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На основі маловідомих документів галузевих архівів СБ України у 

статті проаналізовано систему заходів радянської влади в контек-

сті боротьби з УГКЦ у Львівській області у 1944—1946 рр. Зокрема, 

окреслено її причини і передумови, політичні репресії щодо духовен-

ства, характер Львівського собору 1946 р., а також його вплив на по-

дальше становище Греко-католицької Церкви в Україні.
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Західна Україна.

Bilas Vasyl

REPRESSION AGAINST THE UKRAINIAN GREEK CATHOLIC CHURCH IN 

LVIV REGION (1944-1946) BY THE SOVIET ORGANS OF STATE SECURITY

The soviet power’s measures in the struggle against The Ukrainian 

Greek Catholic Church in Lviv region in 1944—1946 are analyzed using 

documents from the Branch-wide state achieves of the Security Service of 

Ukraine. Namely, preconditions and causes for the struggle are outlined, 

political repressions against the clergy, peculiarities of Lviv Sobor of 1946 

and its influence on further development of UGCC in Ukraine. 
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РЕПРЕСІЇ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ 
ПРОТИ УГКЦ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (1944–1946)
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 38 Українська Греко-Католицька Церква. — С. 41; Літопис Голготи. — С. 121; 
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*=…=2S. m=“2% 2��  �S“��"%�%  "=“,�S …“�*%�%  �%…=“2,!  %. i%“=-
-=2= t�
%!,*= 2= %. q2�-=…= tS2  CS

=…%  =!��23 ƒ= CS
�%2%"*3 
�,“2=-C!%2�“23 …= =
!�“3 3C%"…%"=›�…%�%  p=
, " “C!="=. po0 
C!, pmj qqqp C%  rpqp o="�= u%
��…*=,   *,L K3�%  C!%�,2=…%  
…= ƒK%!=. 
3.%"�…“2"= 
�*=…=23,  ?%  ƒS!"=�%  ƒ=C�=…%"=…3 =*�S� 
…="�!…�……  L%�%  …= C!="%“�="’ 49. g= “*�,*=……  �SG_ &…����=��-
…%_ …=!=
, “" ?�…,*S" g%�%�S"“�*%�%  
�*=…=23,  …=  *SL 3."=�,�, 
K%L*%23"=2, S…S�S=2,"…3 �!3C3 ƒ "%ƒƒ’G
…=……  3…S=2“�*%_ ��!*", Sƒ 
C!="%“�="…%�[ 3 “�!C…S 1945 !. K3�%  ƒ==!��2%"=…%  %. b%�%
,�,!= 
k,“*=,  ƒ%�%�S"“�*%�%  
�*=…=50.

`*2,"…%  ",“23C=�, C!%2, "%ƒƒ’G
…=……  �%…=., �,…3 "=“,�S-
 … # _. ""=›=�, %“…%"…,�, %!�=…Sƒ=2%!=�, %C%!351. 1945 !. K3�%  
=!��2%"=…%  "S
%�,. �%…=.S"-"=“,�S …,  “�!�
 …,. # C!%2%S�3��…= 
%. bS2=�S  c!=
�*=,  …=“2% 2��  �%…=“2,!  ),…3 “" 2%�%  b=“,�S  
b��,*%�%  (
=�S # )qbb) 3 k�"%"S i%“,C= P"=…= )�CS�  2= SG!%�%-
…=.= l,.=L�= a%!“=52,  …=“2% 2��  �%…=“2,!  " f%"*"S l%
�“2= 
l,.=L�= o���.=,  L%�%  C%�S�…,*= l=!*S …= q="�,…=,  “CS"!%KS2…,-
*= !�
=*�S_ ›3!…=�3 &lS“S%…=![ c="!,_�= j%�32=,  
,!�*2%!= ",-

="…,�2"= )qbb o="�= o=“S*3 2= �%…=.= d�,2!= j3!�=…=53.

q�!�
 %K",…3"=��…,. 3 C!%2,
S_ =*�S_ &"%ƒƒ’G
…=…… [ %C,…,-
�,“� S 
�*=…,,  = “=��: c�,… …“�*,L # J"��… j%“2,�,…,  p="=-
p3“�*,L # b=“,�� j3�,…,�,  j=�’ …*%-a3ƒ�*,L # o�2!%  j=ƒ=-

 49 Волошин Ю. Ліквідація Української Греко-Католицької Церкви. — С. 342; 
Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава. — 
С. 118; ГДА СБ України. — Ф. 16. — Оп. 7. — Спр. 4. — Т. 5. — Арк. 51—52; Теолог 
о. Іван Фіголь // Галичина. — 2004. 7 грудня. — № 188 (2968).

 50 Купчик Л. Третій удар… — С. 65; Без зерна неправди. Спомини отця-декана 
Володимира Лиска / Упоряд. Л. Купчик. — Львів: Каменяр, 1999. — С. 35—41.

 51 ГДА СБ України. — Ф. 9. — Спр. 88. — Арк. 171—172; Марчук В. Греко-католицька 
церква в умовах німецького та радянського тоталітаризмів (1941—1946  рр.). — 
С. 70.

 52 ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75185. — Арк. 3—7.
 53 Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава. — 

С. 119; Войналович. Партійно-державна політика щодо релігії… — С. 367; ГДА 
СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 72. — Арк. 16; Там само. — Ф. 16. — Оп. 7. 
— Спр. 4. — Т. 5. — Арк. 49—50. 
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…S"“�*,L54. b“�%�%  …= 25 “�!C…  1945 !. %!�=…, mj—a k�"S"“�*%_ 
%K�=“2S =!��23"=�, 78 “" ?�…,*S" rcj0,  =*2,"…,. "S!…,. �!�*%-
*=2%�,*S" 2= ���…S" nrm,  ?%  CS
2!,�3"=�, ƒ …,�, 2S“…S *%…2=*-
2,55.

g= 
=…,�, mj—a rpqp,  “�S
�S “C!=", ?%
%  
� *,. =!��2%-
"=…,. C!�
“2="…,*S" rcj0 rmj—a C!%"=
,�%  C%"�!.%"%,  S …� 
%2!,�="�, &"S
"�!2,.[ “"S
��…� "S
 …,.,  ƒ"S��… �, ƒ-CS
 "=!2, ƒ= 
…�
%"�
�…S“2� “*�=
3 ƒ�%�,…3. g%*!��=,  rmj—a k�"S"“�*%_ %K�=“-
2S K3" ƒ"S��…�…,L ƒ-CS
 "=!2, �!�*%-*=2%�,��*,L “" ?�…,* P�=!S-
%… n� …%",�I. 

r 
,!�*2,"S mj—a rpqp "S
 25 "�!�“…  1945 !. "*=ƒ3"=�%“ ,  
?%  &ƒ"S��…�……  ƒ==!��2%"=…,. 3…S=2“�*,. “" ?�…,*S"D …�ƒ=��›-
…%  "S
 %K“2=",… (…�
%“2=2…S“2� ƒSK!=…,. 
%*=ƒS",  "�!K3"=…… ) ƒ
SL-
“…�"=2, ƒ= C%�%
›�…… � ƒ 2 rC!="�S…… � mj—a rpqp[56.

p�C!�“,"…S ƒ=.%
, ?%
%  
3.%"�…“2"= L "S!…,. �!�*%-*=2%�,*S" 
“3C!%"%
›3"=�,“  =*2,"…%� "�!K3"=��…%� !%K%2%� ƒ K%*3 %!�=…S" 
mj—a 
�  -%!�3"=……  =��…23!…%�%  =C=!=23 2= *%!C3“3 S…-%!�=-
2%!S" C%  �S…S_ rcj0. g 
!3�,� C!,.%
%� !=
 …“�*%_ "�=
, …= g=-
.S
…3 r*!=_…3 !=
 …“�*S %!�=…, 
�!›K�ƒC�*, !%ƒC%�,…=�2� &%C�-
!=2,"…�[ ","��……  K=�=2�%. “" ?�…,*S". m= C!�
“2="…,*S" rcj0 
K3�%  ƒ="�
�…%  2=*S =��…23!…S “C!=",II: &u%
 �,�[,  &b=2,*=…�/[,  
&b%ƒ!%›
�…�/[,  &h�ƒ3,2/[,  &k%�%"%[,  &l%…=.%"�/[,  &m=L�,2/[. 

y� CS
 �=“ C�!�%_ %*3C=�S_ rmjbd k�"S"“�*%_ %K�=“2S ƒ="��%  
%C�!=2,"…3 !%ƒ!%K*3 &u%
 �,�[ (31.12.1939 !.),  
%  *%�= &%K’G*2S"[ 
 *%_ C%2!=C,�, SG!=!., rcj0 # �,2!%C%�,2 `. x�C2,��*,L,  
GC,“*%C, l. a3
*= 2= P"=… a3�*%,  C!��=2, k. j3…,��*,L S n��*-

 54 Доповідна записка Львівського обкому КП(б)У про хід ліквідації Української греко-
католицької церкви // Реабілітовані історією. Львівська область. — С. 236.

 55 Пащенко В. Греко-католики в Україні. — С. 92.
 I Олянович Іларіон — радник Митрополичого Ординаріату, парох с. Лисиничі 

Львівського деканату. 11 квітня 1945 р. арештований НКВД, яке мало намір 
використати його як авторитетного священика для насильного впровадження 
московського православ’я. Звинувачувався за ст. 54-1 «а», ст. 54-11 КК УРСР. 
21 травня 1945 р. за постановою УНКВД у Львівській області справу було закри-
то за недоведеністю звинувачення. Звільнений 23 травня 1945 р. з тюрми № 1 
м. Львова.

 56 ГДА СБ України. — Ф. 9. — Спр. 90. — Т. 3. — Арк. 30.
 II Агентурна справа — вид оперативного обліку, введений наказом ОҐПУ в 1931 р. 

Агентурна справа заводилась на шпигунську резидентуру, на антирадянську групу 
або організацію, а також окрему особу, навколо якої зосереджувалися «антира-
дянські елементи».
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“=…
!  j%"=��“�*,L,  *=…%…S* b. k=K=,  j. x�C2,��*,L,  =!.,GC,“-
*%C i. q�SC,L 2= �,�=�%  S…�,. “" ?�…,*S"57. r“�%�%  3 “C!="S C!%-
.%
,�%  50 %“SK58. o!,"%
%� 
�  "S
*!,22  =��…23!…%_ “C!=", “2=�, 
�=2�!S=�, &"%!%›%�%[ “2="��……  GC,“*%C=23 
%  "%ƒƒ’G
…=……  g=-
.S
…%_ r*!=_…, ƒ rpqp.

m= ",*%…=……  "*=ƒS"%* &ƒ�%!,[ 3C!="�S……  mj—a rpqp k�"S"-
“�*%_ %K�=“2S 3 ��2%�3 1945 !. "S
…%",�%  C!%"=
›�……  &!%ƒ!%K*,[ 
*�!S"…,*S" �!�*%-*=2%�,��*%_ 0�!*", 3 “C!="S &u%
 �,�[. n“…%-
"…,�, %K’G*2=�, &!%ƒ!%K*,[ ��%�%  !=ƒ3 “2=�, …%",L �,2!%C%�,2 
i. q�SC,L S ?� *S��*= …=LC%�S2…S�,. “�!�
 �!�*%-*=2%�,��*%�%  
3-
.%"�…“2"= C%“2=2�L: GC,“*%C, l. )=!…���*,L 2= l. a3
*=,  k. j3-
…,��*,L,  n��� … c%!�,…“�*,L,  n. j%"=��“�*,L,  c. j%“2���…,* 2= 
S…�S,  # 3“�%�%  15 %“SK59. 

r C!%��“S !%ƒ!%K*, �!�*%-*=2%�,��*%�%  
3.%"�…“2"= %!�=…, 

�!›K�ƒC�*, &"“2=…%",�,[ _.…G CS
“%K…,�2"%  %*3C=…2=�,  ƒ"’ ƒ%* ƒ 
��“2=C%,  C! �,L ƒ"’ ƒ%* S *�!S"…3 !%�� 3 CS
CS��S nrm 2= =*2,"…3 
C!%C=�=…
3 C!%2, p=
 …“�*%�%  q%�ƒ3.

mj—a rpqp “*�=�%  C�=… ƒ=*!,22  =��…23!…%_ “C!=", &u%
 -
�,�[,   *,� C�!�
K=�=�%“  
"= �%�%"…,. ƒ="
=…… : =!��2 "%!%›%�%  
GC,“*%C=23 S C!%"�
�……  CS
�%2%"�%_ !%K%2, ?%
%  &"%ƒƒ’G
…=…… [ 
3…S=2“�*%_ 0�!*", ƒ C!="%“�="…%�.

oS“�  2%�%,   * ��L C�=… ƒ=2"�!
," m=!%
…,L j%�S“=!  —a qqqp 
b“�"%�%
 l�!*3�%",  3 *"S2…S 1945 !. mj—a rpqp !=ƒ%� ƒ rmj—a 
k�"S"“�*%_ %K�=“2S ƒ
SL“…,�, =��…23!…3 %C�!=�S� " “%K%!S q" 2%�%  
~!=,  …=“�S
*%�  *%_ “2=�, =!��2, �,2!%C%�,2= i. q�SC%�%,  GC,“-
*%CS" l. a3
*, 2= l. )=!…���*%�%,  ���…S" *=CS23�, k. j3…,��*%�%,  
n. c%!�,…“�*%�%,  n. j%"=��“�*%�%,  
, *%…= bS“=!S%…= b=“,�  k�C-
*%�%60. g=�=�%� 3 “C!="S K3�%  =!��2%"=…%  9 %“SK.

g…=�…= *S��*S“2� =��…2S" 2= S…-%!�=2%!S",  ?%  -S�3!3�2� 3 
“C!="S (C!=��"=�%  
%  30 =��…2S" 2= S…-%!�=2%!S" # C%…=
 50%  "S
 
*S��*%“2S =��…23!…%�%  =C=!=23 2= S…-%!�=2,"…%�%  *%!C3“3 C%  �S…S_ 
rcj0,  ƒ …,. �%�%"…S: &f3*[,  &kS2�!=2%![,  &u3
%›…,*[,  &b,�… -

 57 Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної 
безпеки (1939—1944 рр.). — К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. — С.  43, 
184—188, 213—217.

 58 ГДА СБ України. — Ф. 71. — Акт. 9. — Спр. 65. — Арк. 59. 
 59 Там само. — Спр. 61. — Т. 2. — Арк. 2—9. 
 60 Там само. — Спр. 68. — Арк. 33—37.
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*%"[ 2= S…�S),  "*=ƒ3G …= "=›�,"S“2� �SG_ %C�!=�S_ 
�  !=
 …“�*,. 
%!�=…S" 
�!›K�ƒC�*,.

r “�!C…S 1945 !. 4-� "S

S��……  2-�%  "S

S�3 rmj—a k�"S"“�*%_ 
%K�=“2S ƒ="��%  =��…23!…3 “C!="3 &b=2,*=…�S[ …= �!3C3 
3.%"�…“2"= 
rcj0,   *= ›,�= 3 k�"%"S. q" ?�…,*S" ƒ",…3"=�3"=�, " 2%�3,  ?%  
"%…, &"��, %!�=…Sƒ%"=…3 K%!%2�K3 C!%2, "%ƒƒ’G
…=……  3…S=2“�*%_ 
��!*", ƒ C!="%“�="…%�,  ",*%!,“2%"3��, �� %K“2=",…3 
�  =…2,!=-

 …“�*%_ C!%C=�=…
,[. n“…%"…,�, &%K’G*2=�,[ =��…23!…%_ “C!=", K3�,: 
=!.,�=…
!,2 �%…=“2,!  “23
,2S" j. x�C2,��*,L,  ���… k�"S"“�*%_ 
=!.,GC=!.S=��…%_ *=CS23�, q2�-=… p3
�,  *=…���!  �,2!%C%�,�%_ *=-
CS23�, l,*%�= c=� …2,  “" ?�…,*, r“C�…“�*%_ ��!*", q2�-=… b=“,-
�S" 2= b%�%
,�,!  tS�%��,  !�*2%!  d3.%"…%_ =*=
��S_ %. P"=… )%!… *.

r“�%�%  " “C!="S C!%.%
,�%  11 “" ?�…,*S" &3…S=2“�*%_[  ��!*",61.
g= �=2�!S=�=�, “C!=",,  l. c=� …2,  q2�-=… q=�C=!=,  P. )%!-

… * 2= b. tS�%�� "��, =*2,"…3 
S ��…S“2� C!%2, "%ƒƒ’G
…=……  3…S-
=2“�*%_ 0�!*", ƒ C!="%“�="…%�,  …=�=�=��,“� CS
 *�!S"…,�2"%� 
b. tS�%�  %!�=…Sƒ3"=2, …����=��…3 �!3C3 3…S=2“�*,. “" ?�…,*S" 
(…SK,2%  27 %“SK);  
�  K%!%2�K, ƒ P…S�S=2,"…%� �!3C%� "%…, %�%�%-
“,�, c. j%“2���…,*= ƒ!=
…,*%� 3*!=_…“�*%�%  …=!%
3 S 3…S=2“�*%_ 
0�!*",. r ",“23C=. 2= C!%C%"S
 . b. tS�%�� ƒ=*�,*=" �,! … K32, 
"S!…,�, 3…S=2“�*SL 0�!*"S,  " C!,"=2…,. K�“S
=. ƒ= "� " C!%  2�,  
?%  …S*%�, …� C�!�L
� …= C!="%“�="’ ,  = &%“SK "%ƒƒ’G
…3��,.[ ""=-
›=" &ƒ!=
…,*=�, 3*!=_…“�*%�%  …=!%
3[62.

r “�!�
,…S �,C…  1945 !. %!�=…, 
�!›K�ƒC�*, =!��23"=�, “" -
?�…,*S" l. c=� …2=,  P. )%!… *=,  q. q=�C=!3 S b. tS�%� 63,  = …= C%-
�=2*3 …=“23C…%�%  !%*3 2= › 
%�  “CS2*=�= `!2��S  0�����“�*%�%,  
b. c!,�= ,  q. p3
 ,  `
!S …= g%-SG"“�*%�%.

rmj—a k�"S"“�*%_ %K�=“2S " ��2%�3 1946 !. �S*"S
3"=�%  =��…-
23!…3 “C!="3 &b=2,*=…�S[64,  ƒ= �=2�!S=�=�, �SG_ “C!=", K3�%  =!�-
�2%"=…%  7 %“SK65.

 61 ГДА СБ України. — Ф. 71. — Акт. 9. — Спр. 61. — Т. 7. — Арк. 18—19.
 62 Там само. — Арк. 19.
 63 Там само. — Т. 8. — Арк. 21—22.
 64 Там само. — Ф. 16. — Оп. 7. — Спр. 4. — Т. 7. — Арк. 49—50. 
 65 Там само. — Ф. 71. — Акт. 9. — Спр. 112. — Т. 1. — Арк. 7. Насправді загаль-

на кількість арештованих 10 осіб. В липні 1945 р. арештовані М. Галянт, 
С. Сампара, І. Чорняк, В. Фіголь, а в січні 1946 р. — В. Грицай, А. Зофієвський, 
С. Рудь, А. Цегельський, С. Васильєв (Василів) та В. Фурикевич. Див. Докладная 
записка об агентурно-оперативной работе по линии греко-католической 



246

 Період збройної боротьби ОУН і УПА
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!S=�=�, “C!=", K3�%  =!��2%"=…%  5 %“SK: `. q�!K,…,  j. )�.%",�,  
b. a���L,  i. cS!… *,  p. aS�,*66.

y� %
…3 =��…23!…3 “C!="3 &k%�%"%[ ƒ="��, " �!3
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=…2,!=
 …“�*%� !%K%2%� ƒ CS
CS�� � nrm.

c%�%"…,�, &%K’G*2=�,[ �SG_ “C!=", K3�,: %. ~!SL b=…�,��*,L,  
%. P"=… p%ƒ3�…,L 2= ���… ro  ̀o. j!="���. m=ƒ=�=� 3 “C!="S !%ƒ!%-
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 I Зокрема, за цією статтею проходили владики УГКЦ (митрополит Й. Сліпий, 

єпископи М. Чарнецький, М. Будка, Г. Хомишин, І. Лятишевський).
 II Особлива нарада («Особое совещание»; ОСО) — позасудовий орган, якому надава-

лись широкі права в адміністративному порядку застосовувати такі заходи по-
карання, як заслання, виселення, ув’язнення у концтаборах на термін до 25 років, 
смертна кара.


