючи стрільців, що ця війна
затягнеться. Проте швидка капітуляція японської армії створила погані перспективи
на майбутнє як серед вояків УПА, так і серед старшин ВО “Лисоня” [53, арк. 66–67].
Влітку 1945 р. у зв’язку із черговою реорганізацією УПА у ВО 3 “Лисоня”
військовий штаб 12 липня видав наказ, в якому зазначалося, що бойово-політичну
роботу відділи УПА проводять лише чотами. З цього часу чота ставала основною
бойовою одиницею УПА, а сотенні і курінні командири постійно перебували при
одній із чот, здійснюючи таким чином командування [93, арк. 964]. У наказі КВШ
УПА-Захід від вересня 1945 р. усім підрозділам УПА доводилося до відома, що,
відповідно до лютневих інструкцій 1945 р., курені і сотні ліквідуються як цілісні
військові одиниці: “відділи УПА переставити на діяння чотами, які вразі потреби
злучити в більші одиниці, примінюючи як засаду проти ворога тероризуючі,
непокоючі методи боротьби” [86, арк. 56]. Кожна чота відтепер отримала район
базування та діяльності, через що окремі чоти знаходились і поза межами ТВ, до
яких вони належали структурно у складі сотень УПА. У ТВ “Північ” (Тернопільська
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округа ОУН) дислокувався курінь В. Шепети (“Чорний”), у який входили сотні
“Бурлаки” – к-р “Чалий”, “Орли” – к-р Я. Чорний (“Корінь”) і сотня К. Гіммельрайха
(“Кий”). У ТВ “Південь” (Чортківсько-Бережанська округа ОУН) діяло три курені.
Курінь І. Матвіїва (“Левко”) у складі сотень “Сіроманці” – к-р С. Коваль (“Косач”),
“Полтавці” – к-р “Батурин”, “Риболовці” – к-р О. Шніцер (“Меч”). У курінь під
командою Г. Ковальчука (“Ворон”) входили “Рубачі” – к-р Б. Корчак (“Гамалія”),
“Холодноярці” – к-р П. Рак (“Овоч”) і “Лісовики” – к-р Я. Почигайло (“Крук”).
Курінь П. Хамчука (“Бистрий”) складався із сотень “Сірі Вовки” – к-р “Зрив”,
“Чорноморці” – к-р І. Щикульський (“Рубач”) та “Гайдамаків” В. Верещинського
(“Ясьмін”), яких підпорядкували у кінці травня 1945 р. [24, арк. 81; 131, арк. 43, 60].
У зв’язку з реорганізацією представники ВШВО упродовж літа провели низку
зустрічей

з

командирами

відділів.

Так,

ймовірно,

шеф

штабу

“Лисоні”

В. Якубовський у звіті подавав, що 16 липня вислав повідомлення усім сотенним
командирам, 19 липня відбув нараду із сотенними “Корінем”, “Круком”, “Києм”,
яким видав розпорядження, 27 липня провів нараду із сотенними “Овочем”,
“Гамалією” та чотовим “Карасем” із відділу к-ра “Кия”, а 11 серпня зустрічався з
робочими питаннями з к-ром куреня “Бистрим” і його сотенними” [24, арк. 89].
Фактично, це означало перехід від масової повстанської боротьби (масової
партизанської діяльності) до партизанської боротьби дрібними відділами на
території Подільського краю ОУН та третьої воєнної округи УПА “Лисоня”.
У другій половині серпня 1945 р., відповідно до наказу Головного Командира
УПА ВШВО 3 “Лисоня” формував групу старшин для переходу на терени
Закарпаття. У складі групи вирушали М. Небола (“Голка”), “Кий”, бунчужний
“Савва” та ін., а також к-р “Карась” на чолі чоти охорони. Формуванням групи
займався к-р “Довбня” [65, арк. 93–94; 170, с. 169–172; 327, с. 255, 257]. Тоді ж,
ймовірно, на основі відділу к-ра “Кия” було створені дві окремі чоти – “Схід” та к-ра
“Костенка” [93, арк. 614–615].
Після літньої реорганізації відділів УПА та прив’язки чот до терену районів,
підрозділи УПА проводили активну військово-пропагандистську діяльність у
регіоні. Курінний Г. Ковальчук (“Ворон”) зазначав, що посада курінного відтепер
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для

збереження

керівництва

і

контролю

бойової

діяльності

підпорядкованих сотень, про що інформувалося у звітах. Сотенні здійснювали
керівництво і контроль над чотами і роями своїх підрозділів. Командири сотень,
відповідно до наказу ВШВО “Лисоня”, повинні були скласти реєстри стрільців,
підстаршин, старшин та зброї, яка є в наявності. Також “Ворон” свідчив, що
відтепер курінь повним складом боїв не проводив, а діяв окремими сотнями і
чотами: сотня “Холодноярці” рейдувала по Бережанщині, “Рубачі” – на
Перемишлянщині, а “Лісовики” – у Бучаччині [128, арк. 18, 36].
Курінний “Бистрий” у серпні 1945 р. із сотнею “Сірі Вовки” дислокувався на
терені Коропецького р-ну біля с. Залісся Чортківського р-ну. За допомогою
внутрішньої агентури, війська НКВС з’ясували розміщення сотні та почали її
оточення. Відділ УПА почав відступ. Переслідування сотні тривало до кордону
області, де 28 серпня біля сіл Кінчаки і Садки Заліщицького р-ну було прийнято бій,
у якім втрати повстанців нараховували 23 стрільців убитими. Оперативники НКВС
для подальшого пошуку стрільців і командирів сотні завели оперативно-розшукову
справу “Сборные” [32, арк. 34].
Іван Щикульський свідчив, що на початку літа 1945 р. отримав завдання від
“Бистрого” перевести сотню “Чорноморці” у лісові масиви Бучаччини, де
здійснювати акції по роззброєнню ВБ, проводити терор щодо радянського
партійного активу [123, арк. 31]. К-р чоти О. Наконечний (“Ростислав”) подавав, що
його чота знаходилася у Затуринському лісі Монастириського р-ну до кінця літа
1945 р., оскільки 28 серпня отримав від к-ра ТВ “Південь” “Левка” доручення
перебазуватися у Борщівський р-н [126, арк. 14–15]. Відповідно до схеми
розташування відділів УПА, розробленої ВШВО “Лисоня” у серпні-вересні 1945 р.,
друга чота сотні “Чорноморці” під командуванням Івана Дусика (“Марцигель”)
оперувала у Заліщицькому р-ні. “Сірі Вовки” чотами повинні були дислокуватися: у
Теребовлянщині – чота “Ліщини”, Борщівщині – чота М. Матушевського (“Вітер”,
“Гарт”, “Чумак”). К-р сотні “Зрив”, так як і чота к-ра “Кармелюка”, яка
призначалася для рейдів, також дислокувалися у Борщівщині. Одна чота із сотні
“Орли” перебувала у Копичинеччині. Сотня “Гайдамаки” направлялася в Бучаччину
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(чота “Сіроманця”) та Чортківщину (чота “Смереки”). Сотня “Холодноярці”, у
складі однієї чоти “Клима”, базувалася у Бережанському р-ні. У Підгаєччині
дислокувалися чоти “Когута” та “Чайки” із відділу “Лісовики”. Чоти к-рів “Зміюки”
та Ф. Максиміва (“Дорошенко”) із сотні “Рубачі” перекидалися у Зборівщину. Одна
чота сотні “Бурлаки” базувалася у Тернопільщині, а дві чоти із сотні “Полтавці”
повинні були перейти у Збаражщину [24, арк. 88].
Сотня “Сіроманці” у серпні-вересні 1945 р., перебуваючи на Кременеччині,
очікувала на зв’язок із представниками ТВ “Північ”, які повинні були
розквартирувати сотню по північних районах для підготовки до зими. Не
дочекавшись їх, сотенний “Косач” 28 вересня розділив сотню на чоти і відправив
організовувати бази на зиму в інших районах ТВ самостійно. Чота “Соловейка”
залишилася у Залозецькому р-ні, “Романа” перейшла у Бережанський та Козівський
р-ни, а чота Г. Базарка (“Грицько”) – у район Великий Глибочок [187, с. 503].
Сотню “Риболовці” восени 1945 р. також передали у ТВ “Північ”. Сотенний
О. Шніцер свідчив, що у жовтні І. Матвіїв (“Левко”) наказав зібрати сотню та
передислокуватися у Скалатський і Гримайлівський р-ни. Сотня, яка перебувала у
Перемишлянщині та нараховувала 70 стрільців, була розділена на три групи, які
упродовж листопада-грудня 1945 р. відійшли у зазначений регіон. У листопаді
першу групу очолив заступник сотенного “Байденко”, друга група із рештою
стрільців чоти “Славка” вирушили через 10 днів. Чота “Залізняка” із бунчужним
сотні Я. Хребтаком (“Водопад”), який взяв документи сотні, у грудні також
передислокувалася. Сотенний “Меч”, спільно із чотою Михайла Шніцера
(“Чумака”), яка доукомплектовувалася, через значні облави залишився до весни
1946 р. на Перемишлянщині [132, арк. 6–8].
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 другої
половини 1945 р. відділи УПА провели ряд боїв, серед яких слід виокремити бої
підрозділів із сотень “Сіроманці” – 1 вересня біля с. Передмірка Лановецького р-ну
[187, с. 502–503]; “Рубачі” – рій “Тура” з чоти “Крутого” 23 листопада провів бій із

151

оперативною групою Зборівського РВ НКВС, Козівським гарнізоном НКВС та
бронепоїздом № 45 [32, арк. 132; 75, арк. 241]; спільно з територіальними боївками
ОУН проведено операції на районні центри: Ягольниця (райцентр Чортківського рну) – 2 жовтня, Буданів – боївка районної референтури СБ під керівництвом Івана
Цвігуна (“Довбуш”, “Кармелюк”) – 2 жовтня, Пробіжна – чота “Святослава” із сотні
“Сірі Вовки” і територіальні боївки ОУН під керівництвом “Гайворона” і “Голуба” –
13 листопада [32, арк. 76–77, 80, 122; 62, арк. 67–73; 88, арк. 92] та ін.
Приміром, офіціоз ОУН “Ідея і Чин” в одному із чисел публікував за грудень
1945 р. відомості, де зазначав про значні збройні сутички відділів УПА, зокрема, і
відділів “Лисоні”: 4 грудня відділ УПА звів зустрічний бій з “бандою енкаведистів”
у с. Паушівка (тепер с. Палашівка Чортківського р-ну), внаслідок чого ворог
“панічно розбігся”; 8 грудня піввідділ (чота) УПА звів зустрічний бій з НКВС біля
с. Горожанка Монастириського р-ну. Ворог, втративши 2 вбитими і 3 пораненими,
втік; 15 грудня в с. Бедрикіці Заліщицького р-ну НКВС оточили кілька хат під лісом,
де квартирували повстанці. Оточені без власних втрат прорвалися; 16 грудня під час
облави на с. Яблунів Гусятинського р-ну, де квартирувала групка повстанців,
зав’язався бій. У перших хатах в бою загинуло 2 повстанці, знищивши кількох
ворогів. Підрозділ НКВС запалив село і стягнув близько 100 солдат із Копичинців
на допомогу. Повстанці почали прорив з оточення, під час якого 4 важкопоранених
повстанці дострелилися, 3 – відрізані і оточені, билися до останніх набоїв і, в
безвихідному становищі, також постріляли себе останніми набоями. 5 повстанців із
оточення прорвалися. Ворог втратив 30 вбитими і 18 пораненими; 17 грудня чота
УПА натрапила на засідку гарнізону НКВС біля с. Бичківці Чортківського р-ну.
Після короткого бою, вбивши 3 солдат НКВС і кількох поранивши, повстанці без
власних втрат відступили [71, арк. 170].
Варто зазначити, що на Чортківщині, за повідомленням окружного провідника
Павла Мигаля (“Мармаш”, “Яр”), органи радянської влади у грудні 1945 р. ввели
т. зв. “винятковий стан”, за яким місцевому населенню заборонялося ходити по
вулицях містечок і сіл з 20 вечора до 6 ранку [74, арк. 196].
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У Кам’янець-Подільщині відділами УПА протягом жовтня 1945 – лютого
1946 рр. проведено ряд військово-пропагандистських рейдів, під час яких було
організовано кілька зустрічей-зборів з селянами та роззброєно ВБ, а “повстанчий
відділ” Олександра Соколянського (“Хвильовий”) провів рейд на територію
Хотинщини (Буковинська округа ОУН) [90, арк. 308; 192, с. 532–534, 538]. У листі
до к-ра УПА-Захід Р. Шухевич зазначав: “Найбільш інтересним являється те, що в
Кам’янець-Подільщині масово горять колгоспи… Жаль відділи наші туди [масово]
не пішли, а тепер це вже дуже трудно” [19, арк. 82, 84; 61, арк. 134].
Протягом другої половини 1945 р. ВО 3 “Лисоня” втратила у збройних
сутичках значну кількість старшин. У Слов’ятинському лісі 25 серпня загинув
сотенний Я. Чорний (“Корінь”) [32, арк. 29], 8 вересня у Королівському лісі на
Кременеччині – сотенний “Крига”, 9 вересня у с. Хмелева Заліщицького р-ну
потрапив у полон чотовий О. Наконечний (“Ростислав”), 10 вересня у с. Козівка
Тернопільського р-ну загинув чотовий Д. Хандій (“Корнієнко”), [32, арк. 46–47; 126,
арк. 4], 11 листопада потрапив у полон політвиховник куреня “Бистрого” та к-р
сотні “Чорноморці” Й. Куць (“Остап”) [118, арк. 9], 9 грудня біля с. Білоголови
Зборівського р-ну загинули із сотні “Рубачі” чотовий “Зміюка” та сотенний
політвиховник О. Цимбалів (“Ілько”) [32, арк. 154; 75, арк. 241].
У

зв’язку із

виборами

до

Верховної

Ради

СРСР та

масштабною

протиповстанською акцією, що тривала з січня по квітень 1946 р., у більшості
сільських населених пунктів Тернопільщини були розквартировані гарнізони військ
НКВС чисельністю від 20 до 100 бійців. Також було збільшено існуючі військові
залоги. На район, в середньому, припадало від однієї до кількох тисяч солдатів. Для
прикриття виборчих дільниць у селах Тернопільської обл. були виставлені 43
додаткових півзводних гарнізони внутрішніх військ НКВС. Також для охорони
кандидатів у депутати було виділено 512 солдатів. Ця велика зимова блокада на
території Західної України прискорила перехід УПА і ОУН від партизанськоповстанської діяльності до підпільної [38, арк. 294–295; 187, с. 30]. Так, курінний
“Бистрий” у листопаді 1945 р. розформував свій підрозділ на зиму для того, щоб
зберегти сили і кадри. Розквартирування стрільців у районах Чортківсько-
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Бережанської округи відбувалося по 1–2 стрільця на кущ [121, арк. 140]. Сотенний
Володимир Верещинський (“Ясьмін”) свідчив, що у грудні він і Петро Хамчук
(“Бистрий”) перебували в околицях с. Бариш Бучацького р-ну, тут залишилися із 10
бойовиками на зимування [131, арк. 43].
У листопаді-грудні 1945 р. “Бистрий”, ймовірно, провів реорганізацію своїх
відділів. Сотенним “Чорноморців” призначено “Зрива”, якого переведено із посади
сотенного у “Сірих Вовках”. Натомість у сотні “Сірі Вовки” сотенним призначено,
мабуть, “Діброву” (ймовірно, Василь Музика). Сотня “Сірі Вовки” взимку 1945–
1946 р. складалася, ймовірно, із двох чот – “Байрака” та “Шума”, які були розміщені
у селах Золотопотоцького, Бучацького і Коропецького р-нів [121, арк. 133–134].
Значна частина відділів УПА, що діяла протягом осені-зими 1945 р., на кінець
цієї блокади (весна 1946 р.), ймовірно, не відновилась. Приміром, припинили свою
діяльність відділи “Полтавці”, самостійна чота “Схід”, “повстанчий відділ” к-ра
“Хвильового” та ін. Протягом першої половини 1946 р. ВО “Лисоня” втратила
значну кількість старшин. Іван Матвіїв (“Левко”), здавши обов’язки к-ра ТВ
“Південь” у грудні 1945 р., 29 січня на Луковецьких хуторах с. Пнятин
Перемишлянського р-ну потрапив у полон [134, арк. 17]. Відділ “Сіроманці” втратив
к-ра сотні С. Коваля (“Косач”) – загинув у бою 19 лютого 1946 р. у с. Городище
Зборівського р-ну та к-рів чот Г. Базарка (“Сокира”) – арештований 22 лютого у
с. Березовиця Мала Збаразького р-ну і “Соловейка” – загинув 28 січня на
Луковецьких хуторах с. Пнятин Перемишлянського р-ну; відповідно, бунчужним
“Грабком” навесні 1946 р. реформований у дві чоти [39, арк. 181–182, 192; 129,
арк. 2; 134, арк. 17; 229, с. 233, 235]. Сотню, ймовірно, очолив “Грабко”, к-р ВПЖ
“Козаченко” очолив першу чоту, яка діяла у Залозецькому р-ні, а Петро Кулик
(“Круча”) – другу чоту у Великоглибочецькому р-ні [39, арк. 181–182, 192]. Відділ
“Риболовці”, втративши к-ра сотні О. Шніцера, на кінець весни, ймовірно, діяв у
складі однієї чоти під загальним керівництвом “Байденка”, що був заступником к-ра
сотні. Відділ діяв у Скалатському та Гримайлівському р-нах [63, арк. 216]. Із сотні
“Полтавці”, за неперевіреними даними, діяла у Рогатинщині одна чота під
командування “В’юна”, а сотенний “Батурин” 22 квітня 1946 р. загинув у бою в лісі
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біля с. Васючин Рогатинського р-ну [40, арк. 10; 134, арк. 18]. Чотовий сотні
“Холодноярці” Михайло Ткачич (“Лев”), сотенний політвиховник “Вир” та стрільці
“Борщ”, “Син” і “Горобець”, 20 березня 1946 р. біля с. Мечищів Бережанського р-ну
виявлені під час чекістсько-військової операції, у бою загинули [33, арк. 85; 111,
арк. 16, 96]. У лісовому масиві біля с. Гермаківка та Івано-Пусте Борщівського р-ну
8 квітня під час бою з НКВС було вбито 5 вояків УПА із сотні “Зрива”, серед яких
“Гамалія” – політвиховник і к-р чоти, “Вуж” – політвиховник чоти, якою
командував “Донець” [33, арк. 125; 104, арк. 70], 29 квітня на стику Бережанського і
Підгаєцького р-нів був важко поранений Олексій Ткачук (“Ліщина”, “Синій”),
ймовірно, к-р сотні “Орли” та вбитий “Ваня” – ройовий сотні “Гайдамаки” [33,
арк. 188] та ін.
Незважаючи на втрати у командному та лінійному складі, підвідділи сотень,
упродовж

першої

половини

1946

р.,

проводили

активну

військову

та

пропагандистську діяльність. Так, підвідділ сотні “Гайдамаки”, на чолі “Ясьміном”,
обстріляв у квітні 1946 р. гарнізон військ МВС у с. Боків Підгаєцького р-ну [175,
с. 805, 807]; підвідділ сотні “Риболовці” під командою к-ра “Байденка” 6 травня
1946 р. розбив колгосп у с. Зарубинці Підволочиського р-ну [175, с. 960]. 13 травня
піввідділ УПА роззброїв станицю ВБ у с. Оленівка Гусятинського р-ну [71,
арк. 171]. Рій к-ра “Мирона” з відділу “Рубачі” 9 січня 1946 р. біля с. Озерна
Зборівського р-ну провів переможний бій з більшовиками. Рій під командуванням
Володимира Муращака (“Хитрий”) цієї ж сотні у квітні роззброїв та розігнав станиці
ВБ у с. Годів Зборівського р-ну та в с. Плавуча Мала Козівського р-ну [63, арк. 272–
273]. Підвідділ Ф. Максиміва (“Дорошенко”, “Крутий”, “Найда”) з “Рубачів”
протягом липня 1946 р., на доручення Зборівського районного проводу, проводив
ліквідацію сексотів, що діяли на теренах цього району [116, пакет 1 – с. 168 а].
Підвідділ чотового “Чайки”, ймовірно, із сотні “Лісовики” 9 травня роззброїв ВБ у
с. Демня Бережанського р-ну [33, арк. 216] та ін.
У Підгаєцькому р-ні у середині червня 1946 р. фіксується діяльність чоти
“Зенка” із сотні “Орли”, у серпні-вересні – групи стрільців із сотні “Гайдамаки”, у
Копичинеччині наприкінці липня 1946 р. діяла чота “Ліщини” із сотні “Сірі Вовки”,
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а у Заліщицькому р-ні відділ к-ра “Зрива”, який 31 серпня 1946 р., спільно із
територіальною сіткою ОУН, відзначив свято УПА – “День Зброї” у с. Блищанка
[36, арк. 37, 126, 233; 195, с. 370–372].
У наказі ВШВО 3 “Лисоня” від 30 квітня 1946 р. йшлося: “Зима і криївки в
великій мірі вплинули негативно на бойовий і моральний стан у відділах. З огляду
на це зобов’язую КВ Чорного і КВ Бистрого на протягу місяців травня і червня
перевести однотижневі перевишколи по всім чотам… Рівно ж КВ Чорний і КВ
Бистрий в найкоротшому часі особисто переведуть вишкіл з чотовими і ройовими…
В усіх відділах і підвідділах стверджено незадовільний стан в політвиховній
роботі… З огляду на повище зобов’язую КВ Чорного і КВ Бистрого до кінця червня
перевести двотижневий курс для пвх. згідно п[олітвиховн]ої програми ШГ, а хор.
пвх. Крига провірить виконання доручення” [93, арк. 537].
Поряд з військовою діяльністю командування ТВ “Північ” і “Південь” та
ВШВО 3 “Лисоня” проводили активний вишкіл стрілецтва СКВ та перевишкіл
діючих військових відділів. Чота із сотні “Сіроманці” під керівництвом
політвиховника “Романа” протягом травня-червня 1946 р. проводила вишкіл із
вояками СКВ Зборівського р-ну [174, с. 1035–1037]. Підвідділи к-рів “Довбуша” та
“Дуба” із сотні “Бурлаки” у липні 1946 р., спільно з СКВ Залозецького р-ну,
проходили військово-політичний вишкіл у Вертелецькому лісі, керівниками якого
були к-р ТВ В. Шепета (“Чорний”), політвиховник ТВ Юліан Середюк (“Ярема”) та
політвиховник “Бурлака” (імовірно, із сотні “Бурлаки”) [174, с. 1066–1068]. Чоти крів “Крутого” та Михайла Шумейка (“Копчик”, “Сірий”) з відділу “Рубачі”
проходили семиденний мінерський курс [116, пакет 1 – с. 168 а]. Влітку, ймовірно, у
кінці липня 1946 р. для старшин і підстаршин ТВ “Південь” В. Якубовський
(“Бондаренко”) планував провести воєнні заняття, проте з отриманням наказу про
поступове розформування відділів УПА були внесені зміни у план навчання. У лісі
Скоропотоки біля с. Боків Підгаєцького р-ну для “абсольвентів”, яких на навчання
привів П. Хамчук, було проведено триденні воєнні курси підстаршин і старшин.
Командир “Бондаренко” викладав військову справу, а І. Сказінський (“Богданович”,
“Крига”) вів політвиховні заняття [46, арк. 190–191].
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Біля с. Слов’ятин Бережанського р-ну 1 липня 1946 р. шеф штабу ВО
“Лисоня” провів нараду з командирами відділів УПА “Круком”, “Сіроманцем”, кром ТВ “Південь” “Бистрим” та окружним провідником “Яром”. Рішення, які були
прийняті на конференції, через брак документів невідомі. Можна припустити, що до
старшин було доведено рішення ГВШ УПА про розформування відділів
повстанської армії, що підпорядковувалися ВО, про що свідчив на допитах член
штабу І. Сказінський [46, арк. 190–191].
Перед розформуванням підрозділів ВО 3 “Лисоня” у травні-червні 1946 р., за
нашими підрахунками, в підпорядкуванні командам тактичних відтинків перебувало
приблизно 9–10 відділів УПА з чисельністю до 40–60 стрільців кожний. Також у
Кам’янець-Подільській окрузі фіксувалася діяльність підвідділів О. Соколянського
(“Хвильовий”, “Шура”) та Ю. Сеніва (“Костенко”). Загальну чисельність їх можна
оцінити на близько 400 стрільців.
Отже, взимку 1944–1945 рр. відділи УПА, відповідно до наказу КВШ УПАЗахід, із близьких до регулярних військових форм боротьби перейшли до
повстансько-партизанських дій дрібними відділами, які у свою чергу отримали
привзяку до території районів. Упродовж 1945 р. командування ВО “Лисоня”
зайнялося опануванням приєднаних територій із краю ОіСУЗ, організувавши у ці
терени кілька рейдів та передислокувавши на них підрозділи УПА. Протягом 1945–
1946 рр. відділи УПА вели активну військово-пропагандистську діяльність проти
радянської адміністрації та військ НКВС (від березня 1946 р. – МВС). 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 3 “Лисоня” та перевести їх у збройне
підпілля.
4.2. Розформування військових одиниць та переведення стрільців, підстаршин і
старшин УПА в підпілля
З’ясування особливостей завершального етапу боротьби відділів УПА на
території українських земель є одним із ключових завдань для сучасних історичних
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досліджень на теми, пов’язані з діяльністю повстанської армії і підпілля ОУН та їх
боротьбою проти радянської системи, оскільки дає можливість поглянути на процес
переходу військових відділів УПА в підпілля ОУН. Враховуючи, що такий перехід –
розформування, проводилося на значній території діяльності УПА, то слід
підкреслити, що він не був одномоментний.
Починаючи зі створення ВО 3 “Лисоня”, деякі відділи розформовували, а їх
вояків та старшин переводили у підпілля ОУН. Приміром, із розформуванням сотні
“Буйні”, що відбулося у жовтні 1944 р., частина стрільців була приєднана до інших
відділів УПА. Інша частина вояків і командирів влилася у мережу ОУН, її військову
сітку зокрема. Так, командири цієї сотні “Вовк” і С. Маркіза (“Гордій”) активно
діяли у військовій референтурі окружного і надрайонного проводів, відповідно [32,
арк. 136–137; 108, арк. 40; 169, с. 50, 163–164]. У історії сотні “Холодноярці”
зазначається, що у серпні 1945 р. командуванням прийнято рішення – першу чоту кра “Клима” розчленувати і передати “тереновій сітці для допомоги у тереновій
роботі” [63, арк. 183] та ін.
Упродовж активної діяльності ВО, деяких старшин та стрільців переводили у
структури ОУН, при цьому підрозділ УПА продовжував діяти як військова одиниця.
Для прикладу, командира чоти у сотні “Голки” Осипа Дяківа (“Черник”) після
розгрому відділу у вересні 1944 р. призначили командувати районною боївкою, а
згодом перевели працювати у почет крайового провідника ОУН [87, арк. 277].
Чотовий Петро Соловій (“Медвідь”) із відділу “Лісовики” у квітні-травні 1945 р. був
призначений керівником зв’язкового пункту для радіослужби ОУН на лінії зв’язку
між шефом зв’язку ОУН ЗУЗ Олексієм Безкоровайним (“Бистрозор”, “Маркіян”) та
членом Проводу ОУН В. Куком (“Леміш”) [41, арк. 38–39, 196–197; 111, арк. 84,
109 а]. Заступник к-ра сотні “Холодноярці” і к-р чоти у ній Ярослав Стецький
(“Сокіл”) наприкінці весни 1945 р. призначений комендантом пункту зв’язку
Проводу ОУН та Подільського краю [34, арк. 121–122; 46, арк. 190–191; 131,
арк. 23]. Командира сотні “Опришки” (“Чорноморці”) І. Щикульського (“Рубач”,
“Чародій”) у серпні-вересні 1945 р. призначили у Кам’янець-Подільську округу на
посаду надрайонного провідника ОУН, а сотню тимчасово передали під

158

командування політвиховнику Й. Куцю (“Остап”) [123, арк. 32, 39, 46–47].
Командира чоти М. Матушевського (“Вітер”, “Гарт”) із сотні “Сірі Вовки” у
листопаді-грудні 1945 р. призначили військовим референтом Бучацького р-ну із
завданням готувати кадри для УПА та організувати збір зброї і боєприпасів для
відділів. У допомогу “Вітру” було дано ройового “Дороша” [121, арк. 124, 139, 141].
Політвиховника сотні “Холодноярці” Романа Корбутяка (“Василь”, “Прут”) у грудні
1945 р. перевели на працю у територіальну мережу ОУН [150] та ін.
Окремо із лав УПА переводилися підпільники для діяльності на СУЗ. Для
прикладу, чотового “Бука” з відділу УПА перевели на командира боївки в
Кам’янець-Подільську округу. На цій посаді він загинув після триденного бою у
лютому 1946 р. [93, арк. 808–809]. Чотового “Ігоря” призначили к-ром боївки
в заступника

окружного

провідника

Кам’янець-Подільщини

Анатолія

Рака

(“Боженко”, “Хмара”). На цьому пості 7 червня 1946 р. він загинув у с. Іванків
Борщівського р-ну [33, арк. 292; 36, арк. 17] та ін.
Значні втрати у командному складі в другій половині 1945 р. – першій
половині 1946 р., значне скорочення чисельності відділів УПА внаслідок облав і
т. зв. “велика зимова блокада” 1945–1946 р. прискорили перехід УПА у лави
збройного підпілля, яким керувала ОУН [299, с. 32–33]. Зважаючи на ці обставини
та враховуючи невизначеність міжнародної ситуації, УГВР, Провід ОУН та ГВШ
УПА прийняли рішення про розформування відділів УПА на значній території
СРСР та переведення їх вояків у збройне підпілля для майбутньої діяльності.
Нестача зброї та припасів до неї також не сприяла активному веденню
партизансько-диверсійних дій. Приміром, у наказі окружного референта СБ
Тернопільщини Василя Магдія (“Доля”, “Жар”, “Семен”) від 27 лютого 1947 р.
підтверджувалося відсутність зброї та йшлося про її здобуття: “Зброю, яку було
зібрано і змагазиновано в час війни, більшовиками при проведенні операцій в 1944–
45–46 рр. у нас забрано. По наказу вищого проводу необхідно втрачену зброю в
боротьбі

з більшовиками поповнити

за рахунок роззброєння бійців

ВБ,

змагазинувати і берегти як національну власність. Зберігати зброю в складах
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проводом заборонено. Відбите озброєння і боєприпаси передавати військовому
референту під розписку” [105, арк. 28].
У інструкціях Проводу ОУН від червня 1946 р. зазначалося, що збройні
частини слід повністю підпорядкувати мережі ОУН (від району вгору) для бойової і
організаційної роботи, яку рекомендувалося проводити лише у “роздрібленій”
формі. Усі бойові акції підпілля подавати як діяльність УПА. Також в інструкції
йшлося: “командирів і бійців, які зайві в військово-бойовій ділянці роботи –
включити до організаційної роботи, доручуючи їм такі завдання, в яких вони
можуть найкраще себе проявити. При організаційних керівництвах (від окр[уги])
вгору) зорганізувати з військовиків – військову організаційно-персональну
референтуру, кумулюючи її в потребі з орг[анізаційною] референтурою. Йде про
практику роботи, не про формальне призначення” [138, арк. 13–14].
Роз’яснення інформації про причини змін і нові завдання, які ставилися перед
членами підпілля, були опубліковані у липневому наказі Головного Командира УПА
у 1946 р. [344, с. 74]. Відтак на практиці ці зміни ознаменували відмову від широких
повстанських акцій, демобілізацію більшості відділів УПА і значне посилення
пропагандистського напрямку роботи підпілля.
Розформування стосувалося не тільки ВО 3 “Лисоня”. Протягом літа-осені
1946 р. були розформовані майже всі відділи УПА-Північ, УПА-Південь та ВО 2
“Буг”. Не проводилася демобілізація лише деяких відділів у ВО 4 “Говерля” (регіон
Карпатських гір був більш сприятливим для діяльності) та ВО 6 “Сян” (частково теж
гірська місцевість та депортаційна політика польської влади вимагали збереження
відділів УПА) [185, с. 43–46, 48; 187, с. 30–31; 344, с. 74; 375, с. 54–56].
У воєнній окрузі “Лисоня” протягом 1946 р. більшість підрозділів були
розформовані, а стрільці, підстаршини та старшини відділів (сотень, чот) УПА
влилися до лав збройного підпілля ОУН, яке стало основною формою національновизвольного руху спротиву в Україні. Ілярій Сказінський (“Богданович”, “Крига”)
свідчив: “літом 1946 р. отримано повідомлення, що відділи УПА розформуються і
передадуться сітці ОУН. Групи вояків УПА були направленні у кожний район у
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підпорядкування районних проводів ОУН. Таким чином відділи УПА були
розформовані у половині серпня 1946 р.” [46, арк. 190].
У трактуванні інструкції про розформування відділів УПА від 1 вересня
1946 р. зазначалося: “УПА демобілізуєм. Командири відтинків залишаться при
округах з тим, щоби потім можна було їх використовувати по виконанню конкретної
організаційної роботи. Інших людей включити в організацію у тій чи іншій
формі […], в боївки СБ, для охорони проводів, зв’язку і т. д. Цю дію провести в
особливій конспірації. Про демобілізацію знає тільки командир Відтинка. Інші
получають призначення без пояснень… Про збереження постійного контингента
(декілька чот) усно договоритися з чотовими” [61, акр. 139].
Стрільців та підстаршин УПА включали в особисті охоронні боївки теренові
провідники. Для прикладу, радянські органи МВС звітували, що 19 квітня у
Слов’ятинському лісі було захоплено у полон ройового сотні “Лісовики” Михайла
Добровольського (“Жук”, “Явір”) та стрільців – Василя Лико (“Лось”) із “Лісовиків”
та Івана Прокопія (“Скала”) із сотні “Орли”. Ройовий сотні “Риболовці” Петро
Голованський (“Бодя”), ройовий сотні “Орли” Михайло Козикін (“Іг”), стрільці
Алерохим Невідомий (“Король”) з “Орлів” та Олексій Мельник (“Ігор”) і Мартинів
(“Сверкун”) із сотні “Лісовики” загинули у бою. Всі вони були виділені із сотень для
охорони окружного провідника ОУН, ймовірно, П. Мигаля (“Мармаш”, “Яр”) [33,
арк. 152–153]. У середині серпня-вересня 1946 р. І. Сказінський вибрав собі в групу
бойовиків із колишніх вояків УПА: із сотні “Лісовики” чотового Івана Лужецького
(“Когут”), ройового Михайла Ковбу (“Лиска”), стрільця Миколу Невідомого
(“Щик”), із сотні “Холодноярці” стрільця “Богуна”, із сотні “Гайдамаки” інтенданта
чоти “Степа” та із кущового відділу старшину Пилипа Болюха (“Липа”) [46,
арк. 194–195]. 28 травня у с. Івано-Злоте Заліщицького р-ну військами МВС під час
облави у будинку, разом із заступником районного провідника ОУН “Ярвичем”,
районною санітаркою “Надею” та двома невідомими убиті ройові “Ліловий”,
“Мороз” і “Жук” [33, арк. 264].
Частину старшин з відділів переведено на працю у референтури СБ ОУН.
Приміром, чотовий “Хмара” із сотні “Гайдамаки” 29 квітня 1946 р. загинув як
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комендант боївки СБ у районі Більшівці на Рогатинщині [33, арк. 187–188].
Командир сотні “Лісовики” Я. Почигайло (“Боярин”, “Крук”) у вересні 1946 р.
прикріплений до Чортківсько-Бережанського осередку СБ ОУН канцеляристом, а у
лютому-квітні 1947 р. за дорученням Михайла Кріля (“Міша”) очолив референтуру
СБ у Теребовлянському надрайоні [35, арк. 31–32]. Чотовий Михайло Мотиль
(“Колос”, “Пластун”), із розформуванням відділів УПА, призначався для праці в
крайовому осередку СБ ОУН [169, с. 52]. Чотового “Клима”, ймовірно, з
“Холодноярців”, після розформування відділу направили бойовиком у надрайонну
референтуру СБ Бережанщини [150].
Володимир Верещинський щодо розформування повстанської армії у
листопаді 1946 р. свідчив: “Особовий склад розпущений з такою умовою: особи
командного і стрілецького складу, маючі 7 класів освіти і вище, на яких немає
нічого компрометуючого, передані для скріплення референтури СБ ОУН. Особи, які
не мають вказаної освіти, розпущені і їм наказано переховуватися до потрібного
моменту, при цьому переховуватися обов’язково зі зброєю… Всі особи, які із УПА
передаються в підпорядкування СБ в обов’язковому порядку перекидаються у
райони, звідки вони не є родом” [131, арк. 21–22].
Переважно вояки УПА з відділів передавалися у боївки різних територіальних
проводів ОУН. Деякі підстаршини і старшини очолили окремі референтури ОУН у
проводах. Так, 17 липня 1946 р. на дорозі із с. Бобулинці у с. Переволока Бучацького
р-ну під час невдалої засідки на автомашину з партійною елітою району загинули
колишній політвиховник у сотні “Сірі Вовки” Володимир Шевчук (“Грізний”), який
у листопаді 1945 р. призначений районним пропагандистом ОУН, та його брат, який
під час засідки був кулеметником. 20 липня біля с. Залісся Чортківського р-ну
загинув к-р боївки “Орк” – колишній керівник жандармерії у сотні “Сірі Вовки” [36,
арк. 130, 134; 104, арк. 84]. Радянські органи безпеки 28 жовтня 1946 р. арештували
колишнього сотенного “Ясьміна” із інкримінуванням посади господарчого
референта Бережанської округи. У своїх протоколах допиту він від цієї посади
відмовився,

проте

через

недостатню

кількість

документів,

його

ідентифікувати неможливо [34, арк. 169; 36, арк. 355, 359; 131, арк. 35] та ін.

посаду
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Незважаючи на розформування, рештки відділів і надалі проводили військоводиверсійну діяльність. Приміром, 12 серпня 1946 р. між станціями Товсте і
Ворвулинці Заліщицького р-ну під залізничне полотно підкладено міну, яка
підірвала товарний поїзд № 1443 [104, арк. 107]. Група повстанців 31 серпня
організували наступ на Бучацьку електростанцію, де 3 гранатами підірвали
головний трансформатор [36, арк. 233]. У листопаді 1946 р. в с. Шляхтинці
Тернопільського р-ну групою вояків УПА, ймовірно, з відділу “Бурлаки” убитий
дільничний уповноважений РВ МВС Гаркавенко [106, арк. 133]. За свідченнями
Петра Колісника (“Гора”, “Ігор”, “Черник”), почет командира ТВ “Південь” восени
1946 р. оперував у райцентрі Коропець, де знищив маслозавод [42, арк. 51] та ін.
Демобілізуючи відділи УПА, поряд із ВШВО 3 “Лисоня” упродовж 1946–
1947 рр. зберігалися команди (штаби) тактичних відтинків “Південь” та “Північ”.
Тому на них було звернено особливу увагу працівниками МВС. Так, у с. Стегниківці
Тернопільського р-ну 13 липня 1946 р. на засідці загинули командир ТВ “Північ”
В. Шепета (“Чорний”) та санітарка Марія Кудрин (“Христя”) [34, арк. 24–25; 36,
арк. 117–118]. Обов’язки командира відтинка кілька місяців 1946 р. виконував
політвиховник ТВ Юліан Середюк (“Ярема”), якого називали курінним [116,
арк. 65]. При ліквідації “Яреми” та старшин з відділу “Бурлаки” – к-ра чоти “Дуба” і
його заступника булавного “Горішного” – 3 листопада 1946 р. на хуторі Чагарі
с. Чистилів Тернопільського р-ну, органами МВС виявлено документи за підписом
шефа штабу ВО “Лисоня” В. Якубовського. У них повідомлялося про те, що на
місце вбитого “Чорного” командиром ТВ “Північ” з 30 вересня 1946 р. призначено
“Козаченка”, ймовірно, к-ра першої чоти у відділі “Сіроманці” [36, арк. 368, 386].
За даними радянських органів безпеки, рештки відділів УПА ТВ “Північ” у
листопаді-грудні

1946

р.

дислокувалися

на

межі

Великобірківського,

Великоглибочецького і Збаразького р-нів [106, арк. 133]. У с. Стегниківці
Тернопільського р-ну 8 грудня загинули 6 вояків УПА: старшина “Когут” (за
даними радянських документів – сотник), член ВПЖ “Рак”, лікар відділу “Дим” та
стрільці Степан Твардовський (“Старий”), “Лис” і “Меч” [36, арк. 456, 461]. У
с. Голубиця Бродівського р-ну 11 листопада 1946 р. у криївці загинули вояки з
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відділу “Сіроманці”: ройовий “Пугач”, сотенний лікар (фельшер) “Високий” та
стрільці “Максим”, “Мороз” і “Данко” [80, арк. 301].
У Слов’ятинському лісі, біля с. Боків Підгаєцького р-ну, 27 листопада 1946 р.
підрозділом МВС виявлена криївка пункту зв’язку між нач. штабу “Бондаренком” та
командиром ТВ “Південь” П. Хамчуком. Під час бою загинули п’ятеро підпільників:
охорона даного пункту – стрільці “Міша”, Іван Соловей (“Сак”), Михайло
Ковальчишин (“Клен”), Іван Борценовський (“Шелест”) та станичний с. Слов’ятин
Бережанського р-ну Іван Жарій (“Слух”) [34, арк. 207; 36, арк. 429].
Станом на першу половину 1947 р. у Тернопільській окрузі ОУН – ТВ
“Північ” діяли чоти з відділів “Рубачі” та “Сіроманці”. Чотовий Ф. Максимів
(“Дорошенко”) свідчив, що у 1947 р. відділ “Рубачі” Б. Корчака (“Гамалія”, “Дзвін”)
складався із двох підрозділів – чоти “Міська” та чоти “Дорошенка” [116, арк. 15;
206, с. 425]. Згодом чоту “Міська”, ймовірно, очолив Михайло Шумейко (“Богдан”,
“Копчик”, “Сірий”), який лікувався після поранення 27 травня 1946 р. [63, арк. 272].
Із відділу “Сіроманці”, ймовірно, діяла чота П. Кулика (“Круча”) [169, с. 158]. Чи
діяла перша чота відділу “Сіроманці” та які підрозділи УПА існували у цей час на
території Чортківсько-Бережанської округи – ТВ “Південь” та у Кам’янецьПодільщині – на даний час не виявлено.
У кінці літа – на початку осені 1947 р. ці підрозділи УПА були розформовані,
а стрільці переведені у лави підпілля. Ройового “Клименка” з відділу “Сіроманці” у
липні призначили кущовим провідником у Великобірківському р-ні. Чотових
“Кручу” та “Копчика” тоді ж перевели у референтуру СБ мережі ОУН районним
референтом СБ Великобірківського р-ну та інформатором СБ у Микулинецькому рні відповідно. Ройові “Ігор” з “Рубачів” та Володимир Кривко (“Збіг”) з
“Сіроманців” у серпні відправлені у підпілля Залозецького р-ну. Член почету шефа
штабу “Лисоні” Михайло Базар (“Ярко”) у серпні зайняв пост кущового у
Козлівському р-ні та ін. [169, с. ХІІІ, 21, 42, 44, 127, 129, 159]. У кінці 1947 р. на
організаційну працю за Збруч переводять “організатора продуктових баз” у
Тернопільському тактичному відтинку Левка Бачинського (“Левко”, “Соловейко”)
[225, с. 2]. Ймовірно, восени 1947 р. командир ТВ “Південь” “Бистрий” був
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переведений на пост організаційного референта ОУН та заступника провідника
Чортківсько-Бережанської округи [42, арк. 24]. У цей же час – літо-осінь 1947 р.,
діяльність ВО 3 “Лисоня”, як самостійної військової одиниці УПА, фактично,
припинилася.
Таким чином, у другій половині 1947 р. військові одиниці повстанської армії
на території ПК були розформовані, натомість діяло т. зв. “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), які діяли
під загальним керівництвом Української Головоної Визвольної Ради. Своїми
рішеннями УГВР надало збройному підпіллю певних ознак війська: для членів
підпілля введено воєнні ступені УПА, поширено відзначення військовими
нагородами, введення нагородження медалями “За боротьбу в особливо важких
умовах” (1948 р.) і “Х-річчя УПА” (1952 р.) та ін. [87, арк. 246; 345, с. 101].
Отже, з другої половини літа 1946 р. до початку осені 1947 р. тривав процес
розформування підрозділів ВО 3 “Лисоня”. Стрільці, підстаршини та старшини
відділів (сотень, чот) 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 ОУН
певних ознак війська, тим самим продовживши збройну боротьбу проти радянської
тоталітарної системи у руслі повстанської армії УПА.
4.3. Збройна боротьба підпілля ОУН (1947 – середина 1960-х рр.)
Із розформуванням та демобілізацією у 1947 р. останніх підрозділів УПА, що
діяли на території Подільського краю ОУН, військова діяльність підпілля не
припинилася. Провід ОУН та ГВШ УПА планували наново розгорнути військові
частини армії у випадку майбутньої війни між СРСР та “Західним світом”. Тому в
УПА зберігалися посади командирів груп (воєнних округ) та, ймовірно, діяли
працівники організаційно-персональних (ІV) відділів штабів. Як видно з документів,
вони готували списки для нагородження та піднесення у ступенях членів підпілля і
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укладали реєстри старшинського та підстаршинського складів. Починаючи із
1948 р., від імені УПА, а саме ВО 3 “Лисоня”, провід ОУН ПК формально вирішував
питання про нагородження підпільників та підвищення їх в ступенях [87, арк. 273,
275–276; 93, арк. 510–511, 515–517, 520–521, 529, 540–543, 613, 804–805, 808–809].
Фактично, обов’язки командира ВО, починаючи з 1945 р., виконували крайові
провідники ОУН. Тому, після остаточного розформування відділів УПА у 1947 р.,
останнім командиром ВО (1947–1950 рр.) під псевдонімом “Гулий” був провідник
Подільського краю ОУН Василь Бей (“Вадим”, “Улас”).
Враховуючи, що крайовий провід “Поділля” створили для діяльності на
значній території правобережжя, то перед ним ставилося подвійне завдання –
розбудовувати структури підпілля на визначених для Подільського краю територіях
(Кам’янець-Подільська (зараз Хмельницька) і Вінницька обл.) та охопити мережею
ОУН інші області СРСР, де проживало і переважало чисельно етнічне українське
населення. У 1947 р. член Проводу ОУН В. Кук дав завдання провіднику ПК
“Уласу” перекинути на схід України своїх людей, щоб освоїти цю територію і
розгорнути організацію підпільної роботи [100, арк. 5, 12]. На засіданні 14 і 17
червня 1947 р. ГВШ УПА зі створення плану дій на випадок початку війни були
прийняті рішення: ПК покласти охорону етнографічного кордону України, щоб не
допустити депортації чи знищення українського населення на територіях, що
прилягають до північно-східної частини кордону; взяти під контроль політичну
ситуацію в Україні, особливо на СУЗ [59, арк. 57–59]. Варто зазначити, що у 1948 р.,
відповідно до наказу Проводу ОУН, вийшов “Формуляр військового звіту”, за
котрим осередки підпілля збирали дані про розташування та дислокацію військових
частин, воєнних об’єктів та пересування військ на своїх територіях. У 1949 р. було
прийнято рішення – звітувати про зібрані дані, що стосуються цих питань не
окремими звітами, а у загальних, що стосувалися підпільної роботи. Це зумовлено
тим, що дані у звітах упродовж року дублювалися [100, арк. 21; 113, арк. 12].
У кінці 1948 р. член Проводу ОУН Р. Кравчук (“Максим”) дав завдання
проводу ПК – вивчити можливість майбутньої діяльності у Ворошиловградській
(зараз Луганська), Запорізькій, Сталінській (зараз Донецька), Ростовській областях
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та на території Кубані. Виконуючи завдання Р. Кравчука, крайовий провідник
“Улас” спільно з організаційним референтом ПК Іваном Прокопишиним (“Бурлан”)
прикріпили ці території підпорядкованим окружним проводам. Ворошиловградську
обл. закріплено за Кам’янець-Подільським окружним проводом на чолі із Михайлом
Качанівським (“Скоб”). За Сталінською обл. – крайовий осередок пропаганди (КОП)
ПК, який очолював Йосиф Поздик (“Дем’ян”, “Євген”). За Запорізькою –
новосформований Вінницький окружний провід, очільником якого планувалося
призначити надрайонного провідника Йосипа Демчука (“Луговий”). Ростовська обл.
закріплювалася за окружним проводом Чортківщини, керівником якого з 1949 р.
призначили Ілярія Сказінського (“Крига”). Охоплення Кубані було покладено на
Тернопільський і Кременецький окружні проводи, які очолювали Іван Комар
(“Олесь”) та Володимир Николишин (“Аркадій”, “Титар”) відповідно [100, арк. 61].
Діяльність організованого підпілля ОУН у ПК 1949–1950 рр., як випливає з
резолюцій і постанов наради Проводу ОУН, що відбулася у 1949 р., визначалася
основним тактичним завданням – забезпечити морально-політичне панування
організації на цілому терені її дій, що реалізовувалося шляхом ведення
пропагандистської роботи [191, с. 60–61]. Основна форма цієї праці полягала у
поширені друкованої літератури, в першу чергу листівок, брошур та періодичних
видань. Тому друкуванню і розповсюдженню літератури надавалося пріоритетне
значення. Під час допитів у 1951 р. провідник ПК В. Бей свідчив, що антирадянська
діяльність в ПК скеровувалася у двох напрямках – бойовому (військовому) і
політичному: “Бойова праця заключалася у здійсненні терористичних актів в
основному над бійцями винищувальних батальйонів, якщо не враховувати окремих
випадків перевірки підозрюваних осіб по лінії СБ [ОУН] і зіткнення під час
проведення

чекістсько-військових

операцій.

Політична

робота

виражалася

пропагандою, яка була направлена проти виборів у місцеві і вищі органі Радянської
влади, а також проти побудови колективних господарств” [100, арк. 18–19].
Варто зазначити, що підпілля під керівництвом УГВР, починаючи з 1944 р.
широко проводило боротьбу з колективізацією, консолідацію українців у краї та за
кордоном, організовувало заходи, спрямовані на захист Української Греко-
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Католицької церкви. Найбільшими та наймасштабнішими за розмахами акціями
стали бойкоти т. зв. Виборів до Верховної ради СРСР (10 лютого 1946 р.) та
Верховної ради УРСР (9 лютого 1947 р.). Однією з найвідоміших – акція допомоги
голодуючим із Наддніпрянщини, проведеної у 1946–1947 рр. та ін. [345, с. 102–103].
У відношенні до збройного підпілля Провід ОУН вказував на те, що його, як
організовану силу, потрібно зберегти, не дивлячись ні на які репресії зі сторони
радянського режиму. Членам ОУН, що перебували у підпіллі, пропонувалося
посилити конспірацію, зменшити всякі активні дії, навіть пропагандистську працю.
Рекомендувалося робити тільки те, що необхідно підпіллю у такій ситуації.
Військові дії або ж бойову роботу звести до мінімуму. Роботу на СУЗ Провід ОУН
рекомендував проводити лише методами пропаганди [100, арк. 19–21]. Таким
чином, першість у ПК посіла ідейно-пропагандистська та масово-політична
діяльність підпілля. Водночас, слід зазначити, що ця робота не була хаотичною, а
проводилася постійно і цілеспрямовано на основі розроблених фахових програм,
наказів та інструкцій Проводу ОУН.
Проте і воєнна діяльність підпілля не була повністю згорнута. З аналізу звітів
підпілля ОУН з Тернопільської та Чортківської округ ПК випливає, що основу
збройних акцій у 1947–1950 рр. складали підпали сільрад та будівель колгоспів,
спилювання електричних і телефонних стовпів, мінування доріг, роззброєння
винищувальних батальйонів, груп самоохорони (“стрибків”), обстріли та ліквідації
партійних працівників, працівників радянських органів влади, голів та працівників
сільських рад, голів, працівників та активістів колгоспних господарств і радянського
режиму загалом, дільничних уповноважених, працівників МВС та МДБ і їх агентів,
колишніх підпільників, які добровільно здалися радянським органам безпеки
(“вийшли з повинною”) та членів їх сімей. Значний розголос мали диверсії на
залізничних та автомобільних шляхах сполучення, військових та господарських
об’єктах, атентати, виконані на інструкторів та уповноважених комітетів партії,
працівників виконкомів, депутатів різного рівня, оперуповноважених відділів МВС і
МДБ районного керівництва [177; 178].
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Для прикладу, можна розглянути значні оборонні бойові акції за період 1948–
1949 рр.: 7 січня 1948 р. близько 500 солдат із Підгаєцького, Золотниківського,
Монастириського і Бучацького районних відділів МВС проводили у с. Мозолівка
Підгаєцького р-ну облаву на українських повстанців. Щоб не наражати населення на
небезпеку, повстанці полем відходили у сторону хуторів Весела Гора, де були
виявлені облавниками. Після тригодинного бою 14 повстанців загинули, а сили
МВС машинами вивезли 45 вбитих [178, с. 65–67]. На полях між селами Лопушани і
Монилівка Зборівського р-ну 15 липня 1948 р. на 5 повстанців, що зупинилися на
відпочинок у житах, почали наступати 30 більшовиків. Повстанці загинули у бою
через недостачу далекосяжної зброї (гвинтівок і кулеметів). У більшовиків був
убитий начальник політичної частини і двоє поранені [178, с. 535]. 16 серпня 1948 р.
на хуторах Гаї Ходорівські Тернопільського р-ну близько 30 більшовиків
організували засідку, в яку потрапило двоє повстанців. Зав’язався бій. На виручку
повстанцям прибігли інші, що квартирували недалеко, і відкрили вогонь по
облавниках. Бійці МВС припинили вогонь та відступили, маючи 6 вбитих і 2
поранених. Повстанці втратили вбитим “Шаха”, який у безвихідному становищі
закінчив своє життя пострілом з пістолета [178, с. 639]. 15 квітня 1949 р. на полях
біля с. Шили Лановецького р-ну оперуповноважений Новосільського РВ МВС
Ільченко із 7 бійцями виявив криївку, в якій мешкали троє повстанців. Зав’язався
бій. Внаслідок бою Ільченко та сержант загинули, двоє було поранених. Двоє
повстанців під час прориву з криївки загинули, один прорвався [178, с. 1008–1009].
Військова робота проводилася також на території Кам’янець-Подільської
округи. Василь Бей у 1951–1952 рр. писав, що кожне гучне розконспірування
нечисленного, але організованого підпілля ОУН, його бої з органами державної
безпеки СРСР, окрім значного розголосу серед місцевого населення, має в умовах
СУЗ позитивні морально-політичні результати. Оборонні бої, за його твердженням,
потрясають і пробуджують цілі райони та області правобережжя [192, с. 782]. Так,
4 жовтня 1947 р. у с. Катеринівка Кам’янського р-ну Черкаської обл. чотири бійці
підпілля здійснили напад на будівлю сільської ради і керівництва колгоспу [418]. У
с. Келеберда Канівського р-н Черкаської обл. 25 червня 1948 р. загинув Олексій Я-
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ко (“Яків Жбурляй”), родом з цих країв. Будучи оточеним військами МДБ у
селянській хаті, де був розквартирований разом з підпільником “Олегом”, кинувся з
криком “Будь проклята комуна” на прорив з оточення, але отримав смертельне
поранення і сам себе застрелив. Керівник групи “Олег” пробився крізь оточення та
повернувся на підпільну базу [51, арк. 117–118]. 23 листопада 1949 р. у с. Вербка
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. загинули у бою проти радянських
міліційних органів Іван Безкоровайний (“Лобода”, “Черниш”) і Андрій Ф-рів
(“Овод”, “Сірий”) – кур’єри крайового зв’язку. На пропозицію оперативників
здатися – прийняли затяжний бій. Розстрілявши усі набої, знищили пошту, заспівали
Гімн України і останніми набоями закінчили власне життя [192, с. 782]. У грудні
1949 р. в с. Ходаки Барського р-ну Вінницької обл. були оточені органами МДБ у
селянській хаті підпільники “Сергій” і “Буг”. Перший на початку бою був
смертельно поранений, а тому весь бій на себе прийняв “Буг”. Будучи легко
пораненим, він знищив чотирьох працівників МДБ, у тому числі начальника
райвідділу. Після переможного бою, “Буг” забрав важкопораненого “Сергія”, який
по дорозі помер, і всю трофейну зброю та розпочав відступ. Поранення, змученість
та погоня МДБ змусили “Буга” застрелитися, щоб не потрапити в руки ворогові
[192, с. 783]. 9 лютого 1951 р. бойовик (охоронець) крайового провідника “Сурмач”,
будучи оточеним військами МДБ на підпільній квартирі (криївці) у с. Зарванці
Вінницького р-ну Вінницької обл., відбивав наступи противників та під прикриттям
ночі вийшов з боєм із оточення [100, арк. 4].
Слід зазначити, що для діяльності на територіях, підпорядкованих Кам’янецьПодільському окружному проводу, кадровий склад підбирався із кращих членів
ОУН Тернопілля, зокрема, і з колишніх вояків розформованої ВО 3 “Лисоня”.
Наприклад, Григорій Левко (“Шепель”) на початку 1944 р. проходив військовий
вишкіл у сотні “Рубачі”, а згодом служив у сотні “Буйні” [50, арк. 209–211]. У
“Буйних”, фактично рік, з осені 1943 р., також служив Михайло Кріса (“Блуд”,
“Кобзар”) [44, арк. 22–23]. Петро Колісник (“Гора”, “Ігор”, “Черник”) у серпні
1944 р. вступив у сотню “Сірі Вовки”, де служив розвідником, а з осені 1945 р. до
розформування УПА – в охороні к-ра ТВ “Південь” [42, арк. 21–24]. Ройового сотні
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“Сірі Вовки”, а з осені 1945 р. бойовика в охороні к-ра ТВ “Південь” “Буга”“Бояна”, у липні 1948 р. також відправили для роботи на сході [42, арк. 23, 25].
Володимир Юркевич (“Змагун”, “Молот”) у жовтні 1943 р. відправився
добровольцем у сотню УНС “Орли”, з якою діяв до весни 1945 р. [43, арк. 110–111].
За даними Івана Пінязя, у травні 1948 р. по зв’язку для роботи на схід відправлено
двох бійців з відділу “Сірі Вовки” [51, арк. 116]. Ймовірно, маються на увазі вище
згадані П. Колісник та к-р “Буг”-“Боян”.
Масштаби підпільної діяльності у Подільському краї в другій половині 1940-х
рр. звужувалися, а чисельність організованих членів ОУН скорочувалася. Так,
кількість членів, підпорядкованих крайовому проводу “Поділля”, станом на 1951 р.,
скоротилася, практично, удвічі: на зламі 1948–1949 рр. підпілля нараховувало 480
членів (Тернопільська округа – 209, Чортківська – 222, Кам’янець-Подільська – 20
та, ймовірно, члени крайових референтур – 29), а на осінь 1950 р., за свідченнями
В. Бея, ПК начисляв близько 200–210 активних членів [94, арк. 164; 100, арк. 18].
Натомість за радянськими даними у Тернопільській обл., станом на серпень 1951 р.,
діяло 43 повстанські групи, загальною чисельністю 134 підпільники. Крім того, в
управлінні МДБ знаходилося на обліку 88 нелегалів, приналежність яких до
окремих боївок не була встановлена [184, с. 423–426]. У доповідній записці
Кам’янець-Подільського обкому партії ЦК КП(б)У про стан і боротьбу з підпіллям
ОУН на території області зазначалося, що у лютому 1952 р. у ряді районів діяло 5
повстанських груп загальною чисельністю 16 підпільників. Також у доповідній
констатувалася наявність в області до 200 виявлених членів підпілля (утримувачі
явочних квартир, підпільних сховищ, тощо) [184, с. 463].
Слід підкреслити, що крайовий провід “Поділля” доручено розробляти та
ліквідувати оперативній групі офіцерів МДБ на чолі і з заступником начальника і
одночасно керівником новоствореного відділу 2-Н управління МДБ Тернопільської
обл. підполковником Семеном Хорсуном. Станом на жовтень 1951 р. відділ 2-Н
Тернопільського МДБ мав у своєму підпорядкуванні 5 відділень і 64 штатні
одиниці, серед них – 42 оперативних працівники. Розробкою членів Подільського
крайового проводу ОУН та Проводу ОУН в Україні займалося перше відділення
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цього відділу в складі 11 офіцерів, а окружних та надрайонних проводів – друге, у
кількості 14 працівників [289, с. 271, 275].
На початку 1950-х рр. становище підпілля ОУН в Україні, зокрема і у ПК,
було досить складним, адже на місця полеглих провідників чи референтів, за браком
кадрів, не призначали нових. В окремих випадках функції референтів у проводі
могли виконувати провідники. Також переривалися зв’язкові лінії між керівництвом
і низовими ланками підпілля, що особливо гостро відчувалося наприкінці 1951–
1952 рр. У зв’язку з цим, Провід ОУН, передбачаючи можливість тривалої
автономної роботи підпільних осередків, розробляв плани збереження діяльності
організації виключно підпільними методами шляхом децентралізації. Відповідно до
останніх інструкцій Проводу ОУН від 20 травня 1952 р., основними завданнями для
підпілля були: а) будь-якою ціною зберегти кадри ОУН для вирішального моменту;
б) припинити всю зовнішню роботу, яка може давати докази та свідчити про
наявність ОУН в терені; в) всю енергію спрямувати на внутрішнью організаційну
роботу – виховання та вишкіл підпільних кадрів, передусім новиків; підшукування
нових кадрів серед “легальників”, їх політінформування, виховання та вишкіл,
розбудову сітки; г) підготувати всі клітини до самостійної довготривалої
організаційної праці, на випадок втрати зв’язку, та поінформувати їх про конкретні
завдання, на випадок війни; ґ) забезпечити усіма способами безперервність зв’язку;
д) забезпечити збереження організаційних архівів [344, с. 76–77].
Незважаючи

на

усі

наявні

проблеми,

підпілля

продовжувало

свою

організовану діяльність. Для ПК ОУН переломним моментом став 1952 р., коли
загинули всі вищі провідники підпілля. Виконувач обов’язків провідника ПК у
1951 р. І. Прокопишин загинув 6 листопада 1951 р. [67, арк. 192]. Крайовий
провідник В. Бей, який 8 лютого 1951 р. у Вінниці потрапив у полон, погодився на
співпрацю з МДБ, а з 14 березня 1951 р. його відпустили з в’язниці і перевели на
нелегальне становище, прикріпивши до нього двох агентів. Повернувшись у
підпілля, “Улас” встановив зв’язок з “Бурланом” та відвів від себе агентів МДБ.
Розповівши про свій арешт, В. Бей упродовж 7 місяців вів подвійну гру з
радянськими органами, а восени цього ж року В. Кук притримав “Уласа” біля себе
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[331, с. 205]. Рішенням Проводу ОУН від 15 травня 1952 р. він був реабілітований,
але 23 травня цього ж року в облаві на ліси біля с. Чернихів Зборівського р-ну
загинув у бою [351, с. 246–249]. Улітку 1952 р. з керівництва крайового проводу в
живих не залишилося нікого.
Окружного провідника Чортківщини І. Сказінського 2 травня 1951 р. захопили
в полон, а 28 жовтня публічно стратили у Чорткові [46, арк. 11; 48, арк. 405].
26 листопада 1951 р. було заарештовано окружного провідника Кам’янецьПодільщини М. Качанівського, який погодився на співпрацю і з березня 1952 р.
очолив легендоване МДБ підпілля (Кам’янець-Подільський окружний “провід”), що
діяло упродовж 1952–1955 рр. [331, с. 205–206]. Тернопільський окружний
провідник Михайло Заєць (“Влодко”, “Зенко”), якого влітку 1952 р. призначив
В. Кук на цю посаду, загинув у бою 3 грудня того ж року [65, арк. 184, 186].
Таким чином, підпілля, що керувалося крайовим проводом “Поділля” (з
1950 р. паралельно знову використовувалася назва “Дніпро”), залишилося без
керівництва як крайової, так і окружних ланок. Тому централізована (керована)
боротьба збройного підпілля ОУН припинилася, а натомість почався період
організованого збройного спротиву окремих осередків ОУН та індивідуальних дій
повстанців-одинаків на території колишнього ПК. Член Проводу ОУН Василь
Галаса (“Орлан”, “Савченко”) влітку 1953 р. повідомляв, що підпілля, як такого, вже
не існує, діють лише окремі розрізнені групи підпільників [66, арк. 93].
У 1953–1954 рр. суттєво вплинути на ситуацію, що склалася, могли члени
Проводу ОУН, тому керівництво МВС кинуло значні сили на їх пошук і, відповідно,
пошук їх кур’єрів зв’язку. У с. Іваничани Збаразького р-ну 8 жовтня 1952 р. було
знищено криївку, в якій на початку 1952 р. перебували члени Проводу ОУН Василь
Охримович (“Грузин”, “Кузьма”) і В. Кук. У криївці загинули районний провідник
Збаражщини “Чубатий” та його бойовики “Андрій” і “Микола” [290, с. 169]. Взимку
1952–1953

рр.

легендований

Тернопільським

обласним

управлінням

МДБ

Кременецький районний “провід” ОУН намагався вийти на керівника пункту зв’язку
Проводу ОУН “Бурого”, який дислокувався у Кременеччині. Проте, підпільники
викрили цей “провід” та припинили усі контакти з ним [66, арк. 107–111]. Завдяки
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завербованому провіднику М.

Качанівському на

легендований

Кам’янець-

Подільським обласним управління МВС окружний “провід” вивели члена Проводу
ОУН В. Галасу, якого 11 липня 1953 р. арештували біля с. Ямпіль Білогірського р-ну
Хмельницької обл. [331, с. 211; 184, с. 505–506]. Станом на першу половину літа
1953 р. на території Тернопільської обл. розшукувалися кур’єрські групи Проводу
ОУН “Бурого” у Кременеччині та Василя Порплиці (“Байда”) у Зборівському і
Козівському р-нах [331, с. 212]. Органи держбезпеки УРСР, у другій половині
1953 р., розшукували групу Володимира Амбрузевича (“Залізняк”), що діяла у
Бережанському, Підгаєцькому, Козівському і Залозецькому р-нах. Оперативники
МДБ припускали, що на базі групи може перебувати Василь Кук [206, с. 750, 757].
У донесені начальнику штабу внутрішньої охорони МВС СРСР про наявність
українського націоналістичного підпілля у західних областях УРСР зазначалося, що
станом на 1 квітня 1953 р. на обліку в управлінні 2-Н МВС УРСР по Тернопільській
обл. перебувало 6 кущових боївок ОУН. Слід зазначити, що до липня 1953 р. на
обліку в органах МВС Тернопільської обл. перебувало 19 нелегалів ОУН, зокрема
два районні проводи: Вишневецький – провідник Микола Адамович (“Орел”) та
Мельнице-Подільський – провідник Степан Слишинський (“Комар”, “Маркіян”) [58
арк. 321–323; 206, с. 736]. Також працівники МВС області розшукували
Скалатського надрайонного провідника Іллю Оберишина (“Стецько”) [414].
У доповідній записці “Про стан боротьби з рештками озброєних банд та
оунівським підпіллям у західних областях УРСР” за 1953 р. повідомлялося, що
упродовж 9 місяців цього року органами МВС у Тернопільській обл. знищено 4
підпільників [180, с. 523]. Новосільський районний відділ МДБ з 4 по 6 вересня
1953 р. у лісовому масиві району шукали групу Степана Ровинського (“Лис”) [206,
с. 745]. Управління МДБ Тернопільської обл. у 1953 р. для виявлення підпільників,
які

діяли

у

Борщівському,

Заліщицькому,

Мельнице-Подільському,

Золотопотоцькому та ін. південних районах області з числа агентів-бойовиків
створило легендований Товстенський районний “провід”. Працівники МВС
констатували, що до 1952 р. було повністю ліквідовано ряд організаційних проводів
ОУН і більших підпільних груп. Однак, на вказаній території продовжували діяти
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розрізнені окремі боївки, які не мали між собою зв’язку, бойовики-одинаки та
нелегали ОУН, які, перебуваючи в підпіллі, продовжували свою діяльність, зокрема
і перекидання кадрів підпілля із Карпатського краю ОУН у Кам’янець-Подільщину і
далі на схід. Враховуючи, що на території Товстенського р-ну продовжували
перебувати бойовик “Герчак”, нелегал “Стадник”, а у Золотопотоцькому – бойовик
“Гомін”, передбачалося зв’язатися з ними, а у подальшому використати їх, давши
агента-бойовика як провідника ОУН і ще одного агента під виглядом бойовика
цього проводу. Таким чином планувалося виявити і розробити вище згаданих та
невідомих до цього часу підпільників ОУН, вилучити архіви організації, друкарську
техніку та знищити законспіровані криївки [64, арк. 125–127].
До подібної операції у липні 1953 р. намагалися завербувати арештованого
10 листопада 1952 р. референта СБ Копичинецького надрайону І. Пінязя (“Сівач”),
якого було звільнено з під варти з метою встановлення зв’язку та захоплення
підпільників ОУН “Лісовика”, “Олі”, “Голуба” та ін. Проте у листопаді 1953 р. його
наново взято під арешт через те, що не надавав ніякої допомоги органам МВС у
пришвидшені ліквідації згаданих підпільників [52, арк. 2].
З арештом Голови Проводу ОУН В. Кука підпілля залишилося без вищого
керівництва. На той час у нього були усі повноваження впливати на тактику
боротьби, методи діяльності. Хоч повстанський рух залишився без керівництва, ні
до 1954 р., ні після, його провідники у підпіллі, в ув’язненні чи за кордоном не
закликали припинити боротьбу та не оголошували капітуляції. Тому сучасні
дослідники не мають підстав стверджувати, що діяльність підпілля остаточно
припинилася у середині 1950-х рр. У цей час почався період спротиву окремих, ще
діючих осередків ОУН та повстанців-одинаків [344, с. 79–80]. Для прикладу, в селах
Стара Ягільниця та Шульганівка Чортківського р-ну в ніч на 9 березня 1954 р.
підпільники залишили антирадянські написи на будівлях та розклеїли старі
листівки. У с. Хмелева Заліщицького р-ну 22 липня 1954 р. арештували нелегала
ОУН

Дмитра

Костюка

Теребовлянського

р-ну

(“Крук”).
спалено

10
дім

квітня

1955

р.

голови

колгоспу.

у

с.
У

Могильниця
с.

Млинськи

Теребовлянського р-ну 25 травня 1955 р. в будинок, у якому відпочивав прибулий у
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відпустку майор польської армії, кинуто гранату, яка розірвалася в 2,5 м від дому. У
ніч на 5 червня 1955 р. у с. Вербів Бережанського р-ну на символічній могилі,
насипаній у 1941 р., був поставлений дерев’яний хрест із сплетеним зеленим вінком.
19 вересня 1955 р. в с. Люлинці Лановецького р-ну спалено колгоспні скирти [206,
с. 779–780, 784, 786]. Петро Кузьма (“Камінь”) подавав, що: “збройне підпілля
діяло… в лісах біля с. Городниця, Обаринці, Вертилька, Бліх і Тростянець – ще до
1956 р. Щойно тоді підпільники зголосилися на амністію… Не вийшов на амністію
тільки один, що ходив не голений і не стрижений в околиці с. Бліх. Він далі
приходив до сіл по харчі, нафту, книжки й газети. Пізніше його не стало” [170,
с. 259]. Варто підкреслити, що за даними КДБ на території західних областей у
1955 р. продовжували діяти 11 розрізнених груп, у яких нараховувалось
32 повстанці та 17 підпільників-одинків, четверо з яких дислокуються у
Тернопільській обл. [180, с. 561; 184, с. 529].
Також слід зазначити, що на територію області у середині 1950-х рр., після
звільнення з місць позбавлення волі та спец поселень, почали повертатися,
засуджені радянським режимом, колишні вояки УПА та члени ОУН, частина з яких
продовжила антирадянську діяльність. Упродовж листопада-грудня 1956 р. у
Тернопільській обл. за антирадянську діяльність повторно було засуджено 25 осіб
[180, с. 571]. Приміром, воїн УПА Петро Саранчук (“Карпо”, “Малий”), якого
арештували у 1945 р., відбувши ув’язнення у 1956 р. приїхав у рідне с. Конюхів
Козівського р-ну. Звідти його відразу ж депортували з правом проживання не
ближче, ніж 101 км на схід від Збруча. Поселившись у Миколаєві 1969 р., його
повторно арештували та засудили за “антисоветчину” (стаття 62 Кримінального
кодексу – “агітація і пропаганда”). Одним із пунктів звинувачення була брошура з
матеріалами IV Великого Збору ОУН, який відбувся 1968 р., яку під час обшуку в
1969 р., вилучили. Після піврічного слідства присудили 8 років особливого режиму.
У 1978 р. його звільнили, проте, за відмову написати “каяття” у вигляді статті до
однієї з газет, у 1980 р. знову був засуджений. 28 лютого 1989 р. Петро Саранчук
повернувся з ув’язнення [273, с. 293–298; 415]. Євген Гогусь, відбувши ув’язнення в
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Сибіру, в 1961 р. організував у Золотниках нелегальну націоналістичну організацію
на засадах ОУН, яка проіснувала один рік [271, с. 91–92].
Надрайонний провідник Скалатщини І. Оберишин, який втратив зв’язки з
підпільниками у 1951 р., згадував: “В той час [1950–1960-ті рр.] люди у зв’язку з
напруженими відносинами між Радянським Союзом і Заходом очікували початку
війни. Я переконаний, що вони з тією надією погодилися і мене утримувати. Для
них це був великий ризик, але вони проявили свій високий патріотизм і героїзм…
[Брат] розповів мені, що починаючи з [19]60-х рр. до нього багато разів приходив
якийсь чоловік і питав про мене. Показував йому знімку, на якій я сфотографований
разом з ним” [258, с. 85–87].
Фактично, останньою ланкою збройного підпілля ОУН, яка впродовж 1955–
1959 рр. виявляла активність, була група Петра Пасічного (“Чорний”) у складі Марії
Пальчак (“Стефка”) та Олега Цетнарського. Повстанці діяли на стику Підгаєцького,
Бережанського та Рогатинського р-нів Івано-Франківської та Тернопільської обл.
Група мала на озброєнні автоматичну гвинтівку і пістолети та друкарську машинку,
а також запас пропагандистської літератури. Її Олег Цетнарський передруковував,
зазначаючи більш пізнім періодом, ніж вона була створена. Підпільники зривали
заходи радянської влади та тероризували партійний актив у селах. У червні 1959 р.
здійснили невдалу спробу знищити працівника КДБ Підлубного, а 12 жовтня цього
ж року біля с. Тростянець Бережанського р-ну застрелили лейтенанта КДБ
Стороженка, якого на сучасному етапі дослідження збройної боротьби підпілля
вважають останнім полеглим у бою з ОУН офіцером радянських спецслужб.
14 квітня 1960 р. облава батальйону внутрішніх військ Тернопільського управління
КДБ виявила групу в Підгаєцькому р-ні Тернопільської обл. у лісі біля хутора Лози,
розташованого між селами Шумляни та Божиків. В короткій перестрілці двоє
повстанців загинуло, а важкопоранена “Стефка” потрапила в полон. З ворожої
сторони було двоє поранених [256, с. 305–319; 344, с. 81; 360, с. 497–499; 412]. 20
жовтня 1960 р. у с. Слов’ятин Бережанського р-ну працівники КДБ викрили
повстанський сховок, в якому захопити живим повстанця Михайла Перегінця
(“Білий”, “Роман”) [360, с. 498]. У м. Бережани 2 травня 1961 р. було викрито групу
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підпільників ОУН [419]. У с. Староміщина Підволочиського р-ну в березні 1962 р.
був затриманий член ОУН Григорій Осадчук, що переховувався в криївці. Згодом
його засуджено на 10 років ув’язнення [271, с. 93].
Валентин Мороз у статті “Шістдесяті роки в Україні” подавав: “1963 року
коло Бережан (Тернопільщина) відбувся бій групи українських підпільників із
загоном КДБ (Автор даних рядків знає про це особисто, «з перших рук», від
функціонерів обласних партійних установ Тернопільщини. Інформація про цю
подію стала широко відомою в Галичині). Цікаво, що керівник групи з шести
підпільників перебував на нелегальному становищі з 1940 року. Двоє з членів
прийшли до групи під час угорської революції 1956-го, коли в Західній Україні
зринули сподівання, що «почнеться і в нас». Викриті й оточені загоном КДБ, всі
підпільники застрелилися. Факт, що ще у 1963 році існувала добре законспірована
група” [252, с. 153–154].
Історик та краєзнавець Олег Захарків у 2000-х рр. записав спогад Якима
Поголода, який засвідчив, що його брат, Микола Поголод, восени 1963 р.
повернувся у Бережанщину із Закарпаття, де перебував у підпіллі. Микола із ще
одним підпільником проживали у с. Молохів Бережанського р-ну в домі Олекси
Мидляка. “Брат із своїм товаришем викрали в колгоспі грузовий автомобіль у селі
Августівці. Близько двох тижнів вони ним їздили – возили буряки з колгоспних
полів людям. Заправлялися на заправках в рахунок колгоспів”. Згодом, М. Поголод
збирався відправлятися в Карпати, але 5 листопада 1963 р. загинув з побратимом у
бою із відділом КДБ [152].
У селі Улашківці Чортківського р-ну до квітня 1965 р. переховувався
підпільник Басюк Петро. Виявлений міліцією підпільник у перестрілці вбив голову
сільради і, будучи пораненим, підірвався гранатою, щоб не потрапити у полон [333,
с. 237]. Повстанець Юрій Михайлецький у печерах біля с. Рукомиш Бучацького р-ну
у 1940-х рр.. обладнав собі криївку, в якій переховувався до облави у 1967 р. З
Бучача приїхала група КДБ, яка, оточивши звідусіль місце виходу, кинули у печери
дві димові шашки. За даними місцевих жителів, підпільник обгорнув голову
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куфайкою і, обливши її нафтою, підпалив. Задихаючись і обгорівши він помер [417].
Ймовірно, його слід вважати останнім полеглим повстанцем.
Оперативною групою управлінням КДБ в Тернопільській обл. 9 липня 1967 р.
у с. Старі Петликівці Бучацького р-ну в домі Петрунелії Щербань затримано
колишнього вояка сотні “Орли” Володимира Черкавського (“Зір”) та вилучено
гвинтівку, 17 набоїв до неї, ніж, солдатську екіпіровку і польову сумку. На допиті
“Зір” розповів, що у домі П. Щербань переховувався від 1947 р., часу
розформування відділу УПА [97, арк. 129]. У Чортківщині повстанець Ковальський
з с. Ніври переховувався до самої смерті у 1970-х рр. Микола Маньовський
(“Соловій”), який заявляв, що окупаційному режиму не скориться, помер в підпіллі
у 1989 р. [333, с. 240]. Останні повстанці, не зрадивши ідеї національного
визволення свого народу, вийшли із підпілля лише у 1991 р. після проголошення
Україною Незалежності. Серед них був і надрайонний провідник Скалатщини
І. Оберишин [258, с.86–87].
Варто зазначити, що для радянського режиму, починаючи з 1960-х рр.,
пріоритетними методами боротьби з національно-визвольним рухом були не
чекістсько-військові чи агентурно-оперативні, а пропагандистські.
Отже, збройна боротьба у ПК організовано велася до загибелі усієї керівної
ланки ОУН у кінці 1952 р. Впродовж 1953–1954 рр. знищено і захоплено усіх членів
Проводу та крайових проводів ОУН. У 1960-х рр. закінчився період організованого
збройно-пропагандистського спротиву окремих осередків ОУН та повстанціводинаків. Слід зазначити, що з середини 1960-х рр. повстанці-одинаки, які
перебували у підпіллі, з метою самозбереження не проводили ніяких акцій та не
впливали на інші методи і форми спротиву радянському режиму, проте не зрадили
ідеалів боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу і не скорилися
окупаційній владі УРСР.
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ВИСНОВКИ
Українська Повстанська Армія увійшла в новітню історію українського
народу як військове формування, яке боролося за незалежність України. Під воєннополітичним керівництвом Організації Українських Націоналістів і Української
Головної Визвольної Ради УПА вела масову повстанську партизансько-диверсійну
боротьбу проти військ окупаційних режимів та захищала місцеве населення від
репресій. Військові формування воєнної округи УПА “Лисоня”, що діяли у 1943–
1947 рр., були одними зі складових всієї національно-визвольної боротьби, яку вів
український народ упродовж ХХ ст. із найбільшими військовими і державними
формуваннями у Східній Європі. Здійснивши комплексне дослідження історії
воєнної округи УПА “Лисоня”, можна зробити наступні висновки:
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.

Опрацьовані джерела поділено на три основні групи – 1) комплекс документів, що
зберігаються в архівосховищах; 2) масив опублікованих документів і матеріалів; 3)
спогади безпосередніх учасників подій, публіковані у підпільній, радянській та
сучасній пресі. Виявлення, систематизація та аналіз джерельних матеріалів
забезпечили достатньо репрезентативну документальну основу для висвітлення
означеної проблеми.
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. До Чортківської округи входили
Борщівський, Бучацький, Заліщицький, Копичинецький та Чортківський повіти.
Збаразький, Скалатський, Теребовлянський та Тернопільський відносилися до
Тернопільської округи. У Бережанську округу входили повіти Бережани, Зборів,
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Перемишляни, Підгайці та Рогатин. Організаційний поділ повітів на нижчі
організаційно-територіальні одиниці ОУН (райони і підрайони) був не скрізь
однаковий, що зумовлено формами та методами діяльності підпілля. У більшій мірі
це пов’язано з відсутністю документальних джерел. Повіти охоплювали своєю
діяльністю до трьох-чотирьох районів. Район, зазвичай, поділявся на три-чотири
підрайони. Підрайон складався з чотирьох-п’яти сіл, де діяли станиці ОУН.
Окремими територіальними одиницями поділу ОУН були міста.
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 ОУН складався з трьох округ: Тернопільська – 17 районів, які об’єднувалися у
три надрайони – Кременець, Тернопіль та Скалат; Чортківсько-Бережанська – 21
район, які об’єднувалися у чотири надрайони – Чортків, Теребовля, Бучач та
Бережани; У Кам’янець-Подільській окрузі від поділу на райони і нижчі
територіальні одиниці поділу ОУН, ймовірно, відмовилися. Групи, які діяли на цій
території

лише

при

повному

розгортанні

організаційної

роботи

могли

співвідноситися як надрайонні проводи ОУН.
У 1949 р. ОУН активно розбудовувала бази на території центральної України,
у зв’язку з чим в Подільському краї було створено ще дві округи. У Чортківську
округу ввійшло 15 районів, що були об’єднані у три надрайони: Бучач, Копичинці та
Чортків. До Тернопільської округи ввійшло також 15 районів, які були об’єднані у
три надрайони: Бережанський, Тернопільський та Скалатський. У Кам’янецьПодільській окрузі із підпільників сформували три групи, які ідентифікувалися як
надрайони:

Кам’янець-Подільський,

Дунаївецький

та

Віньковецький.

Новосформована Кременецька округа ОУН складалася, ймовірно, двох надрайонів –
Кременецького (у який ввійшло 8 районів) та Білогірського (поширював свою
діяльність на суміжні Кременеччині райони Кам’янець-Подільської обл.). На
території Вінниччини розбудовували округу, в якій діяло кілька груп повстанців.
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При організації мережі підпілля ОУН у центральних областях України не
ставилася мета зберегти систему організаційного поділу ОУН, яка діяла у західних
областях. Головним завданням було швидке ознайомлення, освоєння нової території
та подальше закріплення на ній підпілля. Таким чином, відтворення організаційнотериторіального поділу територій Тернопільської обл./Подільського краю на даний
час залишається непростим завданням. Однак, на основі наведених даних
проглядається загальна картина організаційно-територіального поділу ОУН.
3. Доведено, що створення відділів УПА на території Тернопільщини
підсумувало багатий військовий досвід ОУН, що включав у себе військовий вишкіл
членів та симпатиків ОУН, розвідку, збір і зберігання зброї та спорядження, облік
придатного до військової служби населення та ін. 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 Організації 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 перші збройні
вишкільні підрозділи УНС та боївки ОУН почали активно формуватися з осені
1943 р.

Реорганізація

військового

командування

та

передислокація

сотні

“Сіроманці” прискорили процес розгортання військових вишкільних відділів, які
стали основою регулярних підрозділів УПА.
4. З’ясовано, що взимку 1943–1944 рр. на основі УНС Тернопільської області
було створено третю воєнну округу УПА “Лисоня”, якою, через військовий штаб,
командували О. Польовий, І. Шанайда та В. Бей. Доведено, що формування
військового штабу ВО почалося у грудні 1943 р., відповідно до наказів та інструкцій
виданих

штабом

УПА-Захід.

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) –
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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. Розкриття питання
кадрового складу штабу ВО залишається доволі непростим завданням через
недостатню джерельну базу. Підпіллям ОУН формуванню і налагодженню якісної
роботи військового штабу було приділено значну увагу. 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, що тривав з березня по липень 1944 р. Ці
причини внесли значні зміни у структурно-кадрову побудову штабу ВО, у
результаті яких командування “Лисоні” змушене було пристосовуватися до реалій
часу,

щоб

організувати

повстансько-партизанську

діяльність

військово-

територіальної одиниці.
5. Встановлено, що воєнна округа УПА “Лисоня” розбудовувалася на основі
мережі ОУН, зокрема її військової (організаційно–мобілізаційної) референтури.
Обласному військовому референту так як і к-ру ВО 3 “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, котрі
територіально співпадали з округами ОУН. У 1945–1947 рр. на території ВО 3
“Лисоня” діяли два ТВ УПА: “Північ” і “Південь”. ТВ “Північ” співпадав із
Тернопільською округою ОУН. Його очолювали І. Кедюлич, В. Шепета і к-р
“Козаченко”. ТВ “Південь” охоплював Чортківсько-Бережанську округу ОУН.
Очолювали його Б. Федик, І. Яцишин, І. Матвіїв та П. Хамчук. На території
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Кам’янець-Подільської округи ОУН тактичний відтинок, ймовірно, не був
створений.
У підрозділах повстанської армії діяла функційна система старшинства.
Структурна побудова відділів УПА у ВО 3 “Лисоня” упродовж 1943–1947 рр. була
наступною: найнижчою військовою одиницею був рій – близько 10–15 стрільців,
хоча, інколи нижчою одиницею поділу рою була ланка, яка об’єднувала 3–4
людини. 3 (2–4) рої об’єднувалися і становили чоту. Протягом 1945–1947 рр. чота
могла називатися підвідділом чи піввідділом; 3 (2–4) чоти становили сотню.
Починаючи із 1945 р. поряд із терміном “сотня” вживався термін “відділ”; 3 (2–5)
сотень могли об’єднуватися в курінь. Найвищою бойовою одиницею ВО “Лисоня”
був загін, який об’єднував у своєму складі 2 і більше куренів.
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

(організаційно-мобілізаційними)

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 р. було проведено, ймовірно, чотири курси
підстаршин. Восени 1944 р. у Чортківській окрузі проводився курс підстаршин для
СКВ. Курс школи підстаршин проводився навесні 1945 р. при четвертій групі
(курені) УПА. 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.
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, які активно проводилося впродовж весни-літа 1944 р. Групи УНС та відділи
УПА, перебуваючи у німецькій окупації, займалися інтенсивним військовим
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вишколом стрільців та проводили військово-пропагандистські рейди. До боротьби з
підпіллям ОУН та підрозділами УНС і УПА німецький режим залучав різні силові
структури, які перебували на місцях. Починаючи із весни 1944 р., різноманітні
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 і
підстаршинська школа. У липні 1944 р. ці відділи перейшли німецько-радянську
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 на території Тернопільської області ОУН. Значне загострення конфлікту
між двома сторонами відбулося з приходом на Тернопільщину радянських партизан
та наближенням німецько-радянського 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. Стабілізація фронтової лінії у березні-липні 1944 р. на
Тернопільщині

привела

до

зменшення

масштабів

українсько-польського

протистояння, проте з повною радянською окупацією краю польське підпілля
виступило разом з новою владою проти відділів УПА та ОУН, таким

чином

розв’язало новий етап польсько-українського конфлікту. 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
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підпілля, а тим більше відділів повстанської армії, була обмежена. Однак, на
території ВО “Лисоня”, зайнятій Червоною армією, впродовж квітня-червня 1944 р.
було сформовано орієнтовно 13 сотень УПА з приблизною чисельністю – 1,5 тис.
стрільців. Внаслідок значних облав, відсутності підготовленого командного складу
та малим відрізком вишкільної діяльності, ці відділи у травні-червні припинили своє
існування. На другу половину 1944 р. припадає найактивніший період формування
та діяльності відділів УПА ВО 3 “Лисоня”. Після липневого переходу німецькорадянського фронту штаб ВО, упорядкувавши підрозділи УПА, відправив їх у
військово-пропагандистські рейди та, одночасно, віддав наказ про створення нових.
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 районні центри радянської
адміністрації та військово-пропагандистські рейди за межі ВО 3 “Лисоня”. 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 – 10 сотень УПА з
орієнтовною чисельністю до 1–2 тис. стрільців. В таких умовах командування ВО
відмовилося від дій великими підрозділами УПА та прийняло рішення про зміну
тактики у подальшій боротьбі. Незважаючи на досить складну військово-політичну
ситуацію, специфіку німецько-радянського фронту і регіональні особливості, що
склалися на Тернопіллі, доведено, що ВО 3 “Лисоня” у 1944 р. стала повноцінною
військово-територіальною одиницею УПА.
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, які у свою чергу отримали
призначення на території районів. Упродовж 1945 р. командування ВО “Лисоня”
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зайнялося опануванням приєднаних територій із краю УПА-Південь, організувавши
у ці терени кілька рейдів 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 3 “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 (сотень, чот) 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
повстанської 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), які діяли
під загальним керівництвом УГВР, 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-
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військових операцій. Основу збройних акцій у 1947–1950 рр. складали підпали
сільрад та будівель колгоспів, мінування доріг, роззброєння винищувальних
батальйонів, груп самоохорони (“стрибків”), обстріли та ліквідації партійних
працівників, працівників радянських органів влади, голів та працівників сільських
рад, голів, працівників та активістів колгоспних господарств і радянського режиму
загалом, дільничних уповноважених, працівників МВС та МДБ і їх агентів,
колишніх підпільників, які добровільно здалися радянським органам безпеки та
членів їх сімей. Значний розголос мали диверсії на залізничних та автомобільних
шляхах

сполучення,

військових

та

господарських

об’єктах,

спилювання

електричних і телефонних стовпів, атентати, виконані на інструкторів та
уповноважених комітетів партії, працівників виконкомів, депутатів різного рівня,
оперуповноважених відділів МВС і МДБ районного керівництва. 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 у 1960-х рр. закінчився період збройного
спротиву окремих осередків підпілля ОУН та повстанців-одинаків.
Таким чином, відділи УПА сформовані на території ВО 3 “Лисоня” у 1943–
1944 рр. активно діяли до розформування у 1946–1947 рр. Період найактивнішої
діяльності припав на 1944 р., упродовж якого було проведено найбільші бої із
німецькими військами (25 червня у лісі біля с. Затурин Підгаєцького р-ну),
польськими збройними формуваннями (упродовж лютого-квітня за с. Ганачів
Перемишлянського р-ну.), Червоною армією (18 серпня на лісовій дорозі між селами
Квіткове – Слов’ятин Бережанського р-ну), військами НКВС (30 вересня під с. Унів
Перемишлянського р-ну) та ін. У 1945 р. керівництво підпілля впровадило рішення
про перехід відділів УПА від близьких до регулярних військових форм боротьби до
повстанських дій дрібними відділами, а згодом, у 1946 р. організувало перехід до
підпільної діяльності, що вилилося у рішенні розформувати відділи УПА та
перевести їх у збройне підпілля.
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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 національновизвольними війнами та революціями.
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9. Спр. 5. Звіти про пропагандистську роботу; 11.1943–3.03.1945 рр.; 137 арк.
10.Спр. 17. Щоденник члена УПА; 23.07–24.08.1944 р., 8 арк.
11.Спр. 63. Рукописи; 3.07.1942–2.05.1945 рр., 176 арк.
Фонд 3834. Львівський обласний провід ОУН на Західноукраїнських
землях
Оп. 1
12.Спр. 4. Копії наказів і розпоряджень Української Повстанської Армії Захід –
Замок; 25.11.1944–30.01.1945 рр., 8 арк.
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Фонд 3836. З’єднання західних груп Української Повстанської Армії –
УПА-Захід
Оп. 1
13.Спр. 1 Організаційні, надзвичайні, політичні, фінансові, пропагандистські
звіти надрайону “Скоб” і підлеглих йому районів; Ч. 1. 01.1943–10.01.1944 рр.,
165 арк.
14.Спр. 14 Звіти низових організацій групи “Буг” і листування з командуванням
УПА-Захід; 21.08.1943–4.11.1944 рр., 72 арк.
15.Спр. 15. Накази та звіти куреня “Холодноярців”; 25.09–17.11.1944 р., 14 арк.
16.Спр. 20. Звіти сотенних командирів різних частин; 22.08.1944–15.01.1945 рр.,
23 арк.
17.Спр. 65. Політичні і військові звіти з області “Косак”; 04.1943–30.09.1944 рр.,
134 арк.
18.Спр. 66. Звіти

повітових

провідників

ОУН

обл.

“Косак”.

04.1943–

27.01.1946 рр., 161 арк.
19.Спр. 68. Листування керівників різних проводів ОУН “Роберта”, “Максима”,
“Віталія”-“Нестора”; 14.08.1943–27.08.1946 рр., 104 арк.
20.Спр. 70. Переклад на російську мову наказу командира УПА-Захід Шелеста
від 28 квітня 1945 р.; 10 арк.
Фонд 3837. З’єднання південних груп Української Повстанської Армії –
УПА-Південь
Оп. 1
21.Спр.1. Копія організаційного звіту за липень-серпень 1944 р.; 5.09.1944 р., 5
арк.
Фонд 3838. З’єднання північних груп Української Повстанської Армії –
УПА-Північ
Оп. 1
22.Спр. 95. Політичні і організаційні звіти та інформації різних військових груп;
6.08.1941–11.1946 рр., 138 арк.

191

23.Спр. 95 а. Звіти з політико-пропагандивної і організаційної роботи різних груп
УПА; 15.04.1945–22.11.1946 рр., 56 арк.
24.Спр. 102. Записні книжки військовиків УПА (без прізвищ); 550 арк.
Галузевий державний архів Служби безпеки України
Фонд 2. Управління 2-Н МДБ УРСР та оперативно-розшукових відділів
МДБ і відділу управління ББ МВС
Оп. 1.
25.Спр. 107. Справа з докладним записками, спецповідомлення і ін. матеріалами
по боротьбі з оунівським підпіллям в Тернопільській області; Т.1, 1944 р., 383
арк.
26.Спр. 108. Справа з докладним записками, спецповідомлення і ін. матеріалами
по боротьбі з оунівським підпіллям в Тернопільській області; Т.2, 1944 р., 279
арк.
27.Спр. 110. Доповідні записки і спецповідомлення та інші матеріали по боротьбі
з оунівським підпіллям в Тернопільській області; 1944 р., 298 арк.
28.Спр. 161. Листування з УНКВС Тернопільської області; 1.01–30.04.1945 р.,
437 арк.
29.Спр. 162. Оперативні зведення УНКВС Тернопільської області; 22.10.1944–
5.05.1945 рр., 289 арк.
30.Спр. 264. Оперативні зведення і листування УНКВС Тернопільської області;
1.04–31.07.1945 р., 247 арк.
31.Спр. 265. Оперативні зведення з Тернопільської області; 20.04–31.12.1945 р.,
409 арк.
32.Спр. 266. П’ятиденні доповідні записки з Тернопільської області; 08–
12.1945 р., 178 арк.
33.Спр. 320. Оперативні зведення з Тернопільської області (по ВЧ); 15.02–
30.06.1946 р., 337 арк.
34.Спр. 323. Оперативні зведення УМВС з Тернопільської області по ВЧ; 1.07–
30.12.1946 р., 251 арк.
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35.Спр.

443.

Листування

з

УМВС

Тернопільської

області

по

т.

зв.

Копичинецькому надрайонному “проводу” ОУН; 29.06.1946–5.11.1952 рр.,
229 арк.
36.Спр. 449. Оперативні зведення УМВС з Тернопільської області, поштові;
1.06–30.12.1946 р., 462 арк.
37.Спр. 519. Тернопільська область (оперативні зведення); 1947 р., 298 арк.
38.Спр. 521. Справа з листуванням по ОУН і бандитизму; 03.12.1946–02.1947 рр.,
412 арк.
39.Спр. 603. Оперативні зведення з Тернопільської області; 1947 р., 324 арк.
Фонд 5. Кримінальні справи на осіб, які перебувають на оперативнодовідковому обліку
40.Спр. 1180. Кримінальна справа Антона Тригобчука, Ярослава Толуха,
Ярослава Шеремета та ін.; 25.03–25.10.1946 р., 276 арк.
41.Спр. 26423, Т. 1. Кримінальна справа Сильвестра Скоробагатого; в 5 т.;
12.09.1946–13.05.1947 р, 359 арк.
42.Спр. 31720, Т. 1. Кримінальна справа Петра Колісника і Володимира
Юркевича; в 4 т.; 29.04–31–07.1952 р., 317 арк.
43.Спр. 31720, Т. 2. Кримінальна справа Петра Колісника і Володимира
Юркевича; в 4 т.; 29.04–31–07.1952 р., 257 арк.
44.Спр. 44374, Т. 1. Кримінальна справа Михайла Кріси; 21.04–12.1952 р.,
403 арк.
45.Спр. 67444. Кримінальна справа Ярослава Білинського; 01.1945 р., 144 арк.
46.Спр. 67445, Т. 1. Кримінальна справа Ілярія Сказінського, Дмитра Мельника
та ін.; в 17 т.; 01–10.1951 р., 309 арк.
47.Спр. 67445, Т. 3. Кримінальна справа Ілярія Сказінського, Дмитра Мельника
та ін.; в 17 т.; 01–10.1951 р., 317 арк.
48.Спр. 67445, Т. 17. Кримінальна справа Ілярія Сказінського, Дмитра Мельника
та ін.; в 17 т.; 01–10.1951 р., 446 арк.
49.Спр. 67825, Т. 2. Кримінальна справа Григорія Левка, Григорія Трендяка і
Йосипа Демчука; в 8 т.; 9.02.1951–22.06.1952 рр., 301 арк.
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50.Спр. 67825, Т. 3 Кримінальна справа Григорія Левка, Григорія Трендяка і
Йосипа Демчука; в 8 т.; 9.02.1951–22.06.1952 рр., 304 арк.
51.Спр. 68211, Т. 2 Кримінальна справа Івана Пінязя; в 12 т.; 10.11.1952–
03.1954 рр., 267 арк.
52.Спр. 68211, Т. 3 Кримінальна справа Івана Пінязя; в 12 т.; 10.11.1952–
03.1954 рр., 262 арк.
Фонд 13. Збірка документів про структуру і характер антирадянської
діяльності “Організації українських націоналістів – ОУН і Української
повстанської армії – УПА, методи і прийоми агентурної діяльності органів
Державної Безпеки по ліквідації організованого підпілля ОУН і збройних банд
УПА на території республіки в період 1941–1954 рр.”
Спр. 372
53.Т. 1. Документи, які характеризують організаційну побудову, функції,
завдання, сферу діяльності ОУН-УПА в період 1943–1946 рр.; 386 арк.
54.Т. 2. Документи, які характеризують організаційну побудову, функції,
завдання, сферу діяльності та інші питання антирадянській діяльності ОУНУПА в період 1943–1946 рр.; 223 арк.
55.Т. 3. Документи, які характеризують організаційну побудову, функції,
завдання, сферу діяльності та інші питання антирадянській діяльності ОУНУПА в період 1943–1946 рр.; 315 арк.
56.Т. 4. Документи, які характеризують організаційну побудову, функції,
завдання, сферу діяльності та інші питання антирадянській діяльності ОУНУПА в період 1943–1946 рр.; 373 арк.
57.Т. 5. Документи, які характеризують організаційну побудову, функції,
завдання, сферу діяльності та інші питання антирадянській діяльності ОУНУПА в період 1943–1946 рр.; 457 арк.
58.Т. 8. Документи, які характеризують кадри ОУН-УПА, наявність зброї,
друкарської техніки та ін. матеріально-технічних засобів, джерела їх
отримання і т.п. в період 1943–1953 рр.; 330 арк.
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59.Т. 9. Документи, які характеризують кадри ОУН-УПА, наявність зброї,
друкарської техніки та ін. матеріально-технічних засобів, джерела їх
отримання і т.п. в період 1943–1953 рр.; 336 арк.
60.Т. 17. Документи, які характеризують заходи та способи збройного
бандоунівського підпілля щодо посилення конспірації, методи застосування
шифрів, кодів, “мертвого” зв’язку, системи бункерів та інших хитрувань в
період 1944–1953 рр.; 350 арк.
61.Т. 18. Документи, які характеризують заходи та способи збройного
бандоунівського підпілля щодо посилення конспірації, методи застосування
шифрів, кодів, “мертвого” зв’язку, системи бункерів та інших хитрувань в
період 1944–1953 рр.; 333 арк.
62.Т. 47. Документи, які характеризують диверсію і терор як головний напрямок
у всій антирадянській діяльності ОУН-УПА; Форми, методи і хитрощі при
скоєнні диверсійно-терористичних актів у період 1944–1954 рр.; 384 арк.
63.Т. 48. Документи, які характеризують диверсію і терор як головний напрямок
у всій антирадянській діяльності ОУН-УПА; Форми, методи і хитрощі при
скоєнні диверсійно-терористичних актів у період 1944–1954 рр.; 355 арк.
64.Т. 64. Документи, які характеризують організаційні форми і прийоми
оперативного

використання

військ,

загальні

принципи

легендування,

компрометування ватажків ОУН, застосування оперативно-технічних засобів,
проведення профілактичних заходів та їх значення; 451 арк.
65.Т. 69. Документи, які характеризують організацію і хід розробки т. зв. членів
центрального і крайового “проводів” ОУН на території Тернопільської області
в період 1947–1954 рр.; 355 арк.
66.Т. 70. Документи, які характеризують організацію і хід розробки т. зв. членів
центрального “проводу” ОУН “Орлана” і “Леміша” (аг. справа “Капкан”) на
території Тернопільської та Хмельницької областей в 1953–1955 рр.; 315 арк.
67.Т.

80.

Документи,

які

характеризують

процес

ліквідації

окружних,

надрайонних та ін. низових ланок збройного бандоунівського підпілля на
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території Тернопільської та Волинської областей в період 1944–1954 рр.;
371 арк.
68.Т. 92. Документи, які характеризують особливості і методи розслідування
скоєних бандами ОУН диверсійних, терористичних та ін. підривних актів,
огляди за деякими найбільш важливим слідчих справ на бандитів ОУН;
321 арк.
Спр. 376
69.Т. 7. Документи і матеріали ОУН, основи політики, стратегії і тактики ОУН.
Огляд міжнародного та внутрішнього становища України, а також дискусійні
матеріали з питань тактики ОУН та ін.; 509 арк.
70.Т.

10.

Документи

і

матеріали

про

завдання

та

зміст

політико-

пропагандистської роботи ОУН. Документи КОП – вказівки, інструкції, гасла.
Матеріали

по

навчанню

і

в

допомогу

пропагандистам.

Журнали

“Пропагандист” і “Революціонер-пропагандист”; 459 арк.
71.Т. 20. Документи і матеріали ОУН, офіційні видання 1942–1951 рр. Журнали
“Ідея і Чин”, “Осередок пропаганди і інформації при проводі ОУН” та ін.
періодичні видання ОУН інформативного характеру – “Вісник Укр.
Інформаційної Служби”, “Вісті УІС”, радіоінформація та ін.; 330 арк.
72.Т. 28. Документи і матеріали ОУН інструктивного характеру за 1942–1952 рр.
– Накази, розпорядження з організаційних, господарських та ін. питань, форми
звітності. Матеріали суспільно-політичної референтури, зв’язку та ін.;
223 арк.
73.Т. 29. Документи і матеріали ОУН інструктивного характеру за 1942–1952 рр.
– Накази, розпорядження з організаційних, господарських та ін. питань, форми
звітності. Матеріали суспільно-політичної референтури, зв’язку та ін.;
458 арк.
74.Т. 30. Документи і матеріали ОУН про стан суспільно-політичних і
культурних відносин на ЗУЗ в 1942–1949 рр.; 201 арк.
75.Т. 31. Документи і матеріали ОУН про стан суспільно-політичних і
культурних відносин на СУЗ в 1942–1949 рр.; 486 арк.
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76.Т. 32 Документи і матеріали ОУН про стан суспільно-політичних і культурних
відносин на СУЗ в 1942–1949 рр.; 426 арк.
77.Т. 34. Документи і матеріали ОУН про польсько-українські відносини;
276 арк.
78.Т. 35. Документи і матеріали ОУН. Українська проблема в планах німецькофашистської політики. Документи німецьких окупаційних властей періоду
1941–1944 рр.; 312 арк.
79.Т. 36. Матеріали і документи ОУН про життя, діяльність та політичне
становище української еміграції. Матеріали І-ої конференції “поневолених
народів східної Європи і Азії”. АБН, його мета і завдання. Основні документи
“НВРО” та ін.; 358 арк.
80.Т. 47. Документи і матеріали ОУН про нагородження учасників ОУН-УПА і
присвоєння військових звань; некрологи, сповіщення і списки на учасників
ОУН-УПА; 373 арк.
81.Т. 52. Документи і матеріали ОУН про організацію СБ ОУН, її завдання і
практичну діяльність. Організаційний суд і судочинство в ОУН, картотека СБ.
Протоколи допитів СБ громадян и членів ОУН-УПА, запідозрені у зв’язках з
органами влади на місцях. Звіти про працю СБ та ін. матеріали; 330 арк.
82.Т. 54. Документи і матеріали ОУН про організацію СБ ОУН, її завдання і
практичну діяльність. Організаційний суд і судочинство в ОУН, картотека СБ.
Протоколи допитів СБ громадян и членів ОУН-УПА, запідозрені у зв’язках з
органами влади на місцях. Звіти про працю СБ та ін. матеріали; 380 арк.
83.Т. 57. Документи і матеріали ОУН про організацію СБ ОУН, її завдання і
практичну діяльність. Організаційний суд і судочинство в ОУН, картотека СБ.
Протоколи допитів СБ громадян и членів ОУН-УПА, запідозрені у зв’язках з
органами влади на місцях. Звіти про працю СБ та ін. матеріали; 439 арк.
84.Т. 58. Документи і матеріали ОУН про організацію СБ ОУН, її завдання і
практичну діяльність. Організаційний суд і судочинство в ОУН, картотека СБ.
Протоколи допитів СБ громадян и членів ОУН-УПА, запідозрені у зв’язках з
органами влади на місцях. Звіти про працю СБ та ін. матеріали; 291 арк.
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85.Т. 60. Документи і матеріали УПА. Цілі і завдання УПА, накази генерального
штабу, інструкції, матеріали по групам УПА – “Північ”, “Захід”, “Південь”.
Навчально-виховна робота, звернення, листівки УПА. Описи боїв і рейдів
УПА. Статути, настанови. Періодичні та ін. видання УПА; 300 арк.
86.Т. 61. Документи і матеріали УПА. Цілі і завдання УПА, накази генерального
штабу, інструкції, матеріали по групам УПА – “Північ”, “Захід”, “Південь”.
Навчально-виховна робота, звернення, листівки УПА. Описи боїв і рейдів
УПА. Статути, настанови. Періодичні та ін. видання УПА; 250 арк.
87.Т. 62. Документи і матеріали УПА. Цілі і завдання УПА, накази генерального
штабу, інструкції, матеріали по групам УПА – “Північ”, “Захід”, “Південь”.
Навчально-виховна робота, звернення, листівки УПА. Описи боїв і рейдів
УПА. Статути, настанови. Періодичні та ін. видання УПА; 289 арк.
88.Т. 66. Документи і матеріали УПА. Цілі і завдання УПА, накази генерального
штабу, інструкції, матеріали по групам УПА – “Північ”, “Захід”, “Південь”.
Навчально-виховна робота, звернення, листівки УПА. Описи боїв і рейдів
УПА. Статути, настанови. Періодичні та ін. видання УПА; 515 арк.
89.Т. 71. Документи і матеріали ОУН звітно-інформаційного характеру за 1943–
1952 рр.; 367 арк.
90.Т. 75. Документи і матеріали ОУН звітно-інформаційного характеру за 1943–
1952 рр.; 422 арк.
91.Т. 81. Документи і матеріали ОУН звітно-інформаційного характеру за 1943–
1952 рр.; 355 арк.
92.Т. 83. Документи і матеріали ОУН з питань Української військової доктрини,
про “УНРА”, про “Народної Гвардії”, про підготовку в новій війні, про
радянських партизанів і радянської армії; 389 арк.
93.Т. 88. Інструкції та вказівки ОУН [та УПА з Тернопільщини]; 1144 арк.
Спр. 398
94.Т. 13. Документи з ідеологічними, програмними, тактичними завданнями, про
перспективи боротьби, форми і методи антирадянської діяльності ОУН-УПА в
період 1944–1954 рр.; 492 арк.
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95.Т. 23. Додаток до збірника документів про структуру і характер
антирадянської діяльності ОУН і УПА в період 1943–1954 рр.; 315 арк.
Фонд 16. Секретаріат ГПУ-КГБ УРСР
Оп. 1
96.Спр. 547. Інформації Народного Комісара Внутрішніх справ СРСР. Берія;
1944 р., 136 арк.
97.Спр. 954. Доповіді, пропозиції та спецповідомлення органів держбезпеки в
партійні та урядові органи; 7.08–21.09.1967 р., 369 арк.
Фонд 65. Оперативно-розшукові справи на осіб, які перебувають на
оперативно-довідковому обліку
98.Спр. С-7690. Розшукова справа на Йосипа Безпалка; 16.07.1947 р., 106 арк.
99.Спр. С-7736. Т. 9. Розшукова справа на Василя Кука; 354 арк.
100.

Спр. С-9110. Т. 1. Справа “Ключ” – Збірник компрометуючих матеріалів

на Василя Бея; в 4 т.; 8.02–16.04.1951 р., 316 арк.
Фонд 73. УКДБ в Тернопільській області. (1944–1967).
Оп. 1
101.

Спр. 2. Наглядова справа по Бережанському РВ НКДБ; 1944–1945 рр.,

169 арк.
Державний архів Тернопільської області
Фонд П-1. Тернопільський обласний комітет Компартії України (1941–
1953 рр.)
Оп. 1
102.

Спр. 101. Довідки, доповідні записки, відомості обкому партії в ЦК

КП(б)У про стан звільнених районів від німецької окупації, відновлення
нормальної роботи районних центрів, укомплектування кадрами партійнорадянських установ, масово-політичній роботі серед населення, активізації
банд проявів в області; 169 арк.
103.

Спр. 116. Доповідні записки, інформації обкому партії в ЦК КП(б)У про

виконання травневого (1944 р.) пленуму ЦК КП(б)У, проведенні партійно-
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політичної роботи і лекційної пропаганди в звільнених районах від німецьких
загарбників, про відгуки трудящих на звернення ЦК КП(б)У та уряду УРСР,
проведенні обласного активу і зборів селян, підготовці залізничного
транспорту до роботи в зимових умовах. Дані про перевід сільського району з
Чорткова в Ягольницю; 61 арк.
104.

Спр. 557. Довідки, інформації, відомості обкому партії в ЦК КП(б)У про

боротьбу з бандами українських буржуазних націоналістів, про масовополітичну роботу серед населення з роз’яснення звернення уряду радянської
України до трудящих західних областей; 156 арк.
105.

Спр. 869. Довідки, доповідні записки адміністративних органів у обком

КП(б)У

про

боротьбу

з

бандитами

ОУН,

політичну

обстановку

в

Великоборківському районі, не достатки в роботі адмінорганів; 84 арк.
106.

Спр. 871. Довідки, доповідні записки райкомів партії, адмінорганів в

обком КП(б)У про морально-політичний настрої населення та боротьбу з
бандами

українських

буржуазних

націоналістів

(Білобожницький

–

В.Глибочецький райкоми партії); 172 арк.
Фонд Р-3432. Колекція документів і матеріалів про визвольні змагання
ОУН і УПА
Оп. 1
107.

Спр. 34. Короткі описи боїв ВО “Лисоня”; 1943–1945 рр., 21 арк.

108.

Спр. 204. Хроніка сотні “Буйних”; 1943–1944 рр., 41 арк.

109.

Спр. 208. Суспільно-політичний огляд “ОУН на СУЗ в 1943–1945

роках”; після 1945 р., 40 арк.
Фонд Р-3472. Колекція документів і матеріалів Служби Безпеки ОУН і
УПА на Тернопільщині (Озернянський архів)
Оп. 1
110.

Спр. 45. Проект повідомлення крайового проводу ОУН на Поділлі про

загибель чільних діячів визвольного руху Батринчука Григорія і Максимчука
Костянтина та повідомлення командування УПА групи «Лисоня» і крайового
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проводу ОУН на Поділлі про героїчну загибель Якубовського Володимира,
шефа штабу групи “Лисоня”; 03.1945–08.1948 рр., 3 арк.
111.

Спр. 47. Списки членів ОУН, УПА, полеглих у 1941–1947 роках

(Бережанський, Золотниківський, Козівський, Підгаєцький райони); 07–
08.1948 р., 111 арк.
112.

Спр. 48. Список членів ОУН, УПА, полеглих у 1941–1946 роках

(Буданівський, Пробіжнянський, Струсівський райони); 12.1946 р., 11 арк.
113.

Спр. 70. Взірці звітів про діяльність ОУН і УПА та суспільно-

політичний стан на певній території; 26.04.1946–1949 рр., 12 арк.
Фонд (не описаний, перебуває на реставрації). Документи передані
Володимиром Мармусом
114.

Життєпис [Кульчицького Петра].

115.

Реєстри полеглих: життєпис […] Володимира “Рекса”.

Управління Служби безпеки України у Тернопільській області
Фонд 5. Кримінальні справи на осіб, які перебувають на оперативнодовідковому обліку
116.

Спр. 1074. Кримінальна справа Федора Максиміва, Миколи Комара і

Михайла Вовка; 4.04–24.05.1947 р., 204 арк.
117.

Спр. 2774. Кримінальна справа Дмитра Удовенка; 11.10.1944 р., 55 арк.

118.

Спр. 3836, Т. 2 Кримінальна справа Йосипа Куця, Ярослава Солтиса та

ін. 14 осіб; в 2 т.; 1945 р., 285 арк.
119.

Спр. 4876. Кримінальна справа Микити Мельничука і Григорія

Завертяєва; 1944 р., 93 арк.
120.

Спр.

6980.

Кримінальна

справа

Володимира

Балацка;

21.08–

13.12.1948 р., 216 арк.
121.

Спр. 8727. Кримінальна справа Михайла Матушевського; 16.10.1948–

22.02.1949 рр., 156 арк.
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122.

Спр. 15679, Т. 1. Кримінальна справа Івана Щикульського, Михайла

Гловацького, Марії Клизуб, Омеляна Клизуб і Марії Стадник; в 2 т.;
4.10.1949–6.01.1950 рр., 172 арк.
123.

Спр. 15679, Т. 2. Кримінальна справа Івана Щикульського, Михайла

Гловацького, Марії Клизуб, Омеляна Клизуб і Марії Стадник; в 2 т.;
4.10.1949–6.01.1950 рр., 426 арк.
124.

Спр.

18170.

Кримінальна

справа

Володимира

Яцюся;

20.08–

20.09.1944 р., 55 арк.
125.

Спр. 18210. Кримінальна справа Романа Брунця; 26.03–18.04.1945 р.,

21 арк.
126.

Спр. 19662. Кримінальна справа Онуфрія Наконечного, Михайла Бугери,

Стефана Соколівського і Василя Мостепана; 24.09.1945 р., 181 арк.
127.

Спр. 19826. Кримінальна справа Миколи Скринчука, Стефанії Шолопяк

та ін. 9 осіб; 16.06–15.08.1945 р., 438 арк.
128.

Спр.

20269.

Кримінальна

справа

Григорія

Ковальчука;

15.01–

6.04.1946 р., 79 арк.
129.

Спр. 20298. Кримінальна справа Григорія Базарка, Михайла Максима,

Семена Готра, Андрія Панчишина і Анатолія Соболя; 8.03–4.04.1946 р.,
159 арк.
130.

Спр. 22148. Кримінальна справа Степана Лошного і Василя Волощука;

30.06–20.07.1946 р., 106 арк.
131.

Спр. 68210. Кримінальна справа Володимира Верещинського; 1947 р.,

138 арк.
Управління Служби безпеки України у Львівській області
Фонд 5. Кримінальні справи на осіб, які перебувають на оперативнодовідковому обліку
132.

Спр. 20537. Кримінальна справа Олексія Шніцера та ін. 10 осіб; 1946 р.,

182 арк.
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133.

Спр. 67451. Кримінальна справа Омеляна Польового; 1946–01.1947 рр.,

187 арк.
Фонд 6. Кримінальні справи на осіб, які не перебувають на оперативнодовідковому обліку
134.

Спр. П-29211. Кримінальна справа Степана Гука і Йосипа Воробця;

26.06–17.07.1946 р., 112 арк.
135.

Спр. 75075 ФП, Т. 2 Кримінальна справа Галини Дидик; в 5 т.;

11.03.1950–18.08.1951 рр., 318 арк.
136.

Спр. 75075 ФП, Т. 3 Кримінальна справа Галини Дидик; в 5 т.;

11.03.1950–18.08.1951 рр., 301 арк.
Центр дослідження визвольного руху
Фонд 8. Архів документів підпілля ОУН “Запорожець”
Том 1. Внутрішньо організаційні документи ОУН
137.

Од. зб. 22. Список організаційних матеріалів. Листа ІІІ; 8 арк.

Том 11. Інструктивні матеріали
138.

Од. зб. 3. Інструкції; 06.1946 р., 16 арк.

Фонд 9. Збірка документів Миколи Лебедя
139.

Огляд боротьби ОУН УНС УПА проти німецького режиму; 53 арк.

140.

Список полеглих у боротьбі проти німецького режиму; 46 арк.

Том 5. Польсько-український конфлікт 1942–1947 рр.
141.

Од. зб. 22. Польському населенню західноукраїнських земель до відома!;

1944 р., 1 арк.
Том 6. Польсько-український конфлікт 1942–1947 рр.
142.

Од. зб. 23. Збройна боротьба українського народу проти окупантів;

41 арк.
143.

Од. зб. 24. Пересторога польському населенню с. Таврова і довокличних

сіл; 1 арк.
144.

Од. зб. 25. Пересторога польському населенню с. Якубівка, Таврів і

довколичних сіл; 1 арк.
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Том 9. Українське підпілля та німецька окупаційна адміністрація і військо
145.

Од. зб. 3. Лист до Головнокомандувача Німецької Армії у Галичині;

2 арк.
Том 13. Документи Служби безпеки ОУН
146.

Од. зб. 13. Протокол в справі зловлених і переслуханих двох більш.

летунів, які впали з літаком на присілку Діброва – Славятин пов. Підгайці;
2 арк.
Фонд 12. Збірка документів з різних колекцій, зібраних ЦДВР
147.

Ковба М. Мої повстанські стежки і дороги / Михайло Ковба.

Машинопис.
148.

Зізнання Василя Чижевського. Машинопис

Фонд 68. Архів референтури СБ ОУН Бережанського надрайону (не
описаний, перебуває на реставрації)
149.

Некрологи вояків УПА та членів ОУН

Фонд 72. Архів референтури СБ ОУН Козівського району (не описаний,
перебуває на реставрації)
150.

Некрологи вояків УПА та членів ОУН – пакет № 2, 12, 13.

Особистий архів Ігоря Олещука (м. Тернопіль)
151.

Архів І. Олещука. – Спогад Омеляна Польового – “Данило Очерет”-

“Остап”. 1996 р.
Особистий архів Олега Захарківа (м. Бережани)
152.

Архів О. Захарківа. – Спогад Якима Поголода. 2010 р.

Особистий архів Сергія Волянюка
153.

Архів С. Волянюка. – Спогад Михайла Буртняка. 5.03.2013 р.

154.

Архів С. Волянюка. – Спогад Івана Кужди – “Лиман”. 26.01.2012 р.

155.

Архів С. Волянюка. – Спогад Миколи Кліща – “Мирон”. 09.10.2010 р.

156.

Архів С. Волянюка. – Спогад Тадея-Андрія Плюгавки – “Маркіян”.

14.06.2012 р.
2. Опубліковані документи та матеріали
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157.

Бібліотека Українського Підпільника. Видання Закордонних частин

ОУН / ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших
документів з боротьби 1929–1955 рр. (Збірка документів). – [б. м.: б. в.], 1955.
– Ч. 1. – 372 с.
158.

Бібліотека Українського Підпільника. Видання Закордонних частин

ОУН / УГВР в світлі постанов Великого Збору та інших документів з
діяльності 1944–1951 рр. (Збірка документів). – [б. м.: б. в.], 1956. – Ч. 3. –
356 с.
159.

Бібліотека Українського Підпільника. Видання Закордонних частин

ОУН / УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну
Державу (1942–1950 рр.) (Збірка документів). – [б. м.: б. в.], 1957. – Ч. 6.
Частина перша. – 452 с.
160.

Бібліотека Українського Підпільника. Видання Закордонних частин

ОУН / УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну
Державу (Бойові дії УПА). – [б. м.: б. в.], 1960. – Ч. 7. Частина друга. – 448 с.
161.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917–1953. Суспільно-

політичний та історико-правовий аналіз / Іван Білас. У двох книгах. Кн. друга.
– К.: Либідь – Військо України, 1994. – 688 с.
162.

Книга фактів терору німецьких і большевицьких окупантів та боротьби

проти них Організації Українських Націоналістів і Української Повстанської
Армії, як теж інших зв’язаних з цим подій (неповні дані, зібрані з деяких звітів
підпільних українських публікацій). Частина 1, 1941–1943 рр. / упоряд. і ред.
К. Вірлинів [Володимир-Ігор Порендовський]. – [б. м.] Видавництво УПА
“Перемога”, 1947. – 60 с.
163.

Кокін С. Анотований покажчик документів з історії ОУН і УПА у

фондах державного архіву СБУ / С. Кокін. Державний архів Служби безпеки
України. – К., 2000. – Випуск 1. – 214 с.
164.

Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади / Ред.кол.:

Я. Лялька (відп. ред.) та ін.; Ін-т Українознавства АН України та ін. – Кн. 1. –
Львів: “Просвіта”, 1993. – 800 с.
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165.

Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади / Ред.кол.:

Я. Лялька (відп. ред.) та ін.; Ін-т Українознавства АН України та ін. – Кн. 2. –
Львів: “Галицька видавнича спілка”, 1997. – 664 с.
166.

Літопис Української Повстанської Армії. – Т. 4: Чорний Ліс: видання

команди Станиславівського тактичного відтинка УПА, 1947–1950 роки. Книга
друга / упоряд. Євген Штендера. – Торонто, 1989. – 288 с.
167.

Літопис Української Повстанської Армії. – Т. 6: УПА в світлі німецьких
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