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У досліджені показано діяльність органів НКВД УРСР, спрямовану на
ліквідацію КЕ ОУН у Львівській обл. На основі проаналізованих кримінальних справ з фондів ГДА СБ України та Архіву Управління СБ
України у Львівській обл. періоду 1940—1941 рр. досліджено особливості слідчої та судової діяльності органів радянської влади, встановлено 105 із 107 осіб, арештованих у ході оперативних дій протягом
серпня 1940 — січня 1941 рр., інкриміновані їм обвинувачення, процедуру винесення вироків та їх виконання.
Ключові слова: ОУН, НКВД УРСР, Процес 59-ти, Процес 39-ти,
Західна Україна.
Derevyanyy Ihor
THE SECOND ELIMINATION OF THE OUN REGIONAL EXECUTIVE BOARD
HELD BY THE NKVD OF THE UKRAINIAN SSR IN THE LVIV REGION IN
1940-1941
The research depicts activities of NKVD of the Ukrainian SSR held
to eliminate local leaders of the OUN in Lviv oblast. Peculiarities of
prosecution and court activities of the soviet power are investigated from
the criminal cases that are kept in the Branch-Wide State Archives of the
Security Service of Ukraine. Names of 105 out of 107 persons arrested in
Aug. 1940 — Jan. 1941 are defined, as well as laid accusations, verdict
procedure and sentence implementation.
Key-words: OUN, NKVD of the Ukrainian SSR, «the process of 59», «the
process of 39», Western Ukraine.
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ДРУГА ЛІКВІДАЦІЯ ОРГАНАМИ НКВД УРСР
КРАЙОВОЇ ЕКЗЕКУТИВИ ОУН У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
В 1940–1941 РР.
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“. q*…,S" j!=“… …“*%% !-…3
k"S"“*%_ %K., %“"S2= “! … , =!2%"=…= 7 "!“…
1940 !.32.
17. c!,=L l=!2= Š% %!S"…=, …=!. 1920 !. 3 . k"%"S, %“"S2= “! … (“23 …2*=
k"S"“*%%
3…S"!“,223),
=!2%"=…= 6 "!“… 1940 !.33.
18. j%"!*% d=!S l=*“,S"…=, …=!. 1922 !. 3 “. a!% *,
y,!*%% !-…3 k"S"“*%_
%K., %“"S2= “! … (“23 …2*=
k"S"“*%%  ,…%% S…“2,j%“2-`!C= a!ƒ%"“*,L. k"S",
2323), =!2%"=…= 6 "!“…
1936 !.
1940 !.34.
19. o,* P!,…= n*“=… !S"…=, …=!. 1918 !. 3 . l,ƒ,ƒ!=*“ (qx`),
%“"S2= ",?= (…="==“ …= 4-3 *3!“S -S%%S…%% -=*3223
k"S"“*%% 3…S"!“,223), =!2%"=…= 5 ,“2%C= = 1940 !.35.
20. m=*%……= l=!S P"=…S"…=, …=!. 1924 !. 3 . k"%"S, %“"S2= C%=2*%"= (3…, 9-% *=“3 “! …%_ *%,), =!2%"=…=
7 "!“… 1940 !.36.
21. b,……,*S" m=2=S q, %!S"…=, …=!. 1920 !. 3 . k"%"S, %“"S2=
C%=2*%"= (3…,S 9-% *=“3 “! …%_ *%,), =!2%"=…= 7 "!“… 1940 !.37.
31
32
33
34
35
36
37

ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 3. — Арк. 170, 177 зв.
Там само. — Арк. 185, 189 зв.
Там само. — Т. 4. — Арк. 1, 5 зв.
Там само. — Арк. 51, 52, 55.
Там само. — Арк. 37, 38, 42 зв.
Там само. — Арк. 82, 87 зв.
Там само. — Арк. 104, 109 зв.
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22.
o=*3 *
l,.=L%
P"=…%",, …=!. 1913 !. 3 “. P"=…*S" q*==C% S“*%% !-…3
Š=!…%CS“*%_ %K.,
%“"S2=
",?= (!,“2), =!2%"=…,L
10 ›%"2… 1940 !.38.
23.
c%!K= p%=… Š%%",, …=!. 1919 !. 3 . k"%"S,
%“"S2= “! … , =!2%"=…,L
7 "!“… 1940 !.39.
24.
d *S" p%=… c!,%!%",, …=!. 1904 !. 3 “. f!K*, q*==2“*%% !-…3 Š=!…%CS“*%_ %K., %“"S2= “! … ,
=2= =!23 … "*=ƒ=…=40.
25.
c%…=!3* a% =… q…%",, …=!. 1912 !. 3 . k"S",
%“"S2= “! … (“23 …2 k"S"“*%% C%S2.…S…%% S…“2,2323), =2= =!23 … "*=ƒ=…=.
26.
a!“2
p%=…j%“2-`!C= a!ƒ%"“*,L. k"S",
l=!’ … o2!%",, …=!. 1897 !.
1939 !.
3 . k"S", %“"S2= ",?=, =2=
=!23 … "*=ƒ=…=.
27. c%*% l,*%= l,.=L%",, …=!. 1890 !. 3 “. q2=!, “"%!S"“*%% !-…3 k"S"“*%_ %K., %“"S2= “! … , =2= =!23 …
"*=ƒ=…=.
28. l=2"SL3* `… !SL l,.=L%",, …=!. 1913 !. 3 “. c3,
a!% S"“*%% !-…3 k"S"“*%_ %K., =2= =!23 … "*=ƒ=…=.
29. d3=…“*,L o2!% P"=…%",, …=!. 1913 !. 3 “. Š%"?S" b,……,*S"“*%% !-…3 k"S"“*%_ %K., =2= =!23 … "*=ƒ=…=.
30. d3=…“*,L q2C=… P"=…%",, …=!. 1918 !. 3 “. Š%"?S" b,……,*S"“*%% !-…3 k"S"“*%_ %K., %“"S2= “! … (“23 …2 k"S"“*%%  ,…%% S…“2,2323), =2= =!23 … "*=ƒ=…=.
38
39
40

126

ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 4. — Арк. 131, 136 зв.
Там само. — Арк. 156, 157.
Там само. — Т. 8. — Арк. 309.
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31. l==?3* k ",= P"=…S"…=, …=!. 1915 !. 3 “. Š%"?S" b,……,*S"“*%% !-…3 k"S"“*%_ %K., %“"S2= “! … (“23 …2*= k"S"“*%% 3…S"!“,223), =2= =!23 … "*=ƒ=…=41.
32. j=* o2!% b=“,%",, …=!. 1911 !. 3 “. a%!2 2,… l%“2,“*%% !-…3 k"S"“*%_ %K., =2= =!23 … "*=ƒ=…=.
33. j=* q%-S q2C=…S"…=, …=!. 1917 !. 3 “. Š3,%%" k"S"“*%_ %K., =2= =!23 … "*=ƒ=…=42.
34. j!3C= [3 %*3…2=. # &j!3C[ # P.d.] Š% %ƒSL b%% ,,!%",, …=!. 1918 !. " “. g=3›› kK=S"“*%% !-…3 k"S"“*%_
%K., %“"S2= “! … (“23 …2 k"S"“*%%  ,…%% S…“2,2323),
=!2%"=…,L 6 "!“… 1940 !.43.
35. c!,= * a% =… l,*%=L%",, …=!. 1923 !. 3 . o!,S d!%%K,*%_ %K., %“"S2= “! … (3… 10-% *=“3 “! …%_
*%,), =!2%"=…,L 3 ›%"2… 1940 !.44.
36. o3. l,.=L% P"=…%",, …=!. 1920 !. 3 . k"%"S, %“"S2=
“! … (3… 10-% *=“3 “! …%_ *%,), =!2%"=…,L 9 ,C… 1940 !.45.
37. n…3-!*% q2C=… `…2%…%",, …=!. 1923 !. 3 “. j%ƒS"*= b,*%K%!*S"“*%% =K% j%ƒS"“*%% !-…3 Š=!…%CS“*%_ %K., %“"S2=
“! … (3… 10-% *=“3 “! …%_ *%,), =!2%"=…,L 6 "!“… 1940 !.46.
38. a3*= n!“2 P"=…%",, …=!. 1922 !., %“"S2= “! … (“23…2 k"S"“*%%  ,…%% S…“2,2323), =!2%"=…,L 6 "!“…
1940 !.47.
39. c="!,,,… l,!%“=" d,2!%",, …=!. 1923 !., %“"S2= “! … , =!2%"=…,L 23 "!“… 1940 !.48.
40. q2=!*= a% =… l,*,2%",, …=!. 1922 !. 3 . k"%"S, %“"S2=
“! … (“23 …2 k"S"“*%%  ,…%% S…“2,2323), =!2%"=…,L
6 "!“… 1940 !.49.

41
42
43
44
45
46
47
48
49

ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 8. — Арк. 310.
Там само. — Арк. 311.
Там само. — Т. 6. — Арк. 1, 2, 16.
Там само. — Арк. 60, 61.
Там само. — Арк. 146, 156.
Там само. — Арк. 180, 185 зв.
Там само. — Арк. 199, 200.
Там само. — Арк. 226.
Там само. — Арк. 244, 252.
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41.
)=!*%"“*,L l,.=L% Š% %!%",, …=!. 1924 !. 3
“. g=%“2 c,… …“*%% !-…3
k"S"“*%_ %K., %“"S2= C%=2*%"= (3… 9-% *=“3 “! …%_ *%,), =!2%"=…,L
20 "!“… 1940 !.50.
42.
j%=!
b%% ,,!
q2C=…%",, …=!. 1917 !. 3
“. k,“ 2,S q2!,L“*%% !-…3
d!%%K,*%_ %K., %“"S2= “! … (“23 …2 -S%%S…%%
-=*3223 k"S"“*%% C%S2.…S…%% 3…S"!“,223), =!2%"=…,L 12 "!“… 1940 !.51.
43.
j%=! kK%" q2C=…S"…=, …=!. 1919 !. 3 “. f,!S"*= q%*S…,*%% !-…3 k"S"“*%% !-…3, %“"S2= “! …
(“23 …2*= !=…S“2,*, k"S"“*%% 3…S"!“,223), =!2%l,*%= b%"*. jS…  1930-. !!.
"=…= 1152 =K% 12 "!“… 1940 !.53.
44. g3K= P!,…= `…2%…S"…=, …=!. 1923 !. 3 . k"%"S, %“"S2= C%=2*%"= (3…, 8-% *=“3 “! …%_ *%,), =!2%"=…= 7 "!“… 1940 !.54.
45. f, ,* c!,%!SL q2-=…%",, …=!. 1912 !. 3 “. ““2!3K*S"
y,!*%% !-…3 k"S"“*%_ %K., %“"S2= C%=2*%"=, =!2%"=…,L
11 "!“… 1940 !55.
46. q2% ! n…= Š% %!S"…=, …=!. 1916 !. 3 . Š=!…%C%S, %“"S2= “! … , =!2%"=…= 9 "!“… 1940 !56.

50
51
52
53

54
55
56

128

ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 6. — Арк. 274.
Там само. — Т. 7. — Арк. 168, 175, 205.
Комар Л. Процес 59-и … — С. 16.
ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 7. — Арк. 149, 153, 153 зв; Комар Л.
Процес 59-и… — С. 7.
ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 7. — Арк. 1, 6 зв.
Там само. — Арк. 19, 23 зв.
Там само. — Арк. 57, 61 зв.
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№

47. q2="=!“*= c=,…= o2!S"…=, …=!. 1920 !. 3 “. q2=!S gK%_“*= k"S"“*%% !-…3 k"S"“*%_ %K., %“"S2= C%=2*%"=, =!2%"=…=
9 "!“… 1940 !.57.
48. j%.=… c=……= i%“,CS"…=, …=!. 1922 !. 3 “. u%!%“…, o!, …“*%% !-…3 d!%%K,*%_ %K., %“"S2= C%=2*%"=, =!2%"=…= 7 "!“… 1940 !.58.
49. d=…,", l,.=L% b=“,%",, …=!. 1910 !. 3 “. g=3››
gK=!=ƒ*%% !-…3 Š=!…%CS“*%_ %K., %“"S2= C%=2*%"=, =!2%"=…,L 11 "!“… 1940 !.59.
50. j *S"“*,L d,2!% q…%",, …=!. 1911 !. 3 . gK=!=› Š=!…%CS“*%_ %K., %“"S2= “! … , =!2%"=…,L 18 "!“…
1940 !.60.
51. l=2= n…= `…2%…S"…=, …=!. 1917 !. 3 “. lS“2*, o%…,*%",*%% !-…3 k"S"“*%_ %K., %“"S2= “! … , =!2%"=…= 361 =K%
7 "!“… 1940 !.62.
52. o!,23 * q2-=…S b=“,S"…=, …=!. 1915 !. 3 “. j%….S"
q2!,L“*%% !-…3 d!%%K,*%_ %K., %“"S2= C%=2*%"=, =!2%"=…= 7 "!“… 1940 !.63.
53. aƒC=*% P!,…= b%% ,,!S"…=, …=!. 1921 !. 3 “. b%!ƒ
j,_"“*%_ 3K!…S_, %“"S2= “! … (“23 …2*= k"S"“*%%  ,…%% S…“2,2323), =!2%"=…= 6 "!“… 1940 !.64.
54. a% …=! c=……= `… !S_"…=, …=!. 1920 !. 3 . k"%"S, %“"S2=
“! … (“23 …2*= 2-% *3!“3 -Sƒ,*%-=2=2,…%% -=*3223 k"S"“*%% C =%S…%% S…“2,2323), =!2%"=…= 23 "!“…
1940 !.65.
55. o%C= ,… n= o2!S"…=, …=!. 1923 !. 3 . k"%"S, %“"S2= C%=2*%"= (3…, 9-% *=“3 “! …%_ *%,), =!2%"=…= 19 "!“… 1940 !.66.

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 7. — Арк. 97, 101 зв.
Там само. — Арк. 126, 131 зв.
Там само. — Т. 8. — Арк. 48, 55 зв, 70.
Там само. — Т. 8. — Арк. 108, 112 зв.
Матла-Казанівська О. — Із спогадів… — С. 269.
ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 7. — Арк. 206, 211.
Там само. — Т. 8. — Арк. 1, 2 зв.
Там само. — Арк. 25, 30, 30 зв, 33.
Там само — Арк. 133, 137, 137 зв.
Там само. — Арк. 151, 155, 155 зв.
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56.
q"S2,* kS S -n*“=…= ~S=…S"…=, …=!. 1924 !. 3
. k"%"S, %“"S2= C%=2*%"=
(3…, 9-% *=“3 “! …%_
*%,), =!2%"=…= 7 "!“…
1940 !.67.
57.
x3.", m=2=S i%“,CS"…=, …=!. 1922 !. 3 . p= .S"
k"S"“*%_ %K., %“"S2= “! …
(“23 …2*= 1-% *3!“3 k"S"“*%%  ,…%% S…“2,2323),
=!2%"=…= 9 "!“… 1940 !68.
58.
l=2*S"“*=
l=!S `…S…= o2!S"…=, …=!. 1921 !.
3 “. p%“%.%"=2 g%%2…,*S"“*%% =K% oS "%%,“*%%
!-…3 Š=!…%CS“*%_ %K., %“"S2= “! … , =!2%"=…= 11 "!“… 1940 !.69.
59.
x…!= o2!% P"=…%",, …=!. 1920 !. 3 “. q%*%l,*%= b%"*. 1940 !.
S"*= o%…,*%",*%% =K% y,!*%% !-…3 k"S"“*%_ %K., %“"S2= “! … (“23 …2 1-% *3!“3
-Sƒ,*%-=2=2,…%% -=*3223 k"S"“*%% C =%S…%% S…“2,2323), =!2%"=…,L 23 ›%"2… 1940 !70.
58 %“%K= S…*!,S…3"=, ƒ%,…, ƒ= “2=22 54I jj rpqp,
C3…*2=, 2II 2= 11III. 59-3, o. x…!S, # ƒ= “2=2 , 19IV, 54
(C.C. 2 2= 11), 20V, 206VI, 71 jj rpqp.
gS …% ƒS “S ,, %*3…2=,, ƒ%,…, CS “3 …,. C% =,
3 2=*SL S …%“2S.
b K!ƒ…S 1940 !. …= C%“= 3 *!S"…,*= %!=…Sƒ=SL…%_ !-!…23!, je C!,ƒ…=…% P. l=*“,S"=, j.-`. a!ƒ%"“*%% # !-67
68
69
70
I
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ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 7. — Арк. 37, 42 зв, 47.
Там само. — Т. 8. — Арк. 168, 172 зв.
Там само. — Арк. 191, 195 зв.
Там само. — Арк. 207, 211 зв
54-та стаття карного кодексу УРСР (відповідає статті 58 КК РСФСР) —
стаття першого розділу особливої частини КК УРСР — Контрреволюційні злочини, що визначала злочином антидержавну діяльність. Складалася з 14 пунктів.
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№

!…2% C!%C==… , je, l. l=2"SL3*= # !-!…2% !%ƒ"S *,,
b. j%"=,* # *!S"…,*% ›S…%%_ “S2*, nrm, 2=*%› "%…= %!=…Sƒ3"== C%3* *%…“CS!=2,"…,. *"=!2,!  C!K3"=…… *3!’G!S"
"S ƒ=*%! %……%% …2!3 nrm 2=  2=G…,. ƒ3“2!SL …S" je.
P. l=*“,S" %!=…Sƒ3"=" !%ƒ,!…… !›S nrm: m. x3.",
C!%"% ,= =S2=S “! ›S…%*, j. a!ƒ%"“*,L 2= q. q%!%*S"“*,L # “! “23 …2S", b. j%"=,* 2= l. o=*3 * # …= CS C!,G“2"=., -=K!,*=. 2= ƒ="% =.72.
Š=*, ,…%, …= 1 "!“… 1940 !. *S*S“2 …S" nrm 3 g=.S …SL r*!=_…S, ?% CS C%! *%"3"=,“ k"S"“*SL je, “*= =II

III

IV

V

VI

71
72

Пункт 2 статті 54 КК УРСР: «За збройне повстання або вторгнення з контрреволюційною метою на радянську територію озброєних банд, захоплення влади
в центрі або на місцях з цією самою метою і, зокрема, щоб силоміць відірвати від
Союзу РСР і окремої союзної республіки будь-яку частину її території або розірвати укладені Союзом РСР з іноземними державами договори…» // Кримінальний
кодекс УРСР [далі — КК УРСР]. Офіціальний текст з змінами і доповненнями на
1 лютого 1940 р. — Київ: Юридичне видавництво Народного Комісаріату Юстиції
Союзу РСР, 1940 р. — С. 27—28.
Пункт 11 статті 54 КК УРСР: «За всяку організаційну діяльність, спрямовану на
підготування або вчинення передбачених у цьому розділі злочинів [контрреволюційні злочини — дія, спрямована на повалення, підрив або послаблення радянської
влади. — І. Д.], а також за участь в організації, утвореній для підготування або
вчинення одного з злочинів, передбачених у цьому розділі…» // КК УРСР. — С. 32.
Стаття 19 КК УРСР: «Заходи соціальної оборони застосовуються до
всіх співучасників злочину (підмовників, виконавців, підсобників) залежно від ступеня їх участі в даному злочині і від ступеня їх соціальної небезпеки.
За переховування злочинця або слідів злочину, коли це не допомагає виконанню злочину, застосовуються заходи соціальної оборони тільки у випадках, спеціально зазначених у цьому Кодексі». // КК УРСР. — C. 9.
Стаття 20 КК УРСР: «Підмовниками вважаються особи, які схилили до скоєння
злочину.
Виконавцями вважаються особи, які брали безпосередню участь у виконанні злочину, в чому вона б не полягала.
Підсобниками вважаються люди, які допомагали вчинити злочин порадами, вказівками, усуненням перешкод та іншими способами, а також переховували злочинця або сліди злочину.
За недонесення про вчинений або підготовлюваний злочин застосовуються заходи
соціальної оборони тільки у випадках, спеціально зазначених у цьому Кодексі». //
КК УРСР. — C. 9—10.
Стаття 206 ІХ розділу КК УРСР «Військові злочини»: «Військовими злочинами визнаються спрямовані проти встановленого порядку несення військової
служби злочини, вчинені військовослужбовцями і військовозобов’язаними запасу Робітничо-Селянської Червоної Армії під час перебування в лавах РобітничоСелянської Червоної Армії». // КК УРСР. — C. 107.
ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 8. — Арк. 285—286.
Там само. — Арк. 287.
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= 5500 %“SKVII. 0 %ƒ"%,%
!%ƒC%=2, CS %2%"*3 =…2,!=…“*%% C%"“2=…… , * C=…3"=%“ …= "!“… 1940 !.
d %% K3% !%ƒ!%K…%
&l%KSSƒ=SL…,L C=…[, ?%
K3" !%ƒS“=…,L 3 "“S %K=“2S g=.S …%_ r*!=_…, 3 “!C…S
1940 !. o%C! …% ƒ!%K…% %KS* "SL“*%",.-3*!=_…S"
pjj`VIII. p%ƒ"S *= nrm (*!S"…,* # l. l=2"SL3*) C!%"% ,= ƒKS! =2!S=S" C!% !%ƒ2=3"=…… 2= C=…, "SL“*%",.
=“2,… pjj`. Š=*%› “2"%!"=, &%!…S “C,“*,[ C!=S"…,*S" C=!2SL…,. “2!3*23!, %-S!S" pjj`, “CS"!%KS2…,*S"
mjbd, %“SK, ?% C!,K3, ƒS
q.% 3 r*!=_…,. a3% C!%" …% ƒ=.% ,  “2"%!…… 2. ƒ".
d,2!% j *S"“*,L.
t%2% 1930-. !!.
&q…L%!=23[ # ="2%!,22…,.
%“SK, ?% C%",……S “2=2, &*S“2 *%[ !›="…%% =C=!=23 …%"%“2"%!…%_ !›=", "…=“S %* C%"“2=…… . 0 !%K%2= 3 k"%"S K3= %!3…= l. o=*3 *%"S.
o!%"% ,=“ "SL“*%"= CS %2%"*= *= !S" nrm 3 S“=., ",*%!,“2%"3"=, C!, %3 C%“*3 ƒK!%, *3 ƒK,!=, 3 “CS=…S “.!%…,. m= !%S, ?% …= “,=,“ ƒ-ƒ= *%! %…3, *3C3"==“
"SL“*%"= S2!=23!=, 3“2=",, S…“2!3*S_, 2%C%!=-S…S *=!2,73.
VII

VIII

73
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Показовий суд 15—18 січня 1941 р. мав на меті дискредитації ОУН та створення
позитивної думки про радянську владу та НКВД. На ньому було засуджено кілька керівних членів ОУН, проте більшість — учні шкіл та училищ, що нещодавно
cтали членами Юнацтва ОУН. Це свідчить про перебільшення успіхів та масштабності операції НКВД з ліквідації ОУН і наводить на думку про свідоме завищення кількості членів ОУН з пропагандивною метою.
РККА (від рос. Рабоче-Крестьянская Красная Армия). Офіційна назва збройних
сил СРСР протягом 1918—1946 р. З 1946 — Радянська Армія (всі роди військ, крім
воєнно-морських сил).
ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 8. — Арк. 288.

Ігор Дерев’яний

Друга ліквідація органами НКВД УРСР Крайової екзекутиви ОУН…
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№

j.-`. a!ƒ%"“*,L, q. q%!%*S"“*,L 2= a.-k. J …%!% ƒ SL“…,, ƒ=.% , ƒS “2"%!…… =…%* nrm 3 “.S …,. !S%…=. rpqp74.
P… ,"S 3=…,L ƒS“2 %K",…3"=… CS “3 …,. K3" 2=*,:
P. l=*“,S" K3" "S 1930 !. …% nrm. b ,“2%C= S 1939 !.
C!L%" != …“*%-…S*,L *%! %… 2= %C,…,"“ 3 mS,…S, =
" “S…S 1940 !. C%"!…3"“ " r*!=_…3. r 2%3 1940 !. %!=…Sƒ3"="
3 j%%,_ 6- ……S *3!“,  nrm 2= “2"%!," %% S›…3 !›3.
gK!S=" *%2, nrm. )=“2% ",_› ›=" % q2=…S“="%"= ƒ S…“C*SL…,, C!"S!*=,75.
l. b%"* # "S 2!="… 1940 … nrm, ƒ="!K%"=…,L j.-`. a!ƒ%"“*,. o“" % # 4`… !SL’, *!S"…,* k"S"“*%_ %*!3, nrm
(j3,*S"“*,L, “"%!S"“*,L, b,……,*S"“*,L, c%!% %*,L, y,!*,L, aSK!*,L, p3 “*,L !=L%…,). bS 1 "!“… 1940 !. …
je * *!S"…,* !-!…23!, C!%C==… ,76.
l. l=2"SL3* # *!S"…,* !-!…23!, !%ƒ"S *, nrm "S 1 "!“… 1940 !. a!=" 3=“2 3 CS %2%"S =…2,!= …“*%% C%"“2=…… 77.
l. d3=…“*,L # ƒ=“23C…,* *!S"…,*= !-!…23!, !%ƒ"S *,
nrm. o!, =!2S 3 …%% ",3…% !=…=23, !"%"! 2= =…2,!= …“*3 ,“2S"*378.
j.-`. a!ƒ%"“*,L # … nrm ƒ 1934 !. o“" = # 4j=!C%’ 2=
4j!2’. j!S"…,* !-!…23!, C!%C==… ,. g="!K3"=" l. b%"*=
2= q. q%!%*S"“*%%79.
q. q%!%*S"“*,L # C!=S"…,* !-!…23!, C!%C==… , nrm80.
a.-k. J …%!% # … nrm ƒ 1939 !. g="!K%"=…,L c%SKL%"“*,. n%," nrm 3 k"S"“*%3 3…S"!“,22S, = C%2S 3 "“S.
",?,. …="=…,. ƒ=*= =. k"%"=, C!=S"…,* !-!…23!, C!%C==… ,. `S23"=" “23 …2S" ƒ u=!*%"= 2= n “, "“23C=2, " nrm 2=
“2"%!"=2, =…*, nrm …= “.% S r*!=_…,81.
~. j%“2,,… # … nrm ƒ 1935 !. o“" = # 4k,“’ 2= 4b%"*’. d%
1939 !. *!S"…,* ~…=2"= nrm 3 d!%%K,*SL %*!3ƒS. g 1939 C!74
75
76
77
78
79
80
81

ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 8. — Арк. 290.
Там само.
Там само.
Там само.
Там само. — Арк. 292.
Там само.
Там само. — Арк. 293.
Там само.
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n…= l=2=. k"S", 1941 !.

_.=" % k"%"=. g=“23C…,* *!S"…,*= %!=…Sƒ=SL…%_ !-!…23!,,
*!3"=" b,……,*S"“*,, “"%!S"“*, 2= j3,*S"“*, !=L%……,,
C!%"% =, nrm. gK!S=" 45 2%C%!=-S…,. *=!2 2= "SL“*%"3 S2!=23!3. bS 1940 !. C!%›,"=" CS S’  l=!*S" ~!SL l,.=L%",82.
Š. j%K= # … nrm "S 1937 !., C“" % # 4b!K=”. d%
1939 !. K3" *!S"…,*% ~…=2"= nrm 3 S…=ƒS_ . d!%%K,=. r
k"%"S C!%›,"=" ƒ 1940 !. 2= *!3"=" ~…=2"% nrm, ƒ=L="“
ƒ=3……  3…S" *S % =" nrm83.
a. j3…,*,L # … nrm "S 1938 !. bS 1939 !. K3" *!S"…,*%
~…=2"= nrm " % …SL ƒ "S"“*,. *S. j3!’G! S› je 2= 0…2!%
nrm 3 j!=*%"S84.
q. m,!*= # *!S"…,* ~…=2"= nrm " % …SL ƒ "S"“*,. *S.
o!%"% ," %KS* C!=S"…,*S" mjbd, ƒK!S=" =…2,!= …“*3 S2!=23!3 2= ƒK!%. a!=" 3=“2 3 C!.%"3"=……S != S%“2=…S_ nrm,
82
83
84

134

ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 8. — Арк. 293—294.
Там само. — Арк. 294.
Там само.

Ігор Дерев’яний

Друга ліквідація органами НКВД УРСР Крайової екзекутиви ОУН…

15

№

C! =…%_ ƒ-ƒ= *%! %…3. o!,
=!2S …==="“ ƒ=“2!,2,“ ƒ %C%%% CS“2%2= “,“2, a!=3…S…T, ?% K3" ",3…,L 2= % =…,L % !%",.
%*=ƒS" C!%2, …%%85.
n. k",*,L # C“" %
4q!*=’, "S 2%% 1940 !.
K3" *!S"…,*% ~…=2"= nrm
3 "%. “! …S. *%=. k"%"=. o!%"% ," ƒKS! S…-%!=S_
C!% S“ C!%›,"=…… “CS"!%KS2…,*S" mjbd 2= C=!2SL…,.
“2!3*23!, = !“ 2= C=…S" "SL“*%",. =“2,…86.
q. Š,“ * # … nrm
ƒ 1937 !., C“" % 4q2C’. d%
1939 !. *!3"=" S“*, %*!3›…, C!%"% % nrm. gK!S="
"%…C=…3 ƒK!% (!"%"! “,“2, m==…, C%“*3
n…= l=2=. k"S", 1942 !.
",…2S"*3 2= 29 …=K%_", C=*3
C%!%.3) 2= =…2,!= …“*3 S2!=23!3. g 2% *%…“CS!=S_ 2= % !›=…… *%!,“…%_ S…-%!=S_ 
nrm "“23C," % bkjql87.
d. qƒ=! # … nrm ƒ 1940 !., ƒ=3…,L q. q%!%*S"“*,.
g=3=" % nrm “23 …2S" k"S"“*%% 3…S"!“,22388.
n. b%%,…= # ƒK!S== !%%",L -%… nrm " “3S 8000 !3KS" (!= …“*,, 2= S…%ƒ…,, ƒ…=*=,)89.
b. j%"=,* # … nrm "S 1934 !., *!3"== ›S…%% !› %!=…Sƒ=S_ 2= ƒ=L==“ C%3*% *%…“CS!=2,"…,. *"=!2,!
 C%2!K nrm90.
85
86
87
88
89
90

ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 8. — Арк. 294.
Там само.
Там само. — Арк. 295.
Там само.
Там само.
Там само.
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l. c!,=L # ƒ=3…= %
nrm " 1936 !. P!,…% j%ƒ=*.
bS 1939 *!3"== ~…=2"%
nrm " % …SL ƒ “! …S. *S
k"%"=. bS 1940 !. # ƒ=“23C…, *!S"…,*= *3!’G!“*%_ !-!…23!, kK%"S x",*. bS== ,-!3"=…% !%K%2%,
%KS*% …S" nrm, ƒK!%_,
ƒ"’ ƒ*%",. …= 2!,2%!S_ g=.S …%_ r*!=_…,. oS =“ =!23 3
…_ K3, ",3…S "“S ",?"*=ƒ=…S =2!S=, 2= % =…S %
“C!=",91.
d. j%"!*% # … nrm "S
1938 !., ƒ=3…= d=!SG q, S!.
bS 1939 !. # S…“2!3*2%! nrm
" % …SL ƒ “! …S. *S k"%"=, *3!’G! je % Š=!…%CS“*%% %K=“…%% C!%"% 392.
P. o,* # … nrm "S
m=2=S x3.",
1936 !. bS 1939 !. 32!,3"==
*%…“CS!=2,"…3 *"=!2,!3  C%2!K nrm93.
l. m=*%……= # … nrm "S “S… 1940 !., ƒ=3…= % !%K%2, nrm c=……% jS…*%-4bS!%’. gK!S== =…2,!= …“*3 S2!=23!3, ,“2S"*, 2= ,-!,94.
m. b,……,*S" # … nrm "S 1939 !., ƒ=3…= % %!=…Sƒ=S_
P!,…% j%ƒ=*. bS 1939 !. *!S"…, %“! *3 ~…=2"= nrm " % …SL ƒ “! …S. *S k"%"=, ?% …=S3"=" 15 …S". gK!S==
=…2,!= …“*3 S2!=23!395.
l. o=*3 * # … nrm "S 1937 !. j!S"…,* S“*%% C!%"% 3
nrm 3 k"%"S, "S C%"S =…,L ƒ= “2"%!…… 2.ƒ". &q…L%!=23[. b
1939 !. "SS C!.% ," != …“*%-…S*,L *%! %…96
91
92
93
94
95
96
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ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 8. — Арк. 295—296.
Там само. — Арк. 296.
Там само.
Там само.
Там само. — Арк. 296—297.
Там само . — Арк. 297.

Ігор Дерев’яний

Друга ліквідація органами НКВД УРСР Крайової екзекутиви ОУН…

15

№

p. c%!K= # ƒ=“23C…,* *!S"…,*= k"S"“*%% S“*%% C!%"% 3 nrm. r "=“…SL *"=!2,!S C!,L=" *!S"…,*= Š!…%CS“*%%
%K=“…%% C!%"% 3 nrm j%“2 …2,…=I b=,*=-4q3=’97.
p. d *S" # ƒ="S 3"=" “*= % ƒK!%_ 3 “= 3 “%K%!3 “". ~!=. `!“…= …=S3"=" 9 !3…,. *32S", 11 ",…2S"%*, KS 1000
K%L%",. …=K%_". o!.%"3"=" 3 "=“…SL *"=!2,!S k. g=…%%. b ,C…S
1940 !. "S "S =" . )!…S"S (?%L…% %*3C%"=…S pjj`)  “2"%!……
=…*, nrm98.
a. c%…=!3* # " ,C…S 1940 !. K3" *3!’G!% nrm …= a3*%",…3
 "“2=…%"…… *%…2=*2S" ƒ S“", %“! *% %!=…Sƒ=S_ (*!S"…,* 4q="*%’)99.
p.-l. a!“2 # C!=S"…,* !-!…23!, !%ƒ"S *, nrm. o!%"%," ƒKS! =2!S=S" ƒ !%ƒ2=3"=…… =!% !%S", "SL“*%",. =“2,… 2= CS !%ƒ SS" pjj`, %!=…Sƒ%"3"=" C!2,…=…… *3!’G!=,
nrm != …“*%-…S*%% *%! %…3. o!, =!2S 3 …%% ",3…%
CS“2%2 “,“2, d!L“= ƒ …=K% , 2= =…2,!= …“*3 S2!=23!3100.
l. c%*% # … nrm, =!2%"=…,L 3 o!,S. oS“ ƒ=,KS 3 "!“… 1940 !. L%% “,…= b%% ,,!=, *!S"…,*= !-!…23!, !%ƒ"S *, nrm 3 a!% =., C!_.=" ƒ a!% S" % k"%"=.
o!.%"3"="“ 3 “"%% K!=2=. g= %!3……  l. l=2"SL3*= C%",…… K3" C!2…32, != …“*%-…S*,L *%! %…. g==!2%"=…,L
CS =“ C!.% 3 *%! %…3101.
`. l=2"SL3* # *!S"…,* !-!…23!, !%ƒ"S *, nrm. g=3,"
% S …%“2S nrm p.-l. a!“2=102.
q. d3=…“*,L # C!=S"…,* !-!…23!, !%ƒ"S *,, ƒ=“23C…,*
l. d3=…“*%% # *!S"…,*= !-!…23!, !%ƒ"S *, nrm, “"%%
K!=2=103.
o. d3=…“*,L # K!=2 l. d3=…“*%%. g"’ ƒ*%",L je 2= 0…2!3 nrm 3 j!=*%"S. g==!2%"=…,L …= *%…“CS!=2,"…SL *"=!2,!S.
o!, ƒ=2!,=……S “C!%K3"=" "2*2,104.
I
97
98
99
100
101
102
103
104

У документі помилково вказане ім’я «Олег».
ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 8. — Арк. 297.
Там само.
Там само.
Там само. — Арк. 298.
Там само.
Там само.
Там само.
Там само.
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k. l==?3* # … nrm,
ƒ=3…= % nrm l. d3=…“*,. r2!,3"== *%…“CS!=2,"…3 *"=!2,!3,  ƒ3“2!S=,“ …, je ƒ *3!’G!=, "S
0…2!3 nrm 3 j!=*%"S105.
o. j=* # … nrm, ƒ=3…,L % !%K%2, nrm l. d3=…“*,. o!=S"…,* !-!…23!, !%ƒ"S *, nrm. o!%"% ,"
ƒKS! "S %%“2L C!% pjj`106.
q. j=* # … nrm, C!=S"…, !-!…23!, !%ƒ"S *,
nrm. o!%"% ,= ƒKS! "S %%“2L C!% pjj`107.
Š. j!3C= # … nrm CS
C“" % 4u=!%…’. j3!’G! je %
d!%%K,*%% 2= o!,“*%% %K=“…,. C!%"% S". bS" ƒ=3……
% nrm …%",. …S".
b%% S" S…-%!=SG C!% != Sn…= q2% !
%“2=…S 3 o!,S 2= C!"S! " __ SGƒ =2…S“2. o!%"% ,"
C%3*  .S" C!.% 3 != …“*%-…S*%% *%! %…3108.
a. c!,= * # … nrm,  C%2!K *%_ “*%…“2!3"=" !=S%“2=…S109.
l. o3. # … ~…=2"= nrm "S “S… 1940 !. j!3"=" =…*% ~…=2"= " % …SL ƒ “! …S. *S k"%"=110.
q. n…3-!*% # … ~…=2"= nrm "S K!ƒ… 1940 !. j!S"…,* =…*, " % …SL ƒ “! …S. *S k"%"=. g=3=" % nrm …%",.
…S"111.
n. a3*= # "S ,“2%C= = 1939 !. … ~…=2"= nrm112.
105
106
107
108
109
110
111
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ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 8. — Арк. 299.
Там само.
Там само.
Там само.
Там само.
Там само.
Там само. — Арк. 300.
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Друга ліквідація органами НКВД УРСР Крайової екзекутиви ОУН…

15

№

l. c="!,,,… # "S !"… 1939 !. … ~…=2"= nrm, *!S"…,* =…*, 3 % …SL ƒ “! …S. *S k"%"=. b!K3"=" …%",. …S"113.
a. q2=!*= # "S “S… 1939 !. … ~…=2"= nrm114.
l. )=!*%"“*,L # … ~…=2"= nrm115.
b. j%=! # … nrm "S 1935 !. d% 1939 !. *!S"…,* ~…=2"=
nrm 3 S…=ƒS_ &tSS [, ƒ=3=" …%",. …S". bS 1939 !. # !%ƒ"S …,* 2= "SL“*%",L S…“2!3*2%! nrm. o!%"% ," ƒKS! =…,. C!%
C=!2SL…,. C!=S"…,*S"116.
k. j%=! # … nrm "S S2= 1940 !., ƒ"’ ƒ*%"=117.
P. g3K= # … nrm "S 1939 !. CS C“" % 4n=’. r2!,3"== *%…“CS!=2,"…3 *"=!2,!3  *3!’G!S" …2!3 nrm 3 j!=*%"S118.
c. f, ,* # … nrm. r2!,3"=" *%…“CS!=2,"…3 *"=!2,!3, 3
*SL C!,L=" d. l,!%…= # C!%"S …,*= je119.
n. q2% ! # … nrm "S 2%% 1939 !. bS "!“… 1939 !. #
ƒ"’ ƒ*%"= je ƒ b%,…“*, %K=“…, C!%"% % nrm. g=3,= 4-.
%“SK % nrm120.
c. q2="=!“*= # … nrm "S S2= 1940 !. o!.%"3"== 3
"=“…SL *"=!2,!S d. l,!%…=121.
c. j%.=… # … nrm "S *"S2… 1940 !. g=3…= % nrm
P!,…% j%"=,*. g"’ ƒ*%"=. r2!,3"== *%…“CS!=2,"…3 *"=!2,!3
 C!,L%3 *3!’G!S" "S 0…2!3 nrm 3 j!=*%"S122.
l. d=…,", # … nrm "S 1936 !. d% !3 … 1939 !. # *!S"…,* gK=!=ƒ*%% C%"S2%"%% C!%"% 3 nrm. oS C%! *%"3"="“
d. j *S"“*%3, ƒ= ƒ=" =……  *%% "Sƒ % k"%"= !3*=!“*3
=,…*3  C%2!K je. g=2!,=…,L …= *%…“CS!=2,"…SL *"=!2,!S123.
d. j *S"“*,L # "S ,C… 1940 !. … je nrm. j!S"…,*
~…=2"= nrm 3 q2=…S“="S"“*SL %K=“2S. b “S…S 1940 !. …= ="
l. d=…,",3 -=,"S %*3…2, 2= "S ! ," % k"%"= ƒ !3112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 8. — Арк. 300.
Там само.
Там само.
Там само.
Там само.
Там само.
Там само.
Там само. — Арк. 301.
Там само.
Там само.
Там само.
Там само.
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*=!“*% =,…*%  C%2!K je124.
n. l=2= # … nrm.
r2!,3"==
*%…“CS!=2,"…3
*"=!2,!3  C!,L%3 *3!’G!S"
"S 0…2!3 nrm 3 j!=*S"125.
q. o!,23 * # … nrm,
ƒ"’ ƒ*%"=126.
c. a% …=! # … nrm "S
2%% 1940 !., 32!,3"==
*%…“CS!=2,"…3 *"=!2,!3

ƒ3“2!SL …S" je127.
n. o%C= ,… # … nrm
"S *"S2… 1940 !., ƒ"’ ƒ*%"=
S› k. x",* 2= c. a% …=!128.
P. aƒC=*% # … nrm129.
k. q"S2,* # … nrm,
ƒ"’ ƒ*%"= je130.
m. x3.", # … nrm,
*3!’G! je. r2!,3"== *%…“CS!=2,"…3 *"=!2,!3  C!,L%n= o%C=,…
3 *3!’G!S" "S 0…2!3 nrm 3
j!=*%"S131.
l.-`. l=2*S"“*= # … nrm. g"’ ƒ*%"= je ƒ a3=*,
%*!3›…, C!%"% % nrm132.
o. x…!= # … nrm, ƒ= ƒ=" =……  *%_ C%% ,"“ …= !%K%23 " mjbd. m %…%“," C!% S_ 2= C=…, nrm. m="C=*,, C%C! ›="
C!% =!2, …S" nrm. o! =" q. m,!S “C,“*, S… “CS"!%KS2…,*S"
mjbd, C!, =!2S “C!%K3"=" …=*=“2, …= “K !3*,. o!, %K3*3 3
q. m,!*, ", "…% !"%"! ƒ …=K% , 2= “C,“*, S… C!=S"…,*S"
mjbd, C! =…S o. x…!%133.
124
125
126
127
128
129
130
131
132
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ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 8. — Арк. 301.
Там само. — Арк. 302.
Там само.
Там само.
Там само.
Там само.
Там само.
Там само.
Там само.
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№

q3 %" ƒ=“S =…… 2!,"=%
"S 15 % 18 “S… 1941 !. 3 C!,S?……S %K=“…%% 3C!="S……
mjbd 3 . k"%"S. b“S CS “3 …S
K3, ƒ=“3 ›…S ƒ= “2. 54 C.C. 2
2= 11 jj rpqp: &q3 ""=›=G, ?% "“S CS “3 …, C% SL
“C!="S ƒ%,… C% “2. “2. 54-2 2=
54-11 S*% %" …%[134.
Š=*, ,…%, P. l=*“,S",
l. b%"*, l. l=2"SL3*, l. d3=…“*,L, j.-`. a!ƒ%"“*,L,
q. q%!%*S"“*,L, a.-k. J …%!%, ~. j%“2,,…, Š. j%K=,
a. j3…,*,L, n. k",*,L,
q. m,!*=, q. Š,“ *, d. qƒ=!, n. b%%,…=, b. j%"=,*,
l. c!,=L, d. j%"!*%, P. o,*,
m. b,……,*S", l. o=*3 *,
p. c%!K=, p. d *S", a. c%…=!3*, p.-l. a!“2, l. c%*%,
n= o%C=,…
`. l=2"SL3*, o. d3=…“*,L,
q. d3=…“*,L, k. l==?3*,
o. j=*, Š. j!3C=, a. c!,= *, l. o3., b. j%=!, k. j%=!,
P. g3K=, n. q2% !, l. d=…,",, d. j *S"“*,L, c. a% …=! 2=
o. x…!= K3, ƒ=“3 ›…S % !%ƒ“2!S3 ƒ *%…-S“*=SG =L…=
…= *%!,“2 !›=",135. q. j=*, l. m=*%……=, n. a3*=, q. n…3-!*%, l. c="!,,,…, a. q2=!*=, l. )=!*%"“*,L, c. f, ,*,
c. q2="=!“*=, c. j%.=…, n. l=2=, q. o!,23 *, P. aƒC=*%,
n. o%C= ,…, k. q"S2,*, m. x3.",, l.-`. l=2*S"“*= # C% 10
!%*S" PŠkI 2= C% 5 !%*S" 3!=›…… " C!="=. ƒ *%…-S“*=SG =L…=
…= *%!,“2 !›=",136.
133
134
135
I

136

ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 8. — Арк. 302.
Там само. — Арк. 401.
Там само. — Арк. 401, 401 зв.
ІТЛ (від рос. Исправительно-трудовые лягеря) — система концентраційних таборів СССР в 1919—1956 рр.
ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 8. — Арк. 401 зв.
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oS“ “3 3 _. 32!,3"=, 3 "’ ƒ…,S 1 1 ( *%% 32!,3"=, 3 2!S 1 4, 2. ƒ". &a!,S *,[137) % ",*%…=…… ",!%*3. o!%2 % *S*%. …=“23C…,. …S" "“S ƒ=“3 ›…S …=C,“=, “*=!, C!%
…ƒ=*%……S“2 %K",…3"=…… , = ƒ% % (C!%2 % “S… # 2%%
1941 !.) _. K=2*, “=, ,“2, 2= 2!=, 3 !“C3KS*=…“*,L
“3 2= %“%K,“2% i. q2=S…%"S ƒ C!%.=……  C!% C%,3"=…… 138.
b…=“S %* 2=*,. ƒ=.% S" ",!%*, ƒ=“3 ›…,. K3% C! …32% b!.%"…, “3 % qqqp 2= " K!ƒ…S 1941 !. ƒS……%: ",!%*
?% % P. g3K= ƒS……% …= 10 !%*S" 3"’ ƒ……… " PŠk. g%,… o. d3=…“*%% C!*"=S-S*%"=…% ƒ= “2. 54 C. 12I jj rpqp 2= ƒS……%
…= 10 !%*S" PŠk. b,!%*, a. j3…,*%%, n. k",*%%, d. qƒ=! , n. b%%,…%_, l. c!,=L, d. j%"!*%, m. b,……,*S", p. c%!K= , a. c%…=!3*=, k. l==?3*, Š. j!3C,, l. o3.=, b. j%=!=,
k. j%=!, n. q2% !, d. j *S"“*%%, c. a% …=! 2= o. x…!,
ƒ=S……% …= 10 !%*S" PŠk. b,!%*, ?% % q. j=*, P. aƒC=*%,
l.-`. l=2*S"“*%_ ƒS……% …= 8 !%*S" PŠk; n. a3*,, q. n…3-!*=, l. c="!,,,…=, q. o!,23 *, a. q2=!*,, l. )=!*%"“*%% # …= 6 !%*S" PŠk; k. q"S2,*, c. q2="=!“*%_, n. o%C= ,…,
m. x3.", # …= 5 !%*S" PŠk. g",…3"=…… ?% % c. f, ,*=
C!*"=S-S*%"=…% ƒ= “2. 19 2= 54 C. 2 jj rpqp 2= ƒS……% ",!%*
…= 4 !%*, PŠk. 27 K!ƒ… 1941 !. b,?3 S!3 C%*=!=…… P. o,*, *
!%= …S qx`, ƒS……% …= *“2!= ,S (ƒ= “"S ……  n. l=2,-j=ƒ=…S"“*%_, %% K3% %“ …32% “2=!=…… , C%“= qx` 3
l%“*"S139). b,!%*, ?% % P. l=*“,S"=, l. b%"*=, l. l=2"SL3*=,
l. d3=…“*%%, q. d3=…“*%%, j.-`. a!ƒ%"“*%%, q. q%!%*S"“*%%, a.-k. J …%!%=, ~. j%“2,,…=, Š. j%K,, q. m,!*,,
q. Š,“ *=, b. j%"=,*, a. c!,= *=, l. o=*3 *=, p. d *S"=, p.-l. a!“2=, l. c%*=, `. l=2"SL3*=, o. j=*=, l. d=…,",= ƒ=,,, Kƒ ƒS…, 2%K2% !%ƒ“2!S140. b,!%*, (C% 10 !.
3"’ ƒ……… ) ?% % l. m=*%……%_, c. j%.=…, n. l=2, 2› …
ƒS…,,.
137

138
I

139
140

142

Комар Л. Процес 59-и… — С. 40; Записав І. Дерев’яний 26.10.2010 у м. Львові від
Казанівського Богдана, 1916 р.н. — Фонд Національного музею-меморіалу пам’яті
жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького».
ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 5. — Арк. 1 — 424.
Пункт 12 статті 54 КК УРСР: «За недонесення про певно відомий підготовлюваний або про вчинений контрреволюційний злочин…» // КК УРСР. — С. 32.
Матла-Казанівська О. Із спогадів зв’язкової… — С. 271.
ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 8. — Арк. 424.
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№

)=“2,…= “!2…,. ",!%*S" K3= ƒ SL“……= 14 *"S2… 1941 !.
b%…, “2%“3"=,“ P. l=*“,S"=141, l. d3=…“*%%142, l. b%"*=143,
q. q%!%*S"“*%%144, q. m,!*,145, l. c%*=146. y% % S…,. ƒ=“3 ›…,. % !%ƒ“2!S3 S…-%!=S_ …=G. r “C!="S S“2 2“
%*3…2,, ?% S…-%!32 C!% !%ƒ“2!S, 26 !"… 1941 !. 3 "’ ƒ…,S
1 2 K!=2S" q. j=*: j=*= l,*%, q2C=…%",=147, j=*= c!,%!S q2C=…%",=148, j=*= P"=…= q2C=…%",=149. Š%3 S*%
S%"S!…%, ?% ",!%*, ?% % %*!,. %“SK ",*%…3"=,“ C!%2 %
*"S2… # !"… 1941 !., ?% C%!33"=% 3“2=…3 C!% 3!3.
`…=%S…% “C!="= a. q2=!*, 18 “S… 1941 !. K3= C! =…= …=
!%ƒ
"SL“*%"%% 2!,K3…=3 "SL“* mjbd rpqp, ?% 2% S ›
ƒ=“3 ," a. q2=!*3 % !%ƒ“2!S3. g= C!% 3!% ",!%*, "SL“*%"%% 2!,K3…=3 ",*%…3"=,“ !ƒ 12 % ,… CS“ ",!%*3. ` L 3
%3 ",C= *3 “CS"!%KS2…,*, != …“*,. *=!=…%-!C!“,"…,.
%!=…S" C%!3,, 3“2=…3 C!% 3!3, S ",!%* K3% ",*%…=…%
18 “!C… 1941 !.150.
Š=*, ,…%, ƒ 59-2, CS “3 …,. K3% ƒ=“3 ›…% % !%ƒ“2!S3
42 %“%K,, = % 3"’ ƒ……… " PŠk # 17. oS“ C! 3 “C!=", %
!%ƒ“2!S3 ƒ=“3 ,, 22 %“SK, % PŠk # 36, P. o,* ",_.== % qx`.
dC%!2=S_ ƒ=“3 ›…,. % PŠk "S K3"=,“ , 21 !"…
1941 !.151, C! C%=2*% …S*%-!= …“*%_ "SL…,.
m",*= =“2,…= ƒ=“3 ›…,. …S" nrm # *!S"…S …, je
(ƒ==% 52 SL“…,. …S" nrm, 6 …S" ~…=2"= nrm 2= % …=
%“%K= # n. b%%,…= # %"S!…= %“%K=, ?% … K3= ,……, …% %!=…Sƒ=S_). o!%  “"S ,2 o%"S %…… …=!*%= "…32!S…S. “C!=" rpqp P. qG!%"= C!% S*"S =S %!=…Sƒ=S_ nrm 3 g=.S …SL r*!=_…S,  ƒ=ƒ…=…S , 8 %“SK (P. l=*“,S", l. l=2"SL3*,

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75170фп. — Т. 9. — Арк. 97 зв.
Там само. — Т. 10. — Арк. 124 зв.
Там само. — Т. 9. — Арк. 96 зв.
Там само. — Т. 10. — Арк. 200.
Там само. — Арк. 213.
Там само. — Арк. 245.
Там само. — Арк. 128 зв.
Там само. — Арк. 130 зв.
Там само. — Арк. 131 зв.
Там само. — Арк. 276.
Матла-Казанівська О. Із спогадів зв’язкової… — С. 272; Комар Л. Процес
59-и… — С. 53.
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l. b%"*, b. j%"=*, l. d3=…“*,L, j.-`. a!ƒ%"“*,L,
l. c!,=L 2= p. c%!K=)152.
m=“23C…,L “3 %",L C!%“ "S K3"="“ 12#13 2!="…
1941 !. m= ="S CS “3 …,. %C,…,%“ 39 %“SK, C!,2…,. %
S …%“2S nrm 2= =!2%"=…,. C!%2 % ,“2%C= = 1940
# “S… 1941 !!. (ƒ= ",… 2*%
b. c3.=, =!2%"=…%% " !3 …S 1939 !., 2= n. c!,…S"=, =!2%"=…%% 3 K!ƒ…S 1940 !.):
1.
c3. b=“, q2C=…%", ("S… › `… !3“,,… `…!SL q2C=…%",), …=!. 1920 !.
3 “. j%…., a!›=…“*%%
!-…3 Š=!…%CS“*%_ %K., ƒ==!2%"=…,L " !3 …S 1939 !.153.
2.
q%K=* P=!S%… i%p%,…= q2=!*S". o!="%!3 $ a%=…
“,C%",, …=!. 1917 !. " “. “K3…S"S j=’ …*%-q2!3,S"“*%% !-…3 k"S"“*%_ %K., %“"S2= “! … 154. P…-%!=S C!% =!2 "S “32… .
3. c=“,… b%% ,,! b=“,%",, …=!. 1916 !. " “. j%….S"
q2!,L“*%% !-…3 d!%%K,*%_ %K., %“"S2= “! … 155. P…-%!=S
C!% =!2 "S “32… .
4. b,……,3* P"=… b=“,%", ("S… › q, n“2=C b=“,%",),
…=!. 1911 !. 3 . j… ›S" q2=…S“="S"“*%_ %K.156. P…-%!=S C!%
=!2 2= %“"S23 "S “32… .
5. c!,…S" n!“2 P"=…%",, …=!. 1912 !. 3 “. j3,*S" j3,*S"“*%% =K% k%C=2,…“*%% !-…3 k"S"“*%_ %K., %“"S2= “! … ,
ƒ==!2%"=…,L 31 K!ƒ… 1940 !.157.
152
153

154
155
156
157

144

Повідомлення наркома внутрішніх справ УРСР І. Сєрова… — С. 314—315.
Архів УСБ України у Львівській області. — Арх. крим. спр. — Спр. № П-8174 з обвинувачення Могильницької-Трачук Євгенії Авксентіївни та інших. — Арк. 65, 71, 74.
Там само. — Арк. 104.
Там само. — Арк. 104.
Там само. — Арк. 104.
Там само. — Арк. 19—20.
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№

6. l%,…,*=-Š!=3* J"…S `"*“…2S_"…=, …=!. 1916 !. 3
. n“2!% pS"……“*%_ %K., %“"S2= “! … (“23 …2*=), ƒ==!2%"=…= 13 ,“2%C= = 1940 !.158.
7. c!,=* b=“, l,*%=L%", (S…-%!=S_ …=G).
8. g3K!SL P"=… l,*%=L%", (S…-%!=S_ …=G).
9. dƒ ƒS…“*,L k" k%…=! %",, …=!. 1919 !. 3 . k"%"S,
%“"S2= “! … (“23 …2)159. P…-%!=S C!% =!2 "S “32… .
10. l=,* l,*%= Š,%-SL%",, …=!. 1913 !. 3 “. q! ,…*,
l,*3,…*%% !-…3 Š=!…%CS“*%_ %K., %“"S2= “! … (“23…2  ,…%% S…“2,2323), ƒ==!2%"=…,L 16 !3 … 1940 !.160.
11. l=*S" l,*%=-l,!%“=" l,.=L%",, …=!. 1911 !. 3
. k"%"S, %“"S2= “! … 161. P…-%!=S C!% =!2 "S “32… .
12. Š,.%,ƒ J"“2=.SL Š% %!%",, …=!. 1920 !. 3 . k"%"S, ƒ==!2%"=…,L " !3 …S 1940 !.162.
13. c…3! o2!% n*“=… !%",, …=!. 1921 !. 3 . k"%"S, ƒ==!2%"=…,L 16 !3 … 1940 !.163.
14. g=*", n= l,.=LS"…=, …=!. 1919 !. 3 m%"%-“!,S"“*%3 !-…S (…=“…,L C3…*2 … "*=ƒ=…%) k"S"“*%_ %K., ƒ==!2%"=…= 16 !3 … 1940 !.164.
15. c="3! p%=… l,.=L%",, …=!. 1917 !. 3 . k"%"S, ƒ==!2%"=…,L 16 !3 … 1940 !.165.
16. d3 = l,!%“="= o="S"…=, …=!. 1914 !. 3 . g%%"S k"S"“*%_ %K., ƒ==!2%"=…= 24 !3 … 1940 !.166.
17. j%2*% l,*%= q2C=…%",, …=!. 1920 !. 3 . c%!% …*=
q2=…S“="S"“*%_ %K., %“"S2= “! … (“23 …2)167. P…-%!=S C!%
=!2 "S “32… .
18. c3!SL c!,%!SL d,2!%",, …=!. 1917 !. 3 “. nƒ,,…= k"S"“*%_ %K., %“"S2= “! … (“23 …2 2-% *3!“3 P…“2,2323 != …“*%_ 2%!S"S), ƒ==!2%"=…,L 27 !3 … 1940 !.168.
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Архів УСБ України у Львівській області. — Арх. крим. спр. — Спр. № П-8174 з обвинувачення Могильницької-Трачук Євгенії Авксентіївни та інших. — Арк. 1 2.
Там само. — Арк. 104.
Там само. — Арк. 41.
Там само. — Арк. 104.
Там само. — Арк. 21.
Там само. — Арк. 15.
Там само. — Арк. 3.
Там само. — Арк. 28.
Там само. — Арк. 55.
Там само. — Арк. 104 зв.
Там само. — Арк. 32.
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19.
b%"* m“2%! c="!,%",, …=!. 1923 !. 3 “. c=_
k"S"“*%_ %K., %“"S2= “! … (“23 …2)169. P…-%!=S C!%
=!2 "S “32… .
20.
a%3!=2 l,!%… P"=…%",, …=!. 1921 !. 3 . k"%"S,
%“"S2= “! … (“23 …2 l,…%% S…“2,2323), ƒ==!2%"=…,L 24 !3 … 1940 !.170.
21.
j%2%", mS…= `…=2%S_"…=, …=!. 1920 !. 3 “. q=!…,
j!=*%"*%% !-…3 k"S"“*%_
%K., ƒ==!2%"=…= 20 “S…
1941 !.171.
22.
d3=…“*=
l=!S
b= ,“="S"…=, …=!. 1919 !. 3
. d!%%K,S, ƒ==!2%"=…=
16 !3 … 1940 !.172.
23.
o="3“",
Š%-Sl,*%= l=2"SL3* Sƒ =2S!’%
j=2!,…%%. q!C… 1938 !.
S l,.=LS"…=, …=!. 1903 !. 3
“. k,C, -c%!S…
p%=2,…“*%% !-…3 q2=…S“="S"“*%_ %K., %“"S2= “! … , ƒ==!2%"=…=
23 !3 … 1940 !.173.
24. x* ! c=,…= p=-=_S"…=, …=!. 1917 !. 3 “. p2,%"S
m%"%“=…›=!“*%% !-…3 o%2="“*%_ %K., %“"S2= …C%"…= ",?=
(“23 …2*= %“2=……S. *3!“S" k"S"“*%% C%S2.…S…%% S…“2,2323),
ƒ==!2%"=…= 25 2%% 1940 !.174.
25. j=S"%*% P m=ƒ=!%",, …=!. 1916 !. " “. p…S" m%"%-“!,S"“*%% !-…3 k"S"“*%_ %K.175. P…-%!=S C!% =!2 2=
%“"S23 "S “32… .
169

170
171
172
173
174
175

146

Архів УСБ України у Львівській області. — Арх. крим. спр. — Спр. № П-8174 з обвинувачення Могильницької-Трачук Євгенії Авксентіївни та інших. — Арк. 104 зв.
Там само. — Арк. 49.
Там само. — Арк. 51.
Там само. — Арк. 5.
Там само. — Арк. 13 14.
Там само. — Арк. 47 48.
Там само. — Арк. 104 зв.
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№

26 ~! b=“, j,!,%",, …=!. 1911 !. 3 “. p…S" m%"%-“!,S"“*%% !-…3 k"S"“*%_ %K., ƒ==!2%"=…,L 15 !3 … 1940 !.176.
27. o P"=… l,.=L%",, …=!. 1914 !. 3 “. Š,*%",S q2=…S“="S"“*%_ %K., %“"S2= “! … (“23 …2), ƒ==!2%"=…,L 14 “S…
1940 !.177.
28. n…,*% b=“, l,.=L%",, …=!. 1917 !. 3 “. d%!…-
y,!*%% !-…3 k"S"“*%_ %K., ƒ==!2%"=…,L 21 “S… 1941 !.178.
29. o!,… ,… l,.=L% l,.=L%",, …=!. 1915 !., %“"S2= “! … (“23 …2 2-% *3!“3 l ,…%% S…“2,2323), ƒ==!2%"=…,L
24 !3 … 1940 !.179. P…-%!=S C!% S“ …=!% ›…… "S “32… .
30. aS…*,L a% =… “!%“="%",, …=!. 1921 !. 3 . k"%"S,
%“"S2= “! … (“23 …2  ,…%% S…“2,2323), ƒ==!2%"=…,L
16 !3 … 1940 !.
31. jS=L l=!*S … l,*%=L%",, …=!. 1911 !. 3 “. n“,…
j%ƒS"“*%% !-…3 Š=!…%CS“*%_ %K., ƒ==!2%"=…,L 16 !3 …
1940 !.180.
32. p%=…,,… P"=… l,*%=L%",, …=!. 1913 !. 3 “. a›%",S
g=%›S"“*%% !-…3 Š=!…%CS“*%_ %K., %“"S2= “! … 181. P…-%!=S C!% =!2 "S “32… .
33. q3,= P"=… Š% %!%",, …=!. 1914 !. 3 “. cS!“* q2!,L“*%% !-…3 d!%%K,*%_ %K., ƒ==!2%"=…,L 16 !3 … 1940 !.182.
34. kS3 P"=… b=“,%",, …=!. 1913 !. 3 “. j%“2%",S k"S"“*%_ %K., ƒ==!2%"=…,L 16 !3 … 1940 !.183.
35. j3ƒ,* i%“,C o2!%",, …=!. 1912 !. 3 “. q%*%S"*= o%…,*%",*%% =K% y,!*%% !-…3 k"S"“*%_ %K., %“"S2= C%=2*%"=,
ƒ==!2%"=…,L 16 !3 … 1940 !.184.
36. l=ƒ=L J"… b=“,%",, …=!. 1914 !. 3 . n“*% k"S"“*%_ %K.185. P…-%!=S C!% =!2 "S “32… .
176

177
178
179
180
181
182
183
184
185

Архів УСБ України у Львівській області. — Арх. крим. спр. — Спр. № П-8174 з обвинувачення Могильницької-Трачук Євгенії Авксентіївни та інших. — Арк. 11 12.
Там само. — Арк. 9 10.
Там само. — Арк. 57.
Там само. — Арк. 53.
Там само. — Арк. 17.
Там само. — Арк. 104 зв.
Там само. — Арк. 43.
Там само. — Арк. 26.
Там само. — Арк. 45, 105.
Там само. — Арк. 105.
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37.
a=!2*S"
l,.=L%
l,*%=L%",, …=!. 1915 !. 3
“. p%“2,*, k"S"“*%_ %K., ƒ==!2%"=…,L " !3 …S 1940 !.186.
38.
a=!2*S" Š% %! o2!%", (S…-%!=S_ …=G).
39.
kKS?=*
c!,%!SL
l,.=L%",, ƒ==!2%"=…,L "
!3 …S 1940 !.187.
o!, 36- CS “3 …, ",“3…32% %K",…3"=…… ƒ= “2. 54
C. 2 2= 11 jj rpqp, l. a=!2*S"3
2= Š. a=!2*S"3 # ƒ= “2. 54 C. 1I 2=
11 jj rpqp, = c. kKS?=*%"S #
ƒ= “2. 54 C. 12188 jj rpqp.
oS =“ “S “2"= "“S S %“%K, C!K3"=, 3 "’ ƒ…,S 1 1
(%*!S c. kKS?=*= 2= Š. a=!2*S"=, *,. 32!,3"=, 3 "’ ƒ…,S
1 2). P… ,"S 3=…% _ S…*!,S…3"=,: J. l%,…,*SLa%=…-k" J…%!%. k"S", 1938 !.
Š!=3* # …“2"% " nrm,
%!=…Sƒ=S ~…=2"= nrm 3
. b%% ,,!S-b%,…“*%3189; n. g=*", # …“2"% " nrm, *!S"…,2"% =…2,!= …“*% !%K%2% “! -Sƒ*323!…,*S" . k"%186

187
I

188

189
190
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Архів УСБ України у Львівській області. — Арх. крим. спр. — Спр. № П-8174 з
обвинувачення Могильницької-Трачук Євгенії Авксентіївни та інших. — Арк. 30.
Там само. — Арк. 23.
Пункт 1 статті 54 КК УРСР: «Контрреволюційною вважається всяка дія, спрямована на повалення, підрив або послаблення влади робітничо-селянських рад і обраних ними на підставі Конституції Союзу РСР і Конституцій союзних республік
робітничо-селянських урядів Союзу РСР, союзних і автономних республік, або на
підрив чи послаблення зовнішньої безпеки Союзу РСР і основних господарств, політичних та національних здобутків пролетарської революції.
В силу міжнародної солідарності інтересів усіх трудящих такі самі дії визнаються контрреволюційними і тоді, коли вони спрямовані проти всякої іншої держави
трудящих, хоч би і такої, що не входить до Союзу РСР». // КК УРСР. — C. 26
Архів УСБ Україниу Львівській області. — Арх. крим. спр. — Спр. № П-8174 з обвинувачення Могильницької-Трачук Євгенії Авксентіївни та інших. — Арк. 105.
Там само. — Арк. 1.
Там само. — Арк. 3.

Ігор Дерев’яний

Друга ліквідація органами НКВД УРСР Крайової екзекутиви ОУН…
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№

190

"= ; l. d3=…“*SL # …“2"% " nrm, !%K%23 *3!’G!= S› k"S"“*, 2= d!%%K,*, %K=“…,, C!%"% =, nrm191; a. aS…*%3
# …“2"% " nrm192; P. o%"S # …“2"% " nrm193; b. ~!S #
…“2"% " nrm, 32!,3"=…… *%…“CS!=2,"…%- "%…%_ *"=!2,!, 
C%2!K nrm194; Š. o="3“", # …“2"% " nrm, 32!,3"=……
*%…“CS!=2,"…%- "%…%_ *"=!2,!,  C%2!K nrm, !%K%23 ƒ"’ ƒ*%"%_
je nrm195; b. c3.%"S # …“2"% " nrm, C!.S != …“*%-…S*%% *%! %…3 ƒ 2% C! =S S…-%!=S_  0…2!3 nrm 3
j!=*%"S196; o. c…3!%"S # …“2"% " nrm, *!S"…,2"% *3!’G!“*%
(ƒ= =2!S==, mjbd # C,3…“*%) !3C%197; l. jS=G"S #
…“2"% " nrm 2= *!S"…,2"% …= !=L%……, C!%"% % nrm 3
. k"%"S198; n. c!,…S"3 # …“2"% " nrm 2= ƒK!S=…… …=…%_
=…2,!= …“*%_ S2!=23!, 2= ƒK!%_199; J. Š,.%,ƒ%"S # …“2"% "
nrm 2= !%ƒ"S 3"=…3 S …S“2 …= *%!,“2 mS,…,200; c. kKS?=*%"S # …“2"% " nrm201; P. kS33 # …“2"% " nrm202; p. c="3!3 # …“2"% " nrm 2= !%ƒ"S 3"=…3 S …S“2 …= *%!,“2
mS,…,203; l. a=!2*S"3 # …“2"% " nrm204; c. c3!S # …“2"% " nrm205; b. c!,=*%"S # …“2"% " nrm206; P. g3K!S #
*3!S"…,2"% k"S"“*% %*!3›…% *ƒ*32,"% 2= =…2,!= …“*3
!%K%23, C%"’ ƒ=…3 ƒ *!S"…,*% je nrm d. l,!%…%-4p%K!2%B207;
Š. a=!2*S"3 # …“2"% " nrm208; l. l=,*3 # …“2"% " nrm209;
191

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Архів УСБ України у Львівській області. — Арх. крим. спр. — Спр. № П-8174 з
обвинувачення Могильницької-Трачук Євгенії Авксентіївни та інших. — Арк. 5.
Там само. — Арк. 7.
Там самох. — Арк. 9.
Там само. — Арк. 11.
Там само. — Арк. 13.
Там само. — Арк. 71.
Там само. — Арк. 15.
Там само. — Арк. 17.
Там само. — Арк. 19.
Там само. — Арк. 21.
Там само. — Арк. 23.
Там само. — Арк. 26.
Там само. — Арк. 28.
Там само. — Арк. 30.
Там само. — Арк. 32.
Там само. — Арк. 35.
Там само. — Арк. 36.
Там само. — Арк. 38.
Там само. — Арк. 41.
Там само. — Арк. 43.
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P. q3,S # …“2"% " nrm210;
i. j3ƒ,*%"S # …“2"% "
nrm211; c. x* ! # …“2"%
" nrm212; l. a%3!=2%"S #
…“2"% " nrm213; m. j%2%",
# …“2"% " nrm214; l. o!,…,…%"S # …“2"% " nrm215;
b. n…,*%"S # …“2"% "
nrm216. l. d3 = CS %ƒ!"==“ 3 ƒ"’ ƒ*3 ƒ …=, nrm,
%“*S*, K3= ƒ=2!,=…= …=
*%…“CS!=2,"…SL *"=!2,!S nrm217.
d%“2%"S!…,.
=…,. C!% 2,
?% S…*!,S…3"=, b. c=“,…%"S, P. q%K=*3, P. b,……,3*3,
k. dƒ ƒS…“*%3, l. l=*S"3,
l. j%2*%"S, m. b%"*3, P. j=S"%*%"S, P. p%=…,,…3, J. l=ƒ=G"S, C%*, ?% … ƒ…=L …%.
k"S"“*,L %K=“…,L “3 ,
ƒ=“S =……
*%% "S K3"=%“ 3
a%=…-k" J…%!%. k"S", 1939 !.
C!,S?……S rmjbd 3 k"S"“*SL %K=“2S, ",…S“ CS “3 …,
2=*S ",!%*,: b. c3.%"S, P. q%K=*3, b. c=“,…3, P. b,……,3*3,
n. c!,…S"3, b. c!,=*3, P. g3K!S, k. dƒ ƒS…“*%3, l. l=,*3, l.-l. l=*S"3, J. Š,.%,ƒ3, p. c="3!3, P. j=S"%*%"S, a. aS…*%3, J. l=ƒ= # ",?= S!= C%*=!=…… ƒ *%…-S“*=SG =L…=
…= *%!,“2 !›=",218; J. l%,…,*SL-Š!=3*, o. c…3!3, n. g=*",, l. j%2*%"S, c. c3!S, l. jS= 2= P. q3,S # C%ƒK="…… "%S &" =*,. S“ . q%ƒ3 2!S…% …= “ 2 !%*S", ƒ
211

212
213
214
215
216
217
218
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Архів УСБ України у Львівській області. — Арх. крим. спр. — Спр. № П-8174 з
обвинувачення Могильницької-Трачук Євгенії Авксентіївни та інших. — Арк. 45.
Там само. — Арк. 47.
Там само. — Арк. 49.
Там само. — Арк. 51.
Там само. — Арк. 53.
Там само. — Арк. 57.
Там само. — Арк. 55.
Там само. — Арк. 106 зв.

Ігор Дерев’яний

Друга ліквідація органами НКВД УРСР Крайової екзекутиви ОУН…
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№

C%!=ƒ*% " C!="=. C% CC. =, K,
" “2. 29 jj 2!S…% …= C’ 2
!%*S" ƒ *%…-S“*=SG =L…=[219;
m. j%2%",, l. o!,… ,…3,
P. p%=…,,…3 2= i. j3ƒ,*3
# 8 !%*S" PŠk ƒ 3!=›……  3
C!="=. …= 4 !%*, 2= ƒ *%…-S“*=SG =L…= …= *%!,“2 !›=",. m. b%"*3, l. a%3!=23,
l. d3=…“*SL, Š. o="3“",,
b. ~!%"S 2= P. o3 # 7 !%*S"
PŠk ƒ 3!=›……  3 C!="=. …=
3 !%*, 2= *%…-S“*=SG =L…= …= *%!,“2 !›=",. b,!%*
l. d3 S, c. x* !, b. n…,*%"S, P. kS33, l. a=!2*S"3,
Š. a=!2*S"3 2= c. kKS?=*3 # 6
!%*S" PŠk ƒ 3!=›……  3 C!="=. …= 3 !%*, 2= *%…-S“*=SG
=L…= …= *%!,“2 !›=",220.
o!%2 … "“S ",!%*, K3, ",- a%=… c!,  *. o!,, 1939 !.
*%…=…S ƒ= C!,C,“% “3 3. n*!S %“%K, ƒ ,“= ƒ=“3 ›…,. %
3"’ ƒ……… 3 PŠk K3, !%ƒ“2!S …S 26 !"… 1941 !. 3 "’ ƒ…,S
1 1, 3 ",*…SL “,23=S_ …%›,"%“2S "=*3=S_ "’ ƒ…S" …= C%=2*3 …S*%-!= …“*%_ "SL…,. g%*!=, K3, !%ƒ“2!S …S: P. q3,=221, m. j%2%",222, l. o!,… ,…223, P. p%=…,,…224, Š. o="3“",225, P. o226, l. a=!2*S"227, l. d3 =228, c. x* !229 2= m. b%"*230.
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

Архів УСБ України у Львівській області. — Арх. крим. спр. — Спр. № П-8174 з
обвинувачення Могильницької-Трачук Євгенії Авксентіївни та інших. — Арк. 107.
Там само. — Арк. 107.
Там само. — Арк. 172 зв.
Там само. — Арк. 177 зв.
Там само. — Арк. 180 зв.
Там само. — Арк. 181 зв, 235 зв.
Там само. — Арк. 183 зв.
Там само. — Арк. 184 зв, 237 зв.
Там само. — Арк. 198 зв.
Там само. — Арк. 200 зв, 238 зв.
Там само. — Арк. 201 зв.
Там само. — Арк. 232 зв.
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g…=…3 =“2,…3 ƒ=“3›…,. K3% !%ƒ“2!S …% 3 "’ ƒ…, . k"%"=
…= C%=2*3 …S *%-!= …“*%_ "SL…,. m= -%2% # C!% “ *c3= S_
2S !%ƒ“2!S …,. "’ ƒ…S" " 2%!S …= k%… *%%. k,C… 1941 !.

r ",?"*=ƒ=…S C!%“, … ""SL, %*!S %“%K,, ?% K3, ƒ=“3›…S S… ,"S 3=…% C%ƒ=“3 %",, != …“*,, %!=…=,. g%*!=:
k,2,…“*= J"…S c!,%!S_"…=, …=!. 1910 !. 3 . )%!2*S" Š=!…%CS“*%_ %K., %“"S2= “! … (9 *=“S" “! …%_ *%,), ƒ==!2%"=…= 11 "!“… 1940 !. ~L S…*!,S…%"=…% C!,2…S“2 %
nrm 2= !%K%23 %*!3›…%_ ƒ"’ ƒ*%"%_ (ƒ= =2!S==,, ",3…,,
3 P. l=*“,S"=), ",“3…32% %K",…3"=…… ƒ= “2. 54, C.C. 1 2= 11 jj
rpqp231. p%ƒ“2!S …= 3 "’ ƒ…,S 1 2 . k"%"= (g==!“2,…S"“*=)
S› 26 S 28 !"… 1941 !.232.
“!= l=!S P"=…S"…=, …=!. 1922 !. " “. k=C,…S Š=!…%CS“*%_
%K., %“"S2= C%=2*%"=, ƒ==!2%"=…= 11 "!“… 1940 !. ~L S…*!,S…%"=…% …“2"% " nrm 2= !%K%23 %*!3›…%_ ƒ"’ ƒ*%"%_ (ƒ= =2!S==,, ",3…,, 3 P. l=*“,S"=), ",“3…32% %K",…3"=…… ƒ=
“2. 54, C.C. 2 2= 11 jj rpqp233. p%ƒ“2!S …= 3 "’ ƒ…,S 1 2 . k"%"=
(g==!“2,…S"“*=) S› 26 S 28 !"… 1941 !.234.
231

232

233

234
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Архів УСБ України у Львівській області. — Арх. крим. спр. — Спр. № П-11282 з
обвинувачення Литинської Євгенії Григоріївни. — Арк. б/н.
Романів О., Федущак І. Західноукраїнська трагедія 1941. — Львів; Нью-Йорк,
2002. — С. 134.
Архів УСБ України у Львівській області. — Арх. крим. спр. — Спр. № П-8273 з
обвинувачення Яреми Марії Іванівни. — Арк. б/н.
Романів О., Федущак І. Західноукраїнська трагедія 1941. — С. 141.

Ігор Дерев’яний
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№

j3…*= g,…%"S b=“,S"…=, …=!. 1920 !. 3 “. p3 …,*, j!…*%%
=K% oS =G*%% !-…3 Š=!…%CS“*%_ %K., %“"S2= C%=2*%"= (3-4 *=“,), ƒ==!2%"=…= 11 "!“… 1940 !. ~L S…*!,S…%"=…% …“2"% " nrm
2= !%K%23 %*!3›…%_ ƒ"’ ƒ*%"%_ (ƒ= =2!S==,, ",3…,, 3 P. l=*“,S"=), ",“3…32% %K",…3"=…… ƒ= “2. 54, C.C. 2 2= 11 jj rpqp235. p%ƒ“2!S …= 3 "’ ƒ…,S 1 2 . k"%"= S› 26 S 28 !"… 1941 !.236.
x3“2 P!,…= l,.=LS"…=, …=!. 1918 !. 3 . k=…32 3 o%?S, %“"S2= ",?= (!, ,…,L -=*322 k"S"“*%% 3…S"!“,223), ƒ==!2%"=…= 3 12 *"S2… 1941 !. ~L S…*!,S…%"=…% …“2"%
" nrm, S %%S…3 !%K%23 " nrm (ƒ= “"S …… , n. q2% ! 2=
b. j%"=,*), ",“3…32% %K",…3"=…… ƒ= “2. 54, C.C. 2 2= 11 jj
rpqp. g=“3 ›…= "SL“*%", 2!,K3…=% 6-_ `!S_237. p%ƒ“2!S …=
3 "’ ƒ…,S 1 2 . k"%"= S› 26 S 28 !"… 1941 !.238.
d%K!%"“*= l,!%“="= g,…%"S_"…=, …=!. 1911 !. " “. d, S"
aSK!*%% !-…3 k"S"“*%_ %K., ƒ==!2%"=…= 12 *"S2… 1941 !.
~L S…*!,S…%"=…% …“2"% " nrm, =…2,!= …“*3 C!%C==… 3,
ƒ=3…… …%",. …S" % nrm (ƒ= “"S …… , n. q2% ! 2=
b. j%"=,*), ",“3…32% %K",…3"=…… ƒ= “2. 54, C.C. 2 2= 11 jj
rpqp. g=“3 ›…= "SL“*%", 2!,K3…=% 6-_ `!S_ (",!%* 2= L%%
",*%…=…… … "*=ƒ=…S)239.
k",*= a% =…= i%“,CS"…=, …=!. 1912 !. 3 . o!,S, ƒ==!2%"=…= 12 *"S2… 1941 !. ~L S…*!,S…%"=…% …“2"% " nrm,
ƒ=3…… …%",. …S" % nrm “! ",2S" (ƒ= “"S …… ,
n. q2% ! 2= b. j%"=,*), ƒ",…3"=…= ƒ= “2. 54, C.C. 2 2= 11 jj
rpqp. g=“3 ›…= "SL“*%", 2!,K3…=% 6-_ `!S_ (",!%* 2= L%%
",*%…=…… … "*=ƒ=…S)240.
q=",… P"=… q=-!%…%",, …=!. 1895 !. 3 “. g= "S!’ c,… …“*%% !-…3 k"S"“*%_ %K., %“"S2= C%=2*%"=, ƒ==!2%"=…,L 16 "!“… 1940 !. i%3 S…*!,S…%"=…% "%% S…… S…-%!=SG C!%
C!.%"3"=…… ƒK!%_  k"S"“*%_ je nrm, C!% ?% "S %% ƒ
235

236
237

238
239

240

Архів УСБ України у Львівській області. — Арх. крим. спр. — Спр. № П-8418 з
обвинувачення Куньки Зиновії Василівни. — Арк. б/н.
Романів О., Федущак І. Західноукраїнська трагедія 1941 р. — С. 133.
Архів УСБ України у Львівській області. — Арх. крим. спр. — Спр. № П-8164 з
обвинувачення Шуст Ірини Михайлівни та інших. — Арк. 2, 3, 6, 9, 10.
Романів О., Федущак І. Західноукраїнська трагедія 1941 р. — С. 141.
Архів УСБ України у Львівській області. — Арх. крим. спр. — Спр. № П-8164 з
обвинувачення Шуст Ірини Михайлівни та інших. — Арк. 2, 3, 5.
Там само. — Арк. 2, 3, 5.
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“"S … c. P. c…, ,; %K",…3"=…,L ƒ= “2.“2. 20, 54, C.C. 2 2= 11 2=
“2. 196I jj rpqp241. p%ƒ“2!S …,L 3 "’ ƒ…,S 1 2 . k"%"= S› 26 S
28 !"… 1941 !.242.
P…= ? "%. %“SK …= “%% …S … "“2=…%"…%.
Š=*, ,…%, C!%2 % !3%_ C%%",…, 1940 # C!%_ C%%",…,
1941 !!. 3 k"S"“*SL %K=“2S K3% C!%" …% *=!=…%-!C!“,"…S
%C!=S_ Sƒ S*"S =S_ nrm, "…=“S %* *,. K3% ƒ==!2%"=…% 2= ƒ=“3 ›…% 107 %“SK. bS “32…S“2 =!.S"…,. =2!S=S" … %ƒ"% 2 C!%“S *3"=2, .S %C!=2,"…,. SL %!=…S" mjbd ƒ "*=ƒ=…%_ C!%K,.
u=!=*2!…% %“%K,"S“2 “3 %",. C!%“S" 1941 !. G ",*%!,“2=…… “3 %",. %!=…S" "= ,  !%ƒ 3 C%S2,…,. “C!=",
C%C!, ƒ==…%"›,"=…3 C!=*2,*3 ",*%!,“2=…… " 1937#1941 !!.
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Стаття 196 VIII розділу КК УРСР «Порушення правил, що охороняють народне
здоров’я, громадську безпеку і публічний порядок»: «За виготовлення, зберігання,
збут, купівлю вибухових речовин або снарядів, вогнепальної (крім мисливської)
зброї без належного дозволу, а так само за виготовлення, зберігання, збут і носіння
кинджалів, фінських ножів та іншої холодної зброї без дозволу Наркомвнусправ у
встановленому порядку…» // КК УРСР. — С. 104.
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обвинувачення Савчина Івана Софроновича. — Арк. б/н.
Романів О., Федущак І. Західноукраїнська трагедія 1941 р. — С. 137.

