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ДО ПИТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ  
ПІДВІДДІЛУ 476 ТВ-24 «МАКІВКА» (1947 – 1948)

У статті публікуємо чотири документи: перший – нагородний лист кадро-
вого складу підвідділу 476 ТВ-24 «Маківка»; другий – лист політвиховника ТВ 
24 «Маківка» Володимира Гошки-«Мирона» до командира відділу 91 «Басейн» 
ТВ-24 «Маківка» Василя Ступки-«Тараска»; третій – список осіб, скомпромен-
тованих показами заарештованих по слідчій справі УМДБ Дрогобицької області 
№ 6436; четвертий – список підвідділу 476 (10 липня 1947). Усі три документи 
суттєво доповнюють наявну інформацію про структуру та кадровий склад 
ТВ-24 «Маківка».
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ON THE PERSONNEL STRUCTURE  
OF SUBUNIT 476 TS – 24 «MAKIVKA» (1947 – 1948)

In the article four documents are published: the first is a reward letter of the per-
sonnel structure of Sbunit 476 of Tactical Sector (TS – 24) «Makivka»; the second is the 
letter of the political instructor of TS – 24 «Makivka» Volodymyr Hoshka-«Myron» to 
the commander of Unit 91 «Bassein» of TV–24 Vasyl Stupka-«Tarasko»; the third docu-
ment comprises the list of persons, compromised by indications of the persons arrested 
on the investigatory case № 643 of UMSS (Ukrainian Ministry of State Security) of 
Drohobych region; the fourth is the staff list of Subunit 476 (of July 19th, 1947). All the 
documents in view essentially supplement the available information on the structure 
and cadre composition of TS =24 «Makivka». Problem statement. A complex research 
of the history of Ukrainian liberation movement in general and its separate admin-
istrative components in particular, in spite of the presence of a considerable amount 
of documents, still remains a difficult and little studied problem. One of such insuffi-
ciently investigated fields of insurgents’ actions is the Tactical Section 24 «Makivka». 
Thus, the available amount of source materials on the insurgent movement in TS – 
24 «Makivka» gives a chance to draw up an integral and, which is the main thing, 
objective picture of those events. The article’s purpose is to add available informa-
tion on the personnel filling of TS – 24 «Makivka» («Summit») in general and Unit 
91 «Bassein» («Swimming Pool»). The study of regional aspects of the functioning of 
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Ukrainian liberation movement – notwithstanding the openness of archival funds – 
still remains an uneasy task. The first reason for this is a considerable source gaps 
and, also, the necessity of observance of principles of severe conspiracy for the activ-
ity of OUN and UPA. It was these principles that stipulated a careful coding of each 
fighter’s personal data. To this another circumstance may be added (especially, at 
the initial stage of 1944 – 1945 struggle), namely, that the UPA units went into open 
armed skirmishes with the Soviet force groups in which the majority of insurgents 
perished, while those taken prisoners at questionings could not (through the afore-
mentioned conspiracy, they did not have the information) or did not want to name 
real names, surnames, birth places and detailed biographic data on commanders and 
fighters of their subunit.

Researchers are in the know about the encoded lists of several UPA subunits by 
different time periods. However, such encoded lists which concern TS–24«Makivka» 
number but a few. Historians are necessitated to reconstruct the strength of its subu-
nits, literally, in a crumb-by-crumb manner.

Conclusions. Thus, the published documents essentially add to the picture off unc-
tioning of the Tactical Section TS –24 «Makivka». It is necessay to notice that the 
published documents are an important source for a complex research of the Ukrainian 
liberation movement on the whole and the laws of functioning of TS – 24 «Makivka» 
particularly.

Key words: UPA, TS – 24 «Makivka», units, subunits.

Постановка проблеми. Комплексне дослідження історії українського 
визвольного руху загалом і окремих його адміністративних складових зокрема, 
попри наявність значного масиву документів залишається складною і маловив-
ченою проблемою. Одним із таких недосліджених теренів діяльності повстан-
цівзалишається Тактичний відтинок 24 «Маківка. Хоча наявний масив джерел 
про повстанський рух у ТВ 24 «Маківка» дозволяє сформувати цілісну, а голо-
вне об’єктивну картину тих подій. 

Аналіз джерел та останніх досліджень. Питання кадрового складу повстан-
ських структур ВО 4 «Говерля» загалом, ТВ 24 «Маківка», зокрема, вперше 
широко досліджував Петро Содоль (Содоль, 1994; Содоль, 1995). Відновлення 
незалежності України дало змогу дослідникам опрацьовувати раніше недо-
ступні архівні фонди. Відтак у світ вийшли друком узагальнюючі дослідження 
з історії діяльності ОУН і УПА А. Кентія,Ю. Киричука, І. Патриляка, А. Рус-
наченка, Д. Вєдєнєєва і Г. Биструхіна, В. Сергійчука (Русначенко, 2002; Вєдє-
нєєв, Биструхін, 2007; Сергійчук, 2005;Кентій, 1999; Киричук, 2003; Патриляк, 
2012). Наукових досліджень присвячених структурі та кадровому наповненню 
ТВ 24 «Маківка» небагато. Висвітленню зазначеної проблеми присвячена ціла 
низка публікацій В. Ільницького (Ільницький, 2015). Дослідник розкриває осо-
бливості функціонування повстанських структур на теренах Чернівеччини (Іль-
ницький, 2016). Проте залишається величезна кількість досі невідомих доку-
ментів про структуру ТВ 24 «Маківка».

Мета статті – доповнити наявну інформацію про кадрове наповнення ТВ 
24 «Маківка» загалом і відділу 91«Басейн» зокрема.

Виклад основного матеріалу. У структурі Української повстанської армії 
Тактичному відтинку 24 «Маківка» відводилося особливе місце та покладалося 
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виконання важливих завдань. Уся діяльність УПА здійснювалася в умовах гли-
бокої конспірації. УПА відіграла особливе місце у боротьбі проти радянської 
репресивно-каральної системи. 

Дослідження регіональних аспектів функціонування українського визволь-
ного руху попри відкритість архівних фондів залишається непростим завданням. 
В першу чергу через значні джерельні прогалини, а також через необхідність 
дотримання засад суворої конспірації у діяльності ОУН і УПА. Саме конспі-
ративність передбачала ретельне шифрування персональних даних кожного 
стрільця. До цього додавалася і та обставина (особливо на початковому етапі 
боротьби 1944 – 1945 рр.), що відділи УПА вступали у відкриті збройні проти-
стояння із радянськими силовими органами в яких гинула більшість повстанців, 
а ті хто потрапляв у полон на допитах не могли (через уже згадану конспіратив-
ність не володіли інформацією) або не хотіли називати справжні імена, пріз-
вища, місця народження та детальні біографічні дані на командирів і стрільців 
із свого підрозділу.

Дослідникам відомі зашифровані списки низки підрозділів УПА станом на 
різний часовий період. Однак таких, навіть зашифрованих списків, які стосу-
ються ТВ 24 «Маківка» одиниці. Історикам доводиться реконструювати чисель-
ний склад підрозділів фактично по крихтах.

У статті публікуємо чотири документи: перший – нагородний лист кадрового 
складу підвідділу 476; другий – лист політвиховника ТВ 24 «Маківка» Володи-
мира Гошки-«Мирона»до командира відділу 91«Басейн» ТВ-24 «Маківка» Василя 
Ступки-«Тараска»; третій – список осіб, скомпроментованих показами заарешто-
ваних по слідчій справі УМДБ Дрогобицької області № 6436; четвертий –список 
підвідділу 476 (10 липня 1947).Перші три документи зберігаються в архівно-кри-
мінальній справі стрільця цього підвідділу Петра Луцика. Останній, четвертий 
документ зберігається в архіві Центру досліджень визвольного руху. Укладений 
повстанцем «Лисом», очевидно уже в еміграції (Мюнхен, 10 липня 1948 р.). До 
слова підвідділ 476 у ТВ 24 «Маківка» відзначався особливою активність, відтак 
був самим бойовим. 

Висновки. Отже опубліковані документи суттєво доповнюють картину 
функціонування Тактичного відтинку 24 «Маківка». Відзначимо, що публіковані 
документи є важливим джерелом до комплексного дослідження українського 
визвольного руху загалом, закономірностей функціонування ТВ-24 «Маківка», 
зокрема. 

Документи публікуємо мовою оригіналу відповідно до прийнятих архео-
графічних правил, із максимальним збереженням лексики, авторських та редак-
торських особливостей джерела. Без змін подано власні та географічні назви. 
Виправленню підлягали лише найбільш очевидні граматичні огріхи. Кожен 
документ супроводжується легендою, в якій зазначено місце зберігання доку-
мента (назва архіву, номер фонду, опису, справи, аркушів).
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Документ 1

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ КАДРОВОГО СКЛАДУ ПІДВІДДІЛУ 476

«Маківка»                                                           Постій, 20.ХІ.1947 р.
УПА Захід.

Листа Авансів ПВД. 476.

І. Наказом «Замку» ч. 21 з дня І.V.47.заряджено:
І. За повновластю ГК УПА від 16.VІІ.46 підвищується в ступенях вояків в 

УПА Зах. «Говерля»:
До ступеня старшого булавного:
І. стр. Тараско к-р пвд. 476            22.І.47.

Наказом ч.6. УПА Зах. «Говерля» з дня 15.ХІІ.1946 р.
І. З важністю від дня 14 жовтня, 1946 р. призначається воякам УПА Зах. 
«Говерля» слідуючі військові відзначення:
                        А. Бронзовий Хрест Боєвої Заслуги.
1. Тараско1 к-р пвд. 476.
2. Підвищується в ступенях вояків УПА Зах. «Маківка» з датою старшин-

ства від 14 жовтня 1946 р.
І. До ступеня старшого вістуна:
І. стр. Вільний    пвх.   476.
2. /--/ Рубань2     рой.   476.

1 Ступка Василь Іванович (“Тараско”; 1924, с. Великосілля Старосамбірського району 
Львівської обл. – 22.12.1947, Старосамбірський р-н). Чотовий підвідділу 481/25 ТВ-24 
“Маківка” ВО-4 (зг. 08.1946). Перейшов кордон до Польщі на чолі групи чисельністю 50 
осіб (12.1945), де виконував обовязки кущового. Повернувся в Україну (літо 1946). Коман-
дир підвідділу 476 відділу 91 «Басейн» (1946 – 10.1947). Командир відділу 91 “Басейн” 
ТВ-24 “Маківка” (10 – 12.1947). Нагороджений Бронзовим хрестом бойової заслуги (наказ 
ВО-4 “Говерля” 6/15 від 15.12.1946). Старший вістун, поручник УПА (наказ № 2/48 від 
2.09.1948 р. з датою старшинства 22.12.1947).
2 Хащівський Василь Михайлович («Зенко», «Рубань»; 1924, с. Хащів Турківського р-ну 
Львівської обл. – 20.06.1951, Івано-Франківська обл.). Член ОУН (1942). Перебуваючи у 
Польщі, служив у німецькій поліції. Станичний с. Хащів (1943 – 1944). Ройовий (1946 – 
1947), командир підвідділу 472 (4 кв. 1945), командир підвідділу 476 (чоти) відділу (сотні) 
91 «Басейн» (кін. 1947 – 08.1948), поранений 26.12.1947 і 2.08.1948, старший вістун, 
булавний УПА. Після демобілізації – кущовий, відтак комендант боївки СБ Турківського 
надрайонного проводу ОУН (08.1949). Планував замах на М. Хрущова. З метою дискреди-
тації його перед підпіллям у вересні 1949 р. чекісти провели операцію. Підставою послу-
жило те, що йому двічі вдавалося залишатися неушкодженим, у той час, коли його бійці 
гинули, окрім того, часто сам ходив у села Лімна та Хащів Турківського р-ну Львівської 
обл. З огляду на це спецоргани вважали, що його наприкінці 1949 р. розстріляли. Хоча 
насправді перейшов із групою С. Стебельського-«Хріна» на Захід. Повернувся як кур’єр 
ЗЧ ОУН. Нагороджений Срібним хрестом бойової заслуги 2-го класу (Наказ ч. 1/50 від 
28.07.1950).
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2. До ступеня вістуна:
1. стр. Ванька            рой. 476.
2. /--/  Кухарський     --     476.
3. /--/  Гайовий           рой. 476.

3. До ступеня старшого стрільця:
Стрільці: пвд. 476 1. Бистрий, 2. Козак3, 3. Зірка4, 4. Довбуш5, 5. Грізний, 6. 

Сагайдачний, 7. Ігор.

ІІ. На підставі витягу з наказу ГВШ ч. І.-47 з дня 5 червня, 1947 р. підвищу-
ється ступені воякам УПА Зах. «Маківка»:

ПВД. 476:
До ступеня старшого вістуна:
1. віст.    Ванька             рой. 476.
2. /--/       Кухарський    рой. 476.
3. /--/       Гайовий          рой. 476.
4. ст.стр. Бистрий          інт.  476.
5. /--/       Козак              рой. 476.
6. /--/       Довбуш          рой. 476.
7. /--/       Грізний          рой. 476.
8. /--/       Мороз            рой.  476.
До ступеня вістуна:
1. ст.стр. Зірка6               чот.зір. 476.
2. /--/       Сагайдачний                476.
3. /--/       Ігор                               476.
4. стр.     Чумак               сан.      476.
5. /--/       Береза7            ланк.    476.
6. /--/       Липаланк.                     476.
7. /--/       Орлик8            ланк.    476.
8. /--/       Кузьменко       клм.     476.
9. /--/       Огонь               клм.     476.
10. /--/     Спартак            клм.    476.
11. /--/     Чайка                            476. 
12. стр.    Голосний9                   476. 
13. /--/     Бурлака10                      476. 
14. /--/     Хмель                           476. 

3 Луцик Петро-«Козак» (1920, с. Великосілля Старосамбірського р-ну Львівської обл. – ?). 
Освіта 3 кл. Зв’язковий куща Василя Гусака-«Пропав», відтак «Горського». Ройовий під-
відділу 476 (чоти) відділу (сотні) 91 «Басейн».
4 Ступка Іван Іванович (1926, с. Великосілля Старосамбірського р-ну Львівської обл. – ?).
5 «Довбуш» (?, с. Виців Старосамбірського р-ну Львівської обл. – ?).
6  Ступка Іван.
7 Сендак Василь Петрович
8  Сухар Михайло.
9 Ступка Степан Миколайович («Голосний»; ?, с. Великосілля Старосамбірського 
р-ну Львівської обл. – 19.03.1948). Стрілець пвд 476. Стрілецьк кущового проводу у 
Стрілківському р-ні.
10 Нанівський Михайло.
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15. /--/     Липовий                       476. 
16. /--/     Горох                            476.
17. /--/     Снігур                           476. 
18. /--/     Луговий                        476. 
19. /--/     Лев11                             476. 
20. /--/     Петрина                        476. 
21. /--/     Орел                              476. 
22. /--/     Покірний                      476. 
23. /--/     Підойма                        476. 
24. /--/     Новий                           476. 
25. /--/     Ворон                           476. 
26. /--/     Орест                            476. 
27. /--/     Дубовий                       476. 

Слава Україні!                                               КВ. «Маківка» 

 

АУСБУ ЛО. – Спр. П-26211. – Т. 1. – Арк. 227 конверт.

11  Рогаль Юрій.
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Документ 2

Лист політвиховника ТВ 24 «Маківка» Володимира Гошки-«Мирона» до 
командира відділу 91«Басейн» ТВ-24 «Маківка» Василя Ступки-«Тараска»

Слава Україні!                                                                     Постій 27.ХІ.47.

Друже Командир Тараско!

Дійшло до нашої відомости, що впала криївка рой. Козака. Цікавить нас  
чому не замінював криївки, або харчів, які виніс по опущенні криївки в ліс, 
мимо наказу ч. 5 та ряду інструкцій. З його зимовою групою робіть так, як ува-
жаєте. Частину стрільців можна примістити між кущевиками, а решту між інші 
зимові групи. Подайте всі відомости, які маєте з терену Старо-Самбірщини і 
околиці, відносно цього чи впали ще які зимові криївки.

Які маєте відомости про зимове забезпечення пвд 478? Що зробив зі своєю 
групою рой.Бистрий? Якщо стрінетесь з Рубанем, то нехай по змозі забере телє-
фон ічний апарат з батаріями з с. Лімної, або з іншого села. Батерії нехай пере-
шле там де скажуть курієри, які доручать записку.

Так само якщо має якісь історичні, чи наукові книжки, то нехай також їх при-
шле (такі, які йому не конечно потрібні).

Якщо Островерха не має коло Вас приміщення, або має таке з якого не 
винесе повної користи, то нехай приходить тут з курієрами. Передайте дві тре-
тини запасу кальки, та половину перебиткового паперу зі своїх зимових запасів, 
бо ми не можемо дістати. Чи є які відомости про тов., який мав прийти до нас 
від Бойка? Поцікавтеся тою справою. Скажіть Ганулякові, щоб перестав пити 
горілку, якщо хоче жити, позаяк для нього вона є дуже шкідлива і може відно-
вити хворобу.

В тій справі поговоріть з ним особисто, якщо є змога, бо шкода такого пра-
цівника СБ і то на передодні грядущих подій. Так само не можна йому вживати 
острих приправ (перець, паприка, оцет і т.д.). Чи він вже має зимову криївку та 
чи ним хто цікавиться? Якщо ні то самі приділіть ддо першої кращої зимової 
групи кущевиків.

Чи маєте які відомости про Орленка (про це буде знати Кася, якщо там була).
Бажаю успіхів в праці.
Героям Слава!

Підпис Мирон    
 

АУСБУ ЛО. – Спр. П-26211. – Т. 1. – Арк. 227 конверт.



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 18, 2018258 Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 18, 2018258

Iсторiя

Документ 3

СПИСОК
на осіб скомпрометованих показами заарештованих  

по слідчій справі УМДБ Дрогобицької області № 6436

СПИСОК
лиц скомпрометированных показаниями арестованных  

по следственному делу УМГБ по Дрогобычской области № 6436

№№ 
по 

пор

Фамилия, имя, 
отчество, год и место 

рождения, место 
работы и должность 
лиц, скомпромети- 

рованных 
показаниями

Другие 
устано- 
вочные 

данные (парт., 
нац., гражд.,  
профессия  

и т.д.)

Кто дал 
показание и 
их краткое 
содержание

№№ 
томов и 
листов 

дела

Отметки 
о взятии 
на учет

1 Ступко Иван  
Иванович, 1926 года, 
село Нанчулка-Великая 
Стрелковского района 
Дрогобычской области

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Зирка»

том. 1 
лист. 17 

2 Гусак Василий  
Александрович,  
1920 года, село Тихое 
Стрелковского района 
Дрогобычской области

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Пропав»

том. 1 
лист. 12

3 Сухарь Дмитрий, 
село Нанчулка-Мала 
Стрелковского района 
Дрогобычской области

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Ветер»

том. 1 
лист. 12

4 Середницкий Степан, 
село Нанчулка-Мала 
Стрелковского района 
Дрогобычской области

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Погода»

том. 1 
лист. 12

5 Струк Василий 
Дмитриевич, село 
Нанчулка-Великая 
Стрелковского района 
Дрогобычской области

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Косарь»

том. 1 
лист. 12

6 Сендак Луц, село 
Нанчулка-Мала 
Стрелковского района 
Дрогобычской области 

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Дуб»

том. 1 
лист. 12

7 Струтынский Иван 
Иванович, село Поток 
Стрелковского района 
Дрогобычской области

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Черемуха»

том. 1 
лист. 12
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8 Коныч Николай, село 
Нанчулка-Великая 
Стрелковского района 
Дрогобычской области

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Зазуля»

том. 1 
лист. 12

9 Струк Павел Лукич, 
село Нанчулка-Великая 
Стрелковского района 
Дрогобычской области

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой «Гай-
дамака»

том. 1 
лист. 12

10 Струк Дмитрий Алек-
сеевич, село Нанчулка-
Великая Стрелковского 
района Дрогобычской 
области

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Бегун»

том. 1 
лист. 12

11 Сухарь Михаил Федо-
рович, село Нанчулка-
Мала Стрелковского 
района Дрогобычской 
области

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Орлик»

том. 1 
лист. 12

12 Целень Михаил,  
село Нанчулка-Великая 
Стрелковского района 
Дрогобычской области

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Байдак»

том. 1 
лист. 13

13 Рогаль Юрий, село 
Нанчулка-Мала Стрел-
ковского района  
Дрогобычской области

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Лев»

том. 1 
лист. 17

14 Нановский Михаил 
Иванович, 1913 года, 
село Нанчулка-Великая 
Стрелковского района 
Дрогобычской области 

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой «Бур-
лака»

том. 1 
лист. 17

15 Бидник, село Тыхая 
Стрелковского района 
Дрогобычской области

обв. Луцик П.Н. 
бандит под клич-

кой «Бурлака»

том. 1 
лист. 12

16 Кароль, село Вицево 
Стрелковского района 
Дрогобычской области,  
имен, отчество  
неизвестно 

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Чубарик»

том. 1 
лист. 12

17 Бандит по имени Гри-
горий, из села Поток 
Стрелковского района 
Дрогобычской области

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Смерека»

том. 1 
лист. 12

17 Сенчишак Ілько (“Пас”; 22.06.1924, с. Потік Старосамбірського р-ну Львівської обл. – 07.07.1950, 
ліс біля м. Болехів Івано-Франківської обл.). Пішов в УНС (18.08.1943). Військовий вишкіл пройшов 
у курені УНС “Кривоноса”. Чотовий 2 чоти сотні “Булава”, “Басейн” ТВ-24 “Маківка” ВО-4 (1945 –  
1946). Чотовий підвідділу 482/28 ТВ-24 “Маківка” ВО-4 (зг. 08.1946). Нагороджений Срібним 
хрестом бойової заслуги 1 кл. (наказ 1/50 від 28.07.1950). Старший булавний. У рейді на Захід (1949), 
повернувся в Україну (1950).
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18 Бандит по имени Иван,  
из села Туря Стрел-
ковского района 
Дрогобычской области

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Буйный»

том. 1 
лист. 13

19 Бандит под кличкой 
«Пас» по имени Илько, 
из неизвестно,  
других установочных 
данных нет

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Пас»

том. 1 
лист. 13

20 Ильчишин, бандит 
УПА под псевдонимом 
«Гануляк», других 
установочных  
данных нет

обв. Луцик П.Н.
бандит  

под кличкой 
«Гануляк»

том. 1 
лист. 12

21 Бандит под кличкой 
«Гранит», деревня 
Плоское Стрелковского 
района Дрогобычской 
области

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Гранит»

том. 1 
лист. 12

22 Бандит под кличкой 
«Куля» из Польши, 
других установочных 
данных нет

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Куля»

том. 1 
лист. 12

18 Шедний Опанас (Атаназій) Іванович (“Рут”, “Андрій”, “Влодко”, “Сливак”, “К-24”, “4-С”, “7-Р”; 
31.01.1920, с. Чуква Самбірського р-ну Львівської обл.– 15.11.1950, с. Кульчиці Самбірського р-ну 
Львівської обл.). Освіта – вища. Закінчив Львівський політехнічний інститут. Працював інженером-
електриком Самбірської електростанції. Викладав електрообладнання в Самбірській промисловій 
технічній школі (1942). Член ОУН (1939). Господарчий референт Стрілківського районного проводу 
ОУН (08.1945). Референт пропаганди Стрілківського районного проводу ОУН (09.1945 – 01.1948). 
Провідник Стрілківського районного проводу ОУН (01.1948 – весна 1948). Провідник Стрийського 
надрайонного проводу ОУН (весна 1948 – 06.1949). Провідник Самбірського надрайонного проводу 
ОУН (06.1949 – 11.1950).
19 Кошельник Василь Григорович (“Зір”; 1918, с. Золотарівка Кобеляцького р-ну Полтавської обл. –  
04.08.1949, с. Лімна Турківського р-ну Львівської обл.). Служив в дивізії “Галичина”. Викладач 
підстаршинської школи УПА “Крилаті” ВО-5 “Маківка” (1944). Вступив у сотню “Біра”. Референт СБ 
Турківського районного проводу ОУН (04.1948 – 08.1949).
20 Мізерний Василь (Мартин?) (“Рен”, “477”, “27”, “7”,“44”; 26.02.1910, с. ВербівПідгаєцького р-ну 
Тернопільської обл. – 24.08.1949, ліс біля с. Мізерний Василь (Мартин?) (“Рен”, “477”, “27”, “7”, “44”; 
26.02.1910, с. Вербів Підгаєцького р-ну Тернопільської обл. – 24.08.1949, ліс біля с. Либохора Турків-
ського р-ну Львівської обл.). Закінчив гімназію у м. Рогатин. Член “Пласту”. Служив у Польській армії. 
В’язень польських тюрем за приналежність до УВО-ОУН (1931 – 1934). Навчався у Празі. Член Підга-
єцького повітового проводу ОУН (1934 – ?). Член ОУН (1937). Командир чоти у Карпатській Січі (1939).  
У допоміжній поліції (1940). У складі Українського легіону (1939), поручник. Окружний комендант полі-
ції у м. Сянок (1940 – 1941). Заарештований німцями за зв’язки з ОУН, мабуть (02.1944). Засуджений до 
ВМП. Втікає під час транспорту в’язнів 27.07.1944. Входить до відділу УПА на Лемківщині. Командир 
першого куреня BО 6 “Сян” (08.1944). Командир 26 Лемківського ТВ-26 “Лемко” ВО “Сян” (11.1945 –  
1947), далі діє командиром Лемківського куреня ТВ-26 “Лемко”. Перейшов з охороною із території 
Польщі на територію Дрогобицької області (1947). Виконував окремі доручення Головного Команду-
вання УПА. За дорученням ГВШ йде на Захід із матеріалами та інформаціями для ЗП УГВР (1949). 
Нагороджений Бронзовим хрестом бойової заслуги. Хорунжий (08.1944), поручник (11.12.1944), сотник 
(22.01.1946), майор (08.1949). Перепохований у с. Яблунів Турківського р-ну (1994).
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23 Бандит под кличкой 
«Пилляп», других 
установочных  
данных нет

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Пилляп»

том. 1 
лист. 12

24 Бандит под кличкой 
«Зайчик» из села Тихая 
Стрелковского района 
Дрогобычской области

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Зайчик»

том. 1 
лист. 12

25 Бандит  
под кличкой  
«Кузьменко» из 
Польши, других 
установочных  
данных нет

обв. Луцик П.Н.  
бандит  

под кличкой 
«Кузьменко»

том. 1 
лист. 12

26 Бандит под клич-
кой «Вишневый» из 
села Терка, других 
установочных данных нет

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Вишневый»

том. 1 
лист. 12

27 Бандит под кличкой 
«Сиротюк» из села 
Тихая Стрелковского 
р-на Дрогобычской 
области

обв. Луцик П.Н.  
бандит  

под кличкой 
«Сиротюк»

том. 1 
лист. 12

22 Стебельський Степан-Тарас Ілліч (“Хрін”; 18.10.1914, с. Голинь Калуського р-ну Івано-Франківської обл. –  
9.11.1949, коло Погореліць (Словаччина)). Народився у сім’ї вчителів. Перебував у молодіжній організації 
“Пласт”. Закінчив Самбірську учительську семінарію (1935). Член ОУН (1934). У польській армії закінчив 
школу підхорунжих. Займався громадською діяльністю в організаціях “Сокіл” та “Луг”. Член Пласту-37 
курінь імені полк. Д. Вітовського (Самбір). Працював у львівських видавництвах. Заарештований (1939) 
польською поліцією та ув’язнений у таборі Береза Картузька. Восени 1939 р., з початком німецькополь-
ської війни, вийшов із табору. Працював директором школи у с. Кузьмина на Перемищині (1939 – 1941). 
Війт – м. Бірче (1941 – 1943). Провідник підрайонного проводу ОУН. Перебував у тюрмі (1943 – 1944).  
В УПА з вересня 1944 р. Командував чотою сотні “Дружинники” (до 22.10.1944). З весни 1945 р. працював 
вишкільним інструктором боївок СБ Перемиського надрайонного проводу ОУН. У вересні 1945 р. перей-
шов на Лемківщину, де сформував сотню “Ударник-5”. Провів понад сотню боїв, організував вдалу засідку 
на заступника міністра оборони Польщі Кароля Свєрчевського (28.03.1947). Командував сотнею до серпня 
1947 р. З двома сотнями перейшов із Закерзоння на терени УРСР. Командир ТВ-24 “Маківка” (15.08.1947). 
Військовий референт Дрогобицького окружного проводу ОУН (08.1947 – 09.1949). Нагороджений Срібним 
хрестом бойової заслуги 1 кл. та Золотим хрестом бойової заслуги 1 кл. Сотник УПА (наказ ГВШ 2/48 
від 2.09.1948 р.). У вересні 1949 р., після розформування сотень тактичного відтинка, відійшов на Захід з 
кур’єрською групою УГВР. Автор спогадів “Крізь сміх заліза” та “Зимою у бункері”.
23  Дмитро Хомик.
24 Ільчишин Григорій Степанович (“Гануляк”, “Ганулин”, “Пелехатий”, “77”, “218”; 1921, с. Тиха Старо-
самбірського р-ну Львівської обл. – 28.08.1951, прис. Карсдорф с. Климець Сколівського р-ну Львівської 
обл.). Освіта 4 кл. (1935). Член Просвіти (1937). Працював у райземвідділі (1939 – 1941). Член ОУН 
(1943). Працював в українській поліції. Референт СБ підрайонного проводу ОУН (12.1943). Перебував у 
курені “Євгена” (? – 11.1944). Референт СБ підрайонного проводу ОУН (? – 09.1945). Референт СБ Стріл-
ківського районного проводу ОУН (не пізніше 03.1948 – 06.1949). Референт СБ Славського районного 
проводу ОУН (до кін. 1950), опісля – заступник референта СБ Турківського надрайонного проводу ОУН.
25 Гошко Володимир (“Мирон”;1919, м. Самбір Львівської обл. – 2.06.1949, між сс. Бистре і Михновець, 
тепер територія Польщі). Член ОУН (1944). Командир підвідділу 481 ТВ-24 “Маківка” ВО-4 (зг. 4 кв. 
1945). Командир сотні УПА на території Польщі (1946). Перейшов у Дрогобицьку область, де очолю-
вав сотні “Тараска”, “Орленка”, “Ромка” (осінь 1946). Заступник коменданта ТВ-24 “Маківка” (поч. 
1948). Нагороджений Бронзовим хрестом бойової заслуги (наказ ВО-4 “Говерля” 6/15 від 15.12.1946). 
Булавний, хорунжий, сотник УПА (наказ ГВШ 1/48 від 12.06.1948, з датою старшинства 14.10.1947).
27 Лило.
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28 Бандит под клич-
кой «Явир» из села 
село Нанчулка-Мала 
Стрелковского района 
Дрогобычской области

обв. Луцик П.Н.  
бандит  

под кличкой 
«Явир»

том. 1 
лист. 12

29 Бандит под кличкой 
«Повстанец», других 
установочных  
данных нет

обв. Луцик П.Н.  
бандит  

под кличкой 
«Повстанец»

том. 1 
лист. 12

30 Бандит под кличкой 
«Крига» - господарчий, 
других установочных 
данных нет

обв. Луцик П.Н.  
бандит  

под кличкой 
«Крига»

том. 1 
лист. 12

31 Бандит под кличкой 
«Дебря», других 
установочных  
данных нет

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Дебря»

том. 1 
лист. 12

32 Бандит под клич-
кой «Рут», других 
установочных  
данных нет

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой «Рут»

том. 1 
лист. 12

33 Бандит под кличкой 
«Нечай» из села  
Лопушанка-Хомина,  
других установочных 
данных нет

обв. Луцик П.Н.  
бандит  

под кличкой 
«Нечай»

том. 1 
лист. 12

34 Бандучетница под 
кличкой «Стефа», 
других установочных 
данных нет

обв. Луцик П.Н. 
бандучотница  
под кличкой 

«Стефа»

том. 1 
лист. 12

35 Бандит под клич-
кой «Зир», других 
установочных  
данных нет

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой «Зир»

том. 1 
лист. 12

36 Бандит под кличкой 
«Бучек», из села 
Рыняны других 
установочных  
данных нет

обв. Луцик П.Н.  
бандит  

под кличкой 
«Бучек»

том. 1 
лист. 12

37 Бандит под кличкой 
«Сичко», из села  
Днистрик-Головецкий,  
других установочных 
данных нет

обв. Луцик П.Н.  
бандит  

под кличкой 
«Сичко»

том. 1 
лист. 12

38 Бандит под клич-
кой «Рен», других 
установочных  
данных нет

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой «Рен»

том. 1 
лист. 13
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39 Бандит под кличкой 
«Хрин»,  
других установочных  
данных нет

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Хрин»

том. 1 
лист. 13

40 Бандит под кличкой 
«Рыбалка», других 
установочных  
данных нет

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Рыбалка»

том. 1 
лист. 13

41 Бандит под кличкой 
«Сирый», других 
установочных  
данных нет

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Сирый»

том. 1 
лист. 13

42 Бандит под кличкой 
«Сокол», других 
установочных  
данных нет

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Сокол»

том. 1 
лист. 13

43 Бандит под кличкой 
«Спартак», других 
установочных  
данных нет

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Спартак»

том. 1 
лист. 13

44 Бандит под кличкой 
«Мирон», других 
установочных  
данных нет

обв. Луцик П.Н. 
бандит  

под кличкой 
«Мирон»

том. 1 
лист. 13

45 Бандучетница под 
кличкой «Татьяна», 
других установочных 
данных нет

обв. Луцик П.Н.  
бандит  

под кличкой 
«Татьяна»

том. 1 
лист. 13

46 Бандит под кличкой 
«Ванька», из села 
Лимня, Турковского 
района Дрогобычской 
области

обв. Луцик П.Н.  
бандит  

под кличкой 
«Ванька»

том. 1 
лист. 17

47 Бандит под кличкой 
«Довбуш», из села 
Вицюв, Стрелковского 
района Дрогобычской 
области

обв. Луцик П.Н.  
бандит  

под кличкой 
«Довбуш»

том. 1 
лист. 17

48 Луцик Юстиния, село 
Нанчулка-Великая, 
Стрелковского района 
Дрогобычской области

обв. Луцик П.Н.,  
мать  

бандита «Козак», 
скрывается

том. 1 
лист. 11

49 Луцик Владимир Нико-
лаевич, село Нанчувка-
Великая, Стрелковского 
района Дрогобычской 
области

обв. Луцик П.Н.,  
мать  

бандита «Козак», 
скрывается

том. 1 
лист. 11

Список составил: ст. следователь следотдела УМГБ-ДО
20 мая 1948 года    мл. лейтенант /Каликов/

АУСБУ ЛО. – Спр. П-26211. – Т. 2. – Арк. 328 – 331зв.
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Документ 4

СПИСОК ПІДВІДДІЛУ 476 (10 ЛИПНЯ 1947)
Мюнхен, 10.VII.1948 р.

Т 14 – 3                              231403
Список Підвідділу 476

1. КР. Ромко 
2. Пол.Вих. Вільний    […]
3. Інт. Богдан    […]
4. Сан. Чорний    […]
5. Ройов. Рубан    Хащівський Василь, с. Хащів
6.     ''       Ванька    Лімна
7. Ройов. Гайовий    Тур’є
8.     ''       Островерх     […]
9.     ''       Зірка     […] Нанчілка В.
10. Веселий     […] Гнат Віців
11. Бурлака    Нанівський Михайло, Нанчілка Вел.
12. Орлик     Сухар Михайло
13. Кузьменко    ім. Стефан Лімна
14. Лев     […] Рогаль Юрій Нанчілка Мал.
15. Стріла     […]
16. Підойма     […]
17. Вільха    Гвоздець
18. Цвак    Лінна
19. Петріна    […]
20. Покірний    […]
21. Орел    Бистре
22. Хмель    Віців
23. Савка  […]
24. Агон
25. Дубовий     […]
26. Незмінний   Лаврів
27. Орох     […]
28. Снігур    […]
29. Чумак     […]
30. Липа     […]
31. Орест    […]
Г.С. Лис

Архів Центру досліджень визвольного руху. – Ф. 9. – Т. 27. –  
Список Підвідділу476. – Арк. 1.
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