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:юп:ід ІІЮ'Іtф rашtстсьюtХ lriй", ''Есе 6 іrп.ш . . . 
J:tlДI:I)'ItКO І!; І:ПІОІ1рО'П1 ІtО!ПоСЬ!ФІ'О IO!.p01I;f 1 

nоn:ІІ:ЬЮ! ре~ Щц:rсілnі' [ 1 ,92-Н» І . 
Сиrущі.х IJ'oriюtТW: П<8.J:р&.ІЦ! JUШI! ЮІ. 

р)6ежі:юG:ІОаст. Тhршзе.»:е Pf. стосуе:rь
с .з:rq>ЩІо ,.зiO.oXCitJUI) WІИ Ш1рЩ' r~робпшв.
mку з }: '!Ч'іїІІольЩ . РБсоmиІЮІ. біrп.шість 
)'ЧfІ.НС!Юtх фе.хіJ:ціЕ Пtс !!Ї:r!по>є ~ 
ІtОJІІІ:ЬІФІ'О~ Ortopyв &xWriй ~e.'iri з 
ТСЮІ:l1 зору)'І'РІІЇЮ:ІІФ·ІtОJ!ІІ:!ЮtхЕЗfІ.Е7оІІ1К;у 

щнхрі.:пІО(требуве.є БoJUtКo:ьn тр!Іl'е/ХЇ.:t 

UоОСОЕКОцЇЕїС)rо1КсііСТ<р:іюJtЮІШ)Ї1,111К)'Е-. . 
Ш1Ю1І'оtІЖІ"ЮЛІІ:ЬП1Іо'ІИТ8. )')ре.і<о:ЬІ<Юо'ІИ 1:'1'> 

ршаsМНТО'йtl'ІоС.З:ІІЕПtЕЮІ. ІЩе~ ш,че.сто з 

ItOrupi011ot!toцiюcra.'t!1ItOu;iй. Тh:ЕКО7оtузбли

жешао щ.=nо:пщій фе.хіJ:ціЕ сусідніх 
:s:p аЇН СІ1рІt.з:ІІОІ1рОЕеІІ;е:ик:пtОJПоС!Ю) ·)'ЧfІ. ~ 
:ю: :&а1ХНІІ)'ІФЕ11Х фopyz,ri.J: ,7ote."Npie.rat moc 
ЕІоtЇщНО Е серії "У:t:ре.ЇЮі.. ПОJtЬЩВ. : важкі 
mtrrsнн.i' . 0111:WCy ЦЇЛО1оtуте7.w:ntюІ. на.цЮ
:ке.mио- пtзвоmиої бсрсm.qоІ!;Овжує зе.
:пшшmtс.з:rtоле7опа;ую>ЕІtхте. ~ ОЛОІ'МІЮС 

~~:Ж :кус ій. І:J.ршоо.tу, І:ЇдЬувв.шrlІ: .з: ЕОННне 
тілв:нміжу:в:ре.Нц:r,m inoл=,ut, е.йусе
рещ1Кі.:ющіжв.rаюt те.боріІ: . Та.к;у ТhJПоІ.ЦЇ. 
юltбinшmaotinФ DНуПО:Пщію своrо че.су 
зІІі'11о'ІІі.ІІ11Р. ТоJІІЩЬЮІЙ,Г. М:mmt., Т. OJІJr 
ШіНС:&аІЙ ;ут<іt че.с а::біmші."І'ІоІtОJІІІ: ІЮtх . . . . . . . . 
l."I'op11IOEI!;e.Efi.Jii 1!;0ЕО7nрІ!Ю(ЦІЮ1І!;ШІІ]І(І)СТ1 
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Citpe.EIIX ElmtcиyJtll З Itorta: ЗоруrtО!ПоС ІІФ· 
НЇ7оtЩ:ьl(Ї ЕЗfІ.Е7оІІtН11 Е ~e.'iri. ЗЦЇЕ:їrірн'f.июt 
бораr:ьбе. nоrс.з:Ювr~рО'ПtЮІІЩСТm poзrJt.:WІ.
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:rІІ11Ш :к:ілва<н8.):ЕООЕІ1Х ст rаей. Бті7,t .н ulr:ь 
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ШІЙ СЮ1ВД фор7оtуЕ&Юо ItOJ!II: ІІФrО Onopy. 
B'f.НOr ipuюm є сюущі.з: з ШЕ'І.енІ<ЗоtІ1рО· 
rtr.r8.НЦ11стс:ьвюї, се.боте.жкої, ЦttEepc n1КОЇ, 
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~І!;Осл:ідJ«1КЇ&ІtОJІІІ:!ЮІ'О Р'~ Onopj 
ЮІ. )')р8. Їю::ЬЮ1Х ЗelomiOC IOOpltciOtlo'IИ буцуr:ь 
Іt)6rіа.ціїЛЗ~-оnноrоз~е.
щссnоІІО}(}:тіЕ С)Ч8.СНсіі Тhрв.ЇН11 (7; 8; 9; 10; 
ll]. Зе. pOIOt не зе.ле жкості було ЗІІХІ1Ща<О 
:кільІс:е. ІІ:Жерrщіt, а::ісrсщіІ.JtЬНО е.боу xwp
:umotyWКI'e:ю:тi:am~8.1111 і-торіmІtОJІІІ:Ь!ФІ'О 
P'ft.( Ort<py [24; З:2; ЗО] . У.Jзuіа!.роп:~~асзw,'ІИ 
<nубліФве.ніП ~t [25; 27; 28; 291 те. 
Б. Тою.рс ЬП11оt (331 . 3o:s:pe7o'lli. Б . Тоn ре :&аІЙ 
~pOODpD.D:.З:EI!;OEOrcia::::mlt(ЇЙOkl'FIН· 
nrщii1нit t"Ір)'Ю')'l)іт~іІ:но7.tусюmдінео
Цt«рЇЦt<оrо ItOJt:ьC:&ФrOxtiдn:iлrc.aю. З&х:Щкіt 

~в.ЇНіу 1939-1941рр . БікJІ2 ~Е . . . . 
:юлr.ю.с:ю.ІtаСІІ.ІЮ1Ю1ре 3'fІІВ1' rau: ре.ц:по:ьпо; 
реr~ресЇЙrtрО'Пtне rtre.mиoro Соmзу :;Брой
ноїборСІІ':ьбtt . 1ЬроІ!;ОЕЖ 194Зр.ю.Боm1Кі 

ItO ста. ло ~~;о 188 ос ере ltlciE (rtruщyвo:к) 
ІtОJІІІ: !Ю)Ї се.мообор(Х}(lt, а::і ОХ<ХІ1ЮІІt 40'Уа 

ІtОІІЬСЬП1 XItOC eJreiOo . На!tбі.mшібе.m С !aoto· 

обор<ХН11 Е11Ю1Ю111 у ю.се !Ш{ЮОС Іt)'НЮ'ІІХ 
Пu.t бpe.J+t (.11уч:ч:Іtне.), Г)Т8. C:rme.:ю: JЮІ. і 
U.rspe. Г)т е. (Ко cтort Їr!:ьщtЮІ.) ,Тh:ю: JЮІ. До
JltЮI. (ц,.беющ1К8.) ;3е.с7оІІ1Ю1 {Ко»!ІІ:ЬЩ1К8. ), 
Біmн (БолоЦttІо'!І1рЩ1ЮІ.) . Ще OЦt{ltlot Ее.ЖJ'ІИ· 

Пtlot '1.11Юі111Ф7оt СТЕ<реш< .з: бе. З С8.7оtо00ор<ХН11 і 
І1Вр!Ю&:ю:!Юtх зr.rонів І!;ІІПІJо'ІІІІЩ(ЕІІНК.іІ.дК 

СТ8.Е7о'ІІі.С ОпІЙ Et'I)'ItitOn.:riE 1!;0 Шо'І)'Ні:'ПN· 
:юtхmрпвr.:ю: ш1х з!Іl'<ХНm . тu::,/1;0 mІПН.з: 
194 4 р . у Л:ьвіІ:с :асійОІ<р.(Зі.дК орrrаrізуве.ле. 
:iD ІІ:ІІрП13 rs:ю: IIOtx зr.rонів,а::іре.зоооtз 7аЩ. 
ЕОІ!) с Fl7otoo6op<XНom об 'єдкуЕ8.1!116mtз!Ю) З 

'П1:. OCD . Іf.r.Іч:шсіщі 194З р. :Броі1шrсіаtілп.з: 
.дКю. Терноrсіл:ьщ1Кіне.ре..w~rо 11 т:Іtс . 
чол . Кр:і,tт<rо ,E&.JXLIIID: жt :щ>ЇJ:ющтЕО .АК . . . . . 
НІІlfЮІІЛО ЕР erl(l( »!J1I1IO.IOliPOЗ/]j.IП З !ФрІ<· 
Ш!ХІtОJ!ІІ::&а1ХЗе7оtеЛ:Ь . 30іре7о'ІІі.У'І.ерЕНЇ 194З 
р . 1 j)Q ооброєюt ХІtо!tЖ:ЇІ: I1p16ymty ПОіШ, 
е.у березні 1944 р .• roo осібю. ЗборЇВЩ1Ку Е 
Тер<ОІtЇІІЬсжіt об ЛіСті [25, З7- 41 І . Зi.re.JtR<e. 
'fitceJtR<icт:ь во.з:ків .АК Е ЗІІХіnніt Тhрв.ЇНізе. 
ЦІІЮtІо\11 М. БоЕЮІ. саrе.ле. 4З 'l'Jtc.a'f. . 3ЮtХю. 
Боmні І!;Ї.з:по 8000,не. ЛьЕЇІ:щ1Кі- 1 j)OO, Тер-
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нсrtЇл!іщ1кі- 1ЗJОО,С'ІІіНі:лн:іпщtкі- 7000 
в.ЮщіЕ [2 ' 198) . 

Сере~в.:і<сІЮtх цос~,Шзвй

шІmtс.з: Х'І'ОрО IIO:rt:r.r. ІЮЛ'О P'JXY 0порf Е 
)ЩJа'ЮсЩ!х~шtТерНОІtЇrnюа< О.Паі:
ІJJІ.з:,Б . Хю:&ріЕс:ь:юrо і Б. Хаю.с11 ,.а:сіу своіХ 
з-дебілкwrоЮІ.)'ІФrо-ІtОІt)'І!.ЗІІ(І п~ 
ввели цо ЮІ.)'ІФЕОl'О обіrу r.vaepie.mt ф О1ЩУ 
AprmKJ:8ЙoEoїз:mm1IШamo &рХЇЕj Терно
nільс!іП'О о&Ф7,tуІ<ІJ,ІІ1ІІр'І'іі .Їхроо:Еідаmри
с швені.:юtерІОW 1939-1941 ,ТІІКі 1941-1945 
рр . [З; 4; .S; 6) Нв. ц:,rо'ІК)'ІІЕторm!(Ю11'1t ''Прец
Те':!ІІ. ПольсЬІ<lmрух Опору не. Терноnіль
ІЩ!І( і'' ,pПкor.'ll'l1rimx тr. Щ!tn:imюtxopr ані.

зrщійуреrЮні св~:пв.,з о~о боку ,лро 
7оtе.сІ.Ше.би orropy,11 з :іншоrо • npo о собш.ті 
u,tf>iцiї і хе.ос, Ш1І0111ЮІЮ1Й бmteiW:It'йa1J'ot 
pyi\:кyDюw.mo:rrr.r.:ь:mї~:ep:+a:Ef! . д>слЩюt

Ю11:DІ<mа)'ЕІІЛt,щ> в irnpiirto!w:ьюrop~ 
О rropyнe. Зе.хідЮй )ЩJІІЇНЇ у 1939-1941 рр . 
ЗllmiUI.erioC .з: б !й' ІІТОНеЕ11рі:шюtх IIIO'raG ,11 
nр щі )'lq)ll HCЬI<lt ХТІІ IIOJtЬC ьюtХ історmсі!: 
7otll ІЮТІо фpmotei011JIII1Й хвр raa'ep іне 7оtоЖ)Т:Ь 
nрете:кцуЕшt НІІ СТ!а')'С ЗІІЕерІШЮtХ7оtОНО· 

rре.фі:оасихцос~ [4 ,52). 
Н.fй'qШ:ЮІ:ІІЦ,ІІЕТсрltНІІ Оjф1Ю.;щ:шt СТО· 

рінюІх ( С. 67. 77)-де ТІІJtЬНО е.не.лізу:rvr:ь ХТО· 
рЮrре.фію іфrааmні"ДеТІІ!ІЇ.ТІІКЗИІНОl'О ''Il:p
'l'lCЇ!:c :нооrо по»:танк.з:" 21- 22 сіоа<.з: 1940 р . 
lli ЇС'ІН вдц.з:m· ЕЇС UotНII;щ:mtpH ІО ItOJШ:lt· 
rіr,'ЮLШС'ІН r.t. Ч:,рп::іЕ Терноrrіп:ьс&Фїобrаm 
nі!tlІ:!рЇЕющn:ом-деЮлв:юхrrол:ьс Ьl<ltx офі
церЇЕ з~лtнеЕІJJІІ!f сrq>обуз~ 
віі'tо: жоmх irp01ote.цc ІЮtх об'есrіЕ міс те. з 
7оtеТО10 оrолоцінн.з: зброЕ71> ітрrsж:порто7.t з 
ItOCJt:ЩYII)'йl7ot I1pcp1tE07ot'iepe з:mрца< не. те

риrорію Fyr,'I)'Нii іІJ).J!Їцо Фре.нцііе.би BJII'tпt· 
с .з:цо :пв.впол:r.r.ІІФї 11pr.tiї. Пmашо»:тІІЮ{.з: 

rtерецб!і'іІІЕ at 11117оt1tтр:ЬОХ )'IJ).patxrpyrt зв.· 
rІІІ'tІНО10 -oato:e !ІЬНХТ10 бmа&Ф :МО осіброз
зброїm ЦЕЇ ре.ІtЖС:ьrівійс:ь:mві 'DІс:шюt,ЗІІ· . . 
XCIItltТlt З ІІМ:паt'!ну СТІІНЦ110, T10pr.ty, 
І1р117о~С. "іtІІС~,lЦ) СТІІ• 
mto: .з:,rrовст ІІЮ{.3:ІІОВНЇСТ10 I1pOEe.mtJIOC .з:,зІІ· 
mнуло 11 біmшопnсів і З) rrо!І3:ІІ:Їв ,щ 600 
rrовt"І1ІНЦі!: було &рШП'ОЕІІНО . .дпсрп с~ 
10тr.с .з:цо цy7o1Юt;t.JJ.O с І1рОбІІ IIOD: ТІІЮ{ .з:&j!ІІі. 
СІ1рОЕО!ФВ&НІІ cpr &ЮаоtttНК БС з JoteТO}I) неП-

tрІІлЇ!в.ціїrtWrітюtхсtруюурполь c:ь:mro 

РУ")' Orro:w . .5k6Jtтra.tнe було,з:юаиої=t 
зору, 'ato: ельніст:ь і u:nаніст:ь rro:rrr.r. :нооrо . . . . . 
ItЩt !JIIt.з:C mдчІtJВ. I1pOrOТOJ:IO."r :ЬJ:tOJIJIQE ЦІ) 

жертв і боротr.ооt r~pcmt OJ:)'Iti!КI.'m з1111:11.3: 
ЕWоо:втю<.з:rrол:r.r.ІІФЇ"Держа:ЕІt . 

О . Гrаі:цШ,Б . Хе.ЕІІріЕсІЮІЙ і Б . Хаю.с 
I1p1ЩЇntmYJ:rsrylt ~стіінwtх ор- &Ю 
зщiйrto:rrr.r.&Фro РУ")' Orropyнe. Tepнmi:rm:i. 

Нв.Шц:ь 1939р . rro:rrr.r.:r.ш rЩrrілп.з:І1f'і!і'іІІ 
не. ЛЇ'!упІло бmа&Ф 60ч !t>!ніЕ ,не. озброем<і. 
roню.te.mt20r П!І(rЇ»ж,7 ре rол:ьверіЕ ,.S rре.
:юа:. Тернохrі.лю:в. ''южсrфщі.з:" об 0QIJ()'DI· 

:пв. 400 ос fi . у Бере Ж&НII."IIO:rt:r.r.Ьl<ll. ЕНСЖІ)о 
ЕІІ ОрrІІЮЗІЩl.з: С .31'ІІ:ПВ. тр:ЬОХ.:ОТ JІ}І)Це:Й . 

КонсrфІП'ЮІ(іСТ:р'JЮУРИ орі:кrупипtс .з:не. 
I"!ЇwOI'OJ"E:f З !й' ІІІ'tІНОr0ІtОЕСТІІЮ{.3:І1рО'ІН НІІ· 
ІЩСТЇЕ і "соJ>,.""ТЇ.Е"піц'DІс Е'І'Орl'Н>!НК.З:СО10 з

Ю1ІсіЕне. nptrcpi10 Поrащі. Нв. ц:,rІа~· ц:ьоrо 
ІФП>!Ю'іtЕ'f uropiE,c ер:йозно10 rtepeiШ<JЩ010 
в W:mьнocтirro:rrr.r.:ь:юrortWrirm.з:(JIOoroJ\"Oici. 

жиоrо, ТІІК і "цорос J!Ol'O '' &J111t нецб 11 ліст:ь і 
П>!І'Ю)ЕІІ :tИ l:ТЬ ,1Ц) І1р1С IOII:I'tm ЦІ) I1poюtll:": 

1ШіЮП1рОDЖІа'оріЕ ЇrіроЕІІІІЇЕ . Зе.вуве.:tІt7оtо, 
що нецо стrан.з: :mнсrсірщі..з: &J!ІІі. сп ільно10 
рш010 rro:rrr.r.:ь:mro ,)'JPII 'і<с:нооrо lРІІі!tЖС Ir 

:mro Щv:ri.лrr.:t БpeLШipeшr,uropн~ro-
Е'JТ'ІТЬ ,1Ц) E)'JitoEIIX Рвд:І<СІІФЇтоnлпт.рноЇ 
Clto:тe7otl'tiiO:rt:r.r.Ioll:! It~ "с хідюtх:~~ре
СІІх"у 1939-1941 рр .не 1!11ІФНІІ!ІО іне r.torлo 
l:ЮDНШ'І rOJIOEНI'tX ЗІІ ЕІJ).НІо ,ІЮ СТІІЕ П>!Юt Х 

rtepeЦI017ot ЕЙС ІlФВО·ІЮІІЇпrоі!trІtЮ!рЇЕющ· 
ТВО7оt Поmщіне. шіrрщіі. О ~~:НЮ<, с raote це 
~сТІІJІОперех:ід<о10 JIIII01)10 вЩ офЦ
ійюtх Струю"JР ItOJtЬC ЬЮ)Ї -дерЖІІІ!Іt /1:0 
ЩtnільноїАрr.ШКрrаі:ової [4 ,93-109) . 

3юю<у УЕІі1У cpr ramщi.їrroл:r.r. :ь:юrоРУ")' 
ОrtсруІ1р1щілю: А.~а«Ф [З 1, 1%1-178) . 
Нuоtо7о'rеЮ':ІЮООЦУВЮ1І'lt,ІІхrоруне &/Л) в Що. 
r.to І1рО Зfй'ІІrс:ьну юл:ьюст:ь rrольсжоrо 
хtWrітаt.з:не.терІtrоріїЗв..~ї )i,pe.'i<lt вроm 
Ei'!l(l't . БікНІІЕОІІ:ltrЬІ.ІJtфровіІJ).НЇ !ІІ1ІШ І1р0 
фiюsнcoJ;titЇlnpJtrІn::y Польс:ь:m~ї 
-дep:t:a:E!t з б<К)'СО10зю1rіЕу 194 3р .3!11'117!]1(11 

C)'7ote. c.:re.:nв.10r.'IIIК . II:OJIВPm США Yrciд:)7ot· 
ку А. fУ.:Н!і'іен:m робJtт:ь mсновсж,що не. 
з ІІХЇдиоуІ(р&ЇЖЬЮtх терене.х EЮ!Iti(JIO ІІ:ЕІІ 
ю.дioюt.JtJIOtXIt~· ПОПІІ( ~Й укр&.} 

~ 
р 

~ 
~ 
і; 



~ С'п:обо~rЯ>t>І:>.~ !1. А. 
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7 t 

КС ІЮ! ,'1'11. W:ЇJ:trsp'пm:кc ІіСЇ(jJІ'оtЇї • АК '1'11. 'УПА. 
0}\pi.t '1'01'0 ,/IЇ.шtиpaдao::EIO!n:Щrirot.timpm
ЗIIIOt . .5іацо 11Р рІІДЗКСЬ!Фl'О ~ Onopync> 
n.:юt с:тшt mc :aШnpfiJtЬ}(Q е.бопоІІшt :aro , 
'rоЗ ОУН- 'УПА)'Ю1ХD1ИМ0'111~· 
фрОЮ'щіх. llі: nз:нююtбоївr,tі.ж27 · :ю ІJ.tai 
зо АК тахЩ>оздіпІа.щ 'УІІАусі:чні-береІКі 
1944 p.n:iюmapom!JІ'[ItoruiOE ОІІИНЮІаСПІ!· 

риrоріхз wmpюxitOEiriвy~ Бo~
r,utp· Боrn1КІ: В:DІ'О . 0AI017.t з :ив.с підків Бо
J111КС воої траrеції А . Ру.:кІNею:о не.з 111. :в 
по аmеюш рІІДЗКС воої nарпа е.ю:и :иа Бо

ІІІОО,11Р .:пФЇзrопосІmос.з:бJ111Звоо 5 mc . по-
I!SQE. 

U=,uav,t ОС7о'І11СІН!ЮІ7.tф ei«Jo're:кoпorn 
поп:r;:ьюrо <hcpy Е ~вїкіnоз:юкені.nрrщі 
І . Іль:юипООІ [12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;20; 
21; 23) . По-nерхш, 11РСтсідню::в:ве.жає,що 
ці.зтсьні:ть iWJ,tii Кре.йо:вої :иа пon:r;: IIOtX та 
у:че. Ї<с:&аtх земпз:х:в~і.з:нзnас .з: зв. форме.· 
711It,xr.praa-q>or.t~.ut . Щeмe.f>oprmz. 
бе. З )'Щ)&. ЇЖ ЬЮ17оt С IO.tOC тіі1юЩЬЮ17.tрухо7.t 
С'1'ІІ.Л8. ІtІt.!АК:иацйтериrорііІ1рЮримио:ю . 
По-ІІР)Те ,:сік а~рос-rо:вуєт:вер~бпе.· 
ТЬОХ Itora.CЬI<IO\ &.:ю:оріJ: rq>O '1'1! ,І.Ц) iWJ,ri.f. 
Крmо:ве.не бре.n&.уче.с:тіу пtНі'І1Щ<ІіКімир
ноrо )'Щ)&.Ї<сЬJ:Drо :иасе JtенЮП(8. БоrnІКі З 
iиworo боку, І . Іrа.:юІШІК ЕD.J+ІІ.є,що У!" 
раЇКс&сіnо:вс:mщі.ор'акПуаmtШt..~tке 
rq>O'IИ aq;>eroUtxitora.C:&atxciл ,зci11Pit07ot!ll'8.· 
1111 IOro'ЩJr.t і "с O!k"'1'11.1ot" rq>O'l11 )'Щ)ШщЇЕ, 8. 
зцЇІfс:ниmr.t 8.COJr:fa.ICIШtOJ11oC Ьі<У rоо:(Ї.:ю ,Це> 
IO!.))J\t чсrомо~ cnyry:вra:и фiiiO'OIJ,ti0':!8.CJ{()

ro:нrataw 'УПА 11-13 ІІІ1ІІЮІ194 3р . :иaJ:tiEro. 
рис orиiпora.c:&atxitoceJteнь . fР!щюr.tу:ві< . . 
:иаrоmщrє ,що CE:v:tЧeю.rq>o 11P7.tOE:rceнocn 

О 'УН· Б з:юwис '1'І'І7оtІ!:ЩО1 ariлr.юtxltiйrq>o
m non.:кiJ: не існує . !Іе.рmзе.:кс жі з&rОНІ1 
iWJ,tii КpaitoEoї6yJI!t сф ор.rовrасі.:иа БorntiO. 
уже rti: І'СП!О':!вr!;)'ІІ.КІШtОrа.с аюї raa.tii О УН 
'УПА. КерЇЕющrЕО Itora.CIIOl'O ~ Опору . . 
ІІМ'еrорІЮ<О ~JD 7otoЖJIIШCТЬiteperrui-

'II;f 11РЕОЄІ0аtх:mр11РІІЇЕ J>t-чi llocrtOJIItrOЇIOi 
:mрис:ть )Іq)аЇІщЇЕ і~7.tО:+аІtЕЇС:ТЬ 
с:тЕоренк .з: )'Щ)&.ЇЖ воої цержuи ІІІUШ :иа 

Нацдкі'Ір.:І«ЦІ1КЇ [22 '10-69) . 
Поrа.сЬЮ! n iдrr:irou,rq>e цс:тuпене н ІІЙ· 

rrepu.re з&rІL m;копоrа.с:ь:ЕФ:ю opr е.юзІЩlЄІО 

Со:ю з збр01'hоої боротьбіt (Z""i?zek \1.Qiki 
2Ьroj\ej),yJ+:e I:iдrroitaJ91' 1940р .pO:i1'0JИYID 
:в Зв.хідкій )kрІІЇКіrаашиу~ь ше· 
-rо:ю n:W oroпat збрсйноrо ЕИс:т)хtуЕ~ :иа· 
»! сиіцюrо JІ..'РОЧ· 3r011P7ot СЗБрОІІФJ!ОD: .З: 
:иа СЗВ. 1 та СЗБ-2. Otq>ir.t Со :юзу зброЮ<ої 
бсротьбіt цізпиі{ ~ формуЕrа<· 
ІСІ ,ж-rо : Ppr.tixoбopCИit Кра.lt>:вої,~р.серсь
nне зв. ПІ!ЖІОО· :ЕЇЙсЬІФD. орrвкізrщі:t ,Thrim 
нез &.ПІ!ЖІООЇ Попьwі ,Поrа.сьn opr rа<ізrщі.з: 
боротьб11 зв. воп:ю, Те.ем:иа орrе.Юз щі.з: 

:ЕііtсЬІФD. те. i<wi. Де.:ЮrрjІUшЇІніш ЕJІІt· 
mc .З:Е СЗБ &.бо ,Wючи се.r,rос:тйко,узrоІ.С+!(· 
111.1111 с :вої ащіі зі C'lp)'IO)'p8.7outxtora.c В:DІ'О 
)pЩ!ІaOК)I!OEramt'l'l!ptrcpiї. 

Поn:r.:ЬЮ! rrідпіrпш звііr.t8.7!0с .з: n:Wото:в· 
ІФІО се.бота J+НO·IJ,t1EepCПiюtxraщlt,liO!IO':!I(O 
з ІJ,tаерсізmне. зІІ.ІtЇзющ.а:х ,opr rа<ізrщіє:ю 
тер аю" Їв rq>О'!Иче:Ю.стів i1.riniцii",tJ'1В.J{)'D.· 
кзм зброі'ооtх ІtО»:'І'ІІ.НЬ, у 'ro7o\f ':!Itc лі у 
Лr.:во:в і 0/ІJ«ІК, :rідко з Їкс'Ірущі.зоmурщ 
І& @J,rіrрвдії, roпomri зyamn.a: nomc ВФrо 
~:на р&.ІtЖСЬК:Йтериrоріїr.t8.!1Іt зосе· 
ре /.С+!(ЕІП'ИС .:t:иа рОЗЕ ЩуІ!ІІ.JІЬІ<іt і!сітьності . 
Ріаmйб:ю~е+tт Eltlplll'ItOJIIoC В:DІ'О rrWriлn.a:в 
рІІДЗКСЬІСЙ зоЮокуrощіїс '1'ІІ.НОШ E':!Юot&.J!)' 
сумуу90 пtе.а\1 11РІІІІРЇЕ .З них27 mc .a\!rq>It· 
EIL':!8.7!0C .З:ЦП.З:орrrа<ЇЗrщЇЙкоЇробО'ІИ ,9ТН· 
с.а\1 · :иа иnре.'Пt wшnepenзyrpoшelt з-зв. 
nрдону,6 пtе.а\1 • :иазе.безrrеченкпажсrфе.
'ПШіІ'ІІ'оUtю:врпtре.7.ut . l.Ьvotб:ю~e+:e'ror.txtepeЦ· 
61L':!8.1!0C.з:yipl'fo'IILЖ.:t350 'Umaюtx'' офіц!рі.:в . 

)і{е.с ПЇ11РК цеnорте.цій, р erq> ес ій й 
і<ф ЇПЬ1р rщіі с Еоїхаrенrів ynon:r;: ЬЮ! сере· 
~ПІІЩ З ІІР)1'0ЇІІОJtОП1КІ11940 р. НКВС ЗJ\tr 
~nаре.nізу:вrаи~ СЗБіпо
('І'8.ЕlШ1 ~ІФЮрОJІІо С ЕОЄЇ!ІІ'енr)ри . ІJріt· 
ЦЬО7оtу,Е боротьбі з Iton:r;: II017otrriдxt:inrurotp&.· 
цзнськ:і. сnецслужби бyrot не. nор.:щок 
eфelaШJ{iui з е. :кіr.tщжі. Н& відт.tіну :вЩ 

IOr.tЩaD ЇЗОЮ1 окуrощії Е рІІДЗКС всій ЗОН і 
<К)'І!ВЦіі1!Р nlm 1940 р. цізmЮсть Itora.Cm> · 
ro ~буп&.mршізо:вrа<е. &.бо поста:впе · 
~ra. чеЮ.с:ті.:в . Ti.nьmy 1ІьЕо:віре.· 
WJ(CW U'eнrit ЕС:ТІІІ<ОЕИІІІtЮЖІ'рОПЬ зе.12 
.з:вочюv,m к:ввршрrа.ut СЗБ. Бсьоrо :Еіц :ве· 
ресн.з: 19 39 11Р черП<.з: 19 41 р .не. териrорії 
?е. Jсідкої )Jpaiииpe.ІtЖCь:mr.nt сrrецсnужбе. · 



Л>=ОVІ.= .і. с oro рі.ї 'Z' _. .і.с orop i.orp _.ф.і.ї J::1' 
--------У-' 

ми~ паq:.шо З40 орrІІКПщій і rруп 
no:nr.c ва о aror!f' ~94 9І1рt'іе'!Юtхц:> їх~ 
косrібупо ::а&решrоЕІіКО ,цо ~м!»tito· 
юsрІІКюш.су~~:жаrо 124 особи [22, 141-1.59] . 
У :в Ще СІПФЕОМ)"Еідкохшю<іу 1Jь:вЇЕСЬІФ7о't)" 
о:в:руз 1 зe.mtuatmtc.з: ке зе.вр ШП'OE&.I011'otlt 

тimюt2.S't'anoJW::aatxitiдr:rimюnciE ;,- Grr.кi
c11!1Ecжaoty- 40'Уа [18,1.57] . :&.rmзе.>=еке. 
мкrеріl:rське. &.::а СЗБ :в&~ ~Ні,ІЦ) 
зберn:rасхуІІ:О'о'Ііmвю:ІШ'оtу1Фt"І'Юпі.JІьm 

Ее. : 1200 ЗОJtсfІИХІ'О~,е.ТІІІФЖЗОJDТЇ 
nбJ'I)"ii<Jt ,ItOim:lll' ІІрИ ,бре.с тти,броwm. У 
ф Ю:ю:исте.Що:сі.rосmрофес ере. Р. Ре:ю::ь:mrо 
:EIOI)"fltl'llt 789 ЗОЛСflИХJоtОКеТ рЇmю;: !ір&. Ї< . 
Рmресіїпосі.з:лt npax ірозrуб~ь сере~~: 
IIOJW: ЬІП'ОКВ.Се:rrею<JІ,ІІЛІ! rooroпatl'otpe З)'ЛЬ
ТІаWо'ІІ1рОЕе.п:ів с те.ла EQoiOEe. ГоrоЕИОrо !Ф· 
МІІКЦ)'ПUООІ: СЗБ ЕЩnnвкіЕ збро11КОr о ІЮ· 

Есте.кк.а: І'ІрОТИ "со:веrіЕ ". 3 тоrо че.су 
~::а~оtсталозбережею<.з: 
силірО11'8J!.У'+2КК.З:П:UUtЕЇЕ кеІШ &.JПИОЇ Jote· 
реЖL 

~ЇEзe.:нe.mtnoruюtiEЇ/1: 
німців~ 194 2р .1fDJatiiOJW:JI(trriдtrirtn.a: 
ке. БоJ'ІІtИі ~І'ІрВЮJt'!КО ~е. Гоrо:в 
ке ІФJоtе.ІЩУЕІіКК.а: у БврwаЕі зе.бороюmо . . . . . 
It :щr:mtloК)' ЩЮtІЮСТЬ у IJ;I011rf ІірВ.Ї, Clq>M 11:0· 
naotorи се.боте. JІке> ІJJtEepcnlкiЦ срrе.кізв.ціі 
11 
:J?e.IOL'!Ж''. 0~, )'І'ІрО/І:ОЕЖ ке.с 'I)'ItКOl'O 

рокупідnЇпщумережубупо ЕідкоЕrrеко. Нв. 

ТI;f1o'!Ef І . ІпьІоWtюІ ,І!:І:'!Че. З КЇJоtЩЬІФЇС J!ІЖ· 

би Ебере зкі 194З р. )'ІірВ.Ї<СІЮtхW)'Щоtе.кіЕ 
11:0 УПА ItOiq>&.IЩtne. )'1оtОЕИ ці.mькості 
IIOJW: Ь!П'оrrідtrіrtл.а:Емі:те.хімісте'4<Ю: ,ІІЛІ! 
norЧшnne.yci.nr.cжitJori:цeEOcтi Яс і О 'YН
YIIA,noJW:ьюtЙP'fX Ortopynepexo~J:Jtn цо 
в.юшкоЩраmиіr.tЩЬ!ФЇбороrьбиІ'ІІtlШ кe.

xtptiOIOci 1942 -ке.nочm.:у 194Зр . Yi!I:P'ft'nt 
nоrоШ'ІИ і 194 З р .ке. Болtкіие.лЇОіуЕалсс .а:9 

ItOJW: ІІОtХІtІІJ:ІПtЗІіКСшtХЗаrокіЕ 'lltc еJ't!НЇ
СТВ) 1200 біі'ЩЇЕ,/1:0 JІІ:Ю:ІІ:ОІ'!)'!ІІЛСС.З:З&Ю 03· 
броеюtХЧ:ІШ{ів с вмооборони . І . IJ!IJj)IШtк 

КВ.::Ю:ІІЄ СТЕсрекуу 1944 р . 27 ·Joty БoJUtiO:ЩI' 
ІJ:Jt ЕізіJ!І АК одкЇ.єІо зк ra1rtooyжкiwtx боПо
mход~tк~щьІЮJW::ь:mrо~ Ortopyшare.ni . 
У ца't же nерЮц EOJUtiO:WL УПАме.пе. Ю-1.5 
ТИС.:Н EOD (22,263-268) . 

Нв. озfроЕЮ<і27-їБоmкс:&ФЇІJJtЕізіїАК 
ке.пНуЕалос.а: 620ni:тo:rreтiE, .S ше .rШ'ІИrі
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