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У статті1 охарактеризовано не введений до наукового обігу пласт до-
кументів українського збройного підпілля Яворівщини, які зберігаються 
у фонді відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені 
Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка. З огляду на велику інформативну місткість та 
наукову цінність цієї колекції, опубліковано її опис. 

Ключові слова: Яворівщина, Організація Українських Націоналістів, 
Українська Повстанська Армія, українське збройне підпілля, документи. 

Історія Організації Українських Націоналістів (ОУН) та Української Повстан-
ської Армії (УПА) є однією з яскравих сторінок українського визвольного руху ХХ ст., 
який привертає все більшу увагу не тільки істориків, але й широкого загалу. Вивчення 
окремих аспектів його діяльності вимагає залучати усі збережені джерела. У цьому 
плані дуже важливо віднаходити документи, які переховували повстанці. 

У квітні 2003 р. випадково знайдено документи українського збройного під-
пілля на Яворівщині. Житель с. Рогізне Яворівського району Львівської області Бог-
дан Васильович Сеймівський під час проведення лісопосадки приблизно в 1 км на 
схід від села біля лісового масиву викопав, зачепивши плугом, металеву заіржавілу 
скриньку розміром 19,8 × 35,7 см (третій розмір не вказано. – А. С.). Всередині вияви-
лися напівзнищені документи, що стосувалися діяльності українського збройного 
підпілля на Яворівщині. Документи були погнилі з боків, зліплені у грудки й погано 
надавалися до читання. Найбільше постраждали від вологи рукописні матеріали. 

З ініціативи ректора Львівського державного інституту фізичної культури 
(з 2006 р. – Львівський державний університет фізичної культури) М. С. Герцика у 
жовтні 2003 р. знахідку передано до Наукової бібліотеки Львівського національного 
університету імені Івана Франка. В кінці цього ж року реставрацію документів прове-
ла реставратор першої категорії Центрального державного історичного архіву України 
у Львові Д. М. Шевчук2. Намокання паперу призвело до “цементування” документів, 
тобто склеювання окремих аркушів у монолітний блок. Тому в ході реставраційних ро-
біт для проведення нашарування, дублювання та скріплення розривів було використано 
                                                                          

1 Автор висловлює вдячність завідувачу відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг іме-
ні Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка Миколі 
Ільківу-Свидницькому та працівникам відділу; молодшому науковому співробітнику Інституту українознав-
ства ім. І. Крип’якевича НАН України Михайлові Романюку, які сприяли й допомагали своїми порадами 
при написанні цієї статті. 

2 Записав А. О. Сова 15 жовтня 2009 р. у Львові від Б. З. Якимовича. 
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мікалентний та конденсаторний папір3. У березні 2004 р. за сприяння директора Науко-
вої бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка Б. З. Якимовича документи передано до НБ ЛНУ 
у відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг (РСРК) імені Ф. П. Максимен-
ка (вул. Драгоманова, 17). Понад два десятки дублетів документів отримав М. С. Гер-
цик, аби передати ці матеріали до одного з музеїв м. Яворів Львівської області4. 

11 жовтня 2004 р., з нагоди 62-ї річниці створення УПА, працівники відділу 
РСРК імені Ф. П. Максименка відкрили виставку під назвою “Діяльність ОУН-УПА у 
Яворівському районі (на основі знахідок біля с. Рогізне)”. У підготовці виставки актив-
ну участь брали працівники відділу Н. П. Швець, Г. М. Демченко, Г. А. Можарова, 
Н. В. Кіт та Ю. П. Лисий. 

Документи українського збройного підпілля ввійшли до двох описів фонду РК 
Ар. 357, який отримав назву “Архів ОУН–УПА”. 

Перший опис включає листівки та відозви українського збройного підпілля, про-
граму ОУН5, загальні вказівки щодо правил складання загальних, пропагандистських 
та військових звітів (документ датується вереснем 1950 р.)6. Також є три повідомлення 
про ліквідацію українськими повстанцями “зрадників українського народу” за спів-
працю з радянською владою. Перше повідомлення містить інформацію про ліквідацію 
5 жовтня 1948 р. Марії Романівни Мацько, 5 грудня 1948 р. Андрія Васильовича 
Тараса та 9 грудня 1948 р. Григорія Григоровича Догарева за активну участь в органі-
зації у західних областях України сталінських колгоспів, зокрема на Яворівщині (до-
кумент датується 1 січня 1949 р., підпис “Місцевий Провід ОУН”)7. Друге повідом-
лення – про ліквідацію секретаря первинної ВЛКСМ райуповмінзагу Судово-Вишнян-
ського району Дрогобицької області Андрія Петровича Олійника за знущання над 
місцевим населенням8. І третє, найцікавіше, стосується правдивих обставин смерті 
капітана Рогатинського МҐБ Аносова, якого вбили 23 березня 1947 р. у місті Рогатині 
Станіславської (тепер – Івано-Франківської) області9. 

У згаданому описі містяться карикатури на умови життя в радянській дійсно-
сті10, зокрема, на “добре життя” в умовах сталінської диктатури, на так звані вибори в 
СРСР, на хлібопоставки тощо. Ще один цікавий документ, який зберігся в неповному 
обсязі – це газета, в котрій характеризується козацтво у творах Тараса Шевченка 
(збереглися сторінки 5–16). На 16-й сторінці газети надруковано “Заповіді підпільної 
газети” (шість заповідей)11. 

Усі інші матеріали цього опису – це листівки та відозви, які умовно можна поді-
лити на декілька груп. Перша група – це ті, що висвітлюють політичні події в СРСР 
та УРСР. Зокрема, заклики саботувати вибори до Верховної Ради СРСР, боротися за 
створення незалежної України та незалежних держав у Східній Європі. Ці листівки 
звернені до всіх верств населення12. 

                                                                          
3 Записав А. О. Сова 12 жовтня 2009 р. у Львові від Д. М. Шевчук. 
4 Записав А. О. Сова 15 жовтня 2009 р. у Львові від Б. З. Якимовича. 
5 Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – НБ ЛНУ), 

ф. РК. Ар. 357 (Архів ОУН–УПА), оп. 1, спр. 83, 87. 
6 Там само, спр. 91. 
7 Там само, спр. 98. 
8 Там само, спр. 100. 
9 Там само, спр. 99. 
10 Там само, спр. 104, 105, 106, 107, 114, 115. 
11 Там само, спр. 139. 
12 Там само, спр. 14, 15, 16, 18, 41, 45, 47, 49, 52, 53, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 71. 
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Наступну групу листівок складають звернення до українських селян та робітни-
ків. Найхарактерніші з них: не вступати до колгоспів, які організовує радянська влада; 
псувати колгоспне майно; саботувати роботу в колгоспах; зберігати та переховувати 
хліб, не віддаючи його державі, щоб не повторилися голодомори 1932–1933 рр. та 
1946–1947 рр. Ширилися заклики до повалення радянського ладу, який нічого не 
приніс українським селянам. У листівках наголошувалося на тому, що власниками 
землі є українські селяни. Крім того, піддавали критиці плани Четвертої п’ятирічки в 
сільському господарстві13. Окремі звернення спрямовували до організаторів колгоспів. 
Їх звинувачували у “вислужництві перед Сталіном” та в діяннях, які йшли тільки на 
шкоду українському народові14. Робітників у листівках повідомляли про тяжкі умови 
праці в умовах сталінського режиму, про те, що повинен існувати гарантований 
восьмигодинний робочий день, а не стахановщина. Лунав заклик підніматися робіт-
никам на боротьбу за вільну Україну, “в якій не буде ні поміщиків, ні капіталістів, ні 
експлуататорів”15. 

Третя група – це листівки до командирів та бійців Червоної Армії, де, з одного бо-
ку, переконували їх не боротися проти українських повстанців, не тероризувати україн-
ський народ, не слухати наказів зверхників, ознайомлюватися з революційними 
ідеями та літературою повстанців, інформувати товаришів про революційну боротьбу 
українського народу, допомагати повстанцям зброєю, амуніцією, розвідкою та інфор-
мацією. З іншого, лунали заклики до червоноармійців, щоб ті боролися з НКВС, НКДБ, 
сталінськими агентами з партії, адміністрацією, долучатись до національно-визвольної 
боротьби українського народу проти більшовицьких окупантів16. Крім того, збереглися 
листівки, що викривали злочинну діяльність МВС і МДБ. Українські повстанці засте-
рігали населення України від зв’язків із провокативними організаціями, які створювали 
під прикриттям цих структур з метою виявити й заарештувати патріотично налаштова-
них українців. Також лунали застереження, адресовані “істрєбітєльним” групам, МДБ і 
МВС, щоб ті не виступали проти українського визвольного руху та українського 
населення, а приєднувалися до спільної боротьби проти комуністичної диктатури17. 

До четвертої групи листівок можна віднести звернення до молоді Західної Украї-
ни і східноукраїнських областей, до батьків і матерів, педагогів і загалом до україн-
ської еліти18. У цих листівках основну увагу звертали на те, щоби не співати більшо-
вицьких пісень, а поширювати революційні українські; українську молодь закликали 
не вживати спиртних напоїв, не відвідувати урочисті заходи, які проводять більшови-
ки, не ходити до більшовицьких клубів, оскільки вони не мають нічого спільного з 
культурою та освітою, а навпаки – “лише отруюють молоді душі та проводять тотальну 
русифікацію за допомогою пропаганди”; саботувати роботу піонерських та комсо-
мольських організацій; не їхати на роботу до Донбасу та інших територій; не навча-
тися і працювати у структурах фабрично-заводської освіти (ФЗО). Молодь закликали 
готуватися до боротьби проти окупантів, беручи за приклад героїв України. Також 
звертали увагу на українські свята. Рекомендувалося святкувати 23 травня як День 
Героїв. Показовою є листівка, де звучав заклик до українських дівчат не зустрічатися 
                                                                          

13 НБ ЛНУ, ф. РК. Ар. 357 (Архів ОУН–УПА), оп. 1, спр. 4, 8, 12, 34, 37, 40, 42, 46, 48, 70, 74, 80, 81, 
82, 89, 90, 96, 97, 132, 134, 136, 137. 

14 Там само, спр. 36, 72, 93. 
15 Там само, спр. 11, 33, 78, 138. 
16 Там само, спр. 1, 3, 7, 19, 28, 84. 
17 Там само, спр. 86, 92, 95, 122, 125. 
18 Там само, спр. 2, 6, 10, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 35, 38, 39, 43, 47, 73, 113, 120, 135. 
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з ворогами українського народу, а тим більше не виходити за них заміж19. Українських 
повстанців тривожила проблема масової русифікації українців та виховання молоді. 
На цю тему збереглися листівки із закликами до батьків і матерів не давати своїм 
дітям горілки; не віддавати їх у ясла, дитсадки й піонерські організації, а виховувати 
у “національному дусі на благо і славу України”. Українські повстанці наполягали, 
щоб учителі не виховували дітей у комуністичному дусі, а прищеплювали їм любов 
до України. Також лунали заклики до української інтелігенції і робітників зі східних 
областей України говорити тільки українською мовою. 

Ще одна група листівок присвячена ОУН (до 20-ліття виникнення), УПА та окре-
мим її діячам20. Збереглася листівка, в якій був заклик до населення України збирати 
викривальні матеріали про ворогів українського народу21. Також є звернення до 
жителів міст про спільну боротьбу в лавах УПА проти сталінських окупантів22. Окрім 
того, не завжди чітко можна встановити, про що йдеться в деяких листівках, котрі 
збереглися фрагментарно23. 

Другий опис містить переважно рукописні, рідше друковані матеріали. Ці доку-
менти збереглися значно гірше, ніж матеріали першого опису. Значну частину з них 
взагалі важко відчитати. Матеріали другого опису – це некрологи24 та біографії25 
окремих людей. Наприклад, повідомлення про загибель 4 листопада 1948 р. крайового 
провідника ОУН Львівського краю і командира воєнної округи УПА “Буг” Зеновія 
Тершаковця – “Федора”26, а також повідомлення про загибель керівника СБ ОУН при 
Проводі ОУН на українських землях Ярослава Дякона – “Дмитра”27. 

Наявні протоколи вивозу українського населення сіл Яворівського району до 
Сибіру28; списки сільського населення29; списки вчителів Яворівського району з ко-
роткими відомостями про них: рік народження, національність, партійність, професія30; 
списки працівників канцелярії31. 

У цьому описі містяться перестороги і звернення до працівників партійних та 
каральних органів радянської влади32 та до колаборантів33, у яких є заклик не боро-
тися з українськими повстанцями та не діяти на шкоду українському народові. 

Окрему групу документів складають різноманітні звіти: про антибільшовицьку 
діяльність ОУН та УПА, про основні події, які відбулися у селах Яворівського району, 
про організацію колгоспу в с. Черчик, про виселення українських родин до Сибіру, 
про правління колгоспу у с. Рогізне та ін.34 

                                                                          
19 НБ ЛНУ, ф. РК. Ар. 357 (Архів ОУН–УПА), оп. 1, спр. 27. 
20 Там само, спр. 50, 54, 56, 57, 59, 65, 67. 
21 Там само, спр. 94. 
22 Там само, спр. 23. 
23 Там само, спр. 51, 68, 87, 123, 128, 129, 130, 140, 141. 
24 Там само, оп. 2, спр. 1, 3. 
25 Там само, спр. 14, 16, 20, 21, 23, 26, 37, 40, 42, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 
26 Там само, спр. 1. 
27 Там само, спр. 3. 
28 Там само, спр. 9, 10, 17, 18, 19, 32, 44, 46. 
29 Там само, спр. 22, 24, 38, 45. 
30 Там само, спр. 8. 
31 Там само, спр. 49. 
32 Там само, спр. 2, 4. 
33 Там само, спр. 6. 
34 Там само, спр. 7, 11, 27, 29, 30, 31. 
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Усі інші матеріали даного опису – це різні повідомлення35, донесення36, щоденни-
ки37, покази38, методика та програми вишколу членів ОУН39 (зазначалося, що члени 
підпілля повинні знати і розуміти значення символіки ОУН: прапора, гімну, націо-
нальної символіки: герба, гімну), розписки40, а також перелік книжок, які видали по-
встанці41. 

Таким чином, маємо унікальну архівну колекцію документів українського 
збройного підпілля з первісним документним складом, що окреслені хронологічними 
рамками 1947–1950 рр. Значення цих матеріалів полягає насамперед у тому, що це 
один з небагатьох цілісних комплексів документів, які дійшли до нас у тому самому 
вигляді, в якому вони були сформовані повстанцями. Важливим є й те, що цей архів 
не був у руках працівників радянських спецслужб. Завдяки цьому він не зазнав ви-
лучень, переформувань та будь-якого стороннього втручання щодо складу та змісту 
своїх документів. 

Матеріали українського збройного підпілля, які зберігаються у фонді відділу 
РСРК імені Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка заслуго-
вують на введення їх до наукового обігу, що дасть можливість краще вивчити істо-
рію українського визвольного руху 1940–1950-х рр. не тільки на Яворівщині, але й 
загалом у західних областях України. Також без цих матеріалів не зможуть обійтися 
науковці при написанні краєзнавчих розвідок з історії сіл Яворівщини та праць з 
історії Галичини. 

*  *  * 

Опис документів здійснили співробітники відділу РСРК імені Ф. П. Максимен-
ка Н. В. Кіт (на той час магістр історії) та Ю. П. Лисий (на той час аспірант кафедри 
новітньої історії України ЛНУ імені Івана Франка). Вони систематизували матеріал у 
197 справ фонду РК Ар. 357, який отримав назву “Архів ОУН–УПА”. Справи відне-
сено до двох описів. До першого опису ввійшла 141 справа, до другого – 56. 

При формуванні описів співробітники відділу керувалися “Інструкцією з обліку 
документів, що зберігаються в бібліотечних фондах”. Згідно пункту 2 “Основні терміни 
і поняття” аркушеві видання – це видання у вигляді одного чи декількох аркушів дру-
кованого матеріалу будь-якого формату без скріплення, пункту 4.11 – при взятті на 
індивідуальний облік рідкісного чи цінного видання в Інвентарній книзі в графі “При-
мітка” робиться запис “РК” і вказуються особливості даного примірника. Таким чи-
ном 197 документів було віднесено до 197 справ. На нашу думку, такий поділ для цих 
документів є умовним. Їх можна було сформувати щонайбільше у п’ять десятків справ. 

Незважаючи на проведену клопітку роботу, при датуванні документів, при-
своєнні заголовків справ і т. ін. співробітники відділу допустилися деяких помилок та 
неточностей. Зокрема, заголовки справ не завжди відбивають повністю склад і зміст 
наявних у них документів. Наприклад, перша справа другого опису має назву “Некро-
                                                                          

35 НБ ЛНУ, ф. РК. Ар. 357 (Архів ОУН–УПА), оп. 1, спр. 41, 43. 
36 Там само, спр. 48, 50. 
37 Там само, спр. 28, 39. 
38 Там само, спр. 33, 34. 
39 Там само, спр. 5, 12, 13. 
40 Там само, спр. 36. 
41 Там само, спр. 15. 
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лог”42, а мала б називатися “Повідомлення про загибель крайового провідника ОУН 
Львівського краю і командира воєнної округи УПА “Буг” Зеновія Тершаковця”; 
восьма справа другого опису має назву “Список учителів”43, а повинна була б мати 
назву “Список учителів шкіл Яворівського р-ну Львівської обл.” і т. д. Таким чином, 
майже усі справи мають спрощену назву, що ускладнює для дослідників роботу з 
цими документами. 

Складною виглядає справа із датуванням документів. У багатьох випадках, коли 
на них не було підписів і дати, співробітники відділу відносили їх до 1948–1950 рр., 
окремі з них до 1948–1953 рр.44. Нижня межа не викликає великих застережень, оскіль-
ки є документи, які датуються саме цим роком і навіть 1947 р. Однак, 1953 р. викликає 
великі сумніви. Уважно ознайомившись із зазначеними вище документами, можна 
дійти висновку, що вони відносяться до 1948–1950 рр., але ні в якому разі до 1953 р. 
Щоб не бути голослівним, можна навести декілька прикладів. У документі, який збері-
гається у справі 79 опису 1, зазначається наступне: “УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДЕ! Вже 
20 років ОУН йде на чолі Твоєї священної боротьби за визволення. Великих успіхів 
Ти добився під її керівництвом як на внутрішньому полі, так і міжнародному. То ж 
ще тісні[ше] об’єднуйся довкола ОУН. [ХАЙ] [Ж]ИВЕ ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇН-
СЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ! ХАЙ ЖИВЕ КЕРІВНИК ОУН – СТЕПАН БАНДЕРА!”45 
Оскільки ОУН була створена 1929 р., документ можна датувати 1949 р. 

Особливо часто в першому описі зустрічаються помилки у датуванні докумен-
тів. Наприклад, справу 85 автори опису датують 1949 р., насправді має бути лютий 
1949 р.46, справу 86 – 1948–1950 рр., має бути 1949 р.47; справу 93 – 1948–1953 рр., 
має бути червень 1947 р.48; справу 99 – 1948 р., має бути травень 1948 р.49; справу 110 – 
1950 р., має бути березень 1950 р.50; справу 113 – 1947 р., має бути вересень 1947 р.51, 
справу 118 – 1948 р., має бути жовтень 1948 р.52; справу 122 – 1947 р., має бути жовтень 
1947 р.53; справу 124 – 1948 р., має бути липень 1948 р.54; справу 134 – 1948–1953 рр., 
має бути червень 1947 р.55; і т. д. 

Нижче подано опис документів українського збройного підпілля Яворівщини, 
складений співробітниками відділу РСРК імені Ф. П. Максименка. Для зручності у 
користуванні цей матеріал згруповано у таблиці. 

 

                                                                          
42 НБ ЛНУ, ф. РК. Ар. 357 (Архів ОУН–УПА), оп. 1, спр. 1. 
43 Там само, спр. 8. 
44 Там само, оп. 1, спр. 76–84, 92–95, 102–104, 106–108, 114–116, 120, 121, 125–131, 134–141. 
45 Там само, спр. 79. 
46 Там само, спр. 85. 
47 Там само, спр. 86. 
48 Там само, спр. 93. 
49 Там само, спр. 99. 
50 Там само, спр. 110. 
51 Там само, спр. 113. 
52 Там само, спр. 118. 
53 Там само, спр. 122. 
54 Там само, спр. 124. 
55 Там само, спр. 134. 
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АРХІВ ОУН-УПА 

ФОНД РК Ар. 357. 
ОПИС № 1. 
Справ постійного зберігання 141 
за 1947–1953 роки 
 

№ 
з/п Заголовок 

справи Короткий зміст Дата  
документа 

Кіль-
кість 
доку-
ментів 

Кіль-
кість 
ар-

кушів 
1. Відозва. 

Гектограф. 
Заклик до червоноармійців не боротись проти українських 
повстанців, а лише проти НКВД, НКҐБ, сталінських агентів з партії, 
адміністрації. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

2. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української молоді не співати большевицьких пісень, 
а поширювати революційні українські. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

3. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до командирів і бійців Червоної Армії не виступати проти 
визвольно-революційної боротьби українського народу, допомагати 
українським повстанцям зброєю, амуніцією, розвідкою, інформацією.

[1948–1950 рр.] 1 1 

4. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до робітників, селян і інтелігенції на боротьбу проти 
сталінської четвертої п’ятирічки. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

5. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українського народу тісніше об’єднуватись навколо 
ОУН, оскільки ОУН вже 20 років йде на чолі священної боротьби 
за визволення та добилась великих успіхів як на внутрішньому 
полі, так і на міжнародному. 

[1949 р.] 1 1 

6. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української молоді не вживати спиртних напоїв. [1948–1950 рр.] 1 1 

7. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до червоноармійців не тероризувати український народ. [1948–1950 рр.] 1 1 

8. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до селян брати хліб обережно, нікому не повідомляти 
скільки і у кого його отримали, оскільки це може донестись 
до сексотів. Повідомляти про сексотів повстанців. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

9. Відозва. 
Гектограф. 

Відозва, присвячена двадцятиріччю створення ОУН.  
Заклик до відзначення цих роковин. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

10. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української молоді не ходити на більшовицькі забави, 
до більшовицьких клубів, оскільки останні не мають нічого 
спільного з культурою і освітою. Їх завдання – отруювати 
та русифікувати молодь пропагандою. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

11. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до робітників підніматись на боротьбу за вільну Україну,  
в якій не буде ні поміщиків, ні капіталістів, ні експлуататорів. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

12. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до селян забирати хліб. [1948–1950 рр.] 1 1 

13. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українців підтримувати ОУН, виконувати її вказівки та 
доручення, допомагати українським революціонерам – членам ОУН. 

1949 р. 1 1 

14. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до інтелігенції бойкотувати вибори до Верховної Ради 
СРСР. 

[1949 р.] 1 1 

15. Відозва. 
Гектограф. 

Про Верховну Раду СРСР – слухняне знаряддя в руках Сталіна. [1949 р.] 1 1 

16. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до населення не йти на вибори. [1949 р.] 1 1 

17. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до батьків і матерів не давати своїм дітям горілки. 
Виховувати їх на благо і славу України. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

18. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик не голосувати за большевнцьких гнобителів, а ставати 
у боротьбу за Українську Самостійну Соборну Державу. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

19. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до бійців і командирів Червоної Армії  
не слухати наказів верхівки. 

[1948–1950 рр.] 1 1 
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20. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української молоді саботувати роботу піонерських 
та комсомольських організацій. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

21. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української молоді саботувати вивіз на роботу в Донбас. [1948–1950 рр.] 1 1 

22. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української інтелігенції і робітників із східних областей 
говорити в Україні тільки українською мовою. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

23. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до міських жителів приєднуватись до спільної боротьби 
з УПА проти сталінських окупантів. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

24. Відозва. 
Гектограф. 

Відозва видана з приводу 20-річчя існування ОУН під 
керівництвом Степана Бандери. 

1949 р. 1 1 

25. Відозва. 
Гектограф. 

Повідомлення громадськості про 20-річчя існування і революційної 
боротьби Організації українських націоналістів. 

1949 р. 1 1 

26. Відозва. 
Гектограф. 

Коротке повідомлення для українських дітей про приклади 
дитячого героїзму й посвяти. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

27. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українських дівчат не зустрічатись з ворогами народу. [1948–1950 рр.] 1 1 

28. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до червоноармійців знайомитись з революційними ідеями і 
літературою. Інформувати товаришів і знайомих про революційну 
боротьбу українського народу. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

29. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української молоді східних областей не забувати 
про героїчне минуле свого народу. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

30. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українських вчителів не виховувати дітей 
в комуністичному дусі, а виховувати у них любов до України. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

31. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до населення не їхати на роботу в Донбас. [1948–1950 рр.] 1 1 

32. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українців із східних областей піднятись на активну 
боротьбу проти насильства і терору. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

33. Відозва. 
Гектограф. 

Повідомлення про тяжкі умови праці в умовах сталінської 
диктатури. Заклик до повалення сталінського режиму. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

34. Відозва. 
Гектограф. 

Відозва про тяжкі умови праці в колгоспах. Заклик до повалення 
колгоспного невільництва. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

35. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до молоді не працювати у ФЗО  
(Фабрично-заводських об’єднаннях). 

[1948–1950 рр.] 1 1 

36. Відозва. 
Гектограф. 

Відозва, в якій звинувачуються організатори колгоспів 
у вислужуванні Сталіну і запроторенні селян у колгоспи. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

37. Відозва. 
Гектограф. 

Застереження селян Західної України перед введенням колгоспів. 
Заклик до повалення сталінсько-большевицьких колгоспів в Україні. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

38. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української молоді готуватися до боротьби проти 
окупантів, беручи собі за приклад героїв нашого минулого. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

39. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до батьків виховувати дітей вдома. [1948–1950 рр.] 1 1 

40. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українських селян боротися проти  
експлуататорсько-кріпосницької системи колгоспів,  
яку ввели більшовики у сільському господарстві. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

41. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до населення бойкотувати вибори  
до Верховної Ради СРСР. 

[1949 р.] 1 1 

42. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українських селян не віддавати землю і хліб державі. [1948–1950 рр.] 1 1 

43. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української молоді не вступати  
до фабрично-заводських об’єднань. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

44. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українців вигнати з України  
весь русифікаційний елемент. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

45. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до населення бойкотувати вибори  
до Верховної Ради СРСР. 

[1949 р.] 1 1 

46. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до селян ховати хліб та не вступати у колгоспи. [1948–1950 рр.] 1 1 

47. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до української інтелігенції бойкотувати вибори до Верховної 
Ради СРСР і підключатися до боротьби проти більшовизму. 

[1949 р.] 1 1 
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48. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українських селян не вступати у колгоспи. [1948–1950 рр.] 1 1 

49. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українців перетворити день виборів  
на день всенародної маніфестації. 

[1949 р.] 1 1 

50. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

51. Відозва. 
Гектограф. 

Фрагмент листівки. [1948–1950 рр.] 1 1 

52. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

53. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик не йти голосувати за гнобителів і зрадників народу. [1949 р.] 1 1 

54. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

55. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

56. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

57. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

58. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

59. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

60. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

61. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

62. Відозва. 
Гектограф. 

 [1949 р.] 1 1 

63. Відозва. 
Гектограф. 

 [1949 р.] 1 1 

64. Відозва. 
Гектограф. 

 [1949 р.] 1 1 

65. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

66. Відозва. 
Гектограф. 

 [1949 р.] 1 1 

67. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

68. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

69. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

70. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українських селян не вступати у колгоспи. [1948–1950 рр.] 1 1 

71. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українців перетворити день виборів у день всенародного 
протесту проти російського поневолення України. 

[1949 р.] 1 1 

72. Відозва. 
Гектограф. 

Звернення до організаторів, членів ініціативних груп  
і правлінь колгоспів не діяти на шкоду народові. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

73. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українських селянок не віддавати своїх дітей  
у ясла та дитсадки. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

74. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик не віддавати землю і хліб. [1948–1950 рр.] 1 1 

75. Відозва. 
Гектограф. 

Вітання із святом Христового Воскресіння та заклик  
до боротьби за незалежність. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

76. Листівка. 
Гектограф. 

 [1948–1953 рр.] 1 1 
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77. Листівка. 
Гектограф. 

 [1948–1953 рр.] 1 2 

78. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1953 рр.] 1 1 

79. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українського народу тісніше об’єднуватись 
довкола ОУН. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

80. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українських селян боротись за хліб. [1948–1953 рр.] 1 1 

81. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до селян брати колгоспний хліб. [1948–1953 рр.] 1 1 

82. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до селян пошкоджувати колгоспне майно, саботувати 
роботу в колгоспі. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

83. Програма 
Організації 
українських 
націоналістів. 
Гектограф. 

Програмний документ Організації українських націоналістів. [1948–1953 рр.] 1 4 

84. Відозва. 
Гектограф. 

Опис поневоленого становища українського народу  
в Радянському Союзі. Розповідь про революційну боротьбу УПА. 
Заклик до червоноармійців підключатися до національно-
визвольної боротьби українського народу проти  
більшовицьких окупантів. 

[1948–1953 рр.] 1 2 

85. Відозва. 
Гектограф. 

Відозва присвячена 20-річчю ОУН. Розповідає  
про боротьбу ОУН впродовж двадцяти років.  
Закликає ставити опір московсько-большевицьким гнобителям 
України і боротися за свою національну і соціальну волю, 
за Українську Самостійну Соборну Державу. 

[1949 р.] 1 2 

86. Відозва. 
Гектограф. 

Відозва, яка застерігає населення України від провокативних 
організацій які створюються під прикриттям МВД і МҐБ для 
виявлення і арештів патріотично настроєних українців. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

87. Програма 
Організації 
Українських 
Націоналістів. 
Гектограф. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

88. Відозва. 
Гектограф. 

Застереження УПА до селян не вступати у колгоспи. [1948–1950 рр.] 1 1 

89. Відозва. 
Гектограф. 

Застереження УПА до селян не вступати у колгоспи. [1948–1950 рр.] 1 1 

90. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до селян не вступати у колгоспи  
і псувати колгоспне майно. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

91. Звіт. 
Машинопис. 

Загальні вказівки про правила складання загальних 
пропагандистських, військових звітів. 

[1950 р.] 1 4 

92. Відозва. 
Машинопис. 

Засторога УПА для членів “істрєбітєльних” груп. [1948–1953 рр.] 1 1 

93. Листівка. 
Гектограф. 

Заклик до большевицьких окупантів не заводити  
в українських селах колгоспів. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

94. Листівка. 
Гектограф. 

Звернення до населення України збирати обвинувачувальний 
матеріал на ворогів українського народу,  
а також допомагати визвольному рухові. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

95. Відозва. 
Гектограф. 

 [1948–1953 рр.] 1 1 

96. Листівка. 
Гектограф. 

Заклик до селян Західної України не вступати у колгоспи, 
не допомагати большевикам. 

Січень 1947 р. 1 1 

97. Листівка. 
Гектограф. 

Заклик до українських селян ховати хліб,  
а тим самим попередити голод. 

Червень 1947 р. 1 1 

98. Повідомлення 
Гектограф. 

Повідомлення про ліквідацію Марії Романівни Мацько,  
Андрія Васильовича Тараса та Григорія Григоровича Догарева  
за активну участь в організуванні в західних областях України 
сталінських колгоспів. 

1 січня 1949 р. 1 1 
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99. Повідомлення 
Гектограф. 

Повідомлення про правдиві обставини смерті начальника 
Рогатинського МҐБ капітана Аносова. Застереження працівникам 
МВД і МҐБ не виконувати наказів власного керівництва. 

1948 р. 1 1 

100. Повідомлення 
Гектограф. 

Повідомлення про ліквідацію секретаря первинної ВЛКСМ рай-
уповмінзагу Судово-Вишнянського району Дрогобицької області 
Олійника Андрія Петровича за знущання над місцевим населенням.

Грудень 1948 р. 1 1 

101. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до населення бойкотувати вибори до Верховної Ради СРСР. 1949 р. 1 1 

102. Листівка. 
Гектограф. 

Зображення на листівці гетьмана України Івана Мазепи. 
Під зображенням вірш. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

103. Листівка. 
Гектограф. 

Зображення Тризуба з підписом. [1948–1953 рр.] 1 1 

104. Карикатура. 
Гектограф. 

Карикатура на добре життя в умовах сталінської диктатури. [1948–1953 рр.] 1 1 

105. Карикатура. 
Гектограф. 

Карикатура на демократичні вибори в СРСР. [1949 р.] 1 1 

106. Карикатура. 
Гектограф. 

Карикатура на хлібопоставки. [1948–1953 рр.] 1 1 

107. Карикатура. 
Гектограф. 

Карикатура на хлібопоставки з колгоспів. [1948–1953 рр.] 1 1 

108. Коломийки. 
Гектограф. 

Висміювання у коломийках колгоспного життя. [1948–1953 рр.] 1 1 

109. Листівка. 
Гектограф. 

Фрагмент цитати з доповіді Голови Ради Міністрів УРСР 
М. С. Хрущова на пленумі ЦК КП(б)У 10.03.1947 р. та коментарі 
українських повстанців щодо цього на другій сторінці газети. 

1947 р., 
перевидано у 
серпні 1948 р. 

1 1 

110. Відозва. 
Гектограф. 

Про злочинні дії радянської влади у с. Мужиловичі, де людей 
насильно із застосуванням тортур заставляли вступати у колгоспи. 

1950 р. 1 1 

111. Листівка. 
Гектограф. 

Фрагмент цитати з доповіді Голови Ради Міністрів УРСР М. С. Хру-
щова на пленумі ЦК КП(б)У 10.03.1947 р. та коментарі українських 
повстанців з цього приводу. На другій стороні – фрагмент газети. 

Серпень 1948 р. 1 1 

112. Листівка. 
Гектограф. 

Гімн пригнічених народів Радянського Союзу. [1948–1950 рр.] 1 1 

113. Листівка. 
Гектограф. 

Звернення до українських дівчат та юнаків саботувати вивози на 
роботу, які здійснювали большевики. 

1947 р. 1 1 

114. Карикатура. 
Гектограф. 

Короткий сатиричний вірш про Сталіна та кремлівську кліку. [1948–1953 рр.] 1 1 

115. Карикатура. 
Гектограф. 

Карикатура на “тюрму народів” Радянський СОЮЗ.  
З другої сторони напис: “Смерть кату народів кривавому Сталіну!” 

[1948–1953 рр.] 1 1 

116. Листівка. 
Гектограф. 

Звернення до ветеранів війни із закликом зривати сталінські плани. [1948–1953 рр.] 1 1 

117. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українців не виїжджати добровільно на роботи в Сибір, 
Донбас чи Середню Азію. 

1950 р. 1 1 

118. Листівка. 
Гектограф. 

Звернення до тих, яким загрожувало вивезення на Сибір. 1948 р. 1 1 

119. Листівка. 
Гектограф. 

Звернення до українців, яким загрожувало вивезення на Сибір. Жовтень 1948 р. 1 1 

120. Відозва. 
Гектограф. 

Застереження батькам не віддавати своїх дітей у піонерські 
організації. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

121. Листівка. 
Гектограф. 

Коротке повідомлення про ДІЇ енкаведистських організацій серед 
українського населення. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

122. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до бійців і командирів спецвійськ МВД не боротися проти 
українських повстанців. 

1947 р. 1 2 

123. Відозва. 
Гектограф. 

Звернення до українців Східної та Західної України  
із закликом до спільної боротьби. 

1949 р. 1 2 

124. Універсал 
Української 
Головної 
Визвольної 
Ради. 
Гектограф. 

Універсал Української Головної Визвольної Ради  
до українського народу. 

1948 р. 1 1 
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125. Відозва. 
Машинопис. 

Звернення до “істребітєлів” із закликом не боротися проти УПА, 
а приєднуватися до спільної боротьби проти комуністичної диктатури.

[1948–1953 рр.] 1 1 

126. Відозва. 
Машинопис. 

Коротке повідомлення населення про становище  
в чорній металургії. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

127. Відозва. 
Машинопис. 

Коротка розповідь про окупаційний режим на Україні. [1948–1953 рр.] 1  

128. Відозва. 
Машинопис. 

Про стан справ у радянському господарстві. [1948–1953 рр.] 1 1 

129. Відозва. 
Машинопис. 

Відозва спрямована проти комуністичної системи. [1948–1953 рр.] 1 2 

130. Відозва. 
Машинопис. 

У відозві проголошується, за що борються українці. [1948–1953 рр.] 1 1 

131. Оповідання. 
Гектограф. 

В оповіданні висміюються колгоспні порядки на прикладі 
видуманого колгоспу “Ура”. 

[1948–1953 рр.] 1 2 

132. Відозва. 
Гектограф. 

Заклик до українських селян не віддавати хліб державі. Червень 1947 р. 1 1 

133. Відозва. 
Гектограф. 

Виклад причин голоду 1932–1933 рр. та попередження селян перед 
можливістю його повторення. 

Вересень 
1947 р. 

1 1 

134. Лист. 
Гектограф. 

Звернення від колгоспників з-над Дніпра до братів-селян у західних 
областях із закликом спільно боротись проти більшовицької облуди. 

[1948–1953 рр.] 1 3 

135. Відозва. 
Гектограф. 

Звернення до української молоді із закликом святкувати 23 травня, 
як день героїв. Хвалебна ода українським повстанцям. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

136. Відозва. 
Машинопис. 

Звернення до українців із західних областей не здавати хліб 
державі у зв’язку із неврожайним роком. 

[1948–1953 рр.] 1 1 

137. Відозва. 
Машинопис. 

Критика планів Четвертої п’ятирічки в галузі сільського 
господарства. 

[1948–1953 рр.] 1 5 

138. Відозва. 
Машинопис. 

Відозва, видана з приводу зміни державної політики стосовно 
церковних установ. 

[1948–1953 рр.] 1 2 

139. Газета. 
Машинопис. 

Газета, присвячена висвітленню козацтва у творах Т. Г. Шевченка. [1948–1953 рр.] 1 5 

140. Відозва. 
Гектограф. 

Фрагмент. [1948–1953 рр.] 1 1 

141. Відозва. 
Гектограф. 

Фрагмент. [1948–1953 рр.] 1 1 

ФОНД РК Ар. 357. 
ОПИС № 2. 
Справ постійного зберігання 56 
за 1948–1950 роки 

№ 
з/п Заголовок справи Короткий зміст Дата документа Кількість 

документів 
Кількість 
аркушів 

1. Некролог. 
Машинопис. 

Повідомлення про загибель крайового Провідника 
ОУН Львівського краю і командира воєнної округи 
УПА “Буг” Зеновія Тершаковця (“Федора”). 

[1948 р.] 3 3 

2. Пересторога. 
Машинопис. 

Звернення до працівників державних служб 
із закликом не боротись з українськими повстанцями 
та не діяти на шкоду українському народу. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

3. Некролог. 
Машинопис. 

Повідомлення про загибель виконуючого обов’язки 
керівника Служби Безпеки ОУН при Проводі ОУН 
на українських землях Дякона Ярослава (“Дмитра”). 

[1948 р.] 1 1 

4. Пересторога. 
Машинопис. 

Звернення до працівників і співробітників 
державних служб із закликом не діяти на шкоду 
українському народу. 

[1948–1950 рр.] 1 2 

5. Напрями вишкільно-
виховної роботи. 
Машинопис. 

Описуються основні напрями вишкільно-виховної 
роботи ОУН-УПА. 

[1948–1950 рр.] 1 3 
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6. Повідомлення 
Машинопис. 

Погроза колаборантам заслуженою карою, 
якщо будуть діяти на шкоду українському народу 

[1948–1950 рр.] 1 1 

7. Звіт про організацію 
колгоспу в с. Черчик.
Рукопис. 

Звіт про організацію колгоспу ім. Молотова 
в с. Черчик. 

9 березня 
1950 р. 

1 3 

8. Список учителів. 
Рукопис. 

Список учителів шкіл Яворівського р-ну Львівської 
обл. Подаються їх короткі біографічні дані. 

[1948–1950 рр.] 1 2 

9. Повідомлення про 
вивіз, що відбувся 
12.05.1950 р. у с. 
Наконечне І 
Рукопис. 

Списки вивезених у Сибір селян із с. Наконечне. 20.07.1950 р. 1 6 

10. Протокол з вивозу 
24.02. і 5.03.1950 р.  
Рукопис. 

Списки вивезених у Сибір жителів с. Наконечне 
24.ІІ. і 5.ІІІ.1950 рр. 

12 квітня 
1950 р. 

1 2 

11. Звіт про 
антибільшовицьку 
роботу. 
Рукопис 

Звіт складений за рубриками: розмови, виступи, 
агітація проти вступу у колгоспи, література, 
поширена по селах України, Червона армія, ворожа 
пропаганда. 

[1948–1950 рр.] 1 23 

12. Програма вишколу 
І-ого ступеня. 
Рукопис. 

Програма вишколу українського націоналіста: 
питання з ідеології, історії, географії, економіки. 

[1948–1950 рр.] 1 2 

13. Методики вишколу. 
Машинопис. 

Основні методи вишколу членства ОУН. [1948–1950 рр.] 1 1 

14. Біографія. 
Рукопис. 

Біографія Лютого Стаса. 20 жовтня 
1949 р. 

1 1 

15. Перелік книг. 
Рукопис. 

Список книг, виданих повстанцями. [1948–1950 рр.] 1 9 

16. Повідомлення. 
Рукопис. 

Біографія Литвина Степана. 
 

30 травня 
1949 р. 

1 1 

17. Протокол. 
Рукопис. 

Списки селян, вивезених у Сибір із с. Наконечне II. 30 березня 
1950 р. 

1 2 

18. Протокол. 
Рукопис. 

Списки селян, вивезених із с. Наконечне II. 30 січня 
1950 р. 

1 1 

19. Протокол. 
Рукопис. 

Списки селян, вивезених з с. Наконечне І. 30 січня 
1950 р. 

1 1 

20. Біографія. 
Рукопис. 

Біографічні дані про Івана Михайловича Кравса. 15 жовтня 
1949 р. 

1 1 

21. Біографія. 
Рукопис. 

Біографія Дороша Дмитра Стефановича. [1948–1950 рр.] 1 1 

22. Список сільського 
населення. 
Рукопис. 

Список сільського населення с. Шутова, с. Порудно 
та інших. Подається коротка біографічна довідка 
про кожного жителя. 

[1948–1950 рр.] 1 17 

23. Біографія. 
Рукопис. 

Коротка біографічна довідка про Прокопенка 
Гаврила. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

24. Список сільського 
населення. 
Рукопис. 

Список сільського населення с. Порудно із короткою 
біографічною довідкою про кожного жителя. 

[1948–1950 рр.] 1 7 

25. Список агіток. 
Рукопис. 

Список агіток, виданих ОУН. [1948–1950 рр.] 1 5 

26. Біографія. 
Рукопис. 

Біографія жителя с. Порудно  
Миколи Григоровича Гули. 

20 жовтня 
1949 р. 

1 1 

27. Звіт.  
Рукопис. 

Список сімей, вивезених у Сибір. 30 січня 
1950 р. 

1 1 

28. Щоденник. 
Рукопис. 

Опис різноманітних події, які відбулися у селах 
Яворівського р-ну Львівської обл. 

[1949–1950 рр.] 1 4 



 
Андрій СОВА 

 

 
256 

29. Звіт. 
Рукопис. 

Список керівного складу колгоспу с. Рогізна. [1949–1950 рр.] 1 2 

30. Звіт. 
Рукопис. 

Звіт про основні події, що відбулись у селах 
Яворівського р-ну (с. Наконечне-І. Наконечне-ІІ). 

[1949–1950 рр.] 1 11 

31. Звіт. 
Рукопис. 

Опис найважливіших подій, що відбулися у селах 
Яворівського р-ну Львівської обл. 

24 квітня– 
20 липня 
1950 р. 

1 8 

32. Протокол. 
Рукопис. 

Списки населення, вивезеного у Сибір. 30 березня 
1950 р. 

1 1 

33. Наказ. 
Рукопис. 

Наказ зібрати усі матеріали на Ротка Михайла 
та написати повідомлення про його ліквідацію. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

34. Наказ. 
Рукопис. 

Наказ зібрати інформацію про людей, які згадуються 
в секретних матеріалах ОУН. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

35. Малюнок. 
Гектограф. 

На малюнку зображено сувій паперу і меч. На сувої 
паперу зображені кириличні літери “П” і “Б”. 

[1948–1950 рр.] 1 1 

36. Розписка. 
Рукопис. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

37. Біографія. 
Рукопис. 

Біографія Гащинець Федора Дмитровича. [1948–1950 рр.] 1 1 

38. Списки. 
Рукопис. 

Списки жителів одного із сіл Яворівського р-ну. [1948–1950 рр.] 1 6 

39. Щоденник. 
Рукопис. 

 [1948–1950 рр.] 1 2 

40. Біографія. 
Рукопис. 

Біографія Діденка Стефана. [1948–1950 рр.] 1 2 

41. Повідомлення 
Рукопис. 

Повідомлення про допит Тригубом селянки Марії. [1948–1950 рр.] 1 2 

42. Біографії. 
Рукопис. 

Короткі біографії різних людей. [1948–1950 рр.] 1 1 

43. Повідомлення 
Рукопис. 

Повідомлення про політичне життя сіл Яворівського 
р-ну Львівської обл. 

[1948–1950 рр.] 1 21 

44. Протокол. 
Рукопис. 

Протокол з вивозу населення. 30 березня 
1950 р. 

1 1 

45. Список. 
Рукопис. 

Список населення. [1948–1950 рр.] 1 1 

46. Список вивезених  
у Сибір. Рукопис. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

47. Протокол. 
Рукопис. 

 [1948–1950 рр.] 1 1 

48. Донесення. 
Рукопис. 

Донесення з с. Порудно. [1948–1950 рр.] 1 1 

49. Список працівників 
канцелярії. Рукопис. 

Список працівників канцелярії. [1948–1950 рр.] 1 1 

50. Донесення. 
Рукопис. 

Донесення за 14.03. та 16.03.  
про вивіз двох селян на Сибір. 

[1950 р.] 1 1 

51. Біографії. 
Рукопис. 

Короткі біографічні дані про жителів с. Порудно. [1948–1950 рр.] 1 1 

52. Біографія. 
Рукопис. 

Неможливо прочитати. [1948–1950 рр.] 1 1 

53. Біографія. 
Рукопис. 

Неможливо прочитати. [1948–1950 рр.] 1 1 

54. Біографія. 
Рукопис. 

Неможливо прочитати. [1948–1950 рр.] 1 1 

55. Біографія. 
Рукопис. 

Неможливо прочитати. [1948–1950 рр.] 1 1 

56. Біографія. Рукопис. Неможливо прочитати. [1948–1950 рр.] 1 1 
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DOCUMENTS OF THE UKRAINIAN ARMED UNDERGROUND IN 
YAVORIV TERRITORY IN THE FUNDS OF THE SCIENTIFIC LIBRARY 

OF THE IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY IN L’VIV 
Andriy SOVA 

L’viv Academy of Commerce, 
10, Tuhan-Baranovskyi Str., L’viv, 79005, Ukraine, tel. (032) 239-96-44, 

e-mail: andrijsova@yahoo.com 

The article dwells upon the documents of the Ukrainian armed underground in Yavoriv 
territory which are not available for the scientific research and are stored in the F. P. Maksy-
menko fund of manuscript, black-letter and rare books department in the Scientific Library 
of the Ivan Franko National University in L’viv. Taking into consideration the substantial 
information and scientific value of the collection, its description has been published. 

Key words: Yavoriv territory, Organization of Ukrainian Nationalists, Ukrainian 
Insurgent Army, Ukrainian armed underground, documents. 

ДОКУМЕНТЫ УКРАИНСКОГО ВООРУЖЕННОГО ПОДПОЛЬЯ 
ЯВОРОВЩИНЫ В ФОНДАХ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ЛЬВОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ИМЕНИ ИВАНА ФРАНКО 
Андрей СОВА 

Львовская коммерческая академия, 
ул. Туган-Барановского, 10, г. Львов, 79005, Украина, тел. (032) 239-96-44, 

эл. почта: andrijsova@yahoo.com 

В статье охарактеризирован не введенный в научное обращение комплекс доку-
ментов украинского вооруженного подполья Яворовщины, которые хранятся в фонде 
отдела рукописных, старопечатных и редких книг имени Ф. Ф. Максименко Научной 
библиотеки Львовского национального университета имени Ивана Франко. Принимая 
во внимание большое информационное значение и научную ценность этой коллекции, 
опубликована ее опись. 

Ключевые слова: Яворовщина, Организация Украинских Националистов, Украин-
ская Повстанческая Армия, украинское вооруженное подполье, документы. 

Стаття надійшла до редколегії 10. 11. 2009 
Прийнята до друку 26. 03. 2010 
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